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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 



สา รบัญ 
   

 ปฐมบท  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ ก-ธ 

 สวนที่ ๑  สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ น-ฮ 

 ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 สวนที่ ๒   การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน   
 สถานะ และวิสัยทัศนของประเทศไทย 

บทที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน  ๑ 
 สถานะ และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย   

 สวนที่ ๓  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ 

บทที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม ๔๗ 
 แหงภูมิปญญาและการเรียนรู  

บทที่ ๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ๖๕ 
 ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  

บทที่ ๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดลุและยั่งยืน ๗๗ 

บทที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ  ๙๗ 
 การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

บทที่ ๖ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ๑๑๗ 

บทที่ ๗ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล ๑๓๗ 

 ภาคผนวก     

 



 

พระปฐมบรมราชโองการ 
เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม 

เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 
วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓ 



ป ฐ ม บ ท 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

 

 ดังเปนที่ประจักษแกประชาคมโลกโดยทั่วกันแลววา ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาและทุกระดับ 
ตางถวายความจงรักภักดีและเคารพรักอยางแรงกลาแด “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช” ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติใหสมานฉันท
เปนหน่ึงเดียวกัน 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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

 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 แนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม

 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
และสังคมในวงกวาง ทําใหตองหันกลับมาเรงแกไขฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และลดผลกระทบจาก
ปญหาการวางงานและความยากจนที่เพ่ิมขึ้นอยางรุนแรง 
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“...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง. 
มีอยางอ่ืนแตไมใชคํานี้.    ปท่ีแลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอ่ืนไมได. 
และ ไดพูดอยางหนึ่งวา  เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตอง
ท้ังหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ.    ในคราวนั้น เมื่อปท่ีแลวนึกวาเขาใจกัน 
แตเมื่อไมนาน เดือนที่แลว มีผูท่ีควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา มาชา
นานแลว  มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่ง
สวนสี่ ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําได เศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ . 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมได
แปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา...” 

“...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก. 
ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวาพอมีพอกิน . 
พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูท่ีนี่ ในศาลานี้  เมื่อ เทาไหร ๒๐ ๒๔ ป เมื่อป ๒๕๑๗. 
๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ป  ใชไหม.   วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติให
พอมีพอกิน . พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง .    ถาแตละคน
พอมีพอกิน ก็ใชได.    ยิ่งถาท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้น 
ก็เ ร่ิมจะไมพอมีพอกิน .    บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมี เลย .    สมัยกอนนี้
พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน.    จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อท่ีจะใหทุกคนมีพอเพียงได...” 

“...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย 
ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย.    ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิด
วาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก 
คนเราก็อยูเปนสุข.    พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม
ไปเบียดเบียนคนอื่น.    ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตาลยั สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 

วันศุกร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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๒ การพัฒนาที่ไมสมดุลและไมย่ังยืน 

 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนของการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ สวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
ภูมิสังคม หรืออัตภาพขององคกร หรือความพรอมของคนและระบบ ตามแนวทางการพัฒนาตาม
พระราชดําริ จึงหวังพ่ึงพิงความรู เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดย
ไมเตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมั่นคงและเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อใหสามารถ
พรอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ปญหาซ่ึงทับถม
อยางตอเนื่องจนกลายเปนปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ไดกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําใน
การกระจายทุน กระจายความเจริญและผลประโยชนจากการพัฒนา และกระจายรายไดระหวางกลุมคน
และในเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งเกิดปญหาทางสังคม ความยอหยอนทางศีลธรรม ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม
ที่ดีงามของสังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อันนําไปสูการ
พัฒนาที่ไมย่ังยืน 
 
๒.๑ สาเหตุ 

 ที่มาของการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมย่ังยืน เกิดจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ตลอดเวลากวาส่ีทศวรรษที่ผานมา ที่ไดใหความสําคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจทุน
นิยมที่มุงพัฒนาเพื่อสรางความมั่งคั่งและรายไดมาสูประเทศเปนหลัก และใชการเติบโตของรายไดตอ
หัวเปนเคร่ืองมือวัดผลสําเร็จของการพัฒนา ดวยความคาดหวังวา การเพิ่มปริมาณสินคาและบริการ 
การเพิ่มการจางงาน รวมทั้งประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ในที่สุดแลวยอมจะ
สามารถกระจายไปสูประชาชนสวนใหญของประเทศทําใหปญหาความยากจนหมดไปไดในที่สุด 

 แนวคิดและวิธีวัดการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว จึงทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจไดรับการเอาใจใส
มากกวาความสมดุลและความยั่งยืน ทั้งที่แทจริงแลวการ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” จะตองไมขัดแยง
กับเสถียรภาพ ความสมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว และควรเปนนโยบาย 
ที่ใชแกปญหาเศรษฐกิจระยะสั้น โดยมีสมมติฐานวาระบบเศรษฐกิจมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ที่
สามารถใชประโยชนบรรดาปจจัยการผลิตตางๆ ไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ “การพัฒนาเศรษฐกิจ”๓3 ที่จะ
ทําใหเติบโตตอเนื่องระยะยาวไดนั้น ตองมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี มีการพัฒนา
คุณภาพคนในเชิงสติปญญาความรอบรู มีความพอเพียงของสินคาและบริการสําหรับการดํารงชีวิตของ
ประชาชน และมีความเปนธรรมในการแบงสรรมูลคาเพ่ิมที่เกิดจากการผลิตในระหวางปจจัยการผลิต
ตางๆ รวมตลอดทั้งความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ ความมั่นคงและความสงบสุข
ในสังคม และมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเส่ือมสลายไมคุมคา และท่ีสําคัญ
ที่สุดคือ มีเอกราชและอธิปไตยของชาติซึ่งไมอาจที่จะแลกเปลี่ยนกับสิ่งอ่ืนใดได การพัฒนาที่ครอบคลุม
ความหมายทั้งหมดนี้จึงจะทําใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 
                                                 
๓ วิชิตวงศ  ณ ปอมเพชร : “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย”, กรุงเทพ : แสงดาว, 

หนา ๑๘๒-๑๘๓ 
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๒.๒ โครงสรางการพัฒนาที่ไมสมดุล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระบบเสรีนิยมที่ผานมา แมดูเสมือนวาประสบความสําเร็จจากการ
เติบโตขยายตัวในอัตราสูงอยางตอเนื่อง แตแทที่จริงเปนการเติบโตเชิงปริมาณที่ยังมีปญหาความออนแอ
ในเชิงรากฐานของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากยังพึ่งตนเองไมไดทางเทคโนโลยี ที่ผานมา สวนใหญเปน
เพียงการนําเขามาใชในการผลิตหรือเปนการบริโภคเทานั้น ทั้งที่เทคโนโลยีเปนปจจัยช้ีขาดการผลิต
สินคาและบริการที่มีความสําคัญเหนือปจจัยอื่นๆ  ในขณะที่ผลิตภาพทุนและผลิตภาพแรงงานก็ยังมี
ปญหาอยูในระดับต่ํา และการผลิตตองพ่ึงพิงปจจัยภายนอกอื่นๆ ทั้งพลังงานและวัตถุดิบตางๆ  
ขณะเดียวกันการออมของประเทศมีจํากัด ทําใหตองกูเงินตางประเทศเพื่อการลงทุนตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน การพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากตางประเทศนี้  นําไปสูการผลิตสินคาของตางประเทศ
ในไทยมากกวาสินคาที่ไทยผลิตเอง ตลอดจนพึ่งพิงตลาดตางประเทศในการสงออกสินคาดังกลาว 
จึงเปนการนําประเทศไปสูการพึ่งพิงตางประเทศอยางกวางขวาง และสรางความเสี่ยงสูงตอการ
ผันผวนของปจจัยภายนอก  
 นอกจากนี้ การระดมทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศผานสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย
และการสงเสริมการลงทุน ทําใหฐานเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สวนใหญกระจุกตัวอยูใน
พ้ืนที่เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เติบโตอยางรวดเร็ว สรางความมั่งคั่งและรายได
แกบุคคลและกลุมบุคคลที่เก่ียวของ กลายเปน “เศรษฐกิจธุรกิจ” ครอบคลุมทั่วประเทศ และสงผลให
เศรษฐกิจภาคเมืองมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากกวาการมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชนบท ทั้ง
สังคมเมืองขยายตัวอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจธุรกิจ กอใหเกิดปญหาการจัดบริการ
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวดังกลาว นําไปสูปญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมือง 
 ในขณะเดียวกัน “เศรษฐกิจประชาชน” ซึ่งสวนใหญกวาสองในสามของประเทศอยูในพื้นที่
ชนบท และเปนฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตร อยูในภาวะเสียสมดุลทางโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม และ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางรวดเร็วและตอเนื่องมากวาส่ีทศวรรษ หรืออีกนัยหนึ่ง ในเชิงเศรษฐกิจแลว
เปนการเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจายของคนชนบท เนื่องจากฐานการทํามาหากินถูกจํากัดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียดุลจากการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงมาก  ตลอดทั้งปญหา
ภัยธรรมชาติ ปญหาระดับการศึกษาและผลิตภาพการผลิตต่ํา ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ละทิ้ง 
ภูมิปญญาดั้งเดิมที่สะสมมานาน และพ่ึงพาภายนอกทางการตลาด จึงทําใหมีรายไดต่ําและยากจน ขณะที่
รายจายเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของคนชนบทเริ่มเปล่ียนเปนวัตถุนิยมมากขึ้น ทําใหรายไดไม
พอกับรายจาย นําไปสูปญหาหนี้สินมากขึ้น และสงผลกระทบตอการเสียสมดุลทางสังคมที่คนชนบทใน
วัยหนุมสาวตองละทิ้งภูมิลําเนาเดิมไปแสวงหางานและรายไดในเมืองใหญๆ และในตางประเทศ ตามมาดวย
ปญหาความออนแอของสังคมชนบทนานัปการ  
 ปญหาการเสียสมดุลอยางตอเนื่องนี้ไดทําใหคนชนบทอยูในภาวะยากไรมานานป ซึ่งลําพังปจเจก
หรือครอบครัวก็ยากจะฟนฟูแกไขใหเกิดสมดุลและยืนอยูบนพื้นฐานการพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง 
เพราะขาดความรู ขาดเทคโนโลยีที่พ่ึงตนเองไดอยางเขมแข็ง และขาดทุนทรัพย รวมทั้งขาดประสบการณ
ในเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจสมัยใหม การพลิกฟนใหคนในสังคมชนบทสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งมั่นคง 
จึงตองอาศัยจุดแข็งของวัฒนธรรมระบบเครือญาติในการรวมกลุมเรียนรู รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือ
เก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยกันในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได
แสดงใหเห็นวา แมจะมีปญหาเสียสมดุลดังกลาว แตสังคมชนบทยังคงเปนตาขายนิรภัยทางสังคมที่
สามารถชวยรองรับประชาชนจากสังคมเมืองที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตใหกลับมาพึ่งพิงได 
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๒.๓ ผลกระทบตอคนและสังคมไทย 

 การที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเปดกวางสูโลกาภิวัตน และเกิดการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
อยางไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย โดยขาดความรอบรูที่จะเปนภูมิคุมกันในการกลั่นกรองที่ดี ไดสงผล
กระทบตอระบบคุณคา ความเชื่อ พฤติกรรมการดํารงชีวิต และการปฏิสัมพันธในสังคมไทยให
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คนไทยมีคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น 
ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญสวนตนมากกวาสวนรวม การใหคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
คนและการยึดหลักธรรมในการดํารงชีวิตเริ่มเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติถูกละเลย
และมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย  

