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ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษที่ผานมา  นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ยอมเปนที่ประจักษแกปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาในพระราชจริยวัตร และ 
พระราชกรณียกิจนานัปการที่ไดทรงบําเพ็ญสรางความผาสุกแกพสกนิกรชาวไทย  ทั้งยังทรงดํารงไวซึ่ง 
“ธรรม” ทั้งปวง ทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยสองนําทางการพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคงและ
ย่ังยืนมาโดยตลอด ดวยมีพระปณิธานอันแกรงกลาที่จะเสียสละประโยชนสุขสวนพระองคเพ่ือ 
พสกนิกรชาวไทย สมดังที่ไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเปนพระราชสัตยาธิษฐานที่วา “เราจะ
ครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ทั้งพระราชทานคําสอนและ 
ทรงคิดคนรูปแบบกระบวนการพัฒนาที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาคน  ยึดหลักผลประโยชนและการ 
มีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน และภูมิสังคมที่แตกตางกันในแตละภูมิภาคและทองถ่ิน ทั้ง 
พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเปนแนวปฏิบัติตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งประกาศใชในปมหามงคล
นี้ เปนแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคสวน 
ทุกหมูเหลา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มารวมกันดําเนินการในทุกข้ันตอนอยางกวางขวาง  และเห็นพองรวมกัน
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันจะเปน 
การเสริมสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนโดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 

ในวโรกาสมหามงคลสมัย ปพุทธศักราช ๒๕๔๙  อันเปนปแหงการฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป อันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของชาติไทย ปวงชนชาวไทยทุกภาคสวน ทุก
สาขาอาชีพในทุกภูมิภาคที่ไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ กับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาอยางเปนข้ันตอนโดยตลอด ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจ และเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติ
ใหสมานฉันทเปนหนึ่งเดียว  โดยมุงหวังใหสังคมไทยในอนาคตมีการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะนําสังคมไทยไปสูความสันติสุขและคนไทยทั้งชาติอยูรวมกัน
อยางรู รัก สามัคคีภายใตรมพระบารมีตลอดไป 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 



สารบัญ 
   

 ปฐมบท  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ ก-ธ 

 สวนที่ ๑  สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ น-ฮ 

 ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 สวนที่ ๒   การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน   
 สถานะ และวิสัยทัศนของประเทศไทย 

บทที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน  ๑ 
 สถานะ และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย   

 สวนที่ ๓  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ 
บทที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม ๔๗ 
 แหงภูมิปญญาและการเรียนรู  

บทที่ ๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ๖๕ 
 ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  

บทที่ ๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ๗๗ 

บทที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ  ๙๗ 
 การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

บทที่ ๖ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการประเทศ ๑๑๗ 

บทที่ ๗ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบตัิและการติดตามประเมินผล ๑๓๗ 



 ภาคผนวก     

 



 

พระปฐมบรมราชโองการ 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓ 



ป ฐ ม บ ท 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

 

 ดังเปนที่ประจักษแกประชาคมโลกโดยทั่วกันแลววา ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาและทุกระดับ 
ตางถวายความจงรักภักดีและเคารพรักอยางแรงกลาแด “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช” ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติใหสมานฉันท
เปนหนึ่งเดียวกัน ทรงเปนองคศาสนูปถัมภกและทรงเปรียบเสมือนสัญลักษณเช่ือมระหวาง “ความรัก
ชาติ” และ “ความศรัทธาในศาสนา” ตลอดทั้งทรงเปนสัญลักษณของความดีเลิศแหงเอกลักษณของชาติ 
การสืบทอดจารีตประเพณี ความมั่นคงแหงระบอบการปกครอง และความหวังแหงอนาคตของชาติไทยและ
ของโลก 

 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ถึงปจจุบันครบ ๖๐ ป ย่ังยืนนานที่สุดในประวัติศาสตรของชาติไทย พระองคทรง
ดํารงไวซึ่ง “ธรรม” ทั้งปวงและทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยสองนําทางการพัฒนาประเทศให
เกิดความมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานนี้ ดวยมีพระปณิธานอันแกรงกลาที่จะทรงเสียสละ
ประโยชนสวนพระองคเพื่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล โดยไมทรงแบงแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ 
หรือหมูเหลา และทรงถือวาทุกขของพสกนิกรคือทุกขของพระองค จึงไดทรงอุทิศพระวรกาย ทุมเท
พระสติปญญา และพระราชทรัพยในการบําเพ็ญพระราชกรณีกิจหลากหลายนานัปการดวยพระวิริยะ
อุตสาหะ ทั้งพระราชทานคําสอนและมีพระจริยวัตรอันเปนแบบอยางที่ดีงาม ซึ่งลวนแตนําประโยชนสุขมาสู
พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ สมดังที่ไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเปนพระราชสัตยาธิษฐาน 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่วา “เราจะครองแผนดนิ
โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

๑ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน
และเปนอาชีพหลักของประชาชนสวนใหญที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบท พระองคจึงไดเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมเยียนและศึกษาความเปนอยูของพสกนิกรในพื้นที่ชนบททุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
ไดทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารและทรงรับทราบปญหาความทุกขยากเดือดรอนของ
ประชาชนทั่วทุกทองถ่ิน ซึ่งนําไปสูพระบรมราชวินิจฉัยในปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน โดยพระราชทานแนวพระราชดําริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เนนการพัฒนาใหประชาชนและชุมชนในชนบทมีความเปนอยูที่ดีข้ึนและสามารถ
พ่ึงตนเองได อันเปนแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนไดอยางแทจริง  
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๑.๑ หลักการทรงงาน 

 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลาง 
ที่สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัวและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยทรงยึดหลักการ๑1 ในการพัฒนาตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผานมา สรุปไดดังนี้ 

 ประการแรก : การพัฒนาตองเอา “คน” เปนตัวตั้ง และยึดหลัก “ผลประโยชนของประชาชน” 
และ “การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน” โดยในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุก
โครงการ ทรงใหยึดหลักประชาชนทุกคนตองไดรับประโยชนจากโครงการและคนสวนใหญตองเสียสละ
ดูแลชวยเหลือคนสวนนอย ยึดหลักคุมคามากกวาคุมทุนหรือ “ขาดทุนคือกําไร” คือการใหและการ
เสียสละอันมีผลเปนกําไรคือ “ความอยูดีมีสุข” ของประชาชน และตองใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดมีสวนรวมตัดสินใจในโครงการตั้งแตข้ันตอน “การทําประชาพิจารณ” กอนเร่ิมโครงการ เพ่ือเปด
โอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออกของตนเอง แลวจึงใหผูนําทองถ่ินและขาราชการที่เก่ียวของ
ดําเนินการรวมกันตอไป 

 ประการที่สอง : ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาคและทองถ่ิน โดย
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริจะตองมีกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคลองกับ ภูมิ หรือลักษณะ
ภูมิประเทศทางภูมิศาสตร คือสภาพธรรมชาติแวดลอมรอบๆ ตัวคน และตองอยูบนพื้นฐานเดิมของ 
สังคม หรือภูมิประเทศทางสังคมวิทยา ที่คํานึงถึงการดําเนินวิถีชีวิตของ “คน” ในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมใน
สังคมนั้นๆ  ทรงใหความสําคัญตอการใชหลักวิชาในการ “ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ” และ “พัฒนาคน” 
โดยสรางความรูความเขาใจของคนในพื้นที่ตอหลักการและประโยชนของการพัฒนา รวมทั้งขาราชการก็
ยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” คือ ตองมีความรูความเขาใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพืน้ทีน่ัน้ๆ วา
มีปญหาเชนไรและมีความตองการอะไร ทั้งนี้ ก็เพ่ือใหการวางแผนและการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสามารถแกปญหาและสอดรับกับความตองการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด 

 ประการที่สาม : การพัฒนาตองเร่ิมตนจาก “การพึ่งตนเอง” ใหไดกอน โดยรูจักประมาณตน
และดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทําตามลําดับขั้น” ตองสรางพ้ืนฐานความเปนอยู
ของประชาชนและครอบครัวใหพอมี พอกิน พอใชกอน โดยใชวิธีการที่ประหยัดและถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองใหเขมแข็งและเปนอิสระแลว จึงคอยพัฒนาข้ึนมาเปนการแลกเปลี่ยน การ
รวมกลุมชวยเหลือพ่ึงพากันและรวมกันพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดแลว จึงพัฒนา
เครือขายเชื่อมสูสังคมภายนอกเพื่อความเจริญกาวหนาในลําดับตอไป ดังที่ทรงใชคําวา “ระเบิดจาก 
ขางใน”๒2 
                                                 
๑ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘ 
๒ พระราชดํารัสท่ีพระราชทานกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เม่ือ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน, 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปท่ี ๒ ฉบับที่ ๓ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗  



 

 

ค

๑.๒ การพัฒนาศักยภาพคนทุกมิติ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญตอ “การพัฒนาคน” เปนอยางย่ิง โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะแรกๆ ลวนแตเปนการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการศึกษาของ
ประชาชน ทรงเริ่มจากโครงการหนวยแพทยพระราชทาน ซึ่งเมื่อมีการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
ภูมิภาคตางๆ ก็ไดขยายขอบขายโครงการออกไปกวางขวางในภูมิภาคตางๆ โดยทําหนาที่บําบัดรักษา
ประชาชนที่สวนใหญยากจน และอบรมหมอหมูบานอาสาสมัครในพื้นที่หางไกล และพระราชทานพระราช
ทรัพยใหจัดตั้ง “กองทุนโปลิโอ” ใหสรางศูนยผลิตวัคซีน BCG ของสภากาชาดไทย รวมทั้งโครงการดาน
สาธารณสุขอีกมากมายในปจจุบัน ในดานการศึกษาไดพระราชทานพระราชทรัพยใหทหารจัดสราง 
“โรงเรียนรมเกลา” แกผูขาดโอกาสในพื้นที่หางไกล พระราชทาน “โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ” สําหรับ
ชาวภูเขา และ “โรงเรียนราชประชานุเคราะห” สําหรับเด็กที่กําพรา ตลอดทั้งทรงจัดตั้งทุนการศึกษาสําหรับ
บุคคลตางๆ ไปเรียนตอตางประเทศ เพ่ือกลับมาทําประโยชนแกประเทศชาติ ไดแก “ทุนภูมิพล” และ 
“ทุนอานันทมหิดล” เปนตน  

นอกจากนี้ ตลอดเวลาหกทศวรรษที่พระองคทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน
พระบรมราโชวาทแกพสกนิกรที่ทรงใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกในศีลธรรมแกประชาชน ใหรูจัก
ประมาณตน ประหยัดอดออม ไมโลภ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความเพียรและอดทน รูจัก
เสียสละและแบงปนอยูเสมอ ดังนั้น การพัฒนาคนตามแนวพระราชดําริจึงเปนการเสริมสรางศักยภาพ
ของคนทุกมิติ ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม 
มีจริยธรรมและความเพียร อันเปนการขยายโอกาสและทางเลือกใหแกประชาชนในการดําเนินวิถีชีวิตได
อยางมั่นคงยั่งยืน และจะสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืนตามไปดวย 
 
๑.๓ การพัฒนาแบบองครวม 

 การยึดหลัก “ภูมิสังคม” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหการดําเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีลักษณะเปน “การพัฒนาแบบองครวม” กลาวคือ เปนการพัฒนาที่ 
“บูรณาการ” ทุกดานเขาดวยกันภายใตกระบวนการทํางานที่ เ ช่ือมโยงตอเนื่องกัน ในการนี้ได
พระราชทาน “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” เพ่ือเปนแนวทางการทํางานแบบ
องครวมตามพระราชดําริ โดยทรงจําลองพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และ
สังคมของแตละภูมิภาคไวสําหรับใหศึกษา คนควา ทดลอง พัฒนา และเปน “ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
สําหรับเกษตรกร” นับเปนมิติใหมของการบริหารงานรวมกันโดยไมแบงแยกเฉพาะสวนอยางที่เคยทํา
กันในอดีต โดยนําเอาแผนงานกิจกรรมของหนวยราชการตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันใหเกิดประโยชน
แกชุมชนและเกษตรกรมากที่สุด ทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางไปขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ โดยสามารถขอรับบริการไดทั้งดานการเกษตร 
การจัดหาน้ํา เมล็ดพันธุพืช การตลาด การฝกอบรมตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและ
การประกอบอาชีพ จึงเปนการแกปญหาและพัฒนาพื้นที่และชุมชนอยางบูรณาการและครบวงจร 
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 นอกจากนี้ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริดังกลาว ยังทําหนาที่เสมือน 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” เพ่ือเกษตรกร ประชาชน และหนวยงานที่สนใจไดมีโอกาสเขาไปศึกษา
เรียนรูอยางรอบดาน จากสภาพความเปนจริงของการดํารงวิถีชีวิต ความรูที่รวบรวมสรรพวิชาการที่
เก่ียวของ ซึ่งไดมีการทดลองวิจัยและปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนเทคนิควิชาการสมัยใหมที่ “ประหยัด 
เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด” สอดคลองกับสภาพธรรมชาติแวดลอมและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ตลอดทั้งการเรียนรูวิธีการทํางาน “รวมมือ รวมแรง และรวมใจกัน” ของหนวยราชการ
หลายฝาย ที่ไดกอใหเกิดการ “รู รัก สามัคคี” ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชเปนพื้นฐานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และขยายผลการพัฒนาใหกระจายในวงกวางสูประชาชนและชุมชนในพื้นที่
ใกลเคียงได  

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ มีจํานวน ๖ แหง กระจายอยูทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ เพ่ือเปนตัวแทนของแตละภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิสังคมแตกตางกัน โดยการศึกษาคนควา 
ทดลองวิจัยในแตละศูนยใหความสําคัญในดานตางๆ ที่สอดคลองกับภูมิสังคมของภูมิภาคนั้น ไดแก  
๑) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานหลักคือ ทําการคนควา ทดลอง และ
สาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดินที่เส่ือมโทรมใหกลับฟนคืนสภาพและใชทํามาหากินได ๒) ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ทําการศึกษาพัฒนาฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรม ๓) ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ทําการศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศบริเวณชายฝงและการประมง ๔) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม ศึกษา
พัฒนาและคนควาวิจัยเรื่องปาไมเส่ือมโทรม และการพัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธารเพื่อประโยชนทาง
เกษตรกรรมและการสรางความชุมชื้นใหแกพ้ืนผิวดิน ๕) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด
นราธิวาส ทําการศึกษาวิจัยดินพรุในภาคใต เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมได 
และ ๖) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศึกษาพัฒนาการอาชีพทั้งทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการพัฒนาหมูบานตัวอยาง 
 
๑.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ในการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพ่ือมุงสูประโยชนของประชาชนสวนใหญที่อยูในพื้นที่ชนบท
และชุมชนทองถ่ินนั้น พระองคมิไดทรงใหความสําคัญแตการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาทางการเกษตร
เทานั้น แตยังทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก โดยพระองคทรงมุงเนนใหประชาชนอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางสันติและเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพราะเปนฐานการทํามาหากินและการดํารงวิถีชีวิตที่สําคัญที่สุดของ
ประชาชนในชนบท ซึ่งไดเส่ือมโทรมลงมากจากการใชประโยชนของภาคเศรษฐกิจ แตไมไดรับการจัดการ
แกไขฟนฟูไดเทาทันสถานการณ จึงไดมีพระราชดําริเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด ทั้งในเรื่องการจัดการน้ํา การปลูกปาและการอนุรักษดิน เนื่องดวยทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งสามดานนี้คือหวงโซของทุกชีวิต แนวทางดําเนินการจึงตองมีการอนุรักษและพัฒนาควบคูกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองและไมทําลายธรรมชาติแวดลอม 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาพระราชหฤทัยอยางถองแทในปรากฏการณธรรมชาติ และ
ทรงคิดวางโครงการพัฒนาพลังงานจากน้ํามาใชใหเกิดประโยชน โดยเริ่มแรกคือ การคิดคนสราง
ฝนเทียมหรือที่รูจักกันดีวา “ฝนหลวง” เพ่ือแกไขปญหาน้ําแลงใหมีน้ําใชในการเกษตรและการบริโภค 
ในดานการพัฒนาแหลงน้ําและอนุรักษปาไม ไดทรงคิดคนวิธีการแกไขโดยงายไมยุงยากซับซอนและ
สอดคลองกับสภาพระบบนิเวศและสภาพความเปนอยูของชุมชนทองถ่ิน เปนการ “ใชธรรมชาติชวย
ธรรมชาติ” อาทิ “การปลูกปา ๓ อยางแตไดประโยชน ๔ อยาง” คือ การปลูกปาใชไม ปาสําหรับใชผล 
และปาสําหรับใชเปนไมฟน ตลอดจนเปนปาที่ชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย นอกจากนัน้ยงัทรงหา
วิธีเก็บกักน้ําในพื้นที่สูง ซึ่งทรงนําแนวพระราชดําริมาจากชาวเขา โดยทําฝายเก็บกักน้ําขนาดเล็กตามแนว
รองหุบเขา ที่เรียกวา “ฝายแมว” (Check Dam) ใหเต็มภูเขา ซึ่งจะเปนระบบกันไฟเปยกและชวยใหปา
ชุมชื้นสามารถเจริญงอกงามนําไปสูฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริแกไขปญหาน้ําทวม
โดยวิธีที่เรียกวา “แกมลิง” โดยการขุดลอกคลองคูตางๆ ใหน้ําไหลไดสะดวกและสรางแหลงกักเก็บน้ําไว
ใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมทั้งการแกไขปญหาน้ําเสียโดยใชหลักการธรรมชาติ ไดแก การใชน้ําดีไลน้ําเสีย 
การใชเครื่องกรองน้ําธรรมชาติคือวัชพืชดูดซับความสกปรกและสารพิษ การเติมออกซิเจนใหแกน้ําดวย
กังหันน้ํา และการใชปาชายเลนบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

 สําหรับการพัฒนาและอนุรักษดิน ไดมีพระราชดําริใหใชน้ําเพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นแกดินและใชน้ํา
ในการแกปญหาดินขาดคุณภาพ เชน เปนตัวชะลางและควบคุมปฏิกิริยาของดินเปรี้ยวหรือดินพรุให
สามารถนํามาใชเพาะปลูกได ที่ใชคําวา “แกลงดิน” และไดทรงแนะนําการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบํารุง
ดินที่เส่ือมโทรมใหสามารถเพาะปลูกและเพ่ิมผลผลิต สวนการปองกันการพังทลายของหนาดินตาม
พระราชดําริ คือ “การใชหญาแฝก” ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษหนาดินที่มีประสิทธิภาพ จนประเทศไทย
กลายเปนศูนยกลางการใชเทคนิควิชาการใชหญาแฝกที่ประสบผลสําเร็จและกาวหนามากที่สุดในปจจุบัน 
 
๑.๕ แนวพระราชดํ าริ  “ทฤษฎี

ใหม 

 ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน “ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริ 
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหมที่ไดทดลองจัดทําเปนตัวอยางที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง 
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยเปนแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาด
เล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ยึดหลักการ “พ่ึงตนเอง” และชุมชนตองมี “ความสามัคคี รวมมือรวมใจ” ใน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ควบคูกับ “ความขยันหมั่นเพียรและอดทน” เปนที่ตั้ง โดยพัฒนาอยางเปน
ข้ันตอน ๓ ข้ัน กลาวคือ ขั้นที่หน่ึง การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดใน
ระดับประหยัดกอน แลวพัฒนาไปสูข้ันพออยูพอกินและตัดคาใชจายลงเกือบหมด ขั้นที่สอง การรวม
พลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานการผลิต การตลาด การเปนอยู 
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งและสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนา 
รวมทั้งไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนที่เก่ียวของ และขั้นที่สาม การสราง
เครือขายกลุมและขยายขอบขายกิจกรรมใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และองคกรพัฒนาเอกชน ในดานแหลงเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการขาวสารขอมูล และอ่ืนๆ 
เพ่ือนําไปสูการลดตนทุน การเพิ่มผลประโยชนของกลุม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสราง
ความเขมแข็งในระดับประเทศ 
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๑.๖ สรุป 

 ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริรวมกวา 
๓,๐๐๐ โครงการ เปนไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในลักษณะทางสายกลาง
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทยและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยเอา “การพฒันาคน” เปนตวัตัง้และยึดหลกั 
“ผลประโยชนของประชาชน” “ภูมิสังคม” “การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน” และ “การพึ่งตนเอง” 
โดยดําเนินการอยางบูรณาการที่อาศัยความ “รู รัก สามัคคี” ของทุกฝาย และ “เปนไปตามลําดับขั้น” 
ไดสงผลทําใหประชาชนและชุมชนในชนบทที่ไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
สามารถพึ่งตนเองไดทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถดําเนินการไดอยาง
ประหยัด และใชทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ปาไม อยางยั่งยืน อันจะนําไปสูชุมชนและสังคมที่
เขมแข็งและอยูรวมกันอยางสันติสุขระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติไดอยางย่ังยืน  

 ดวยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศนกวางไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเวลา
กวา ๒๐ ปกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วและสรางความมั่งคั่งใหแก
ประเทศ ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการคาเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและแขงขันสูง 
ทอดพระเนตรเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่พ่ึงพาปจจัยภายนอกสูง จึงไดทรงเตือนใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยูเสมอ ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํา รัสของพระองคนับตั้ งแตป  พ .ศ .  ๒๕๑๗  เปนตนมา  พบวา  พระองคท านไดทรงเนนย้ํ า 
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง เพ่ือใหเกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใชของคน 
สวนใหญ โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
และทรงเตือนสติประชาชนชาวไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอนที่ใช
ความรู คุณธรรมและความเพียรในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
เปนที่รูจักกันดีภายใตช่ือวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองคทานไดทรงยึดเปนแนวทางการพัฒนา 
ตามพระราชดําริเสมอมา และทรงใหความสําคัญตอการปฏิบัติแมเพียงครึ่งเดียวหรือเศษหนึ่งสวนสี่ของ
การกระทําก็พอ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงไดนอมนําแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” นี้มาปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ให
ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก มาใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนา เปนการพัฒนาที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาให
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการ
แบบองครวม มีกระบวนการพัฒนาที่เช่ือมโยงกันทุกมิติ และเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมใน
ทุกข้ันตอนการพัฒนา อยางไรก็ตาม ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึด
คนเปนตัวตั้งและใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนจําตองสะดุดลงตั้งแตปแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
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และสังคมในวงกวาง ทําใหตองหันกลับมาเรงแกไขฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และลดผลกระทบจาก
ปญหาการวางงานและความยากจนที่เพ่ิมขึ้นอยางรุนแรง 
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 ๒ การพัฒนาที่ไมสมดุลและไมย่ังยืน 



 

ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 ๑  ความนํา 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนา
ใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณา
การแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็
ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบตอคน
และสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่
กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณา
การเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให
ความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ เศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู
ความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจาก
การดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด แตเศรษฐกิจไทยยัง
ไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา 



 บ

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความโปรงใสในการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการ
เตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๒  การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวของ
ประเทศไทย 

๒.๑ การเปล่ียนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซ่ึงมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงแนวโนมของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้ 

(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ทําให
การเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งคนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น ประกอบ
กับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก 
สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันใหผูผลิตใน
ประเทศปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเปนไทย  
นอกจากนั้น ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัวของกองทุน
ประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเปนตองยกระดับการกํากับ
ดูแลการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเตรียมความพรอมตอการผันผวนของคาเงินและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก  

(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 
ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุด
แ ข็ ง ใ น สั ง ค ม ไ ท ย  อ า ทิ  ส ร า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับ
ชุมชน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมาก
ขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทย
พื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได แต
ในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกวา  ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการดูแลและ
ปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการ
ราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ  

(๔) การเคล่ือนยายของคนอยางเสรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและกระแส
โลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น รวมทั้ง
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู  ทําใหประเทศตางๆ  ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มี 
องคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการรวมตัว
ของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไปทํางาน
ตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน  

(๕) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรในโลก
ที่มากขึ้น ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกใหเสื่อมโทรมลง สงผล
กระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยคร้ังขึ้น รวมทั้งการเกิดการ
ระบาดและแพรเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและ
สนธิสัญญาเพื่อใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโลกในประเด็นตางๆ รวมกัน อาทิ 
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อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธ เปนตน นอกจากนั้น การกีดกันทางการคาที่ เชื่อมโยงกับประเด็นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ  ดวย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม 
และปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความตองการใชพลังงานในประเทศ  



 ฝ

๒.๒ สถานะของประเทศ 
  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศ 
แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังตองพัฒนา
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการ เพื่อใหคนไทยอยูดีมีสุข ซ่ึงสรุปสถานะ
ของประเทศที่สําคัญได ดังนี้ 

  (๑) สถานะดานสังคมของประเทศ 
  ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป ๒๕๔๘ เทากับ ๐.๗๗๘ 
อยูในลําดับ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซ่ึงสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลีและสิงคโปร 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ และมีคนไทยที่คิดเปนทําเปนรอยละ ๖๐ ของ
ประชากร สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรูโดย
เชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการปรับตัว
เทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู จึงเปนประเด็นที่ตองเรงใหความสําคัญระยะ
ตอไป แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น เปนรอยละ ๓๙.๘ 
ในป ๒๕๔๘ แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี 
สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ต่ํา
กวาคาเฉลี่ยถึง ๗ เทา ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา จึงเปน
จุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเปนจุดฉุดร้ัง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ 

  ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการเลื่อน
ไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามี
บทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง นําไปสู
คานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ในดานสุขภาวะคนไทยไดรับ
หลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ ๙๖.๓ ในป ๒๕๔๘  การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑ 
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ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน 
สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ
คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 
  สําหรับสถานะดานชุมชน พบวาสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไม
สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท  อยางไรก็ดี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและ
การจัดการความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
จัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถ่ินให
สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจ 
โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชนแลว ๓,๖๕๗ ตําบล การสงเสริม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถ่ินและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน 
ขณะที่ในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถ่ินยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหม
นอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเริ่ม
เสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจายอยูทุก
พื้นที่ประมาณ ๑.๗ ลานคน และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมขน ทําใหมี
ชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาค 
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจากอดีต โดย
กระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวกมากขึ้นแต
มีความสุขลดลง  มีรายไดไมพอรายจ าย  มีหนี้ สินเพิ่มขึ้น  และความสัมพันธของคนในชุมชน 
ลดนอยลงในลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น 

  (๒) สถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป 

ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ
เปนลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก โดยยังคงมีบทบาททางการคาระหวางประเทศ และ
รักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู
ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ขณะที่โครงสรางการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลด
ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยท่ีผลิตภาพการผลิตยังต่ํา การผลิต
อาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทําให
เกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง
เหมาะสม สวนโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปน
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ระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการ
ใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร และน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวน
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรอง
ประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา  

อยางไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดีจากการ
ดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี โดย ณ ส้ินป ๒๕๔๘ อัตราการวางงานอยูที่เฉลี่ยรอยละ ๒ 
และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนับวาเปนระดับที่มี
ความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแต
ปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น สะทอน
ถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พึ่งพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้งประเทศไทยยังมีฐานะการ
ออมที่ต่ํากวาการลงทุน จึงตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบ
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน องคความรู
เทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ   

สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหา
ความยากจน มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ ในป 
๒๕๔๗ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือนอยู
จํานวน ๗.๓๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายไดปรับตัว
ดีขึ้นอยางชาๆ โดยคาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่องจาก 
๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายไดตอง
ไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลว การกระจายรายไดในประเทศไทย
ยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ  

  (๓) สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาใชเพื่อตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป 
ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติ 
ที่บอยคร้ังและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก  
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๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา แหลงปะการังและหญาทะเล
สภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมา
จากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น 

คุณภาพสิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพ
อากาศและน้ําอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกินศักยภาพ
ในการกําจัดไดทัน ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการจัดการทั้ง
การควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสง ทําใหเกิดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและ
ปนเปอนหวงโซอาหาร นอกจากนี้ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของยังมีอยูจํากัด 
รวมทั้งมีความซ้ําซอน มีชองวาง และขาดการบังคับใช 

  (๔) สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 

กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวมกับ
ภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด กลาวคือ ภาคการเมืองปรับตัว
เขมแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพอยางมาก ขณะที่ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะที่การปฏิรูประบบราชการ
นําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตกระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะปด
คอนขางมาก และยังขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในดานตางๆ  โดยเฉลี่ยอยู ในระดับดีขึ้นไป  และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ  ๓ .๘๒  ใน 
ป ๒๕๔๗ สวนภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและขยายบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งดานการเมือง
และการพัฒนาทองถ่ิน สัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนรอยละ ๗๒.๖ ในป ๒๕๔๘ 
สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่เปนธรรมาภิ
บาลมากขึ้น ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการ 
(Institute for Management Development : IMD) ปรากฏวาประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 
๓๖ ในป ๒๕๔๔ เปนอันดับที่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙ แตยังไมมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวยังไมตอบสนองตอการเสริมสราง
ธรรมาภิบาล โดยยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ ยังไมเปดโอกาสใหมีกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจของ
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ประชาชน แมการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ยัง
ไมเขมแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงจึงยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี 
ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐยังขาดประสิทธิภาพและกลไกการตรวจสอบถวงดุลนอก
ภาครัฐยังมีบทบาทจํากัด ขาดการทํางานเปนเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังรวมในการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ แมความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่อง โดยดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น จัดทําโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นเปน ๓.๘ จากคะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ในป ๒๕๔๘ ซ่ึงยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ยังคงเปน
อุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตสํานึก
สาธารณะ จึงทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสาธารณะ กอใหเกิด
ปญหาความไมเปนธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบที่ซับซอนมากขึ้น 

 ๒.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

  (๑) แนวคิดหลัก 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทย
ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสราง
การพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมยั่งยืน และออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการ
พัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการ
พัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและ
การเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุล
ระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม 
“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต
ดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังไดยึดความสอดคลองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวยแลว 

  (๒) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบและ
โครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น และสรางภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ
ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมสรางทุนสังคม ที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคง ชุมชนมีความเขมแข็ง และรวมพลังเปน
เครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ มุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจที่มี
การขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ
การลงทุน ควบคูไปกับการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม ในสวนของการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและ
จัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางยั่งยืน 

ขณะเดยีวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ โครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร
พัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมทั้ง
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง 
และเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสรางสมดุลในการจัดสรร
และกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและเสริมสรางความ
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มั่นคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 

 ๓  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 ๓.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย 

มุ งพัฒนาสู  “สังคมอยู เย็น เปนสุขรวมกัน  (Green  and  Happiness  Soc ie ty )  
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู
ภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

 ๓.๒ พันธกิจ 

เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู
ในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใต
ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม
ในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่
พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการ
พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ
แขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และ
มีการสร างสรรคคุณค า  สนับสนุนให ชุมชนมีองคความรู และสร างภูมิคุ มกัน เพื่ อ คุมครอง 
ฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับ 
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แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจาก
ขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการ
กระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการใชทรัพยากร 

 ๔  วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาว
ไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

๔.๑ วัตถุประสงค 
(๑) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคล่ือนดวยการ

เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการ
พึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(๓) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําให
มูลคาการผลิตสูงขึ้น  

(๔) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การ
คลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

(๕) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนใน
ทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 
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(๖) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษาผลประโยชน
ของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 

(๗) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ๔.๒ เปาหมาย 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย 
จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มี
คุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
เปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐ และกําหนดใหอายุ
คาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได
ใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  

(๒) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผน
ชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ ภายในป ๒๕๕๔  

(๓) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยให
สัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔  
สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔  อัตราเงิน
เฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป  สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอย
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ละ ๕๐  ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐   เพิ่มสัดสวน
การใชพ ลังงานหมุน เวี ยน เปนรอยละ  ๘  รวม ท้ังลดสัดส วนการใชพ ลังงานตอผ ลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชนํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ ๓๐ ของการใช
พลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมีสัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของ
กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(๔) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดม
สมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ 
และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
ชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการ
ดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมงไมเกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการ
ผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการ
จัดการอยางถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ 

(๕) เปาหมายดานธรรมาภิบาล   มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น  มีคะแนน
ภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔  ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ
ดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาค
ธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น 
และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใน
บริบทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของ
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โครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการ
พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปน
รากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ใหความสําคัญกับ 

(๑) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต 
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางาน
และการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรม
และองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญา
ทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๒) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีนาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

(๓) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุงเสริมสรางความสัมพันธที่
ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการ
เขาถึงแหลงทุน  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม 
เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการ
เสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 
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๕.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของ
ประเทศ ใหความสําคัญกับ 

(๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด 
รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มีกระบวนการ
จัดการองคความรู และระบบการเรียนรูของชุมชนอย าง เปนขั้นตอน  มี เครือข ายการเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

(๒) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายใน
ชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริม
การรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

(๓) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสราง
กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

๕.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

(๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและความเปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม 
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและ
มูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุน
จ า ก ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ไ ท ย ในต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ตลอด จนก า รบ ริ ห า ร 
องคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวาง
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ประเทศใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
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(๒) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการ
ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ
การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการ
นําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ  

(๓) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม และ
ปองกันการผูกขาด  กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง  เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง รวมทั้ง
ดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํา
งบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถ่ิน  

๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชน
และการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใตการจัดทํา
ขอตกลงกับชุมชนทองถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการชั่วคราว และ
การสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและการปองกันภัย
พิบัติ 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง รวมท้ังการสรางตลาดสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบประเมินผล
กระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ ควบคูกับ
การยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
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(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เร่ิมจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การคุมครอง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ 
สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม สงเสริมการใชความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ  

๕.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสราง
ความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ 

(๑) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวน
หนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจัง พรอมทั้งพัฒนา
ภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อใหเปน
แบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
แทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็ง
และเปนอิสระมากขึ้น 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหเขมแข็ง 
สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให
เกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางเครือขาย
การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของภาครัฐไดอยาง
เขมแข็งมีประสิทธิภาพ  

(๓) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับ
ควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ
หุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่
เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครอง



 ฮ

ผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 

(๔) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบใน
การบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง พรอมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๕) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจเอกชน
ทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรมตอ
ผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงบันผลประโยชน
คืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีบทบาทในการสรางธรรมาภิ
บาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น 

(๖) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสให
ภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวน
ตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็ก
และผูประกอบการใหม 

(๗) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลย
ภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ 
ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกันประเทศและ
ตอบสนองต อภั ยคุ กคามในทุก รูปแบบสถานการณ ได ฉั บไว  พร อมทั้ ง ผนึ กพ ลังร วมกับ 
ภาคสวนตางๆ  ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช  สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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 ๖  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความรับผิดชอบ 
รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนให
สัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๖.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ  
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันได ควบคู
ไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชใหกับภาคี
พัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตางๆ ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลื่อนแผนบริหารราชการ
แผนดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นที่ และมิติตาม
วาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถ่ิน แผนจังหวัด/กลุม
จังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อรวมขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที ่

๖.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวมจากภาค
สวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของชุมชน เนน
การพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบ การแกปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบ
ก า ร อ อ ม  ก า ร ร ว ม ก ลุ ม  ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บบน วั ต ก ร ร ม  ก า ร ล ด ต น ทุ น ก า ร ข นส ง  แ ล ะ 
โลจิสติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน 



 ขข

ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนา
แหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 
และกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด การ
สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายใตการเสริมสราง   ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยม
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน การเปด
โอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด  ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

๖.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรให 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง 
ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนา
บุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดนั
การออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้งการยกรางขึ้นใหม 

๖.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสราง 
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง  
๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๖.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่
มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
เปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส และตอบสนองความตองการ
ที่หลากหลายของประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร รวมทั้งพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลกระทบขั้น
สุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม ควบคูไปกับ
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การสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการติดตามประเมินผลสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง 

๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการ
วางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวัง
และบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและระดับโลก ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถ่ิน 
และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 

 
 
 

 



บ ท ที่  ๑ 
การเปลีย่นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 

สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
 

 ๑   จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ สูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนของ
ประเทศ นับเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย  และประสบความสําเร็จเชิง
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซ่ึงการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑ ถึงฉบับที่ ๗ รวมกันไดขอสรุปวา แมเศรษฐกิจขยายตัวดี แตการพัฒนาคนและสังคมและการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมยังเปนไปไดชา สงผลใหการพัฒนาไมสมดุลและไม
ยั่งยืน  จึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหมที่เนน “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้งปรับเปลี่ยน
วิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอนการพัฒนา กระบวนทรรศนการพัฒนาใหมนี้มีพื้นฐานมาจากแนวทางการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงใชเปนหลักการทรง
งานมาตลอดเวลาหกทศวรรษนับตั้งแตเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซ่ึงเปนแนวทางที่สอดคลองกับชีวิตของ
สังคมไทยและนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม ในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
อยางรุนแรงและสงผลกระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก การดําเนินนโยบายจึงใหความสําคัญกับการ
แกไขฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงาน
และความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมทั้งปฏิรูประบบการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานยุทธศาสตรสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ กระทําไดไมเต็มที่ 
อยางไรก็ดี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ นับเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนพลังทางสังคมใหเกิดกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง และนําไปสูการสรางแนวคิดพื้นฐานในการจัดทํารัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงถือเปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่สําคัญและเปนเครื่องมือ
สําหรับการพัฒนาประเทศ 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม
ที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  โดยใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวงและสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง และการเชื่อมโยงกับ
ตลาดโลกใหมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ ้น 
เพื่อใหเศรษฐกิจสามารถกลับมาขยายตัวไดอยางมั่นคง ขณะเดียวกัน มุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัว
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  

 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ประสบความสําเร็จท่ีนาพอใจ กลาวคือ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป 
รายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มจาก ๘๖.๓ พันลานบาทในป ๒๕๔๕ เปน ๑๐๙.๗ พันลานบาท ในป ๒๕๔๘ 
และยังมีเสถียรภาพที่มั่นคงตามกรอบเปาหมายการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม  แมเผชิญ
ปญหาตางๆ เชน การระบาดของโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา ธรณีพิบัติภัย และราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง นอกจากนั้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปนปญหาสําคัญในชวงวิกฤตก็ปรับตัวสูความมั่นคง 
โดยอัตราเงินเฟอเฉลี่ยต่ํา อยูในกรอบเปาหมายที่รอยละ ๓.๐ ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ  หนี้ตางประเทศ และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบการเงินลดลงมาก ดุลบัญชี
เดินสะพัดเฉลี่ยเกินดุลรอยละ ๓.๑ ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่กําหนด และ
ทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  ขณะที่ฐานการผลิตมีความหลากหลายมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๘ ตอปสูงกวาเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้เปนผลจากประสิทธิภาพการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาดานคุณภาพและประสิทธิภาพยังชากวาเปาหมาย โดยท่ีการ
ขยายตัวดานปริมาณเรงตัวเพิ่มขึ้นไดมากกวาการปรับตัวดานประสิทธิภาพและคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจ
ไทยจึงยังมีฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบและคาแรง
ราคาถูก และการใชทรัพยากรที่เขมขน โดยอาศัยความตองการในตลาดสงออกเปนกลไกขับเคลื่อนที่
สําคัญ ขณะเดียวกันการพึ่งพิงปจจัยภายนอกทั้งวัตถุดิบ ทุนและเทคโนโลยียังมีสัดสวนสูง เศรษฐกิจไทย
จึงยังไมเขมแข็งพอและออนไหวตอปจจัยภายนอกและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สะทอนถึงความ
ไมสมดุลในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจและการขาดระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อเปนภูมิคุมกันที่ดีของ
ระบบเศรษฐกิจไทย 
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ในดานคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุขโดยรวมมีทิศทางดีขึ้น สัดสวน
ความยากจนไดลดลงมากจากรอยละ ๑๕.๖ ในป ๒๕๔๕ เหลือรอยละ ๑๑.๓ ในป ๒๕๔๗ และความ
เหล่ือมลํ้าทางรายไดระหวางคนจนกับคนรวยมีแนวโนมดีขึ้น ขณะเดียวกันการสงเสริมการมีงานทํา 
สงผลใหการจางงานอยูในระดับคอนขางเต็มที่และสูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้นมากอันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย ทําใหคนไทยรอยละ ๙๖.๓ มีหลักประกัน
สุขภาพ  รวมทั้งคนสวนใหญไดรับบริการโครงสรางพื้นฐานและบริการของสังคมมากขึ้น สําหรับ
ศักยภาพคนไทยโดยรวมดีขึ้น แตผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวไมต่ํากวา ๙ ป 
โดยในป ๒๕๔๘ คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕ ป การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนมีเพียงรอยละ ๓๙.๘ ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๕๐ ที่กําหนด ขณะที่การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง สงผลใหความรุนแรงของปญหาลดลง อยางไรก็ตาม ประเด็น
ปญหาที่ตองใหความสําคัญตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาคุณภาพคน การแกปญหาความยากจนและความ
เหล่ือมลํ้าทางรายไดของประชาชน การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การบริหารจัดการ
ภาครัฐในเรื่องความโปรงใส เพื่อสรางความอยูดีมีสุขของคนไทย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความกาวหนามาก
ขึ้น แตยังไมสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนไดเทาท่ีควร ยังมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติไปในกระบวนการผลิตคอนขางมาก การฟนฟูบูรณะยังทําไดนอย สงผลกระทบและเกิด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการขาดภูมิคุมกันของระบบนิเวศ 
ผลการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ พบวา พื้นที่ปา
ชายเลนมี ๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร เพิ่มขึ้นสูงกวาเปาหมาย ๑,๒๕๐,๐๐๐ ไร แตการลดปญหาเรื่องดินยังดําเนินการ
ไดต่ํากวาเปาหมาย ขณะที่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการลดมลพิษยังมีปญหาแหลงน้ําเสื่อม
โทรมมากขึ้น และการจัดการของเสียอันตรายยังทําไดต่ํากวาเปาหมาย ในระยะตอไปจึงยังจําเปนตองเรง
ฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ และเพื่อการดํารงชีวิตของคนไทยอยางยั่งยืน 

แนวโนมในชวงตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ ประเทศไทยจะยังคงตองเผชิญปญหาราคาน้ํามัน 
ซ่ึงสรางแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอและดุลบัญชีเดินสะพัด แตสถานการณโดยรวมเมื่อเทียบกับแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ถือวาเอื้ออํานวยตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่จะสามารถใหความสําคัญกับเปาหมาย
ระยะยาวของการพัฒนา ที่มุงไปสูการพัฒนาที่มีความสมดุลและคนมีความสุขไดอยางแทจริง นอกจากนั้น
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนที่จะมีผลตอการพัฒนาในอนาคต แสดงวาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบทและสงผลกระทบตอการพัฒนาใน
มิติตางๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง



 ๔

ในอนาคตเพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาค
สวนตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 ๕

 ๒   บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพฒันาในอนาคต 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบ
ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจึงตองมี
การเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้ 

๒.๑ การเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก 

(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่การเคลื่อนยายเงินทุน สินคาและบริการระหวางประเทศ
มีความคลองตัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑการคาโลกเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนือ่ง และ
แนวโนมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อสรางความรวมมือทางการคาและการลงทุน ทั้งในระดับ 
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และการรวมกลุมเขตการคาเสรีมีความเขมขนและมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น 
ขณะที่บทบาทการเปนผูนําการคาโลกของสหรัฐอเมริกาลดลงจากภาวะความไมสมดุลทางเศรษฐกิจที่ขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังอยางตอเนื่อง เกิดการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอนิเดยีเปน
ตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการขยายตัวของตลาดการเงินและ
พัฒนาการเครื่องมือทางการเงินใหมๆ ที่ทําใหเกิดการรวมตัวทางดานการเงินระหวางประเทศและธุรกิจ
กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ขยายตัวในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนทั้งภัย
คุกคามทางเศรษฐกิจที่แตละประเทศตองเผชิญและปรับตัวไปตามกฎเกณฑการคาที่สลับซับซอนมากขึ้น 
สรางแรงกดดันในการกํากับดูแลการเคลื่อนยายทุนจากตางประเทศไมใหเกิดความผันผวนตอตลาดเงิน
และอัตราแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันไดสรางโอกาสทางการคาใหมๆ เพิ่มชองทางระดมทุนของธุรกิจเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความยึดหยุนและรวดเร็วมากขึ้น ชวยสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิทยาการ
ดานตางๆ ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประเทศตางๆ 
รวมทั้งประเทศไทยจึงจําเปนตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก เพื่อสรางความเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่ง
ของการผลิตโลก 

(๒) ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และผลกระทบตอ
ประเทศไทย  



 ๖

ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศจากการเปนสมาชิกภายในกลุมขอตกลง
การคา และขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ จํานวนมาก อาทิ ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานใน
อาเซียน (ASEAN) และเอเชีย-แปซิฟก (APEC)  ความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ลุมแมน้ําโขง(Great 
Mekhong Sub – region: GMS)  ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกลุมบังคลาเทศ-อินเดีย-พมา-ศรีลังกา-ไทย 
(BIMST-EC)  รวมทั้งบทบาทในองคการสหประชาชาติ  การเปนผูประสานงานประชุมเอเชีย-ยุโรป 
(ASEM) การประชุม UNCTAD การประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด เปนตน จึงทําใหประเทศไทย
สามารถขยายโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดกติกาดานตางๆ ของโลกใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนของประเทศ และเปนโอกาสใหประเทศไทยดําเนินนโยบายการคาเชิงรุกและการขยายตลาด
สงออก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมกับการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต การเพิ่มคุณคาและมาตรฐานสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปนไทยที่สอดคลอง
กับศักยภาพและความเปนไปไดของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนการสรางความเขมแข็งของโครงสราง
เศรษฐกิจไทยใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได รวมทั้งชวยสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางดานตางๆ เพิ่มขึ้น 
อ ย า ง ไ ร ก็ ดี  ปร ะ เ ท ศ ไท ย จํ า เ ป น ต อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห ทั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง กฎ ร ะ เ บี ย บท า ง 
การคาและมาตรฐานทางการเงินใหมของโลก ตองวางยุทธศาสตรการแขงขันเพื่อดึงดูดเงินทุนและการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เปนประโยชนตอการสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจไทย ปรับปรุง
ระบบบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ใหสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัวและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ
การกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน การพัฒนาตลาดการเงินที่เปนมาตรฐานสากล ใหเชื่อมโยงตลาด
การเงินระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

๒.๒ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  

 (๑) พัฒนาการทางเทคโนโลยีสูเศรษฐกิจยุคใหมและผลกระทบตอการพัฒนาของโลก 

 ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญในการผลักดัน
การเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหมที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เขากับความคิดสรางสรรค และ
ความรูที่เหมาะสม ใหกลายเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ มากกวาเปนการใชเทคโนโลยีเชน เครื่องจักร  ควบคู
กับปจจัยดานแรงงานและเงินทุนในการผลิตเชนอดีต  ปจจุบันการนําเทคโนโลยีมาผสมผสานตอยอดกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และนวัตกรรมทําใหเกิดการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะและ
พัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด ชวย
ประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากขึ้น ขณะเดียวกันการใชประโยชนจาก



 ๗

เทคโนโลยีอยางสรางสรรคชวยสรางโอกาสการเรียนรูใหคนไทย ใหเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูได
อยางกวางขวาง รวมทั้งสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสั่งสมทุน ที่
ประเทศตางๆ ใหความสําคัญในการลงทุนวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพียงอยาง
เดียวมีการลงทุนโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ทั่วโลก ถึง ๓ พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
๑๒๒,๔๙๐ ลานบาท  



 ๘

(๒) ผลกระทบจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีตอประเทศไทย 

สถานการณดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยูใน
ระดับต่ํา  ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรโดยรวมของประเทศไทยอยูในลําดับเกือบสุดทายเมื่อเทียบกับ
ประเทศคูแขงขัน มีการลงทุนวิจัยพัฒนาเฉลี่ยประมาณปละ ๑๒,๐๐๐ ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ ๐.๒๖ 
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ขณะที่การใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาของภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมสวนใหญของไทยยังเปนการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับพื้นฐาน เชน การผลิต
เสื้อผา สินคาอุปโภค/บริโภค และการประกอบอุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน  นอกจากนี้รายจาย
คาธรรมเนียมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมา แสดงวา การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนการเติบโตที่ไมไดอาศัยการมีเทคโนโลยีของตัวเอง ซ่ึงหากยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและวิธีการดําเนินกิจกรรมการผลิตที่เปนอยู จะไมชวยใหเกิดการเรียนรูเพื่อการ
ปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูที่เหมาะสม และตกอยูในฐานะที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเปนปจจัย
สําคัญอยางยิ่งตอการรักษาความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยจะตองมีการบริหารจัดการองค
ความรูอยางเปนระบบ  ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย เชน สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการสรางนวัตกรรมและผลักดันใหใชประโยชนในเชิงพาณิชย มีการ
บริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน 

๒.๓ การเปล่ียนแปลงดานสังคม  

(๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย 

สถานการณประชากรโลกมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุจากภาวะเจริญ
พันธุทั่วโลกลดลง ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากพัฒนาการทางการแพทยและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ทําใหประเทศพัฒนาแลวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลวเปนสวนใหญ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน 
เกาหลีใต รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทยที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหการออมและ
ความมั่งคั่งของประเทศเหลานี้ลดลง เนื่องจากผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราต่ํา นอกจากนี้คาใชจายใน
ด านสาธ ารณสุ ขและการดู แล ผู เ กษี ยณอายุ มี จํ านวนที่ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น  ซ่ึ ง เ ป นทั้ ง โอก าสและ 
ภัยคุกคามตอประเทศไทยในระยะตอไป โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินคาเพื่อสุขภาพและการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพื้นบาน สถานที่



 ๙

ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุจากประเทศเหลานี้ แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามใน
ดานการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งการแขงขันใน
การดึงดูดเงินลงทุนเขาสูประเทศ  

(๒) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคของโลก
และผลกระทบตอประเทศไทย 

การคายุคโลกาภิวัตนที่ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกสามารถนํามาเผยแพรไดสะดวกรวดเร็ว 
กลายเปนทั้งการสรางโอกาสและปญหาใหมๆตามมา โอกาสที่เกิดขึ้นคือ ความตองการบริโภคสินคาและ
บริการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกระแสนิยมตะวันออก สงผลใหประเทศที่มี
วัฒนธรรมมายาวนานอยางประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
และสรางรายไดมากขึ้น  ทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคที่มีแนวโนมใหความสําคัญกับสุขภาพ
และธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก ชวยใหเกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น และเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา 
พืชสมุนไพร แพทยทางเลือก อาหารและบริการดูแลสุขภาพ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได 

ขณะเดียวกันปญหาที่ตองเผชิญคือการแพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติ อาจจะทําให
วัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเปนทุนสังคมของประเทศเริ่มเสื่อมถอยหากไมไดรับการอนุรักษและสืบสานอยาง
เหมาะสม ขณะที่ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่มีแนวโนมอยูในเขตเมืองที่แพรขยายตัวอยางรวดเร็วทํา
ใหวิถีชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนไป เนนความสะดวกสบายและใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคา แต
ตองใชชีวิตอยางเรงรีบ มีรูปแบบการบริโภคที่ผิดโภชนาการและการใชชีวิตที่เผชิญแรงบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  ประกอบกับเด็กและวัยรุนอาจไดรับขอมูลขาวสารในแงลบเชน ภาพและ 
ส่ือลามก พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและยั่วยุใหเกิด
ความรุนแรง เปนเหตุใหการดูแลและปองกันเด็กและเยาวชนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยาง
ลําบากมากขึ้น ส่ิงเหลานี้สรางความเสี่ยงใหมๆ ดานสังคมที่ตองเผชิญ รวมถึงการกอการราย การระบาดของ
โรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ เปนตน ลวนเปนเรื่องที่แตละประเทศ
จะตองปองกันและแกไขเพื่อไมใหเกิดผลรายตอเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม 

๒.๔ การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี  

 (๑) แนวโนมการเคลื่อนยายของคนระหวางประเทศ 



 ๑๐

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการ
เดินทางทั ้งว ัตถุประสงคเพื ่อการทองเที ่ยวและการทําธุรกิจในที ่ต างๆ ทั ่วโลกมากขึ ้น  ในขณะที่
ก ฎ ร ะ เ บ ีย บ  
ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจก็มักจะมุงไปสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและ
ผูประกอบการเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสะดวกขึ้น นอกจากนั้นยังมีปจจัยที่จะสงผลใหมีการ
เคลื่อนยายของคนระหวางประเทศมากขึ้นในอนาคตที่สําคัญอีก ๒ ปจจัย ไดแก (๑) กําลังแรงงานของกลุม
ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุที่ลดลง จะนําไปสูความตองการแรงงานจากตางประเทศมากขึ้นและนําไปสู
การอนุญาตใหมีแรงงานตางชาติเขาทํางานในประเทศมากขึ้น ปรากฏการณนี้คาดวาจะนําไปสูโอกาสใน
การเคลื่อนยายของแรงงานที่มีทักษะระดับต่ําถึงปานกลางจากประเทศยากจนและประเทศกําลังพัฒนาไปสู
ประเทศที่พัฒนาซึ่งเขาสูสังคมผูสูงอายุไปแลว (๒) สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหประเทศตางๆ 
ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ในขณะที่การปรับปรุงระบบการศึกษาและพัฒนาบุคลากรดานตางๆ ของประเทศจะตองใชเวลานาน 
ดังนั้นการสงเสริมใหผูมีประสบการณและความรูมาทํางานในประเทศจึงเปนกลยุทธหนึ่งในการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งซึ่งเจริญเติบโตขึ้นโดยคนที่มี
ความสามารถจากที่ตางๆ ทั่วโลกที่ไปทํางาน สอนหนังสือและสรางองคความรูอยางตอเนื่องในอดีต หลาย
ประเทศในปจจุบันเริ่มหาทางที่จะดึงดูดบุคลากรที่ขาดแคลนจากประเทศอื่นๆ และในอนาคตการแขงขัน
ดึงดูดบุคลากรโดยเฉพาะในกลุมคนที่มีความสามารถสูงจะมีความรุนแรงขึ้น 

(๒) ผลกระทบตอประเทศไทย 
นโยบายของแตละประเทศในยุคการเคลื่อนยายคนเสรี จะคํานึงถึงมาตรการทั้งดาน

การสงเสริมคนไปทํางานตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ตัวอยางเชน ปญหาโรคระบาดหรือโรคติดตอ เชน โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) ซ่ึงอาจติดมากับผูเดินทางหรือแรงงานตางชาติ 
นอกจากนี้ การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติซ่ึงกลายเปนพฤติกรรมที่ไรพรมแดนแฝงตัวมา
กับธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และรูปแบบของการทองเที่ยว เปนภัยคุกคามตอเศรษฐกิจและสันติภาพในโลก 
ซ่ึงหากมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจะเปนปจจัยที่ทําใหการเคลื่อนยายของคนที่เปนไปอยางเสรีลดลง โดยประเทศ
ตางๆ อาจจะเพิ่มมาตรการตรวจรับและคัดเลือกคนเขาประเทศอยางรุนแรง ทําใหโอกาสในการเดินทาง
หรือทํางานในตางประเทศมีนอยลง โดยบางประเทศอาจจะมีนโยบายรับเฉพาะคนตางชาติบางกลุมหรือ
บางเชื้อชาติ แตความเปนไปไดของสถานการณนี้ก็ยังมีนอย และหากการเคลื่อนยายคนอยางเสรีมีมากขึ้น
ในอนาคตก็เปนบริบทที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมยุทธศาสตรทั้งเชิงรุกและเชิงรับของประเทศ  