 ขณะที่การพัฒนาศักยภาพคนแมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับสูงขึ้น แต
ยังคงมีปญหาในเชิงคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรูที่ตองเรงพัฒนาอยางเรงดวน 
เนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบันเปนระบบคิดแยกสวนออกจากวิถีชีวิต โดยเอาตําราหรือวิชาเปนตัวตั้ง 
ซึ่งเปนความรูนอกตัว ยังไมใหความสําคัญตอการศึกษาใหรูจักชีวิตหรือรูจักตัวเอง ซึ่งจะทําใหวาง
ความสัมพันธระหวางตัวเองกับผูอื่นและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองมีจริยธรรม๔4 และสามารถนํา 
“ความรอบรู” ที่เช่ือมโยงทั้งหลักวิชาและประสบการณความรูจากชีวิตจริงมาใชประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะทําใหสามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลคนอื่นไดตอไป 
 
๒.๔ การบริหารจัดการประเทศแบบรวมศูนย 

 ระบบบริหารจัดการประเทศยังปรับตัวไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง แมจะเริ่มมีการปรบัปรงุ
กลไกภาครัฐและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น แตยังไม
สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางและระบบ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมยังรวมศูนยอํานาจการบริหารอยูในสวนกลาง บทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมยังมีคอนขางจํากัด เนื่องจากยังไมมีสวนรวม
ตัดสินใจเชิงนโยบายและรวมปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวมที่แทจริง 
การเปดโอกาสการมีสวนรวมของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญยังมีข้ันตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ยุงยากซับซอน ไมเอ้ือตอกระบวนการมีสวนรวม 

นอกจากนี้ การจัดสรรพทรัพยากรของประเทศและการออกกฎหมายตางๆ ซึ่งเปนเคร่ืองมือ
จัดสรรสิทธิและอํานาจ มุงใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมดังกลาว๕5 ยังขาดกฎหมาย
ที่เก้ือหนุนและสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ 
ทั้งมีกฎหมายที่ลาสมัยและเปดโอกาสการใชดุลยพินิจแกเจาหนาที่ภาครัฐมาก ทําใหสามารถแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว เมื่อประกอบกับระบบความสัมพันธในสังคมไทยที่ยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภ จึงทํา
ใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
                                                 
๔ ประเวศ วะสี : “การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง”, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗ 

หนา ๑๖ 
๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “การสรางธรรมาภิบาล” (Good Governance), ในสังคมไทย, กรุงเทพ : วิญูชน, ๒๕๔๒ 

หนา ๖๘-๖๙ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหความมั่งคั่งกระจุกตัวอยูที่คนสวนนอย
และบางพื้นที่ เกิดความเหลื่อมล้ําของรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนาระหวางกลุมคนในสังคม 
ระหวางภูมิภาค และระหวางชนบทกับเมือง นําไปสูปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการของประเทศที่ไมสมดุลและไมเปนธรรม และกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงในสังคมเพิ่มมากขึ้น 

๒.๕ การแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จึงมีสาเหตุมาจากปญหาความ
ออนแอของโครงสรางที่สะสมมานานและไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ความไมพรอมทั้งดานคุณภาพคน
และระบบแบบเกา ทําใหไมสามารถปรับตัวใหรองรับและเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนและสภาพแวดลอม
ของสังคมสมัยใหมที่เช่ือมโยงสลับซับซอนและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได ประกอบกับปญหาการ 
กอหนี้ตางประเทศระยะส้ันจํานวนมากและการลงทุนที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคาของภาคธุรกิจ
เอกชน รวมทั้งการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน เพ่ือมุงสรางผลกําไรโดยมิไดคํานึงถึง
ผลลัพธตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมุงกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดวยนโยบายการคลัง และใชนโยบายการเปดเสรีทางการเงินโดยขาดการกํากับและตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง จึงเปนปจจัยตัวเรงที่กอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยและสังคมโดยรวมเปนอยางมาก 

 ในระยะสองปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากที่สุดเปน
ประวัติการณ ทําใหตองปรับแผนใหมโดยใหลําดับความสําคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัว
และมีเสถียรภาพ เพ่ือที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีตอคนและสังคม โดยเฉพาะปญหาความยากจน
และการวางงานที่เพ่ิมขึ้นสูงมาก พรอมทั้งไดดําเนินการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและปรับระบบบริหาร
จัดการของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสมากขึ้น การบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจหลังวิกฤต
ดังกลาวไดชวยทําใหเศรษฐกิจฟนตัวอยางตอเนื่อง แรงกดดันที่มีตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะดาน
เสถียรภาพเริ่มคลี่คลายลง การแกไขปญหาสถาบันการเงินมีความคืบหนาเปนลําดับ ขณะที่การฟนฟูให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวไดชวยลดผลกระทบการวางงานจนตลาดแรงงานกลับเขาสูภาวะปกติ 
ภาวะความยากจนเริ่มลดลง ตลอดจนการขยายหลักประกันสุขภาพ หลักประกันทางสังคมและการ
คุมครองแรงงานไดสงผลใหคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีข้ึน  

อยางไรก็ตาม เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ พบวา การพัฒนาประเทศยังขาดความสมดุล 
เศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง เนื่องจากเปนการขยายตัวเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพและอยูบน
พ้ืนฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางส้ินเปลือง ทั้งยังคงพ่ึงพิงภายนอกหรือภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศมากกวาในประเทศ ขณะท่ียังมีปญหาดานคนและสังคมอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ปญหาการ
ปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
ปญหาความยอหยอนทางศีลธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่มุงวัตถุนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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๒.๖ การทบทวนแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

 บทเรียนจากการพัฒนาที่ไมสมดุลดังกลาวขางตน ไดทําใหประชาชนชาวไทยทุกระดับในทุกภาค
สวนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ ยอนกลับมาพิจารณาและทบทวนวิถีการ
ดําเนินชีวิตและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงที่ผานมา แลวหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาและ
ดํารงวิถีชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนเกิดกลุม
นักคิดและนักปฏิบัติจากหลายหนวยงานและหลายสาขาอาชีพ ทั้งในระดับรากหญาและสวนกลาง ที่หันมา
ใหความสนใจศึกษา คนควา พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเชิงกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตระหนักถึง
ความสําคัญของพระราชดําริดังกลาว จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ มารวมกันพิจารณากลัน่กรอง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานในโอกาสตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเปนนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพรเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชน
โดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกบัการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยมุงวางรากฐาน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง มีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 

 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ นับวาประสบผลสําเร็จที่สามารถผลักดัน
ใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพ ฐานเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้น การจางงานอยูใน
ระดับคอนขางเต็มที่ รายไดเฉล่ียตอหัวของคนไทยโดยรวมเพิ่มขึ้น ทําใหความยากจนลดลง และความ
เหล่ือมล้ําทางรายไดระหวางคนจนกับคนรวยมีแนวโนมดีข้ึน ขณะเดียวกันการดําเนินการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยและการมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพโดยครอบคลุม
คนสวนใหญของประเทศ ตลอดจนการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการทางสังคมอื่นๆ ทั่วถึง
มากขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวมดีข้ึนเปนลําดับ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมี
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหาร
จัดการประเทศที่ยังคงขาดสมดุล การพัฒนาดังกลาวจึงยังไมสอดคลองเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเทาที่ควร  เศรษฐกิจของประเทศยังพ่ึงพาภายนอกและไมเขมแข็งพอท่ีจะเปนภูมิคุมกันตอภาวะ
ความผันผวนจากกระแสโลกาภิวัตน และยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนจากการพัฒนา ขณะที่ภูมิคุมกันของสังคมไทยลดลงจากกระแสบริโภคนิยม เกิดความยอหยอน
ทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เชนเดียวกับการใหคุณคาศักดิ์ศรีความเปนคนที่เส่ือมถอยลง 
ตลอดทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังคงไดรับผลกระทบจากปญหาขาดสมดุลระหวางการใช
ประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู ซึ่งนับเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ จึงยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศที่
สมดุล เปนธรรม และย่ังยืนในที่สุด 
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เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลกยุค โลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี 
ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ 
นักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา 
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่นๆ โดย
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัส ชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงอัญเชิญมาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
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๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
 
 

๓.๑ กรอบแนวคิด 

 การพัฒนากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายเชิงทฤษฎีของกลุม
นักคิดตางๆ๖6 พอสรุปไดวา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาการดํารงชีวิตและดํารงชาติที่ 
กาวพนเพดานความคิดแบบตะวันตกที่มีลักษณะเปนเอกนิยมและทวินิยม แต “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีลักษณะเปนพหุนิยมที่ยอมรับการดํารงอยูรวมกันของสิ่งที่แตกตางกัน โดยไมจําเปนตองมี
ความขัดแยง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อมโยงทุกมิติของวิถีชีวิตเขาดวยกัน 
จึงเปนทฤษฎีแบบบูรณาการเปนองครวม ทั้งเปนปรัชญาที่มองสถานการณโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร 
มีความเปนสากล เขาใจงาย และสามารถนํามาปฏิบัติไดผลจริง จึงมีพลังสูงในการกระตุนใหผูปฏิบัติมี
ความสุขไดตามอัตภาพที่เหมาะสมกับสถานะของตน โดยประยุกตใชไดกับการปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับตลอดเวลา ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งมีความสมสมัยในการชี้นําสังคมให
สามารถรอดพนวิกฤต และใชเปนแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดเปนอยางดี 

 ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถพิจารณา
จําแนกออกไดเปน ๔ องคประกอบหลัก๗7 ดังนี้ 

 แนวคิดหลัก : “แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน” 

 แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยใหสามารถดํารงอยูในประชาคมโลกทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไดอยางมั่นคง มีเกียรติศักดิ์ศรี สงบสุขและสันติกับนานาประเทศ และเปน “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” นั้น จําเปนตองทบทวนหา “ดุลยภาพเชิงพลวัตใหม”๘8 เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทรรศนและวิถีการพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานความแตกตางของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง เพื่อใหเกิดความสมดุลพอดีระหวาง “ความเขมแข็งใน
การพ่ึงตนเองของประชาชนและชุมชนทองถ่ินในชนบทที่เปนฐานรากของสังคมและความสมดุลใน
ประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมืองและความรวมมือเปนเครือขายพันธมิตรการพัฒนากับ
ประเทศตางๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน” 
                                                 
๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : “กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หนา ๕๙-๖๑  
๗ เกษม วัฒนชัย : “พอเพียง” เอกสารปาฐกถาพิเศษเนื่องในพิธีเปดชมรมเศรษฐศาสตร สถาบันปวย อ๊ึงภากรณ  

หนา ๑๗ 
๘ สุวิทย  เมษินทรีย : “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน : การเชื่อมโยงโลกาภิวัตนกับชุมชนภิวัตน”, หนังสือพิมพ

มติชน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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 เปาประสงค : “ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
วัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

 เปาประสงคการพัฒนาประเทศ จึงตองมุงสรางความสมดุลของวิถีการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ
ของการพัฒนาแบบองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เปนการบูรณาการเชื่อมโยงทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และการเมืองเขาดวยกัน รวมทั้งสรางความสมดุลระหวางมิติ
ทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ขณะเดียวกันตองสรางความสมดุลของการพัฒนาระหวางภายในประเทศ
กับโลกภายนอก โดยตอง “รูเทาทันโลกาภิวัตน” สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน สามารถกลั่นกรองเลือกรับในสิ่งที่จะสรางโอกาสการพัฒนาและ
ปองกันภัยคุกคามจากโลกภายนอก ทั้งดานวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

 หลักการ : “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน”  