 ๑๑

๒.๕ การเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก 
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมโลก

มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก กาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น การสูญเสีย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ แหลงน้ําดิบเพื่อการบริโภคและเพื่อการผลิตอยูในสภาพที่ขาดแคลน ทรัพยากร
ดินปาไม ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝงทะเล ตลอดจนพันธุพืชและสัตวจํานวนมากถูกทําลายไปจาก
การกระทําของมนุษยในชวงเวลาเพียง ๒๐๐ กวาป ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบ
นิเวศโดยรวมเสียสมดุล สงผลใหเกิดธรรมชาติแปรปรวนและไดยอนกลับมาสรางความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษยจากการเกิดภัยธรรมชาติบอยคร้ังขึ้น ทั้งภาวะน้ําทวม ภัยแลง ไตฝุน
และเฮอริเคน ปรากฏการณเอลนิโญ รวมถึงการเกิดและแพรระบาดของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ 
เชน โรคซารส และไขหวัดนก เปนตน ซ่ึงเปนขอจํากัดของการผลิตและการดํารงชีวิตของประชากรโลก 
และนําไปสูความไมยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต 

(๒) ผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ความตระหนักถึงปญหาดังกลาวผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวในเวทีโลก นํามาสู

การสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ ในการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน ประเทศ
ไทยจึงไดรวมเปนภาคีในสนธิสัญญาที่เรงรัดใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหลายดาน 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อาทิ (๑) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity)๑1 เพื่ออนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศ (๒) อนุสัญญาวา
ดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (Desertification)๒2 เพื่อจัดการปญหาภัยแลงและเปนการเฝา
ระวังภาวะความแหงแลง (๓) อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (Convention on Wetlands of 
International Importance as Waterfowl Habitat—RAMSAR) เพื่ออนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด (๔) อนุสัญญาวา
ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (Convention on International 
Trade in Endangered  Species of Wild Fauna and Flora—CITES)๓3(๕) อนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage) เพื่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่คํานึงถึงการ

                                                 
๑   ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
๒   ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
๓  หลังจากใหสัตยาบัน ประเทศไทยยังคงมีการคาสัตวปาและพืชปา ที่ขัดกับอนุสัญญาฯ เนื่องจากยังไมมีกฎหมายหรือนโยบายใดๆ รองรับ

จนถูกพิจารณาลงโทษจากกลุมภาคีดวยการหามทําการคาสัตวปาและผลิตภัณฑกับไทย เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ไทยจึงไดดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง พ.ร.บ. และไดกําหนดนโยบาย มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ ทาง CITES จึงยกเลิกการสั่งหามทํา
การคาสัตวปาและผลิตภัณฑกับประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕ 



 ๑๒

อนุรักษที่มีประสิทธิภาพพรอมไปกับการใชประโยชนอยางเหมาะสมของชุมชน๔4(๖) อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change—UNFCC)๕5วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลที่เกิดขึ้น และ (๗) 
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอันตรายขามแดน (Basel Convention) 
อนุสัญญาสตอกโฮสมวาดวยสารพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on Persistant Organic 
Pollutants [POPS]) ซ่ึงประเทศสมาชิกตางๆ รวมทั้งประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม พันธสัญญาตางๆ 
เหลานี้ จึงเปนขอผูกมัดและเงื่อนไขขอจํากัดในการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับ
หนวยผลิต ใหปรับตัวภายใตขอกําหนดรวมกันดังกลาว  

นอกจากนั้น ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกใชเปนเครื่องมือกีด
กันทางการค ามากขึ้น  จนอาจจะเปนอุปสรรคตอประเทศที่มิ ไดมีการบริหารจัดการเพื่ อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางดี ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจน
ปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงการประหยัดพลังงานและ
ใชพลังงานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม ความยั่งยืน ความปลอดภัย 
และความมั่นคงของพลังงานของประเทศอยางเปนระบบ เพื่อสรางสมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓  สถานะของประเทศ 

 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การประเมินผลการพัฒนาที่
ผานมาและทบทวนสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลกและสถานะภายในประเทศทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารการปกครอง แสดงวาประเทศไทยมี
ศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังมีประเด็น
เชิงโครงสรางหลายประการที่ตองพัฒนาเพื่อใหคนไทยอยูไดอยางมีความสุขในสังคมไทยภายใตบริบท
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ การพัฒนาที่ผานมาไดสงผลตอสถานะของประเทศไทยที่สําคัญ ดังนี้  

 ๓.๑ สถานะดานสังคม 

                                                 
๔  ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๕  ประเทศไทยเขารวมเปนภาคี UNFCC เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ และลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเปน

พิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖   



 ๑๓

(๑) ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยมีแนวโนมการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ระดับการพัฒนาคนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศโดยดัชนีวัดผลการ
พัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ของ UNDP ที่วัดดานสาธารณสุข การศึกษาและมาตรฐาน
ความเปนอยู สรุปไดวา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยในชวงกวาสอง
ทศวรรษที่ผ านมา  คาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอ เนื่อง  จาก 
คาดัชนี ๐.๖๑๔ ในป ๒๕๑๘ เปน ๐.๗๔๙ ในป ๒๕๓๘ และ ในป ๒๕๔๘ มีคาดัชนีเทากับ ๐.๗๗๘ อยู
อันดับที่ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซ่ึงสูงกวาจีน (๘๕) เวียดนาม (๑๐๘) แตต่ํากวาหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ ญ่ีปุน (๑๑) เกาหลี (๑๘) และสิงคโปร (๒๕)  

นอกจากนี้ การพิจารณาระดับการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศไทยกับนานาประเทศ 
โดยสถาบันอื่นๆ อาทิ สถาบัน IMD WEF และ OECD พบประเด็นสําคัญคือ จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคน
ไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตยังอยูในเกณฑต่ํา โดยในป ๒๕๔๘ อยูที่คาเฉลี่ย ๘.๕ ป เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบานในเอเชีย เชน ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปรที่มีคาเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๒ ป ขณะเดียวกัน การประเมิน
เชิงคุณภาพการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซีย
และอินเดีย แตดีกวาฟลิปปนส จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย ขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ํา
คิดเปน ๖.๒ เหรียญสหรัฐตอคนตอช่ัวโมงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุนที่
มากกวา ๑๑ เหรียญสหรัฐ สําหรับการบริการสุขภาพของไทยที่เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
แหงสหวรรษสวนใหญบรรลุเกณฑที่กําหนด ยังคงมีประเด็นดานสัดสวนบุคลากรทางการแพทยของไทย
ตอประชากรอยูในระดับต่ําประมาณ ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ขณะที่ญ่ีปุนมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน 
จีน ๑๖๔ คนตอประชากรแสนคน 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนไทยดานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แตยังตองใหความสําคัญตอการ
พัฒนาดานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

(๒.๑) คนไทยไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่ม
มากขึ้น แตคุณภาพการศึกษายังคงเปนปญหาตอเนื่องท่ีตองใหความสําคัญโดยเรงดวน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาซึ่งประเมินจากคาผลสะสมทางการศึกษา หรือระดับความรูทักษะในระดับสูงสุดของคนไทยทั้ง
ประเทศ โดยวัดจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย พบวา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๖.๓ ปและ 
๗.๘ ป ในป ๒๕๔๓ และป ๒๕๔๖ เปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ แตยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และ
ต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร  



 ๑๔

 สําหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยอัตราสวนนักเรียนตอ
ประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๙ ในป ๒๕๔๔ เปน
รอยละ ๗๑.๒ ในป ๒๕๔๘ และอัตราสวนนักเรียนอุดมศึกษาตอประชากรอายุ ๑๘-๒๑ ป (ไมรวมสูงกวา
ปริญญาตรี) เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๐.๓ ในป ๒๕๔๔ เปนรอยละ ๔๔.๓ ในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ ๕๐ มาโดยตลอด กลาวคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับลดลงจากรอยละ ๔๓.๘๙ ในป ๒๕๔๔ เหลือรอยละ ๓๘.๖๑ ในป ๒๕๔๗ 
ขณะเดียวกัน การประเมินเชิงคุณภาพของการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของประเทศ พบวา 
ประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซีย และอินเดีย จึงเปนเรื่องที่ตองเรงปรับปรุงในเชิงคุณภาพของ
การศึกษาโดยเรงดวน 

(๒.๒) การขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น แตความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา  รัฐไดสงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ชุมชนเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้นจาก ๑๓,๖๘๘ แหง หรือรอยละ ๒๐ ของหมูบานในป 
๒๕๔๖ เปน ๑๕,๓๔๑ แหง หรือรอยละ ๒๒.๒ ของหมูบานในป ๒๕๔๘  สัดสวนคอมพิวเตอรตอ
ประชากรในป ๒๕๔๘ อยูที่อัตรา ๕๗ เครื่องตอประชากรพันคน นอยกวาคาเฉลี่ย ๖.๔ เทา สําหรับการเขาถึง
เครือขายอินเตอรเน็ต ในป ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีจํานวนประชากรที่สามารถเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต 
๑๑๖.๗ คนตอประชากรพันคน เพิ่มขึ้น ๑.๒ เทา เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๖ 

อยางไรก็ตาม คนไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่จบประถมศึกษาปที่ ๖ ที่นับเปน “ผู
มีการเรียนรู” หรือมีความสามารถในการอานเขียนและคํานวณในเบื้องตนที่สามารถปรับใชในการดําเนิน
ชีวิต นําไปสูการ “คิดเปน ทําเปน” มีเพียงรอยละ ๖๐ ของประชากรทั้งสิ้น สวนทักษะการอาน ซึ่งเปน
เครื่องมือในการหาความรู และจัดการกับสาระที่ไมคุนเคยและสามารถใชอางอิง พบวา ทักษะการอาน
ของนักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ ซ่ึงสะทอนถึงความจําเปนตองเรงพัฒนา
ความสามารถในการนําความรูไปใชของคนไทย 

(๓) กําลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ท้ังการวิจัย
พัฒนายังอยูในระดับต่ํา เปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

(๓.๑) การขาดแคลนกําลังคนระดับกลางและระดับสูง   การเรงรัดยกระดับ
การศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๓๕.๖ ในป 
๒๕๔๕ เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ ขณะที่ความตองการของกําลังคนระดับกลางภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงรอยละ ๖๐ จึงจําเปนตองเรงผลิตกําลังคนระดับกลางโดยเฉพาะสายอาชีวะ เพื่อ



 ๑๕

สนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย สําหรับ
กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรยังคงขาดแคลนมาก โดยมีกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ทํางานดานการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาไมถึงรอยละ ๒.๐ ขณะที่บุคลากรดานการวจิยัและพฒันาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศมีเพียง ๖.๗ คนตอประชากรหมื่นคน  

(๓.๒) การลงทุนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง ๗ เทา คิดเปนเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ เปนขอจํากัดของไทยในการสรางองคความรู และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
โดยการสรางองคความรูใหมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแมมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน ๐.๔ ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ ๗๗ ของจํานวนดังกลาวเปนการ
ขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ  สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญจะเปนการพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นตน จึงไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากเทาที่ควร  ขณะเดียวกัน ในป ๒๕๔๔ มีบทความดาน
วิทยาศาสตรของไทยที่เผยแพรในระดับสากลนอยมากเพียง ๗๒๗ เร่ือง ต่ํากวาคาเฉลี่ยเกือบ ๒ เทา 

(๔) คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบคุณ
คาท่ีดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย 

(๔.๑) ปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศ
ไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิด วิเคราะห
อยางเปนระบบ  ไมสามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ปจจุบันเว็บไซดลามกในประเทศไทยขยายตัว
สูงขึ้น นอกจากนี้ ส่ือสารมวลชนอื่นๆ ทั้งสื่อโทรทัศน ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส จํานวนมากขาดความ
เขมงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงลบ ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมที่
เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวม  
ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสูปญหาทางสังคมตางๆ อาทิ ปญหาเด็กและเยาวชน 
ปญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมทั้งปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ   

(๔.๒) สถาบันหลักทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญตอการปลูกฝงศีลธรรมใหสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม และอบรมหลอหลอมใหความรูแกเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งลดลง สถาบัน
ครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความเขมแข็งในการอบรมสั่งสอนและ
ปลูกฝงศีลธรรมและคานิยมที่ดีงามใหแกลูกหลานเริ่มเปราะบางลง เนื่องจากวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนไปมี
ลักษณะตางคนตางอยู ตองดิ้นรนทางเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลตอความสัมพันธในครอบครัวออนแอลง 



 ๑๖

ปญหาการหยารางเพิ่มมากขึ้น และมีครอบครัวมากกวารอยละ ๔๐ ไมมีความสามารถพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหมมีผลใหความเชื่อศรัทธาในหลักศาสนาเสื่อมถอย การใชประโยชน
จากศาสนสถานซึ่งมีมากมายกวา ๓ หมื่นแหงทั่วประเทศและการประกอบกิจทางศาสนานอยลงอยูในวง
แคบและในกลุมผูสูงอายุเปนหลัก สวนสถาบันการศึกษาเปลี่ยนจากในอดีตที่มีสัมพันธเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและความรูในการ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม ปจจุบันเปนระบบการศึกษาที่มุงเนนหลักวิชา ใหความสําคัญกับใบรับรอง
การศึกษามากกวาความรูที่นํามาปฏิบัติจริง การเรียนการสอนเนนการทองจํามากกวาความเขาใจและนําไป
ปฏิบัติได ไมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 

(๕) คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ไดรับหลักประกันสุขภาพทั่วถึง การเจ็บปวยโดยรวมลดลง แต
การเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันไดยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

(๕.๑) การขยายหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรมากขึ้นทําใหคนไทยมี
อายุยืนขึ้น อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันอายุเฉลี่ยชาย ๖๘ ป หญิง 
๗๕  ป ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของโลก คือ ชาย ๖๕ ป หญิง ๖๙ ป แตยังหางจากประเทศญี่ปุนที่มีอายุยืนที่สุด 
คือ ชาย ๗๘ ป และหญิง ๘๕ ป ในดานการมีหลักประกันสุขภาพ  ในป ๒๕๔๘ คนไทยรอยละ ๙๖.๓ มี
หลักประกันสุขภาพ สะทอนการจัดบริการสุขภาพแกประชาชนที่เทาเทียมกัน ทั้งยังลดภาระคาใชจายในการ
ดูแลสุขภาพ  ผูที่ไมเคยมีหลักประกันใดๆ มากอนเริ่มโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค สามารถประหยัด
รายจายลงได ๗๑๐.๕๐ บาทตอคนตอป คิดเปนคาใชจายรวมทั้งประเทศ ๑๐,๖๓๔ ลานบาทในป ๒๕๔๖ 

(๕.๒) การเจ็บปวยโดยรวมของคนไทยลดลง จาก ๑,๘๐๙.๖ ตอประชากรพันคนในป 
๒๕๔๕ เปน ๑,๗๙๘.๑ ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีการดูแลสุขภาพดีขึ้น 
ผูที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไปออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสัปดาหละ ๓ วันๆ มีรอยละ ๒๕.๕ ในป ๒๕๔๔ เปนรอย
ละ ๒๓ ในป ๒๕๔๗ นับวาอยูในอัตราต่ํา อัตราการสูบบุหร่ีของชายและหญิงไทย เทากับ รอยละ ๓๙ และ ๒ 
ตามลําดับในป  ๒๕๔๕  ขณะที่ประเทศอื่นทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่มีการพัฒนา 
ดอยกวาประเทศไทยสวนใหญมีอัตราที่สูงกวา คือ สหรัฐมีอัตราการสูบบุหร่ีของชายและหญิงรอยละ ๒๖ 
และ ๒๑ ญ่ีปุน รอยละ ๔๗ และ ๑๒ อินโดนีเซียรอยละ ๖๙ และ ๓ ตามลําดับ   

(๕.๓) การเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ในชวงป ๒๕๔๗ 
อัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยสูงที่สุดรอยละ ๑๘.๔ รองลงมา ไดแก เบาหวาน
รอยละ ๑๔.๒ โรคหัวใจรอยละ ๑๓.๔ และมะเร็งรอยละ ๔ ตามลําดับ สาเหตุจากคนไทยจํานวนมากยังให
ความสําคัญในการดูแลสุขภาพนอยและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพไมมากเทาที่ควร 
พฤติกรรมการบริโภคและการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม อาทิ การบริโภคน้ําตาลเกินมาตรฐานมาก คือ ๑๖ 



 ๑๗

ชอนชาตอคนตอวัน ขณะที่มาตรฐานโภชนาการ (๖ ชอนชา/คน/วัน) ปญหาภาวะโภชนาการเกิน (อวน) มี
แ น ว โ น ม เ พิ ่ม ขึ ้น ท ุก ก ลุ ม อ า ย ุ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก ลุ ม เ ด ็ก ใ น เ ข ต เ มื อ ง  โ ด ย 
เด็กวัยเรียน ๖-๑๔ ป ในกรุงเทพฯ รอยละ ๑๕ เปนโรคอวนสูงกวาเด็กในภาคอื่นๆ ๓-๕ เทา มีสาเหตุมา
จากการนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและไขมันสูง  

  (๕.๔) ภาวะการเจ็บปวยจากโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ําท่ีเปนผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน ในระยะ ๒-๓ ปที่ผานมา เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ เปนตน องคการ
อนามัยโลกไดรายงานสถานการณตั้งแตป ๒๕๔๖ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีผูปวยยืนยันไขหวัดนก 
รวม ๒๓๒ ราย เสียชีวิต ๑๓๔ ราย ใน ๑๐ ประเทศ สําหรับในประเทศไทยมีผูปวย ๒๓ ราย  เสียชีวิต ๑๕ 
ราย โรคเหลานี้ยากที่จะประเมินสถานการณ ประกอบกับองคความรูในการปองกันการแพรระบาดจาก
โรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมในประเทศไทยยังไมเพียงพอและไมสามารถรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นได
อยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหใหโรคเหลานี้กลับมาระบาดและแพรกระจายไดงายและรวดเร็วและกลายเปน
โรคประจําถ่ิน ซ่ึงจะสงผลกระทบที่รุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชากรโลกและประชากรไทย 
หากยังปราศจากแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่ครบวงจร 

 (๕.๕) การลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ํา คือประมาณรอยละ  
๓.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ต่ํากวาประเทศอื่นที่มีคาเฉลี่ยที่รอยละ ๗.๗  ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ และถูกจัดอยูในอันดับที่ ๕๙ จาก  ๖๑ ประเทศ อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามปรับปรุง
ระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขดวยการขยายโครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพระดับชุมชน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคูกับการเรงรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มีโรงพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐาน
อยางครบถวน  จํานวน ๑๓๔ แหง ในป ๒๕๔๘ เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๕๘ ในป  ๒๕๔๗  รวมทั้งการเรงแกไข
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีสัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากรต่ําเพียง ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ยังไมเพียงพอกับความตองการ และมีการ
กระจุกตัวในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง 



 ๑๘

 (๖) การคุมครองทางสังคมมีการขยายความครอบคลุมมากขึ้น แตแรงงานนอกระบบและ
กลุมผูดอยโอกาสยังไมไดรับหลักประกันทางสังคมอยางทั่วถึง 

 (๖.๑) แรงงานนอกระบบยังไมไดรับการคุมครองทางสังคม ตั้งแตป ๒๕๔๕ เปน
ตนมา รัฐไดดําเนินมาตรการดูแลความมั่นคงของแรงงานอยางตอเนื่อง โดยขยายความคุมครองแรงงานให
ครอบคลุมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑ คนขึ้นไป สงผลใหแรงงานที่ประกันตนภายใตระบบ
ประกันสังคม มีจํานวน ๘.๒ ลานคนในป ๒๕๔๘ คิดเปนสัดสวนแรงงานที่ประกันตนตอกําลังแรงงาน
รอยละ  ๒๒ .๗๓  แตครอบคลุมเฉพาะแรงงานที่อยูในระบบเทานั้น  สวนแรงงานนอกระบบซึ่งมี
มากกวารอยละ ๗๐ ไมสามารถเขาถึงระบบประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร หาบเร แผงลอย  

(๖.๒) รัฐขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมแกกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาส
ในลักษณะการสงเคราะหเพิ่มขึ้นแตยังไมท่ัวถึง และไมสามารถทําใหพึ่งตนเองไดในระยะยาว  ทีผ่านมาการ
ใหความชวยเหลือและการสงเคราะห สามารถใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจนได ๑.๐๗ ลานคน ผูปวยเอดส
ยากไร ๖,๐๐๐ คน และผูพิการยากไร ๓๙,๕๙๕ คน การใหโอกาสดานการศึกษาแกเด็กวัยเรียนจากครวัเรือนที่
ยากจนใหมีโอกาสศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังไดดําเนิน
โครงการบานเอื้ออาทรและบานมั่นคงเพื่อชวยเหลือดานที่อยูอาศัยใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัย
เปนของตนเอง จํานวน ๖๐๑,๗๒๗ หนวย และประชาชนในชุมชนแออัดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
จํานวน ๒๙,๗๓๘ ครัวเรือน 

(๗) คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการ
กอความไมสงบในสังคมสูงขึ้น  

(๗.๑) ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมยังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข แมวาสดัสวน
คดียาเสพติดจะมีแนวโนมลดลงจาก ๔๒๒.๘ คดีตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๕ เปน ๑๖๐.๓ คดีตอ
ประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๘  แตยังตองเผชิญกับปญหาชนิดของยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป และการคา
รูปแบบใหมๆ เชน มีการสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต และลักลอบซื้อขายผานทางไปรษณีย เปนตน เนื่องจาก
การคายาเสพติดยังคงเปนธุรกิจที่สรางรายไดสูง คาดวามูลคาการซื้อขายทั่วโลกในป ๒๕๔๘-๒๕๔๙ มี
จํานวนสูงอยางตอเนื่องถึง ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ/ป  ขณะเดียวกันยังตองเผชิญความ
เสี่ยงจากปญหาคดีอาชญากรรม การประทุษรายตอทรัพยสิน คดีชีวิตรางกายและเพศ  ตลอดจนคดีเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหแตละปรัฐตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการปองกันและ
ปราบปรามเปนจํานวนมาก  ในป  ๒๕๔๘   งบประมาณรายจายในแผนงานปองกันและควบคุม
อาชญากรรมมีจํานวนสูงถึง ๓๖,๖๙๘ ลานบาท   
 (๗.๒) ปญหาอุบัติภัยและภัยพิบัติมีแนวโนมสูงขึ้น การตายดวยอุบัติเหตุการจราจร
ทางบกอยูในระดับสูงและคอนขางคงที่จาก ๒๐.๙ คนตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๕ เปน ๒๐.๖ คน
ตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๘  สาเหตุหนึ่งเกิดจากการไมเคารพกฎระเบียบสรางความสูญเสียใหแก
ชีวิตและทรัพยสิน ในป ๒๕๔๗ มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงถึง ๑,๙๙๐ ลาน
บาท  ทั้งยังตองประสบกับความสูญเสียจากภัยพิบัติและอุบัติภัยอ่ืน เปนมูลคาสูงอยางตอเนื่องทุกป โดย
ขาดการเตรียมความพรอมรับสถานการณและระบบเฝาระวังอุบัติภัย 



 ๑๙

 (๗.๓) ปญหาความไมสงบในสังคมไทย คนไทยยังตองเผชิญผลกระทบจากปญหา
การกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะยืดเยื้อตอเนื่อง รวมทั้งปญหาการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติที่ทวีความรุนแรงและแผขยายเขามาในภูมิภาค  โดยเฉพาะปญหาการสงผู
ลักลอบเขาเมืองและคามนุษย จัดวาเปนอาชญากรรมขามชาติที่เติบโตรวดเร็วที่สุด โดยมีปจจัยสนับสนุน
มาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคของโลก ประมาณวามีผูตกเปนเหยื่อทั่วโลกป
ละ ๔ ลานกวาคน วงเงินที่เกี่ยวของ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ  สําหรับผลกระทบตอประเทศไทย
ในระยะหลังนี้ นอกจากผูลักลอบเขาเมืองจากประเทศเพื่อนบานจะเขามาใชแรงงานและถูกแสวง
ประโยชนทางเพศอยางตอเนื่องแลว ผูลักลอบเขาเมืองกลุมใหมๆ อาทิ เกาหลีเหนือ บังคลาเทศ และศรี
ลังกา มุงหวังใหประเทศไทยเปนทางผานไปประเทศที่สามมากขึ้น 

 (๘) สังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลงจากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง 
ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวน สงผลใหเกิดความไมสมดุลของการพัฒนา 

 (๘.๑) ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา ชุมชนเมืองขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
สงผลกระทบตอการเสียสมดุลของชุมชนชนบท โดยสัดสวนประชากรเมืองตอประชากรทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๙.๔ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๓๑.๒ ในป ๒๕๔๕ สวนชุมชนชนบทมีสัดสวน
ประชากรลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๗๐.๖ เหลือรอยละ ๖๘.๘ ในชวงเวลาเดียวกัน โดยการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลาที่ผานมา ไดมีสวนสนับสนุนการเจริญเติบโตของฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและบริการของเมืองมากกวาการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทมาก กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าของ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นโดยลําดับ สถานะดังกลาวทําใหภาคชนบทอยู
ในภาวะความยากจนและการพัฒนาที่ลาหลังและเสียสมดุลในเชิงโครงสราง โดยในทางเศรษฐกิจเปนการ
เสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย  เนื่องจากเปนฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่ ถูกจํากัดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียดุลจากการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมมาก ขณะที่คนชนบทมีการศึกษาต่ํา
และผลิตภาพการผลิตต่ํา สงผลกระทบตอการเสียสมดุลทางสังคมที่คนชนบทวัยหนุมสาวตองละทิ้ง
ภูมิลําเนาไปแสวงหางานและรายไดในเมืองและในตางประเทศ ตามมาดวยปญหาความออนแอของชุมชน
ชนบท ซ่ึงการแกปญหาดังกลาวใหชุมชนชนบทสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็ง จําเปนตองอาศัยการรวม
พลังรวมแรงรวมใจและพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได 

 (๘.๒) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนามีมากขึ้น มีการเตรียมความ
พรอมของทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการบริหารจัดการ ระบบการวางแผน 
ระบบงบประมาณ การคลัง และกลไกการบริหารงานใหพรอมรับการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจการ
กระจายอํานาจ ภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อจัดทําแผนชุมชนแลวจํานวน ๓,๖๕๗ ตําบล 
สงเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนา
อําเภอทุกขั้นตอน รวมทั้งมีสวนรวมตรวจสอบติดตามการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน และไดจัดตั้งศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบลทุกตําบล  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ



 ๒๐

และชวยเหลือกันเองในลักษณะของเครือขายตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มี
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ขณะนี้จํานวน ๒๘,๒๙๖ แหง  และเครือขายวิสาหกิจชุมชน ๓๒ 
แหง รวมทั้งมีการโอนเงินใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแลว ๗๗,๕๐๘ ลานบาท สําหรับประชาชน
ผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน   แตอยางไรก็ตาม  การสราง
ภูมิคุมกันของชุมชนในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนที่มากระทบอยางรุนแรงและรวดเร็ว  และการเขาสู
สังคมผูสูงอายุเปนการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนตองสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมที่ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอและเปนเครือขาย 

 (๘.๓) วัฒนธรรม  คานิยมท่ีดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการ
ถายทอด สูคนรุนใหมนอย ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยทั้งในเรื่องจิตสาธารณะ 
ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อยางไรก็ตามสังคมไทยมีผูพรอมเปนผูนําการพัฒนา 
โดยเฉพาะผูนําชุมชน ปราชญกระจายอยูทุกพื้นที่ ๑.๗ ลานคน อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
จํานวน ๙๘๗,๕๑๓ คน รองลงมาเปนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตจํานวน ๓๘๓,๗๒๙  ๑๗๔,๕๓๗ 
และ ๑๓๑,๘๙๒ คนตามลําดับ บุคคลเหลานี้ลวนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตลอดจนเปน
แกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศและมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนําวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาพัฒนาตอ
ยอดใหเกิดคุณคาและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการอยางหลากหลายเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑที่สามารถเปดตลาดภายในและตางประเทศ สรางรายไดของประชาชนและสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ป ๒๕๔๗ มีมูลคาการจําหนายถึง ๔๖,๒๗๖ ลานบาท  

 (๘.๔) พฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปล่ียนไป
จากเดิม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตนและ
การสื่อสารไรพรมแดน นําพากระแสวัตถุนิยมเขาสูชุมชน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะสังคมเมือง ทําใหมีความสะดวกสบายมากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอกับรายจาย มี
หนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลงและมีลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น  

 โดยสรุป สถานการณดังกลาวสงผลใหชุมชนที่มีการรวมตัว รวมกลุมและมีการ
เรียนรูรวมกันสามารถจัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง โดยใชกระบวนการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ที่เนนกระบวนการพัฒนาโดยคนในชุมชนเปนหลัก  และใชการจัดการความรู
จากองคความรูในชุมชนและความรูจากภายนอกมาประยุกตใช ซ่ึงการพัฒนาชุมชนโดยใชกระบวนการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดรับการสนับสนุนมาอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษที่ผานมา และมีชุมชน
ตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย 



 ๒๑

๓.๒ สถานะดานเศรษฐกิจ 

 (๑) ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามลําดับ และจัดอยูในกลุม
ประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง โดยยังคงบทบาททางการคาระหวางประเทศและรักษาสวนแบงการตลาดไว
ได ขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น 

 ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ เศรษฐกิจขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 
๕.๗ ตอป โดยในป ๒๕๔๘ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญเปนลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก 
ประชาชนมีรายไดตอหัวปละ ๑๐๙,๕๗๔ บาท และรายไดตอหัวที่คํานวณในรูปของกําลังซื้อที่แทจริงของ
ประชากรไทยเทากับ ๘,๕๔๒ เหรียญสหรัฐ สูงเปนลําดับที่ ๗๒ และสูงกวารายไดตอหัวเฉลี่ย ๗,๐๐๐ 
เหรียญสหรัฐ ของกลุมประเทศรายไดระดับปานกลางดวยกัน แตยังต่ํากวารายไดตอหัวเฉลี่ย ๙,๒๓๙ 
เหรียญสหรัฐ ของประชากรโลก 

 ปจจัยหลักที่ผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดคือการสงออก 
ในขณะที่การคาระหวางประเทศมีการแขงขันกันมากขึ้น ประเทศไทยยังคงรักษาสัดสวนการสงออกไวได
ในระดับประมาณรอยละ ๑-๑.๑ ของการสงออกจากทุกประเทศทั่วโลก ขณะที่มาเลเซียมีระดับการสงออก
คอนขางคงที่ในระดับรอยละ ๑.๔-๑.๕ แตเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันเชนจีนที่มีสัดสวนการสงออกของ
โลกเพิ่มสูงขึ้นมาก จากเดิมรอยละ ๒.๙ ในป ๒๕๓๘ เปนรอยละ ๗.๓ ในป ๒๕๔๘ จึงเปนแรงบีบใหไทย
ตองปรับบทบาทการคาของตนเองในเชิงรุก และปรับตัวไปสูการผลิตบนฐานความรูและการสรางสรรคคุณคา
ใหกับสินคาเพื่อใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การพึ่งพิงตลาดสงออกซึ่งเดิมประเทศไทยมีคูคาหลักเพียง ๓ 
กลุม คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน นั้น เร่ิมเปนการกระจายไปพึ่งพาตลาดจากประเทศจีนสูงขึ้น สวน
การคากับกลุมประเทศอาเซียนยังอยูในระดับเดิม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการคาเสียดุลการคาใหกับประเทศจนี 
ญ่ีปุน และกลุมตะวันออกกลางที่เปนการนําเขาน้ํามันเทานั้น สวนกับประเทศคูคาอื่นๆ ยังคงเกินดุลการคา 
โดยทิศทางการคาระหวางประเทศจะขึ้นกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันและการยายฐานการ
ผลิตจากประเทศอื่นมาลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงพบวาการลงทุนจากตางประเทศในไทยมีแนวโนมลดลง
จากอันดับที่ ๔ ในป ๒๕๔๓ เปนอันดับที่ ๖ ในป ๒๕๔๗ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน อินเดีย และ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

 (๒) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่มีการพัฒนาดีขึ้นมาโดยตลอด
นับจากปแรกของแผนฯ ๙ ไดปรับตัวลดลงในปสุดทายของแผน 

 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ รวม ๖๑ ประเทศโดย
สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development: IMD) พบวา อันดับ



 ๒๒

ความสามารถในการแขงขันของไทยไดปรับดีขึ้นอยางตอเนื่องจากอันดับที่ ๓๑ ในป ๒๕๔๕ มาเปน
อันดับที่ ๒๗ ในป ๒๕๔๘ สําหรับป ๒๕๔๙ ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับลดลงเปนอันดับที่ ๓๒ ขณะที่
สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปรยังคงครองอันดับ ๑-๓ ตามลําดับ สวนญี่ปุน จีน มาเลเซีย และอินเดีย
ประสบความสําเร็จในการแขงขันสูงขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่สงผลใหอันดับของประเทศไทยลดลงมาจาก
ปจจัยการแขงขันดานเศรษฐกิจและปจจัยดานประสิทธิภาพของภาครัฐที่มีอันดับต่ําลงจากอันดับที่ ๗ และ
อันดับ  ๑๔  ในป ๒๕๔๘  มาเปนอันดับที ่ ๒๑  เชนเดียวกัน  ในป ๒๕๔๙  นอกจากนี ้ ปจจัยดาน
โครงสรางพื ้นฐานมีอ ันดับต่ําลงเล ็กนอยจากอันดับที ่ ๔๗  เป นอ ันดับที ่ ๔๘  สวนปจจ ัยด าน
ประสิทธิภาพภาคเอกชนมีอันดับคงที่เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๘ คือ อันดับที่ ๒๘  

 (๓) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น และอยูในระดับ
เดียวกับประเทศมาเลเซีย 

 สถานะเศรษฐกิจฐานความรู๖6ของประเทศไทย  เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Economy Index; KEI) ที่จัดทําโดยธนาคารโลก พบวา ปรับตัวดีขึ้นจาก ๔.๒๖ 
ในป ๒๕๓๘ เปน ๔.๗๘ ในป ๒๕๔๕ ทั้งนี้ เปนผลมาจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมและดานการศึกษาเปนหลัก การพัฒนาดานนวัตกรรมมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ในขณะที่ดาน
สภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจยังคงอยูในระดับเดิม เมื่อเทียบกับประเทศในกลุมเอเชีย
ตะวันออก พบวา ประเทศไทยมีดัชนีเศรษฐกิจฐานความรูอยูในระดับเดียวกับประเทศมาเลเซีย เมื่อ
พิจารณาในชวงป ๒๕๓๕-๒๕๔๕ พบวา ประเทศไทยสามารถพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานความรูไดในอัตรา
ที่เร็วกวาประเทศมาเลเซีย แตยังอยูในระดับที่ต่ํากวาของประเทศฮองกง (๘.๑๔) สิงคโปร (๗.๖๙) ไตหวัน 
(๖.๖๗) และเกาหลี (๕.๘๐) ซ่ึงเปนกลุมประเทศที่มีคาดัชนีเศรษฐกิจฐานความรูสูง 

(๔) โครงสรางการผลิตของประเทศมีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิตท่ีหลากหลาย โดยที่
การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงสุดแตฐานการผลิตสวนใหญยังคงเปนการผลิตในระดับตนของหวง
โซมูลคาของโลกและผลิตภาพการผลิตต่ําจึงมีคูแขงมาก  

โครงสรางการผลิตของประเทศไทยในปจจุบันนับวามีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิต
ที่หลากหลาย ในป ๒๕๔๘ ฐานการผลิตประกอบดวย ภาคเกษตรประมาณรอยละ ๘.๗ ภาคอุตสาหกรรม
รวมอุตสาหกรรมเกษตรรอยละ ๓๙.๑ การกอสรางรอยละ ๒.๕ ภาคการคาสงและคาปลีกรอยละ ๑๔ 
                                                 

๖ เศรษฐกิจฐานความรูคือ ระบบเศรษฐกิจที่มีการสรางสรรคจัดหา ดัดแปลง เผยแพรความรูและนําความรูมาใชอยางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปจจัยพื้นฐาน ๔ ดาน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ไดแก ดาน
นวัตกรรม ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และดานสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจ  

 



 ๒๓

การผลิตเหมืองแรรอยละ ๒.๓ ไฟฟาและประปารอยละ ๓.๔ ภาคการเงินและธนาคารรอยละ ๓.๖ และภาค
บริการและอื่นๆ อีกรอยละ ๓๒  ซึ่งฐานการผลิตที่หลากหลายชวยลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจ
ไดระดับหนึ่งและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น โดยที่ในภาค
การเกษตรมีการผลิตอาหารมีความเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในประเทศและเปนประเทศ 
ผูสงออกอาหารที่สําคัญของโลก สําหรับภาคการทองเที่ยวนั้นมีความไดเปรียบทั้งในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว 
วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลําดับและเปนฐานรายได
เงินตราตางประเทศที่มีความสําคัญมากขึ้นและคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ 

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา ทําใหมี
ความเสี่ยงจากการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ ประเทศไทยตกอยูในฐานะที่มีคูแขง
ทางการคาในตลาดโลกจํานวนมากและถูกบีบอยูตรงกลางระหวางกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มี
ขีดความสามารถในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเบาที่มีความไดเปรียบจากคาจางแรงงานที่ยังต่ํากวาไทย 
เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม เปนตน ขณะที่อีกกลุมหนึ่ง คือ ประเทศที่มีแบรนดและเทคโนโลยีเปนของ
ตนเองในการผลิตสินคาและบริการสําหรับตลาดบนของรถยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา และ
บริการทางการเงิน การศึกษา สาธารณสุข เชน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร และญี่ปุน เปนตน ซ่ึง
ประเทศไทยยังไมสามารถยกระดับมาตรฐานและรูปแบบผลิตภัณฑใหทัดเทียมได สําหรับการประเมิน
สถานะในแตละสาขาการผลิต มีสาระสําคัญ ดังนี้  

(๔.๑) ภาคเกษตรมีความไดเปรียบจากฐานทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณและสภาพ
ภูมิศาสตรท่ีเอ้ืออํานวยแตผลิตภาพการผลิตยังต่ํา ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปร
รูปที่สําคัญของโลกในหลายรายการ เชน การสงออกยางพาราของไทยคิดเปนรอยละ ๔๕ ของมูลคาการ
สงออกยางพารารวมของโลก และการสงออกขาวเปนรอยละ ๒๕ ของการสงออกขาวรวมของโลก เปนตน 
โดยที่สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสําคัญมีมูลคาสวนเพิ่มที่เปนผลประโยชนของประเทศในสัดสวน
ที่สูง เชน การผลิตยางพารามีมูลคาเพิ่มเปนสัดสวนรอยละ ๘๕ ของมูลคาผลผลิตรวม ขาวรอยละ ๗๐ 
มันสําปะหลังรอยละ ๖๕ และอุตสาหกรรมอาหารรอยละ ๓๒  

อยางไรก็ตาม การผลิตในภาคเกษตรยังมีจุดออนในเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบน้ําเพื่อการผลิตที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหผลผลิตภาคเกษตรยังตองขึ้นกับสภาพของธรรมชาติเปน
หลัก การจัดระบบการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกที่ไมเหมาะสม และมีการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอยูในวงจํากัด ทําใหผลผลิตตอไรอยูในระดับต่ํา ซ่ึงเห็นไดจากผลิตภาพการผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น



 ๒๔

นอย โดยในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพภาคเกษตรลดลงรอยละ ๑.๙๔ ในขณะที่ผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๖๒ ภาคบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๔๙ และผลิตภาพรวม
ของประเทศที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๔๒ นอกจากนี้ภาคเกษตรยังคงมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตเปน
จํานวนมากและเปนการใชอยางไมถูกตอง ทําใหมีปญหาสารปนเปอนที่สงผลกระทบตอคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดลอม และเปนอุปสรรคตอการสงออกและเพิ่มตนทุนการผลิตใหกับ
เกษตรกร  



 ๒๕

สําหรับการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรยังมีนอยและขาดความหลากหลาย 
โดยสินคาเกษตรหลักยังคงสงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นตนเปนสวนใหญ และการจัดระบบตลาดและ
กระจายสินคาเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหมีปญหาเรื่องผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ําไดงาย 
นอกจากนี ้ แนวโนมการแขงขันดานการเกษตรในอนาคตของโลกจะร ุนแรงมากขึ ้น  ทั ้งการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และความระมัดระวังเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผูบริโภคให
ความสําคัญมากขึ้น ทําใหการผลิตภาคเกษตรของไทยจะตองเรงปรับตัวใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(๔.๒) การผลิตสินคาอุตสาหกรรมยังกระจุกตัวอยูในกลุมของสินคาขั้นตนของ
หวงโซมูลคาของโลก และตองพึ่งวัตถุดิบและเทคโนโลยีนําเขาเพื่อการผลิตจากตางประเทศในสัดสวนท่ีสูง 
ในป ๒๕๔๘ การผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๓๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ โดยเปนการผลิตเพื่อการสงออกมากกวาครึ่งหนึ่ง แตลักษณะการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของไทย
สวนใหญยังกระจุกตัวอยูในกลุมที่มีการเพิ่มมูลคาเพียงในระดับตน เปนการรับจางผลิตโดยที่ไมมีแบรนด
เปนของตนเอง (Original Equipment Manufacturing: OEM) จึงเปนการผลิตที่ตองอาศัยการใชแรงงาน 
(Sweat and tear products) และทรัพยากรอยางเขมขนเปนหลัก โดยอาศัยความไดเปรียบจากคาแรงและ
ตนทุนทรัพยากรที่ต่ําในการแขงขัน การผลิตสินคาในประเทศไทยสวนใหญนับไดวายังอยูในชวงตนๆ ของ
หวงโซมูลคาของโลก โดยที่การสรางคุณคาของสินคาและบริการและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตจากองค
ความรูยังอยูในระดับต่ํา ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนเพียงประมาณ
รอยละ ๕๘ ของการขยายตัวของเศรษฐกิจ สวนที่เหลืออีกรอยละ ๔๒ ไดมาจากการเพิ่มปริมาณปจจัยการ
ผลิต  

(๔.๓) ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทย ท้ังบริการ
ทองเที่ยว บริการดานการศึกษา บริการดานสาธารณสุข บริการดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร และ
บริการทางการเงิน โดยเฉพาะบริการดานการทองเที่ยวนั้นประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ
รอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของโลก รองรับสวนแบง
ตลาดนักทองเที่ยวประมาณรอยละ ๑.๔ ของนักทองเที่ยวรวมของโลก  แตการขยายตัวการทองเที่ยวของ
ไทยยังคงอาศัยฐานทรัพยากรเปนสําคัญ มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง  ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอม
และผลกระทบในดานสังคมจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมโดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังขาดการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว และ
การเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยวเขากับภาคบริการอื่นๆ ใหเปนนวัตกรรมและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑยังมีนอย สําหรับบริการดานสาธารณสุข การศึกษา และการเงินนั้นนอกจากจะมีความสําคัญมาก



 ๒๖

ขึ้นตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทยแลว ยังเปนแหลงบริการที่สําคัญมากขึ้นสําหรับภูมิภาคเอเชีย แตยังตอง
เรงพัฒนาในดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการรวมทั้งการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น 

(๕) โครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีจุดออน  

โครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่
เปนระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลวจะมีตนทุนอยูที่ระดับรอยละ ๗-๑๑ เทานั้น อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยสูง
ถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวนโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศเพื่อนบานที่เปน
คูแขงทางการคา อาทิ ความสามารถในการซึมซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) ที่ต่ํากวาสิงคโปร 
เกาหลีและมาเลเซีย มีปญหาการขาดแคลนนักวิจัย ครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยมีสัดสวนนักวิจัยตอประชากรเพียง ๖.๗ คนตอประชากร ๑ หมื่นคนในป ๒๕๔๖ 
เทียบกับสิงคโปรที่มีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร ๔๗.๘ คนตอประชากรหมื่นคน นอกจากนี้คาใชจาย
การวิจัยและพัฒนาอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ  ๐.๒๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  ต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดในแผน (เทากับรอยละ ๐.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) เปนตน ลวนชี้ใหเห็น
ถึงความจําเปนเรงดวนที่ตองเรงลงทุนพัฒนาฐานความรูและนวัตกรรม ตลอดจนความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อสรางมูลคาความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิตใหกับคนในประเทศ  

(๖) เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดีแตมีความจําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการเคล่ือนยายอยางเสรีของคน องคความรู/เทคโนโลยี เงินทุน สินคา
และบริการ   

การดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจและทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี อาทิ ในป ๒๕๔๘ อัตรา
การวางงานอยูที่รอยละ ๒ ซ่ึงเปนระดับที่สอดคลองกับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจและไมสรางแรง
กดดันตอเงินเฟอ ณ ส้ินป ๒๕๔๘ หนี้สาธารณะเทากับรอยละ ๔๖.๔ ของผลิตภัณฑในประเทศซึ่งเปน
สัดสวนที่ต่ํากวากรอบการคลังยั่งยืนที่กําหนดเกณฑไวที่รอยละ ๕๐ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 
สัดสวนหนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงเปนลําดับที่ ๖๐ ในกลุม ๑๑๔ ประเทศ นอกจากนี้ทุนสํารอง
เงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานดอลลาร สรอ. คิดเปน ๓.๓ เทาของ 



 ๒๗

หนี้ตางประเทศระยะสั้น และคิดเปน ๕.๙ เดือนของการนําเขา ซ่ึงนับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอในการ
เปนภูมิคุมกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

  



 ๒๘

อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องในป 
๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ทําใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นมากจากรอยละ ๒.๗ ในป ๒๕๔๗ เปนรอยละ ๔.๕ ในป 
๒๕๔๘ รวมทั้งทําใหดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในป ๒๕๔๘ มากถึง ๘,๕๗๘ และ 
๓,๗๑๔ ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ แรงกดดันตอเสถียรภาพเศรษฐกิจดังกลาวสะทอนถึงความออนแอ
ในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพิงพลังงานในระดับสูงที่ตองนําเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 
๘๐ รวมทั้งการพึ่งพิงวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปและสินคาทุนในระดับสูง การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ที่ทําใหมูลคาการนําเขาและคาใชจายคารอยัลตี้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการสงออกที่
ขยายตัว โดยการประเมินสถานะในแตละดาน มีดังนี้ 

(๖.๑) เศรษฐกิจไทยพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบ สินคาทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ตางประเทศในระดับสูง และตองอาศัยการสงออกเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทําใหประเทศ
ไทยออนไหวตอสถานการณภายนอก ซ่ึงเปนจุดออนในเชิงโครงสรางที่ทําใหมีความเสี่ยงที่จะขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดและดุลการชําระเงินไดงาย การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทําใหตองนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุน
เปนจํานวนมาก  เพื่อเพิ่มการผลิตสินคาและบริการเพื่อการสงออก โดยสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบและสินคา
ทุนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ ๓๖.๙๓ ในป ๒๕๔๕ เปนรอยละ 
๔๖.๒๔ ในป ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการนําเขาสินคากลุมน้ํามันที่สงผลตอปญหาการขาดดุลการคาเพิ่มมากถึง
รอยละ ๕๘.๔ นอกจากนี้ การสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยังไมสามารถสนับสนุนและ
ตอบสนองการขยายตัวของภาคการผลิต ทําใหตองพึ่งการนําเขาเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศ โดย
สัดสวนรายจายคารอยัลตี้และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตอ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก
รอยละ ๐.๗๑ ในป ๒๕๔๔ เปน ๐.๘๗ ในป ๒๕๔๕ และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑ ในป ๒๕๔๘ ขณะที่การคา
ตางประเทศของไทยทั้งการนําเขาและสงออกเปนสัดสวนตอขนาดเศรษฐกิจที่สูง  ทําใหเศรษฐกิจไทยขาด
ภูมิคุมกันที่จะรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกที่การแขงขันรุนแรงมากขึ้น 

(๖.๒) เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสูง เศรษฐกิจไทยมีมูลคาการ
ใชพลังงานขั้นสุดทายในสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซ่ึงสูงกวา
ในอีกหลายประเทศ ทําใหความตองการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการขนสงซึ่งใชพลังงานเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ ๓๗.๒ ของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดของประเทศ ขณะที่พลังงานที่ผลิตไดในประเทศไมเพียงพอตองอาศัยการนําเขา โดย
พลังงานสวนใหญรอยละ ๖๔ ตองนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงเปนการนําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด หรือคิดเปน
รอยละ ๙๐ ของปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ ดังนั้นแนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงมากจึงทําใหมี
ความเสี่ยงตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่การใชพลังงานในภาค
ขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือนยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ



 ๒๙

พลังงานทั้งหมดมีแนวโนมลดลง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการแสวงหาแหลง
พลังงานทดแทนจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญในอนาคต 

(๖.๓) ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ํากวาการลงทุน ทําใหตองพึ่งพิงเงินทุน
จากตางประเทศทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การกูยืมจากตางประเทศ และการเขามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยของตางชาติ ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ  การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดับสูงสุดที่รอยละ ๓๕ ในป ๒๕๓๖ 
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมาอยูที่ประมาณรอยละ ๓๑.๒ ในป ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนระดับที่ไมเพียงพอ
ตอความตองการลงทุนในอนาคตหากไมมีการสงเสริมการออมอยางเหมาะสมในระยะตอไป โดยเฉพาะ
ภาครัฐเองมีแนวโนมที่จะตองรับภาระคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศเขาสูสังคมสูงอายุ ซ่ึงจะทํา
ใหการออมภาครัฐมีแนวโนมลดลง การขาดแคลนเงินออมจะสรางแรงกดดันใหอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น
และสงผลใหตนทุนสูงขึ้นตามไปดวย สําหรับในปจจุบันฐานะการลงทุนระหวางประเทศสุทธิของประเทศ
ไทย (International investment position: IIP) อยูในฐานะขาดดุลโดยมีสินทรัพยตางประเทศรวมนอยกวา
หนี้สินตางประเทศรวมอยูเปนจํานวน ๕๓,๒๕๔ ลานเหรียญสหรัฐ ณ ส้ินป ๒๕๔๗ การพึ่งพิงเงินทุนจาก
ตางประเทศจะเปนความเสี่ยงที่ประเทศไทยตองเผชิญ โดยเฉพาะการลงทุนของตางประเทศในตลาด
หลักทรัพยในลักษณะของการเก็งกําไรก็กระทบเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพยและบรรยากาศการลงทุนใน
ประเทศ   

(๖.๔) โครงสรางภาคการเงินของประเทศไทยยังพึ่งพิงกับธนาคารในการระดมทุน
เปนสวนใหญ ในขณะที่การระดมทุนจากตลาดทุนมีนอย เชนเดียวกับการใชตราสารหนี้ระดมทุนของ
ภาคเอกชนที่ยังมีสัดสวนนอย จึงเปนโครงสรางที่อาจทําใหเกิดปญหาการกูเงินระยะสั้นมาลงทุนใน
โครงการที่ใชเวลายาวกอนที่จะไดรับผลตอบแทนหรือมีกระแสรายไดเขา จึงเกิดปญหากับการสรางทุนที่
เปนสินทรัพยในรูปของเครื่องจักร อุปกรณ ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และซอฟแวรไดงาย นอกจากนี้ขนาดของ
ตลาดทุนไทยที่เล็ก ทําใหมีความออนไหวตอการเคลื่อนยายเงินทุนโดยเฉพาะจากการดําเนินธุรกรรมของ
กองทุนบริหารความเสี่ยงของตางชาติ (hedge fund) ไดงาย  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถานการณไดเร่ิม
ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับซึ่งเปนผลจากนโยบายการพัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่อง   

(๗) ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจาย
รายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ  ในป ๒๕๔๘ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึง่เปนระดบั
รายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือนอยูจํานวน ๗.๓๔ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของจํานวนประชากร
รวมของประเทศ การกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ โดยในป ๒๕๔๗ คาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) 
ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่องจาก ๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แต
อยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายไดตองไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับ



 ๓๐

นานาประเทศการกระจายรายไดในประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ อาทิ ญ่ีปุน 
(๐.๒๕) ประเทศเกาหลีใต (๐.๓๑) ยุโรป (๐.๓๒) อินเดีย (๐.๓๓) จีน (๐.๔๕) สหรัฐฯ (๐.๔๑) และในป 
๒๕๔๘ รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ คิดเปน ๑๒.๑ เทาของรายไดของกลุมลางสุดรอยละ 
๒๐  



 ๓๑

๓.๓ สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม ทําใหอุดมสมบูรณ
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ํา ปาไม ชายฝงทะเล แรธาตุ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งชนิด
พันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ชุมชนมีวิถีการดํารงชีวิตที่พึ่งพิงและใชประโยชนจากฐานทรัพยากร ซ่ึง
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู การสรางสมภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ แมวาความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะเปนจุดแข็งของประเทศมาแตเดิม แตทิศทางการพัฒนาที่มุงใช
ประโยชนจากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก  ทําใหมีการใชทรัพยากร
อยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด  การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจไดเพิ่มปริมาณของเสียและมลพิษที่เกิน
ขีดความสามารถในการฟนตัว และการรองรับของระบบนิเวศ จนสงผลกระทบตอความสมดุลยั่งยืนของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตที่
เปนปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม  เมื่อพิจารณาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนถึง
ปจจุบัน พบวาอยูในสภาพที่กําลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษาฐานการผลิต ใหบริการ และการ
ดํารงชีพที่ยั่งยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้ 

(๑) การขาดสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟูสงผลกระทบใหเกิดความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหาภัยธรรมชาติ 

(๑.๑) พื้นท่ีปาไมลดลงจนระบบนิเวศเสียสมดุล ปาไมของประเทศถูกทําลายไปถึง 
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร ในชวง ๔๐ ป ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ และยังไมสามารถเพิ่ม
พื้นที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ ใหถึงรอยละ ๔๐ ซ่ึงเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได และ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย พบวา ไทยมีสัดสวนพื้นที่ปาไมอยูในเกณฑต่ํา ในขณะที่ญี่ปุน 
มีสัดสวนพื้นที่ปาไมถึงรอยละ ๖๘ และเวียดนาม มีรอยละ ๔๐ 

(๑.๒) ทรัพยากรน้ํามีปญหาขาดแคลน น้ําหลากทวม และคุณภาพน้ํา เปนประจํา โดย
ปริมาณน้ําจืดของประเทศมีเฉลี่ย ๓,๔๐๐ ลบ.ม./คน/ป ต่ํากวาประเทศลาวที่ ๔๙,๐๙๐ ลบ.ม./คน/ปและต่ํากวา
คาเฉลี่ยของเอเชียที่ ๓,๙๒๐ ลบ.ม. ซ่ึงตามเกณฑของ UNESCO ถือวามีสภาวะการขาดแคลนน้ําในระดับ
รุนแรง สวนพื้นที่ไมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา เชน ประเทศแคนาดา โอเชียเนียมีปริมาณน้ําตอคนตอป อยู
ในระหวาง ๑๗,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. ในขณะที่พื้นที่ขาดแคลนน้ําในขั้นวิกฤติจะอยูในตะวันออกกลาง
และแอฟริกาตอนเหนือโดยมีปริมาณน้ํานอยกวา ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ตอคนตอป นอกจากนี้ ปริมาณน้ําจืดของ
ไ ท ย ยั ง ไ ม ก ร ะ จ า ย ต ล อ ด ป  โ ด ย เ ป น น้ํ า ใ น ช ว ง ฤ ดู ฝ น ร อ ย ล ะ  ๘ ๖  แ ล ะ ช ว ง 
ฤดูแลงเพียงรอยละ ๑๔ ขณะที่สามารถกักเก็บน้ําในชวงน้ํามากไวใชในชวงน้ํานอยไดเพียงรอยละ ๓๔ ของ
ปริมาณน้ําทั้งหมด ทําใหตองประสบปญหาทั้งน้ําหลากทวมและน้ําขาดแคลนเปนประจําทุกป การแกไขปญหา
ที่ผานมา ดําเนินการโดยภาครัฐเปนหลัก โดยการลงทุนขนาดใหญเพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ําและการแกไขปญหา
เฉพาะหนา ขาดมิติการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ิน มีการใชน้ําเพิม่ขึน้มาก
อยางตอเนื่องในภาคเกษตร ขณะที่การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญเพิ่มเติม มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่เหมาะสม และมี
การครอบครองใชประโยชนแลว รวมทั้งถูกตอตานหรือไมเปนที่ยอมรับของประชาชน สงผลใหปญหาเกี่ยวกับ
การจัดสรรแยงชิงน้ํารุนแรงมากขึ้น กระทบตอคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน
ปจจุบันและในระยะยาว  



 ๓๒

สําหรับในดานคุณภาพน้ํา พบวา ในป ๒๕๔๘ มีแหลงน้ําอยูในเกณฑดี
รอยละ ๒๐ เกณฑพอใชรอยละ ๔๘ เกณฑเสื่อมโทรมรอยละ ๒๗ และเกณฑเสื่อมโทรมมากรอยละ ๕ ซ่ึง
ในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัว ที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมมากมา
โดยตลอด  คือ เจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา โดยมีคาออกซิเจน
ละลายในน้ําต่ํากวามาตรฐานและปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียและแบคทีเรีย (กลุมฟคอลโคลิฟอรม) 
สูงกวามาตรฐาน สาเหตุหลักเกิดจากน้ําเสียชุมชนที่ไมผานกระบวนการปรับคุณภาพน้ํากอนปลอยลงสูแหลง
น้ํา และการปลอยของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวลงสูทางน้ําธรรมชาติ รวมทั้งขอจํากัดในการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือ ในขณะที่ภาครัฐไดลงทุนสรางระบบบําบัดน้ําเสียในเขต
เทศบาลไปแลว ๘๗ แหง ครอบคลุมพื้นที่บริการไดรอยละ ๓๔ แตสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพียงรอยละ ๒๕ 
ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 

(๑.๓) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชท่ีดินไมถูกตองตามศักยภาพ  ทําให
เกิดปญหาการชะลางพังทลาย ดินขาดอินทรีย ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ที่ดินที่มีปญหามีถึงรอยละ ๖๐ ของพื้นที่
ทั้งหมด และขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร โดยเปนพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายประมาณ
รอยละ ๓๓ ของประเทศ ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกและเอเชียที่มีสัดสวนรอยละ ๒๓ และ ๒๕ ตามลําดับ 
ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลงจาก ๒๑ ไรตอคน 
ในป ๒๕๓๖ เหลือเพียง ๑๙.๓ ไรตอคน ในป ๒๕๔๖ มีผูไรที่ทํากิน ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตองการที่ดิน 
๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร แตมีที่ดินของรัฐที่สามารถนําไปจัดสรรไดเพียง ๑๘๕,๐๐๐ ไร จากการที่ความอุดมสมบูรณ
ของดินลดลงและพื้นที่ทําการเกษตรลดลง ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหาการตกคาง
ของสารเคมีในดินมากขึ้น  

(๑.๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณ อัตราการจับสัตวน้ํา
ลดลง ๓ เทา จาก ๒๙๘ กิโลกรัมตอช่ัวโมงในป ๒๕๐๔ ลดลงเหลือ ๖๒.๑๐ กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
ในป ๒๕๒๗ และลดลงเหลือเพียง ๒๓ กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในป ๒๕๔๖ ปาชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ไร
เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร และครึ่งหนึ่งอยูในสภาพเสื่อมโทรม แหลงปะการังรอยละ ๕๐ และหญาทะเลรอยละ 
๓๐ มีสภาพเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งภัยธรรมชาติ นอกจากนั้นรอยละ ๑๑ 
ของชายฝงเกิดปญหาการกัดเซาะ 

(๑.๕) ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยูใน ๒๐ ลําดับแรกของโลก โดย
มีระบบนิเวศไมต่ํากวา ๑๕ ระบบนิเวศ เปนที่อยูอาศัยของสัตวและพืชประมาณรอยละ ๒.๖-๑๐ ของชนิดพันธุ
ทั้งหมดที่พบในโลก พันธุพืชของไทยมีอยูราว ๑๕,๐๐๐ ชนิด คิดเปนรอยละ ๘ ของพันธุพืชในโลก มี
ชนิดพันธุที่สําคัญในเชิงเศรษฐกิจ เชน เปนพืชที่ขึ้นบัญชีสมุนไพรประมาณ ๑,๐๐๐ ชนิด กลวยไม ๑,๐๐๐ 
ชนิด เห็ดรา ๓,๐๐๐ ชนิด และพืชเฉพาะถิ่น ๑,๐๐๐ ชนิด ขณะนี้กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจาก



 ๓๓

การดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายช่ือสัตวและพันธุพืชในบัญชีที่ใกลสูญ
พันธุถึง ๖๘๔ ชนิด  

(๒) คุณภาพสิ่งแวดลอมไดรับการแกไข แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สง 
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  

(๒.๑) คุณภาพอากาศ  ในบริเวณเมืองใหญที่การจราจรหนาแนน พื้นที่ที่มีการเผาในที่
โลงแจง และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ซ่ึง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนตสะสม โดย ณ บริเวณริมถนนยังคงเกิน
เกณฑคาเฉลี่ยมาตรฐานเฉลี่ยทั้งป ที่ไมควรเกิน ๕๐ มก./ลบ.ม. ในเขตกรุงเทพมหานคร แมคุณภาพ
อากาศจะอยูในระดับที่ดีกวากรุงปกกิ่ง จาการตา นิวเดลี และมะนิลา แตก็ยังดอยกวาในอีกหลาย ๆ เมือง เชน 
ฮองกง ไทเป และโตเกียว เปนตน ในขณะที่อัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon dioxide emissions) เพิ่ม
จาก ๐.๙ ตัน/คน/ป ในป ๒๕๒๓ เปน ๓.๗ ตัน/คน/ป ในป ๒๕๔๕ ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกในปเดียวกัน
เล็กนอย ซ่ึงเทากับ ๓.๖ ตัน/คน/ป โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ ๗๓ จากจํานวน ๑๗๗ ประเทศ อยางไรก็ตาม
ในป ๒๕๔๓ อัตราการปลอยกาซดังกลาวของไทยคิดเปนรอยละ ๐.๙ ของปริมาณที่เกิดขึ้นในโลกเทานั้น 

(๒.๒) ปริมาณกากของเสีย ทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ ๒๒ ลาน
ตัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน อัตราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมือง 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สูงถึง ๑.๓ กก./คน/วัน เทากับของกรุงโตเกียวและฮองกง แตความสามารถ 
ในการจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะมีเพียงรอยละ ๔๐ ของขยะในเขตเมือง ในขณะที่การนําของเสีย
กลับมาใชใหมยังทําไดเพียงรอยละ ๒๒ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซ่ึงแมจะสูงกวาของกรุงปกกิ่งและมะนิลา 
แตก็ยังต่ํากวาฮองกง สิงคโปร และเกาหลี ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปปละ
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลานบาท 

(๒.๓) ของเสียอันตราย เกิดขึ้นปละ ๑.๘ ลานตัน กําจัดไดไมถึงครึ่งหนึ่ง ของเสีย
อันตรายประมาณ ๒ ใน ๓ มาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ ซ่ึงกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
เติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เทา การผลิตและการนําเขาสารอันตราย เพื่อ
ใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จาก ๘.๙ ลานตัน ในป ๒๕๓๗ เปน ๓๑.๗ ลานตัน ในป 
๒๕๔๘ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๗๒ โดยเปนการนําเขาปุยเคมี ๓.๖ ลานตัน และสารเคมีการเกษตร 
๗๘,๐๐๐ ตัน  ในขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดี ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การกักเก็บ  
การขนสง และการปนเปอนในสิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสิน



 ๓๔

บอยคร้ังขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสง 
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน 

สาเหตุหลักของปญหามลพิษ นอกจากจะเกิดจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร ที่ทําใหอุปสงคในการบริโภคทรัพยากรและปลอยของเสียเพิ่มขึ้นแลว ยังเกิดจากอุปนิสัยบริโภค
นิยมหรือนิยมบริโภคเกินความจําเปน การใชกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตและดําเนินวิถีชีวิตที่ใช
ทรัพยากรสิ้นเปลืองและกอมลพิษ ตลอดจนการใชพื้นที่อยางไมเหมาะสม ทั้งที่เกินขีดความสามารถในการฟน
ตัวของทรัพยากรหรือรองรับมลพิษ และเกินศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษของทองถ่ิน ที่ยังมีอยูอยาง
จํากัด ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และองคความรู จนอาจไมพรอมรับกับภาระที่จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ประชาชน ซึ่งเปนทั้งผูกอปญหาและรับผลกระทบตอปญหายังขาดจิตสํานึกและมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารจัดการนอย การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรยังมีอยูจํากัด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ยังมีปญหาทั้งใน
ดานความซ้ําซอน ชองวาง และขาดการบังคับใช  

(๓) จุดออนที่สําคัญของปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือการ
บริหารจัดการแบบแยกสวน  

กลไกกฎหมายของรัฐไดแยกสังคมชุมชนออกจากทรัพยากร  ละเลยรากฐาน
ความสัมพันธระหวางวิถีการผลิต  การดํารงชีวิตของชุมชน และการจัดการทรัพยากร  ในขณะที่กลไกตลาดมุง
ใชทรัพยากรเปนสินคาในระบบตลาด ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรถูกดึงเขาสูศูนยกลาง และไมมีการ
กระจายผลประโยชนใหสังคมอยางทั่วถึงเปนธรรม ในขณะที่นโยบายของรัฐขาดบูรณาการ ขาดการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถ่ิน  ขาดองคความรูและระบบขอมูลที่เปนเอกภาพ ทําใหเกิดขอขัดแยงทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติ  โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  
นโยบายสงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ขาดความพอดีพอประมาณไดมี
สวนทําลายความอุดมสมบูรณของดิน  น้ํา ปาไม เชน กรณีของยางพาราและปาลมน้ํามัน การเรงเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรโดยละเลยความสมดุลของระบบนิเวศ  ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาไมและชายฝง สงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศที่เปราะบาง  และแหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งนําไปสูปรากฏการณภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมของประเทศที่มุงเปาหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการจางงานเปนหลัก ไดเปดรับการเคลื่อนยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง
เขาสูประเทศไทย โดยขาดองคความรูและการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ จะทําใหมีการ
เพิ่มปริมาณการปลอยของเสียและการแพรกระจายของมลพิษที่เปนภาระในการบริหารจัดการ ตอไป 

นอกจากนี้ กระแสบริโภคนิยมและวงจรการใชสินคาที่ ส้ันลง  ทําใหมีการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย น้ําเสีย และ
อากาศเสีย รวมท้ังการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซพิษ ที่ทําใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้น สงผลตอ
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การเสียสมดุลของระบบนิเวศ และอาจทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น ทั้งอาจกลายเปน
ขอจํากัดตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย การขยายตัวของเมือง ความหนาแนนของ
ประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ของภาคเมือง กอใหเกิดความตองการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น จนเกิด
การแยงชิงและกลายเปนขอขัดแยงกับภาคชนบท 

อยางไรก็ตาม บริบทการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตนที่มีการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ ไดสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ กอใหเกิดความรวมมือและการแขงขัน ซ่ึง
จะทําใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันในภูมิภาค พรอมกับมีขอเรียกรองใหประเทศตองปรับ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด ประหยัดการใชทรัพยากร ลดปริมาณของเสียและมลพิษ
ไดมากขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพจะเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหม ที่ทําใหฐานทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนวัตถุดิบที่มีคาในการสรางความกาวหนาดานการแพทย  การเกษตร  และ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุ พื้นฐานการศึกษาและ
ระดับความรูที่สูงขึ้น และกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติมากขึ้น ไดทําใหรูปแบบของสินคาและ
บริการสวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป สูความนิยมในสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึงการ
รักษาสุขภาพ และนิยมการทองเที่ยวในเชิงนิเวศ ซ่ึงไดสรางโอกาสในการพัฒนาใหเกิดความสมดุลในระหวาง
มิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป 

๓.๔ สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 

 กระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศทําใหเกิด
ภาวการณเชื่อมโยงกันของโลก รวมถึงเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนขามพรมแดนทางภูมิศาสตรอยางเสรีและ
รวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และแนวคิดและคานิยมอยางกวางขวาง เกิดเปนกระแสที่
ผลักดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนทาทีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการประเทศใหสอดรับกับ
กระแสประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษ
สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งกระแสการปฏิรูป
เรื่องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะทําใหองคกรระหวางประเทศมีบทบาทในดาน
การเมืองและความมั่นคงของโลกมากขึ้น และมีการปฏิรูปใหโปรงใสและเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
ขณะเดียวกันความขัดแยงดานลัทธิอุดมการณที่แตกตางกันยังมีปญหาอยูหลายพื้นที่ นําไปสูการใชความ
รุนแรงและการกอการราย ซ่ึงจะคุกคามตอการเสริมสรางประชาธิปไตยและความมั่นคงของนานาประเทศ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคมท่ีจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมไทย โดยในดานการปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญเปนตัวเรงให
เกิดการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจ เปดโอกาสกระแสการเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชนในกระบวนการมีสวนรวมใหเขมแข็งมากขึ้น และในดานปฏิรูปสังคมไทยไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาคนดวยการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข การคุมครองทางสังคมอยางเปน
ธรรมและเทาเทียมกัน ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ทั้งนี้ในชวงเกือบทศวรรษที่ผานมา ไดมีความพยายามที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตรการ



 ๓๖

บริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ โดยสังคมไทยทุกระดับมีความตื่นตัวและให
ความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการในภาคสวนของตนเองใหมีธรรมาภิบาลมากขึ้น ทั้งในเรื่อง
การปฏิรูปราชการ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน ในขณะที่ภาคประชาชนเริ่มไดรับ
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและเขารวมในกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น โดยสถานะ
ดานการบริหารจัดการประเทศที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 

 (๑) กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวมกับ
ภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด 

 (๑.๑) ภาคการเมืองปรับตัวเขมแข็งขึ้น และมีเสถียรภาพอยางมาก อันเปนผล
สืบเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําใหระบบพรรคการเมือง 
รัฐบาล และระบบรัฐสภามีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีมีความชัดเจน
ในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ การผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนธรรม 
รวมทั้งรัฐบาลยังใหความสนใจเปนอยางมากกับการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระบบ
การตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ 

 (๑.๒) การปฏิรูประบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
กระบวนการบริหารจัดการยังรวมศูนยอํานาจทั้งมีลักษณะปดคอนขางมาก และยังขาดกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน การปฏิรูประบบราชการที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งการปรับโครงสรางกระทรวง 
ทบวง  กรม  และการปฏิ รูปการบริหารจัดการไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  โดยมี 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเครื่องมือผลักดันที่
สําคัญ สงผลใหสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรม และเปดเผยตอสาธารณะอยางกวางขวาง ซ่ึงการปฏิรูป
ดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐเพิ่มขึ้น ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในดานตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับภาพรวมในป ๒๕๔๗ เทากับ 
๓.๘๒ ซ่ึงเพิ่มจากป ๒๕๔๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๖๑  

 อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวยังไมตอบสนองตอการสรางการบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการภาครัฐยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ การกําหนดนโยบาย 
แผนงาน/โครงการจะดําเนินการในราชการสวนกลาง เชนเดียวกับระบบงบประมาณที่กําหนดใหกระทรวง ทบวง 
กรม และรัฐวิสาหกิจเทานั้นที่เปนหนวยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน สวนการมอบอํานาจและจดัสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดใหราชการสวนภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ) ยังไมเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมเขมแข็งและขาดอิสระในการ
จัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง และการบริหารงานยังไมเปนอิสระจากสวนกลางอยางแทจริง 
อยางไรก็ดี การดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้นตามแผนการกระจายอํานาจและ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซ่ึงผลการดําเนินงานจนถึงตนป ๒๕๔๘ พบวา การ
กระจายอํานาจดานการเงินการคลัง สามารถจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มขึ้นอยาง
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ตอเนื่อง จากรอยละ ๒๐.๙๒ ในปงบประมาณ ๒๕๔๔ เปนรอยละ ๒๔.๐๕ ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
ในสวนการถายโอนภารกิจดําเนินการไปแลวจํานวน ๑๘๐ ภารกิจ และยังไมไดถายโอน ๖๔ ภารกิจ โดย
คร่ึงหนึ่งของภารกิจที่ยังไมถายโอนเปนดานการจัดการศึกษาและสาธารณสุข ขณะที่การถายโอนบุคลากร 
ไดดําเนินการไปแลวในชวงปงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ จํานวนรวม ๔,๕๕๙ คน เปนขาราชการ 
๑,๓๗๘ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๘๑ คน สวนใหญเปนบุคลากรที่มีภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน และ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต  

(๑.๓) ภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และมีบทบาท
เพิ่มขึ้น ท้ังทางการเมืองและการพัฒนาทองถิ่น ประชาชนตื่นตัวดานการเมืองและเขามามีสวนใน
กระบวนการตัดสินใจเลือกผูที่จะมาทําหนาที่นิติบัญญัติและบริหารในลักษณะของการใชสิทธใินการเลอืกตัง้
เพิ่มมากขึ้น จากสัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งที่ต่ําสุดเพียงรอยละ ๒๙.๕๑ ในป ๒๔๙๑ ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
จนเปนรอยละ ๗๐.๖ ในป ๒๕๔๔ และ ๗๒.๖ ในป ๒๕๔๘ ซ่ึงนับเปนอัตราที่สูงที่สุดตลอดชวงที่ผานมา 
อยางไรก็ตามบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ จึงจํากัดอยูในขั้นตอนของการให
ขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอทิศทางของการพัฒนาเทานั้น ยังเขาไมถึงอํานาจการตัดสินใจในเชิง
นโยบาย ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงปจจุบันภาคประชาชนมีความตื่นตัวเขารวมกับ
ภาคสวนอื่นๆ ในกระบวนการบริหารจัดการประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการมีสวนรวมในระดับ
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน การแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ การเสนอกฎหมาย 
การยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวายังมีปญหาเกี่ยวกับ
กฎเกณฑที่ซับซอน ยุงยาก และไมเอื้อตอกระบวนการมีสวนรวม 

 (๑.๔) ภาคธุรกิจเอกชนเปนกลไกที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
และมีการบริหารจัดการที่เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น แตยังไมมีพลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ
เอกชนโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทการพัฒนาประเทศรวมกับภาครัฐมาตั้งแตชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๓ - ๔ ที่ดําเนินการในรูปสภาหอการคาไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย เปนตน 
ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ ไดมีการรวมมือกันในรูปของคณะกรรมการการรวมภาครัฐและเอกชน 
(กรอ.) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการผลิตและการสงออกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ไดกอใหเกิดความขัดแยงในเรื่องการใชทรัพยากร และ
ความไมเปนธรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ผลประโยชนจากการพัฒนากระจุกตัวอยูในเฉพาะกลุมนักธุรกิจ
และอุตสาหกรรม สวนเกษตรกร ผูใชแรงงาน ประชาชนไมไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค สถานการณ
ดังกลาวไดทวีความรุนแรงขึ้น  เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ที่สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการ
ลงทุนที่เกินตัวและลงทุนในกิจกรรมที่ไมเหมาะสมของภาคเอกชน เนื่องจากขาดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางบรรษัทภิบาล โดยผลักดันใหมีแนวทางและ
หลักเกณฑสงเสริมธรรมาภิบาลสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อใหเปนเงื่อนไขที่



 ๓๘

จําเปนตอการพัฒนาและการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท และเปนปจจัยที่จะชวยใหมูลคาหุนของกิจการ
เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งชวยลดตนทุนในการกูยืม ซ่ึงสรางความตื่นตัวใหภาคเอกชนมาก แตก็ยังจํากัดอยูใน
องคกรธุรกิจขนาดใหญไมกี่แหง และยังไมมีจํานวนมากพอที่จะสรางกระแสการขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาพรวม 

  สําหรับธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีขึ้นในสายตาตางประเทศโดยการ
จัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันจัดอันดับ IMD ได ปรากฏวาอันดับโดยเฉลี่ยของประเทศ
ไทยดีขึ้น จากอันดับที่ ๓๖ ในป ๒๕๔๔ เล่ือนขึ้นเปนอันดับที่ ๓๒ ในป ๒๕๔๕ อันดับที่ ๓๑ ในป 
๒๕๔๗ อันดับที ่ ๓๐ ในป ๒๕๔๘  และยังคงที ่อันดับที ่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙  โดยปจจัยสวนใหญที่
นํามาใชในการจัดลําดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนไดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะความรับผิดชอบทางสังคม 
การใหความสําคัญตอลูกคา และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่มีการปรับตัวจากเดิมขึ้นมาก อยางไร
ก็ตาม ปจจัยดอยที่ยังมีอยู ไดแก ความนาเชื่อถือของผูบริหาร ความสามารถของผูบริหารในการสรางมูลคา
ใหผูถือหุน และดานความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน ขณะที่ความโปรงใส และความเปนธรรม
แมจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตยังมีเร่ืองการใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย และ
เร่ืองการแขงขันทางการคาที่ภาคเอกชนไทยมีความจําเปนตองปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

 (๒) กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี 
ขณะที่กลไกการตรวจสอบภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ 

 (๒.๑) กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการยุติธรรมยังปรับตัวไมทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเอื้อประโยชนตอธุรกิจ
อุตสาหกรรมมากกวาเศรษฐกิจขนาดเล็กในชุมชน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ซ่ึงเปนเครื่อง
จัดสรรสิทธิและอํานาจนั้น ยังเปดโอกาสการใชดุลยพินิจแกเจาหนาที่รัฐคอนขางมาก ขาดความโปรงใส และ
เกณฑวัดความถูกผิด ในขณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบ
ภาษีอากร มุงสนับสนุน สงเสริม และคุมครองภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการคา
มากกวาการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ ทําใหเอื้อประโยชนและจัดสรรสิทธิ
ใหแกธุรกิจขนาดใหญมากกวาการดูแลภาคธุรกิจขนาดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน เกษตรกรในชนบท  

 (๒.๒) กลไกตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ยังขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
การปฏิบัติงานขององคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญจึงขาดความเชื่อมั่นจากสังคม ทําใหเกิดการละเมิด
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงกระทบตอความพยายามในการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรร
มาภิบาล ในขณะที่กลไกตรวจสอบถวงดุลนอกภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่ือมวลชน 



 ๓๙

องคกรพัฒนาเอกชน ภาคนักวิชาการ กลุมสถาบัน/วิชาชีพยังมีบทบาทจํากัดเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน ยังไมมี
การทํางานเชิงลึก เชิงตรวจสอบสืบสวน และยังขาดการทํางานในลักษณะเครือขายที่จะกอใหเกิดพลัง 

 (๓) วัฒนธรรมอุปถัมภยังคงเปนอุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
 แมวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีบทบัญญัติที่มุงใหการเมือง การบริหารจัดการมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งกระจายอํานาจทางการเมือง การปกครอง และการเงินการคลัง แตโดย
พื้นฐานของสังคมไทยยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ประกอบกับการขาดคุณธรรมและจิตสํานึก
สาธารณะทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่หรือประโยชนสาธารณะ 
การปฏิบัติหนาที่หรือการใชอํานาจขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคลคอนขางมาก จึงทําใหมีปญหาความ
ไมเปนธรรม ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบที่ขยายตัวในรูปแบบที่ซับซอน  

 สําหรับความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) เปนตัวช้ีวัดที่พัฒนาโดยองคกรเพื่อความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และมหาวิทยาลัยกอตทิงเกน ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงมี
การสํารวจและจัดอันดับภาพลักษณคอรรัปชั่นเปนประจําทุกป มีภาพลักษณดีขึ้นตอเนื่องจากคะแนน ๓.๒ 
เมื่อปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดสูงขึ้นเปน ๓.๘ ในป ๒๕๔๘ แตยังอยูในระดับคอนขางต่ํา อยางไรก็
ตาม จากการประเมินของ World Economic Forum พบวา ความโปรงใสของภาครัฐในการชี้แจงเรื่องการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาลในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ อยูในระดับ ๔.๑-๔.๓ ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยที่ ๓.๘-
๓.๙ จากจํานวนประเทศที่สํารวจทั้งหมด ๘๐-๑๐๔ ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานในประเทศ
อาเซียนยังอยูในระดับปานกลาง โดยอยูในระดับดีกวา ฟลิปปนส เวียดนาม และอินโดนีเซีย แตยังต่ํากวา
มาเลเซีย และสิงคโปร ซ่ึงมีคะแนนสูงอยูในลาํดับตนๆ ของโลก 

 ๔  แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

๔.๑ แนวคิดหลัก 

 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบอยางกวางขวางตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมาและสถานะของประเทศไทยไดสะทอน
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมสมดุล 
ไมยั่งยืน และเปราะบางตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
ซับซอนมากขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหเปนไป



 ๔๐

ในทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง
เพื่อใหประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรมและยั่งยืน ภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังตอไปนี้ 

 (๑) กระบวนทรรศนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนาจําเปนตองปรับเปลี่ยนให
ดําเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

 (๑.๑) ยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซ่ึงมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการ กลาวคือ การ
ใชหลัก “ความมีเหตุผล” ในการวิเคราะหและทําความเขาใจกับสถานะของประเทศไดอยางชัดเจนวามี
จุดออนและจุดแข็งในการพัฒนาเรื่องใดบาง ตองเขาใจถึงโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเลือกรับ
หรือนําสิ่งที่ดีมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ และพรอมรับมือกับสถานการณที่อาจเปนภัยคุกคาม
ประเทศ วิธีคิดอยางมีเหตุผลดังกลาวจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับ “ความพอประมาณ” เพื่อสรางความ
สมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานความพอดีระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการ
แขงขันในเวทีโลก ระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยคํานึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่
คาดวาจะเกิดขึ้นและมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

 (๑.๒) การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบระมัดระวัง เปนไปตามลําดับขั้นตอนและสอดคลองกับสภาพ
วิถีชีวิตของสังคมไทย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
ตองเสริมสรางศีลธรรมในจิตใจของคนในชาติในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ 
นักวิชาการและนักธุรกิจเอกชนใหมีสํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 



 ๔๑
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิด

หลักการ

เง่ือนไข

เปา
ประสงค

ทางสายกลาง
แนวทางการดํารงอยู การปฏิบัติตน ในทุกระดับ

ครอบครัว  ชุมชน  รัฐ  - ในการพัฒนา บริหารประเทศ

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดี

ความรอบรู คุณธรรม ความเพียร
ความรูในตัวคน ใน
หลักวิชา รอบคอบ 

ระมัดระวัง
ซ่ือสัตย สุจริต อดทน ขยันหม่ันเพียร   

มีสติ

เช่ือมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอม/การเมือง
สรางสมดุล/ม่ันคง/เปนธรรม/ย่ังยืน 

พรอมรับการเปล่ียนแปลง
 

 (๒) กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา”  

 แนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงที่ปรับจากการมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจมา
เปนการพัฒนาที่ยึด “คน” เปนตัวตั้ง ใหความสําคัญกับผลประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชนเปน
หลัก และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตอง
ปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากเดิมที่มีลักษณะแบบแยกสวนตามภารกิจและหนาที่ มาเปนแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง และยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกตาง
ของความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถี
ชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพัฒนาจาก “บนลงลาง” มาเปนจาก “ลาง
ขึ้นบน”  ยึดหลัก “การมีสวนรวมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ โดยพัฒนาอยาง
เปนไปตามลําดับขั้นตอน  เร่ิมตนจากการพึ่งตนเองใหไดกอน  แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุมพึ่งพากัน
และกันและสรางเครือขายการพัฒนาเชื่อมโยงสูภายนอกเพื่อความอยูดีมีสุขและความเจริญกาวหนาใน
ลําดับตอไป แนวคิดการพัฒนานี้อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “การพัฒนาที่เอาคนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงทุกมิติ
ของคุณคาความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุขระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 
 
 



 ๔๒

  

 (๓) ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไดยึดหลักความสอดคลองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในดานสิทธิและเสรีภาพของคนไทย แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และการปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ โดยมุงเนนใหประชาชนทุกภาคสวนและ
ทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนและกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการพัฒนา 



 ๔๓

 ๔.๒ ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

  การพัฒนาประเทศไทยใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่
มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโนมทวีรุนแรงขึ้น จําเปนตองหันกลับมาใหความสําคัญกับความ
แข็งแกรงของระบบและโครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น และสราง
ภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน โดยมีหลักการที่สําคัญคือ 

  (๑) การเสริมสรางทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
  ทิศทางการพัฒนาจะใหความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ
ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศไดอยางมั่นคง 

(๑.๑) การเสริมสรางทุนสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยเสริมสรางสุขภาวะ และความรูใหมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงและกาวสูสังคมฐานความรู มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม 
ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคงดานเศรษฐกิจและสังคม ประชากรทุกชวงวัย ทุกกลุมเปาหมายมีการเตรียม
ความพรอมใหกาวสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ชุมชนมีความเขมแข็ง มีการรวมตัวเปนเครือขายเพื่อ
การพัฒนา ตลอดจนมีการใชความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มีอยูในแตละทองถ่ินชุมชน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ รวมท้ังดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(๑.๒) การเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู
ระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โครงสรางการผลิตมีการเพิ่มคุณคาบน
ฐานความรู และความเปนไทย มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้ง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส การบริหารองคความรู การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และการพัฒนาพลังงานทางเลือก รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ควบคูไปกับการ
เสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปน
ธรรม 

(๑.๓) การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึง และจัดการทรัพยากร
เพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานที่มั่นคงของ



 ๔๔

การพัฒนาประเทศ และเปนฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันมีการ
เสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบ
ตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๒) การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 

  การบริหารประเทศระยะตอไปจําเปนตองเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบ
โครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 
โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทุกระดับใหเกิดพลังรวมและเปนเครือขายที่เขมแข็ง มี
บทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระบบราชการ และ
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง และเพิ่มบทบาท 
มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และการกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแก
ราชการสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และชุมชน พรอมทั้งสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ
เอกชนใหเขมแข็งสุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสรางสมดุลในการจัดสรรและ
กระจายผลประโยชนการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง
ควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดกาประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 

 ๕  วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ 

ผลการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมไทยในเวทีทุกระดับที่ผานมา 
ประกอบกับการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลง และสถานะของประเทศ รวมทั้งการประเมินสถานภาพ
ทุนของการพัฒนาประเทศ สามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ทุกภาคสวนเห็นพองตองกัน ดังนี้ 

๕.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย  

มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 



 ๔๕

 ๕.๒ พันธกิจ 

เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ดังกลาว เห็นควรกําหนดพันธกิจของ
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู
ในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใต
ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอมใน
ยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มี
การปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเอกลักษณความเปนไปไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัย
สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแขงขันและ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครอง
ฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลง
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการ
กระจายอํานาจและกระบวนการที ่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สู ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร 

 ๖  วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 



 ๔๖

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อ
กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

๖.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการ
พึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(๓) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น    

(๔) เพื่อสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน 
ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน  

(๕) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม 

(๖) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษาผลประโยชน
ของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 

(๗) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏบิตัิ
ตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๖.๒ เปาหมาย 



 ๔๗

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน 

(๑.๑) การพัฒนาคน 

๑) คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย 
สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข  

๒) เพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนาเปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

๓) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับการลด
อัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงใน
ระยะยาว 

(๑.๒) การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมี
สวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
เพิ่มกิจกรรมสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลง
ทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ ภายในป 
๒๕๕๔  

(๒) เปาหมายดานเศรษฐกิจ  

(๒.๑) โครงสรางเศรษฐกิจ สัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวาง 
ประเทศเพิม่ขึน้เปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔  

(๒.๒) เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป  
สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ ๕๐ และความยืดหยุนการใช
พลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 



 ๔๘

(๒.๓) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอย
ละ ๒๐ แรกตอรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ไมเกิน ๑๐ เทาภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนผลผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

(๓) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

(๓.๑) รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่
ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร 



 ๔๙

(๓.๒) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุม
น้ําตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยู
ในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมงไมเกิน ๑๒๐ มก./
ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือไมเกิน ๓.๕ 
ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชน
และอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งให
มีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ 

(๔) เปาหมายดานธรรมาภิบาล 

 (๔.๑) มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใส
อยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔ ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลด
กําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถ่ินมีขีด
ความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาคประชาชน มีความเขมแข็ง รู
สิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 

 (๔.๒) สรางองคความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ใหมี
การศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรม
สันติวิธีเพิ่มขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

 ๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากขึ้น 

จะสงผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตเปนอยางมาก ซึ่ง
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน ทั้งนี้ การประเมิน
สถานะของประเทศในเวทีโลกและการประเมินสถานภาพทุนของประเทศในระยะที่ผานมา ไดสะทอนใหเห็น
โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของประเทศ ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตสภาวะแวดลอมดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป 

การใชโอกาสและเลี่ยงภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตนที่ตองเนนการพัฒนาบนฐานความรู
และสรางนวัตกรรม และการคาเสรี รวมทั้งการที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และองคความรูอยาง



 ๕๐

กวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย ซ่ึงปจจุบันคุณภาพ
การศึกษายังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง และยังไมพรอมที่จะเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยาง
เหมาะสม ขณะเดียวกันจะชวยเสริมโอกาสการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตสินคาและบริการบนฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนจุดแข็งที่สังคมไทยมีกระจายอยูทุกพื้นที่ 
เพื่อสรางคุณคาและเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการที่มีความโดดเดนจากประเทศคูแขง และสรางรายไดให
สินคาและบริการของประเทศได 

ขณะเดียวกันยังสามารถใชศักยภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ควบคูกับเครือขายชุมชน
เขมแข็งที่มีอยูในหลายพื้นที่ ภายใตกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติ มาสรางโอกาสการผลิตสินคาและ
บริการเชิงอนุรักษและสุขภาพ ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยคนและชุมชนสามารถอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล  

นอกจากนี้ สามารถใชจุดแข็งจากระบบเศรษฐกิจไทยที่มีฐานการพัฒนาที่หลากหลายทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ มีบรรยากาศการลงทุนและการแขงขันที่ดี รวมกับกระแสโลกาภิวัตนที่ทํา
ใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการเปนไปอยางเสรี มากําหนดแนวทางปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและยั่งยืน ที่เนนการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีคุณภาพ แขงขันได และ
กระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม อีกทั้งยังใชโอกาสจากกระแสผลักดันธรรมาธิบาลและประชาธิปไตยใน
สังคมโลก รวมกับการใชโอกาสที่ประชาชนตื่นตัวมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ และมีสวน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ มาเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูความ
ยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศไทยจําเปนตองกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ภายใต
การพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยูบนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เช่ือมโยงทุกมิติ
อยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับ
ความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง โดยมุงสรางดุลยภาพการพัฒนาระหวาง 
“ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชนทองถ่ินในชนบทที่เปนฐานรากของสังคม และความ
สมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสรางเครือขายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใชความรอบรู 
คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมี
ภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี โดยให
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ความสําคัญกับการเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ 
แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยาง
รูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนใน
สังคม และความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชน
และสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

 

 
 
๗.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ 

การเรียนรู  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู
ก ับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุ มวัยตลอดชีวิต  และสามารถจัดการกับองคความรู  ทั ้ง 
ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้ง
เสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู โดยเนน
การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร และการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 



 ๕๒

ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม 

๗.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคง
ของประเทศ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการรวมตัว 
รวมคิด รวมทํา ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน การสราง
ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนที่เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง สงเสริมการรวมลงทุนระหวาง
เครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู
กับการพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการ
อยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล และการสรางกลไกในการปกปอง
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

๗.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับ
โครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจาก
องคความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งสรางบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุง
กฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในดานตางๆ และการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศใหสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมทั้งการสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความ
เสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม การสงเสริมการออม การ
พัฒนาพลังงานทางเลือก และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยาง
เปนธรรม และการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง เพื่อใหการปรับโครงสรางเศรษฐกิจชวยแกปญหา
ความยากจนและมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น 

๗.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อ
ลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดวยการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน ตลอดจนสงเสริมการใช
ความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน และพัฒนาขีด
ความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ 

๗.๕ ยุทธศาสตรการ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุ ง
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย



 ๕๓

และธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย เสริมสรางความเขมแข็งของภาค
ประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ พรอมทั้งสรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล โดยเนนการบริการแทนการกํากับควบคุมและทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 
รวมทั้งกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ตลอดจน
สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล นอกจากนั้นดําเนินการปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความ
สมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา รวมทั้งการรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 

 ๘  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการขับเคลื่อน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติ
การในระดับตางๆ ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การ
สรางองคความรู รวมทั้งการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี ้

๘.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใช
ใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตางๆ 
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๘.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม ความเขมแข็งของชุมชน  
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางธรรมาภิบาล 



 ๕๔

๘.๓ เร งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรให 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการ
พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรฯ และ 
การบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้ง 
การยกรางขึ้นใหม 



 ๕๕

๘.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐  สูการปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสราง 
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง  
๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๘.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ  โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการ
พัฒนาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส 
และตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีช้ีวัด ผลสําเร็จ
และผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร 
ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการติดตาม
ประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

๘.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการ
วางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และสงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 



บ ท ที่  ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย 

สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

 ๑  บทนํา 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง  ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  และ
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  
ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก 
“คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปนผู
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ  จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล 
ทั้งจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ  เพื่อใหเพียบพรอมทั้งดาน “คุณธรรม” และ “ความรู” 
ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง  ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ 
“คุณธรรม”  ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี” ใหคน
พรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม อยูในครอบครัวที่อบอุนและสังคมที่สงบสันติสุข  ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเปนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน 

 จากการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ทําใหประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใน ๒๐ ปขางหนา  
ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ ๒๔.๓ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๒๐.๒ ในป 
๒๕๕๘  ประชากรวัยทํางานยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๖๕.๙ ในป ๒๕๔๓ และสูงสุดใน
ป ๒๕๕๒ คือรอยละ ๖๗.๑ กอนจะลดลงเปนรอยละ ๖๖.๐ ในป ๒๕๕๘ ประชากรวัยสูงอายุ มี



 ๔๘

สัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับจากรอยละ ๙.๕ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๑๓.๘ ในป ๒๕๕๘ จึงมีระยะเวลานอย
ในการเตรียมความพรอมคนและระบบตางๆ  

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุช้ีประเด็นที่พึงระวัง คือ ภาระ
พึ่งพิงสูงขึ้น คนวัยแรงงานตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุ ขณะที่พื้นฐานความรู ทักษะ และผลิต
ภาพแรงงานของไทยยังต่ํา  การผลิตของประเทศจะลดลงสงผลกระทบเชิงลบตอขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชวงที่ประชากรวัย
แรงงานมีสัดสวนสูงจึงมีความจําเปนเรงดวนกอนที่กลุมวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง  การบริการทาง
สังคมรวมถึงการจัดระบบการคุมครองทางสังคมตางๆ ท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอ  โดยเฉพาะบริการทาง
การแพทย เนื่องจากแบบแผนการเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  คาใชจายใน
การจัดบริการสาธารณสุขและการจายผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุที่จะเพิ่มขึ้น  ขณะเดียวกัน ประเทศ
ไทยมีโอกาสจากการที่ประชากรโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่เปนสังคมผูสูงอายุ และพฤติกรรม
การบริโภคเปลี่ยนแปลงที่นิยมบริโภคสินคาธรรมชาติและกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันออก ทําให
สามารถนําจุดแข็งดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 

การประเมินสถานะการพัฒนาคนและสังคมไทยพบวาคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แตผลการ
พัฒนาชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญหลายประการที่ตองเรงแกไขและเสริมสรางใหเขมแข็ง  

การพัฒนาดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ แตยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวาประเทศ
ในแถบเอเชียที่มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ๑๐-๑๒ ป  อัตราสวนนักเรียนตอประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ การ
เขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๑.๒  ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๔.๓  แต
คุณภาพการเรียนเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญสูง ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ ๕๐ มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาดความเขมแข็ง
ในดานความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานดานการคิด วิเคราะหและสรางสรรค ทักษะการอานของ
นักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ ๒ จากทั้งหมด ๕ ระดับ  

คนไทยไดรับโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมากขึ้นแตยังไมสามารถเชื่อมโยงความรูสูการใช
ประโยชนไดเทาท่ีควร  รอยละ ๒๒ ของหมูบานทั่วประเทศมีศูนยการเรียนรูชุมชน การเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมีมากขึ้น  คนไทยมีคอมพิวเตอรใช ๕๗ เครื่องตอประชากรพันคนแตต่ํากวาอเมริกาที่มีอัตรา 
๗๖๓ เครื่องตอประชากรพันคน การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต ๑๑๖.๗ คนตอประชากรพันคน แตยังคง
ต่ํากวา ๖ เทาเมื่อเทียบกับประเทศไอซแลนด ซ่ึงเขาถึงเครือขายสูงที่สุดในโลก ขณะที่ประชากรอายุ ๑๕ ป
ขึ้นไปที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่มีความสามารถในการอานเขียนและคํานวณในเบื้องตนที่นําไปสูการ
คิดเปนทําเปน เพียงรอยละ ๖๐ ของประชากร  

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพเปนจุดฉุดร้ังการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ แมแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น



 ๔๙

จากรอยละ ๓๕.๖ ในป ๒๕๔๕ เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ แตความตองการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงรอยละ ๖๐  ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําคิดเปน ๖.๒ เหรียญสหรัฐ
ตอคนตอช่ัวโมงเทียบกับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวันที่มากกวา ๑๑ เหรียญสหรัฐ กําลังคนระดับสูง
ด านวิทยาศาสตรยั งมีสัดสวน ท่ี ไม เหมาะสม   และมีการลงทุนด านการวิ จัยและพ ัฒนาต่ํ า 
ภาคอุตสาหกรรมมีกําลังคนระดับกลางและระดับสูงนอยกวารอยละ ๒๐  บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอยูเพียง ๖.๗ คน-ปตอประชากรหมื่นคน ในป ๒๕๔๖ การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอยูใน
ระดับต่ําเพียงรอยละ ๐.๒๖ ต่ํากวาคาเฉลี่ย ๗ เทา  แมวาการสรางองคความรูใหมท่ีเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับต่ํา   จํานวน
สิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีรอยละ ๐.๔ ของสิทธิบัตรทั่วโลกและรอยละ ๗๗ เปนของ
ชาวตางชาติ 

การจัดบริการสุขภาพมีท่ัวถึง คนไทยรอยละ ๙๖.๓ มีหลักประกันสุขภาพ โครงสรางพื้นฐานดาน
สุขภาพระดับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นท่ี การเจ็บปวยโดยรวมลดลง แตการเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันไดยัง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ชาย ๖๘ ป หญิง ๗๕  ป สูง
กวาคาเฉลี่ยของโลก แตยังหางจากประเทศญี่ปุนที่มีอายุยืนที่สุด คือ ชาย ๗๘ ป และหญิง ๘๕ ป การ
เจ็บปวยโดยรวมลดลงเปน ๑,๗๙๘.๑ ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ แตเนื่องจากคนไทยยังมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพทั้งการบริโภคและการใชชีวิต ทําใหการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดเพิ่มขึ้น ทั้งการปวย
ดวยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง มีอัตราเพิ่มรอยละ ๑๘.๔   ๑๔.๒   ๑๓.๔ และ 
๔  ต ามลํ า ดั บ  ร วมทั้ งปญหาภ า ว ะ โภชนาก า ร เ กิ น  มี แนว โน ม เพิ่ ม ขึ้ นทุ ก 
กลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมเด็กซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับระดับเชาวนปญญาที่อยูในเกณฑคอนขางต่ํา นอกจากนี้ 
โรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา  เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ เปนตน ยังเปนปญหาสุขภาพที่
เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขอยางจริงจัง  

การลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ํา คือประมาณรอยละ ๓.๓ ของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเปนอัตราที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยที่รอยละ ๗.๗  สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรไม
เพียงพอ ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ในขณะที่ญ่ีปุนมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน จีน ๑๖๔ คนตอ
ประชากรแสนคน และมีการกระจุกตัวของบุคลากรในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง  

หลักประกันทางสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสยังไมท่ัวถึง ป ๒๕๔๘ 
แรงงานที่ประกันตนภายใตระบบประกันสังคมมีจํานวน ๘.๒ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๓ ของกําลัง
แรงงาน  สวนแรงงานนอกระบบซึ่งมีกวารอยละ ๗๐ ยังไมสามารถเขาถึงระบบประกันสังคม และการ
เขาถึงบริการทางสังคมของคนยากจนและผูดอยโอกาสในลักษณะการสงเคราะหเพิ่มขึ้นแตยังไมทั่วถึง 

 นอกจากนี้ ในภาวะที่มีความเปนเมืองมากขึ้น  คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  แมคดียาเสพติดมีแนวโนมลดลงแตพัฒนาการของยาเสพติดและการคาใน
รูปแบบใหมเปนเรื่องที่ตองเตรียมรับมือ อาทิ เชน ทางอินเตอรเน็ต ไปรษณีย  ขณะเดียวกันการกอ



 ๕๐

อาชญากรรมยังมีแนวโนมสูงขึ้น  สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพย เพิ่มจาก ๑๐๙.๗ คดีเปน ๑๒๒.๑ คดีตอ
ประชากรแสนคน คดีชีวิต รางกายและเพศ เพิ่มขึ้นจาก ๖๐.๕ คดีเปน ๗๓.๔ คดีตอประชากรแสนคน และ
เด็กมีแนวโนมกระทําผิดมากขึ้น  

คนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม จริยธรรม และพฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการดําเนินชีวิต 
ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมตางชาติที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสรางสรรคยังมีนอย ส่ือที่เปน
ภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้นแมมีมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด เว็บบริการทางเพศเพิ่มขึ้น 
๓ เทาตัว  ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมตางๆ ได
อยางเหมาะสม ประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
มีบทบาทนอยลงในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว มีความเปราะบาง อัตราการหยารางสูงขึ้นจาก ๔.๔ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๔๔ เปน ๕.๐ คู
ตอพันครัวเรือนในป ๒๕๔๘ สถาบันการศึกษา ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนไมมาก
เทาที่ควร สถาบันศาสนา ยังใชประโยชนจากศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนาซึ่งมีอยูมากมายไมเต็มที่ 
และขาดความสอดคลองกับภาวะปจจุบัน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมไทยท่ีมีความหลากหลาย
โดดเดน และระบบความสัมพันธที่เปนวัฒนธรรมและเปนรากฐานในการสรางความเขมแข็งใหสังคมไทย 
และเปนตาขายนิรภัยทางสังคม รวมทั้งมีภูมิปญญาไทยที่มีการสั่งสม สืบทอดและรักษาไวอยางรูคุณคา มี
ปราชญและผูรูที่กระจายอยูทั่วประเทศกวา ๑.๗ ลานคน หากยังมีการถายทอด สืบคน ถอดความรู รวบรวม 
พัฒนาและนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบนอย  

จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบตอ
การพัฒนาในอนาคต  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู จึงมุงพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม ๓ เร่ืองหลัก คือ การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมนํา
ความรู  โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต ตั้งแตวัยเด็กใหมี
ความรูพื้นฐานเขมแข็ง  มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความ
ตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศ
โดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู  สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ 
สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจ  เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ 
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  และการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข โดย



 ๕๑

เสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมืองและความตระหนักถึงคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 

 ๒  วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาคนและสังคมไทย 
๒.๑ วัตถุประสงค 

(๑) สรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว 
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา และเสริมสรางสมรรถนะกําลังคน สามารถประกอบอาชีพเพื่อ
ดํารงชีวิตและสนับสนุนการแขงขันของประเทศ  

(๒) เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน 
การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ สามารถลดการเจ็บปวยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

(๓) สรางระบบคุมครองทางเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินให
คนไทยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงและอยูรวมกันอยางสงบสุข 

๒.๒ เปาหมาย 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เมื่อส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในป ๒๕๕๔ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายเชิงคุณภาพ 
คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม 

จริยธรรม อารมณ  มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

(๒) เปาหมายเชิงปริมาณ 
(๒.๑) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป 
(๒.๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกวารอยละ ๕๕ 
(๒.๓) เพิ่มกําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเปนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของกําลัง

แรงงานทั้งประเทศ 



 ๕๒

(๒.๔) จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน ๑๐ คนตอประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน 

(๒.๕) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป 
(๒.๖) ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได ๕ อันดับแรก ไดแก 

โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกราย (มะเร็ง)   
(๒.๗) ผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง 
(๒.๘) ลดคดีอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐ 

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

 เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน 
แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรูในระยะ ๕ ป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใน ๓ มิติ คือ การ
พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู โดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตามความเหมาะสมของคนทุกกลุม
ทุกวัย เพื่อใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง และสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุงเสริมสรางคนไทยใหมีสุขภาวะที่ดี  ควบคูกับการ
เสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม  
กระบวนการยุติธรรม  การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  

๓.๑ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยมุงเตรียมเด็กและเยาวชนทั้ง
ดานจิตใจ ทักษะชีวิตและความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงาน 
และเรงผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และการจัดการ
องคความรู 

(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงาม อยูในกรอบของศีลธรรม และมีจิตสํานึก
สาธารณะ โดย 

(๑.๑) ผลักดันใหครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษารวมกัน
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี หางไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูนาํ อุทศิ
ตนเพื่อสวนรวม และมีบทบาทดูแล ตักเตือน เฝาระวังความประพฤติฉันทเครือญาติ รวมทั้งสืบคนคนดีใน
สังคม เชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกระดับ  

(๑.๒) ปลูกฝงทัศนคติและการเรียนรูในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม  เปดโอกาส
ใหคนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีสวนรวมเรียนรูทํางานรวมกันประสานประโยชน เชน กิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมลูกเสือและเนตร



 ๕๓

นารี และกิจกรรมสหกรณ เปนตน และในระดับองคกรของทุกภาคีการพัฒนา มุงสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

(๒) การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ และ
ศีลธรรม  ภายใตระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ โดย 

(๒.๑) พัฒนาเด็กเร่ิมตั้งแตในครรภมารดาจนกระทั่งเกิดใหเติบโตตามวัยอยาง
เหมาะสมและพรอมเรียนรู  โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพและพัฒนา
เด็กตั้งแตแรกเกิดทั้งทางจิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา  ฝกใหเด็กคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม รูถึงความสามารถที่ตนมีอยูและรวมมือกับ
ผูอ่ืน  ผานการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู 

(๒.๒) พัฒนาหลักสูตรท้ังในและนอกระบบใหหลากหลายสอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสมองที่บูรณาการเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการลดความขัดแยงแบบสันติวิธี เปน
การสรางความรู ความเขาใจในรากเหงาของตน และเรียนรูการอยูรวมกันอยางสงบสุข พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่จูงใจใหเด็กสนใจและใฝรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ และพัฒนาคุณภาพครูใหรูเทา
ทันวิทยาการสมัยใหม   

(๒.๓) สรางเยาวชนรุนใหมท่ีมุงศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสรางระบบ
เครือขายผูปกครอง  การจัดบริการเพื่อสังคมอยางตอเนื่องทั้งการซอมสราง พัฒนาระบบถายโอนที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมผูที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลับสูภูมิลําเนาไดมีโอกาสเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง สามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๓) พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับการแขงขันของประเทศ  โดยเพิ่มพูน
ความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานและจัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงตั้งแต
ระดับพื้นฐานสูระดับวิชาชีพ 

(๓.๑) เพิ่มพูนความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานเพื่อเสริมสรางผลิตภาพ
แรงงานใหสูงขึ้นทั้งการคิด วิเคราะห สรางสรรค แกปญหา ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม มีจริยธรรม มีวินัยใน
การทํางาน สามารถรองรับ และเรียนรูเทคโนโลยีที่ซับซอนไดงายปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
และพรอมกาวสูสังคมแหงการเรียนรู  

(๓.๒) จัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพท้ังในดานความรู  ความสามารถและ
ทักษะที่สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม และมีการสงตออยางเชื่อมโยงตั้งแตระดับพื้นฐาน
ไปสูระดับวิชาชีพ โดย 



 ๕๔

๑) เสริมสรางและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนทุกระดับในการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน โดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นที่หลากหลาย
สําหรับแรงงาน เพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพและเปนชองทางการเปลี่ยนงานตามความถนัด 
เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคลองกับสถานการณ รวมท้ังสงเสริมการฝกงานในสถานประกอบการให
กวางขวาง 

๒) ผลักดันองคกรตางๆ ในสังคม เชน องคกรชุมชน สถานประกอบการ 
สถาบันการแพทย สถานสงเคราะห เปนตน ใหจัดการศึกษาในรูปศูนยการเรียนที่มุงจัดการเรียนขั้น
พื้นฐานและวิชาการดานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๓) เรงรัดการจัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่มีความพรอมและ
สอดคลองกับความตองการและนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหแรงงานไดรับคาจางเหมาะสมกับความรู 
ทักษะและประสบการณ มีการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

๔) สนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีงานทําเหมาะสมตามศักยภาพ โดยผลักดัน
ใหภาคเอกชนรวมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาจัดการฝกอบรมอาชีพและสรางงานใหผูดอยโอกาสทั้ง
ในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ 

๕) จัดทําขอมูล ขาวสารและความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานและ
ความกาวหนาในวิชาชีพในทุกอาชีพเผยแพรผานสื่อในรูปแบบตางๆ ที่นาสนใจ เขาใจงายและเขาถึงได  
ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบและรูเทาทนัการเปลี่ยนแปลง 

(๔) เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหมท่ี
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ  โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา 
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัย และสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการ
ทุกแขนง 

(๔.๑) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม 

๑) เรงผลิตนักวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและของ
สังคมไทย เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศ โดย 



 ๕๕

 ผลักดันใหการคนหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพดานตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพใหมีความเปนเลิศทั้งในดานความรูและคุณธรรม โดยสงเสริมให
ครอบครัวสามารถเขาถึงสันทนาการเชิงสรางสรรคและกิจกรรมศิลปตางๆ ที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

 มุงผลิตนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและดานสังคมใหสามารถบริหาร
จัดการความรูไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา เนนสาขาหลัก อาทิ เทคโนโลยี  พัฒนาคน สังคม และการบริหาร
จัดการ   และรวมทําวิจัยกับตางประเทศที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 

๒) พัฒนานักวิจัยที่มีอยูใหมีศักยภาพ มีความคิดสรางสรรคและความ
เชี่ยวชาญสูงขึ้น สามารถสรางนวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนตอสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย 

 ปลูกฝงคุณคาในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจใหกับนักวิจัยที่กอใหเกิดการ
รวมกลุม สรางเปนเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูและถายทอดความรู 
ประสบการณ สรางสรรคองคความรูใหมที่นํามาใชประโยชนได 

 สนับสนุนใหทําการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มุงสรางสรรคคุณคาและมูลคาเพิ่ม เพิ่มผลิตภาพโดยรวม นําไปสูการพึ่งตนเองใน
ระยะยาว 

(๔.๒) สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาใหเปนระบบ เนนการมีสวน
รวมอยางจริงจัง กําหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหลงเรียนรูใหกวางขวางในทุกภูมิภาค 

๑) สงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกสาขาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่มผานการลงทุนจากตางประเทศ โดยผลักดันใหบริษัทขามชาติจัดกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานการลงทุนจาก
ตางประเทศควบคูกับการสนับสนุนการรวมลงทุนดานวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน  เพื่อสราง
ฐานเทคโนโลยีของตนเอง 

๒) กําหนดมาตรการจูงใจที่มุงสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยาง
เต็มที่ ยกเวนภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทุกสาขา จัดใหมีกลไกจัดสรรผลประโยชนที่เกิด
จากการวิจัยและพัฒนาใหแกผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม พัฒนากระบวนการแพรกระจาย ถายทอดความรู
และเทคโนโลยี  และยกยองนักวิทยาศาสตรไทย  นักวิจัยและพัฒนาดานตางๆ  ที่มีผลงานดีเดนใหเปน
แบบอยางสําหรับเด็กและเยาวชน   



 ๕๖

๓) กระจายและพัฒนาแหลงเรียนรูทุกสาขาวิชา พัฒนาและยกระดับศูนย
ความเปนเลิศดานตางๆ สรางเครือขายองคกรที่เกี่ยวของในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสูภูมิภาคและชุมชน สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ และพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

(๕) พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง
แหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่มุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอด
ชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยกับการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

(๕.๑) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย ใหตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตที่นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถ
ในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน โดย 

๑) สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกคนใน
สังคมไทย ใหเห็นความสําคัญและสนใจการเรียนรูในหลายรูปแบบ เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู” 

๒) ปรับทัศนคติของสังคมใหยกยองผูที่ใฝศึกษาอยางตอเนื่องเปนคนที่มี
คุณคา มีความขยันหมั่นเพียรและสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

๓) สงเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรูและปรับตัวรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลและความรูอยางกวางขวาง 

(๕.๒) พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับสภาพของ
เมืองและชุมชน โดย 

๑) เปดพื้นที่ทั้งสถานศึกษาและชุมชนใหเปนสถานที่เรียนรูของคนใน
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลักสูตรสําหรับคนทั่วไปในมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย เพิ่มการใชประโยชนพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยการเรยีนรู ศนูย
กีฬา  

๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
โดยสํารวจความตองการของผูเรียน จัดหลักสูตรที่มุงใหปราชญ ผูรูในพื้นที่เปนผูสอน มีหลักสูตรสําหรับ
ผูนําการเรียนรูเพื่อใหเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน นักการศึกษา ผูฝกกีฬา ผูนําเยาวชน บรรณารักษ
หองสมุด ผูดูแลพิพิธภัณฑ อาสาสมัคร เปนตน และจัดทําปฏิทินการเรียนรูเพื่อกระตุนความสนใจของ
สาธารณชน รวมทั้งการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเบื้องตนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  



 ๕๗

(๕.๓) ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับทุก
คน โดย 

๑) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยกําหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหยอนภาษีใหภาคเอกชนที่รวมลงทุน และสงเสริมให
จัดการเรียนรูในสถานประกอบการ เปนตน ปรับปรุงกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต ใหเอื้ออํานวยและสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานที่เรียนรูใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม 

๒) จัดระบบขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเขาถึงผาน
ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดหนวยใหคําปรึกษาสําหรับการเรียนรูเพื่อแนะนําการเรียนที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสนใจเรียน 

(๖) การจัดการองคความรูท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแต
ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนไทยและสามารถนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดย 

(๖.๑) การจัดการ พัฒนาตอยอด ใชประโยชนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
รักษาองคความรูดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาใหคงอยูและเผยแพรสูสากล โดย 

๑) จัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการสืบคน ถอดความรู/ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนออกเปนความรูที่ผูอ่ืนสามารถเรียนรู รวบรวม
จัดเปนคลังขอมูลในชุมชน และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน อาทิ  การจัดทําแผนชุมชน และ
คุมครองความรูเหลานี้ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย ปองกันมิใหตกไปอยูกับกลุมผลประโยชน  

๒) สนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินจากการ
ปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผูรู และผูสูงอายุที่มีประสบการณผานศูนยการเรียนรูในชุมชน และผลักดันให
เปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา   

๓) นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ และนําไป
ผลิตสินคาและบริการ สรางรายไดใหชุมชน ควบคูกับการทําวิจัยพื้นบานที่นักวิจัยในชุมชนรวมกับ
สถาบันการศึกษาและภาครัฐ  รวมทั้งจัดระบบการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเชิงลึก 

(๖.๒) การจัดการความรูระดับประเทศ ที่มุงสรางศักยภาพทางการแขงขันในเวทีโลก
บนฐานของการพึ่งตนเองตามศักยภาพของคนไทย โดย 



 ๕๘

๑) สนับสนุนการวิจั ยและพัฒนาทุกสาขาใหผลิตองคความรู และ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง   และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางสรรคคุณคา พัฒนาคุณภาพชีวติ 
อนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยปรับมาตรการจูงใจทางการเงินการคลัง สงเสริมความ
รวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาใหพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

๒) พัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการพึ่งตนเอง  สามารถลดการนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ และปรับระบบจูงใจดานการเงิน  พรอมกับจัดการทรัพยสินทางปญญาอยาง
เปนระบบ ใหความสําคัญกับการคุมครอง การแบงปนผลประโยชน การนําองคความรูไปใชในเชิงพาณิชย มี
องคกร กลไก รับผิดชอบโดยตรง  

๓.๒ การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยู ใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู  โดยมุงสรางความมั่นคงดานอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน  

(๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา การ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข 
ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพการเฝาระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ําที่ทัน
สถานการณ  

(๒) พลิกฟนแหลงอาหารตามธรรมชาติใหเพียงพอกับการดํารงชีวิตโดยเฉพาะคน
ยากจนและดอยโอกาส สงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย ใชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมในการ
เสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูที่มีอยูและองคความรูใหม มา
พัฒนาใหเกิดความอุดมสมบูรณ สรางและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ แทนการใช
สารเคมี รวมทั้งผสมผสานเทคโนโลยีสะอาดในการทําเกษตรกรรม 

(๓) สนับสนุนใหคนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงทางสุขภาพ ควบคูกับการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมตามชวงวัย  รูจักการปองกันโรคเบื้องตน มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เสริมสรางความรวมมือของครอบครัวและ
ชุมชนในการสรางสุขภาพที่ดีและพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหเหมาะสมกับสุขภาพมากขึ้น 

(๔) พัฒนาการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย ที่มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ จัดการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา และพัฒนาบุคลากรที่สามารถผสมผสานการแพทยแผนไทย/ทางเลือกกับการแพทยสมัยใหม  
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๓.๓ การเสริมสรางคนไทยใหอยู รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  มุ ง เสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัว
และชุมชน โดยพัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม  กระบวนการยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เกิดความสงบสุขในสังคม  

(๑) เสริมสรางครอบครัวใหมีความเขมแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุน รักษา สืบ
ทอดวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีสูคนรุนตอไป โดย 

(๑.๑) เสริมสรางพอแมใหมีความรูเก่ียวกับการใชชีวิตอยางมีความสุข ปลอดภัย
และมั่นคงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรูบทบาทหนาที่ ควบคูกับการใหความรูตามหลักวิชาการ
และหลักคําสอนทางศาสนาในการเลี้ยงดูบุตรหลานใหเหมาะสมตามชวงวัย รวมทั้งประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีสําหรับบุตรหลานภายใตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

(๑.๒) สงเสริมใหครอบครัวนําความรูท่ีเปนทักษะในการดํารงชีวิตมาอบรม กลอม
เกลา  ชี้แนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและความพอเหมาะพอควร  ประหยัด  
อดออม มีวินัยในการใชจาย และใหรูจักรากเหงาของตนเองและทองถ่ิน โดยทํากิจกรรมทางสังคมและ
ศาสนารวมกัน จัดสรรเวลาสําหรับการพูดคุยกับบุตรหลานอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการเปดพื้นที่
สาธารณะสําหรับกิจกรรมของครอบครัว และการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑.๓) เรงขยายพื้นท่ีสารสนเทศและพื้นท่ีสาธารณะใหเด็กและเยาวชน สามารถ
แสดงออกทางความคิดและจินตนาการไดอยางอิสระและเกิดการเรียนรูรวมกัน 

(๒) ใหทุกคนไดรับหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายประเภท
อยางทั่วถึง สามารถปองกันและบรรเทาความเสี่ยงที่เผชิญไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการประกอบ
อาชีพ สรางรายไดและการดํารงชีวิตใหมีความมั่นคง โดย 

(๒.๑) สรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพและรายได
อยางทั่วถึง โดยเรงรัดพัฒนากองทุนหมูบานใหเปนสถาบันการเงินชุมชนที่สามารถใหบริการเงินกูเพื่อ
ประกอบอาชีพแกคนในชุมชนไดทั่วถึงและเชื่อมโยงกับธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย รวมทั้ง
เรงรัดมาตรการแปลงสินทรัพยเปนทุนทําใหคนในชุมชนสามารถสรางรายได มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

(๒.๒) ขยายการคุมครองทางสังคมท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการใหแกคน
ในชุมชน มุงจัดสวัสดิการสังคมใหทั่วถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ สตรีและผูดอยโอกาสใหสามารถ
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ใชชีวิตไดอยางพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการออมเพื่อชราภาพ สรางหลักประกันทางเศรษฐกิจสําหรับ
อนาคต 

(๒.๓) สงเสริมการออมระดับครัวเรือนที่มุงลดรายจาย เพิ่มรายได โดยกระตุนใหคน
ไทยมีการออมในรูปแบบตางๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย การประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อ
สรางความมั่นคงในชีวิตและสงผลใหการออมรวมของประเทศมีเพียงพอที่จะนํามาลงทุนพัฒนาประเทศ 

(๓) สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีมีความปลอดภัย นาอยู และสงบสุข บนพื้นฐานของความ
ยุติธรรมในสังคม สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขและไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ อยางเปน
ธรรม โดย 

(๓.๑) เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและบังคับใชกฎหมาย 
รวมท้ังสงเสริมการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอยางจริงจัง ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส เด็กและสตรี ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

(๓.๒) เสร ิมสรางจ ิตสําน ึกดานสิทธิและหนาที ่ของพลเมือง  ภายใต กรอบ
กฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมของการอยูรวมกันอยางสันติ สรางความตระหนักถึงคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งของตนเองและผูอื่น สงเสริมความเสมอภาคของบทบาทหญิงและชาย 
โดยเฉพาะบทบาทผูหญิงในการบริหารและการปกครองทุกระดับใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทุกระดับโดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมือ 

  (๔) เรงขยายโอกาสการเขาถึงบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสให
ท่ัวถึง โดยสนับสนุนใหสามารถเขาถึงบริการตางๆ ทั้งการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ การ
เสริมสรางสุขภาพ และการเรียนรูตลอดชีวิตไดหลากหลายวิธีอยางเทาเทียมกัน  
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 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนา 

 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใหกาวสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวนมีบทบาทในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรวมมือและ
ประสานเชื่อมโยงการทํางานอยางบูรณาการ ดังนี้ 

๔.๑ ภาครัฐ  กําหนดนโยบาย มาตรการ ในการกํากับดูแล สนับสนุนและประสานการทํางานที่
เชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 

(๑) ระดับนโยบาย/สวนกลาง 

(๑.๑) สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูของคนทุกกลุม  สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพคน พัฒนากําลังคนทุกระดับรวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา  เรงรัดการ
จัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูกับการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหกระจายอยางทั่วถึง  และเชื่อมโยงเปนเครือขาย รวมทั้งผลักดันสถาบัน 
องคกรตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา จัด
การศึกษาที่เนนคุณธรรมนําความรู  

(๑.๒) สงเสริมการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ โดยเฉพาะสงเสริมและ
ผลักดันการจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบ ควบคูกับการสรางความรู ความเขาใจใหประชาชน
เกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

(๑.๓) พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา 
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุข  และเพิ่มศักยภาพในการเฝาระวังโรคทั้งโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา  รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือขายการสงเสริมสุขภาพสูชุมชน 

(๑.๔) กํากับดูแล ประสาน เชื่อมโยงการพัฒนาของภาคสวนตางๆ ปรับวิธีการ
บริหารราชการที่บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนบราบ  ติดตามการสรางความมั่นคงของมนุษย
ทุกชวงวัย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 (๒) ระดับทองถิ่น 
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(๒.๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดรับกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถบริหารงบประมาณไดอยางคุมคา  

(๒.๒) จัดบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและมีคุณภาพ  
ดูแลความมั่นคงและปลอดภัย  รวมทั้งพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม สวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ 

(๒.๓)  สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสุขภาวะ และจัดบริการสังคมให
ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส จัดสรรงบประมาณการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจและสังคม และ
ผลักดันการจัดทําแผนชุมชน 

(๒.๔) ประสานและสนับสนุนการสืบคน รวบรวม จัดเก็บ การถายทอดความรู  
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานใหเปนระบบ และนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒.๕) สงเสริมและประสานใหเกิดการรวมกลุมในเชิงสรางสรรคของคนในชุมชน
ในการทํากิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ  รวมทั้งสรางและเชื่อมโยงเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง
ภาคีที่เกี่ยวของในการดูแล เฝาระวังทางสังคมทั้งในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู สุขภาวะ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม 

๔.๒ ธุรกิจเอกชน 

(๑) จัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร  ยกระดับการผลิตบนฐานความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  โดยมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พัฒนาคุณภาพแรงงานดวยการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู และการเสริมสรางชีวอนามัย รวมทั้งสรางและพัฒนาระบบเครือขายพันธมิตรทาง
ธุรกิจการคา  

(๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ผลิตบนฐานการพึ่งตนเอง และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งการสรางเอกลักษณของ
สินคาและบริการบนพื้นฐานของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย นําไปสูการเพิ่มคุณคาและมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  

(๓) ประสานความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ถายทอดความรู
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และประสบการณสูระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะ และศักยภาพ
ของแรงงานในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

๔.๓ ประชาสังคม เปนการรวมตัวของภาคีการพัฒนาตางๆ  ประกอบดวย  ชุมชน  ประชาคม  
มูลนิธิ  สมาคม  และองคกรพัฒนาเอกชน 

(๑) สรางผูมีศักยภาพ/ผูนําตามธรรมชาติใหเปนแกนนําของประชาสังคม ริเร่ิมกิจกรรม
สรางสรรค สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง  การประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ  
ตลอดจนเปนแกนนําในการขยายเครือขายประชาสังคมไปสูระดับประเทศ  

(๒) เสริมสรางกระบวนเรียนรู และสนับสนุนการจัดการความรูของชุมชนอยางเปนระบบ  
สรางความรูใหมๆ ใหคนในชุมชนมีความรูและทักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง สรางโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสงเสริมใหปราชญ ผูรู ผูสูงอายุในชุมชน มีบทบาทในการถายทอดความรูสูคนรุนใหม 

(๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ  โดยนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษ ดูแล ฟนฟู และนําไปใชประโยชน
ไดอยางยั่งยืน 

(๔) สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในชุมชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส 
สงเสริมการออม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน  ติดตามและเฝาระวังทางสังคม 

๔.๔ สถาบันทางสังคม  ประกอบดวย 

 (๑) ครอบครัว   
(๑.๑) นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

หาความรู และเพิ่มพูนทักษะในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมตามวัย และเปนแบบอยางที่ดี  
(๑.๒) ปลูกฝงนิสัยใฝรู รักการอาน สนับสนุนการเรียนรูตามศักยภาพและความ

สนใจอยางตอเนื่อง ถายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี คานยิมที่ดีงาม และอบรมใหรูจักบทบาทและหนาที ่
มีวินัย รับผิดชอบ เปนคนดี มีคุณธรรม มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ  

(๑.๓) รวมเปนสมาชิกของกลุมตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประกอบอาชีพ 
ดูแลชวยเหลือเกื้อกูล  แกไขปญหา  เฝาระวังชุมชนใหมีความปลอดภัย  

(๑.๔) รวมสืบคน รวบรวม จัดเก็บและถายทอดความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
พื้นบานใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน และใชประโยชนในการดํารงชีวิต  
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(๑.๕) ผลิตและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ นําสมุนไพรใชทดแทนสารเคมี ปองกัน
และรักษาโรค  รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอมของบาน จัดการขยะในครัวเรือน และรวมดูแลชุมชนใหนาอยู
อาศัย  

(๒) สถาบันการศึกษา 
(๒.๑) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง คนหาศักยภาพเด็ก

และพัฒนาใหสอดรับกับความสามารถและความถนัด สูความเปนเลิศ เชื่อมโยงการเรียนรูในระบบและนอก
ระบบการศึกษา  ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

(๒.๒) พัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กและเยาวชนมีความรู ทักษะพื้นฐาน
เขมแข็ง พรอมตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการเขาสูอาชีพ เพิ่มความรูเรื่องทักษะชีวิต 
ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 

(๒.๓) สรางและพัฒนากําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรม โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนนการปฏิบัติจริงตั้งแตช้ันปฐมวัย ใหผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสมัยใหม  และผูรูดานภูมิปญญาไทยมีสวนรวมถายทอด
ความรูและประสบการณ  

(๒.๔) สรางองคความรูใหม และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับ
ฐานทางดานเทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเอง นําภูมิปญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพรองค
ความรูอยางกวางขวาง  

(๒.๕) เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน  ทําการวิจัย
รวมกับชุมชน ถอดรหัสความรู ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนใหเปนความรูที่เปดเผย  และสรางกระบวนการ
เรียนรูในการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งสรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชน   

 (๓) สถาบันศาสนา   

(๓.๑) สรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น และเปน
ศูนยรวมใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม โดยปรับรูปแบบการเผยแผหลักธรรมใหทันตอยุคสมัยและ
กลุมเปาหมาย  ช้ีแนะแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตตามหลักธรรม 

(๓.๒) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีศักยภาพในการจูงใจใหคนเลื่อมใสศรัทธา 
และปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา  
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(๓.๓) ผนึกพลังรวมกับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
อ่ืนๆ ในการรวมสรางคนดีและสังคมดี โดยเนนสรางบทบาททางดานการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน 
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกในการอุทิศตนเพื่อสวนรวม 

(๔) สื่อสารมวลชน 

(๔.๑) ผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหเกิดแกสังคม สรางพื้นที่ดี ใหแก
เด็กและครอบครัว  และสงเสริมใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค  

(๔.๒) เผยแพรความรูทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลายสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายตางๆ เสริมสรางความรูที่เพิ่มมุมมองและเปดโลกทัศน และกระตุนใหคนไทยเห็น
ความสําคัญของการเรียนรู สรางแรงจูงใจและจุดประกายความคิดเชิงสรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งการใชส่ือสารมวลชนเปนเครื่องมือในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในบทบาท สิทธิ และ
หนาที่การเปนพลเมืองที่ดี 

(๕) องคกรระหวางประเทศ 

(๕.๑) ใหการสนับสนุนทางวิชาการในงานพัฒนา เปนศูนยขอมูล เปนที่ปรึกษา  
และสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ 
ใหแกประเทศที่ขอรับการชวยเหลือ  

(๕.๒) ประสานการถายทอดประสบการณของประเทศตางๆ  และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนา เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ 

(๕.๓) สรางความตระหนัก ผลักดัน ประสานและเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ/เครือขายความรวมมือในการชวยเหลือ การพัฒนาและสรางภาคีการพัฒนาระดับนานาชาติใน
ประเด็นที่สงผลกระทบหรือกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสากล ตลอดจนสงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง
ประเทศที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษาเพื่อกอใหเกิดความสมานฉันท 

(๕.๔) ติดตามและเฝาระวัง รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 
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บ ท ที่  ๓ 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

ใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 
 

 ๑  บทนํา 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่
มีอยู ทั้งที่เปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมากขึ้น
และเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสรางทุนทางสังคมจะเปนพื้นฐานหลัก 
โดยตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม  มีจิตสํานึกสาธารณะและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน  และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ 

 ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผูคนทั้งในชนบทและในเมือง ในหมูบานและระหวางหมูบาน  
อําเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแหงหลายพื้นที่
การรวมตัวกันดังกลาวมีทั้งที่เปนมูลนิธิ เปนสหกรณ  สมาคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบียน 
รวมกันเปนกลุมอาชีพ เปนชมรม  มีกติกาหลักการและกฎเกณฑของการอยูรวมกัน  การเสริมสรางให
ชุมชนมีการรวมตัวอยางเขมแข็งมารวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ  มีกระบวนการเรียนรูและการจัดการองค
ความรูในรูปแบบที่หลากหลายตาม ภูมิสังคม ที่เหมาะสมสอดรับกับการดําเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิ
ปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรักความ
เอื้ออาทร  มีความสามัคคี เสียสละ มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผูอ่ืน จึงเปนการอัญเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เพื่อมุงไปสูความสุขที่เกิด
จาก ความสมดุล  ความพอประมาณอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี สามารถพึ่งตนเองได   ชุมชน
สามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่มีอยูอยางมีดุลยภาพสอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 
เพิ่มพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งนี้ การรวมตัวกัน
อยางเขมแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและแกไขปญหาที่ยากและสลับซับซอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนที่มีความเปนองครวมเกี่ยวพันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
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การเมืองการปกครอง ซ่ึงตองอาศัยชุมชนที่เขมแข็งเปนเสาหลักในการรวมมือรวมใจดําเนินการใหหลุดพน
จากความยากจนตลอดไปแลว ยังชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนไดอีกดวย 

การพัฒนาที่ผานมา มีการกระจายอํานาจใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนามีมากขึ้น  
โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อจัดทําแผนชุมชนแลวจํานวน ๓,๖๕๗ ตําบล สงเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนาอําเภอทุกขั้นตอน 
รวมทั้งมีสวนรวมตรวจสอบติดตามการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน มีวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ขณะนี้จํานวน ๒๘,๒๙๖ แหง รวมทั้ง มีการโอนเงินใหกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแลว ๗๗,๕๐๘ ลานบาท สําหรับประชาชนผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงาน
สรางอาชีพใหแกชุมชน  อันเปนความกาวหนาของการเตรียมความพรอมแกทองถ่ินและชุมชนรองรับการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูทองถ่ินซึ่งจักตองดําเนินการอยางตอเนื่องและทั่วถึง   

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะทอนถึงความไมสมดุลของกระบวนการพัฒนาประเทศ  ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ขณะที่กระแสโลกาภิวัตนไดนําพาระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหมและการสื่อสารไรพรมแดนเขามา ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะความ
เปนเมืองมากขึ้น  และพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบโลกตะวันตก  ลวนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนทั้งสิ้น   ปจจัยดังกลาวจะเปนภัยคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ขณะเดียวกันอาจเปนโอกาสในการพัฒนาของชุมชนไดเชนกัน หากชุมชนสามารถปรับตัวและใช
ประโยชนจากบริบทการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

เพื่อเสริมสรางใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิถีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
ที่เขมแข็ง จึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยที่ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการเรียนรูและการจัดการ
ความรูรวมกันของคนในชุมชนดวยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลี้ยง
ตัวเองอยางพอเพียง พึ่งพาตนเองได มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนบน
พื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม  นําไปสูการอยู รวมกันอยางสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท มีการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมยั่งยืนนําไปสูสภาวะดินดําน้ําชุม ปาไม พืชพรรณ สัตวปาอุดมสมบูรณ และสิ่งแวดลอมนาอยู
ปลอดมลภาวะ อยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางสันติและเกื้อกูลเกิดความสงบสุข
รมเย็น สามารถแกปญหาความยากจนอยางมีบูรณาการ มีภูมิคุมกันสามารถตานรับและใชประโยชนจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรูเทาทัน และมีบทบาทที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศ  



๖๗ 

 

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

๒.๑  วัตถุประสงค  

 (๑) เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเชื่อมโยงเปนเครือขาย  ดวยกระบวนการเรียนรู
และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
บนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถ่ิน 

 (๒) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใช
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพเพื่อสรางภูมิคุมกัน ลด
รายจาย สรางรายได และการแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ    

 (๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับระบบนิเวศไดอยางเกื้อกูล 
สามารถอนุรักษ ฟนฟู เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน นําไปสูสังคม
ที่นาอยูสงบสุขและสมานฉันท  

๒.๒ เปาหมาย  

เปาหมายเชิงคุณภาพ ใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
สวัสดิการชุมชน มีความมั่นคงดานอาหาร มีดุลยภาพในการดํารงชีวิตภายใตศักยภาพของฐานทรัพยากร
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน และนําไปสูการลดปญหาความยากจน 

เปาหมายเชิงปริมาณ ใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งขยายโอกาสการ
เขาถึงแหลงทุนที่ชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ  

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  ดวยการสงเสริมการรวมตัวเรียนรูรวม
คิดรวมทดลองปฏิบัติจริง รวมทั้งการเสริมหนุนกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลวใหเขมแข็ง  เนนศักยภาพความ
พรอมของชุมชน   เชื่อมโยงกับการทํามาหาเลี้ยงชีพตั้งแตระดับปจเจก ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน  
คํานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพอกินเปนลําดับแรกกอนที่จะเชื่อมตอกับชุมชนและสังคม



 

 

๖๘

ภายนอก มีกระบวนการจัดการองคความรูอยางเปนขั้นเปนตอน มีเครือขายการเรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดย 

(๑) การสงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน ใน
รูปแบบที่หลากหลายที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ทั้งในเชิงพื้นที่หรือประเด็นความสนใจ   และเสริม
หนุนชุมชนที่มีการรวมตัวเปนกลุมตางๆ อยูแลวใหมีขีดความสามารถในการพัฒนามากขึ้น โดยการเปด
พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานสื่อบุคคล 
ส่ือการศึกษา  ส่ือทองถ่ินและสื่อระดับชาติ รวมถึงการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรการการเงินการคลังเพื่อเอื้ออํานวยใหภาคสวนตางๆ เขามารวมสนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็ง  

(๒) การจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร โดย   

(๒.๑) พัฒนาฐานขอมูลชุมชนใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูล
ครัวเรือน ขอมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นตางๆ อาทิ สถานะของกลุมตางๆ  กิจกรรมของชุมชน ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติในชุมชน 
การสืบคนประวัติศาสตรทองถ่ินและวัฒนธรรมชุมชน เปนตน โดยจัดทําเปนแผนที่ทุนของชุมชนที่คนใน
ชุมชนสามารถเขาถึงไดสะดวกและนําไปใชเปนฐานในการจัดการทรัพยากรของชุมชนและกําหนด
ทางเลือกการพัฒนาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต   

(๒.๒) จัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมคิด
รวมทํา รวมกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองดวยศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  โดยนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหา
ปญหาและสาเหตุ  คนหาทางออก นําไปทดลองปฏิบัติจริง มีเครือขายการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู มี
การตอยอดปรับใชประโยชน โดยใชแหลงทุนในชุมชน อาทิ ธนาคารประชาชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
และกองทุนตางๆ ของหมูบาน/ชุมชน เปนตน พัฒนาความตองการของชุมชนใหเปนแผนชุมชนไป
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนยุทธศาสตรจังหวัด และแผนอื่นๆ ตามความเหมาะสม    

(๒.๓) สงเสริมใหกลุมปราชญ กลุมแกนนําและผูรู ถายทอดความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินผานการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน โดยเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตความเปนอยูจริง ควบคูกับการคนหาผูนําตามธรรมชาติรุน
ใหมที่เขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และมีจิตสํานึกตอสวนรวมใหเปนพลังขับเคลื่อนและ
ขยายผลกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนในวงกวางและระยะยาว 



๖๙ 

 

(๒.๔) สนับสนุนการจัดการองคความรูและการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่
สอดคลองกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคูกับการฟนฟูความรูพื้นบาน โดยสนับสนุนบทบาท
นักวิจัยทองถ่ินรวมกับนักวิจัยของสถาบันการศึกษาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เชน การทําเกษตรผสมผสาน และการทําหัตถกรรม
พื้นบาน เปนตน โดยรวบรวมความรูตางๆ อยางเปนระบบ  เผยแพรสูชุมชนและมีกระบวนการพัฒนาตอ
ยอดใหเกิดประโยชนสูการพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน    

(๓) การสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดวยการ
สงเสริมความมั่นคงของครอบครัว  การจัดบริการทางสังคมในชุมชน การปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม การสรางระบบ
ความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของชุมชนและระหวางชุมชนอยางเทาเทียมดวยบริบททาง
ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และการใหความคุมครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝาระวังชวยเหลือเยียวยา
เมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ  โดย 

(๓.๑) เสริมสรางครอบครัวใหมีความมั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเขมแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  โดยจัดกิจกรรมปฏิ สัมพันธอยางตอเนื่อง  ใช ส่ือชุมชนและ 
ส่ือสาธารณะใหขอมูลขาวสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิต เชน ความรูดานโภชนาการ 
คําปรึกษาการใชชีวิตสมรสและการเปนพอแมที่ดี วิธีการเขารับบริการจากรัฐ ราคาผลิตภัณฑการเกษตร 
ชองทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานบทบาทชายหญิง การจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ    

(๓.๒) เสริมสรางโอกาสและสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื ้อตอการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง  เชื่อมโยงแหลงเรียนรูในชุมชน เชน  
ศูนยการเรียนรูของชุมชน ศูนยสาธิตของหนวยงานรัฐ  พิพิธภัณฑพื้นบาน ฯลฯ  รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกใหชุมชนเขาถึงแหลงเรียนรูภายนอกอยางสม่ําเสมอดวยสาระและเครื่องมือที่หลากหลายในราคา
ถูก เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการวิทยุโทรทัศนที่สรางสรรค อินเทอรเน็ตประจําชุมชน ส่ือ
ส่ิงพิมพ ฯลฯ    

(๓.๓) เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งการสราง
หลักประกันชีวิต สวัสดิการสังคม ความมั่นคงดานอาหาร ความมั่นคงดานสุขภาพและที่อยูอาศัย การ
คุมครองผูบริโภค และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน โดย 

๑) สนับสนุนการระดมทุนในชุมชนเพื่อการออมทรัพยในรูปแบบตางๆ เชน 
กลุมสัจจะออมทรัพย  สหกรณออมทรัพย  การออมวันละบาท  ฯลฯ  เพื่อเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพและ



 

 

๗๐

จัดสวัสดิการขั้นตนของชุมชน ควบคูกับการสรางวินัยในการใชจาย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการออม
สินทรัพยอ่ืนๆ ของคนในชุมชน เพื่อชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 
เชน การออมความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา ปา พืชผัก ผลไม และสัตว เปนตน 

๒) สรางประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่ อใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางความมั่นคงทางอาหาร  โดยการทําเกษตร
ผสมผสานใหมีกินตลอดป การใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ินทดแทนการใชสารเคมีและเพื่อความ
ปลอดภัยของอาหาร ควบคูกับการเสริมสรางใหชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังสุข
ภาวะของชุมชนทั้งโรคอุบัติใหม โรคระบาดซ้ํา การมีสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดลอมที่นาอยูปลอด
มลภาวะ   



๗๑ 

 

๓) เตรียมความพรอมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ   ใหชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถในการจัดบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและวิถีชีวิตในชุมชน  เชน การจัด
ศูนยเด็กเล็กในชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและเอื้อตอการสงเสริมบทบาทพอแม  การจัดบริการดูแล
ผูสูงอายุโดยชุมชน การดูแลสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน การใหความชวยเหลือ เด็ก สตรี คนพิการ 
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เปนตน รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนนา
อยูแบบองครวมที่มุงสูความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภัย และความมีระเบียบวินัย  

๔) พัฒนาศักยภาพของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดการความเสี่ยงภัยของชุมชน เชน ผลกระทบของการเปด
การคาเสรีหรือการลงทุนขนาดใหญของรัฐ อาชญากรรมขามชาติ ที่เกิดจากการเคลื่อนยายคนโดยเสรี 
โดยเฉพาะประเด็นการคามนุษย ยาเสพติดและการฟอกเงิน ฯลฯ  รวมไปถึงการเฝาระวังความเสี่ยงจากภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑการเกษตร  ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหมและโรค
ระบาดซ้ํา โดยมีระบบการใหความชวยเหลืออยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ   

๕) เชื่อมโยงบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน สถาบัน ทางศาสนา 
และสถานศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชน การฟนฟูคานิยมการทํางาน
รวมกัน เชน ประเพณีลงแขก สืบชะตาลําน้ํา เปนตน การปฏิบัติตามหลักธรรมและการทํานุบํารุงศาสนา 
การชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันทเครือญาติโดยเฉพาะคนยากจน การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งการสรางความเขาใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนตางชาติพันธุ 
รณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะใหคนในชุมชนเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความ
ซ่ือสัตย รักและภาคภูมิใจในบานเกิด รวมทั้งสนับสนุนการเปนอาสาสมัครชุมชน 

๓.๒ การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน   
สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปน
ธรรมแกชุมชน รวมทั้งการสงเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและนําไปสูการแกปญหา
ความยากจน โดย 

(๑) สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมรูปแบบตางๆ เชน สหกรณกลุมยอมสีธรรมชาติ 
กลุมปุยอินทรีย ฯลฯ พัฒนาระบบเครือขายเพื่อดําเนินกิจกรรมการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย มี
การแปรรูปและการผลิตบนฐานทรัพยากรในชุมชนใหเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน และนํา



 

 

๗๒

สวนเกินไปแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน หรือเชื่อมโยงเครือขายสูตลาดภายนอกชุมชน โดยมีขอตกลงและ
ผลประโยชนที่ยอมรับรวมกันอยางเปนธรรม 



๗๓ 

 

(๒) รณรงคและสงเสริมภาคการผลิตและบริการในการเคลื่อนยายเครื่องจักรหรือ   กิจกรรม
บางสวนไปสรางอาชีพและการจางงานในทองถ่ินและพื้นที่หางไกล เพื่อลดการเคลื่อนยายแรงงานสูเมือง
หลวงและเมืองใหญ  ทําใหครอบครัวอบอุนอยูพรอมหนาทุกวัย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
และมีแกนนํา/ผูนําชุมชนอยางตอเนื่อง โดยจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนควบคูไปดวย 

(๓) สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปรงใส ใชฐานทรัพยากรในพื้นที่ อาทิ การสรางโรงงาน 
ไบโอดีเซล เกษตรอินทรีย หัตถกรรม บริการสุขภาพและสปา ทองเที่ยวเชิงนิเวศและลองสเตย เปนตน 
และเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและหรือวิสาหกิจขนาดใหญ  
สรางเครือขายความรวมมือเชิงธุรกิจตลอดทั้งหวงโซการผลิต  โดยทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายให
เอื้อตอการรวมทุน และการใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

(๔) สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคา
ของสินคาและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เชน  อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ บริการ
การทองเที่ยว เปนตน โดยรักษาคุณคาเอกลักษณของทองถ่ินอยางเขมแข็งเมื่อนําภูมิปญญา และวัฒนธรรม
ทองถ่ินไปตอยอดขยายผลในเชิงพาณิชย  

(๕) พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคูกับการสรางผูประกอบการใหมดวย
การพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
พัฒนามาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา  การจัดการเรื่องทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพของกลุมตางๆ  รวมทั้งคนพิการที่สอดคลองกับความหลากหลายของอาชีพในชุมชน 
เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ   

๓.๓ การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเก้ือกูลกัน  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  โดย   

(๑) สรางความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
มีตอวิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรของทองถิ่นใหชุมชนที่มีศักยภาพเขามามี



 

 

๗๔

สวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   



๗๕ 

 

(๒) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการจัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอยางเปนธรรม อาทิ การใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินเพื่อความมั่นคงดานอาหารและเปนสมุนไพรเพื่อรักษาโรค โดยไม
สงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการปาชุมชนเปนแหลงอาหาร การจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝง การบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง 
เชน ขยะ น้ําเสีย เปนตน  ตลอดจนโอกาสใหไดรับการชดเชยหากเกิดการทําลายทรัพยากรของชุมชนโดย
กิจการอื่นนอกชุมชน 

(๓) เสริมสรางขีดความสามารถและองคความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนภาคีหลักในการอนุรักษฟนฟูและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ เชน การจัดการปาและพื้นที่อนุรักษ 
การจัดการลุมน้ํา การจัดการและฟนฟูปาชายเลน การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน เปนตน  โดย
มีการใชและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม 

 ๔  บทบาทของภาคีการพัฒนา 

 ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดอยางมั่นคง ชุมชนมีการเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
เปนชุมชนที่นาอยู มีความสุข และมีการเชื่อมตอระหวางชุมชนเปนเครือขายขยายผลเพื่อการพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ  แตละภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้ 

๔.๑  ภาครัฐ 

 (๑) สวนกลาง    

(๑.๑) บริหารสังคมโดยการเชื่อมโยงแผนทุกระดับ ตั้งแตแผนพัฒนาระดับชาติ 
แผนบริหารราชการแผนดิน  แผนปฏิบัติราชการ   ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด   แผนทองถ่ินและ 
แผนชุมชน อยางเปนขั้นเปนตอน รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมภายใตวาระแหงชาติดานตางๆ อาทิ 
ดานยาเสพติด การแกปญหาความยากจน ดานเมืองไทยแข็งแรง การแกปญหาไขหวัดนก ฯลฯ โดยใช
ชุมชนเปนกลไกหลักในการดําเนินงาน 



 

 

๗๖

(๑.๒) ประสานและอํานวยความสะดวกใหภาคีตางๆ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ศตจ. 
ศตส. อปท. องคกรพัฒนาเอกชน กลุมปราชญ/แกนนําชุมชนมีบทบาทรวมกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ   

(๑.๓) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง การระดมทุน
นอกระบบงบประมาณ  รวมทั้งการลดการนําเขาสารเคมีดานการเกษตร การลดภาษีหรือชดเชยคาใชจาย
ใหแกธุรกิจเอกชนที่สรางอาชีพในชุมชน การรวมทุนในชุมชน 

(๑.๔) กระจายอํานาจการบริหารจัดการดานบริการขั้นพื้นฐานสูทองถ่ินและชุมชน
พรอมทั้งเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานแก อปท . ทั้งในดานการเงิน  ดานปจจัยส่ี  การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิตางๆ ของประชาชนและชุมชน ดําเนินการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในสวนที่เกินขีดความสามารถของทองถ่ิน   

(๑.๕) ปรับวิธีคิดของเจาหนาที่ภาครัฐใหมีมุมมองในการแกไขปญหาและ
การพัฒนาชุมชนแบบองครวม เปนผูหนุนเสริมศักยภาพ ชุมชน  อํานวยความสะดวกใหประชาชน
สามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง ตลอดทั้งทําความเขาใจกับแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพิ่มบทบาทในการดําเนินการและสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 

(๑.๖) สรางระบบเตือนภัยทางสังคมที่ เชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชน  จังหวัด  
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการเฝาระวังผลกระทบตอชุมชนตามแนวชายแดนที่มีแนวโนมการเกิด
อาชญากรรมขามชาติ เนื่องจากการเคลื่อนยายคนโดยเสรีทั้งในเรื่องการคามนุษย ยาเสพติดและการฟอกเงิน 

(๒) สวนทองถิ่น   

(๒.๑) นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถ่ินและ
ผลักดันการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของที่
นําไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

(๒.๒) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานใหชุมชนอยางทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ คนในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคมได
อยางเทาเทียมกัน 

(๒.๓) ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ ในทุกระดับตั้งแตชุมชน 
จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางกวางขวางในหลายมิติ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบบริการ
ตางๆ  ใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม   



๗๗ 

 

(๒.๔) พัฒนาฐานขอมูลทองถ่ิน ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูล
ครัวเรือน ขอมูลศักยภาพทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรวมกลุมและการจัดกิจกรรมของชุมชน 
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติ
ในชุมชน สนับสนุนการจัดการองคความรูในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปดเวทีให
ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการรวมพัฒนาและเปนแกนในการจัดการองคความรู  

(๒.๕) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวช้ีวัดความ
เขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชน ตัวช้ีวัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เชน การเขาถึง
หลักศาสนา ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เปนตน และความสุขภายนอก เชน การมีครอบครัวอบอุน การมี
ปจจัยส่ีพอเพียง การมีหลักประกันในชีวิต เปนตน 

 ๔.๒  ภาคเอกชน   

(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู และยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 
ทําวิจัยรวมกับชุมชน เปนหุนสวนของชุมชนในการตอยอดภูมิปญญา   ประสานและสรางความสมดุล
ระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน  

(๒) สนับสนุนทรัพยากร วิทยากร  สรางอาชีพในชุมชน และรวมรับผิดชอบตอชุมชน
รอบสถานประกอบการ  ใหมีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม รวมทั้งมีการผลิตสินคาที่ไมเปนอันตราย
ตอผูบริโภค ไมทําลายสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีงามของชุมชน 

(๓) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การบมเพาะวิสาหกิจชุมชน การสรางผูประกอบการใหม  
รวมสรางผลิตภัณฑของชุมชนจากความหลากหลายทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน สนับสนุนทั้งใน 
รูปเงินลงทุน โอกาสทางการตลาด องคความรู โดยมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม   

๔.๓ ชุมชน (ประชาชน/ประชาคม) 

(๑)  รวมกลุม รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนาฐานขอมูลชุมชน  กําหนดแนวทางและกิจกรรม
การพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองดวยการคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  โดยนําขอมูลชุมชน มาวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุ คนหา
ทางออก นําไปทดลองปฏิบัติจริงบนฐานองคความรูและศักยภาพของชุมชน  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากเครือขาย และจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม  

(๒)  ริเร่ิมและเปนแกนนําจัดกิจกรรมสรางสรรคชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เชื่อมโยงบทบาท
ระหวางบาน สถาบันศาสนา โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางเครือขายการดูแล คุมครอง การจัด



 

 

๗๘

สวัสดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการชวยเหลือผูดอยโอกาสทุกประเภท และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

(๓) จัดใหมีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตาม ตรวจสอบบริการตางๆ สรางธรรมาภิบาล
ในชุมชน และใหมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม   



๗๙ 

 

๔.๔  สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ  

(๑)   องคกรพัฒนาเอกชน 

(๑.๑) มีบทบาทในการจัดการองคความรู ถายทอดองคความรูใหแกชุมชน เปน 
พี่เล้ียงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ   

(๑.๒) เปนหนวยเติมเต็มชวยเหลือเกื้อกูลในเรื่องที่ชุมชนขาดแคลน ประสบปญหา
เรงดวนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดแูลและเยียวยาผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และผูสูงอายุ 

(๒)   สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ 

(๒.๑) ทําวิจัยรวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัยหลัก  ถอดรหัสความรูที่อยูในตัว
ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนความรูที่เปดเผย รวมทั้งเปนแหลงขอมูลและที่ปรึกษาของชุมชน 

(๒.๒) สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชนของตัวเอง และสราง
กระบวนการเรียนรูใหชุมชน รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถ
นําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเกิดรายไดแกชุมชน   

(๒.๓)  กระตุนเผยแพรใหความรูขอมูลขาวสารความรูใหมๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ในโลกยุคใหม เชน ภาษาตางประเทศ ผลของภาวะโลกรอนตอระบบนิเวศและการทํามาหาเลี้ยงชีพ ภัยไซเบอร 
ฯลฯ  

(๓) สถาบันศาสนา 

(๓.๑) ปลูกฝงทัศนคติและแนวธรรมะปฏิบัติที่ถูกตองในการดํารงชีวิตเพื่อสราง
ภูมิคุมกัน และใหบุคลากรทางศาสนาเปนตัวอยางที่ดีในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

(๓.๒) รวมมือกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสถาบันครอบครัวในการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน การปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานจารีตประเพณี 

(๓.๓) เปนศูนยรวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนใหมารวมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน   



 

 

๘๐

(๔) สื่อ    

(๔.๑) เปนแกนกลางในการไหลเวียนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
ปรับตัวของชุมชน กระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหแกชุมชนผลกระทบการคาเสรีการคุมครองผูบริโภค
ทั้งสินคาและบริการ  ตลอดทั้งการสรางความเขาใจและความตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน 
ชุมชน  

(๔.๒) ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรม สรางคานิยมรักถ่ิน ครอบครัวอบอุน
พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชนและสังคมไทย  และ
ทั้งรวมกันดูแลฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๔.๓) สอดแทรกสาระสรางสรรคสังคมในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหแกเด็กและครอบครัว   และเปดโอกาสใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค เชน ส่ือสะทอนการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเฝาระวังทางสังคมและการเผยแพรความรู เปนตน 

(๔.๔) ใชส่ือในชุมชนทุกรูปแบบในการใหความรู/สรางคานิยมที่ดีแกชุมชน เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาอันตราย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางกิจกรรมใหครอบครวั 
การสรางสํานึกรักบานเกิด  การเชิดชูคนดี  และการสรางระเบียบวินัยของคน ชุมชน เปนตน 

 

 

 

 



 

บ ท ที่  ๔ 
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 

 ๑  บทนํา 
จากความทาทายที่ประเทศไทยจะตองเผชิญในระยะตอไป และจุดออนในเชิงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจที่ยังมีอยู  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวตองเรงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามหลักการ “ความเพียงพอ” ที่มุงใช 
“ความมีเหตุผล” พิจารณาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและคํานึงถึงผลที่จะไดรับอยางรอบคอบ พัฒนาดวย
“ฐานความรู” ทั้งจากภายนอกและภูมิปญญาที่ส่ังสมภายในประเทศเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากกระแส
โลกาภิวัตนไดอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน มุงใหเกิดการขยายตัวที่สมดุลทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ โดย
อาศัย “การพึ่งพารวมมือกัน” มากกวาการมุงแขงขันเอาชัยชนะเพียงฝายเดียว ทั้งนี้จําเปนตองเรงปรับ
โครงสรางการผลิตใหเศรษฐกิจภายในประเทศที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน
มีฐานการผลิตที่ใหญขึ้นและเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยใชกระบวนการพัฒนาเครือขายรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร 
(Cluster) และเชื่อมโยงการผลิตในชวงตนน้ําหรือปลายน้ําเขากับภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศไดดีและมี
ขีดความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น พรอมกับการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ (Value Creation)  
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ตั้ ง อ ยู บ น พื้ น ฐ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร 
องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหการผลิตสินคาและบริการในประเทศไทยกาวไปสูการผลิตที่ใช 
“ฐานความรูและนวัตกรรม” เปนองคประกอบที่สําคัญ อันจะทําใหการผลิตสินคาและบริการในทุกสาขา
สามารถใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบที่สรางตลาดเฉพาะได และมีแบรนดของ
ประเทศไทยเองที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในตลาด และสินคาและบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

การปรับโครงสรางการผลิตยึดหลักความมีเหตุผลจากการวิเคราะหและทําความเขาใจในสถานะ
ของประเทศที่ เปนไปอยางรอบคอบ  ระมัดระวัง  ไมกอให เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมเชนในอดีต หากแตจะใชจุดแข็งการผลิตที่มี เพื่อสรางฐานการผลิตที่แข็งแกรงและ
ประเทศไทยมีความไดเปรียบ โดยภาคเกษตรของไทยจะพัฒนาเปนฐานอาหารที่มีความปลอดภัยและ
เพียงพอ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเคลื่อนสูระดับหวงโซมูลคาที่สูงขึ้น ภาคบริการอาศัยจุดแข็งทางดาน
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทยเปนแนวทางในการพัฒนา 
และภาคบริการมีฐานที่กวางขึ้นจากความกาวหนาของการบริการทางการศึกษา สาธารณสุข บริการดาน
โทรคมนาคมและการสื่อสาร และบริการทางการเงิน นอกจากนั้นตองมีการสนับสนุนใหเกิดความ
เชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตที่จะชวยยกระดับหวงโซมูลคาของทั้งระบบการผลิตและการบริการ โดยมี
การปรับใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางเหมาะสมที่จะชวยใหการผลิตและการบริโภคประหยัดการ
ใชพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (๑) การพัฒนา



 

 

๗๘

ดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิตและสงเสริม
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (๒) การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ (๓) การปรับ
โครงสรางภาษีใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปและสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการลงทุนที่จะ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหมีความแข็งแกรง และ (๔) การสรางความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
พัฒนาสังคมของประเทศ  

ขณะเดียวกัน จําเปนตองสราง “ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ” เพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ปจจัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายดานเงินทุนและกลไก “การ
บริหารความเสี่ยง” ที่เหมาะสมทั้งในตลาดสินคาและบริการ ตลาดการเงิน ตลาดแรงงานและตลาดปจจัย
การผลิตอื่น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็งกําไรและความผันผวนภายในประเทศหรือจาก
ภายนอกประเทศ ทั้งนี้จะตองพัฒนาปจจัยแวดลอมในหลายดานใหเขมแข็ง ทั้งในสวนของการพัฒนา
ความเขมแข็งขององคกรดําเนินการ และใหมีองคความรูและการบริหารจัดการที่ดีเปนเครื่องมือในการ
สราง “สมดุล” ระหวางประสิทธิภาพ คุณภาพ และปริมาณทั้งในกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภค ซ่ึงการสราง “ภูมิคุมกันและระบบประกันความเสี่ยง” จะประกอบดวย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดความออนไหวดานพลังงานของเศรษฐกิจ
ไทย การบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีความเหมาะสม การสงเสริมการออมใหเพียงพอเพื่อเปนแหลง
เงินทุนของประเทศและลดการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะการพึ่งพิงในรูปของเงินกูและ
เงินทุนระยะสั้น ตลอดจนลดพฤติกรรมการบริโภค ที่ฟุมเฟอยจนไรขอบเขต ซ่ึงจะเปนการสรางภูมิคุมกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งเปนการสรางหลักประกันสําหรับประชาชน
ในชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และเปนแนวทางที่จะทําใหทุกภาคสวนของสังคมมีวิถี
ชีวิตที่ “พอประมาณ” มีการใชจายและลงทุนอยางสมเหตุสมผลบนพื้นฐานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอยางรอบคอบ 

ทั้งนี้ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจในแนวทางดังกลาวจะตองดําเนินควบคูไปกับการสงเสริม “การ
แขงขันที่เปนธรรม” โดยอาศัยกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพที่จะสะทอนตนทุนและราคาที่แทจริง และการ
บังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบในการปองกันการผูกขาดทางการคาและการลงทุนและในการรักษา
มาตรฐานสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ และสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม
และมีการคุมครองผูบริโภคที่ เหมาะสม อาทิ การบังคับใชกฎหมายการคุมครองผูบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการเงินฐานรากเพื่อเปนชองทางในการระดมทุนในระดับชุมชนและ
หมูบานและสงเสริมการออม การปรับโครงสรางภาษีใหมีความเปนธรรม และการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  

ดังนั้น แนวทางหลักในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐  จึงประกอบดวย ๓ แนวทางหลัก คือ (๑) แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพ 
การผลิตและคุณคาของสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทยสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย 
(๒) การสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเสี่ยงสําหรับตลาดสินคาและบริการ ตลาดการเงิน ตลาดปจจัย
การผลิต และระบบการคลัง และ (๓) การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายรายได 



 ๗๙

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 ๒.๑ วัตถุประสงค 
(๑) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการ

บนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต เพื่อทําใหมูลคา
การผลิตสูงขึ้น 

(๒) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การ
คลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน  

(๓) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งการสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชน
ในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 

๒.๒ เปาหมายการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ไดกําหนด
เปาหมายการพัฒนาใหโครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลและยั่งยืน ดังนี้  

(๑) ดานการผลิตกําหนดเปาหมายผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึ้นเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๓ 
ตอป และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนการสงออก
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดําเนินการพัฒนาในแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใชปจจัย
การผลิต ทุน และพลังงาน จะทําใหพึ่งพาการนําเขาในสัดสวนที่ต่ําลง ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ ๐.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และกําหนดเปาหมายที่จะลด
ตนทุนดานโลจิสติกสจากรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๑๓ 
ภายในป ๒๕๕๔ 

   โครงสรางทางเศรษฐกิจมีความสมดุลขึ้นระหวางภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ภาคการคาระหวางประเทศ โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่วัดดวยผลรวมของมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอย
ละ ๗๑ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔  

  สําหรับสาขาการผลิตของประเทศ ฐานการผลิตจากภาคเกษตร เกษตรแปรรูปและ
ภาคบริการทั้งบริการทองเที่ยว บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการทางการเงินจะมีขนาดใหญ
ขึ้นและผลิตภัณฑมีความหลากหลายมากขึ้น สําหรับภาคอุตสาหกรรมโครงสรางมีรากฐานของกลุม
อุตสาหกรรมใหม และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ที่เขมแข็งขึ้นเพื่อใชเปนชองทางการตลาดกับกลุม



 

 

๘๐

อุตสาหกรรมใหม โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ ๑๒.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔ 

  (๒) การพัฒนาใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอทั่วไป
เฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป อัตราการวางงานต่ําไมเกินรอยละ ๒ ของกําลังแรงงาน การบริหารการคลังมี
ประสิทธิภาพทําใหหนี้สาธารณะมีสัดสวนไมเกินรอยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และสดัสวน
การออมรวมของประเทศอยูที่ระดับรอยละ ๓๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภายในป ๒๕๕๔ โดยเปน
การเพิ่มขึ้นทั้งจากฐานการออมครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ อันเนื่องมาจากการสงเสริมการออม
อยางเปนระบบและการสรางฐานรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น ซ่ึงจะทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง โดยกําหนดเปาหมายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยตอปไมเกินรอยละ ๒ 
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และการใชพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกําหนดเปา
หมายความยืดหยุนของการใชพลังงานในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไมเกิน ๑ : ๑ ต่ํากวาเฉลี่ย ๑.๔ : ๑ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ ๘.๐ รวมทั้งลดสัดสวนการใช
พลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชน้ํามนัในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ 
๓๐ ของการใชพลังงานทั้งหมดจากระดับรอยละ ๓๘ ในปจจุบัน 