 การวางแผนยุทธศาสตรและการดําเนินการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในทุกระดับ จะตองยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการที่มีความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ กลาวคือ จําเปนตองใชหลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะห
เหตุปจจัยที่เก่ียวของและคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ โดยรูจักประมาณคือ “รูเรา” วา
สถานะของประเทศเปนอยางไร มีจุดแข็งและจุดออนในการพัฒนาเรื่องใดบาง และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกยุคโลกาภิวัตนคือ “รูเขา” โดยตองเขาใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ขอดี
และขอเสียที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน เพ่ือที่จะรูจักเลือกรับหรือนําส่ิงที่ดีและมีความเหมาะสมมา
ประยุกตใชและเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณที่อาจเปนภัยคุกคามประเทศ วิธีคิดอยางมีเหตุผล
ดังกลาวนี้ จะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงหรือใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาประเทศใหเปนไปอยางสมดุล บนพื้นฐานความพอดีระหวาง “ความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก” และระหวาง “สังคมชนบทกับสังคมเมือง” โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล และมีการเตรียมการจัดการ
ความเสี่ยงดวย “ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหพอเพียงพรอมรับผลกระทบและเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

 เง่ือนไขพื้นฐาน : “จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ” 

 ในการขับเคลื ่อนกระบวนการวางแผนและการพัฒนาทุกขั้นตอนใหเปนไปตามหลักการ 
“ความพอเพียง” นั้น จําเปนจะตองใช “ความรอบรู” ทั้งความรูในหลักวิชาและความรูในตัวคนที่สะสม
จากประสบการณชีวิตจริงเปนภูมิปญญาทองถ่ิน และมีความรอบคอบในการนําความรูเหลานี้มาพิจารณา
ใหเช่ือมโยงเขาดวยกันอยางรอบดาน และนําไปใชในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาอยางระมัดระวัง 
เปนไปตามลําดับขั้นตอนและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของวิถีชีวิตสังคมไทย เพ่ือปองกันความ
ผิดพลาดลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางสมบูรณและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ประเทศ ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางศีลธรรมทางจิตใจของคนในชาติในทุกภาคสวนและทุกระดับ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ และนักธุรกิจเอกชน ใหมีสํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและ
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ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” คือ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีสติปญญา ความรอบรูและความรอบคอบ อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหพรอม
เผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
๓.๒ การประยุกตใชกับบริบทการพัฒนาประเทศ

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาหลังยุคสงครามเย็นสิ้นสุดลง โลกไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนที่
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทําใหเกิดภาวะการพึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยง
กันของสังคมโลก เกิดการเคลื่อนยายของประชากรและแรงงาน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และอาชญากรรมขามชาติ ขณะที่กระแสประชาธิปไตยมีอิทธิพล
ตอแนวคิดและคานิยมในการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษสิทธิมนุษยชน 
การคุมครองสิทธิเด็ก สตรี ผูดอยโอกาส และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
รวมทั้งกระแสการผลักดันการปฏิรูปในเรื่องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลกใหมีความ
โปรงใสและมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ ้น ขณะเดียวกัน ความขัดแยงทางลัทธิอุดมการณได 
ผอนคลายลง และภัยคุกคามตอความมั่นคงไดเปลี่ยนรูปแบบใหมไปสูการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
การคา ภายใตระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่เปนระบบเดียวของโลกปจจุบัน โดยกระแสการคาและการเงิน
เสรีเปนไปอยางเขมขน มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การกําหนดขอตกลง กติกาการคา
และการลงทุนระหวางประเทศใหมๆ  ตลอดจนมีการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมอยาง
หลากหลายและกาวกระโดด ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในเวทีการคาโลก ทําใหภาวะการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ การคา การเงิน และการลงทุนระหวางประเทศทวีความรุนแรงขึ้น และจะสงผลใหการ
ตางประเทศทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึนในสหัสวรรษใหม 

ประเทศไทยนับเปนประเทศเล็กในประชาคมโลก จึงยอมถูกกระแสโลกผลักดันใหตองดําเนินไป
ในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยตองเช่ือมโยงสัมพันธกับประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง หากประเทศไทยเลือกที่จะดําเนินไปในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมตามกระแสโลกอยาง
ขาดความรูเทาทันโลกาภิวัตน และขาดความเขาใจในบริบทของตนเอง ก็จะเกิดภาวะความเสี่ยงที่ตอง
เผชิญกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นดังเชนที่
ประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรงมาแลวในอดีต ประเทศ
ไทยจึงจําเปนตองแสวงหาจุดยืนของตนเองใหเหมาะสม โดยอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางที่ยอมรับการดํารงอยู
รวมกันทามกลางความแตกตางไดอยางสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและบริบทสังคมไทย เพ่ือเปน
การสรางภูมิคุมกันใหประเทศรอดพนจากวิกฤตและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงในประชาคมโลก 

กระบวนทรรศนการพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยูบนพื้นฐานของ 
“ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เช่ือมโยงทุกมิติอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
กับในเมือง โดยมุงสรางดุลยภาพการพัฒนาระหวาง “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและ
ชุมชนทองถ่ินในชนบทที่เปนฐานรากของสังคม และความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาค
สวนอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสราง



 

 

ด

เครือขายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใหความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความไดเปรียบดานอัตลักษณคุณคาของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” และ 
“ทุนเศรษฐกิจ” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและสมดุล ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบและวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดยใชความรอบรู คุณธรรมและ 
ความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันที่ดี 
ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี เพ่ือนําไปสูสังคมไทย 
ที่พึงปรารถนาคือ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยมีบริบทการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ๕ ประการ 
ดังตอไปนี้ 

 
 (๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแหงศีลธรรมและฐานความรู 

 โดยที่ “คน” หรือ “ทุนมนุษย” เปนทุนสังคมที่สําคัญที่สุด และมีบทบาทเปนทั้งผูสรางการพัฒนา
และผูไดรับผลจากการพัฒนา จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา โดยเริ่มจากการเสริมสราง “สุขภาวะ” ของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีใหสามารถดูแลตนเองได และมีกําลังทําประโยชนตอสวนรวม และใหความสําคัญตอการสราง 
“ภูมิคุมกันทางจิตใจ” ของคน โดยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว (บาน) สถาบันทางศาสนา 
(วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางศรัทธาและปลูกฝงใหคนหยั่งลึกใน 
“ศีลธรรมพื้นฐาน”๙9 คือ “การเคารพในศักดิ์ศรี คุณคา สิทธิและหนาที่ของความเปนคนอยางเทาเทียม
กัน” ยึดมั่นในคุณความดีทั้งตอตนเองและผูอ่ืน สํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความซื่อสัตยสุจริต ความไมโลภและไมเบียดเบียนผูอ่ืน ความเมตตา ความรู รัก 
สามัคคี ความรักชาติและทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และมี “ความเพียร” คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
มีสติ ปญญาและรอบคอบ อันจะทําใหดําเนินวิถีชีวิตอยางมีความสุข รูจักประมาณตน มีเหตุผลและ
รอบคอบ ระมัดระวัง นําไปสู “สังคมแหงศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุลระหวาง “โลกวัตถุ” กับ 
“จิตวิญญาณ” และมีความสันติสุข พรอมไปกับการพัฒนาคนใหมี “ปญญาหรือความรอบรู” ใหรูตัว
เองและรูนอกตัว โดยเชื่อมโยงฐานความรูในตัวคนจากชีวิตจริงเขากับฐานความรูในหลักวิชาอยางบูรณาการ
ใหรูรอบดาน กระตุนใหใฝรูและสงเสริมใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาในตัวคนที่มี
หลากหลาย และถายทอดเปนภูมิปญญาเปดเผยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคเปน
นวัตกรรมและองคความรูใหมๆ ที่สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ นําไปสู 
“สังคมแหงการเรียนรู” อันจะเปนภูมิคุมกันใหคนมีความรอบรูเทาทันและพรอมเผชิญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได  

 ขณะเดียวกันพัฒนา “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู” อยางเปนระบบ ใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทย และสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในแนวพึ่งตนเอง หรือมีความไดเปรียบทางการแขงขันของเศรษฐกิจไทย ที่
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนลําดับแรก เนนเทคโนโลยีที่สงเสริมการผลิตมากกวาการบริโภคของ
ประชาชนโดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอย หรือเนนเทคโนโลยีที่ใชประโยชนจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                 
๙ ประเวศ วะสี : เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐ 



 

 

ต

ทุนมนุษยอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม๑๐10โดยใชประโยชนจากศักยภาพของทุน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยูแลว และจากทุน “วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน” ที่มีคุณคา
หลากหลายซึ่งตองรักษาและสืบสานสูคนรุนหลัง โดยนํามาตอยอดผสมผสานกับองคความรูสมัยใหมใหเปน
จุดแข็งในการสรางสรรคคุณคาเพ่ิมในการผลิตสินคาและบริการของไทย รวมตลอดทั้งพัฒนาองคความรูดาน
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับศักยภาพความไดเปรียบในการผลิตสินคาไทย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือสรางรากฐานของอุตสาหกรรมไทยใหสามารถพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยีไดมากขึ้น ลดการพึ่งพาความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศ อันจะเปนการเพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปนการสรางภูมิคุมกันตอภัยคุกคามที่เกิดจากกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วของโลก 
 
(๒) การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงสูระดับจังหวัดและ

ภายนอก 

 เพ่ือสรางความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม เปนการพัฒนา “เศรษฐกิจประชาชน” และ “สังคมชนบท” ที่ใหความสําคัญกับการรวมกลุมและ
พลังความรวมมือของประชาชนใน “การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน” โดย
การพัฒนาแบบองครวมที่ยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง เพ่ือใหเกิดความสมดุลของการพัฒนาและความยั่งยืนของ
การใชทุน ทั้งทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญา และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่ในแตละชุมชนทองถ่ิน ซึ่งมีอัตลักษณและ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน “เปนการอยู
รวมกันอยางสันติสุขระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” โดยยึดมั่น
ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปน “ภูมิคุมกัน” ตอผลกระทบที่ชุมชนทองถ่ินอาจไดรับจากภายนอก
และกระแสโลกาภิวัตน คือ “การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง” รูจักพัฒนาตนเอง “การคิด
พึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน” ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และ “การใชชีวิตอยางพอเพียง” 
รูจักลดกิเลสและความตองการของตนเองลง และทําประโยชนใหแกสวนรวมมากขึ้น  

ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินควรเปนไปตามลําดับขั้นตอน เร่ิมจาก 
“การพึ่งตนเอง” ในระดับครอบครัวในเรื่องปจจัยสี่แลวจึงพัฒนาตนเองให “สามารถอยูไดอยาง
พอเพียง” ดวยการลดรายจาย เพ่ิมรายไดและอดออมใหพอมีพอกินพอใช ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน แกไขปญหาตามเหตุและปจจัยดวยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยูกอนคิดพึ่งผูอ่ืน เมื่อมี
ความเขมแข็งและเปนอิสระแลว จึงพัฒนาข้ึนมาเปนการแลกเปลี่ยนในขั้นพึ่งพากันและกัน นําไปสูการ
รวมกลุมกันในระดับชุมชนและทองถิ่น และทําประโยชนเพ่ือสวนรวม โดยมี “การจัดการความรูและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน” ใหคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไดรับอํานาจและสิทธิในการ
เขาถึงและจัดการทรัพยากร สามารถตัดสินใจไดอยางเปนอิสระ และจัดการ “ทุน” ของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินเพื่อบรรเทาปญหาความยากจนในชุมชน และ
มีธรรมาภิบาลในการจัดการองคกรชุมชนทองถ่ินจนสามารถ “พึ่งพาตนเอง” ในระดับชุมชนทองถิ่น 
แลวจึงพัฒนา “เครือขาย” สูภายนอกกับชุมชนอื่นแบบชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
                                                 
๑๐ สิปปนนท เกตุทัต : “ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม”, 

กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔ หนา ๔๐-๔๑ 
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นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ ตองมีบทบาทสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชมุชน โดย
ยึดหลักการทํางานแนวพระราชดําริ “ภูมิสังคม” และ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” เพ่ือสราง “สันติ
สมานฉันทและความเจริญที่ย่ังยืน” ปรับกลไกและกระบวนการทํางานใหเอ้ือตอวิถีการพัฒนาของชุมชน
ทองถ่ิน กระจายอํานาจและใหความรูแกชุมชนและทองถ่ินใหสามารถบริหารจัดการตนเอง และสนับสนุน
การสรางเครือขายวิถีเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับ
ภายนอกอยางเปนลําดับขั้นตอน อันจะทําใหชุมชนทองถ่ินดํารงอยูไดอยางมีอัตลักษณ มีศักดิ์ศรีและ 
อยูอยางย่ังยืน ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัดในลักษณะเชื่อมโยงและพึ่งพากันใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ือสรางโอกาสการพัฒนา 
สรางงานและสรางรายไดใหแกประชาชนและชุมชนทองถ่ินในภูมิภาคและชนบท และขยายเชื่อมโยงสู
โลกาภิวัตนตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ควบคูไปดวย 

 
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิตที่แข็งแกรงของประเทศ  

เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันอยางสรางสรรคของ “เศรษฐกิจธุรกิจ” ที่สามารถใช
ประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนไดอยางชาญฉลาด รูเทาทันและกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการผลิตที่เปนจุดแข็งแกรงของประเทศ หรือการผลิตบนฐานความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งอยูบนพื้นฐานศักยภาพและความไดเปรียบ
ดานอัตลักษณและคุณคาของทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจ ที่มีสะสมมานานของชาติ 
ซึ่งประเทศอื่นเลียนแบบไดยาก และคนไทยสามารถตอยอดความรู พัฒนาผลิตภัณฑและสรางนวัตกรรม
ใหมข้ึนไดดวยตนเอง เหมาะสมกับปจจัยพื้นฐานหรือทุนที่มีอยูเดิมในประเทศ ดังนั้น จึงตองปรับ
โครงสรางการผลิตของประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการบนฐาน
องคความรู โดยเนนการสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการของไทยที่มีจุดเดนดานวัฒนธรรม อัธยาศัย
ไมตรี และเอกลักษณความเปนไทย เพ่ือพัฒนา “ความเกง” ในการแขงขันยุคโลกาภิวัตน  

ในการสรางความแข็งแกรงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถแขงขันไดตองยึดหลัก 
“พึ่งพากันและกัน” โดยใชกระบวนการพัฒนาเครือขายรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร และเชื่อมโยงหวงโซ 
บนฐานความรูและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุน ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ความรวดเร็ว
ในการประกอบธุรกิจ นําไปสูการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ โดยภาครัฐมีบทบาทสนับสนุนดาน
การพัฒนาคุณภาพคน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองและระบบโลจิสติกส และบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจสวนรวมใหมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการความเสี่ยงใหเปนภูมิคุมกันที่ดีพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสงเสริมการออม เพิ่มทางเลือกการระดมทุนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ที่จะชวยลดความเสี่ยงและการพึ่งพา
ตางประเทศ และใหมีการกระจายรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรมในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดทั้งการเสริมสรางความรวมมือเปนพันธมิตรการพัฒนากับกลุมประเทศ
เพ่ือนบานและนานาประเทศ เพ่ือเพ่ิมบทบาทและความสามารถการแขงขันในเวทีโลก 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสการคาการลงทุนเสรีในยุคโลกาภิวัตน นํามาซึ่ง
ความหลากหลายและซับซอนในภาคการผลิตและบริการ องคความรู เทคโนโลยีใหมๆ และนวัตกรรมที่
ไดถูกคิดคนและพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหการประกอบธุรกิจมิไดมุงเพียงตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศเทานั้น แตตองคํานึงถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดวย ภาคธุรกิจเอกชน
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จึงตองมี “ความรอบรูเทาทัน” บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจทางธุรกิจและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณเพ่ือเปน “ภูมิคุมกันที่ดีในธุรกิจ” นอกจากนี้ การ
ประกอบธุรกิจตองคํานึงถึง “หลักพอประมาณและความมีเหตุผลในเชิงธุรกิจ”ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน “มีความรับผิดชอบ”ไมเบียดเบียนทั้งตอผูมีสวนไดสวนเสียใน
กิจการและตอสังคมและสิ่งแวดลอม เมื่อธุรกิจเขมแข็งแลวควรมีสวนรวมสรางชุมชนและสังคมให
เขมแข็งและนาอยู ซึ่งไมเพียงสรางประโยชนตอสวนรวมจากการคืนกําไรใหกับสังคม แตยังเปนการ
สรางความเขมแข็งใหองคกรอยางย่ังยืนดวย 

 
 (๔) การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 เพ่ือใหสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ และสรางสภาพแวดลอมที่ดี ใหเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของประชาชนและ
ชุมชนทองถ่ินในสังคมชนบทไดอยางสมดุลและยั่งยืน โดยอนุรักษฟนฟูดิน ลุมน้ํา ปาไม ชายฝงทะเล 
และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความเปนธรรมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร 
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและสรางจิตสํานึกของประชาชนและชุมชนใหมี “จริยธรรม” ในการอนุรักษ
และใชทรัพยากรอยางรูคุณคา พรอมทั้งพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยูบนฐานความรู 
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน และความสามารถในการจัดการของชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงดาน
อาหารและสุขภาพ โดยพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอน ใหเกิดกระบวนการพึ่งตนเองของชุมชนทองถ่ิน
ไดอยางมั่นคง แลวจึงขยายโอกาส สรางเครือขาย ยกระดับภูมิปญญาและนวัตกรรม สรางคุณคาเพ่ิมของ
การผลิตสินคาและบริการใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและตลาดโลกในระยะยาว 

 นอกจากนี้ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตองสงเสริมใหเกิด “การผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน” โดยปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และปรับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม 
โดยเฉพาะในสังคมเมือง ใหมุงสู “ความพอเพียง” มากขึ้น รวมทั้งมีการจัดการมลพิษอยางมี
ประสิทธิภาพและควบคุมมลพิษที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
(๕) การเสริมสรางระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 เพ่ือสรางความเปนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใหกับทุกภาคสวนในสังคม
อยูรวมกันอยางสันติสุข และประเทศไทยมีเสถียรภาพสามารถยกระดับขึ้นสูความเปนสากลในประชาคมโลก 
โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศบนหลัก
ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย ที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคปจเจกชนและครอบครัว มีสวนรวมผนึกพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการสังคมไทย 
ใหมีการสรางความโปรงใสของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหการทุจริตประพฤติมิชอบกระทําไดยาก 
มีความรับผิดชอบตรวจสอบได และรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ รวมทั้งมีกฎเกณฑที่ดีกําหนด
ความสัมพันธของทุกภาคสวนที่ยุติธรรมชัดเจน และสราง “สิทธิ” และการยอมรับในสวนรวมของแตละ
ภาคสวนในสังคม  
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 ในดานการบริหารจัดการภาครัฐ จําเปนตองลดขนาดของภาครัฐใหเล็กกระทัดรัดและ 
มีประสิทธิภาพ โดยปรับบทบาทภารกิจจากเดิมที่ใชอํานาจควบคุมและสั่งการมาเปนการกํากับดูแลและ
สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนใหมีการดําเนินการรวมกันในลักษณะหุนสวน
การพัฒนา และลดบทบาทและอํานาจของสวนราชการในสวนกลางลง โดยเพิ่มบทบาท มอบอํานาจ
และกระจายอํานาจการตัดสินใจและดําเนินการใหแกสวนราชการในพื้นที่ คือ สวนภูมิภาคและ 
สวนทองถ่ิน พรอมทั้งปรับกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศใหสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่และชุมชนทองถิ่น ใหจังหวัดสามารถตั้งและรับการจัดสรรทรัพยากรโดยตรง
เองได เพ่ือนํามาพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ “ภูมิสังคม” และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ินและความตองการของประชาชน ขณะเดียวกัน ปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหโปรงใสและถูกตอง
เปนธรรมยิ่งข้ึน โดยลดการผูกขาด เรงการแขงขันที่เปนธรรมและคุมครองผูบริโภค พรอมไปกับเรง
สรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน และเพ่ิมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการประเทศใหเกิดการคานอํานาจภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน รวมตลอดทั้งเสริมสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
การวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยเพิ่มอํานาจแกประชาชนมากขึ้น 

โดยสรุป แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  จึงเปน “การสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และวิถีการพัฒนาอยูบน
พ้ืนฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เช่ือมโยงทุกมิติอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง รวมทั้งความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ 
ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหวางภายในคือ “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของฐานรากของสังคม
และความสมดุลในประโยชนของทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม” กับภายนอกคือ 
“ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและสรางพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน” โดยใหความสําคัญ
กับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติทั้ง “ทุนสังคม” 
“ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” และ “ทุนเศรษฐกิจ” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน 
พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและสมดุล ควบคูไป
กับการเสริมสรางระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดยใช
ความรอบรู คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
มีระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระบวนทรรศนการพัฒนาดังกลาวนี้จะเปนภูมิคุมกันประเทศ
ใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน 
ทั้งดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจไดเปนอยางดี อันจะนําไปสู “ความอยูดีมีสุข” ของ
คนไทยทั้งชาติ เปน “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” และประเทศไทยสามารถ “ดํารงอยู” ในประชาคมโลกได
อยางมีเอกราชและอธิปไตยที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ สงบสุขและสันติกับโลกในที่สุด 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 ๑  ความนํา 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวย
พัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมา
เปนบูรณาการแบบองครวม เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
อยางไรก็ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบ
ตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจาก
วิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให
ความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคน
ไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ 
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
มาก อันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุง
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพตดิ 
แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดาน
คุณภาพการศึกษา ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง 



 บ

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี
การเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒  การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัว
ของประเทศไทย 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งแนวโนมของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้ 

(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก 
ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งคนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น 
ประกอบกับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการ
ผลักดันใหผูผลิตในประเทศปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเปนไทย  นอกจากนั้น ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัว
ของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเปนตอง
ยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเตรียมความพรอมตอการ
ผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก  

(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับ
ชุมชน 



 ป

(๓) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขา
สูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาส
มากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและ
แพทยพ้ืนบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสู
ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา  ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการ
ดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหา
การกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ  

(๔) การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและ
กระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพ่ือการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น 
รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มี 
องคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการรวมตวั
ของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไปทํางาน
ตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปญหาท่ีจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน  

(๕) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรใน
โลกที่มากขึ้น ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลกใหเส่ือมโทรมลง สงผล
กระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิด
การระบาดและแพรเช้ือโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและ
สนธิสัญญาเพื่อใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโลกในประเด็นตางๆ รวมกัน อาทิ 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธ เปนตน นอกจากนั้น การกีดกันทางการคาที่เช่ือมโยงกับประเด็นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ  
ดวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมี
สวนรวม และปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตอง
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ือรองรับความตองการใชพลังงาน
ในประเทศ  
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๒.๒ สถานะของประเทศ 

  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศ 
แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังตองพัฒนา
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการ เพ่ือใหคนไทยอยูดีมีสุข ซึ่งสรุปสถานะ
ของประเทศที่สําคัญได ดังนี้ 