  (๓) การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
พัฒนาใหเปนฐานที่ใหญขึ้นของระบบเศรษฐกิจ มีผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น โดยกําหนดเปาหมายให
ผลิตภัณฑและบริการที่ผลิตและใหบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนไมต่ํากวา
รอยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๐ จากสดัสวนรอยละ ๓๙.๔ ในป 
๒๕๔๘ และจากเศรษฐกิจฐานรากที่ใหญขึ้น กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการดําเนินงานของ
ตลาดลวงหนาสินคาเกษตร การจัดระบบพื้นที่ทางการเกษตรที่จะชวยสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร การ
ลงทุนดานสังคมของรัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม จะทําใหมี
การกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดยไดกําหนดเปาหมายใหรายไดของกลุมที่รายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมี
สัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ 

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน นั้นใหความสําคัญกับการปรับฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหใหญขึ้น ใหมีการปรับตัวในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตไดใกลเคียงกับภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศมากขึ้น และพัฒนาระบบภูมิคุมกันความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจยุคโลกาภิ
วัตน และสรางกลไกที่จะทําใหมีการกระจายผลประโยชนตอประชาชนสวนใหญของประเทศและมีการ



 ๘๑

แขงขันที่เปนธรรม ซ่ึงประกอบดวยแนวทางสําคัญ คือ (๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อสรางความ
เขมแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจากองคความรูและ
นวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูป
องคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต (๒) การสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก และการสงเสริมการออมอยางเปนระบบ และ (๓) การ
สนับสนุนใหเกิดแขงขันที่เปนธรรม และการสรางเครื่องมือและกลไกในการกระจายประโยชนอยางทั่วถึง
เพื่อใหการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจน และมีกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดยมี
สาระสําคัญของแนวทาง ดังนี้ 

  ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและความเปนไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน รวมทั้ง
เครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด 
รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการถายทอดและตอยอดเทคโนโลยี และสงเสริมการลงทุน
ไทยในตางประเทศ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ 

(๑) การปรับโครงสรางภาคเกษตร ใหประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัยดาน
อาหาร เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก เปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุเพื่อสนับสนุนสาขาอื่น
นอกจากเปนแหลงผลิตอาหาร และสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน พลังงานทดแทน 
สินคาที่มาจากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ และสินคาที่สอดคลองกับรสนิยมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนฐานรายไดที่มั่นคงของเกษตรกร โดย 

(๑.๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาอาหารเพื่อใหเปนแหลงการผลิตอาหาร
แปรรูปที่สําคัญของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
ผูบริโภคสินคาในระยะยาว โดยมีสินคาเปาหมายที่สําคัญ ไดแก ขาว กุง ไกเนื้อ ผักและผลไม 

(๑.๒) สนับสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มิใชอาหาร (Non-Food) 
และมีโอกาสใหมทางการตลาด ไดแก สมุนไพร พืชเสนใย รวมทั้งสงเสริมการผลิตพืชที่ใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ออย  



 

 

๘๒

(๑.๓) สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางมูลคาสินคา เพื่อสรางผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีมูลคาสูงบนพื้นฐาน
การใชองคความรู รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผลิตผลการเกษตร  

(๑.๔)  พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทําแผนชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ในการสรางเครือขาย และเปนกลไกในการเชื่อมโยงการสรางมูลคาตลอดหวงโซการผลิต (Value Chain) 
ระดับชุมชนกับประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่
ไดรับโอกาสจากขอตกลงการคาเสรี 

(๑.๕)  สงเสริมการทําการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรอินทรีย บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่
หลากหลาย ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงดานราคาและมีมูลคาผลผลิตสูง โดยเชื่อมโยงกับแหลงความรูที่มีอยูใน
พื้นที่ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดองคความรูแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตและมีการขยายพื้นที่การทําการเกษตรแบบยั่งยืนใหมากขึ้น 

(๑.๖)  สงเสริมการประชาสัมพันธและการสรางตราสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
ของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภคทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนการขยาย
ตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มีการเพิ่มมูลคา 

(๑.๗) จัดระบบการใชที่ดินการเกษตร และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และควบคุมพื้นที่ชลประทานใหใชเปน
พื้นที่สําหรับการผลิตในภาคเกษตรตลอดไป 

  (๒) การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ใหเปนฐานการผลิตระดับภูมิภาคและโลก 
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพและแนวโนมที่ดี 
บนพื้นฐานการสรางมูลคาโดยใชองคความรูและนวัตกรรม โดย 

(๒.๑) ลงทุนเพื่อสรางและพัฒนาตอเชื่อมหวงโซมูลคา  รวมทั้งขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพสูง เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟาและฮารดดิสดไดรฟ (HDD) วิทยุและโทรทัศน และอุตสาหกรรมใหม (New Wave 
Industries) เชน อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (Nutra-Ceutical) ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดานชีวภาพที่เปนศักยภาพของไทยในอนาคต 



 ๘๓

(๒.๒) จัดทําแผนที่นําทางการบริหารจัดการสิทธิบัตร เพื่อใหผูประกอบการใชตอ
ยอดในการผลิตผลิตภัณฑเปาหมายในกลุมอุตสาหกรรมใหม และกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่
แขงขันไดดีอยูแลว  

(๒.๓) สรางระบบวิจัยในเชิงประยุกตอยางบูรณาการ เพื่อมุงสรางนวัตกรรม ทั้งใน
รูปของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต โดยการสงเสริมการสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยี ตั้งแต
การไดมาและการเขาถึงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และการสรางขบวนการเชื่อมโยงทั้งระหวางและ
ภายในองคกร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ไดมา หรือใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหสามารถปรับปรุง วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสรางความพิเศษและแตกตาง 

(๒.๔) สงเสริมสถาบันเฉพาะทางใหมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง โดยใชแนวทางคลัสเตอร และจัดใหมี
โครงสรางพื้นฐานและระบบอํานวยความสะดวก เชน ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู ศูนยทดสอบผลิตภัณฑ และ
ศูนยรับรองมาตรฐาน เปนตน  

(๒.๕) สรางหรือสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการที่เกื้อหนุนตอการสรางนวัตกรรม 
โดยใชระบบบมเพาะธุรกิจ ซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนอื่นๆ ไดแก แหลงเงินทุน และกระบวนการจัด
องคความรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒.๖) พัฒนาบุคลากรทั้งในระบบและการฝกอบรมใหมีความเกง/ความชํานาญ 
โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความตองการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมรายสาขา 
ควบคูไปกับการสรางสํานึกและทักษะใหเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Habit) และสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีความตองการสูงในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยเฉพาะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ยานยนต และแมพิมพ เปนตน  

(๒.๗) พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
โอกาสดานตลาด ดวยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ตองปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่ 
โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการภายใตแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

(๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ ใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ โดย
พัฒนาการทองเที่ยวไทย ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเปนไทย และพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดธุรกิจ
บริการครอบคลุมระดับภูมิภาค บนฐานการสรางความแตกตางและความชํานาญเฉพาะดานของบริการ



 

 

๘๔

ที่สําคัญไดแก ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการสุขภาพและสปา ธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจบริการทาง
การเงิน ธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการกอสรางและธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน  

(๓.๑) ฟนฟู พัฒนา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถานใน
เชิงกลุมพื้นที่ และเสริมสรางเอกลักษณความเปนไทย ทั้งการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน 
และภูมิปญญาชาวบาน เพื่อสรางสินคาทองเที่ยวใหมๆ แกธุรกิจการทองเที่ยวไทย และเปนแหลงทองเที่ยว
ของตลาดทองเที่ยวโลก  

(๓.๒) สงเสริมการลงทุน พัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เพื่อ
รองรับตลาดกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะดาน และสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ ไดแก ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจศูนยประชุมและแสดงสินคา การพํานักระยะยาว การจับจายซื้อสินคา สินคาโอทอป และ
แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน  

(๓.๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการที่มีศักยภาพใหเปนที่
ยอมรับ นาเชื่อถือ และตอบสนองความตองการของตลาดโลก รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบายการเปดเสรีภาค
บริการ บนฐานความโดดเดนทางวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในการ
ดึงกลุมลูกคามาใชบริการในประเทศ เชน ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการดาน
สุขภาพ และธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน 

(๓.๔) สงเสริมตลาดการทองเที่ยวและกลุมลูกคาธุรกิจบริการอยางตอเนื่อง เพื่อ
รักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหมๆ ที่มีคุณภาพ เชน ตลาดรัสเซียและกลุมประเทศที่เคยเปนอาณา
นิคมของรัสเซีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม โดยอาศัยเครือขายความรวมมือ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดําเนินกลยุทธทางการตลาดรวมกัน 

(๓.๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งการ
พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพื่อการเขาถึงและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบขอกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร
ใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ และการเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการ และขีดความสามารถการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๓.๖) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชนใน
ทองถ่ิน เพื่อการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อเชื่อมโยงการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น
กับกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อชวยสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน 

 (๔) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต  



 ๘๕

(๔.๑) บริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการสั่งสม การสราง การแพรกระจาย
และการประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองคความรูในเชิงพาณิชย และมี
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
และสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ดังนี้  

๑) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหมๆ และสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในระดับนักวิจัย 
นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย  

๒) พัฒนาและผลิตองคความรูและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการไดมาซึ่งองคความรูและเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและนํามา
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน  

๓) สนับสนุนการทําวิ จัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมี
การบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกองทุนรัฐรวมเอกชนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมาย จัดตั้งบริษัทรวมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและหนวยบมเพาะ
เทคโนโลยี เรงสรางนวัตกรรุนใหมๆ และจัดตั้งศูนยขยายนวัตกรรมตนแบบ เพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตและสังคม โดย 

 เรงพัฒนาและยกระดับศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง ในสาขา
เทคโนโลยีที่สําคัญในมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย  

 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อสนับสนุนใหมีการ
นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยใหมีการจัดตั้งสํานักงานอนุญาตเพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแก
มหาวิทยาลัย การแบงปนผลประโยชน และสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีไปพัฒนาหรือตอยอดในเชิงอุตสาหกรรม 

(๔.๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 



 

 

๘๖

๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและการบริหารจัดการ โลจิ
สติกส และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย 

 พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายภายในและการเชื่อมโยงไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) รวมทั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตร
ฐานการผลิตของประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต
ใหเชื่อมโยงถึงกันตลอดหวงโซอุปทาน และพัฒนาธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส บุคลากร และกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะระบบขนสงทางราง ทางน้ํา และทางทอใหมากขึ้น รวมท้ังการปรับเปลี่ยน
การใชพลังงานในภาคขนสงไปสูรูปแบบที่มีตนทุนต่ํา การประยุกตใชวิธีการจัดการขนสงที่ทันสมัย และ
การใชเทคโนโลยีการขนสง เพื่อนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ 

 พัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลใหมีความสมบูรณ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และลดการใชพลังงาน  

 พัฒนาโครงขายและบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนและมุงเนนใหมีการแขงขันดานการใหบริการอยางเสรี 
เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และบริการ รวมทั้งรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส 
สําหรับใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ 

๒) บริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน ท่ีโปรงใส มีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดย 

 สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ 

 มุงเนนใหมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน และสุขภาพของประชาชนอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหแนใจวา
โครงการมีความคุมคาในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่ชัดเจน โดย
เนนใหมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการ และการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

 สงเสริมใหเอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุน และแขงขันการ
ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น ไมกอใหเกิดความซ้ําซอนในการลงทุน โดยมีการปรับปรุง



 ๘๗

ระเบียบและกฎหมาย ใหมีความคลองตัวและยึดความโปรงใส รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล
รายสาขา เพื่อทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และกํากับดูแลการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม 

 สงเสริมการจัดการดานอุปสงค และการสรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ  

(๔.๓) ดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการลงทุน และสราง
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน และการพัฒนาสังคมของประเทศ ดังนี้ 

๑) สรางกลไกเพื่อรองรับผลกระทบและผลักดันการใชประโยชนที่เกิดจาก
การใหสัตยาบันตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ และการตกลงการคาเสรีตาง ๆ จากการคา การลงทุน 
และการบริการ เพื่อชวยเหลือธุรกิจหรือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีใหสามารถ
ปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดหรือปรับไปสูธุรกิจอื่นและบรรเทาผลกระทบดานสังคมระหวางการ
ปรับตัว  

๒) ขยายตลาดสงออกโดยการเปดเสรีกับประเทศที่มีชองทางการคาสําหรับ
ประเทศไทยในทวีปอเมริกาใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมแบบ
มีนัยสําคัญในทุกขั้นตอนการเจรจาเปดเสรี ของทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาชน โดยเฉพาะ
ส่ือมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

๓) พัฒนาและเรงรัดการปรับกฎระเบียบและกฎหมายระหวางประเทศ
ตางๆ และพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใหพรอมรับการเปดเสรีทางการคา และการ
ปฏิบัติตามกรอบความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนใหเอกชนไดประโยชนจากการเปดเสรีที่ไดตก
ลงแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ปรับปรุงกฎระเบียบ 
จัดคณะผูแทนทางการคาของภาครัฐรวมเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

๔) ผลักดันความรวมมือของประเทศในภูมิภาคใหมีความกาวหนาในการ
กาวสูประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community) ทั้ง ๓ ดาน ไดแก Economic Community, 
Social Community and Security Community โดยการขยายความรวมมือ ASEAN และ ASEAN+๓ รวมทัง้
ผลักดันการดําเนินการในเรื่องตลาดพันธบัตรเอเชียใหสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อใชเปนแหลงเงินทุน
สํารองแหลงสุดทาย 

๕) สงเสริมความรวมมือกับประเทศในกรอบความรวมมือ GMS ACMECS 
IMT-GT JDS และ BIMSTEC โดยพัฒนาโครงขายโครงสรางพื้นฐานหลักเชื่อมโยงแนวพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการคาการลงทุน
ขามพรมแดน ควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยว ดูแลและปองกันผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 



 

 

๘๘

๖) พัฒนาผูประกอบการใหมและสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
ไปลงทุนในหลากหลายสาขาในตางประเทศเพิ่มขึ้น และเจรจาเพื่อขอแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพันธมิตร เพื่อสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ อาทิ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหการบริการ เปนตน 

๗) สนับสนุนความรวมมือในการใหความชวยเหลือ และการแกไขใน
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ เชน โรคติดตอ และภัยพิบัติธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงาน ปญหา
ความมั่นคง ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การฟอกเงิน และสงเสริมความรวมมือในการบริหารจัดการและ
การแกไขปญหาข ามพรมแดน  เชน  การเคลื่อนย ายแรงงาน  ปญหายาเสพติด  ปญหาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันอยางยั่งยืน โดยเฉพาะลุมน้ําที่สําคัญ อาทิ ลุมแมน้ําโขง เปนตน 

๘) เสริมสรางการยอมรับและความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทย 
ดวยการมีบทบาทในเวทีโลก และพัฒนามาตรฐานของประเทศในดานตางๆ อาทิ ดานแรงงาน ส่ิงแวดลอม 
และธรรมาภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตามเปาหมายสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 

 ๓.๒ แนวทางการสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวย ๓ แนวทางหลัก คือการ
บริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุน
การปรับโครงสรางการผลิต โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมการออม
อยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน  และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงาน
และประหยัดเงินตราตางประเทศ  

  (๑) การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย แนวทางการ
พัฒนาดานการเงิน และแนวทางพัฒนาดานการคลัง มีสาระสําคัญ ดังนี้  

   (๑.๑) แนวทางการพัฒนาดานการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงเสริม
การออมและสนับสนุนใหมีการระดมทุนไปสูภาคเศรษฐกิจจริงอยางเหมาะสมและสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต และชวยกระจายความเจริญและความเปนธรรมไปสูภาคสวนตางๆ ของสังคม โดย  

    ๑) ดําเนินนโยบายการเงินอยางโปรงใส อิสระ และยืดหยุน โดยมุงรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการดําเนินนโยบายการเงินใหเหมาะสมกับพลวัตรของโครงสรางและ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเปาหมายและวิธีดําเนินนโยบายการเงินตามความจําเปน มี
การกําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานลวงหนาเพื่อปองกันการเกิดวิกฤตหรือบรรเทาผลกระทบจาก
วิกฤตการณทางการเงินดานตางๆ รวมทั้งการเพิ่มความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินของ



 ๘๙

ธนาคารแหงประเทศไทยและปองกันการแทรกแซงโดยทางการเมือง ทั้งนี้โดยพิจารณาใหมีรูปแบบการ
แถลงนโยบายตอสาธารณะและการกําหนดขอบขายความรับผิดชอบ  

    ๒) บริหารภาคการเงินใหมีความมั่นคง แขงขันได และสามารถเปนกลไก
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

 ปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาสถาบัน
การเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสของการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางการเงินและโครงสรางของระบบสถาบันการเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
โดยสงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานกํากับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและกําหนดหลักเกณฑการ
กํากับที่มีมาตรฐานสอดคลองกัน ซ่ึงเปนการรองรับกระแสของธุรกิจที่ทับซอนกันระหวางสถาบันการเงิน
ตางประเภทเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน  

 ยกระดับการกํากับสถาบันการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกฎหมายที่จําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน และพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก เพื่อใหสามารถกํากับดูแลสถาบันการเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ  

 ยกระดับการประเมินและบริหารความเสี่ยงของสินทรัพยของ
สถาบันการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล อาทิ การใชมาตรฐาน Basel II ในการวัดความเพียงพอ 
(Minimum capital requirements) ของเงินกองทุนซึ่งจะเริ่มใชในป ๒๕๕๑ โดยใหความสําคัญเรื่องการ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการกําหนดทั้งบทลงโทษและการใหรางวัลหรือแรงจูงใจ 
ควบคูกันไปดวย 

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงินโดยการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการกํากับดูแลตลาดทุนใหมีความชัดเจน โปรงใส เพื่อรองรับบรรยากาศของการ
แขงขัน และในขณะเดียวกันก็เปนการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงจะเปนการสรางเสถียรภาพของตลาดทุน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ใหมี
ความเปนกลาง และสงเสริมการสรางศักยภาพของธุรกิจในการปฏิบัติตามเกณฑการบริหารจัดการที่ดี 
(Corporate Governance: CG) ตามมาตรฐานสากลที่มีการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศ 

    ๓) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนใหสอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
ภาคการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับตลาดทุนอ่ืน ๆ และรองรับผลกระทบ
และสามารถใชประโยชนจากการเคลื่อนยายทุนอยางเสรี โดย 



 

 

๙๐

 ดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนในการเพิ่มอุปสงคหรือเงิน
ลงทุนในตลาดทุนเพื่อใหตลาดมีความลึกหรือขนาดใหญขึ้น ควบคูกับการสรางเสถียรภาพของตลาดโดย
ขยายฐานผูลงทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ และสนับสนุนการลงทุนผานกองทุน เพิ่มผูลงทุน
สถาบันในประเทศ ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายเงินทุน ตลอดจนพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
อยางตอเนื่องเพื่อขยายโอกาสในการระดมทุนสําหรับโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 เพิ่มอุปทานหรือตราสารที่ซื้อขายในตลาดทุน ทั้งตราสารทุน ตรา
สารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตราสารทางการเงินใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการระดม
ทุน ลดความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูลงทุน และชวยใหตลาดมีสภาพคลองและมีขนาดที่ใหญขึ้น โดยตอง
สรางความรูความเขาใจในตราสารแตละประเภทใหกับผูลงทุน ผูออกตราสาร และตัวกลางในตลาด  

 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบของการ
เปนบริษัทจดทะเบียน มีการออกตราสารทุนและตราสารหนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการระดมทุนเพิ่มขึ้น โดย
การเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการบริหารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พัฒนา
และสงเสริมการใชกองทุนรวมลงทุน (Venture capital) ในการสนับสนุนธุรกิจใหมๆ ที่มีศักยภาพ แตมี
ระยะเวลาคืนทุนนาน หรือธุรกิจที่เปนเปาหมายของนโยบาย และชองทางการเขาจดทะเบียนในตลาด 
Market for Alternative Investment (MAI) และการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) ของ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  (๑.๒) แนวทางการพัฒนาดานการคลัง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางมีเสถียรภาพ ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังโดย
มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีภายใตเงื่อนไข ความคุมคา ความยั่งยืน และการรักษาวินัยทางการ
คลัง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) สรางความโปรงใสทางการคลัง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังที่ดี เพื่อใหรับรูถึงความเสี่ยงทางการคลังทั้ง ๔ ประเภท อันไดแก ความเสี่ยงจากการไมรู
สถานการณคลังที่แทจริงของรัฐบาล ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยงที่
เกิดจากความไมยั่งยืนทางการคลัง และความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความออนแอของโครงสรางการคลังและ
หนวยงานบริหารจัดการดานการคลัง 

๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลการคลังสาธารณะของประเทศ (Consolidated 
Public Sector Account) ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลการคลังรัฐบาลซึ่งรวมเงินนอกงบประมาณและกองทุน
นอกงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสมบูรณ เพื่อจะไดรับรูถึงสถานะ
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ทางการคลังที่แทจริงของภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีที่สามารถแสดงใหเห็นหนี้สินในอนาคต 
(Contingent liabilities) ที่อาจจะกลายเปนความเสี่ยงทางการคลัง 

๓) ปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลองกับแนวทางการปรับโครงสรางการ
ผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการผลิต เชน การกําหนดอัตราภาษีการนําเขา
วัตถุดิบและภาษีสินคาสําเร็จรูปที่สอดคลองตามทิศทางการปรับโครงสรางการผลิต การทบทวน
โครงสรางภาษีนิติบุคคล และการทบทวนโครงสรางฐานภาษีใหมีความเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนตน และบริหารระบบการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตอโครงสรางทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

๔) จัดลําดับความสําคัญของการใชจาย ที่ใหลําดับความสําคัญกับการใช
จายเพื่อพัฒนาสังคมทั้งทางดานการศึกษาและสาธารณสุข และการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและพัฒนา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต  และการบริหาร 
องคความรูเพื่อการพัฒนาบนฐานความรู โดยมีการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง 
(Medium-term Expenditure Framework: MTEF) ภายใตกรอบการรักษาเสถียรภาพในระดับมหภาคและ
ความจําเปนในการใชจายของรัฐบาลตามลําดับความสําคัญของการพัฒนา ซ่ึงจะทําใหการบริหารการคลัง
มีความยืดหยุนและมีการปรับเปลี่ยนไดทันตอเหตุการณ ซ่ึงจะเปนการลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจายนอกงบประมาณและกองทุนนอก
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง โดยการจัดระบบกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใสในการบริหารการคลังซึ่งจะ
ชวยลดภาระงบประมาณที่ซํ้าซอนหรือไมมีความจําเปน 

๖) ปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบบําเหน็จบํานาญเพื่อใหฐานะที่
มั่นคงในระยะยาวเมื่อประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ และลดภาระรายจายของรัฐบาล และเพื่อเปนการ
สงเสริมการออม 

๗) พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
จัดการที่ดี และรายงานผลการดําเนินงานอยางโปรงใส โดยมีกฎหมายกํากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแขงขันในการใหบริการจากภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรและเกิด
ส วั ส ดิ ก า ร สู ง สุ ด แ ก ป ร ะ เ ท ศ  ทั้ ง นี้  ก า ร แ ป ร รู ป รั ฐ วิ ส า ห กิ จ จ ะ ต อ ง คํ า นึ ง ถึ ง เ ก ณฑ  
๓ ประการที่สําคัญ คือ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน การเพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐ และ
การดูแลผลประโยชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง 
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(๒) แนวทางการสงเสริมการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน อันเนื่องมาจากการขาด
แคลนการออมและการระดมทุนที่ไมเหมาะสม และเพื่อใหประชาชนสรางหลักประกันในชีวิตโดยมีการ
ออมที่พอเพียงโดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่จะเขาสูชวงผูสูงอายุ ซ่ึงในขณะเดียวกันก็จะเปนการชวยลด
ภาระของรัฐบาล โดย 

(๒.๑) สงเสริมการออมทั้งระบบของประเทศ ทั้งการออมภาคครัวเรือน การออม
ภาครัฐ และการออมภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหการออมรวมของประเทศมีพอเพียงเพื่อการลงทุนของประเทศ 
ควบคูไปกับการสรางฐานรายไดที่มั่นคงสําหรับประชาชน และการสรางพฤติกรรมการออม เพื่อเพิ่มการ
ออมครัวเรือน  

(๒.๒) พัฒนาระบบการออมตางๆ เชน การออมภาคบังคับ โดยการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ ที่มีกรอบโครงการบําเหน็จบํานาญครอบคลุมแรงงานทั้ง ๑๓ ลานคน และพัฒนา
กองทุนการออมใหเปนระบบการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ ที่มีความครอบคลุม
ครบถวนสําหรับกําลังแรงงานของประเทศทั้งหมด 

(๒.๓) สงเสริมระบบสหกรณและพัฒนาองคกรการเงินฐานรากเพื่อเปนทางเลือก
ในการออมของประชาชนที่เปนรากหญา   

(๓) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเรงรัดการใชพลังงานทดแทน เพื่อ
ประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายดานพลังงานของ
ประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 

(๓.๑) จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งหาแหลงพลังงาน
ใหมๆ ตลอดจนสํารองแหลงพลังงานใหเพียงพอและสามารถรองรับความตองการในภาวะขาดแคลน เพื่อ
สรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในระยะยาว 

(๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือน 
โดยใชมาตรการจูงใจและมาตรการบังคับ เชน  การใหการสงเสริมการลงทุนเปนกรณีพิ เศษแก
อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงแตใชพลังงานนอย การควบคุมการนําเขาเครื่องจักรและ
อุปกรณจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ํา เปนตน รวมทั้งการใชมาตรการ
ผังเมือง การปรับโครงสรางการขนสง และระบบโลจิสติกส ที่เนนรูปแบบการขนสงที่ใชเชื้อเพลิงนอย 
และเนนลดการเดินทางของคนและสินคา การขนสงโดยระบบรางและทางน้ํา การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร และการพัฒนาเมืองแบบครบวงจร  
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(๓.๓) รณรงคใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและใชพลังงาน
ทางเลือกตางๆ ไดแก กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) กาซโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้งการให
คําปรึกษาแกภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐในกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก และ
พลังงานทดแทน การลดการใชพลังงาน และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

(๓.๔) วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมในการนําเชื้อเพลิงรูปแบบใหมในการผลิตไฟฟาสําหรับอนาคต ทั้งดานเทคนิค ความคุมคาเชิง
พาณิชย และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอม และการใหความรู
แกประชาชนไดเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน  

๓.๓ แนวทางการสนับสนุนใหเกิดแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเปนธรรม โดยการบริหารจัดการเศรษฐกิจและการสรางเครื ่องมือและกลไกใน
ปองกันการผูกขาดในทุกตลาด และทําใหเกิดการกระจายประโยชนอยางทั่วถึงเพื่อใหการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจชวยพัฒนาวิสาหกิจตาง ๆ ใหเขมแข็ง คุมครองผูบริโภค แกปญหาความยากจน และมี
กระจายรายไดที่ดีขึ้น โดย 

(๑) การสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมในประเทศ โดยเนนใหผูประกอบการขนาดเล็ก
และผูประกอบการใหมสามารถประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม รวมทั้งปองกันการ
ผูกขาดและปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรม โดยเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับ
ใชกฎหมายการแขงขันทางการคา ตลอดจนทบทวนมาตรการสงเสริมการลงทุนใหเอื้อตอการประกอบการ
ของนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนตางประเทศภายใตสภาพแวดลอมของการแขงขันที่เปนธรรม  

(๒) การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ โดยเนน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางเปนระบบ ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรางโอกาสการเรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสารความรูไดอยาง
กวางขวางใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เด็กและสตรี รวมทั้งพัฒนาระบบประปาใน
พื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ และวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับแหลงงาน และพื้นที่ฐานการ
ผลิต รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางชุมชนที่นาอยูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลด
ความเหลื่อมลํ้าของการไดรับบริการพื้นฐานของประชาชนในเขตเมืองและชนบท  

(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐาน
รากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาองคกรการเงิน
ชุมชนใหมีความเขมแข็งเพื่อสงเสริมการออมรายยอยและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการใชสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและเศรษฐกิจฐาน
ราก โดย  
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   (๓.๑) สนับสนุนองคกรการเงินชุมชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการ
ตัดสินใจและดําเนินงาน และใหสามารถทําธุรกรรมในนามกลุมไดภายใตกรอบการกํากับดูแลที่ออกแบบ
ใหเปนมาตรฐานหรือกติกากลางเพื่อคุมครองผูมีสวนไดเสียโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดเชนเดียวกับ
สหกรณ 
   (๓.๒) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในระดับชุมชนใหสามารถบริหารจัดการ
เงินทุนและการทําบัญชีของกลุมการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมเพื่อใหมีความโปรงใสใน
การเปดเผยขอมูลและสรางธรรมาภิบาลในองคกรระดับชุมชนนั้น ๆ 
   (๓.๓) สรางกลไกเชื่อมโยงเงินทุนระหวางกลุมการเงินดวยกัน และกลุมการเงินกับ
สถาบันการเงิน เพื่อใหการระดมทุนภายในประเทศและการบริหารสภาพคลองทางการเงินเกิดประโยชน
สูงสุดในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 

   (๓.๔) ใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน การแยกบัญชีธุรกิจเชิงพาณิชยกับธุรกิจตามนโยบาย เพื่อการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และใชในการสนับสนุนเงินทุนใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 
และการสรางความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(๔) การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได กระจายอํานาจสูทองถ่ิน
เพื่อการกระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค โดยการกระจายอํานาจดานการจัดเก็บภาษี การกระจายอํานาจ
ดานการจัดทํางบประมาณและการเบิกจาย และการกระจายอํานาจดานการกอหนี้ ภายใตกรอบการรักษา
วินัยทางการคลัง การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการเตรียมความพรอมดาน
กฎระเบียบและความรับผิดชอบ โดย  

(๔.๑) พัฒนาแหลงรายไดขององคการสวนทองถ่ินเพื่อใหสามารถพึ่งพิงรายไดที่
จัดเก็บเองไดมากกวาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการแบงแยกประเภทการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินอยาง
ชัดเจน การปฏิรูปโครงสรางภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ เชน การนําภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสรางมาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ การเก็บภาษีส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการปฏิรูปการบริหารจัดการเงินเหลือจายสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหเอื้อประโยชนสูงสุดตอการหารายไดจากการบริหารเงินสะสม 



 ๙๕

(๔.๒) แบงบทบาทการดําเนินภารกิจอยางชัดเจน ทั้งการแบงบทบาทระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและรัฐบาลกลาง การดําเนินภารกิจรวมกันในการใหบริการสาธารณะ และ
การดําเนินภารกิจรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองที่มีความเชื่อมโยงกัน 

(๔.๓) ใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํางบประมาณของตนเอง
อยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และประเมินผลการใชจาย และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการบริหารการคลังสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

(๔.๔) จัดทํากรอบงบประมาณที่ครอบคลุมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรภายใต
ยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อใหสะทอนกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่แทจริง 

(๔.๕) กระจายอํานาจดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
เงินกู  

 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนา 

๔.๑ ภาครัฐ ในอนาคตรัฐจะลดบทบาทลงโดยจะเปนเพียงผูกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และ
สงเสริมสภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาและดําเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนาของประเทศ
สามารถเปนประโยชนตอประชาชนไดสูงสุด โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้ 

(๑) กําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความ
สอดคลองกัน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหดําเนินไปไดอยางมีเสถียรภาพและเพิ่มคุณภาพในการขยายตัว 
รวมทั้งสงเสริมการออมในทุกระดับ 

(๒) กํากับและสนับสนุนการทํางานของภาคเอกชนใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทางบรรษัทภิบาล เพื่อรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ดําเนินภารกิจในสวนที่มีความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา และใน
กิจการที่ไมใหผลตอบแทนในเชิงพาณิชยแตมีความจําเปนตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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(๔) จัดเก็บภาษีอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามกรอบนโยบายการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได และ
มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ  

๔.๒ ภาคเอกชน ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสภาวะแวดลอมของ
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งตองรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

(๑) รวมมือกับภาครัฐในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติ  

(๒) ลงทุนในธุรกิจ สหกรณ และวิสาหกิจชุมชม และรวมดําเนินงานกับภาครัฐในการ
ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

(๓) สงเสริมการพัฒนาธุรกิจและบุคลากร โดยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการลดการสิ้นเปลืองดานพลังงาน 

๔.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระยะยาวจะเปนองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น 
เนื่องจากจะมีการถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปสูพื้นที่เพิ่มขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

(๑) รวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งการรวมมืออนุรักษ 
พัฒนาพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินใหมีความมั่นคงและยั่งยืน 

(๒) พัฒนาขีดความสามารถดานประสิทธิภาพการคลังและการบริหารจัดการใหสามารถ
พึ่งตนเองในดานรายไดและจัดบริการสาธารณะในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ควบคูกับการปรับระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรร
มาภิบาล 

(๓) เปดเผยขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะใหประชาชนไดรับทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาโดยผานสื่อลักษณะตางๆ 

๔.๔ ชุมชน (ประชาชน/ประชาสังคม) เปนภาคสวนที่จะมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยควรมีบทบาท ดังนี้ 

(๑) รวมใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ และมีสวนในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน 
และโครงการตางๆ ของภาครัฐใหโปรงใส และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 



 ๙๗

(๒) รวมกันประหยัดและอนุรักษพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ประเทศ 

(๓) ใฝรูในเชิงวิชาการและพัฒนาทักษะทางอาชีพดวยความตั้งใจและมุงมั่นในการ
ประกอบอาชีพ  

๔.๕ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา เปนภาคสวนที่ถูกคาดหวังจากสังคมในการเปนแหลง
ความรูและความเปนกลางทางวิชาชีพ ซ่ึงควรมีบทบาท ดังนี้ 

(๑) เปนผูใหความรูทางวิชาการเศรษฐกิจแกสาธารณชนอยางเปนกลางและถูกตองตาม
หลักวิชาการ เพื่อที่สังคมจะไดรับความรูและสามารถใชวิเคราะหประเด็นการพัฒนาไดอยางถูกตอง 

(๒) เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ และรวมทําการวิจัยกับชุมชน เพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมที่สามารถนําไปสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ 

๔.๖ สื่อสารมวลชน เปนภาคสวนที่มีบทบาทในการกระตุนและสรางสรรคสังคมใหเขมแข็ง 
โดย 

(๑) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยการสรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตองและเปนกลาง  

(๒) เปนแกนรับฟงความคิดและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

(๓) เผยแพรองคความรูเร่ืองการปรบัโครงสรางการผลิต สูสาธารณชนในวงกวาง 

 

 

 

 



 

บ ท ที่  ๕ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

 ๑  บทนํา 

จุดมุงหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ คือสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการปฏิบัติที่สําคัญ  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
ยึดหลัก ”ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นๆ  มุง ”ทางสายกลางหรือความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะสั้นและผลประโยชนระยะยาว  ระหวางผลไดและผลเสีย  
ขณะเดียวกันยังตองคํานึงถึง ”คุณธรรมหรือความเปนธรรม” ในการครอบครองสิทธิ การเขาถึง การใชและ
การแบงปนผลประโยชนระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสราง ”ความรู” ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันของทุกภาคสวน รวมทั้งยึดหลัก ”ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและการ
บําบัดมลพิษของระบบนิเวศใหคงไวซ่ึง ”ความสมดุล”  เพื่อสรางหลักประกันวาทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานั้นจะยังคงอยูและคงความอุดมสมบูรณ  สามารถเปนฐานการดํารงชีวิตของคนในสังคมใหอยูเย็น
เปนสุขรวมกันและเปนรากฐานการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรจึงเริ่มจากใชหลัก ”ความมีเหตุผล” ดวยการสรางความรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม คุณคาฐานทรัพยากรที่มีอยู  ใหเขาใจถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยว
โยงกันระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปกปองภัยคุกคามตอระบบนิเวศ การสรางฐานรากที่
มั่นคงเขมแข็ง การใชโอกาสและปจจัยแวดลอมที่มีอยูในสังคม เพื่อใหเกิดการยกระดับและเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพอยางเปนลําดับขั้น เปนการพัฒนาที่สามารถ ”พึ่งตนเอง” ได  มี ”ภูมิปญญา” และสราง ”
ภูมิคุมกัน” ใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปจจัยคุกคามจากภายนอกได โดยใหความสําคัญกบั
การเขาถึงขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อการบริหารจัดการเชิงปองกัน ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคใหเกิดความยั่งยืน ควบคูกับการรื้อฟนภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการฐานทรัพยากรของตนเอง 



 ๙๘

และสรางทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
สะทอนถึงความเขมแข็งและภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ิน 



 ๙๙

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงถูกกําหนดขึ้น โดยใชประโยชนจากจุดแข็งและ
ปรับปรุงแกไขจุดออนของทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีอยู รวมทั้งคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแนวคิดการบริหารจัดการมุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดวยการฟนฟูและสรางความอุดมสมบูรณของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรชายฝงทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ เพื่อใหฐานทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด ยังคงเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิต เปนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง รวมทั้งเสริมสรางทุนทาง
สังคม และรักษาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนจุดแข็งของประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทุนที่มีชีวิต เกี่ยวโยงอยูในทรัพยากรทุกอยาง บงชี้
ถึงความอุดมสมบูรณ และเปนสวนที่สําคัญที่สุดของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน บริบทการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก ทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ สังคมผูสูงอายุ กระแสสุขภาพและการนิยม
ธรรมชาติ จะทําใหเปนโอกาสของการใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานการสรางมูลคาเพิ่มของภาค
การผลิตและบริการ  และใช เปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาสูงขึ้น  ใน 
ขณะที่พันธกรณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดเสรีทางการคาทั้งทวิภาคีและพหุภาคี จะสง 
ผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม ทรัพยสินทางปญญา การคา บริการ 
และภาคการผลิต ทําใหตองพิจารณากําหนดจุดยืนและวางยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประเทศ สามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งคุมครองสิทธิชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชนในระยะยาว   

การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้น พบวา ความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เคยเปนจุดแข็งของประเทศมาแตเดิม ไดรับผลกระทบจาก
แบบแผนการพัฒนาที่มุงใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก 
ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการยาย
ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง จากผลของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริโภคและกระแสวัตถุนิยม ไดเพิ่มปริมาณมลพิษและของเสีย สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน ทําใหสถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่
กําลังเปนปญหาตอการดํารงชีวิตของประชาชน และสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้  



 ๑๐๐

พื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป ปจจุบันเหลือพื้นที่ปา รอยละ ๓๓ ของ
พื้นที่ประเทศ นอยกวาประเทศในแถบเอเชีย เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต เวียดนาม และต่ํากวารอยละ ๔๐ ซ่ึงเปน
ระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได การสูญเสียพื้นที่ปาอยางตอเนื่องทําใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ํา
แลง และภัยธรรมชาติที่บอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนั้น ยังประสบปญหาทั้งน้ําขาดแคลน และ
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา สภาวะการขาดแคลนน้ําของประเทศอยูในระดับรุนแรงเมื่อเทียบตาม
เกณฑของ UNESCO มีการใชน้ําเพิ่มขึ้นมากอยางไมมีขีดจํากัด ขณะที่การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
เพิ่มเติม มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการครอบครองใชประโยชน ทําใหเกิดกรณีขัดแยงแยง
ชิงน้ําที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น  

ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ ความอุดมสมบูรณของดินลดลง 
ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี เกิดปญหาการ
ตกคางของสารเคมีในดิน รวมทั้งมีปญหาการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กระจุกตัว ในป ๒๕๔๖ มีผูไรที่ทํา
กินราว ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตองการที่ดินทํากินเพิ่มถึง ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงก็ลด
ความอุดมสมบูรณลง อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา ปาชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไรเหลือ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร แหลงปะการังรอยละ ๕๐ และหญาทะเลรอยละ ๓๐ มีสภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่
ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการ
สูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายช่ือสัตวและพันธุพืชในบัญชีใกลสูญพันธุถึง ๖๘๔ ชนิด 

สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศในชวงที่ผานมา ถึงแมวาจะไดรับการแกไขอยาง
ตอเนื่อง แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดย
คุณภาพอากาศในบริเวณเมืองใหญที่การจราจรหนาแนน  พื้นที่ที่มีการเผาในที่โลงแจง และเขต
อุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก ซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนตสะสม การผลิตและการนําเขาสารอันตราย เพื่อใชในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดี ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การ
กักเก็บ การขนสง และการปนเปอนในสิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่สรางความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสินบอยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและปนเปอนในหวงโซอาหาร จน
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน   

สําหรับปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ ๒๒ ลานตัน และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน ในขณะที่การนําของเสียกลับมาใชใหมยังทําได



 ๑๐๑

จํากัด ๒ ใน ๓ ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ  ซ่ึงกําลังขยายตัวอยาง
รวดเร็ว และเติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เทา  

สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเปนที่ตระหนักวาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเคยเปนจุดแข็งของประเทศ และเปนรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาและการดํารงชีวิต
ของชุมชนและสังคม  ไดรับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาที่ไมสมดุล  ในขณะที่ศักยภาพและโอกาส
ของประเทศ ในฐานะที่มีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณสูงที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก ยังไมมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตรอยางชัดเจน  หากประเทศไมมีการ
ปกปองดูแลโดยเหมาะสม ก็จะทําใหฐานทรัพยากรดังกลาวเสื่อมโทรมออนแอ จนกลายเปนขอจํากัดได   

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดใชหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประกอบดวย ๓ แนวทาง ไดแก การรักษา
ฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 
การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อวางพื้นฐานสําหรับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ซ่ึงการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจะ
ชวยรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการดํารงชีพพื้นฐานอยางทั่วถึง 
ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมไมใหรบกวนระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต และความอุดมสมบูรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสรางสรรคคุณคาของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เปนการใช
โอกาสจากบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับพื้นฐานของประเทศ 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต  ภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูและนวัตกรรมใหม  ทั้งนี้ จะทําใหทุกฝายตระหนักถึง
คุณคาของฐานทรัพยากร ที่ตองหวงแหนรักษาไวตลอดไป ทําใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการเสริมสราง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประโยชนกับสังคม
ทุกระดับ และสรางสมดุลของการพัฒนา ที่นําไปสูสังคมที่มีความสุขไดอยางยั่งยืน 

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเปนจุดเริ่มตนของการปรับทิศทางการพัฒนาใหกลับมาสูรากฐานที่เปนจุด
แข็งและเปนศักยภาพที่แทจริงของสังคมไทย โดยมุงหวังวาทิศทางการพัฒนาดังกลาว จะชวยปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเกิดความสมดุลมากขึ้น สรางโอกาสการพัฒนาที่เปดกวางหลากหลายใหสังคมและชุมชน ตาม
เ งื ่อ น ไ ข ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม  ศ ัก ย ภ า พ แ ล ะ ภ ูม ิป ญ ญ า ข อ ง ค น ใ น ส ัง ค ม  แ ล ะ ค า ด ห ว ัง ว า 
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน



 ๑๐๒

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จะกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูคนสวนใหญของประเทศ นําไปสู
ความพอเพียง พึ่งตนเองไดและสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน  



 ๑๐๓

๒.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ยกระดับการสรางคุณคา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๒) เพื่อเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคง สมดุลและยั่งยืน 

(๓) เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะยาว 

(๔) เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจและมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม ทั้งใน
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชนของประเทศจากขอตกลงในพันธกรณีระหวาง
ประเทศ   

๒.๒ เปาหมาย  

(๑) การรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  

(๑.๑) คุมครองพื้นที่ปาใหคงความอุดมสมบูรณไมนอยกวารอยละ ๓๓ พื้นที่ 
ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ  ฟนฟูปาอนุรักษ  ๒,๙๐๐,๐๐๐ ไร  

(๑.๒) ฟนฟูพื้นที่ดินที่มีปญหา เชน พื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรีย 
ไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร  และลดพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายไมต่ํากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร      

(๒) การตอบสนองความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิต 

(๒.๑) ออกกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร จัดสรรที่ทํากินใหผูไรที่
ทํากินไมนอยกวา ๗๐๐,๐๐๐ ราย   

(๒.๒) มีการบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ  ๒๕  ลุมน้ํา และเพิ่มพื้นที่
ชลประทานไมนอยกวา ๘ แสนไร  

(๒.๓) มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง
รอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑใชแลวโดยผูผลิตและผูนําเขา 



 ๑๐๔

(๒.๔) ลดการนําเขาปุยและสารเคมีทางการเกษตรใหไมเกินปละ ๓.๕ ลานตัน 
รวมทั้งมีระบบจัดการสารเคมีอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การนําเขา จนถึงการกําจัดทําลาย 

(๒.๕) ควบคุมรักษาคุณภาพน้ํา ในลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติ ใหอยูใน
เกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ ฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก โดยเฉพาะเจาพระยา
ตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา ไมใหอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก และ
ควบคุมคุณภาพอากาศทั้งในเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(๓) การวางรากฐานดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(๓.๑) มีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ  
๑ ระบบ รวมทั้งมีกลไกระเบียบควบคุมการเขาถึง การใช และการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

(๓.๒) เกิดเครือขายชุมชนพึ่งตนเองที่มีความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ 
จากการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ชุมชน 

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

หลักการสําคัญที่ใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร ประการแรก คือตองให
ความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจรงิจงัโดย
ตอเนื่อง ประการที่สองจะตองระมัดระวังการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ การดํารงชีวิตของคน
ในชุมชน การสรางกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจ ใหเปนไปอยางรูคุณคาโดยการมีสวนรวมของผู
ไดรับผลประโยชนและผูไดรับผลกระทบจากการใชทรัพยากร ประการที่สาม คือการนําจุดแข็งและ
โอกาสของประเทศ คือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาสรางกระบวนการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุล ดวยการวางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ผสมผสานระหวาง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประการสุดทาย คือ 
การบริหารจัดการความขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการไดรับผลกระทบจาก
มลพิษโดยสันติ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 



 ๑๐๕

๓.๑ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  

การตระหนักวาฐานทรัพยากรเปนทรัพยสินรวมกันของสังคม ทุกคนมีสวนไดรับประโยชน
และมีสวนในการรับผิดชอบโดยเทาเทียมกัน  จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการใหเกิด
ลักษณะกระจายอํานาจ  และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม  โดยมีองคความรู การเสริมสรางศักยภาพ 
และจิตสํานึก เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการตัดสินใจ  เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะสั้นกับผลประโยชนระยะยาว และระหวางผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองสรางเครือขายทางสังคมที่เปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน ชุมชน ทองถ่ิน และนักวิชาการ เพื่อใหเกิดพลังขับเคล่ือนทางสังคมอยางแทจริง โดยมี
แนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

(๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู  

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร และขอมูลแผนที่ ๑ : ๔๐๐๐ เพื่อใช
กําหนดแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม  และจัดทําระบบฐานขอมูลและทะเบียนการบุกรุก
ใชประโยชน เพื่อวางระบบกระจายการถือครองใหคนยากจนมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง สนับสนุน
การวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับชุมชนทองถ่ิน คนหาองคความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 
ตามลักษณะของระบบภูมินิเวศน ในการดูแลฟนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศที่สําคัญ เชน ปาตนน้ํา ลุมน้ํา ระบบนิเวศชายฝง แหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
จัดทําเปนระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพ นําไปเผยแพรตอชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ  เพื่อสรางฐาน
องคความรูและใชเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเผยแพรรูปธรรมตัวอยางในการอนุรักษ
และจัดการฐานทรัพยากรที่มีความสมดุลและยั่งยืน    

(๒) สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในจัดการทรัพยากร   

กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชนทองถ่ินที่มีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการ
มีสวนรวม การสรางความเขมแข็งของประชาคม สงเสริมบทบาทของผูนําทองถ่ิน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และการสรางเครือขายทางสังคม เครือขายอนุรักษและจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแลฟนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้ง
ถายทอดยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรรวมกับความรูสมัยใหม เชื่อมโยงการจัดการ
ทรัพยากรกับการผลิตของชุมชน  สงเสริมชุมชนในการจัดตั้งปาชุมชน การจัดการประมง ทะเล และทรัพยากร
ชายฝง สรางมาตรการจูงใจสนับสนุนใหชุมชนทําหนาที่ฟนฟู รักษาสายพันธุทองถ่ิน ทั้งพันธุพืช พันธุสัตว 
ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต เปนเอกลักษณของพื้นที่ หายากและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางความมั่นคง



 ๑๐๖

ด า น อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต  ซ่ึ ง จ ะ ทํ า ใ ห ชุ ม ช น ที่ อ ยู ร า ย ร อ บ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ 
ฐานทรัพยากร เปนฐานเครือขายทางสังคมที่เขมแข็งในการฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   

(๓) พัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓.๑) ใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ โดยคํานึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษ 
โดยจัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถ่ิน เพื่อปองกันการบุกรุกขยายพื้นที่ในอนาคต กําหนดเขตการใช
ประโยชนและกระจายการถือครองที่ดิน โดยรวมกับทองถ่ินกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง แกไข
ปญหาขอขัดแยงเรื่องการทับซอนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชนที่ดินของรัฐ 
และพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดมาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน 
ไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับการเกษตรตลอดไป 

(๓.๒) มีมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินหยุดใชช่ัวคราว สําหรับทรัพยากรที่อยูใน
ภาวะถูกทําลายสูง เพื่อใหทรัพยากรนั้นไดสรางตัวใหม และเกิดความยั่งยืน ในบางพื้นที่ที่มีความสําคัญสูง 
โดยประกาศเปนพื้นที่ควบคุมอยางชัดเจน 

(๓.๓) สรางกลไกแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี ยุติธรรมอยูบนหลักเกณฑ 
ที่ทุกภาคสวนยอมรับ และบูรณาการใหเกิดความสมดุลในการปรับเปลี่ยนเปาประสงคและกระบวนการ
ผลิตที่ไมยั่งยืนไปสูความสมดุลที่ไดจากการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 

(๓.๔) ฟนฟูสภาพปาใหเกิดความอุดมสมบูรณและคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใชประโยชนอยางเขมงวด และปลูกปาเสริม กําหนดมาตรการ “คน
อยูรวมกับปา” โดยใหทํากิจกรรมสนับสนุนการฟนฟูรักษาระบบนิเวศ และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยยังคงรักษาระบบนิเวศไวตลอดไป  

(๓.๕) บริหารจัดการน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสม สนองความตองการจําเปนในการดํารงชีวิตที่ดีและการผลิตทางเศรษฐกิจที่พอเพียง โดย 

๑) อนุรักษฟนฟูปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ ดวยการปลูกปา
เสริมสรางฝายในพื้นที่ตนน้ํา ปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน  

๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชนเพิ่มขึ้น โดยการจัดหาน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักของแหลงน้ําที่มีอยู
เดิม ฟนฟูปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาระบบโครงขายเชื่อมโยงแหลงน้ําและ 



 ๑๐๗

การกระจายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมและที่ประชาชนยอมรับ และพัฒนา
นําน้ําบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาลเพียงพอ ภายใตการบริหารจัดการความ
ตองการใชน้ําอยางคุมคา  



 ๑๐๘

๓) ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย โดยการกอสรางแกมลิงรองรับ 
น้ําทวม การปรับปรุงระบบปองกันและระบายน้ําชุมชนเมือง 

๔) ควบคุ มและบรร เท าปญหาน้ํ า เ สี ย  โดยการฟ นฟู และ เพิ่ ม 
ขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมายควบคุมและกําจัดน้ํา
เสียใหเกิดประสิทธิผล การสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียที่แหลงกําเนิดทั้งจากครัวเรือนและรวมกลุมอาคาร 
ตลอดจนการจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย  

๕) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ํา โดยพัฒนา
ระบบชวยในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม ระบบ
ฐานขอมูลสถานการณน้ําและโครงการแหลงน้ําตางๆ เพื่อการติดตามประเมินผล พัฒนาศักยภาพของ
องคกรบริหารจัดการน้ําระดับชาติและองคกรภาครัฐ ใหสามารถผลักดันนโยบายการบริหารจัดการน้ําใน
ลุมน้ําอยางยั่งยืนสูการปฏิบัติ และสามารถสรางใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางและ
ระหวางสวนกลางกับพื้นที่ได รวมทั้งพัฒนาองคกรลุมน้ําและองคกรชุมชน ใหมีองคความรูและศักยภาพ
ในการปฏิบัติการจัดการน้ําและบรรเทาปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับน้ําในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

(๓.๖) ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน โดยรณรงคสนับสนุนใหเกษตรกรใช
วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม มีความหลากหลาย กําหนดมาตรการลดการใชสารเคมีการเกษตร  ลดและ
ควบคุมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สงเสริมเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน  เพื่อ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม  

(๓.๗) สงเสริมการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงอยางผสมผสานภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑการใชประโยชน โดย
การตกลงรวมกันของภาคีการพัฒนา ในการจัดการปาชายเลนชุมชน การคุมครองปะการัง หญาทะเล พื้นที่
จับสัตวน้ํา พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทําประมงชายฝง    

(๓.๘) จัดใหมีหลักเกณฑและมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ ใหอยูภายใตขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การสรางคุณคาการทองเที่ยวในเชิง
คุณภาพมากกวาการเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว  

(๓.๙) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร ปรับปรุงอัตราคาภาคหลวง และเพิ่ม
สัดสวนรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศึกษาเพื่อกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรมาใช
ประโยชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต กําหนดมาตรการและการบังคับใชที่เขมงวดเพื่อ



 ๑๐๙

ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร ที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอม ความอุดมสมบูรณของปาไม ปา
ตนน้ําลําธาร และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

(๓.๑๐) พัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ   ใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย และแผนปองกันระยะยาว 
พัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการปองกันและลดผลกระทบ 
ที่ใชทั้งมาตรการดานกายภาพและโครงสรางพื้นฐาน และมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 

๓.๒ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตลอดเวลาที่ผานมา โครงสรางการผลิตและบริการของไทยใชทรัพยากรเปนฐานหลักอยาง
ส้ินเปลือง ไมคุมคา ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม ยิ่งทําใหคนเกิดความตองการบริโภค
มากขึ้น มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง จนไมสามารถเกิดหรือสรางขึ้นมาใหมทันกับความตองการ
ใชได ทั้งยังปลอยของเสียที่ เหลือจากการใชดังกลาวใหเปนภาระในการจัดการ ซ่ึงบางประเภทก็ 
เปนสารอันตราย สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของสาธารณชนอีกดวย  นอกจากนี้ การ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่ผานมา สวนใหญเปนการแกปญหาแบบแยก
สวนและแกไขที่ปลายเหตุ ซ่ึงนอกจากจะไมทําใหมลพิษลดลงแลว ยังตองเสียคาใชจายสูงกวาการปองกัน
มิใหปญหาเกิด อันเปนการจัดการดานอุปสงค เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย
ตั้งแตตนทางหรือที่แหลงกําเนิด ดังนั้น เพื่อใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับมาเปนฐานใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนไดอีกครั้งหนึ่ง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการบริโภค  ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รวมทั้งจําเปนตองเรงปลูกจิตสํานึกและ
สรางคานิยมใหมเรื่องการบริโภคอยางพอเพียง สรางความรูและความเขาใจแกสาธารณชนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความยั่งยืนมากขึ้น สรางอุปสงคในสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอที่จะจูงใจใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการมาผลิตสินคาและบริการ
ป ร ะ เ ภ ท นี้ ม า ก ขึ้ น  ร ว ม ทั้ ง ต อ ง เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  โ ด ย เ น น 
การปองกันหรือควบคุมมลพิษตั้งแตแหลงกําเนิด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