  (๑) สถานะดานสังคมของประเทศ 

  ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป ๒๕๔๘ เทากับ ๐.๗๗๘ 
อยูในลําดับ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่งสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลีและสิงคโปร 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดยจํานวนปการศึกษา
เฉล่ียของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ และมีคนไทยที่คิดเปนทําเปนรอยละ 
๖๐ ของประชากร สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรู
โดยเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการ
ปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู จึงเปนประเด็นที่ตองเรงให
ความสําคัญระยะตอไป แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 
เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ
มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ต่ํากวาคาเฉล่ียถึง ๗ เทา ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูใน
ระดับต่ํา จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
และเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ 

  ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการ
เล่ือนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาด
การคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบัน
ศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง 
นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ในดานสุขภาวะคนไทยไดรับ
หลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ ๙๖.๓ ในป ๒๕๔๘  การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑ 
ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน 
สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ
คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 
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  สําหรับสถานะดานชุมชน พบวาสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไม
สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท  อยางไรก็ดี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและ
การจัดการความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
จัดการกับปญหาท่ีมากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถ่ินให
สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจ 
โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือการจัดทําแผนชุมชนแลว ๓,๖๕๗ ตําบล การสงเสริม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถ่ินและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน 
ขณะท่ีในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถ่ินยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุน
ใหมนอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันเริ่มเสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจาย
อยูทุกพ้ืนที่ประมาณ ๑.๗ ลานคน และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมขน 
ทําใหมีชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพ่ือเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุก
ภูมิภาค ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจาก
อดีต โดยกระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวก
มากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอรายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 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
สรางมูลคาเพ่ิมไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพ่ึงพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา การผลติ
อาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางส้ินเปลือง ทํา
ใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง
เหมาะสม สวนโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปน
ระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวน
การใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร และน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพ้ืนที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวน
โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรอง
ประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา  
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อยางไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดีจาก
การดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี โดย ณ ส้ินป ๒๕๔๘ อัตราการวางงานอยู
ที่เฉล่ียรอยละ ๒ และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
นับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก อยางไรก็ตามราคาน้ํามัน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุลเพ่ิมขึ้น สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พ่ึงพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้ง
ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ํากวาการลงทุน จึงตองพ่ึงพิงเงินทุนจากตางประเทศ ทําใหประเทศมี
ความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ จึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคล่ือนยายอยางเสรีของ
คน องคความรูเทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ   

สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหา
ความยากจน มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ ใน
ป ๒๕๔๗ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือน
อยูจํานวน ๗.๓๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายได
ปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ โดยคาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่อง
จาก ๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายได
ตองไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลว การกระจายรายไดใน
ประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ  

  (๓) สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถูกนํามาใชเพ่ือตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป 
ปจจุบันเหลือพ้ืนที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติ 
ที่บอยครั้งและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก  
๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา แหลงปะการังและหญาทะเล
สภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุ
มาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น 

คุณภาพส่ิงแวดลอมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพ
อากาศและน้ําอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกิน
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ศักยภาพในการกําจัดไดทัน ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการ
จัดการทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสง ทําใหเกิดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอม
และปนเปอนหวงโซอาหาร นอกจากนี้ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่เก่ียวของยังมี
อยูจํากัด รวมทั้งมีความซ้ําซอน มีชองวาง และขาดการบังคับใช 

  (๔) สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 

กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวม
กับภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด กลาวคือ ภาคการเมือง
ปรับตัวเขมแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพอยางมาก ขณะที่ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะที่การปฏิรูป
ระบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตกระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะ
ปดคอนขางมาก และยังขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบ
ราชการในดานตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ ๓.๘๒ ใน 
ป ๒๕๔๗ สวนภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและขยายบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งดาน
การเมืองและการพัฒนาทองถ่ิน สัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนรอยละ ๗๒.๖ ใน
ป ๒๕๔๘ สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่
เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติเพ่ือพัฒนาการ
จัดการ (Institute for Management Development : IMD) ปรากฏวาประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 
จากอันดับที่ ๓๖ ในป ๒๕๔๔ เปนอันดับที่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙ แตยังไมมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย 

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

  (๑) แนวคิดหลัก 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทย
ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสราง
การพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมย่ังยืน และออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการ
พัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการ
พัฒนาท่ีเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและ
การเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุล
ระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม 
“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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
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เครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ มุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจที่มี
การขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ
การลงทุน ควบคูไปกับการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม ในสวนของการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและ
จัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางย่ังยืน 

ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ โครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร
พัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมทั้ง
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง 
และเพ่ิมบทบาท มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือสรางสมดุลในการ
จัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและ
เสริมสรางความมั่นคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 

 ๓  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 ๓.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย 

มุงพัฒนาสู “สังคมอยู เ ย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)  
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน  
อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

 ๓.๒ พันธกิจ 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรกําหนดพันธกิจของการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้ 
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(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี 
อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

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

(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน เปน
ธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครอง 
ฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับ 
แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจาก
ขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ 
มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร 

 ๔  วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพ่ือ
กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

๔.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
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(๒) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(๓) เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทํา
ใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น  

(๔) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน 
การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

(๕) เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม 

(๖) เพ่ือเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางย่ังยืน 

(๗) เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ๔.๒ เปาหมาย 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย 
จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน 
และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่
มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพ่ิมสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาเปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐ และ
กําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวย
โรคท่ีปองกันไดใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง 
นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  
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(๒) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผน
ชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ ภายในป ๒๕๕๔  

(๓) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและย่ังยืนโดย
ใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๕ ภายในป 
๒๕๕๔  สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔  
อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป  สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ไมเกินรอยละ ๕๐  ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐   
เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ ๘ รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงลดการใชนํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ ๓๐ ของการใช
พลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมีสัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของ
กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(๔) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดม
สมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพ้ืนที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ 
และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
ชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอ
การดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ําตางๆ และ
แหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยูในเกณฑ
มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมงไมเกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตรา
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป 
ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชนและ
อุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมี
ระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ 

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

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

๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ใหความสําคัญกับ 

(๑) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับ
การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง มี
ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของ
การทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการ
องคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

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

(๓) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุ งเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐาน
ของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง
คุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือลดความขัดแยง 



 ศ

๕.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคง
ของประเทศ ใหความสําคัญกับ 

(๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวม
คิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มี
กระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

(๒) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง
ภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริม
การรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

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

๕.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

(๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและความเปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่
ใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรู
สมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางสินคาที่มี
คุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการบริหาร 
องคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวาง
ประเทศใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
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(๒) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการ
ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ
การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพ่ือลดการพึ่งพิงการ
นําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ  

(๓) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม และ
ปองกันการผูกขาด  กระจายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง รวมทั้ง
ดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือสงเสริมการกระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํา
งบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถ่ิน  

๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิ
ชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพ้ืนที่ภายใตการ
จัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากร
ทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการ
ช่ัวคราว และการสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและ
การปองกันภัยพิบัติ 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน เพ่ือลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง รวมทั้งการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ 
ควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
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(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เร่ิมจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การ
คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณี
ระหวางประเทศ สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม สงเสริม
การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ  

๕.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับ 

(๑) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน
สวนหน่ึงของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจัง 
พรอมทั้งพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุก
ระดับเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
และการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันให
เขมแข็ง สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจัดการ
ประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และ
สรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพ่ือติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของ
ภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ  

(๓) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการ
กํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาใน
การปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ
หุนสวนการพัฒนา เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแล
ที่เขมแข็งเพ่ือใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครอง
ผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 
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(๔) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน
เพิ่มขึ้นตอเน่ือง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง 
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๕) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพ่ิมมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรม
ตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงบัน
ผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีบทบาทในการ
สรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น 

(๖) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาส
ใหภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวน
ตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกจิ ลด
การใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาด
เล็กและผูประกอบการใหม 

(๗) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู
ดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกัน
ประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกัน
ประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมทั้งผนึกพลังรวมกับ 
ภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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 ๖  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน เพ่ือสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความ
รับผิดชอบ รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสู
แผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการ
ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพ่ือหนุน
เสริมการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ 
ดังนี้ 

๖.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ  ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่ง
กันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพ่ือมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับตางๆ ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลือ่นแผน
บริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของ
พ้ืนที่ และมิติตามวาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถ่ิน 
แผนจังหวัด/กลุมจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน
เพ่ือรวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

๖.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ เพ่ือภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของ
ชุมชน เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอก
ระบบ การแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญ
กับการปฏิรูประบบการออม การรวมกลุม การปฏิรูประบบนวัตกรรม การลดตนทุนการขนสง และ 
โลจิสติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน 
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ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนา
แหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 
และกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานท่ีสะอาด 
การสรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายใตการเสริมสราง   ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล 
คานิยมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน 
การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสรางองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

๖.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือ
ตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขนัของ
ประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการ
พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหาร
จัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้งการยกรางขึ้นใหม 

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

๖.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการ
พัฒนาในทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส และ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จ
ของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร รวมทั้งพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมี
สวนรวม ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการ
ติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 
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๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขาย
ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดย
สนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการ
สถิติเพ่ือการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สงเสริมการพัฒนาขอมูล
เพ่ือการเฝาระวังและบงช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและระดับ
โลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

 

 
 
 

 



บ ท ที่  ๑ 
การเปลีย่นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภวิตัน 

สถานะและทิศทางการปรับตวัของประเทศไทย 
 

 ๑   จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ สูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนของ
ประเทศ นับเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย และประสบความสําเร็จ
เชิงกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๗ รวมกันไดขอสรุปวา แมเศรษฐกิจขยายตัวดี แตการพัฒนาคนและสังคมและการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เส่ือมโทรมยังเปนไปไดชา สงผลใหการพัฒนาไมสมดุลและ
ไมย่ังยืน  จึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหมที่เนน “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และเปดโอกาสใหทุกฝายในสงัคม
มีสวนรวมในทุกขั้นตอนการพัฒนา กระบวนทรรศนการพัฒนาใหมนี้มีพ้ืนฐานมาจากแนวทางการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงใชเปนหลักการ
ทรงงานมาตลอดเวลาหกทศวรรษนับตั้งแตเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับ
ชีวิตของสังคมไทยและนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

อยางไรก็ตาม ในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจอยางรุนแรงและสงผลกระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก การดําเนินนโยบายจึงให
ความสําคัญกับการแกไขฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่
กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมทั้งปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานยุทธศาสตรสําคัญของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘ กระทําไดไมเต็มที่ อยางไรก็ดี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ นับเปนจุดเริ่มตนของการขับเคล่ือน
พลังทางสังคมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง และนําไปสูการสรางแนวคิด
พ้ืนฐานในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานทาง
สังคมที่สําคัญและเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาประเทศ 
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 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  โดยให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวงและสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง และการเชื่อมโยงกับตลาดโลกใหมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ
สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น เพื่อใหเศรษฐกิจสามารถกลับมาขยายตัวไดอยางมั่นคง ขณะเดียวกัน 
มุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
ความอยูดีมีสุขของคนไทย  

 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ 
กลาวคือ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 
๕.๗ ตอป รายไดเฉล่ียตอหัวเพิ่มจาก ๘๖.๓ พันลานบาทในป ๒๕๔๕ เปน ๑๐๙.๗ พันลานบาท ในป 
๒๕๔๘ และยังมีเสถียรภาพที่มั่นคงตามกรอบเปาหมายการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม 
แมเผชิญปญหาตางๆ เชน การระบาดของโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา ธรณีพิบัติภัย และราคาน้ํามัน
ที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปนปญหาสําคัญในชวงวิกฤตก็ปรับตัวสู
ความมั่นคง โดยอัตราเงินเฟอเฉล่ียต่ํา อยูในกรอบเปาหมายที่รอยละ ๓.๐ ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะ
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  หนี้ตางประเทศ และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบการเงินลดลง
มาก ดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยเกินดุลรอยละ ๓.๑ ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งสูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด และทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ฐานการผลิตมีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๘ ตอปสูงกวาเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้เปนผลจาก
ประสิทธิภาพการผลิตที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาดานคุณภาพและประสิทธิภาพยังชากวา
เปาหมาย โดยที่การขยายตัวดานปริมาณเรงตัวเพิ่มขึ้นไดมากกวาการปรับตัวดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ระบบเศรษฐกิจไทยจึงยังมีฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันที่ตอง
พ่ึงพาวัตถุดิบและคาแรงราคาถูก และการใชทรัพยากรที่เขมขน โดยอาศัยความตองการในตลาดสงออก
เปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ ขณะเดียวกันการพึ่งพิงปจจัยภายนอกทั้งวัตถุดิบ ทุนและเทคโนโลยียังมี
สัดสวนสูง เศรษฐกิจไทยจึงยังไมเขมแข็งพอและออนไหวตอปจจัยภายนอกและความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก สะทอนถึงความไมสมดุลในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจและการขาดระบบการบริหารความ
เส่ียงที่ดี เพ่ือเปนภูมิคุมกันที่ดีของระบบเศรษฐกิจไทย 

ในดานคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุขโดยรวมมีทิศทางดีขึ้น สัดสวน
ความยากจนไดลดลงมากจากรอยละ ๑๕.๖ ในป ๒๕๔๕ เหลือรอยละ ๑๑.๓ ในป ๒๕๔๗ และความ
เหล่ือมล้ําทางรายไดระหวางคนจนกับคนรวยมีแนวโนมดีขึ้น ขณะเดียวกันการสงเสริมการมีงานทํา 
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สงผลใหการจางงานอยูในระดับคอนขางเต็มที่และสูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นมากอันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย ทําใหคนไทยรอยละ ๙๖.๓ มีหลักประกัน
สุขภาพ  รวมทั้งคนสวนใหญไดรับบริการโครงสรางพ้ืนฐานและบริการของสังคมมากขึ้น สําหรับ
ศักยภาพคนไทยโดยรวมดีขึ้น แตผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวไมต่ํากวา ๙ ป 
โดยในป ๒๕๔๘ คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕ ป การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนมีเพียงรอยละ ๓๙.๘ ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๕๐ ที่กําหนด ขณะที่การดําเนนิงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง สงผลใหความรุนแรงของปญหาลดลง อยางไรก็ตาม ประเด็น
ปญหาที่ตองใหความสําคัญตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาคุณภาพคน การแกปญหาความยากจนและความ
เหล่ือมล้ําทางรายไดของประชาชน การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การบริหารจัดการ
ภาครัฐในเรื่องความโปรงใส เพ่ือสรางความอยูดีมีสุขของคนไทย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมมี
ความกาวหนามากขึ้น แตยังไมสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนได
เทาที่ควร ยังมีการใชทรัพยากรธรรมชาติไปในกระบวนการผลิตคอนขางมาก การฟนฟูบูรณะยังทําไดนอย 
สงผลกระทบและเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการขาด
ภูมิคุมกันของระบบนิเวศ ผลการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ พบวา พ้ืนที่ปาชายเลนมี ๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร เพ่ิมขึ้นสูงกวาเปาหมาย ๑,๒๕๐,๐๐๐ ไร 
แตการลดปญหาเรื่องดินยังดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย ขณะที่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
การลดมลพิษยังมีปญหาแหลงน้ําเส่ือมโทรมมากขึ้น และการจัดการของเสียอันตรายยังทําไดต่ํากวา
เปาหมาย ในระยะตอไปจึงยังจําเปนตองเรงฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคง
ความสมบูรณ เพ่ือเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเพ่ือการดํารงชีวิตของคนไทยอยางย่ังยืน 

แนวโนมในชวงตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ประเทศไทยจะยังคงตองเผชิญปญหาราคา
น้ํามัน ซึ่งสรางแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอและดุลบัญชีเดินสะพัด แตสถานการณโดยรวมเมื่อเทียบกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ถือวาเอ้ืออํานวยตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่จะสามารถใหความสําคัญ
กับเปาหมายระยะยาวของการพัฒนา ที่มุงไปสูการพัฒนาที่มีความสมดุลและคนมีความสุขไดอยาง
แทจริง นอกจากนั้นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนที่จะมีผลตอการพัฒนาในอนาคต แสดงวา
เศรษฐกิจและสังคมไทยจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบทและสงผลกระทบตอ
การพัฒนาในมิติตางๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสราง
ภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 ๒   บริบทการเปลีย่นแปลงที่มผีลตอการพัฒนาในอนาคต 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่ สําคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะ
ตอไปจึงตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาที่ย่ังยืน แนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้ 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก 

(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่การเคลื่อนยายเงินทุน สินคาและบริการระหวางประเทศ
มีความคลองตัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑการคาโลกเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
และแนวโนมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อสรางความรวมมือทางการคาและการลงทุน ทั้งในระดับ 
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และการรวมกลุมเขตการคาเสรีมีความเขมขนและมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น 
ขณะที่บทบาทการเปนผูนําการคาโลกของสหรัฐอเมริกาลดลงจากภาวะความไมสมดุลทางเศรษฐกิจที่ขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังอยางตอเนื่อง เกิดการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดีย
เปนตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการขยายตัวของตลาดการเงินและ
พัฒนาการเครื่องมือทางการเงินใหมๆ ที่ทําใหเกิดการรวมตัวทางดานการเงินระหวางประเทศและธุรกิจ
กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ขยายตัวในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนทั้ง
ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่แตละประเทศตองเผชิญและปรับตัวไปตามกฎเกณฑการคาที่สลับซับซอนมาก
ขึ้น สรางแรงกดดันในการกํากับดูแลการเคลื่อนยายทุนจากตางประเทศไมใหเกิดความผันผวนตอตลาด
เงินและอัตราแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันไดสรางโอกาสทางการคาใหมๆ เพ่ิมชองทางระดมทุนของธุรกิจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความยึดหยุนและรวดเร็วมากขึ้น ชวยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
วิทยาการดานตางๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภายใตการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงจําเปนตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก เพ่ือสรางความเชื่อมโยง
เปนสวนหนึ่งของการผลิตโลก 

(๒) ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และผลกระทบ
ตอประเทศไทย  

ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศจากการเปนสมาชิกภายในกลุมขอตกลง
การคา และขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ จํานวนมาก อาทิ ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ในอาเซียน (ASEAN) และเอเชีย-แปซิฟก (APEC)  ความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ลุมแมน้ําโขง
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(Great Mekhong Sub – region: GMS)  ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกลุมบังคลาเทศ-อินเดีย-พมา-
ศรีลังกา-ไทย (BIMST-EC)  รวมทั้งบทบาทในองคการสหประชาชาติ  การเปนผูประสานงานประชุม
เอเชีย-ยุโรป (ASEM) การประชุม UNCTAD การประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด เปนตน จึงทําให
ประเทศไทยสามารถขยายโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดกติกาดานตางๆ ของโลกใหสอดคลอง
กับผลประโยชนของประเทศ และเปนโอกาสใหประเทศไทยดําเนินนโยบายการคาเชิงรุกและการขยาย
ตลาดสงออก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมกับการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิต การเพิ่มคุณคาและมาตรฐานสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปนไทยที่
สอดคลองกับศักยภาพและความเปนไปไดของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนการสรางความเขมแข็ง
ของโครงสรางเศรษฐกิจไทยใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได รวมทั้งชวยสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง
ดานตางๆ เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี ประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทาง 
การคาและมาตรฐานทางการเงินใหมของโลก ตองวางยุทธศาสตรการแขงขันเพื่อดึงดูดเงินทุนและการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เปนประโยชนตอการสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจไทย ปรับปรุง
ระบบบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ใหสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัวและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ
การกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน การพัฒนาตลาดการเงินที่เปนมาตรฐานสากล ใหเช่ือมโยงตลาด
การเงินระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  

 (๑) พัฒนาการทางเทคโนโลยีสูเศรษฐกิจยุคใหมและผลกระทบตอการพัฒนาของโลก 

 ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญในการผลักดัน
การเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหมที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เขากับความคิดสรางสรรค และ
ความรูที่เหมาะสม ใหกลายเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ มากกวาเปนการใชเทคโนโลยีเชน เครื่องจักร  
ควบคูกับปจจัยดานแรงงานและเงินทุนในการผลิตเชนอดีต  ปจจุบันการนําเทคโนโลยีมาผสมผสานตอ
ยอดกับภูมิปญญาทองถ่ิน และนวัตกรรมทําใหเกิดการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ
และพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด 
ชวยประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากขึ้น ขณะเดียวกันการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีอยางสรางสรรคชวยสรางโอกาสการเรียนรูใหคนไทย ใหเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูได
อยางกวางขวาง รวมทั้งสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสั่งสมทุน 
ที่ประเทศตางๆ ใหความสําคัญในการลงทุนวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพียง
อยางเดียวมีการลงทุนโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ทั่วโลก ถึง ๓ พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
๑๒๒,๔๙๐ ลานบาท  
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(๒) ผลกระทบจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีตอประเทศไทย 

สถานการณดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยูใน
ระดับต่ํา  ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรโดยรวมของประเทศไทยอยูในลําดับเกือบสุดทายเมื่อเทียบ
กับประเทศคูแขงขัน มีการลงทุนวิจัยพัฒนาเฉลี่ยประมาณปละ ๑๒,๐๐๐ ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ 
๐.๒๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ขณะที่การใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาของภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมสวนใหญของไทยยังเปนการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับพื้นฐาน เชน 
การผลิตเสื้อผา สินคาอุปโภค/บริโภค และการประกอบอุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนี้รายจาย
คาธรรมเนียมทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมา แสดงวา การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนการเติบโตที่ไมไดอาศัยการมีเทคโนโลยีของตัวเอง ซึ่งหากยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและวิธีการดําเนินกิจกรรมการผลิตที่เปนอยู จะไมชวยใหเกิดการเรียนรูเพ่ือการ
ปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูที่เหมาะสม และตกอยูในฐานะที่ตองพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเปน
ปจจัยสําคัญอยางย่ิงตอการรักษาความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยจะตองมีการบริหารจัดการ
องคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย เชน สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการสรางนวัตกรรมและผลักดันใหใชประโยชนในเชิงพาณิชย มีการ
บริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงดานสังคม  

(๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย 

สถานการณประชากรโลกมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุจากภาวะเจริญ
พันธุทั่วโลกลดลง ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากพัฒนาการทางการแพทยและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ทําใหประเทศพัฒนาแลวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลวเปนสวนใหญ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญี่ปุน เกาหลีใต รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทยที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหการออม
และความมั่งคั่งของประเทศเหลานี้ลดลง เนื่องจากผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมขึ้นในอัตราต่ํา นอกจากนี้
คาใชจายในดานสาธารณสุขและการดูแลผูเกษียณอายุมีจํานวนที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเปนทั้งโอกาสและ 
ภัยคุกคามตอประเทศไทยในระยะตอไป โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินคาเพ่ือสุขภาพและการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพ้ืนบาน สถานที่
ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุจากประเทศเหลานี้ แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคาม
ในดานการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งการแขงขัน
ในการดึงดูดเงินลงทุนเขาสูประเทศ  
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(๒) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคของ
โลกและผลกระทบตอประเทศไทย 