(๑) การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๑.๑) กําหนดนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในสังคม 
เชน การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงที่ประหยัดพลังงานคือระบบราง



 ๑๑๐

และการขนสงทางน้ําแทนการขนสงทางถนน การใชระบบขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว 
เพื่อใหเกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลดมลพิษ การกําหนดมาตรการทางภาษีและราคา เพื่อ
จูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมของผูบริโภค 



 ๑๑๑

(๑.๒) สงเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กที่กอมลพิษ รวมท้ังขยายผลประสบการณเรียนรูดานการผลิตที่สะอาด 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาบุคคลากรดานเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะสําหรับ SMEs ในกลุม
วิสาหกิจ และคูคาธุรกิจ 

(๑.๓) สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและเกษตรยั่งยืนเพื่อลดการใชสารเคมีในภาค
เกษตร  โดยสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร   สงเสริม
การทําเกษตรโดยใชปุยชีวภาพ พัฒนาถายทอดเทคนิคและความรูดานเกษตรยั่งยืน มีการประกันความ
เสียหายผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกระแสหลักมาทําเกษตรยั่งยืน พรอมทั้งสรางเครือขาย
ดานการตลาดรองร ับสินคา เกษตรอินทรีย   ตลอดจนสง เสริมใหมีการนําว ัสดุเหลือทิ ้งทาง
การเกษตรมาใชประโยชน 

(๑.๔) กําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตรทั้งทางการเงินและการคลังเพื่อใหเกิด
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน  รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จูงใจใหเกิดการประหยดั
การใชทรัพยากรและพลังงานในการผลิต และจูงใจสนับสนุนใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่สะอาด เชน การเก็บคาธรรมเนียมการใชทรัพยากร ลดหยอนภาษีสําหรับผูผลิตสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการที่นําวัสดุใชแลวมาเปนวัตถุดิบ
ในการผลิต สนับสนุนการลงทุนแกผูผลิตสินคาจากวัสดุใชแลว  รวมทั้งลดหยอนภาษีนําเขาเทคโนโลยี
สะอาดและภาษีเงินไดนิติบุคคลแกผูประกอบการ ตลอดจนผลักดันใหสถาบันการเงินพิจารณาใหสินเชื่อ
เงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบการที่ใชกระบวนการผลิตที่สะอาด  

(๑.๕) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ 
และนาโนเทคโนโลยี เพื่อชวยใหเกิดการประหยัด ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมทั้งการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชและชีวมวล โดยใหดําเนินการรวมกับภาคเอกชนที่จะเปนผูนําองคความรูดังกลาว
ไปใชในเชิงพาณิชย และชุมชนที่มีองคความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิมใหตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยู
แลว โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่มีภูมิปญญาทองถ่ินอยูมาก 

(๑.๖) สรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐเปนผูนํา
ในการบริโภค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อจัดจางของรัฐใหสามารถรองรับสินคาดังกลาว รวมทั้ง
กําหนดเกณฑมาตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของตลาดโลก  พัฒนาและจัดทําฐานขอมูลสินคา
ฉลากเขียว/สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  กําหนดและใหรางวัลกับหนวยงานที่เปนองคกรสีเขียวของ
ภาครัฐ ตลอดจนสงเสริมการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในองคกรภาคเอกชนผานหวงโซอุปทาน 



 ๑๑๒

สีเขียวหรือการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ ควบคูกับการเชื่อมโยงเปนเครือขายผูบริโภคเพื่อ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือในการพิทักษสิทธิและเฝาระวัง เชน เปนชมรม
หรือเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผูบริโภคเพื่อส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เปนตน  

(๑.๗) สงเสริมการใชวัฒนธรรม ประเพณี การดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝง
คานิยมการบริโภคอยางพอเพียง และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ผานการใหความรูโดยตรง การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี 
และการทํากิจกรรมรวมกัน  ตลอดจน สรางตัวอยางชุมชนพอเพียง ที่มีการบริโภคตามความจําเปน 
ผลิตโดยใชทรัพยากรของทองถ่ิน บนฐานภูมิปญญาดั้งเดิม เนนการเรียนรูและพึ่งตนเอง ตัวอยางเชน 
ชุมชนเกษตรอินทรีย เปนตน 

(๑.๘) รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใจและ
สรางคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน การบริโภคอยางพอเพียง รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร และถายทอด
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคที่ไมยั่งยืนหรือมีการปนเปอนของสารพิษตอส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ เพื่อใหผูบริโภคมีองคความรูเพียงพอตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ 

(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

(๒.๑) ผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment - SEA) ตั้งแตขั้นของการกําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่ 
อยางสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ รวมท้ังจัดใหมีระบบ กลไก 
และตัวช้ีวัดผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดลอม (Health Impact Assessment - HIA) และพัฒนาระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และนําหลักการดังกลาว มากําหนดไวในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาของรัฐและ/หรือที่
รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ ตลอดจนใหมีการสํารวจประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา โดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐที่มีผลกระทบสูงตอคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

(๒.๒) กําหนดเขตการใชที่ดิน รวมทั้งกําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโตของ
ชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงศักยภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม ปริมาณและประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อใหสามารถควบคุมผลกระทบมิ
ใหเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความสามารถในการบริหารจัดการ 



 ๑๑๓

(๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิคส ของเสีย
อันตราย และขยะติดเชื้อ โดยสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ  แหลงกําเนิด 
สนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน และธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  พัฒนาระบบรวบรวม
คัดแยกและโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการ ของเสียอันตราย  รวมทั้ง
ออกกฎหมายใหผูประกอบการรับผิดชอบตอซากผลิตภัณฑของตนเอง เรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑที่กอใหเกิดของ
เสียอันตราย พิจารณานํามาตรการภาษีบรรจุภัณฑ และการเก็บอัตราภาษีที่แตกตางกัน สําหรับสินคาที่นํา
กลับมาใชใหมไดและที่เปนของเสียอันตราย สนับสนุนการวิจัย และนํามาใชเชิงพาณิชยสําหรับผลิตภัณฑ/
บรรจุภัณฑทดแทน ตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ
แยกตางหากและเปนแบบรวมศูนย 

(๒.๔) จัดการการใชสารเคมีอยางเปนระบบ ควบคุมได และปลอดภัย ทั้งสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ซ่ึงรวมทั้งสาธารณสุข มีระบบควบคุม เฝาระวัง และติดตาม 
ทั้งการผลิต เก็บกัก ขนสง ใช กําจัด และจัดการดานความเสี่ยง อยางมีประสิทธิภาพตลอดวงจร ติดตาม
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสารเคมีของตางประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป และ
เผยแพรขอมูลความเคลื่อนไหวใหผูประกอบการตระหนักและเขาใจ สงเสริมและพัฒนาใหหนวยงานที่มี
ขอสนเทศเกี่ยวกับสารเคมีและอาชีวอนามัยมีการจัดเก็บขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลกันได เพื่อ
จัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมีในประเทศ 

(๒.๕) ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนสง อุตสาหกรรม กอสราง การเผาใน
ที่โลง  และการปลอยกาซเรือนกระจก ที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยเรงปรับปรุงระบบขนสงมวลชนที่ปราศจากมลพิษ เชน รถไฟฟา เปนตน สนับสนุนการใชเครื่องยนต
และพลังงานสะอาด โดยเฉพาะในระบบขนสงสาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และสนับสนุน
มาตรการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) 

(๒.๖) ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการกําจัด/บําบัด
มลพิษขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งทางดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ควบคูกับการสราง
จิตสํานึก และกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และชุมชน ในการรวมติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวัง กําหนดเงื่อนไขดานงบประมาณเพื่อ
จูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการจัดเก็บคาบําบัด
น้ําเสีย และคากําจัดขยะเพื่อนํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน จัดทําศูนยจัดการขยะรวมหรือการ
ลงทุนรวมกัน รวมทั้งจัดใหมีระบบการชดเชยที่เหมาะสมและเปนธรรมใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการของรัฐ และ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การทําหลุมฝงกลบหรือเตาเผาขยะ และระบบบําบัด
น้ําเสีย  เปนตน 
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(๒.๗) สงเสริมใหมีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อกําหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร ตอ
พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอตกลงทางการคาที่มีประเด็นเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาที่
เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เชนอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสาร
มลพิษที่ตกคางยาวนาน และอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลลวงหนาสําหรับสารเคมี เปน
ตน ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา และสรางทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเจรจาตอรอง จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน ควบคุมการนําเขาและการใชสารเคมีและ
ของเสียอันตรายภายใตอนุสัญญาที่เกี่ยวของ  กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทโครงการที่สมควร
ดําเนินการ และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการขายคารบอนเครดิตภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ในระดับโลก ภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ สรางเครือขายการเรียนรู การทํางานรวมกัน และการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรองรักษา
ผลประโยชนรวมกันในเวทีระหวางประเทศ  

๓.๓ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  

โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ การพัฒนาจะตองดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอน คือ เร่ิมตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกัน พรอมทั้งปองกันการคุกคามจากภายนอก เมื่อมี
ความเขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางมั่นคง แลวจึงขยายโอกาส  สรางเครือขาย ยกระดับภูมิปญญาและการผลิต 
พัฒนานวัตกรรม จนสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและการสงออกไดตามศักยภาพที่แทจริง 
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเปนการวางพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว  มีแนวทางดังนี้ 

(๑) จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน   
แมวาประเทศไทยจะมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ และมี

การสะสมองคความรูที่เกิดจากการดํารงชีวิตและการใชประโยชนฐานทรัพยากรของชุมชนมาแตเดิม  
แตภูมิปญญาทองถ่ินยังไมมีการเชื่อมตอกับองคความรูสมัยใหม ทําใหฐานความรูของประเทศโดยภาพรวมยัง
ไมเขมแข็ง  และขณะนี้มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้น การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพควรเริ่มตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกันกอนเปนลําดับแรก  ดังนี้ 

(๑.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูล วางระบบการจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูล
ระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใช
ประโยชน และภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญา  รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลทองถ่ิน 
ที่ใหชุมชนมีสวนรวม โดยภาครัฐและภาคีการพัฒนา ชวยพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลฐานบัญชี
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ทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน จัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงใชประโยชนรวมกันได 
โดยใหมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถคุมครองการนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการคาโดยไมเปนธรรม 

(๑.๒) สรางองคความรูและบุคลากร สรางระบบการเรียนรูและจิตสํานึกของชุมชน
ใหตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน สรางองคความรูและบุคลากร 
จัดทําหลักสูตรดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟนฟู อนุรักษ และใชประโยชน โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ การแพทยแผนไทย สมุนไพร และเกษตรธรรมชาติ ถายทอดภูมิปญญาใหสืบ
ทอดอยางเปนระบบ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน จัดตั้งโรงพยาบาล
แพทยแผนไทยทุกภูมิภาค  สนับสนุนการสรางบุคลากรที่มีความรู และความเขาใจอยางบูรณาการ 
ทั้งดานนิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังสนับสนุนปราชญชาวบาน และ 
แพทยแผนไทย และนักพฤกษศาสตรพื้นบาน ในการสืบทอดองคความรูเพื่อสรางคนรุนตอไป รวมทั้ง
ระดมใหความรูเร่ืองสิทธิบัตร  ทรัพยสินทางปญญา สรางความตื่นตัว  ความหวงแหนภูมิปญญาไทย และ
เผยแพรความรูแกสาธารณชน 

(๑.๓) สงเสริมการวิจัยพัฒนา ที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม 
สนับสนุนวิธีการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชนใหความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นหรือการวิจัยเพื่อทดแทนการนําเขา  เชน พัฒนาบริการดาน
สุขภาพสมุนไพร สรางผลิตภาพเกษตรปลอดสารพิษ การปรับปรุงพันธุและพัฒนาเมล็ดพันธุ รวมทั้งวิจัย
และพัฒนาเพื่อยกระดับองคความรูภูมิปญญา สรางสรรคคุณคาของผลิตภัณฑ และสรางนวัตกรรมที่เปน
สินคาทองถ่ิน 

(๑.๔) คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก 
โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี ติดตามสถานการณความ
เคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา เตรียมความพรอมในการเจรจาตอรองในเวทีโลก มีมาตรการเชิงรุกเพื่อ
รองรับเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ที่อาจทําใหการเขาถึงเพื่อใชประโยชนฐาน
ทรัพยากรของชุมชนมีปญหาในอนาคต สรางกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เปดกวาง เพื่อ
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุมตางๆ อยางรอบคอบ โดยสรางกลไกภายในทั้งดานกฎหมายและ
การบริหารจัดการที่เขมแข็งโปรงใส กอนการรับรองพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งสรางเครือขาย
ความรวมมือระดับภูมิภาค และกําหนดจุดยืนรวมกันในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑.๕) สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม 
ทั้งในแงของกฎหมาย มาตรการ การจัดตั้งองคกรโดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีกลไกปกปอง
พันธุกรรมและสิทธิภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการเฝาระวัง กํากับดูแล กําหนดเงื่อนไขการเขาถึงขอมูลและ
องคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งเพื่อการศึกษาและการใชประโยชน รวมทั้ง
สรางกลไกการตอบแทนผลประโยชนแกชุมชนที่เปนเจาของพันธุกรรมและภูมิปญญา เมื่อมีการนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย   

(๑.๖) อนุรักษฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพื่อรักษาความ
หลากหลายของสายพันธุ ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะการ
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คุมครองสัตวที่ใกลสูญพันธุ  การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง และพืชพรรณซึ่งเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
และประเทศ สรางธนาคารทรัพยากรพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
พัฒนากลไกมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และการปองกันชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน  

(๒) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาค
เศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน  

ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ บทบาทของ
ชุมชน ที่เร่ิมจากการพึ่งตนเองจนเกิดความเขมแข็งแลว จึงขยายโอกาสไปสูการผลิตเพื่อการคา โดยชุมชนที่มี
ภูมิปญญาทองถ่ินอาศัยอยูรายรอบฐานทรัพยากร จะสามารถนําทรัพยากรมาใชเพื่อการพึ่งตนเองในการดํารง
ชีพ สรางความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ เมื่อชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได ควรสนับสนุนให
มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องคความรู และสรางตลาดทองถ่ิน เพื่อให
เกิดการพัฒนาภูมิปญญาจนสามารถเริ่มสรางนวัตกรรม สรางมูลคาเพิ่มของสินคา โดยความรวมมือจาก
เครือขายตางๆ และมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม   

(๒.๑) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสรางความมั่นคง
ดานอาหารและสุขภาพ ที่นําไปสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ฟนฟูวิถีชีวิตและสงเสริมรูปแบบการผลิตของ
ชุมชนที่พึ่งตนเองดานอาหารและสุขภาพดวยทรัพยากรทองถ่ิน  โดยการสรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สรางขึ้น ควรเผยแพรรูปธรรมตัวอยางที่ประสบ
ความสําเร็จ และประสานใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือกับชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

(๒.๒) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ โดย
พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีอํานาจในการจัดการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพิ่มจากฐานทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน บริการสุขภาพ เกษตรอินทรีย สมุนไพร ผลิตภัณฑธรรมชาติ  อาหารสุขภาพ 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการวิเคราะหทิศทางและโอกาสทางการตลาด จัดทําแผนที่นําทางของการพัฒนา
และแนวทางสงเสริมในภาพรวม โดยเริ่มตนจากการสรางพื้นฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็งขึ้นมาเปนลําดับ  
สงเสริมการรวมตัว เชื่อมโยงขยายเครือขาย เพื่อสรางฐานการผลิตและการตลาดที่เขมแข็ง 

(๒.๓) พัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยการฝกอบรม พัฒนาทักษะ
ดานการผลิต การจัดการ และการตลาด โดยสรางตัวอยางที่ไดมาตรฐานเพื่อการเรียนรู สงเสริม SMEs ใหมี
ระบบการจัดการที่ดี มีการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการ สนับสนุนการวิจัยตลาดของสินคาและ
บริการที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน นวดไทย สปา อาหาร เกษตรปลอดสารพิษ 
ผลิตภัณฑธรรมชาติ เพื่อรักษาขีดความสามารถ และพัฒนาใหกาวหนา ควรสรางบุคลากรและแรงงานให
เพียงพอ สอดคลองกับทิศทางการขยายตัวและสนองตลาดที่กวางขวางขึ้น  



 ๑๑๗

(๒.๔) สนับสนุนและบูรณาการนโยบายที่เกี่ยวของ เชน นโยบายการเสริมสราง
สุขภาพ การพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย อาหารปลอดภัย การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
การลดสารเคมีการเกษตร รวมทั้งกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นที่อาจมีขอขัดแยงเชิงนโยบายในอนาคต 
เชน เร่ืองสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนเกิดความเขาใจ 
และดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 



 ๑๑๘

(๓) พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณ
ของประเทศ  

การยกระดับการผลิตเพื่อการแขงขัน ควรดําเนินการเมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง  มี
ความพรอมในดานพื้นฐานองคความรูที่เปนระบบ และสามารถดูแลปกปองฐานทรัพยากรไดอยางเขมแขง็แลว ซ่ึง
จะตองคํานึงถึงศักยภาพและความพรอม อยางรอบคอบ เพื่อเร่ิมสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินที่
ยกระดับใหสูงขึ้น โดยพิจารณาจากกระแสการเติบโตและความตองการในตลาด ควรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เปนจุดแข็งของประเทศอยางตอเนื่อง สวนการพัฒนาสินคาที่ตองใชองคความรู เทคโนโลยี และการลงทุน
ระดับสูง อาจตองพึ่งพาตางประเทศมากเกินไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตสารสกัด อุตสาหกรรม
ยา ควรดําเนินการเมื่อประเทศมีการสะสมทุน และมีองคความรูของตนเองอยางเพียงพอแลวจึงยกระดับสู
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคา ในขั้นตอไป 

(๓.๑) สรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่มีการสะสมองคความรูอยางเพียงพอ   
พัฒนาจากฐานความตองการตอบสนองตลาดที่กําลังขยายตัว เชน นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรอินทรีย 
อาหารสุขภาพ สมุนไพร ควรกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร ที่เนน
ความเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพสูง มีเปาหมายสนับสนุนความตองการภายในประเทศ 
ลดการพึ่งพาภายนอก กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนานวัตกรรม โดยใชระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชื่อมโยงกับศักยภาพภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสรางนวัตกรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศจากฐานความ
เขมแข็งภายใน 

(๓.๒) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ใหสอดคลองกับการสรางสังคมแหงสุขภาพ สรางความมั่นใจใหผูบริโภค พัฒนากระบวนการผลิต
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ตองมีระบบใหการรับรองโดยความรวมมือของหลายหนวยงาน เชน การผลติพชืตาม
หลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย รวมทั้งตองมี Clinical Study เกี่ยวกับสมุนไพร และแพทยแผนไทยดวย 

(๓.๓) สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย   พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการรายยอย และภาคธุรกิจในกลุมการผลิต การคา และบริการ ที่สามารถสรางเอกลักษณเฉพาะถ่ิน
ได  เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจชุมชนและขยายสูระดับประเทศ 

(๓.๔) สรางคานิยมและสงเสริมภาพลักษณที่เปนจุดแข็งของประเทศ โดยใชเร่ือง
สุขภาพเปนจุดเริ่มตนในการสรางกระแส เชน สังคมแหงสุขภาพ วิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยง



 ๑๑๙

กับฐานเศรษฐกิจ ทรัพยากร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยสงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิ
ปญญาไทยใหมากขึ้น เผยแพรขอมูลความรูใหเกิดขึ้นทุกระดับของสังคม เพื่อสรางแรงขับดันดานอุปสงค 
(Demand Driven) ที่กอใหเกิดการขยายจากระดับประเทศ ไปสูการแขงขันในตลาดโลกในอนาคต 



 ๑๒๐

 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ทุกภาคีลวนเปนสวนหนึ่งของพลังรวมที่จะกอใหเกิดสัมฤทธิผลของการพัฒนา และลวนเปน 
ผูรวมรับผลกระทบหรือผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียจากการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น  เพื่อใหผลของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรฯ นี้ มุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การมีสวนรวมของทุกภาคีตลอดกระบวนการพัฒนา ควบคู
ไปกับการสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบในหนาที่ ใหองคความรู และสรางกระบวนการเรียนรู ใหกับคน
ไทยทุกคน และการสรางกลไกใหเอื้อตอการเขามีสวนรวมฯ มีสิทธิในการเขาถึง ใชและรับประโยชนอยาง
เปนธรรมและสมดุลกับขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรวมรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินกิจกรรมของตน จึงเปนเงื่อนไขของความสําเร็จ ซ่ึงภาคีตางๆ ควรมีบทบาท ดังนี้ 

๔.๑ ภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จะตองปรับบทบาทจากผูควบคุม
และสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก พรอมทั้งกระจายอํานาจการเขามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการไปยังภาคีรวมพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน คือ  

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ ภาครัฐสวนกลางตองสนับสนุน
สิทธิการดูแลทรัพยากรและพัฒนาองคความรูแกชุมชน รวมทั้งกติกาสรางความยุติธรรมในการใชประโยชน
ของภาคการผลิตและชุมชน โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย และใชกลไกทางเศรษฐศาสตร รวมทั้ง
สราง เชื่อมโยง และสงเสริมการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของใหภาคีรวมพัฒนา และใชกลไกและการเขาถึง
ฐานขอมูลที่เปนจริงและถูกตองเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม ในขณะที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขยายบทบาทการจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น โดย
พัฒนาทั้งองคความรู ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแนวทางกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม
ใหแกชุมชน 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน ภาครัฐ
สวนกลางตองปรับปรุงนโยบายสาธารณะใหสนับสนุนการประหยัดการใชทรัพยากรและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใชมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจูงใจใหเกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลด
มลพิษ ทั้งดานผูผลิตและผูบริโภค ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพัฒนาขีดความสามารถและ
องคความรู รวมทั้งความรับผิดชอบใหพรอมรับกับการกระจายอํานาจ และจัดสรรทรัพยากรของทองถ่ินเพื่อ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  



 ๑๒๑

(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สรางระบบ
ฐานขอมูลระดับชาติ สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชน กําหนดจุดยืนในประเด็นที่อาจมีขอขัดแยง
ในอนาคต เชน เร่ืองสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เปนตน กําหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิทธิภูมิปญญาทองถ่ินจากการคุกคามภายนอก วางระบบการแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางพันธมิตรกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 

๔.๒ ภาคเอกชน ตองไมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุกคามตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงรวมทั้งแกชุมชน 
ที่ใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีจริยธรรมทางดาน
ส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม โดยผลิตสินคาและบริการดวยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
สะอาด สงเสริมการสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดวยนวัตกรรมและเทคนิค
ทางการตลาด  มีความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหวางเจาของภูมิปญญาทองถ่ินและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมทั้งยกระดับการผลิต
และสรางมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑธรรมชาติ 

๔.๓ ภาคประชาสังคม ซ่ึงประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาท
สําคัญ ดังนี้ 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ   จะตองสรางประชาคมและ
เครือขายการอนุรักษ การจัดการ และการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรของชุมชนทองถ่ิน ถายทอดยกระดับภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรรวมกับความรูสมัยใหม รวมกันกําหนดกติกา หลักเกณฑการใช
ประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนรวมกัน เชน ปาชุมชน ลุมน้ํา และทรัพยากรชายฝง เปนตน กําหนด
มาตรการควบคุมกิจกรรมที่คุกคามหรือทําลายระบบนิเวศ เชน การทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมที่ไม
เหมาะสมในเขตพื้นที่อนุรักษ การคาสัตวปาและการเลี้ยงสัตวหายาก เปนตน 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ควร
ตองปลูกฝงคานิยม รณรงค และเผยแพรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
ผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนแกสาธารณชน ทําแผนบริหารจัดการภายในชุมชน รวมกันอนุรักษและเฝาระวัง
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น จําเปนตองสงเสริม
การเรียนรูทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะดานอาหารและสุขภาพ และตอยอดไปสูวิสาหกิจชุมชน 
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินใหยั่งยืน  การเชื่อมโยงชุมชนใหเกิดการแลกเปลี่ยน



 ๑๒๒

เรียนรู การเฝาระวังการเขาถึงพันธุกรรมทองถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐในการเจรจาตอรองกับตางประเทศ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๔ สถาบันอ่ืน ๆ ไดแก สถาบันวิชาการและสื่อมวลชน เปนตน โดยสถาบันวิชาการควรมี
บทบาทโดยใหการศึกษาแกสาธารณชน รวมทั้งวิจัยและพัฒนารวมกับนักพัฒนาและชุมชนในการติดตาม
และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สนับสนุนการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูล รวมทั้ง
สนับสนุนชุมชนและนักพฤกษศาสตรพื้นบาน ในการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินให
สอดคลองกับระบบฐานขอมูลระดับชาติ ใหการศึกษาเพื่อสรางองคความรู ใชความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อ
สงเสริมการยกระดับและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเปนพี่เล้ียงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ดึงศักยภาพของชุมชนออกมา ผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 

 สําหรับสื่อมวลชน ตองเผยแพรตัวอยางการอนุรักษและจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ที่เปนตัวอยางที่ดีของความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งขาวสาร ขอมูล และองคความรู เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนเวทีในการรวมคิด 
รวมดําเนินการ เพื่อสรางฉันทามติและความสมานฉันท ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมรวมกันของสังคม สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิปญญาไทยใหมากขึ้น สรางความตื่นตัวแก
สาธารณชน โดยเผยแพรกรณีศึกษาและบทเรียนที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ เกี่ยวกับปญหาการจดสิทธิบัตร 
รูปแบบและเงื่อนไขที่นําไปสูการแยงชิงผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 



  

บ ท ที่  ๖ 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจดัการประเทศ 
 

 ๑  บทนํา  
ทามกลางการไหลเวียนของขอมูลขาวสารและเงินทุนอยางรวดเร็วกวางขวางในยุคโลกไรพรมแดน

ไดเกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ และคานิยมใหมๆ กระจายไปทั่วโลก กอใหเกิดกระแสผลักดัน
เรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคํานึงถึงความเปนประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิ เสรีภาพและ
การมีสวนรวมของประชาชน  การพิทักษสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แมวาประเทศไทยจะไดวางรากฐานการบริหารจัดการประเทศภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมานับตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ จนมาถึงการมีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงสะทอนหลักการและเจตนารมณที่มุงเพิ่มระดับความ
เปนประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ มีการกระจายอํานาจและกระจายประโยชนอยางเปนธรรมใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศอยางกวางขวางมากขึ้น 
ถือเปนการวางรากฐานประชาธิปไตยอยางมีสวนรวมและธรรมาภิบาลไวอยางครบถวน ทั ้งในเชิง
โครงสราง กลไก กระบวนการ แตการพัฒนาที่ผานมาก็ยังไมสามารถสงผลใหระบบการบริหารจัดการ
ประเทศปรับเปล่ียนสูการมีระบบธรรมาภิบาลอยางแทจริงได คงเปนเพียงการปรับเปลี่ยนในเชิงรูปแบบที่
ยังไมสามารถพัฒนานําไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวางและทั่วถึงในทุกระดับ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการ
บริหารจัดการประเทศเปนระบบขนาดใหญที่มีกลไกซับซอน และยังมีการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ
ไวในสวนกลาง ระบบและกลไกการบริหารจัดการโดยรวม แมจะเริ่มเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวม แตก็ยังไมเพียงพอและไมเอื้อใหเกิดการสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนธรรมใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงตองใหความสําคัญอยางยิ่งกับการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในการบริหารจัดการประเทศอยางแทจริง เพราะธรรมาภิบาลเปนปจจัย
เสริมใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปดใหประชาชนมีเสรีภาพการพัฒนาภายใตเศรษฐกจิ
เสรีนิยม มีความเปนธรรมใหกับทุกภาคสวนมากขึ้น โดยประสบการณของนานาประเทศพบวา ประเทศที่
มีความเปนประชาธิปไตยมากหรือมีลักษณะเปดทางการเมืองสูง จะทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน



 ๑๑๘

อยางกวางขวาง เกิดกระบวนการรวมตัวของประชาชน สรางคานิยมใหมๆ ใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่อง
ความเปนธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะนําไปสูการพัฒนาที่สราง
ความเปนธรรม และความสันติสุขในสังคม  

ภายใตสถานการณความทาทายและเงื่อนไขที่ประเทศตองเผชิญและปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสูสังคม
ที่อยู เย็นเปนสุขรวมกันตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๐ จึงกําหนดใหมียุทธศาสตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ซ่ึงเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะมีสวนสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตรอ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศจะมุงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุมทุกภาคสวนของสังคมไทย ใหมีพื้นฐานทางจิตใจที่ยึดมั่นใน “คุณธรรม” มี
ความซื่อสัตยสุจริต และ “ความรอบรู” อันเปนเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง “มี
เหตุมีผล” รูจักสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถผนึกพลังเปนเครือขายที่เขมแข็ง มีบทบาทและมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น พรอมทั้งใหความสําคัญกับการเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับระบบโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศ บนหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตย ที่เปดกวางใหทุกภาคสวนมีสวนรวม โดยตองมีการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐทั้ง
ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพโปรงใส เนนบทบาทในการอํานวยความสะดวกกํากับ
ดูแล แทนการควบคุมและสั่งการ เนนการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา 
ขณะเดียวกันตองลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง และเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ การกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวน
ทองถ่ิน และชุมชน ใหมีศักยภาพความสามารถรับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่ไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ
เอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส ลดการผูกขาด เปนธรรมกับผูบริโภคและธุรกิจคูแขง พรอมทั้งเรงปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสราง “สมดุล” ในการจัดสรรและ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงและเปนธรรม 

นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการควบคูกับการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพบทบาทของ
หนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบดานการปองกันประเทศ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อ
ผนึกพลังรวมกับภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช 



 ๑๑๙

สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยู
รอดปลอดภัย อันจะเปน “ภูมิคุมกัน” และสงผลใหการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศเกิด 
ดุลยภาพทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความมั่นคง ซ่ึงจะนําไปสู
สันติสุขและความยั่งยืน 



 ๑๒๐

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย  

 ๒.๑ วัตถุประสงค 

  (๑) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถี
การดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

  (๒) เพื่อปรับโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการประเทศ เปนกระบวนการที่เปด
โอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมมากขึ้น มีการกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถ่ิน 

  (๓) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกในสิทธิ หนาที่ของภาคประชาชน และ
ประชาสังคม เพื่อใหสามารถเขารวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสามารถดูแลผลประโยชน
ของภาคสวนตางๆ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

 ๒.๒ เปาหมาย 

 (๑) ธรรมาภิบาลของประเทศ ทั้งในสวนภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีขึ้น โดยมีคะแนนระดับความโปรงใสไมนอยกวา ๕.๐ คะแนน ภายในป ๒๕๕๔ 

(๒) ประชาชนมีศักยภาพที่จะเขารวมในการบริหารจัดการประเทศเพิ่มขึ้น โดย 
 (๒.๑) ประชาชนสวนใหญมีความรู ความเขาใจอยางถองแทในสิทธิ หนาที่ และ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญ  
 (๒.๒) ประชาชนเขามารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดานการพัฒนาและ

การวางแผนของภาครัฐเพิ่มขึ้น 

 (๓) ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายใน ๕ ป เพื่อใหระบบราชการมีขนาด
กระทัดรัด มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินงานทุกสวนราชการ 

 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดหารายไดของตนเอง มีอิสระใน
การพึ่งตนเองมากขึ้น สามารถเพิ่มบทบาทในการจัดบริการสาธารณะใหประชาชนในทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



 ๑๒๑

 (๕) ใหมีการศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๓  แนวทางการพัฒนา  

 ๓.๑ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให
เกิดข้ึนเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย ดวยการสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝง
จิตสํานึกการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล ยอมรับกติกาการอยูรวมกัน ตระหนักในสิทธิหนาที่เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค  รวมทั้งอุดมการณ  คานิยมที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลใหแกประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะเยาวชน
และผูนําในสังคมทุกระดับ เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม พรอมทั้งวางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงใหภาคประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น  

  (๑) รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกกลุม ทุกภาคสวนในสังคม อยางตอเนื่องจริงจัง โดย 

(๑.๑) สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค พัฒนาใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ เกิดจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวมใน
การพัฒนาความรูและวัฒนธรรมประชาธิปไตยแกประชาชนอยางทั่วถึง ผานสื่อทุกประเภทดวยรูปแบบ
ที ่หลากหลาย  เขาใจงาย  โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ  และจัดสรรเวลาออกอากาศที่ เขาถึง
กลุมเปาหมายใหแกรายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสอดแทรกในรูปแบบขาว 
ละคร บทเพลง และการละเลนพื้นบาน 

(๑.๒) สนับสนุนสถาบันและหนวยงานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
จัดทําหลักสูตรวิชาการจัดกิจกรรม  ฝกอบรม  เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  วาดวยวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย การเสริมสรางปลูกฝงคานิยมอุดมการณประชาธิปไตย และปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม
ตั้งแตวัยเยาวใหมีจิตสํานึกการปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต และประพฤติปฏิบัติจนเปนปกติวิสัย 

(๑.๓) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคราชการ บาน สถาบันทางศาสนา โรงเรียน 
ประชาสังคม และสื่อในการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องหลักการประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
รวมทั้งธรรมาภิบาล เพื่อใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนจนถึงวัยทํางาน ตระหนักและเชื่อมั่นในแนวทาง 
การอยูรวมกันตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 ๑๒๒

(๑.๔) จัดทําคูมือจริยธรรมของประชาชนและเยาวชน เพื่อใหประชาชนและ
เยาวชนใชเปนกรอบยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีวิต และสถานศึกษาใชประกอบการเรียนการสอน 

(๑.๕) สนับสนุนการสรางนวัตกรรมและศึกษาวิจั ยที่ เกี่ ยวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหสามารถ
พัฒนากรอบความคิด หลักการ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

(๑.๖) สนับสนุนใหมีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น  เพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และรวมติดตาม
ตรวจสอบอยางสรางสรรค ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการประเทศ และการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ 

 (๒) พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมทุกระดับใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคมไทย โดย 

(๒.๑) เสริมสรางกระบวนการเรียนรู พัฒนาทักษะความเปนผูนําตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรมสันติวิธี 
และมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่พรอมรับการตรวจสอบและรับฟงความเห็นจากประชาชน และภาคสวน
ตางๆ เพื่อสามารถถายทอดและสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และทองถ่ินทุกระดับ 

(๒.๒) จัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ รวมทั้งผูนําที่มีตําแหนงหนาที่ที่
มีอํานาจ และมีบทบาทชี้นําการพัฒนาใหกับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ใหยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
อยางเครงครัด มีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม สามารถแบงแยกความสัมพันธ 
และประโยชนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และไมยอมรับนับถือผูที่มีพฤติกรรมไมสุจริต รวมทั้ง
สงเสริมยกยองผูนําที่มีพฤติกรรมความเปนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เปนตัวอยางเผยแพรแกสังคม 
และมีบทลงโทษทางสังคมเมื่อมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหเปนตนแบบที่ดีงามของเยาวชนสืบตอไป 

(๒.๓) สรางกลุมแกนนําในระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และทุกภาคสวนใน
สังคม รวมทั้งสรางเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเปนกลไกและ
องคกรเครือขายทําหนาที่เปนศูนยกลางการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ดําเนินกิจกรรมเสริมสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และขยายผลสรางเครือขายการเรียนรูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

(๒.๔) สนับสนุนองคกรดานวัฒนธรรม มีสวนรวมรณรงคเสรมิสรางความเปนผูนํา
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และสงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมจังหวัดใหเปนศูนยกลางเผยแพร
การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่ 



 ๑๒๓

(๓) เสริมสรางการพัฒนาการเมืองใหโปรงใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมรวมจัดทําแผนพัฒนา
การเมืองแบบมีสวนรวม และกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง และยึดถือปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนการบริหารพัฒนาประเทศใหมีธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

๓.๒ เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ เพื่อใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขาถึงอํานาจการตัดสินใจตามหลักประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเปนธรรม สรางความสมดุล สามารถมีบทบาท
ในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐใหดําเนินการอยางโปรงใส ลดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการได
อยางมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของการยอมรับและการไววางใจกัน  

(๑) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายภาคประชาชนใหเขมแข็ง และมีบทบาทมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  

(๑.๑) สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนเปนองคกรทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสรางเครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 

(๑.๒) สงเสริมภาคประชาสังคมกลุมตางๆ เขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการของ
ภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และชุมชนทองถ่ิน เพื่อเขารวมในการกําหนดนโยบายการวางแผนจัดทํา
แผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชุมชน การตรวจสอบการถวงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
ใหมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวน มีสิทธิใหความคิดเห็น และสามารถติดตามตรวจสอบได 

(๑.๓) สนับสนุนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนในระดับชาติและระดับ
ปฏิบัติการในพื้นที่ ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับทองถ่ิน เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมใหขอคิดเห็น
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา และการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ สามารถสะทอนความ
พึงพอใจและความตองการของประชาชน ซ่ึงเปนประโยชนตอการปรับการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็ง และประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 

(๒.๑) พัฒนาสื่อใหสามารถรายงานขาวสารในเชิงสืบสวนที่มีขอมูลถูกตอง 
ครบถวน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุมวิชาชีพทางดานสื่อสารมวลชน
ที่เปนอิสระและเขมแข็ง กํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนดวยกันเอง ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
และมีจรรยาบรรณในการผลิตและนําเสนอสื่อตางๆ ตอสังคม ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ หรือกลุม



 ๑๒๔

ผลประโยชนธุรกิจใดๆ พรอมทั้งใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกผูผลิตสื่อในการเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปนขอเท็จจริงอยางอิสระ โดยใหมีองคกรคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 

(๒.๒) พัฒนากรอบและวิธีการในการรวมมือกันในระหวางองคกรเอกชน/ภาค
ประชาสังคมกับภาควิชาการ ใหมีลักษณะเปนเครือขายที่กวางขวางรวมทั้งสรางเครือขายการทํางาน
รวมกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ ไดแก ภาคสื่อสารมวลชน ภาครัฐ เพื่อสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูให
สามารถศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไดกวางขวาง และสรางพลังในการตรวจสอบการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

(๓) สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมสันติวิธีและจัดใหมีกลไกท่ีสงเสริมการแกไขปญหา
ความขัดแยงอยางสันติวิธี  

 (๓.๑) เผยแพร สรางความรู ความเขาใจ และสรางวัฒนธรรมสันติวิธีใหแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกกลุมใหเกิดกระบวนการเรียนรู ใชฉันทามติในการแกไขปญหา เพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันท 

 (๓.๒) ทบทวนบทบาทหนาที่ของกลไกระงับความขัดแยงในรูปแบบตางๆ อาทิ 
ประชาพิจารณ ฉันทานุมัติ ฯลฯ และศึกษาวิจัยสรางองคความรู หารูปแบบวิธีการและกลไก ตลอดจนหา
แนวทางปรับกลไกที่มีอยูใหสามารถทําหนาที่ระงับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๔) สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินคดี ใหการดูแล และใหความชวยเหลือตั้งแตขั้นตอนการฟองรอง การประกันตัว การ
ดําเนินคดี การสืบพยาน จนกระทั่งคดีส้ินสุดแกประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม พรอมทั้ง
สงเสริมใหมีกลไกที่ปกปองผูแจงเบาะแส/พยานในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การชดเชยคาเสียหายให
บุคคลเหลานั้นและผูที่ไดรับความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของภาครัฐ 

(๕) เรงรัดการกอตั้งองคการภาคสังคมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปนองคการแกนที่
เปนอิสระเขามาถวงดุลการใชอํานาจของระบบราชการ เชน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม องคการอิสระ
คุมครองผูบริโภค เปนตน 

๓.๓ สรางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนนการอํานวย
ความสะดวกแทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา  

 (๑) พัฒนาระบบราชการและขาราชการใหทันสมัย โปรงใส และมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น โดย 



 ๑๒๕

(๑.๑) มีกลไกนโยบายระดับชาติสงเสริมการขยายการใหบริการในรูปแบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสไปสูหนวยราชการทุกแหง และบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑.๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัยในทุกสวนราชการ ภารกิจใดมีความจําเปนที่จะได
ดําเนินการตอไป หรือสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิ่มเติม ควบคูไปกับการดําเนินการปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ โครงสราง ระบบงาน และอัตรากําลังใหสอดคลองเหมาะสมกับความจําเปนในแตละหนวย
ราชการ โดยคํานึงถึงความคุมคา สถานการณ และปจจัยอ่ืนประกอบ พรอมทั้งจัดทําแผนเสริมสรางขีด
ความสามารถของขาราชการ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบทบาท ภารกิจหนาที่ และ
นโยบายปรับลดจํานวนกําลังคนภาครัฐ 

(๑.๓) พัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานขององคกรรูปแบบ
พิเศษที่อยูภายใตการกํากับของรัฐบาลใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไดแก องคกรมหาชน องคกร
ลักษณะพิเศษภายในกระทรวง หนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนตน ทั้งในเรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือน 
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ แนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน ทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(๒) พัฒนาระบบราชการและขาราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดย 
(๒.๑) ปรับทัศนคติขาราชการใหเห็นความสําคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีและ 
ธรรมาภิบาลอยางเขมขน เรียนรูและตระหนักถึงประโยชนและความจําเปนในการทํางานรวมกับภาค
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง โดยใหมีการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพ จัดทํา
ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจอยางตอเนื่องตั้งแตเขารับราชการ และในระหวาง
รับราชการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เนนในประเด็น 

๑) สงเสริมใหขาราชการยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัว
ออกจากสวนรวม รวมทั้งทํางานแบบมืออาชีพ สามารถใหความเห็น และขอเสนอแนะตามหลักวิชาการ
อยางตรงไปตรงมา  ปลูกฝงขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ  คํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ 
พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม และพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาคอื่นๆ 

๒) สวนราชการยึดและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนอยางเครงครัดโดยใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตอผูรองขอโดยเร็ว รวมทั้งสรางหลักประกันใหขาราชการเกิดความมั่นใจ และกลาเปดเผยขอมูลการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

(๒.๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสวนราชการ และใน
ระดับบุคคล โดยมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัล
ประจําปของสวนราชการ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับเจาหนาที่ และใหมีบทลงโทษ



 ๑๒๖

สําหรับสวนราชการ/ขาราชการที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ ทั้งนี้ควรพิจารณาใหมีหนวยงานกลางเปน
ผูดําเนินการประเมินผล และรายงานผลตอสาธารณะ 

(๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสพรอมรับการ
ตรวจสอบ 

(๓.๑) สรางความโปรงใสในการดําเนินงาน ศึกษาจัดเตรียมโครงการและกําหนด
หลักเกณฑการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบและเหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ คํานึงถึง
ความจําเปน ความคุมคา ผลประโยชนของประชาชน และขีดความสามารถในการดําเนินงานและการเงิน
ขององคกรบนพื้นฐานของความโปรงใส เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม โดย  

๑) สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการดําเนินโครงการ
ของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงที่ถูกตองอยางครบถวน เพื่อสรางความ
เขาใจ ใหเกิดความรวมมือ และการยอมรับ 

๒) สรางวัฒนธรรมองคกรของรัฐวิสาหกิจที่มุงประสิทธิภาพและการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกองคกร สามารถปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  ความรับผิดชอบตอ
สังคม การมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

๓) เรงแกไขปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน โดยจัดทําแผน
แกไขปญหาและฟนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน กําหนดเปาหมายและมาตรการที่ชัดเจน และผลักดัน
ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  พิจารณาความเปนไปไดในการใชประโยชนจากทรัพยสินที่มีอยูในการสราง
มูลคาและหารายไดเพิ่มใหแกองคกร พิจารณากําหนดหลักเกณฑการอุดหนุนการใหบริการที่ขาดทุนใน
แตละประเภทที่ชัดเจนและเหมาะสม ทบทวนความจําเปนในการยุบ จําหนาย จายโอน หรือคงสภาพ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีเปนกิจการที่เอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว 

(๓.๒) เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการใหบริการสาธารณะไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง ในราคาที่เปนธรรม และลดภาระการ
ลงทุนภาครัฐ โดยพิจารณากําหนดรูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหเหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสรางของกิจการแตละประเภท กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขปองกันไมใหเกิดภาวการณเปลี่ยนการ
ผูกขาดจากภาครัฐไปสูการผูกขาดโดยภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิด
การแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศสวนรวม และคุมครองผูใชบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอประชาชน
ในวงกวาง ภาครัฐจะยังคงความเปนเจาของอยู  

๓.๔ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มข้ึน
ตอเนื่อง พัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการ



 ๑๒๗

บริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่นอยางแทจริง พรอมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 (๑) ปรับโครงสราง กลไก และหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐใหกระจายอํานาจ
การตัดสินใจสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น  

(๑.๑) สนับสนุนการนําระบบบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการที่ยึดพื้นท่ี 
ภารกิจ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร และการมีสวนรวมมาใชในการบริหารการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
และสรางความเชื่อมโยงกับทองถิ่นชุมชน ใหเปนระบบที่ริเร่ิมแกปญหาพัฒนาพื้นที่ โดยนําเอาปญหา
ความตองการของประชาชน รวมทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่มากําหนดยุทธศาสตรแนวทางการ
พัฒนาภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย 

๑) สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนที่ริเร่ิมโดยกลไกกระบวนการชุมชน 
และพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งจัดการตนเองได รวมทั้งสนับสนุนให
มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนทองถิ่นและแผนระดับตางๆ ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด 
กลุมจังหวัด  และแผนยุทธศาสตรภาค เพื่อสามารถสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
จัดการพัฒนาและแกไขปญหาของทองถ่ิน ชุมชนไดตรงความตองการอยางแทจริง 

๒) สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และตอบสนองความตองการของพื้นที่ในระดับทองถ่ิน 
ชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิสังคม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทํา 
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการรวมตัดสินใจในการดําเนินการและการติดตามประเมินผล 
ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการทํางานที่เอื้อตอการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล 

๓) สนับสนุนการบูรณาการยุทธศาสตรระดับกระทรวงและกรมที่คํานึงถึง
ประเด็นยุทธศาสตรและปญหาความตองการในระดับพื้นที่ ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ควบคูไปกับการให
ความสําคัญตอการพัฒนากลไกบริหารจัดการที่ประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตรในระดับสวนกลางกับระดับ
พื้นที่ใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔) ปรับกระบวนการทํางานและระบบบริหารงานดานการเงิน การพัสดุ 
การคลัง ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และพื้นที่ พรอมทั้งพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรในทุกระดับ โดยเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมประเมินผลและตรวจสอบถวงดุลในการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่ 



 ๑๒๘

(๑.๒) ปรับระบบงบประมาณระดับจังหวัด ใชระบบงบประมาณแบบบูรณาการใน
ระดับพื้นท่ี ใหสามารถรองรับภารกิจภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค โดยใชหลักเกณฑที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณปญหา และคํานึงถึงการบริหาร
งบประมาณอยางคุมคา เปดเผย และโปรงใส พรอมทั้งใหจังหวัดสามารถปรับเปล่ียนงบประมาณไดอยาง
เหมาะสมภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสนับสนุนใหปรับสถานะจังหวัดเปนหนวย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดในระยะตอไป 

(๑.๓) พิจารณาทบทวนปรับบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซํ้าซอน เพื่อสามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกันอยางเกื้อกูล สามารถ
ประสานการใชทรัพยากรรวมกันอยางเหมาะสม และประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในพื้นที่และ
บริหารดําเนินการเบ็ดเสร็จในพื้นที่ไดมากยิ่งขึ้น โดย 

๑) กระทรวงควรปรับบทบาทเปนหนวยกําหนดยุทธศาสตร พัฒนานโยบาย
และช้ีนําเปาหมายการพัฒนา สําหรับกรมหรือกลุมภารกิจควรปรับบทบาทเปนหนวยสนับสนุนความรู
วิทยาการใหม และบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนด 

๒) จังหวัด ควรปรับบทบาทเปนเจาภาพบริหารจัดการภารกิจราชการทุกเรื่อง
ในพื้นที่จังหวัด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธทางยุทธศาสตรตามนโยบายรัฐบาลและสวนกลางกับความ
ตองการของทองถ่ินและชุมชน รวมทั้งควรมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือองคกรทองถ่ิน และเปนหนวย
ปฏิบัติตามในระดับพันธกิจในพื้นที่ กรณีที่ทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได  

(๒) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรับผิดชอบจัดบริการ
สาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ี และสรางความเจริญในเศรษฐกิจ สังคม แก
ทองถิ่นชุมชน 

(๒.๑) พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการเงิน การ
คลัง และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดย 

๑) เพิ่มขีดความสามารถความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การพึ่งพาตนเอง ดวยการพัฒนาจัดเก็บรายไดของตนเองเพิ่มขึ้น สามารถจัดบริการสาธารณะ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน  โดย 

 ขยายฐานรายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง ควรดําเนินการนําระบบภาษี 
ทรัพยสินมาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองถ่ิน โดยเรงรัดการประกาศใชราง พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ...... 



 ๑๒๙

 สงเสริมใหทองถ่ินนําระบบการจัดบริการสาธารณะแบบคืนทุนมาใช 
และระบบการจัดเก็บคาบริการตามหลักการผูใชบริการเปนผูจายใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนผูใชบริการมี
สวนรวมรับภาระการลงทุนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

๒) พัฒนาระบบงบประมาณและระบบบัญชีของทองถิ่น โดยนําระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลการดําเนินงาน และระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจายไปประยุกตใชในสวนทองถ่ิน 
เพื่อใหการบริหารงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการถายโอน
ภารกิจและเงินอุดหนุนแบบใหมได 

๓) เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการ 
และปรับกระบวนการทํางาน เปดสูสาธารณชนมากขึ้น โดย 

 ปรับใชระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของฝายบริหารและพนักงานทองถิ่น ใหมีการทํางานแบบมืออาชีพ มีความคิดริเริ่ม ทํางานเชิงรุก มี
ทักษะในนโยบายสาธารณะและการบริหารชุมชน มีการจัดการที ่มีประสิทธิภาพ  ควบคุมตนทุน 
พรอมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสูความเปนเลิศ สามารถปรับการทํางานไดรวดเร็วทันสถานการณ 

 นําระบบการบริหารการงบประมาณและการคลังสมัยใหมมาใช 
ลดการขยายตัวของหนวยงานและพัฒนารายไดใหมากขึ้น รวมทั้งใชประโยชนเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนใหเห็นประโยชนในการผลิตบริการสาธารณะแบบคืนทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การจัดการทางการคลัง ใชกลไกการตลาดในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น 

 ปรับระบบการทํางาน โดยยึดหลักการตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และมีความโปรงใสมากขึ้น โดยเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงาน
สูสาธารณชน ปรับระบบการทํางานและลดระเบียบขั้นตอนใหนอยลง และสนับสนุนใหประชาชน
สามารถเขาถึงและมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการทํางาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ
รวมกับองคกรทองถ่ิน และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของทองถ่ินได 

(๒.๒) ปรับบทบาทระหวางรัฐบาลสวนกลาง และสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุน 
ขีดความสามารถดานการคลัง และการบริการสาธารณะของทองถิ่น โดยสวนกลางปรับบทบาทจากการควบคุม
มาเปนอํานวยความสะดวก กําหนดมาตรฐานการบริการ ใหความชวยเหลือทางเทคนิควิชาการ โดย 

๑) พัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูทองถ่ิน ที่สามารถเปนเครื่องมือ 
และกลไก รักษาดุลการคลังและวินัยทางการคลังของรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง
สงเสริมความเปนอิสระของทองถ่ินเพื่อรองรับการจัดแบง และการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
แกทองถ่ิน ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนระบบใหมควรคํานึงถึงการลดชองวางทางการคลังระหวางทองถ่ิน
ดวยกันเองเปนหลัก 



 ๑๓๐

๒) พัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะของสวนทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชน โดยปรับระบบการจัดบริการที่มีการถายโอนอํานาจการซื้อบริการสาธารณะ
ใหแกทองถิ่น และใหหนวยงานสวนกลางทําหนาที่ผลิตและขายบริการดังกลาวใหทองถิ่น รวมทั้งการ
ถายโอนภารกิจใหทองถ่ินในกรณีที่ทองถ่ินสามารถผลิตเองได และการมอบอํานาจใหทองถ่ินดําเนิน
กิจกรรมบริการบางประเภทแทนสวนกลาง พรอมทั้งพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณะของทองถ่ินใหมี
ระบบการสรางหลักประกันสุขภาพทั้งระบบประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา และระบบสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๕ สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และเปนบรรษัทภิบาลมากขึ้น จัด
ใหมีกฎ ระเบียบ และสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจเอกชน
ทั่วไปเขารวมในกระบวนการบรรษัทภิบาลเพิ่มมากขึ้น และสรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยาง
ซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงปน
ผลประโยชนคืนสูสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนสถาบันวิชาชีพ กลุม และชมรมใหมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนใหมากขึ้น  

(๑) มีมาตรการสงเสริมกรรมการและผูบริหารรับผิดชอบตอผูถือหุน เจาหนี้ และ
ผูบริโภคมากขึ้น โดยมีการกําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูบริหารที่กระทําผิดเกี่ยวกับการฉอฉลและ
ใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก  รวมทั้งมีขอกําหนดใหบริษัทที่จะจด
ทะเบียนในบริษัทตองใหกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทผานการฝกอบรมเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีดวย 

(๒) กําหนดมาตรการสงเสริมใหผูลงทุนรายยอยมีความกระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวน
รวมในการบริหารธุรกิจ สรางความตระหนัก เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยที่มีความสนใจสามารถเขารวม
ประชุมไดในหลายชองทาง และสามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนผานอินเตอรเน็ต/ไปรษณีย 
เปนตน เพื่อปกปองผลประโยชนจากการลงทุน และรวมพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
หลักการของธรรมาภิบาล   

(๓) จัดใหมีมาตรการจูงใจแกธุรกิจเอกชนในตลาดหลักทรัพยและภาคธุรกิจทั่วไปท่ี
ไดรับการรับรองความเปนบรรษัทภิบาล ในดานสิทธิที่จะไดรับการบริการที่สะดวกรวดเร็วจากภาครัฐ 
และ/หรือจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(๔) ใหองคกรกํากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร เพื่อที่จะใหกลไก
ในการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนมีอิสระ และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนและ 
ผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในเรื่องความโปรงใส มีความเที่ยงธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 



 ๑๓๑

(๕) รณรงคสรางความรูความเขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริหาร/กรรมการ ผูถือหุน ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป รูถึงประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจท่ีดี วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขันทาง
ธุรกิจ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในดานความโปรงใส ประเทศชาติและสังคมโดยรวมจะไดรับ
ประโยชนทางออมดวย และที่สําคัญตองประกอบอาชีพโดยซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค 

(๖) สงเสริมสถาบันวิชาชีพ  สมาคมวิชาชีพ  กลุม ชมรมใหมีบทบาทในการสราง 
ธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจทั่วไป สงเสริมสถาบันวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ กลุม ชมรมผูประกอบการ 
ดานธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีความเขมแข็งและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และ
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งในระดับองคกรธุรกิจและปจเจกบุคคลในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ใหมีความ
โปรงใส มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และซื่อสัตยตอภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 
รวมทั้งมีบทบาทในการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจใหมีความรูความเขาใจในหลักการธรรมาภิบาล 

๓.๖ การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายที่ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีนอยที่สุด รวมทั้ง
สรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมายที่เอื้อตอผูประกอบการขนาดเล็ก และผูประกอบการ
ใหม  

 (๑) ศึกษา ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 (๑.๑) ตรวจสอบกฎหมายที่มีลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรร
ผลประโยชน อาทิ กฎหมายที่ใหสิทธิประโยชนแกภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
ยอมหรือภาคชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคและสรางความเขมแข็งใหกับผูบริโภคใน
ฐานะผูคานอํานาจภาคธุรกิจเอกชน 

 (๑.๒) ปรับปรุงวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความครอบคลุม  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเปน มาตรฐานกลาง ใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองของหนวยงานรัฐทุกแหงที่ทําหนาที่ทางการปกครอง (ไดยกเวนในสวน
ของการพิจารณาทางนโยบายของรัฐบาล องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และศาล) เพื่อหนวยงานจะใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติใหมีความโปรงใส ถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมสาระของ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้ 

๑) เพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออกกฎของฝาย
ปกครองใหมีขอหามครอบคลุมทั้งในประเด็นความสัมพันธในลักษณะครอบครัว ญาติ พี่นอง และ
ความสัมพันธเชิงธุรกิจกับบุคคลหรือองคกรที่จะไดประโยชนจากการออกกฎ 

๒) มีขอกําหนดใหการออกกฎ ระเบียบของกระทรวงที่มีลักษณะใหการ
สงเสริมหรืออุดหนุน มีการรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม การเปดโอกาสใหมี
การแสดงความคิดเห็น และมีการชี้แจง และใหขอมูลเพิ่มเติม 



 ๑๓๒

(๒) ปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมาย โดยเปดโอกาสใหภาคและกลุมตางๆ มีสวนรวมใน
การเสนอและตรากฎหมายใหมากที่สุด เพื่อใหภาคสวนตางๆ เขามาดูแลผลประโยชน และคาน
อํานาจกับภาคสวนอื่นๆ ซึ่งจะสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชน ทั้งนี้การพิจารณาปรับแก
กฎหมายจะตองดําเนินการใหครบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในสวนกฎหมายหลักและกฎหมายลูก และ
กฎหมายระดับประเทศและทองถ่ิน พรอมทั้งพิจารณาปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน 

(๓) สรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วของกบั
การประกอบธุรกิจ ไดแก พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
กระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเอื้อตอผูประกอบการขนาดเล็ก และ
ผูประกอบการใหม เพื่อสรางบรรยากาศการแขงขันที่เปนธรรมในประเทศ 

(๔) กําหนดใหมีกฎ ระเบียบใหโครงการ/มาตรการของรัฐ ตองวิเคราะหความเหมาะสม
และผลกระทบและเผยแพรขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการออกกฎระเบียบของกระทรวงที่มีลักษณะของ
การใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน จะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ และ
ผลกระทบกอนเริ่มโครงการ และใหระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท และรายชื่อของ
บริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและเผยแพรผลกระทบของโครงการ
ตอสาธารณชน 

 ๓.๗ การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและ
ความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพบทบาทของหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบดานการ
ปองกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อผนึกพลังรวมกับภาคสวนตางๆ 
ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช  สถาบันพระมหากษัตริย 
ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัย อันจะสงผล
ให ก ารบริหารจั ดการและการพัฒนาประ เทศ เกิ ดดุ ลยภาพ ท้ังในมิติ ของ เศรษฐกิ จ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง ซ่ึงจะนําไปสูความยั่งยืน  



 ๑๓๓

(๑) พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกัน
ประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว มุงพัฒนากองทัพใหมีขนาดกําลัง
พลที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับการ
สนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ใชศักยภาพดานตางๆ และทรัพยากร
ภายในประเทศเปนสําคัญ 

(๒) ระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรของกองทัพรวมสนับสนุนการพัฒนาแกไขปญหา
สําคัญของประเทศ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริม
การใชกําลังพล ยุทโธปกรณของกองทัพ รวมดําเนินการกับหนวยงานภาคสวนตางๆ ในภารกิจดานการ
จั ดระ เบี ยบชายแดน  การพัฒนาแก ไขปญหาสํ าคัญที่ ส งผลตอความมั่ นคงของมนุษย และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความสําคัญมากขึ้นในทุกขณะ เชน ปญหาจาก
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ปญหาโรคระบาดสายพันธุใหมๆ ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหา
อาชญากรรมขามชาติ และแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนตน โดยมีการเตรียมความพรอมการเผชิญ
เหตุอยางเปนระบบ และดําเนินมาตรการการปองกัน มาตรการแกไขเมื่อเกิดปญหาฉุกเฉิน และมาตรการ
ฟนฟูภายหลังเหตุการณ เพื่อสามารถบรรเทาความเดือดรอน คุมครองความปลอดภัยแกประชาชน
และสนับสนุนใหเกิดการกระจายประโยชนจากการพัฒนาไดทั่วถึงในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล
และชายแดน 

(๓) สนับสนุนใหจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงภายใต
กระบวนการมีสวนรวม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ โดยให
ความสําคัญกับประเด็นความมั่นคงที่ครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกมิติที่สัมพันธกัน และประเด็นความมั่นคง
เฉพาะดาน เฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญสูง อาทิ ความมั่นคงชายแดน ซ่ึงตองใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางความไววางใจและความรวมมือในการพัฒนา 
ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนชายแดนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมในการพัฒนา พรอม
ทั้งการแกไขปญหาสถานะบุคคล โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคง การดูแลชวยเหลือ
กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูประสบภัยจากทุนระเบิด กลุมผูสูญเสียจากเหตุการณความไมสงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ตลอดจนการจัดระเบียบชุมชนหมูบานใหมีระบบปองกันที่เขมแข็ง และมีระบบบริหาร
จัดการที่ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมโดยบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานรวมระหวาง
หนวยงาน และภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในการจัดการแกไขปญหารวมกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุก
ระดับ 



 ๑๓๔

 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนา  

๔.๑ ภาครัฐ 

(๑) มีบทบาทหลักในการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตาม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน 
องคกรอยางตอเนื่องจริงจัง โดย 

(๑.๑) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาผูนํา สรางกลุมแกนนําในระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และทุกภาคสวนในสังคม ใหเปนศูนยกลางการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู การดําเนิน
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

(๑.๒) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคราชการ บาน สถาบันทางศาสนา โรงเรียน 
และส่ือในการปลูกฝงจิตสํานึกเด็ก เยาวชน ประชาชนในเรื่องธรรมาภิบาล สรางความตระหนักและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสรางเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จัดสรรงบประมาณ 
การเผยแพรประชาสัมพันธเร่ืองธรรมาภิบาลแก สถาบันทางศาสนา โรงเรียน และสื่อ  

(๒) สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิชาการตางๆ  สรางองคความรูใหแกประชาชนและเยาวชน ใหเขาใจสิทธิ หนาที่ในระบอบ
ประชาธิปไตย และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดย 

(๒.๑) จัดทําหลักสูตรวิชาวาดวยวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย จัดใหมี
กิจกรรมฝกอบรม เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ในระบอบ
ประชาธิปไตย คุณธรรมกับวิถีสังคมไทย วัฒนธรรมประชาธิปไตย  

(๒.๒) จัดทําคูมือจริยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชนและเยาวชน มีบทบาท
รวมติดตามตรวจสอบการประเมินผลธรรมาภิบาลของสวนราชการรวมกับหนวยราชการ  

(๒.๓) ศึกษาวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อชี้นําใหเกิดการเรียนรูและวิเคราะห
หาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิต
ของสังคมไทย 



 ๑๓๕

(๓) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมกับภาครัฐ พรอมทั้งใหมีสิทธิ์รับรูขอมูล
ขาวสารอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ เพื่อใหเปนตัวแบบให
เยาวชน ประชาชนไดยึดเปนตนแบบที่ดีงามสืบตอไป 

(๔) พัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากขึ้น โดย 

(๔.๑) ปรับบทบาท ภารกิจใหเหมาะสมกระทัดรัด และคุมคา มีการพัฒนาการ
ใหบริการ/ ดําเนินงานในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส องคกรลักษณะพิเศษ องคกรมหาชน หนวยงาน
บริการรูปแบบพิเศษ เปนตน มากขึ้น พรอมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพื่อมีการปรับลดขนาดกําลังคนให
เหมาะสมเพื่อลดงบประมาณคาใชจายดานบุคลากร โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานขององคกรรูปแบบพิเศษที่อยูภายใตการกํากับของรัฐบาลดังกลาว  

(๔.๒) พัฒนาศักยภาพขาราชการ/เจาหนาที่ภาครัฐอยางตอเนื่องตั้งแตเขารับ
ราชการ และในระหวางรับราชการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน โดยเนนในประเด็นสําคัญๆ คือ การทํางาน
แบบมืออาชีพ สามารถใหความเห็น และขอเสนอแนะตามหลักวิชาการอยางตรงไปตรงมา ปลูกฝง
ขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม และ
สามารถแยกเรื่องสวนตัวออกจากสวนรวม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารอยางเครงครัด พรอมทั้ง
พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลทั้งในระดับองคกรและและในระดับบุคคล โดยผูตรวจ
ราชการประจํากระทรวงและหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินเบื้องตน และนําผลการประเมินไป
ใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจําปของสวนราชการ การพิจารณาความดีความชอบใน
ระดับเจาหนาที่ และรายงานผลการปฏิบัติราชการขององคกรตอสาธารณะ 

(๕) จัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ และตอบสนองความตองการของพื้นที่ในระดับทองถ่ิน ชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิสังคม ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการทํางานทั้งดานการเงินการ
คลัง พัสดุ ที่เอื้อตอการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรภาค กลุม
จังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล 

(๖) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหตอบสนองและสนับสนุนภารกจิของกลุมจงัหวดั/
จังหวัด และสนับสนุนใหปรับสถานะจังหวัดเปนหนวยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดในระยะตอไป 
พรอมทั้งปรับบทบาทหนวยงานระดับกระทรวง กรม และจังหวัด โดยกระทรวงควรปรับบทบาทเปนหนวย
กําหนดยุทธศาสตร นโยบายและชี้นําเปาหมายการพัฒนา กรมหรือกลุมภารกิจ ควรปรับบทบาทเปนหนวย



 ๑๓๖

สนับสนุนความรูวิทยาการใหมและบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ และจังหวัดควรปรับบทบาทเปน
เจาภาพบริหารจัดการภารกิจราชการทุกเรื่องในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือองคกร
ทองถ่ิน และเปนหนวยปฏิบัติงานในกรณีที่ทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได  



 ๑๓๗

(๗) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการเปดโอกาสใหภาคีและกลุมตางๆ เขามามีสวนรวมโดยการตรวจสอบกฎหมายที่มี
ลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรรผลประโยชน กฎหมายที่เปดโอกาสการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่มากเกินไป การสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ 

(๘) จัดทําการวิเคราะหโครงการและผลกระทบกอนเริ่มโครงการสําหรับโครงการ/
มาตรการของรัฐที่มีลักษณะของการใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน และใหระบุผูที่จะไดรับ
ผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท และรายชื่อของบริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลและเผยแพรผลกระทบของโครงการตอสาธารณชน พรอมทั้งปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออก
กฎของฝายปกครองที่หามมิใหมีความสัมพันธในลักษณะญาติ พี่นอง โดยใหขยายครอบคลุมถึง
ความสัมพันธเชิงธุรกิจดวย ในขณะเดียวกันการออกกฎ/ระเบียบของกระทรวงตองมีการรับฟงขอคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม 

(๙) กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น โดยสวนกลางปรับบทบาท
จากการควบคุมมาเปนการอํานวยความสะดวก กําหนดมาตรฐานการบริการและสนับสนุนทางเทคนิค
วิชาการ ดวยการสงเสริมการพัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูทองถิ่นใหม ที่คํานึงถึงการลดชองวาง
ทางการคลังระหวางทองถ่ินดวยกันเองเปนหลัก และพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะของสวน
ทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณะของทองถ่ินใหมีระบบการสรางหลักประกันคุณภาพทัง้
ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา และระบบสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
พึ่งตนเอง สามารถจัดเก็บรายไดของตนเอง จัดบริการสาธารณะไดทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทองถ่ิน พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหเขารวมเปนหุนสวนในการพัฒนา
ทองถ่ินของตน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถทํางาน
แบบมืออาชีพ ยึดหลักความรับผิดชอบตอชุมชนและมีความโปรงใสมากขึ ้น รวมทั้งนําระบบการ
บริหารงบประมาณและการคลังสมัยใหมมาใช 

๔.๒ องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ  

โดยองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ผูตรวจการ
แผนดินรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) ควรมีบทบาทสนับสนุนการเสริมสรางธรรมาภิบาล



 ๑๓๘

ในภาครัฐและภาคการเม ือง  โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของเจ าหนาที ่ร ัฐและ
นักการเมืองใหมีความโปรงใส สุจริต และสรางความเปนธรรมใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยรัฐสนับสนุน
งบประมาณการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหอยางเพียงพอ 

๔.๓ ภาคเอกชน 

(๑) ภาคธุรกิจเอกชน ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส มีจริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และซ่ือสัตยตอภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งมีบทบาทในการจัดฝกอบรม 
ผูประกอบการธุรกิจใหมีความรูความเขาใจในหลักการบรรษัทภิบาล 

(๒) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการไทย รณรงคสรางความรูความเขาใจให
ธุรกิจเอกชน ผูบริหาร / กรรมการ ผูถือหุน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึงประโยชนในการ “กํากับดูแล
ธุรกิจที่ดี”  วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขันทางธุรกิจ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในดานความ
โปรงใส จัดใหมีขอกําหนดใหบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตองใหกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทผานการฝกอบรมการกํากับกิจการที่ดีดวย 

(๓) สถาบัน สมาคม ชมรม กลุมทางดานวิชาชีพ พัฒนาจัดทําจรรยาบรรณในแตละ
วิชาชีพและใชเปนเครื่องมือ เพื่อกํากับควบคุมภาคธุรกิจในสังกัดใหดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย สุจริต ไมเอาเปรียบผูบริโภค และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

๔.๔ สถาบันวิชาการ และรัฐวิสาหกิจ 

(๑) ภาควิชาการ พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อกระตุนสังคมใหตื่นตัว ตระหนัก และเขารวมใน
การตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล และการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนพัฒนา
เครือขายที่แนนแฟนกับสื่อ ภาคประชาสังคม และองคกรเอกชน เพื่อที่จะปอนขอมูลที่ถูกตองและ
ครบถวนใหแกแนวรวมในการตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๒) ภาครัฐวิสาหกิจ  ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหมุ งประสิทธิภาพและสราง
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทําโครงการอยางเปนระบบ มีการเปดเผยขอมูลที่
ถูกตองครบถวน เรงแกปญหารัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน โดยจัดทําแผนฟนฟูที่มีเปาหมาย
และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแตละประเภท พรอมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชน
และประชาชนมีสวนรวมในการลงทุนอยางเทาเทียมและเปนธรรมในการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา 



 ๑๓๙

๔.๕ ภาคประชาสังคม ประชาชน สื่อ และภาคชุมชน 

(๑) ภาคประชาสังคม  พัฒนาทักษะความเปนผูนํ าตามระบอบประชาธิปไตย  
เพื่อสามารถถายทอดและสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมบทบาท
สภาวัฒนธรรมจังหวัดใหเปนศูนยกลางเผยแพรพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ 

(๒) ภาคประชาชน  

(๒.๑) ศึกษาเรียนรูในเรื่องในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ พัฒนาความรูสึกในการ
เปนเจาของ หรือใหเกิดจิตสํานึกในการปกปอง ดูแล และมีสวนรวมในการพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถเขารวมแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคใน
เวทีสาธารณะ และสามารถเขารวมกําหนดและตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอประชาชน 

(๒.๒) รวมตัวกันเปนองคกรตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสราง
เครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง และรวมกันจัดตั้งองคการอิสระตางๆ เชน องคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอม องคการอิสระคุมครองผูบริโภค เปนตน และเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการของภาครัฐ 
เพื่อสามารถเขารวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ 

(๓) ภาคสื่อมวลชน  

(๓.๑) เผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธี ผานสื่อทุกประเภทในรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย โดยสอดแทรกในขาว ละคร บท
เพลง และการละเลนพื้นเมือง 

(๓.๒) มีสวนรวมกับภาคประชาสังคมและนักวิชาการตรวจสอบภาครัฐไดอยาง
เขมแข็ง และไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากสังคม โดยมีการกําหนดมาตรฐานการนําเสนอขาว มีการควบคุม
การปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เขมงวด รักษาความเปนกลาง ความเปนอิสระในการ
เสนอขาว 

(๓.๓) พัฒนาความสามารถในการรายงานขาวในเชิงสืบสวนที่มีประเด็นเชิงลึก 
มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ และคนหาขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน 

(๔) ภาคชุมชน  เขารวมในกระบวนการบริหารการพัฒนาในชุมชนทองถ่ิน โดยเขารวมกับ
เจาหนาที่ภาครัฐในระดับจังหวัด เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และเขารวมกับองคกรปกครอง



 ๑๔๐

สวนทองถ่ิน เพื่อใหการจัดทําโครงการและการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ตลอดจนรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหโปรงใส สุจริต และเปนธรรม 

 

 



บ ท ที่  ๗ 
การขับเคลื่อนยทุธศาสตรสูการปฏิบัติและ 

การติดตามประเมินผล 
 

 ๑  บทนํา  

 ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เปนตนมา ที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนการพัฒนาใหม ยึดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และตอมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกมิติเปน 
องครวม พรอมทั้งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคมในทุก
ขั้นตอนการพัฒนา โดยวางแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ แต
กระบวนการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และ ๙ ไปสูการปฏิบัติภายใตกระบวนทัศนใหมดังกลาว ยังไม
เกิดผลเปนรูปธรรมเทาที่ควร สาเหตุอันเนื่องมาจากในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจทําใหตองเรงฟนฟูแกไขปญหาเศรษฐกิจและลดผลกระทบที่มีตอคนและสังคม สงผลใหการดําเนิน
ยุทธศาสตรสําคัญกระทําไดไมเต็มที่ อีกทั้งแนวคิดที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนายังเปนเรื่องใหมที่หนวยงานสวนใหญยังไมเขาใจ จึงทําใหไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผลเต็มที่  

 อยางไรก็ตาม การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เปนการวางรากฐานธรรมาภิบาล
เพื่อรองรับการปรับบทบาท ภารกิจ และกลยุทธการบริหารจัดการภาครัฐใหมุงสูการดําเนินงานที่มี
มาตรฐาน สามารถวัดผลงานที่ชัดเจน เปลี่ยนแนวคิดจากการควบคุมและดําเนินการเองของรัฐมาเปนการ
กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกแกประชาชน ตลอดจนเกิดเครื่องมือและระบบตรวจสอบ รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติการภาคราชการระดับตางๆ ที่นําไปสูการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีสวนชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาในสวน
ของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 



 ๑๓๘

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงยึดกระบวนทัศนการพัฒนาใหมดังกลาว และใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคมในการดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผน ตั้งแตรวมคิด รวม
วางแผน และรวมดําเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละภาคสวน อันเปนการระดม
ทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและผนึกพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหเปนเครือขายรวมขบัเคลือ่น
การพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมตลอดทั้งรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางองคความรู ความเขาใจในหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และการประยุกตใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหกับภาคีทุกภาคสวนในทุกระดับ 
ควบคูไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดวยการจัดทําและใชแผนระดับตางๆ เปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให
เอื้อ พัฒนาสรางองคความรู เพื่อหนุนเสริมการขับเคล่ือนใหสัมฤทธ์ิผล และใหมีการติดตามประเมินผล
อยางเปนระบบ 

 ๒  วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคีพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

๒.๒ เพื่อปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและระบบงบประมาณใหเอื ้อตอการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม 

๒.๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบใหเอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๒.๔ เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ 
หนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

๒.๕ เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและสรางเครื่องชี้วัดการพัฒนาใหเปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓  แนวทางการพัฒนา 



 ๑๓๙

๓.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ 
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหความสําคัญกับ 

(๑) การจัดแบงบทบาทหลักท่ีชัดเจนของภาคีพัฒนา  เพื่อสามารถดําเนินภารกิจและความ
รวมมือใหสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดย 

(๑.๑) ภาครัฐ ตองปรับบทบาทจากผูกํากับ ควบคุม ส่ังการ และดําเนินการเอง มา
เปนผูประสานสนับสนุน บริการอํานวยความสะดวก สามารถทํางานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุนสวนการ
พัฒนาที่คํานึงถึงความตองการของประชาชน 

(๑.๒) ภาคเอกชน ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผูบริโภค มี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมทําลายคุณคาทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม มีการจัดการที่
โปรงใส เปนธรรมในการประกอบธุรกิจ และเขามามีบทบาทรวมจัดบริการสังคมและกิจกรรมสรางสรรค
อ่ืนๆ รวมกับภาครัฐ  

(๑.๓) ภาคสถาบันตางๆ อาทิ สถาบันศาสนาจะมีบทบาทเปนแหลงเผยแพร
หลักธรรม ปลูกฝงทัศนคติการใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การชวยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมและรวม
ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทเปนแหลงใหความรู สรางศักยภาพและ
กระบวนการเรียนรูของเด็กเยาวชนและคนทุกกลุมวัย ส่ือจะมีบทบาทในการตรวจสอบเฝาระวัง เปน
ส่ือกลางสะทอนขอเท็จจริง สรางความรูและกระแสสังคมเชิงสรางสรรค 

(๑.๔) ภาคชุมชน ตองมีศักยภาพขีดความสามารถพึ่งพาตนเองได มีการรวมกลุม 
เสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถมีบทบาทเขารวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) สรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใช
ใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถมีสวนรวมขับเคล่ือนการพัฒนาและ
จัดทําแผนปฏิบัติในระดับตางๆ ผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรู การปรับวิธีคิด ทัศนคติคานิยม เกิด
ความตระหนักเขาใจ พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน สามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิตได 

(๓) สนับสนุนการจัดทํา และใชแผนระดับตางๆ ท่ีสอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนเครื่องมือสรางกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบูรณาการที่ยึดพื้นท่ี ภารกิจและการมีสวนรวม โดย 

(๓.๑) ใชกลไกกระบวนการ แผนการบริหารราชการแผนดิน ขับเคลื่อนการพัฒนา 
เพื่อใหภาครัฐสามารถประสานบทบาท  ภารกิจ  แนวทาง  และมาตรการ  ตลอดจนวิธีการทํางาน 
ไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอยางเหมาะสม เกิด
การบูรณาการในแนวราบระหวางหนวยงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบทบาทจากภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



 ๑๔๐

มาหนุนเสริม และนําไปสูการจัดทําแผนการลงทุนภาครัฐในระยะ ๓ ป ที่ครอบคลุมแนวทางมาตรการที่มี
ลําดับความสําคัญสูงของแตละยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(๓.๒) ใชกลไกกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสวนราชการ ขับเคลื่อนและบูรณาการเขากับมิติภารกิจงานตามอํานาจหนาที่ปกติของ
กระทรวง ทบวง กรม และมิติพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระงานพิเศษ 
หรือวาระแหงชาติที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานมารวมดําเนินการอยางมีบูรณาการเพื่อ
สามารถจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกันไดอยางเปนระบบมากขึ้น  

(๓.๓) ใชกลไกกระบวนการ แผนชุมชน สรางการบูรณาการและความเชื่อมโยงกับ
แผนทองถิ่นและแผนระดับตางๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ใหชุมชนรูจักตนเอง รูจักชุมชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู สามารถจัดการตนเองให
บรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนาได สงผลใหชุมชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งสรางการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา
ในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเชื่อมโยงใหเกิดการบูรณาการกับแผนทองถ่ินและแผนใน
ลําดับที่สูงกวา อาทิ แผนจังหวัด กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

(๔) สนับสนุนใหมีกลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในระดับพื้นท่ี โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน ในระดับปฏิบัติการในพื้นที่
ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอการ
ดําเนินนโยบายยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริหารและบริการ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลที่สามารถสะทอนความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ภาคราชการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการและประโยชนโดยรวมตอประชาชนในพื้นที่ได
อยางแทจริง 

 



 ๑๔๑

 
 

 



 ๑๔๒

๓.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาทุกภาคสวนสามารถผลักดันนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการ
มีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของรวมดําเนินการ รวมทั้งสามารถระดมการจัดสรรทรัพยากรจาก
ภาคสวนตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดย 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ มีแนวทางการ
ลงทุนที่สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑.๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา การ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ไดแก สวัสดิการขาราชการ การประกันสังคม และการสราง
หลักประกันสุขภาพ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรครวมกับชุมชนและนําไปสูการเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว 

(๑.๒) การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการบริหารจัดการองคความรู
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรู ควบคูกับการใหมีกลไกหนวยเคลื่อนที่ไปกระตุนให
เด็กทุกวัยและผูปกครอง ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดชีวิตและใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยอันควร การจัดหา
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนอยางทั่วถึง และสรางโอกาสการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาที่เชื่อมโยงกับความตองการกําลังคนและการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมท้ังการให
ทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

(๑.๓) การพัฒนาคุณภาพการวิ จัยและพัฒนา  ดวยการปลูกฝงการเรียนรู
วิทยาศาสตรตั้งแตวัยเด็กที่ตอเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา การสรางนักวิจัยรุนใหมในกําลังคน
ระดับกลาง/ระดับสูง การสรางสิ่งจูงใจทั้งดานกายภาพและเสนทางอาชีพที่เหมาะสม 

(๑.๔) การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง ดวยการจัดทําแผนชุมชนแบบมี
สวนรวม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมเปนสหกรณ
ตางๆ  ที่ เนนการพัฒนาระบบและการสรางเครือขายสหกรณ  การเพิ่มทักษะความรูในการเปน
ผูประกอบการ ควบคูกับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ รวมทั้ง
การสรางกลไกใหภูมิปญญาและนวัตกรรมตางๆ เปนแหลงทุนที่สําคัญ 



 ๑๔๓

(๑.๕) การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการ
คุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน และใหมีบริการจัดหาที่อยู
อาศัยถาวรสําหรับผูมีรายไดนอยที่มีการดูแลชุมชนนาอยู ทั้งนี้ใหชุมชนและทองถ่ินมีบทบาทรวมในทุก
กิจกรรม 

(๑.๖) การบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สราง
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ที่ทําใหสัดสวนคดีอาชญากรรมตางๆ และปญหายาเสพติดลดลง รวมทั้ง
การลดขอขัดแยงในชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

(๑.๗) การแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการทั้งการพัฒนาดานกายภาพและ
การพัฒนาฐานความรู ที่ขับเคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจนระหวางภาคราชการสวนกลาง 
ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน ชุมชน คํานึงถึงความพอเพียงและนําไปสู
ความสุข 

(๑.๘) การเสริมสรางทุนวัฒนธรรมและการนําไปสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ 
ที่อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูเปนเอกลักษณไทย สืบสานไปสูคนรุน
ตอไป และนําวัฒนธรรมที่เปนจุดแข็งมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสรางนวัตกรรม
ใหกับสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(๑.๙) การสงเสริมบทบาทสื่อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการผลิต
ส่ือสรางสรรคที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทรวม การรณรงคสรางภูมิคุมกันสื่อรายและสรางกระแสครอบครัว
อบอุนผานสื่อทุกรูปแบบ ควบคูกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในดานการศึกษา การพัฒนากําลังคน การ
สรางอาชีพแกผูดอยโอกาสและคนพิการ และการรวมเฝาระวัง รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(๒) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน มีแนวทางการลงทุนที่สําคัญใน
ระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๒.๑) การปฏิรูประบบการออม ใหมีความครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลัง
แรงงานของประเทศทั้งหมด ๑๓ ลานคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ และ
การออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ 

(๒.๒) การขับเคลื่อนการรวมกลุมและการพัฒนาหวงโซอุปทาน ในสาขาการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพื้นท่ี เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
การพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต ส่ิงทอและ
เสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว รวมทั้งการขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการ 

(๒.๓) ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation System Reform) อยางครบวงจร ทั้ง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย จัดตั้งกองทุนและบริษัทรวมทุน และสํานักงานอนุญาต รวมทั้งศูนยการ
กระจายนวัตกรรม เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมไดอยางกาวกระโดด  



 ๑๔๔

(๒.๔) สรางฐานการทํา Value Creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง และ
กระจายพันธุท่ีดีในสินคาเกษตร ใหเกษตรกรใชอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคาหลักที่
สําคัญที่เปนอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
โดยภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพันธุหลัก แลวสนับสนุนใหสถาบัน
เกษตรกรและชุมชนเปนผูผลิตเปนพันธุขยายและกระจายสูเกษตรกรในพื้นที่ 

(๒.๕) ลดตนทุนดานขนสงและโลจิสติกส พัฒนาและขยายขีดความสามารถของ
โครงขายการขนสงทางราง ทางน้ํา ทางทอ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) และศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรฐานการผลิตของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ (Multimodal) รวมทั้งการลงทุนพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนา
บุคลากรดานโลจิสติกสทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความสมบูรณ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของ
ระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิง 

(๒.๖) การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พัฒนาโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ และระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส (e-Government) เชน ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบ
การศึกษา (e-Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เปนตน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี และความคุมคาในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ  

(๒.๗) การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลและเปน
ธรรม ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท และการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการ
พัฒนาความรูของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน้ําสูญเสียของโครงขายระบบประปา 

(๒.๘) สรางความมั่นคงดานพลังงาน จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศ
เพิ่มเติม รวมทั้งหาแหลงพลังงานใหมๆ ที่มีความคุมคาเชิงพาณิชยหรือมีตนทุนต่ํา ตลอดจนการสํารอง
แหลงพลังงาน รวมทั้งเรงพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนแหลงพลังงานทดแทน เชน การผลิต
กาซโซฮอลและไบโอดีเซล การขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) การวิจัยพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม เปนตน 

(๓) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการลงทุนที่สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๓.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดเขตพื้นท่ีและ
สรางแนวกันเขตอนุรักษท่ีชัดเจน โดยรัฐดําเนินการรวมกับชุมชนในการกําหนดแนวเขต ใชแผนที่ ๑:
๔๐๐๐ เปนฐานในการจัดทําระบบขอมูล ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์และจัดทําทะเบียนการบุกรุกใช
ประโยชน รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินใหผูไรที่ทํากินมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง  



 ๑๔๕

(๓.๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชน โดยการสรางฝายตนน้ําเพื่อเพิ่มการเก็บ
กักน้ําไวในดิน พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกักแหลง
น้ําที่มีอยู เดิม ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมในพื้นที่
เหมาะสม พัฒนาระบบเชื่อมโยงกระจายน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุมน้ํา
อยางบูรณาการ รวมทั้งการฟนฟูน้ําใตดินในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน้ําใตดินใน
พื้นที่วิกฤต  

(๓.๓) ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกันน้ํา
ทวมชุมชนเมืองที่เสี่ยงภัยจากน้ําหลากลนตล่ิง จัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การเตือนภัยพื้นที่
ตนน้ําและการพยากรณระดับน้ํา การเตือนภัยน้ําทวม แผนดินถลม การสรางความปลอดภัยเขื่อน 

(๓.๔) ลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบ
กําจัดขยะชุมชนแบบรวมศูนยท่ัวประเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นท่ีวิกฤตและแหลงทองเที่ยว 
โดยรัฐบาลกลางรวมสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเก็บคาบริการบําบัดกําจัดของเสียใหสะทอนตนทุนที่แทจริงในการดําเนินการ  

(๓.๕) ปรับเปล่ียนมาใชเคร่ืองยนตและพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปญหามลพิษทาง
อากาศ โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใชกับรถยนตของทาง
ราชการและรถประจําทาง ขสมก. ทั้งหมด มาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด 

(๓.๖) การสนับสนุนธุรกิจ Recycle และการจัดการของเสียอันตราย โดยรัฐกําหนด
มาตรการจูงใจดานภาษี ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบธุรกิจทั้งชุมชน
และเอกชน  สง เสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสีย อันตราย  ปรับปรุงและออก 
กฎ ระเบียบ กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อใหผูประกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑของตน การประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากขยะชุมชนเพื่อเปนพลังงาน และหาเทคโนโลยี
ในการลงทุนที่เหมาะสม 

(๓.๗) สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใชประโยชน และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญา โดยใหมีระบบบริหารจัดการที่สามารถคุมครอง
การนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการคาโดยไมเปนธรรม 

(๔) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มีแนวทางการลงทุนที่
สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ 



 ๑๔๖

(๔.๑) รณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล  คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ดําเนินการผาน
ส่ือทุกประเภทดวยรูปแบบที่หลากหลาย  เข าใจง าย  เข า ถึงกลุม เป าหมาย  สนับสนุนสถาบัน 
การศึกษา/วิชาการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน เพิ่มพื้นที่สาธารณะทาง
สังคมใหประชาชนไดมีสวนรวมติดตามตรวจสอบนโยบายสาธารณะตางๆ  

(๔.๒) การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวม
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแกไข ปรับปรุงกลไก 
ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใชงบประมาณสูง โครงการที่มี
ลักษณะสนับสนุน/สงเสริม/ควบคุม ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งทางตรงทางออม เปด
โอกาสใหภาคประชาชนและภาคีที่มีสวนไดเสียไดเขารวมเปนคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ  

(๔.๓) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนา โดยศึกษา 
ทบทวน เพื่อจัดทําหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของสวน
ราชการในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเอื้อตอกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยผลการศึกษา/วิเคราะหโครงการ และรับฟงความคิดเห็นจากผูที่
เกี่ยวของ เพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน 

(๔.๔) การสรางองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนการลงทุนดานการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่ถูกตองหลากหลาย 
ทั้งจากประสบการณของทั้งในประเทศและตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่วาดวยการขัดแยงกันของผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม เพื่อใหมีกรอบแนวคิด แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

(รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก ๑) 

๓.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่เอื้อตอการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการ



 ๑๔๗

พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรงผลักดันออกกฎหมายในดานตางๆ ดังนี้ 

(๑) ดานสังคม โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันใหมีการประกาศใชพรอมทั้งเรงรัด
ปรับปรุงแกไขและยกรางขึ้นใหม โดย 

(๑.๑) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... พระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันคุณวุฒิ วิ ชาชีพ    ร า งพระราชบัญญัติ โรง เรี ยน เอกชน  พ .ศ .  . . . .  
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....  และรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 

(๑.๒) เรงรัดปรับปรุงแกไขกฎหมาย อาทิ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต พ.ศ. .... พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  

(๑.๓) ผ ลักดัน ให มี ก ารยกร า งกฎหมาย ใหม  อาทิ  กฎกระทรวงว าด ว ย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล พระราชบัญญัติ
คุมครองสิทธิชุมชนทองถ่ินเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน 

(๒) ดานเศรษฐกิจ โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันโดยเร็วพรอมทั้งเรงรัดปรับปรุงและ
กฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม โดย 

(๒.๑) เรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว อาทิ รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน  พ .ศ .  . . . .   ร างพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  พ .ศ .  . . . .   ร างพระราชบัญญัติ 
แฟรนไซส พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวาดวยการ
กําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ 
พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
นครทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. ....  

(๒.๒) เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย อาทิ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 
....) พ.ศ. ..... รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบ ับที ่ . . . . )  พ .ศ .  . . . .    ร า งพระราชบ ัญญ ัต ิส ิทธ ิบ ัตร  (ฉบ ับที ่ . . . . )  พ .ศ .  . . . .  
รางพระราชบัญญัติวาดวยการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒  



 ๑๔๘

(๒.๓) ผลักดันใหมีผลบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ พระราชบัญญัติ
วาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็นพฤติกรรมอํานาจเหนือตลาด พระราช
กฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  รางกฎหมาย
กระทรวงการคลังวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหนี้ 

(๓) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันโดยเร็ว
พรอมทั้งเรงรัดปรับปรุงแกไข โดย 

(๓.๑) เรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว อาทิ รางพระราชบัญญัติเสริมการ
จัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... รางกฎหมายควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบงปนผลประโยชนจาการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการคา ราง
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

(๓.๒) เรงรัดปรับปรุงแกไขกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... 
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... 

(๔) ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ โดยมีกฎหมายที่ควรตองเรง
ปรับปรุงแกไข อาทิ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่....) 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... 

(รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก ๒) 

๓.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองค
ความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการปฏิบัติ
และระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๐ อันไดแก 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ควร
ดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการ
เกษียณเปน ๖๕ ป ในดานเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิง



 ๑๔๙

รุกในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงผลสัมฤทธิ์ (KPI) อยางมีบูรณาการ การศึกษาประเภทของกิจกรรม
ในภาคการผลิตและบริการตามลําดับขั้นการพัฒนา การศึกษาการลงทุนดานสุขภาพที่มุงพัฒนาระบบ
สุขภาพอยางครบวงจร 

(๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ ม่ันคงของ
ประเทศ ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ การศึกษาเชื่อมโยงเครือขาย 
การวิจัยองคกรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการที่มีความแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที่  

(๓) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองค
ความรูในดานตางๆ  

(๓.๑) ดานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออมและ
การพัฒนาระบบการออมระยะยาว และการศึกษาระบบการเงินระดับรากฐาน  

(๓.๒) ดานการการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคาของ
สินคาและบริการ บนฐานความรูและความเปนไทย ควรดําเนินการศึกษาวิจัยในดานตางๆ อาทิ 



 ๑๕๐

๑) การปรับโครงสรางดานเกษตร  ควรมีการศึกษาวิจัยโอกาสและความ
เปนไปไดในการเพิ่มพูนมูลคาสินคาเกษตรและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ในกลุมสินคาที่มีการเนาเสียงายและมีปญหาราคาตกต่ําเปนประจําทุก
ป การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรของไทยที่มีศักยภาพทางการตลาดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุและการตระหนักเรื่องสุขอนามัยของผูบริโภค การ
ศึกษาวิจัยความตองการของตลาดในการรองรับสินคาเกษตรในกลุมตางๆ ที่มีการเพิ่มมูลคาและมีศักยภาพ
ในดานการตลาด  

๒) การปรับโครงสรางดานอุตสาหกรรม เนนการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เพื่อใหมีการลงทุนในการสราง พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และอุตสาหกรรมใหม 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องดานชีวภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาและประยุกตนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่สําคัญ ๘ สาขานํามาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ เนนการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตภาค
บริการของประเทศไทย การวิจัยตลาดการทองเที่ยวในเชิงลึกเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตลาด กับ
รสนิยมและความตองการสินคา และบริการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันของภาคบริการใหมที่มีศักยภาพตลอดทั้งหวงโซมูลคา อาทิ ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการ
สุขภาพ และสปา ธุรกิจกอสรางและซอมเรือตอเรือไทย 

๔) การคาและการลงทุน ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของประเทศ การศึกษาในเชิงลึกเพื่อกําหนด/ปรับปรุงมาตรการสงเสริม
การลงทุนทั้งที่อยูในรูปสิทธิประโยชนดานภาษีอากร สิทธิประโยชนที่ไมใชภาษีอากรเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ และสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ 

(๓.๓) ดานปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน ควรดําเนินการศึกษาวิจัยทางดานตางๆ อาทิ 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกส ควรมีการศึกษาสํารวจการ
เคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผูใหบริการ โล
จิสติกส การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐและโลจิสติกสเพื่อการ
นําเขาสงออก การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ ตลอดจน
การศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการระบบโลจิ
สติกส 



 ๑๕๑

๒) ดานพลังงาน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
การผลิตไฟฟา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติควบคู
ไปกับการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดานอุปสงคและ
อุปทาน  

(๔) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ  

(๔.๑) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ควรมี
การศึกษาเพื่อวางระบบการจัดทําอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให
ครบถวนสมบูรณ การศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมตอภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม  

(๔.๒) การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจําแนกประเภท
พื้นที่คุมครองและพื้นที่อนุรักษใหสอดคลองกับขอเท็จจริง การศึกษาวิจัยและสํารวจเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรแรในอนาคต การศึกษาบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมน้ํา และ
การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและ
เพิ่มมูลคาน้ํา 

(๔.๓) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อสงเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจริไซเคิลขยะมูลฝอย ศึกษาแนวทาง
การใชเครื่องมือทางการเงินการคลังสงเสริมการผลิตและบริโภคที่สะอาด 

(๕) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ควรดําเนินการศึกษาวิจัย
สรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ  

(๕.๑) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ควรมีการศึกษาวิจัยเชิง
ลึกทั้งในดานการเสริมสรางและยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายระเบียบ
ราชการเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจัยระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวย
เสริมความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ทองถ่ิน การปรับปรุงบทบาทภารกิจ หนาที่ 
ระบบงานและขนาดหนวยงานภาครัฐ การวิจัยความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการสรางระบบ
จัดการความรูในองคกร และ e-Government 



 ๑๕๒

(๕.๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ ควรมีการติดตามติดตามประเมินผลบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการประเทศ  

(๕.๓) การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ควรมีการศึกษาบทบาท
ผูนําทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การวิจัยแนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนสังคมไทย 

(๕.๔) การกระจายอํานาจและการพัฒนาพื้นท่ี ควรมีการศึกษาวิจัยสราง 
องคความรูในเรื่องสําคัญ อาทิ  

๑) ดานการกระจายอํานาจ เนนการศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของ
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินอยางเหมาะสมเกื้อกูลกัน การพัฒนาขีดความสามารถดานการเงิน 
การคลังและการบริหารจัดการใหองคกรปกครองทองถิ่นสามารถรับผิดชอบดําเนินภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ เนนการจัดการรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับอยาง
สอดรับกับภารกิจ และความตองการใชจายในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคู
กับการศึกษารูปแบบทางเลือกและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองทองถ่ินในการพัฒนา
จัดเก็บรายไดของตนเอง และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการดําเนินนโยบายการ
กระจายอํานาจ ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ 

๒) ดานการพัฒนาพื้นที่และเมือง ควรมีการศึกษาแนวโนมและผลกระทบ
ของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนในระดับประเทศ ภาคและพื้นที่เมืองศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภาค การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ การวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืนในพื้นที่ศูนยกลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ การศึกษา
รูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่เชื่อมโยงชุมชนทองถ่ินกับ
ภูมิภาคและสวนกลาง  

(๕.๕) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล ควรมีการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกระดับ การติดตาม
ประเมินผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใช
ดัชนีชี้วัดผลกระทบการพัฒนา และการพัฒนาระบบขอมูลและระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผน
และติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม  



 ๑๕๓

(รายละเอยีดตามภาคผนวก ๓) 



 ๑๕๔

 ๔  การติดตามประเมินผล 

๔.๑ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ โดย 

(๑) สนับสนุนการพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน โดยใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน 
งายตอการเขาใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสามารถวัดผลไดใน
ทุกระดับตั้งแตระดับพื้นที่ หนวยงาน และระดับบุคคล  

(๒) สนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาเขาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม มีความคุมคา มีประสิทธิภาพ มี
ความโปรงใส และสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของประชาชน 

(๓) สนับสนุนการพัฒนาและจัดทําดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ในระดับภาพรวมของแผนฯ ระดับยุทธศาสตร และความเชื่อมโยงกับแผนระดับอื่นๆ ที่มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการระดับ
กระทรวง ระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และระดับทองถ่ิน ชุมชน รวมทั้งพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลกระทบขั้น
สุดทายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงสู สังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน  โดยอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาเปนเครือขายการติดตามประเมินผล ใหเกิด
การยอมรับและใชประโยชนรวมกันไดตอไป 

(๔) สรางความรู ความเขาใจ สรางทักษะกระบวนการเรียนรูและองคความรูดาน
การติดตามประเมินผล และการจัดทําดัชนีช้ีวัดการพัฒนาแกบุคลากร หนวยงาน องคกร และภาคีการ
พัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งเผยแพรรายงานดานการติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดย 

(๑) สนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และ
ระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สงเสริม
การพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวังและบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของ



 ๑๕๕

ประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณ โดยเชื่อมโยงเปนโครงขายขอมูลขาวสารเปนระบบที่ทันสมัย ถูกตอง แมนยํา ไดมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับ งายตอการเขาถึงและการจัดเก็บขอมูล ใชประโยชนไดรวดเร็ว 

(๒) สนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันโดยใหจังหวัดประสานกับสถาบันการศึกษา
ในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน และ
สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่
เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 
 

 

 



ภ า ค ผ น ว ก   ๑ 
แนวทางการลงทุนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๐ 

 ๑  ดานเศรษฐกิจ 

๑.๑ การปฏิรูประบบการออม ใหมีความครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลังแรงงานของประเทศ
ทั้งหมด ๑๓ ลานคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ และการออมเพื่อการชรา
ภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ 

๑.๒ การขับเคลื่อนการรวมกลุมและการพัฒนาหวงโซอุปทาน ในสาขาการผลิตและบริการ
ที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
เชน พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสดานตลาด ดวยการ
สนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ตองปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง 
โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต 
ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งการขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster 
Development Agent) และติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการภายใตแนวทางการ
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

๑.๓ ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation system reform) อยางครบวงจร ทั้งสถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัย จัดตั้งกองทุนและบริษัทรวมทุน และสํานักงานอนุญาต รวมทั้งศูนยการกระจาย
นวัตกรรม เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมไดอยางกาวกระโดด  

 ๑.๔ สรางฐานการทํา value creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง และกระจาย
พันธุที่ดีในสินคาเกษตร ใหเกษตรกรใชอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคาหลักที่สําคัญ
ที่เปนอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน 
โดยภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพันธุหลัก แลวสนับสนุนใหสถาบัน
เกษตรกรและชุมชนเปนผูผลิตเปนพันธุขยายและกระจายสูเกษตรกรในพื้นที่ เชน กรณีศูนยขาวชุมชน 
เปนตน และการผลิตเมล็ดพันธุดีบางสวนอาจสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูผลิตควบคูกับภาครัฐ โดยรัฐ



 ๑๕๔

เ ป น ผู ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ พั น ธุ ดี ที่ จ ะ จํ า ห น า ย ใ ห เ ก ษ ต ร ก ร  
เชน ปาลมน้ํามัน เปนตน 

๑.๕ ลดตนทุนดานขนสงและโลจิสติกส พัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงขายการ
ขนสงทางราง ทางน้ํา ทางทอ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) และศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตาม
จุดยุทธศาสตรฐานการผลิตของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) 
รวมทั้งการลงทุนพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา เชน ระบบ Single Window Entry และ One 
Stop Service เปนตน และการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความสมบูรณ และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิง 

๑.๖ การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พัฒนาโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ
ระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส (e-Government) เชน ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบการศึกษา (e-
Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เปนตน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี และ
ความคุมคาในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ  

๑.๗ การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลและเปนธรรม ขยายโครงขาย
การใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท และการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร และการพัฒนา
ความรูของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน้ําสูญเสียของโครงขายระบบประปา 

๑.๘ สรางความมั่นคงดานพลังงาน จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติม 
รวมทั้งหาแหลงพลังงานใหมๆ ที่มีความคุมคาเชิงพาณิชยหรือมีตนทุนต่ํา ตลอดจนการสํารองแหลง
พลังงาน รวมทั้งเรงพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนแหลงพลังงานทดแทน เชน การผลิตกาซโซฮอล
และไบโอดีเซล การขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) การวิจัยพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม เปนตน 

 ๒  ดานสังคม   
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู และการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศในชวง 
๕ ปขางหนา เนนประเด็นการลงทุน ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริมการปองกันการรักษา การ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ



 ๑๕๕

ประกันสุขภาพที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ไดแก สวัสดิการขาราชการ การประกันสังคม และการสราง
หลักประกันสุขภาพ ซ่ึงเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรครวมกับชุมชนและนําไปสูการเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานในระยะยาว 

๒.๒ การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การบริหารจัดการองคความรูกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรู ควบคูกับการใหมีกลไกในลักษณะหนวยเคลื่อนที่ไปกระตุนใหเด็กทุกวัย
และผูปกครอง ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดชีวิตและใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยอันควร การจัดหาคอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนการสอนอยางทั่วถึง และสรางโอกาสการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่
เชื ่อมโยงก ับความต องการกําล ังคนและการแก ป ญหาการขาดแคลนบุคลากร  รวมทั ้งการให
ทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา ดวยการปลูกฝงการเรียนรูวิทยาศาสตรตั้งแตวัย
เด็กที่ตอเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา การสรางนักวิจัยรุนใหมในกําลังคนระดับกลาง/ระดับสูง การ
สรางสิ่งจูงใจทั้งดานกายภาพและเสนทางอาชีพที่เหมาะสม 

๒.๔  การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง ในการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมเปนสหกรณตาง ๆ ที่
เนนการพัฒนาระบบและการสรางเครือขายสหกรณ การเพิ่มทักษะความรูในการเปนผูประกอบการ ควบคู
กับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ ที่รวมทั้งการสรางกลไกใหภูมิ
ปญญาและนวัตกรรมตางๆ เปนแหลงทุนที่สําคัญ 

๒.๕   การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครองทาง
สังคมอยางทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน และใหมีบริการจัดหาที่อยูอาศัยถาวร
สําหรับผูมีรายไดนอยที่มีการดูแลชุมชนนาอยู ทั้งนี้ใหชุมชนและทองถ่ินมีบทบาทรวมในทุกกิจกรรม 

๒.๖ การบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สราง
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ที่ทําใหสัดสวนคดีอาชญากรรมตางๆ และปญหายาเสพติดลดลง รวมทั้ง
การลดขอขัดแยงในชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

๒.๗ การแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการทั้งการพัฒนาดานกายภาพและการ
พัฒนาฐานความรู ที่ขับเคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจนระหวางภาคราชการสวนกลาง ระดับ
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน ชุมชน คํานึงถึงความพอเพียงและนําไปสูความสุข 

๒.๘  การเสริมสรางทุนวัฒนธรรมและการนําไปสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ ที่อนุรักษ
และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูเปนเอกลักษณไทย สืบสานไปสูคนรุนตอไป และ
นําวัฒนธรรมที่เปนจุดแข็งมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสรางนวัตกรรมใหกับสินคาและ
บริการ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒.๙   การสงเสริมบทบาทสื่อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการผลิตสื่อ
สรางสรรคที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทรวม การรณรงคสรางภูมิคุมกันสื่อรายและสรางกระแสครอบครัว



 ๑๕๖

อบอุนผานสื่อทุกรูปแบบ ควบคูกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในดานการศึกษา การพัฒนากําลังคน การ
สรางอาชีพแกผูดอยโอกาสและคนพิการ และทั้งการรวมเฝาระวัง รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดเขตพื้นที่และสราง
แนวกันเขตอนุรักษที่ชัดเจน โดยรัฐดําเนินการรวมกับชุมชนในการกําหนดแนวเขต ใชแผนที่ ๑:
๔๐๐๐ เปนฐานในการจัดทําระบบขอมูล ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์และจัดทําทะเบียนการบุกรุกใช
ประโยชน รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินใหผูไรที่ทํากินมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง  

๓.๒ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชน โดยการสรางฝายตนน้ําเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ําไว
ในดิน พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกักแหลงน้ําที่มี
อยูเดิม ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมในพื้นที่เหมาะสม 
พัฒนาระบบเชื่อมโยงกระจายน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุมน้ําอยาง
บูรณาการ และการฟนฟูน้ําใตดินในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน้ําใตดินในพื้นที่วิกฤต  

๓.๓ ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมชุมชนเมืองที่
เสี่ยงภัยจากน้ําหลากลนตลิ่ง จัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การเตือนภัยพื้นที่ตนน้ําและการ
พยากรณระดับน้ํา การเตือนภัยน้ําทวม แผนดินถลม การสรางความปลอดภัยเขื่อน 

๓.๔ ลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบกําจัดขยะ
ชุมชนแบบรวมศูนยทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่วิกฤตและแหลงทองเที่ยว 
โดยรัฐบาลกลางรวมสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย อปท. เก็บ
คาบริการบําบัดกําจัดของเสียใหสะทอนตนทุนที่แทจริงในการดําเนินการ  

๓.๕ ปรับเปล่ียนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศ 
โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใชกับรถยนตของทางราชการและ
รถประจําทาง ขสมก.ทั้งหมด มาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด 

๓.๖ การสนับสนุนธุรกิจที่นํากลับมาใชใหมและการจัดการของเสียอันตราย โดยรัฐกําหนด
มาตรการจูงใจดานภาษี ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบธุรกิจทั้งชุมชน
และเอกชน สงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย ปรับปรุงและออกกฎ ระเบียบ 
กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อใหผูประกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑของตน และการประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากขยะชุมชน โดยเฉพาะเพื่อเปนพลังงาน และหา
เทคโนโลยีในการลงทุนที่เหมาะสม 



 ๑๕๗

 ๓.๗ สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใชประโยชน และภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เกี่ยวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญาใหมีระบบบริหารจัดการที่สามารถคุมครองการนํา
ขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการคาโดยไมเปนธรรม 

 ๔  ดานธรรมาภิบาล  
๔.๑ รณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติ

วิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน/องคกร โดยสนับสนุนการลงทุน
ดานการรณรงคผานสื่อทุกประเภท สอดแทรกในรูปแบบขาว ละคร บทเพลง และการเลนละครพื้นบานดวย
รูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย และใหเขาถึงกลุมเปาหมาย สนับสนุนสถาบันการศึกษา/วิชาการจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม จัดกิจกรรม และรวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน การเพิ่มพื้นที่สาธารณะทาง
สังคมใหประชาชนไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยน เรียนรู ปรึกษาหารือ และรวมติดตามตรวจสอบเรื่องที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บนโ ยบ า ยส า ธ า รณะต า ง ๆ  และก า ร จั ดทํ า แ ผนพั ฒน าภ า ว ะผู นํ า ท า งสั ง คม 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน และระดับเยาวชนในโรงเรียนใหเปนตนแบบที่ดีงามของ
สังคม 

๔.๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวม
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแกไข ปรับปรุงกลไก 
ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใชงบประมาณสูง โครงการที่มี
ลักษณะสนับสนุน/สงเสริม/ควบคุม ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งทางตรงทางออม ควร
ตองเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคีที่มีสวนไดเสียไดเขารวมเปนที่ปรึกษาหรือคณะทํางาน 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการและสงเสริมการรวมตัวของภาคประชาชน/เครือขายประชาชนเปน
องคการมหาชนที่ทําหนาที่เปนแกนนําการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ การคุมครองผูบริโภค การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

๔.๓ ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ันตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสรางความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนา โดยศึกษา ทบทวน เพื่อ
จัดทําหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของสวนราชการใน
สวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให เอื้อตอกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ใหมี
ความโปรงใส มีการเปดเผยผลการศึกษา/วิเคราะหโครงการ และรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 
เพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน รวมทั้งเสริมสราง



 ๑๕๘

ความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อปองกัน
การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูประกอบการอื่น 



 ๑๕๙

๔.๔ สรางองคความรู เ ก่ียวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนแหลงทุนดานการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่ถูกตองหลากหลายอยาง 
ครบถวน พิจารณาจากทั้งประสบการณของในประเทศและตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่วาดวยการขัดแยงกันของ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เปนตน เพื่อใหมีกรอบแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมกับ
บริบทไทย 

 

 

 



 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ๒ 
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๑  เปาประสงค 

เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย พรอมรับกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต
ในยุคโลกาภิวัตน และเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 

 ๒  กรอบการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 

พัฒนาเพื่อเอื้อตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต มีการกระจาย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทาง
ราชการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ๓  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 

๓.๑ ดานเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับตางชาติไดดีในยุคโลกาภิวัตน 
โดยเฉพาะการลดตนทุนดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การสรางบรรยากาศของ
การลงทุน ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสรางความเขมแข็งใหธุรกิจไทยในการเปด
ตลาดเสรีหรือขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีหรือพหุภาคี หรือดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา และใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐานความรู
และความเปนไทย โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง 
และกฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 



 

 

๑๖๐

(๑) กฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว 

 รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เพื่อเปนเครื่องมือพื้นฐานใหการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจการเงินของกิจการที่ไมใชธนาคาร
พาณิชยในสวนที่จะมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางได สามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางทัน
เหตุการณ ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ รวมทั้งใหการคุมครองลูกคารายยอย 

 รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ... เพื่อคุมครองเงินฝากของ
ประชาชนในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกคารายยอย เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน และสรางวินัยทางการเงินทั้งกับผูออมและสถาบันการเงิน ใหมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
และคํานึงถึงความเสี่ยง 

 ใหมีความชัดเจนของขอกฎหมายและการบังคับใชกับธุรกรรมทางการเงินใน
ปจจุบัน ใหคุมครองผูเกี่ยวของ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน ธุรกรรมลีสซิ่ง และแฟคเตอริ่ง ซ่ึง
เปนวิธีการหนึ่งในการจัดหาเงินทุนของภาคธุรกิจในปจจุบัน อาจตองปรับปรุงบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ตราไวนานแลวใหครอบคลุม หรือตราเปนกฎหมายใหมเปนการเฉพาะ เชน ราง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟกเตอรร่ิง พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติเลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีท 
และแสตนดบายเครดิต พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติวาดวยอนุพันธทางการเงิน พ.ศ. ...เปนตน 

 รางพระราชบัญญัติแฟรนไชส พ .ศ. ... เพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชสโดยกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมสนับสนุนและใหความชวยเหลือ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
คุมครองและใหความเปนธรรมแกผูซ้ือแฟรนไชส 

 รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... เพื่อใหมีการนําสินทรัพยที่มี
มูลคาทางเศรษฐกิจซึ่งไมสามารถจํานองหรือจํานําไดมาใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินได ทําใหภาคธุรกิจ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากยิ่งขึ้น 

 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาท่ีเพิ่มขึ้น 
พ.ศ. .... เพื่อกําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น 

 รางพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ. ... กําหนดจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแหงชาติ เพื่อใหการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐมีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพสูง 



 

 

๑๖๑

 รางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการกิจการขนสงของประเทศ โดยแบงแยกกลไกดานนโยบาย การกํากับดูแล และการประกอบกิจการออก
จากกัน กําหนดกลไกใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครทาอากาศยานสุวรรณภู มิ  
พ.ศ. .... เพื่อจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ 

 รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. ... เพื่อใหมีระบบกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการน้ําที่มีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 รางพระราชบัญญัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ..... 

 รางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ..... 

 รางพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ... 

 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพงของผูประกอบการทาเรือระหวาง
ประเทศ และการรับจัดการขนสงสินคา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการกาซธรรมชาติ 

(๒) กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง 

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  (ฉบับท่ี  . . .) พ .ศ .  . . .  เพื่อปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ เพิ่มบทบาทการสงเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยในตางประเทศ เพิ่ม
สิทธิประโยชนใหแกผูไดรับการสงเสริม และยกเลิกสิทธิและประโยชนที ่อุดหนุนการสงออกให
สอดคลองกับขอตกลง WTO 

 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... เพื่อจํากัดขอบเขตกฎหมาย
ลมละลายมิใหใชบังคับแกขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และผูใชแรงงานที่มิไดมีกิจการทาง
การคาและพาณิชย 



 

 

๑๖๒

 รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ...โดยจัดใหมีการประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในการแกไขปรับปรุง 

 รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  (ฉบับที่. . .) พ .ศ .  . . .  โดยจัดใหมีการประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในการแกไขปรับปรุง 

 พระราชบัญญัติวาดวยการตอบโตการทุมตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน  

 ดําเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวกับโลจิสติกส เพื่อ
ยกระดับโลจิสติกสไทยใหพัฒนาสูระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและไดมาตรฐานสากล 

 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสนามกอลฟ และกิจการสปา 

(๓) กฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม 

 พระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็น
พฤติกรรมอํานาจเหนือตลาด 

 พระราชกฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 รางกฎกระทรวงการคลังวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการ
จํานําตราสารหนี้ 

๓.๒ ดานสังคม 

(๑) กฎหมายที่ควรเรงผลักดันใหมีการประกาศใช 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ..... 



 

 

๑๖๓

 ระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ …กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเปนการ
สนับสนุนการพัฒนากําลังคน โดยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระบบสากล หากไม
กําหนดและประกาศใชกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับในระยะแผนฯ ๑๐ อาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนยายแรงงานที่
เปนผลมาจากการเลื่อนไหลและการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี 

 รางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ..... กฎหมายฉบับดังกลาว มีสวนสําคัญ
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ซ่ึงจะชวยใหการบริหารจัดการศึกษาเอกชนมีความชัดเจน
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... เปนกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ
เพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ รวมทั้งกําหนดแนวทางการบูรณาการองคความรู และความรวมมือ
ดานสุขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน เปนการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมอยางยั่งยืน 

 รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... กฎหมายฉบับดังกลาวเปนการคุมครอง 
สงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากปาของชุมชน ซึ่งไดมีการยกรางแลว แตอยูระหวางการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี 

(๒) กฎหมายที่ควรปรับปรุง/แกไข 

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. ... กฎหมายฉบับดังกลาว
ไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว โดยมีเงื่อนไขใหปรับปรุงบทบาทของสํานักบริหาร งาน
การศึกษานอกโรงเรียนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานอื่นเปนผูจัดและสงเสริมการจัดการศึกษา 
แทนการจัดการศึกษาดวยตนเอง หนวยงานที่รับผิดชอบควรเรงดําเนินการปรับปรุงและประกาศใช เพื่อให
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กฎหมายฉบับดังกลาวมีสวนสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมแพทยพื้นบาน/แพทยแผนไทย การคุมครอง
สมุนไพร การมีกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย แตการกําหนดมาตรฐานระหวางแพทยแผนไทย กับ
แพทยแผนปจจุบันควรกําหนดใหมีความแตกตางกัน พรอมทั้งควรตรวจสอบและปรับปรุงประเด็นที่มี
ความขัดแยงกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เรื่องสมุนไพรที่นํามาทํายารักษาโรค เพื่อทําใหการแพทย
แผนไทยเปนแพทยทางเลือกที่สามารถนํามาใชประโยชนในการดูแลรักษาสุขภาพไดอยางแทจริง 



 

 

๑๖๔

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายควบคุมกิจกรรมตางๆ 
ที่สงผลกระทบหรือกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กิจกรรมที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตลาด/สถานที่จําหนายอาหาร สินคาในที่สาธารณะ ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนกลไก
การดําเนินงานในระดับทองถ่ินโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อใหเอื้อตอการจัดการเรื่อง
สาธารณสุขในแตละทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และ พระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่สนับสนุน และควบคุม ดูแลการดําเนินงานของกลุมตางๆ ภาคประชาชน/
ของชุมชน ควรมีการปรับปรุงใหครอบคลุมและรับรองสถานะทางกฎหมายของกลุมออมทรัพย ซ่ึงการ
พิจารณาควรนําพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาควบคูดวย เพื่อลดความขัดแยงและ
ปรับปรุงใหมีความคลองตัวและเปนการสงเสริมการออมภาคประชาชนใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๓) กฎหมายที่ควรมีการยกรางใหม 

 กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน กฎหมายดังกลาวจะ
ชวยใหการบริหารจัดการการศึกษาโดยภาคเอกชนมีความชัดเจนและนําไปสูคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น 

 พระราชบัญญัติเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพื่อเปนการลดปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําความเสียหายอันเนื่องมาจากผูดื่ม
แอลกอฮอลในสังคมไทย โดยมีสาระสําคัญและมาตรการครอบคลุมประเด็น ลดการบริโภค การบําบัดรักษาผู
ติดแอลกอฮอล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากผูดื่มแอลกอฮอล (รางใชแทน
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ ซ่ึงลาสมัย) 

 พระราชบัญญัติคุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อเปนการคุมครองสิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมใหมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู 
ดูแลรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของชุมชน 

๓.๓ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
จัดการของเสียอันตราย พัฒนา ฟนฟู คุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ํา การอนุรักษสัตวปา โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน โดยเฉพาะการแบง
เขตการใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติในการสงเสริมการอนุรักษสัตวปา รวมทั้งการใชประโยชน



 

 

๑๖๕

ระหวางพื้นที่อนุรักษและพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว การนําทรัพยากรไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและ
เพื่อการคาอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๑) กฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว 

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑท่ีใชแลว 
พ.ศ. .... โดยกําหนดใหมีกองทุนรองรับการบริหารจัดการองคกรและดําเนินงานในการสรรหาเงินทุน
หมุนเวียนตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนอิสระไมขึ้นกับภาคราชการ การเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดการของเสียจากผลิตภัณฑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และ
แตงตั้งเจาหนาที่ติดตามการปฏิบัติการตามกฎหมาย 

 รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... โดยกําหนดเรื่องสิทธิในทรัพยากรน้ํา 
กําหนดเรื่ององคกรบริหารจัดการ กําหนดใหมีกองทุนดําเนินงาน กําหนดเรื่องการพัฒนาฟนฟู คุมครองและ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา กําหนดเรื่องการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ขาดแคลนน้ํา รวมถึงการชลประทาน 
โดยมีบทกําหนดโทษทางอาญา 

 รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อการสงเสริมการอนุรักษสัตว
ป า  โดยกําหนดเขตอุทยานแหงชาติใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินมีสวนรวมในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การแบงเขตการใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติ การจัดตั้งเงินกองทุน 

 รางกฎหมายควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนจาก
การนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการคา เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการขอเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนดาน
ตางๆ ทั้งการใชประโยชนภายในประเทศและระหวางประเทศ กําหนดกลไกการใหอนุญาตเขาถึงและกลไก
การเจรจาตอรองผลประโยชนระดับชาติ และกําหนดหนวยงานกลางและหนวยงานรับมอบอํานาจ 

 รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อกําหนดหลักเกณฑการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย การดูแล และการใชประโยชนและการศึกษาวิจัยส่ิงมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ กําหนดกลไกและหนวยงานรับแจงการพิจารณาให
อนุญาตในการเคลื่อนยายดูแลใชประโยชนการศึกษาวิจัยส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และกําหนด
หนวยงานประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(๒) กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง 



 

 

๑๖๖

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. 
. . . .  โดยแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ .  ๒๕๓๕ โดย
แกไขบทนิยามคําวา สนามบินพาณิชย โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดนิยาม
คําวา “สนามบินพาณิชย” ใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมการ
ขนสงทางอากาศ 

 รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... เพื่อการสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปา โดยกําหนดชนิดสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง สัตวปาในบัญชีตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ การหามลา การครอบครองการคา การเพาะพันธุเพื่อการคา การจัดตั้งสวนสัตวสาธารณะ การ
กําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา การคุมครองบริเวณที่อยูอาศัยของสัตวปา การจัดตั้งเงินกองทุนอนุรักษสัตวปา 
การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การแบงเขตการใชประโยชนใน
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงบทบัญญัติให
สอดคลองกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหลักกรรมสิทธิ์ และสวนควบ และใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรี วาดวยสิทธิในการใชสอยทรัพยของบุคคล โดยแกไขปรับปรุงใหไมสักและไมยางในปา 
และในที่ดินกรรมสิทธิ์มีการควบคุมที่แตกตางกัน พรอมทั้งใหอํานาจการออกหนังสือรับรองไมในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและหามาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... เพื่อลดขั้นตอนในการขอเขา
ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแบงเขตการใชประโยชนระหวางพื้นที่อนุรักษและพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว 

๓.๔ ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

(๑) กฎหมายที่ตองเรงปรับปรุง 
 รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....  เพื่อใหมีคณะกรรมการ

องคการอิสระผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๕๗ และใหมีกองทุนเพื ่อการพัฒนางานคุมครอง
ผูบริโภค รวมทั้งแกไขสถานะของ สคบ. ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. .... ปรับปรุง
เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤตเรงดวน ใหการบริหารราชการ



 

 

๑๖๗

แผนดินมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร ยกเลิกการเปนนิติบุคคลของกรมและจังหวัด เปน
ตน 

 รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ (ฉบับท่ี ...)   พ.ศ. .... แกไข
เพิ่มเติมขอบเขตใหครอบคลุมหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐทุกแหง เพิ่มหลักการ
ใหเปดเผยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 

 รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  เพื่อปรับปรุงวิธีการ
งบประมาณใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 
โดยเฉพาะการมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การกระจายอํานาจการจัดการงบประมาณ ลดขั้นตอน และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักงบประมาณ 

 



 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ๓ 
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

หัวขอและสาระสําคัญโดยสังเขปของงานศึกษาวิจัย (Research areas) ที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรูหนุนเสริมการขับเคลื่อนแผนสู
การปฏิบัติที่สําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีดังนี้ 

 ๑   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู  
๑.๑ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการเกษียณเปน ๖๕ ป ในดานเศรษฐกิจ สังคม

และชีวิตความเปนอยู รวมทั้งการศึกษาโครงสรางอาชีพของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงตามโครงสราง
เศรษฐกิจ ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทย 

๑.๒ การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิงรุกในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ ที่มุง
ผลสัมฤทธ์ิ (KPI) อยางมีบูรณาการ ดวยการขับเคลื่อนแนวทางหลัก (Key Success Factor) ที่ผลตอบแทน
ทางสังคมสูงและจัดทําขอเสนอแผนงานโครงการการลงทุนทางสังคมที่มีการใชทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพ 

๑.๓ การศึกษาประเภทของกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการตามลําดับขั้นการพัฒนา 
ตั้งแตกลุมที่ยังมีความจําเปนตองอาศัยความไดเปรียบจากการใชแรงงานเปนหลักและมูลคาเพิ่มและการสราง
มูลคาใหสินคาและบริการมีนอย กลุมที่มีการใชองคความรูมากขึ้น มีการแปรรูปการเกษตร มีตราสินคา
ของกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา และกลุมที่ใชความรูและโอกาสในการผลิตสินคาและ
บริการที่ตองสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหเกิดขึ้นกับลูกคา และใหมีการสะทอนความตองการ
กําลังคนในแตละกลุม ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาและบริหารกําลังคนในแตละกลุม 



 

 

๑๖๘

๑.๔ การศึกษาการลงทุนดานสุขภาพที่มุงพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ทั้งการสงเสริม
และปองกันเปนการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น สงผลกระทบเชิงบวกตอผลิตภาพแรงงาน 

 ๒  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชมุชนและสงัคมเปนรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ 
๒.๑ การศึกษาเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยองคกรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ

และไมเปนทางการที่มีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที ่ศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จที่จะทําใหภาคประชา
สังคมเขมแข็ง กลไกการดําเนินงาน การบริหารจัดการองคกรภาคประชาสังคมและการเชื่อมโยงเปน
เครือขาย ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลของภาคประชาสังคมอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนเครื่องมือระดับ
พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

 ๓   ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 

๓.๑ การบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 
(๑) การศึกษาพฤติกรรมการออมและการพัฒนาระบบการออมระยะยาว โดยให

ความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการออมของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ เพื่อ
สามารถกําหนดแนวนโยบายในการสงเสริมการออมไดอยางเหมาะสม และศึกษาเรื่องระบบการออมระยะยาว
ของประเทศที่จะตองเรงใหขยายขนาดและครอบคลุมประชาชนสวนใหญได โดยศึกษาระบบการออมที่มีอยู
ในปจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และระบบการออมที่
ตองมีเพิ่มเติม โดยศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการของตางประเทศ ผลกระทบ และความเสี่ยงระยะสั้นและ
ระยะยาว 

(๒) การศึกษาระบบการเงินระดับฐานราก  เพื่อวางระบบที่ชวยเสริมบริการ 
ของระบบการเงินเชิงพาณิชย เพื่อกําหนดรูปแบบและกฎระเบียบในการดําเนินงานที่เหมาะสมกับเงื่อนไข
และโครงสรางสังคมไทย โครงสรางภาคการเงินของประเทศ รวมทั้งการคุมครองผูบริโภค 

๓.๒ การปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคาของสินคาและบริการ บน
ฐานความรูและความเปนไทย  



 

 

๑๖๙

(๑) การปรับโครงสรางภาคเกษตร 
 (๑.๑) การศึกษาวิจัยโอกาสและความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในกลุมสินคาสรางรายไดหลักจากการสงออก โดยเฉพาะสินคาที่
สงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปเบื้องตนจํานวนมากซึ่งมีมูลคาเพิ่มนอย ทําใหประเทศไทยเสียโอกาสให
ตางประเทศ อาทิ ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ออย เพื่อผลักดันผลการวิจัยใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมตอไป 

(๑.๒) การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลการเกษตร ในกลุม
สินคาท่ีมีการเนาเสียงายและมีปญหาราคาตกต่ําเปนประจําทุกป ทําใหภาครัฐตองเขาไปแกไขปญหาเฉพาะ
หนาโดยการแทรกแซงราคาอยางตอเนื่อง อาทิ ผลไม (ลําไย ทุเรียน เงาะ ล้ินจี่ มังคุด) ผัก (กระเทียม 
หอมแดง หอมหัวใหญ) เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว 

(๑.๓) การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรของไทยที่มีศักยภาพ
ทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุและการตระหนักเร่ืองสุขอนามัยของ
ผูบริโภค อาทิ พืชสมุนไพร สินคาเกษตรอินทรีย พืชพลังงาน ซ่ึงการสนับสนุนของภาครัฐที่ผานมายังอยูใน
วงจํากัดและไมแพรหลาย ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนา 

(๑.๔) การศึกษาวิจัยความตองการของตลาดในการรองรับสินคาเกษตรในกลุมตางๆ ท่ี
มีการเพิ่มมูลคาและมีศักยภาพในดานการตลาด เพื่อใหสามารถวางตําแหนงทางยุทธศาสตรดานการตลาดที่
เชื่อมโยงกับดานการผลิตที่ภาครัฐมีการสงเสริมและสนับสนุน  

(๒) การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

 (๒.๑) การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อใหมีการลงทุนในการสราง พัฒนา และขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง (Potential industries) และอุตสาหกรรมใหม (New-wave industries) 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องดานชีวภาพ (Bio-based Industries) ทั้งนี้ จะตองศึกษาวิจัยเพื่อให
สามารถระบุถึงระดับกลุมอุตสาหกรรมยอย (Segment of industries) และระดับสินคา (Products) ที่จะ
มุงเนนใหมีการสรางมูลคาเพิ่ม (Value creation) ใหเกิดขึ้นตลอดหวงโซมูลคา (Value chains) รวมทั้งสราง
ความเชื่อมโยงกับภาคบริการใหเปนไปในทิศทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

(๒.๒) การว ิจ ัย เพื ่อพ ัฒนาและประย ุกต นว ัตกรรมทางเทคโนโลย ีที ่สําค ัญ  
๘  สาขานํามาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม  เทคโนโลยี  ๘  สาขา  ไดแก การผลิตขั้นสูง 
อิเล็กทรอนิกส-ยานยนต นิวทราซูติคัล ระบบฝงตัว เชื้อเพลิงชีวภาพ ระบบเซลลแสงอาทิตย ไบโอพลาสติก 
(Bio-Plastics) และผลิตภัณฑยางที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ โดยมุงเนนดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี 



 

 

๑๗๐

ศึกษารูปแบบ/แนวทางการใชกลไกตลาด (Market Mechanism) ควบคูไปกับกลไก/มาตรการของภาครัฐ 
(Government mechanisms/measures) ที่เปนผลใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสามารถสรางประโยชนได
ในเชิงพาณิชย 



 

 

๑๗๑

(๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ 
 (๓.๑) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตภาคบริการของประเทศไทย (Productivity in 
the Thai Services Sector) โดยใหความสําคัญตอปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพการผลิต และการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตสาขาบริการโดยใชความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรมและทักษะความชํานาญ ซ่ึงจะไดมีการ
สํารวจสาขาบริการสําคัญและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดประสิทธิภาพการผลิตทั้งในรูปของผลผลิตของ
สาขาบริการและที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาบริการที่มีการใชเทคโนโลยีระดับสูงดวย 
ตลอดจนมีฐานขอมูลดานการปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศที่สนับสนุนการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับสาขาบริการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับธุรกิจได 
   (๓.๒) การวิจัยตลาดการทองเที่ยวในเชิงลึกเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตลาด 
(Market segmentation) กับรสนิยมและความตองการสินคา (Product) และบริการ/อุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวของ (Related services and incentives) ภายใตแนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีสวนในการ
กระตุนและสรางความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนรูปแบบหนึ่งของการพฒันาการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism development) โดยที่การพัฒนาในรูปแบบนี้จําเปนตองมีขอมูลดาน
การตลาดที่มาจากการวิจัยในเชิงลึกเพื่อใหไดทราบถึงพลวัตรของความตองการ/ความคาดหวังของ
นักทองเที่ยวแตละกลุม (Traveler segment) ที่มีตอการทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่ใหความ
สนใจการทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของภูมิภาคและความเปนไทย ในบริบทที่เนนใหความสําคัญตอ
นักทองเที่ยวคุณภาพและมีการพัฒนาสินคาและบริการอยางเปนระบบครบวงจร 

(๓.๓) การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของภาคบริการใหมท่ีมี
ศักยภาพตลอดทั้งหวงโซมูลคา (Value chain) อาทิ ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการสุขภาพและสปา 
ธุรกิจกอสราง และซอมเรือ/ตอเรือไทย 

(๔) การคาและการลงทุน 
(๔.๑) การศึกษาในเชิงลึกถึงปจจัย ท่ี มีผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน 

(Investment Climate) ในเชิงบวกของประเทศ ศึกษาตอยอดจากการสํารวจ ประสิทธิภาพการผลิตและ
บรรยากาศการลงทุนในป ๒๕๔๗-๒๕๔๘ (PICS) ในเชิงลึกและลงรายละเอียดถึงปจจัยที่เปนสาเหตุหลัก
และมีผลกระทบตอการสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีและการกระตุนใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้ง
ในสวนที่เกี่ยวของกับกฎ ระเบียบและการกํากับดูแล รวมทั้งการใหบริการของภาครัฐ เพื่อใหมีการกําหนด
แนวนโยบายที่เหมาะสมเพื่อมุงแกไขอุปสรรคในระดับรากฐานของปญหา รวมท้ังใหมีการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบและการกํากับดูแลและอุปสรรคดังกลาวดวย ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการปรับโครงสรางทางเศรษฐกจิ
ทั้งในระดับภาพรวม (Macro)/ระดับสาขา (Sector)/และระดับอุตสาหกรรม (Industry) สง 
ผลกระทบในเชิงบวกตอทั้งผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจทั้งในดานการแขงขันในตางประเทศและ
เศรษฐกิจภายในประเทศควบคูกันไป ซ่ึงจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 



 

 

๑๗๒

(๔.๒) การศึกษาในเชิงลึกเพื่อกําหนด/ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุนท้ังท่ีอยู
ในรูปสิทธิประโยชนดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนท่ีไมใชภาษีอากร (Tax-based incentives and non-tax 
incentives) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศรวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ โดยมุง
ศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงตองครอบคลุมและผสมผสานกันทั้งมาตรการ/สิทธิประโยชนดานภาษี
อากรและที่ไมใชภาษีอากร เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากภายนอก (FDI) รวมทั้งการสนับสนุนนักลงทุนไทย
ไปลงทุนในตางประเทศ จําเปนตองมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตอ
การสงเสริมการลงทุนอยางแทจริง ทั้งนี้ จะตองมีการศึกษาถึงการปรับปรุงกลไกและรูปแบบในการบริหาร
จัดการที่มีความคลองตัวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหการบริหารจัดการในเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๓ ปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน  

(๑) ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกส 

(๑.๑) การศึกษาและสํารวจการเคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ เปนการตอ
ยอดโครงการนํารอง Commodity Flow ระยะที่ ๑ ซ่ึงเปนการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการเก็บขอมูลการ
เคลื ่อนไหวของสิ ้นคา  ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จเมื ่อเดือนกันยายน  ๒๕๔๘  โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (สสช.) 

(๑.๒) การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ซ่ึงเดิมไดดําเนินการโดย 
สพศ./สศช. และสิ้นสุดโครงการแลวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ทั้งนี้ในขั้นตอนตอไปควรเรงดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาขอมูลที่มีอยู และจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหครอบคลุมคํานิยาม และคุมรวมโลจิสติกส 
เพื่อใหสะทอนภาพตนทุนและมูลคาเพิ่มที่แทจริงของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไดถูกตองและสมเหตุสมผล
มากขึ้น และเพื่อใหมีขอมูลครบถวนตาม คุมรวมของกิจกรรมโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล และสราง
มาตรฐานในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสสําหรับประเทศไทยที่มีความละเอียดและถูกตองแมนยํามากขึ้น 
รวมทั้งศึกษาและคํานวณตนทุนโลจิสติกสที่ลงลึกในแตละภาคการผลิต 

(๑.๓) การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย เพื่อพัฒนาชุดของดัชนีช้ีวัด 
(Key Performances Indicators: KPI) การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศในภาพรวม และเพื่อสํารวจ
สถานภาพและพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกส รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการกําหนดและ
พัฒนา KPI เพื่อใหสามารถใช KPI การพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนเครื่องมือในการวัดสถานภาพ 
ความกาวหนา และระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไดอยางตอเนื่องตอไป และเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยใชระบบดัชนีช้ีวัดที่พัฒนาขึ้นมา 



 

 

๑๗๓

(๑.๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส (LSPs) โดยพิจารณา 
แนวโนมพัฒนาการของการคาระหวางประเทศ สถานการณเศรษฐกิจและธุรกิจของภูมิภาค แนวโนมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขภายในประเทศ เปนตน ที่สงผลกระทบตอโอกาสและภัยคุกคามของ
ธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกส (LSPs) ซ่ึงจากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศพบวา แนวโนม
การเจริญเติบโตของ LSPs ประมาณ ๓-๔ เทาของ GDP เห็นวาเปนโอกาสอันดีในการสรางมูลคาเพิ่มจาก 
LSPs ทั้งนี้ จําเปนตองหาแนวทางผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
แนวทางปองกันภัยคุกคาม อันเนื่องมากจากปจจัยที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงไป 

(๑.๕) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐ
และโลจิสติกสเพื่อการนําเขาสงออก (Thailand Single Window e-Logistics) โดยศึกษาทบทวนระบบ 
ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกในปจจุบันทั้งหมด (System Review) และกําหนดมาตรฐาน
รายการขอมูลและแบบฟอรมเอกสารเพื่อการนําเขา-สงออกที่มีการลดรูป ลดความซ้ําซอนและใชมาตรฐาน
รวม (Simplification, Harmonization และ Standardization) ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานดาน 
โลจิสติกสเพื่อการนําเขาสงออก และพัฒนาไปสู e-Logistics 

(๑.๖) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกส เชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ เชน การศึกษาโอกาส ลูทางการวางระบบเชื่อมโยงดานโลจิสติกส ทั้งที่มีอยูในประเทศ และ
เครือขายในตางประเทศ รวมทั้งวางแผนเพื่อขยายเครือขายไปยังประเทศเพื่อนบาน อินเดีย และจีน ซึ่ง
ปจจุบันมีงานศึกษาบางชิ้นกําลังดําเนินการโดย สกว. 

(๑.๗) การศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส เชน RFID Intelligent Packaging และรถกึ่งพวงแบบพิเศษ  
B-Double เปนตน 

(๒) ดานพลังงาน 

(๒.๑) การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อการผลิตไฟฟา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา แสงอาทิตย ลม ความรอน
ใตพิภพ พลังลม แตการดําเนินการยังมีปญหาอุปสรรคตางๆ และขีดจํากัดในการพัฒนา และเมื่อพิจารณาถึง
เชื้อเพลิงอื่นๆ เชน น้ํามัน ถานหิน ซ่ึงภายในประเทศมีไมพอเพียง จําเปนจะตองสั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งมี
ราคาแพงและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดโลก  ดังนั้น พลังงานจากนิวเคลียรเปนทางเลือกทางหนึ่งสําหรับ
ประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากคาเชื้อเพลิงมีราคาถูก ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาต่ํา อยางไรก็ตาม จะตอง
ไดรับการยอมรับจากประชาชน และมีมาตรการดานความปลอดภัยอยางเขมงวด มีการตรวจสอบอุปกรณ 



 

 

๑๗๔

และระบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีการรั่วไหลและเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและประชาชนใน
บริเวณโรงไฟฟา นอกจากนี้ตองมีวิธีขจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกตองอีกดวย 

(๒.๒) การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย เพื่อใหมีความคุมคาในการใช
งาน ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไดนานขึ้น และมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศ
รอนชื้นของประเทศไทย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอประชาชนที่อยูในทองที่หางไกลและไมมีไฟฟาใช 
ประหยัดตนทุนในการวางระบบสายสงไฟฟาและลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ รวมทั้งลดมลภาวะ
เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาดและมีความยั่งยืน 

(๒.๓) การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลท้ังดานอุปสงคและอุปทาน เพื่อกําหนดเปน
เปาหมายการผลิตวัตถุดิบโดยละเอียด ทั้งดานปริมาณ และพ้ืนที่เพาะปลูก โดยสามารถประมาณใหเพียงพอ
ตอความตองการในการผลิตเพื่อน้ํามัน ไมเกิดความขาดแคลน หรือในทางกลับกันไมเกิดภาวะลนตลาด และ
ไมบิดเบือนการเพาะปลูกเพื่อการอื่นเดิมเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกจํากัด และ
สินคาเกษตรหลายชนิดเปนการผลิตเพื่อการสงออก และการบริโภคในประเทศ ในลักษณะอื่นๆ ที่ไมใชการ
ผลิตเพื่อทดแทนน้ํามันอยูแลว 

 ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ    การ
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

 ๔.๑ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

(๑) การศึกษาเพื่อวางระบบการจัดทําอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยใหครบถวนสมบูรณ ทําการศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนทองถ่ินและนักพฤกษศาสตรพื้นบาน เพื่อประเมิน
ศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่ชุมน้ํา และระบบ
นิเวศ จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม รวมทั้งศึกษา
รวบรวมชนิดพันธุที่หายาก ใกลสูญพันธุ และพันธุกรรมพืชทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการพัฒนาสายพันธุที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความสําคัญของงานวิจัยคือ เพื่อสรางพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการพรอมไปกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ในการอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อคุมครองสิทธิชุมชนและผลประโยชนของประเทศจากการแยงชิง
ทรัพยากรพันธุกรรม 



 

 

๑๗๕

(๒) การศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม เชน การพัฒนาสมุนไพร 
การแพทยแผนไทย การพัฒนาองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย การศึกษาวิจัยระบบนิเวศเกษตร และ
ระบบนิเวศดิน จุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ ทั้งนี้ ความสําคัญของ
งานวิจัยคือ เพื่อสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เชื่อมตอภูมิปญญาทองถ่ินกับองค
ความรูสมัยใหม 



 

 

๑๗๖

๔.๒ การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

(๑) การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการ
พัฒนา เชน ระบบนิเวศชายฝง ระบบนิเวศลุมน้ํา ระบบนิเวศและพื้นที่เปราะบาง  เปนแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(๒) การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจําแนกประเภทพื้นท่ีคุมครองและพื้นท่ีอนุรักษให
สอดคลองกับขอเท็จจริง รวมทั้งศึกษาแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษอยาง
ยั่งยืน เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดการปาชายเลนชุมชน การจัดการปาตนน้ํา 

(๓) การศึกษาวิจัย และสํารวจเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแรในอนาคต  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และความจําเปนของคนรุนตอไป รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
จัดการภาวะมลพิษจากเหมืองแรที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย และ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน สนับสนุนการศึกษาวิจัยรวมระหวางผูรูในชุมชน นักพัฒนา และนักวิชาการ 
เพื่อยกระดับความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตนเองได 

(๔) บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมน้ํา โดยการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีกวา ๘๐๐ ภูมิปญญาในการบริหารจัดการลุมน้ํา ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา สู
ระบบความรูสากลที่สามารถเรียนรูและนําไปตอยอด ประยุกตใชกับลุมน้ําตางๆ ที่ยังขาดระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ํ าควรมีการนําระบบ  IT และ 
ภูมิสารสนเทศเขาประยุกตใชดวย เพื่อความถูกตอง สมบูรณและสามารถสรางแบบจําลองในสภาวะตางๆ ที่
เปนประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการ 

(๕) การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําชลประทานการถายโอนงานที่
เดิมอยูในความรับผิดชอบของภาครัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ยังขาดองคความรูในการ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษาระบบ อยางถูกตองตามหลักวิชาการทําใหเกิดความสูญเสีย และการ
กระจายน้ําไปสูกลุมผูใชไมมีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดานกระบวนการมีสวนรวมในสวนที่
ยังขาดความชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา และเพิ่มมูลคาน้ํา 

 ๔.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๑) ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อสงเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเมินผลนโยบายและผลการดําเนินงานการจัดซื้อสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐที่ผานมา เพื่อปรับแนวทางและพัฒนาความหลากหลายของสินคา 
เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ พัฒนาฐานขอมูลดานผลิตภัณฑฉลากเขียว 
และเตรียมความพรอมของระบบใหการรับรองผลิตภัณฑ รวมถึง กําหนดมาตรการสนับสนุนแกผลิตภัณฑที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยการใหสิทธิประโยชนทางดานราคา รวมทั้งสรางมาตรการจูงใจแกหนวยงาน
และบุคลากรผูเกี่ยวของกับกลไกการจัดซื้อจัดจาง  



 

 

๑๗๗

(๒) ศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพื่อใหมีการสนับสนุน
ธุรกิจรีไซเคิลใหมีมากขึ้น ไมวาจะเปนในลักษณะกลุมผูคัดแยกวัสดุมีคา กลุมพอคาคนกลางรับซื้อวัสดุมี
คา และกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนผูแปรรูปวัสดุเหลือใชหรือขยะไปเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา
ตอไป จําเปนตองมีการศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพื่อลดปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงการศึกษาจะคลอบคลุมถึงอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งขอเสนอเชิง
นโยบายและแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลดวย  

(๓) ศึกษาแนวทางการใชเคร่ืองมือทางการเงินและการคลังสงเสริมการผลิตและบริโภคท่ี
สะอาด ศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนให
ผูประกอบการใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่สะอาด เพื่อประหยัดการใชทรัพยากร จูงใจให
ประชาชนลดและคัดแยกขยะ หรือจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมกับสินคาที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
จัดเก็บภาษีในพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ทองเที่ยวที่สําคัญเพื่อจัดสรรมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
เปนตน 

 ๕   ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

๕.๑ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ เพื่อใหมีการปรับระบบบริหาร
จัดการภาครัฐใหสอดคลองหลักธรรมาภิบาล จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึก ทั้งในดานการเสริมสราง
และยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายและระเบียบราชการเพื่อสรางความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจัยระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวยเสริมความเขมแข็งของภาคี
การพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ทองถ่ิน การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หนาที่ ระบบงาน และขนาดหนวยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการวิจัยความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการสรางระบบจัดการความรูในองคกร และ 
e-Government 

๕.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ 
การติดตามประเมินผลบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ อาทิ การมี
สวนรวมแสดงความเห็น รวมคิด รวมทํา และรวมกําหนดนโยบายในแผนงานโครงการของภาครัฐ 

๕.๓ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อใหมีขบวนการเสริมสรางและ
พัฒนาประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนและทุกระดับของสังคม มีประเด็นที่จําเปนตองศึกษาวิจัย 
ในเชิงลึก ๒ ดาน คือ ๑) การศึกษาบทบาทผูนําทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยและหลัก 
ธรรมาภิบาล และ ๒) การวิจัยแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน



 

 

๑๗๘

สังคมไทย อาทิ การปลูกฝงวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการศึกษา การผลักดันวัฒนธรรมประชาธิปไตยมา
ใชในวิถีชีวิตประจําวัน 

 ๕.๔ การกระจายอํานาจและการพัฒนาพื้นที่ ควรมีการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในเรื่องสําคัญๆ 
อาทิ 

(๑) การศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยาง
เหมาะสมเกื้อกูลกัน มุงใหสามารถดําเนินภารกิจภายใตหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนไมซํ้าซอน สนับสนุน
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งศึกษาหาแนวทางรูปแบบการจัดการการใชทรัพยากรรวมกัน และการเพิ่มขีดความสามารถ
การบริหารจัดการเพื่อการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

(๒) การพัฒนาขีดความสามารถดานการเงิน การคลังและการบริหารจัดการใหองคกร
ปกครองทองถิ่นสามารถรับผิดชอบดําเนินภารกิจท่ีไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําเปนตองมี
การดําเนินการวิจัยใน ๒ ประเด็นสําคัญ ดังนี้  ๑) การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ระดับอยางสอดรับกับภารกิจ และความตองการการใชจายในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มุงใหสามารถกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรรายไดที่เปนธรรม เทาเทียมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับขนาด รูปแบบ ภารกิจหนาที่การใหบริการขั้นพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงขนาดรายจายที่จําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับ 
สามารถจัดสรรรายไดใหสอดรับกับภารกิจอยางแทจริง และ ๒)การศึกษารูปแบบ ทางเลือกและมาตรการ
การเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาจัดเก็บรายไดของตนเอง มุงใหสามารถ
นํารูปแบบ แนวทางและมาตรการที่มีอยูเดิมมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางทางเลือกใหมๆ ในการ
ขยายฐานรายได และการใชระบบจัดเก็บคาบริการ เพื่อใหทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว 

(๓) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ 
ควบค ูกับการพัฒนาองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ มุงใหมีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ โดยมีดัชนีช้ีวัดที่ชัดเจนและ
การมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเสริมสรางและเผยแพรองคความรูการ
กระจายอํานาจ รูปธรรมจากการดําเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายที่สงเสริม
กระบวนการกระจายอํานาจใหสัมฤทธิ์ผล 

(๔) การศึกษาแนวโนมและผลกระทบของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนใน
ระดับประเทศ ภาคและพื้นท่ีเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค มุงเนนการศึกษาสถานการณและแนวโนม



 

 

๑๗๙

การเปลี่ยนแปลงระดับความเปนเมือง ตลอดจนรูปแบบกระบวนการสูความเปนเมืองและทิศทาง 
การขยายตัวที่ชัดเจน สามารถกํากับผลกระทบการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนพื้นที่ และดานสังคมคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจและระบบการผลิตสาขาตางๆ โดยศึกษาทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับภาค และพื้นที่
เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคของประเทศ 

(๕) การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศ (National 
Spatial Development Framework) มุงศึกษาชี้แนะรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในระดับประเทศ ภาค กลุม
จังหวัด เพื่อกําหนดการใชประโยชนพื้นที่หลักระดับภาค/และอนุภาค ควบคูกับการพัฒนาระบบและ
ศักยภาพชุมชนสําคัญ ๆ ใหมีบทบาทสอดคลองกับศักยภาพและสภาพภูมิสังคม มีการวิเคราะหการผลิต
สาขาและกลุมสินคาและบริการที่มีศักยภาพในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งการชี้แนะการพัฒนาระบบโครงขาย
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่เชื่อมโยงพื้นที่และชุมชนระดับตางๆ อยางเหมาะสม ตลอดจน
มาตรการเสริมดานการบริหารจัดการเพื่อผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนในทางปฏิบัติ อันจะชวยเสริมสรางให
เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเมืองอยางเกื้อกูล และสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู สังคมที่มี
ความสุขอยางยั่งยืน” 

(๖) การวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืนในพื้นท่ีศูนยกลาง
เศรษฐกิจหลักของประเทศ (บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน) มุงเนนการศึกษาวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาเมืองในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ กทม. 
และปริมณฑล เชื่อมตอพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกและพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันตกใหเปน กลุมเมือง/มหานครที่นา
อยู เปนตนแบบของเมืองที่มีคุณภาพของประเทศเปนฐานการกระจายความเจริญและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันไดอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๗) การศึกษารูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีชุมชน
ท่ีเชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นกับภูมิภาคและสวนกลาง มุงเนนการศึกษากลไกและระบบการบริหารจัดการและ
ประสานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่เร่ิมจากกระบวนการแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแผนทองถ่ินและ
แผนพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ภาคและประเทศ ตลอดจนศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการเสริมหนุนใหเกิด
การบูรณาการการพัฒนา และการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมในการดําเนินการในระดับ
พื้นที่และชุมชนอยางแทจริง 

๕.๕ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล เพื่อใหการพัฒนา 
ระบบติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกระดับ จําเปนตองมีการศึกษา 



 

 

๑๘๐

วิจัยใน ๒ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การติดตามประเมินผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และ
แผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใชดัชนีช้ีวัดผลกระทบการพัฒนา และ ๒) การพัฒนาระบบขอมูลและ
ระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

 

 

 



 

ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 ๑  ความนํา 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนา
ใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณา
การแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็
ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบตอคน
และสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่
กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณา
การเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให
ความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ เศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู
ความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจาก
การดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด แตเศรษฐกิจไทยยัง
ไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา 
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ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความโปรงใสในการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการ
เตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๒  การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวของ
ประเทศไทย 

๒.๑ การเปล่ียนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซ่ึงมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงแนวโนมของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้ 

(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ทําให
การเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมท้ังคนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น ประกอบ
กับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 
สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันใหผูผลิตใน
ประเทศปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเปนไทย  
นอกจากนั้น ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัวของกองทุน
ประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเปนตองยกระดับการกํากับ
ดูแลการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเตรียมความพรอมตอการผันผวนของคาเงินและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก  

(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 
ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุด
แ ข็ ง ใ น สั ง ค ม ไ ท ย  อ า ทิ  ส ร า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับ
ชุมชน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมาก
ขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทย
พื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได แต
ในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกวา  ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการดูแลและ
ปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการ
ราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ  

(๔) การเคล่ือนยายของคนอยางเสรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและกระแส
โลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น รวมทั้ง
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู  ทําใหประเทศตางๆ  ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มี 
องคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการรวมตัว
ของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไปทํางาน
ตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน  

(๕) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรในโลก
ที่มากขึ้น ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกใหเสื่อมโทรมลง สงผล
กระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิดการ
ระบาดและแพรเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและ
สนธิสัญญาเพื่อใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโลกในประเด็นตางๆ รวมกัน อาทิ 
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อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธ เปนตน นอกจากนั้น การกีดกันทางการคาที่ เชื่อมโยงกับประเด็นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ  ดวย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม 
และปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความตองการใชพลังงานในประเทศ  
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๒.๒ สถานะของประเทศ 
  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศ 
แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังตองพัฒนา
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการ เพื่อใหคนไทยอยูดีมีสุข ซ่ึงสรุปสถานะ
ของประเทศที่สําคัญได ดังนี้ 

  (๑) สถานะดานสังคมของประเทศ 
  ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป ๒๕๔๘ เทากับ ๐.๗๗๘ 
อยูในลําดับ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซ่ึงสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลีและสิงคโปร 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดยจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ และมีคนไทยที่คิดเปนทําเปนรอยละ ๖๐ ของ
ประชากร สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรูโดย
เชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการปรับตัว
เทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู จึงเปนประเด็นที่ตองเรงใหความสําคัญระยะ
ตอไป แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น เปนรอยละ ๓๙.๘ 
ในป ๒๕๔๘ แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี 
สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ต่ํา
กวาคาเฉลี่ยถึง ๗ เทา ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา จึงเปน
จุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเปนจุดฉุดร้ัง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ 

  ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการเลื่อน
ไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามี
บทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง นําไปสู
คานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ในดานสุขภาวะคนไทยไดรับ
หลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ ๙๖.๓ ในป ๒๕๔๘  การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑ 



 พ

ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน 
สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ
คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 
  สําหรับสถานะดานชุมชน พบวาสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไม
สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท  อยางไรก็ดี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและ
การจัดการความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
จัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถ่ินให
สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจ 
โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชนแลว ๓,๖๕๗ ตําบล การสงเสริม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถ่ินและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน 
ขณะที่ในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถ่ินยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหม
นอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเริ่ม
เส่ือมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจายอยูทุก
พื้นที่ประมาณ ๑.๗ ลานคน และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมขน ทําใหมี
ชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาค 
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจากอดีต โดย
กระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวกมากขึ้นแต
มีความสุขลดลง  มีรายไดไมพอรายจ าย  มีหนี้ สินเพิ่มขึ้น  และความสัมพันธของคนในชุมชน 
ลดนอยลงในลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น 

  (๒) สถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป 

ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ
เปนลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก โดยยังคงมีบทบาททางการคาระหวางประเทศ และ
รักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู
ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ขณะที่โครงสรางการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลด
ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยท่ีผลิตภาพการผลิตยังต่ํา การผลิต
อาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทําให
เกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง
เหมาะสม สวนโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปน
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ระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการ
ใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร และน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวน
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรอง
ประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา  

อยางไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดีจากการ
ดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี โดย ณ ส้ินป ๒๕๔๘ อัตราการวางงานอยูที่เฉลี่ยรอยละ ๒ 
และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนับวาเปนระดับที่มี
ความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแต
ปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น สะทอน
ถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พึ่งพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้งประเทศไทยยังมีฐานะการ
ออมที่ต่ํากวาการลงทุน จึงตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบ
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน องคความรู
เทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ   

สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหา
ความยากจน มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ ในป 
๒๕๔๗ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือนอยู
จํานวน ๗.๓๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายไดปรับตัว
ดีขึ้นอยางชาๆ โดยคาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่องจาก 
๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายไดตอง
ไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลว การกระจายรายไดในประเทศไทย
ยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ  

  (๓) สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาใชเพื่อตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป 
ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติ 
ที่บอยคร้ังและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก  
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๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา แหลงปะการังและหญาทะเล
สภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมา
จากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถ่ินที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น 

คุณภาพสิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพ
อากาศและน้ําอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกินศักยภาพ
ในการกําจัดไดทัน ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการจัดการทั้ง
การควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสง ทําใหเกิดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและ
ปนเปอนหวงโซอาหาร นอกจากนี้ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของยังมีอยูจํากัด 
รวมทั้งมีความซ้ําซอน มีชองวาง และขาดการบังคับใช 

  (๔) สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 

กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวมกับ
ภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด กลาวคือ ภาคการเมืองปรับตัว
เขมแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพอยางมาก ขณะที่ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะที่การปฏิรูประบบราชการ
นําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตกระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะปด
คอนขางมาก และยังขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในดานตางๆ  โดยเฉลี่ยอยู ในระดับดีขึ้นไป  และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ  ๓ .๘๒  ใน 
ป ๒๕๔๗ สวนภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและขยายบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งดานการเมือง
และการพัฒนาทองถ่ิน สัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนรอยละ ๗๒.๖ ในป ๒๕๔๘ 
สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่เปนธรรมาภิ
บาลมากขึ้น ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการ 
(Institute for Management Development : IMD) ปรากฏวาประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 
๓๖ ในป ๒๕๔๔ เปนอันดับที่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙ แตยังไมมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวยังไมตอบสนองตอการเสริมสราง
ธรรมาภิบาล โดยยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ ยังไมเปดโอกาสใหมีกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจของ
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ประชาชน แมการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ยัง
ไมเขมแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงจึงยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี 
ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐยังขาดประสิทธิภาพและกลไกการตรวจสอบถวงดุลนอก
ภาครัฐยังมีบทบาทจํากัด ขาดการทํางานเปนเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังรวมในการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ แมความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่อง โดยดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น จัดทําโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นเปน ๓.๘ จากคะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ในป ๒๕๔๘ ซ่ึงยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ยังคงเปน
อุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตสํานึก
สาธารณะ จึงทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสาธารณะ กอใหเกิด
ปญหาความไมเปนธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบที่ซับซอนมากขึ้น 

 ๒.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

  (๑) แนวคิดหลัก 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทย
ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสราง
การพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมยั่งยืน และออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการ
พัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการ
พัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและ
การเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุล
ระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม 
“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต
ดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังไดยึดความสอดคลองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวยแลว 

  (๒) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบและ
โครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น และสรางภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ
ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมสรางทุนสังคม ที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคง ชุมชนมีความเขมแข็ง และรวมพลังเปน
เครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ มุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจที่มี
การขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ
การลงทุน ควบคูไปกับการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม ในสวนของการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและ
จัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางยั่งยืน 

ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ โครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร
พัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมทั้ง
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง 
และเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสรางสมดุลในการจัดสรร
และกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและเสริมสรางความ
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มั่นคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 

 ๓  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 ๓.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย 

มุ งพัฒนาสู  “สังคมอยู เย็น เปนสุขรวมกัน  (Green  and  Happiness  Soc ie ty )  
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู
ภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

 ๓.๒ พันธกิจ 

เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู
ในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใต
ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม
ในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่
พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการ
พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ
แขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และ
มีการสร างสรรคคุณค า  สนับสนุนให ชุมชนมีองคความรู และสร างภูมิคุ มกัน เพื่ อคุ มครอง 
ฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับ 
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แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจาก
ขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการ
กระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการใชทรัพยากร 

 ๔  วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาว
ไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

๔.๑ วัตถุประสงค 
(๑) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ

เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการ
พึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(๓) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําให
มูลคาการผลิตสูงขึ้น  

(๔) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การ
คลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

(๕) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนใน
ทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 
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(๖) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษาผลประโยชน
ของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 

(๗) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ๔.๒ เปาหมาย 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย 
จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มี
คุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
เปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐ และกําหนดใหอายุ
คาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได
ใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  

(๒) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผน
ชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ ภายในป ๒๕๕๔  

(๓) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยให
สัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔  
สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔  อัตราเงิน
เฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป  สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอย
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ละ ๕๐  ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐   เพิ่มสัดสวน
การใชพ ลังงานหมุน เวี ยน เปนรอยละ  ๘  รวม ท้ังลดสัดส วนการใชพ ลังงานตอผ ลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชนํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ ๓๐ ของการใช
พลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมีสัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของ
กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(๔) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดม
สมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ 
และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
ชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการ
ดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมงไมเกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการ
ผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการ
จัดการอยางถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ 

(๕) เปาหมายดานธรรมาภิบาล  มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น  มีคะแนน
ภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔  ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ
ดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาค
ธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น 
และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใน
บริบทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของ
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โครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการ
พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปน
รากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี  โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้

๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ใหความสําคัญกับ 

(๑) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต 
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางาน
และการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรม
และองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญา
ทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๒) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีนาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

(๓) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุงเสริมสรางความสัมพันธที่
ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการ
เขาถึงแหลงทุน  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม 
เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการ
เสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 
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๕.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ใหความสําคัญกับ 

(๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด 
รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มีกระบวนการ
จัดการองคความรู และระบบการเรียนรูของชุมชนอย าง เปนขั้นตอน  มี เครือข ายการเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

(๒) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายใน
ชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริม
การรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

(๓) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสราง
กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน  

๕.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

(๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและความเปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม 
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและ
มูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุน
จ า ก ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ไ ท ย ในต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ตลอด จนก า รบ ริ ห า ร 
องคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวาง



 ห

ประเทศใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
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(๒) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการ
ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ
การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการ
นําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ  

(๓) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม และ
ปองกันการผูกขาด  กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง  เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง รวมทั้ง
ดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํา
งบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถ่ิน  

๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชน
และการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใตการจัดทํา
ขอตกลงกับชุมชนทองถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการชั่วคราว และ
การสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและการปองกันภัย
พิบัติ 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง รวมท้ังการสรางตลาดสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบประเมินผล
กระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ ควบคูกับ
การยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
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(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เร่ิมจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การคุมครอง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ 
สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม สงเสริมการใชความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ  

๕.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสราง
ความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ 

(๑) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวน
หนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจัง พรอมทั้งพัฒนา
ภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อใหเปน
แบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
แทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็ง
และเปนอิสระมากขึ้น 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหเขมแข็ง 
สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให
เกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางเครือขาย
การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของภาครัฐไดอยาง
เขมแข็งมีประสิทธิภาพ  

(๓) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับ
ควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ
หุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่
เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครอง
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ผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 

(๔) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบใน
การบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง พรอมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๕) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจเอกชน
ทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรมตอ
ผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงบันผลประโยชน
คืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีบทบาทในการสรางธรรมาภิ
บาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น 

(๖) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสให
ภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวน
ตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็ก
และผูประกอบการใหม 

(๗) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลย
ภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ 
ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกันประเทศและ
ตอบสนองต อภั ย คุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ ได ฉับไว  พร อมทั้ ง ผนึ กพ ลังร วมกับ 
ภาคสวนตางๆ  ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช  สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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 ๖  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความรับผิดชอบ 
รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนให
สัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี ้

๖.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ  
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันได ควบคู
ไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชใหกับภาคี
พัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตางๆ ที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลื่อนแผนบริหารราชการ
แผนดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นที่ และมิติตาม
วาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถ่ิน แผนจังหวัด/กลุม
จังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อรวมขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที ่

๖.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวมจากภาค
สวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของชุมชน เนน
การพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบ การแกปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบ
ก า ร อ อ ม  ก า ร ร ว ม ก ลุ ม  ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บบน วั ต ก ร ร ม  ก า ร ล ด ต น ทุ น ก า ร ข นส ง  แ ล ะ 
โลจิสติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน 
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ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนา
แหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 
และกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด การ
สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายใตการเสริมสราง   ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยม
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน การเปด
โอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด  ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

๖.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือตอการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง 
ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนา
บุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดนั
การออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้งการยกรางขึ้นใหม 

๖.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๐ สูการปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสราง 
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง  
๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๖.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่
มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
เปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส และตอบสนองความตองการ
ที่หลากหลายของประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร รวมทั้งพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลกระทบขั้น
สุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม ควบคูไปกับ



 คค

การสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการติดตามประเมินผลสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง 

๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการ
วางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวัง
และบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและระดับโลก ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถ่ิน 
และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 

 
 
 

 