การคายุคโลกาภิวัตนที่ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกสามารถนํามาเผยแพรไดสะดวกรวดเร็ว 
กลายเปนทั้งการสรางโอกาสและปญหาใหมๆตามมา โอกาสที่เกิดขึ้นคือ ความตองการบริโภคสินคาและ
บริการที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกระแสนิยมตะวันออก สงผลใหประเทศที่มี
วัฒนธรรมมายาวนานอยางประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการที่เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม
และสรางรายไดมากขึ้น  ทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคที่มีแนวโนมใหความสําคัญกับสุขภาพ
และธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก ชวยใหเกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น และเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา 
พืชสมุนไพร แพทยทางเลือก อาหารและบริการดูแลสุขภาพ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินของไทยและนํามาสรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได 

ขณะเดียวกันปญหาที่ตองเผชิญคือการแพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติ อาจจะทํา
ใหวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเปนทุนสังคมของประเทศเริ่มเสื่อมถอยหากไมไดรับการอนุรักษและสืบสานอยาง
เหมาะสม ขณะที่ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่มีแนวโนมอยูในเขตเมืองที่แพรขยายตัวอยางรวดเร็ว
ทําใหวิถีชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนไป เนนความสะดวกสบายและใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคา 
แตตองใชชีวิตอยางเรงรีบ มีรูปแบบการบริโภคที่ผิดโภชนาการและการใชชีวิตที่เผชิญแรงบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  ประกอบกับเด็กและวัยรุนอาจไดรับขอมูลขาวสารในแงลบเชน ภาพและ 
ส่ือลามก พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและยั่วยุให
เกิดความรุนแรง เปนเหตุใหการดูแลและปองกันเด็กและเยาวชนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยาง
ลําบากมากขึ้น ส่ิงเหลานี้สรางความเสี่ยงใหมๆ ดานสังคมที่ตองเผชิญ รวมถึงการกอการราย การระบาดของ
โรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ เปนตน ลวนเปนเรื่องที่แตละประเทศ
จะตองปองกันและแกไขเพื่อไมใหเกิดผลรายตอเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม 

๒.๔ การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี  

 (๑) แนวโนมการเคลื่อนยายของคนระหวางประเทศ 

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทาง
ทั้งวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น ในขณะที่กฎระเบียบ  
ที่เก่ียวของกับการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจก็มักจะมุงไปสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและ
ผูประกอบการเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสะดวกขึ้น นอกจากนั้นยังมีปจจัยที่จะสงผลใหมีการ
เคลื่อนยายของคนระหวางประเทศมากขึ้นในอนาคตที่สําคัญอีก ๒ ปจจัย ไดแก (๑) กําลังแรงงานของ
กลุมประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุที่ลดลง จะนําไปสูความตองการแรงงานจากตางประเทศมากขึ้นและ
นําไปสูการอนุญาตใหมีแรงงานตางชาติเขาทํางานในประเทศมากขึ้น ปรากฏการณนี้คาดวาจะนําไปสู



 ๘

โอกาสในการเคลื่อนยายของแรงงานที่มีทักษะระดับต่ําถึงปานกลางจากประเทศยากจนและประเทศกําลัง
พัฒนาไปสูประเทศที่พัฒนาซึ่งเขาสูสังคมผูสูงอายุไปแลว (๒) สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําให
ประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ในขณะที่การปรับปรุงระบบการศึกษาและพัฒนาบุคลากรดานตางๆ ของประเทศจะตองใช
เวลานาน ดังนั้นการสงเสริมใหผูมีประสบการณและความรูมาทํางานในประเทศจึงเปนกลยุทธหนึ่งใน
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งซึ่งเจริญเติบโตขึ้น
โดยคนที่มีความสามารถจากที่ตางๆ ทั่วโลกที่ไปทํางาน สอนหนังสือและสรางองคความรูอยางตอเนื่อง
ในอดีต หลายประเทศในปจจุบันเริ่มหาทางที่จะดึงดูดบุคลากรที่ขาดแคลนจากประเทศอื่นๆ และใน
อนาคตการแขงขันดึงดูดบุคลากรโดยเฉพาะในกลุมคนที่มีความสามารถสูงจะมีความรุนแรงขึ้น 

(๒) ผลกระทบตอประเทศไทย 

นโยบายของแตละประเทศในยุคการเคลื่อนยายคนเสรี จะคํานึงถึงมาตรการทั้งดาน
การสงเสริมคนไปทํางานตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ตัวอยางเชน ปญหาโรคระบาดหรือโรคติดตอ เชน โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) ซึ่งอาจติดมากับผูเดินทางหรือแรงงาน
ตางชาติ นอกจากนี้ การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติซึ่งกลายเปนพฤติกรรมที่ไรพรมแดน
แฝงตัวมากับธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และรูปแบบของการทองเท่ียว เปนภัยคุกคามตอเศรษฐกิจและ
สันติภาพในโลก ซึ่งหากมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจะเปนปจจัยที่ทําใหการเคลื่อนยายของคนที่เปนไปอยางเสรี
ลดลง โดยประเทศตางๆ อาจจะเพิ่มมาตรการตรวจรับและคัดเลือกคนเขาประเทศอยางรุนแรง ทําให
โอกาสในการเดินทางหรือทํางานในตางประเทศมีนอยลง โดยบางประเทศอาจจะมีนโยบายรับเฉพาะคน
ตางชาติบางกลุมหรือบางเชื้อชาติ แตความเปนไปไดของสถานการณนี้ ก็ยังมีนอย และหากการ
เคลื่อนยายคนอยางเสรีมีมากขึ้นในอนาคตก็เปนบริบทที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมยุทธศาสตรทั้งเชิงรุก
และเชิงรับของประเทศ  

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก 

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมโลก
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ
และอุณหภูมิโลกท่ีสูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก กาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น การสูญเสีย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ แหลงน้ําดิบเพื่อการบริโภคและเพื่อการผลิตอยูในสภาพท่ีขาดแคลน ทรัพยากร
ดินปาไม ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝงทะเล ตลอดจนพันธุพืชและสัตวจํานวนมากถูกทําลายไปจาก
การกระทําของมนุษยในชวงเวลาเพียง ๒๐๐ กวาป ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบ
นิเวศโดยรวมเสียสมดุล สงผลใหเกิดธรรมชาติแปรปรวนและไดยอนกลับมาสรางความเสียหายทาง



 ๙

เศรษฐกิจ บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษยจากการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น ทั้งภาวะน้ําทวม ภัยแลง 
ไตฝุนและเฮอริเคน ปรากฏการณเอลนิโญ รวมถึงการเกิดและแพรระบาดของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรม
ใหมๆ เชน โรคซารส และไขหวัดนก เปนตน ซึ่งเปนขอจํากัดของการผลิตและการดํารงชีวิตของ
ประชากรโลก และนําไปสูความไมย่ังยืนของการพัฒนาในอนาคต 

(๒) ผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ความตระหนักถึงปญหาดังกลาวผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวในเวทีโลก นํามาสู

การสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ ในการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน ประเทศ
ไทยจึงไดรวมเปนภาคีในสนธิสัญญาที่เรงรัดใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหลายดาน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน อาทิ (๑) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 
on Biological Diversity)๑1 เพ่ืออนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศ (๒) อนุสัญญา
วาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (Desertification)๒2 เพ่ือจัดการปญหาภัยแลงและเปน
การเฝาระวังภาวะความแหงแลง (๓) อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ํา (Convention on 
Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat—RAMSAR) เพ่ืออนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด (๔) อนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (Convention on 
International Trade in Endangered  Species of Wild Fauna and Flora—CITES)๓3(๕) อนุสัญญา
วาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage) เพื่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ที่คํานึงถึงการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพพรอมไปกับการใชประโยชนอยางเหมาะสมของชุมชน๔4(๖) 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change—UNFCC)๕5วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลที่
เกิดขึ้น และ (๗) อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอันตรายขามแดน 
(Basel Convention) อนุสัญญาสตอกโฮสมวาดวยสารพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on 
Persistant Organic Pollutants [POPS]) ซึ่งประเทศสมาชิกตางๆ รวมทั้งประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม 
พันธสัญญาตางๆ เหลานี้ จึงเปนขอผูกมัดและเงื่อนไขขอจํากัดในการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับหนวยผลิต ใหปรับตัวภายใตขอกําหนดรวมกันดังกลาว  

                                                 
๑   ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ

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

รองรับจนถูกพิจารณาลงโทษจากกลุมภาคีดวยการหามทําการคาสัตวปาและผลิตภัณฑกับไทย เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ไทยจึงได
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง พ.ร.บ. และไดกําหนดนโยบาย มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ ทาง CITES จึงยกเลิก
การสั่งหามทําการคาสัตวปาและผลิตภัณฑกับประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕ 

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

เปนพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖   



 ๑๐

นอกจากนั้น ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกใชเปนเคร่ืองมือ
กีดกันทางการคามากขึ้น จนอาจจะเปนอุปสรรคตอประเทศที่มิไดมีการบริหารจัดการเพื่อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางดี ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองยกระดับมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจน
ปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงการประหยัดพลังงานและ
ใชพลังงานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม ความยั่งยืน ความปลอดภัย 
และความมั่นคงของพลังงานของประเทศอยางเปนระบบ เพ่ือสรางสมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๓  สถานะของประเทศ 

 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การประเมินผลการพัฒนา
ที่ผานมาและทบทวนสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลกและสถานะภายในประเทศทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารการปกครอง แสดงวาประเทศไทยมี
ศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังมีประเด็น
เชิงโครงสรางหลายประการที่ตองพัฒนาเพื่อใหคนไทยอยูไดอยางมีความสุขในสังคมไทยภายใต
บริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ การพัฒนาที่ผานมาไดสงผลตอสถานะของประเทศไทยที่สําคัญ ดังนี้  

 ๓.๑ สถานะดานสังคม 

(๑) ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยมีแนวโนม
การพัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

ระดับการพัฒนาคนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศโดยดัชนีวัดผล
การพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ของ UNDP ที่วัดดานสาธารณสุข การศึกษาและ
มาตรฐานความเปนอยู สรุปไดวา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยในชวง
กวาสองทศวรรษที่ผานมา คาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 
คาดัชนี ๐.๖๑๔ ในป ๒๕๑๘ เปน ๐.๗๔๙ ในป ๒๕๓๘ และ ในป ๒๕๔๘ มีคาดัชนีเทากับ ๐.๗๗๘ อยู
อันดับที่ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่งสูงกวาจีน (๘๕) เวียดนาม (๑๐๘) แตต่ํากวาหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุน (๑๑) เกาหลี (๑๘) และสิงคโปร (๒๕)  

นอกจากนี้ การพิจารณาระดับการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศไทยกับนานาประเทศ 
โดยสถาบันอื่นๆ อาทิ สถาบัน IMD WEF และ OECD พบประเด็นสําคัญคือ จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตยังอยูในเกณฑต่ํา โดยในป ๒๕๔๘ อยูที่คาเฉล่ีย ๘.๕ ป เมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบานในเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปรที่มีคาเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๒ ป ขณะเดียวกัน 



 ๑๑

การประเมินเชิงคุณภาพการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของประเทศไทยยังลาหลังกวา
ประเทศมาเลเซียและอินเดีย แตดีกวาฟลิปปนส จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย ขณะที่ประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงานไทยยังต่ําคิดเปน ๖.๒ เหรียญสหรัฐตอคนตอช่ัวโมงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร 
ไตหวัน และญี่ปุ นที่มากกวา ๑๑ เหรียญสหรัฐ สําหรับการบริการสุขภาพของไทยที่เปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาแหงสหวรรษสวนใหญบรรลุเกณฑที่กําหนด ยังคงมีประเด็นดานสัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยของไทยตอประชากรอยูในระดับต่ําประมาณ ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ขณะที่ญี่ปุนมี 
๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน จีน ๑๖๔ คนตอประชากรแสนคน 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนไทยดานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แตยังตองใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(๒.๑) คนไทยไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มมากขึ้น แตคุณภาพการศึกษายังคงเปนปญหาตอเน่ืองที่ตองใหความสําคัญโดยเรงดวน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งประเมินจากคาผลสะสมทางการศึกษา หรือระดับความรูทักษะในระดับสูงสุด
ของคนไทยทั้งประเทศ โดยวัดจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย พบวา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก ๖.๓ ปและ ๗.๘ ป ในป ๒๕๔๓ และป ๒๕๔๖ เปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ แตยังไมถึงระดับ
การศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร  

 สําหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยอัตราสวนนักเรียนตอ
ประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๙ ในป ๒๕๔๔ เปน
รอยละ ๗๑.๒ ในป ๒๕๔๘ และอัตราสวนนักเรียนอุดมศึกษาตอประชากรอายุ ๑๘-๒๑ ป (ไมรวมสูง
กวาปริญญาตรี) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๔๐.๓ ในป ๒๕๔๔ เปนรอยละ ๔๔.๓ ในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ ๕๐ มาโดยตลอด กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับลดลงจากรอยละ ๔๓.๘๙ ในป ๒๕๔๔ เหลือรอยละ ๓๘.๖๑ ในป 
๒๕๔๗ ขณะเดียวกัน การประเมินเชิงคุณภาพของการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของ
ประเทศ พบวา ประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซีย และอินเดีย จึงเปนเรื่องที่ตองเรงปรับปรุงใน
เชิงคุณภาพของการศึกษาโดยเรงดวน 

(๒.๒) การขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น แต
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา  รัฐไดสงเสริมการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้นจาก ๑๓,๖๘๘ แหง หรือรอยละ 
๒๐ ของหมูบานในป ๒๕๔๖ เปน ๑๕,๓๔๑ แหง หรือรอยละ ๒๒.๒ ของหมูบานในป ๒๕๔๘  สัดสวน
คอมพิวเตอรตอประชากรในป ๒๕๔๘ อยูที่อัตรา ๕๗ เครื่องตอประชากรพันคน นอยกวาคาเฉล่ีย ๖.๔ เทา 
สําหรับการเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต ในป ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีจํานวนประชากรที่สามารถเขาถึง
เครือขายอินเตอรเน็ต ๑๑๖.๗ คนตอประชากรพันคน เพ่ิมขึ้น ๑.๒ เทา เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๖ 



 ๑๒

อยางไรก็ตาม คนไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่จบประถมศึกษาปที่ ๖ ที่นับเปน 
“ผูมีการเรียนรู” หรือมีความสามารถในการอานเขียนและคํานวณในเบื้องตนที่สามารถปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต นําไปสูการ “คิดเปน ทําเปน” มีเพียงรอยละ ๖๐ ของประชากรทั้งส้ิน สวนทักษะการอาน ซึ่ง
เปนเครื่องมือในการหาความรู และจัดการกับสาระที่ไมคุนเคยและสามารถใชอางอิง พบวา ทักษะ
การอานของนักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ ซึ่งสะทอนถึงความจําเปนตองเรง
พัฒนาความสามารถในการนําความรูไปใชของคนไทย 

(๓) กําลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งการวิจัย
พัฒนายังอยูในระดับต่ํา เปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

(๓.๑) การขาดแคลนกําลังคนระดับกลางและระดับสูง  การเรงรัดยกระดับ
การศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๓๕.๖ ในป 
๒๕๔๕ เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ ขณะที่ความตองการของกําลังคนระดับกลางภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงรอยละ ๖๐ จึงจําเปนตองเรงผลิตกําลังคนระดับกลางโดยเฉพาะสายอาชีวะ 
เพื่อสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย สําหรับ
กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรยังคงขาดแคลนมาก โดยมีกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ทํางานดานการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาไมถึงรอยละ ๒.๐ ขณะที่บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศมีเพียง ๖.๗ คนตอประชากรหมื่นคน  

(๓.๒) การลงทุนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง ๗ เทา คิดเปนเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ เปนขอจํากัดของไทยในการสรางองคความรู และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศ โดยการสรางองคความรูใหมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแมมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จํานวนสิทธิบัตร
ทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน ๐.๔ ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ ๗๗ ของ
จํานวนดังกลาวเปนการขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ  สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญจะ
เปนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน จึงไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากเทาที่ควร  ขณะเดียวกัน ในป ๒๕๔๔ 
มีบทความดานวิทยาศาสตรของไทยที่เผยแพรในระดับสากลนอยมากเพียง ๗๒๗ เร่ือง ต่ํากวาคาเฉล่ีย
เกือบ ๒ เทา 

(๔) คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบ
คุณคาที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย 

(๔.๑) ปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศ
ไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิด วิเคราะห



 ๑๓

อยางเปนระบบ  ไมสามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ปจจุบันเว็บไซดลามกในประเทศไทยขยายตัว
สูงขึ้น นอกจากนี้ ส่ือสารมวลชนอื่นๆ ทั้งส่ือโทรทัศน ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส จํานวนมากขาดความ
เขมงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงลบ ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรม
ที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวม  
ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสูปญหาทางสังคมตางๆ อาทิ ปญหาเด็กและเยาวชน 
ปญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมทั้งปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ   

(๔.๒) สถาบันหลักทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญตอการปลูกฝงศีลธรรมให
สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และอบรมหลอหลอมใหความรูแกเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็ง
ลดลง สถาบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการชวยเหลือเก้ือกูลกัน และมีความเขมแข็งในการ
อบรมสั่งสอนและปลูกฝงศีลธรรมและคานิยมที่ดีงามใหแกลูกหลานเริ่มเปราะบางลง เนื่องจากวิถีชีวิต
ปรับเปลี่ยนไปมีลักษณะตางคนตางอยู ตองดิ้นรนทางเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลตอความสัมพันธใน
ครอบครัวออนแอลง ปญหาการหยารางเพ่ิมมากขึ้น และมีครอบครัวมากกวารอยละ ๔๐ ไมมี
ความสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหมมีผลใหความเชื่อศรัทธาในหลัก
ศาสนาเสื่อมถอย การใชประโยชนจากศาสนสถานซึ่งมีมากมายกวา ๓ หมื่นแหงทั่วประเทศและการ
ประกอบกิจทางศาสนานอยลงอยูในวงแคบและในกลุมผูสูงอายุเปนหลัก สวนสถาบันการศึกษาเปลี่ยน
จากในอดีตที่มีสัมพันธเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีจริยธรรมและความรูในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม ปจจุบันเปนระบบการศึกษาท่ี
มุงเนนหลักวิชา ใหความสําคัญกับใบรับรองการศึกษามากกวาความรูที่นํามาปฏิบัติจริง การเรียนการสอน
เนนการทองจํามากกวาความเขาใจและนําไปปฏิบัติได ไมเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 

(๕) คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ไดรับหลักประกันสุขภาพทั่วถึง การเจ็บปวยโดยรวม
ลดลง แตการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเน่ือง 

(๕.๑) การขยายหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรมากขึ้นทําใหคนไทย
มีอายุยืนขึ้น อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันอายุเฉล่ียชาย ๖๘ ป 
หญิง ๗๕  ป ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียของโลก คือ ชาย ๖๕ ป หญิง ๖๙ ป แตยังหางจากประเทศญี่ปุนที่มีอายุ
ยืนที่สุด คือ ชาย ๗๘ ป และหญิง ๘๕ ป ในดานการมีหลักประกันสุขภาพ  ในป ๒๕๔๘ คนไทยรอยละ 
๙๖.๓ มีหลักประกันสุขภาพ สะทอนการจัดบริการสุขภาพแกประชาชนที่เทาเทียมกัน ทั้งยังลดภาระ
คาใชจายในการดูแลสุขภาพ  ผูที่ไมเคยมีหลักประกันใดๆ มากอนเร่ิมโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 
สามารถประหยัดรายจายลงได ๗๑๐.๕๐ บาทตอคนตอป คิดเปนคาใชจายรวมทั้งประเทศ ๑๐,๖๓๔ 
ลานบาทในป ๒๕๔๖ 

(๕.๒) การเจ็บปวยโดยรวมของคนไทยลดลง จาก ๑,๘๐๙.๖ ตอประชากรพันคน
ในป ๒๕๔๕ เปน ๑,๗๙๘.๑ ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีการดูแลสุขภาพ
ดีขึ้น ผูที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไปออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสัปดาหละ ๓ วันๆ มีรอยละ ๒๕.๕ ในป ๒๕๔๔ 



 ๑๔

เปนรอยละ ๒๓ ในป ๒๕๔๗ นับวาอยูในอัตราต่ํา อัตราการสูบบุหร่ีของชายและหญิงไทย เทากับ รอยละ ๓๙ 
และ ๒ ตามลําดับในป ๒๕๔๕ ขณะที่ประเทศอื่นทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่มีการพัฒนา 
ดอยกวาประเทศไทยสวนใหญมีอัตราท่ีสูงกวา คือ สหรัฐมีอัตราการสูบบุหร่ีของชายและหญิงรอยละ ๒๖ 
และ ๒๑ ญี่ปุน รอยละ ๔๗ และ ๑๒ อินโดนีเซียรอยละ ๖๙ และ ๓ ตามลําดับ   

(๕.๓) การเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเน่ือง ในชวงป 
๒๕๔๗ อัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยสูงที่สุดรอยละ ๑๘.๔ รองลงมา ไดแก 
เบาหวานรอยละ ๑๔.๒ โรคหัวใจรอยละ ๑๓.๔ และมะเร็งรอยละ ๔ ตามลําดับ สาเหตุจากคนไทย
จํานวนมากยังใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพนอยและหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
ไมมากเทาที่ควร พฤติกรรมการบริโภคและการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม อาทิ การบริโภคน้ําตาลเกิน
มาตรฐานมาก คือ ๑๖ ชอนชาตอคนตอวัน ขณะที่มาตรฐานโภชนาการ (๖ ชอนชา/คน/วัน) ปญหา
ภาวะโภชนาการเกิน (อวน) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในกลุมเด็กในเขตเมือง โดย 
เด็กวัยเรียน ๖-๑๔ ป ในกรุงเทพฯ รอยละ ๑๕ เปนโรคอวนสูงกวาเด็กในภาคอื่นๆ ๓-๕ เทา มีสาเหตุ
มาจากการนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและไขมันสูง  

  (๕.๔) ภาวะการเจ็บปวยจากโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตน ในระยะ ๒-๓ ปที่ผานมา เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ เปนตน 
องคการอนามัยโลกไดรายงานสถานการณตั้งแตป ๒๕๔๖ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีผูปวยยืนยัน
ไขหวัดนก รวม ๒๓๒ ราย เสียชีวิต ๑๓๔ ราย ใน ๑๐ ประเทศ สําหรับในประเทศไทยมีผูปวย ๒๓ ราย  
เสียชีวิต ๑๕ ราย โรคเหลานี้ยากที่จะประเมินสถานการณ ประกอบกับองคความรูในการปองกันการแพร
ระบาดจากโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมในประเทศไทยยังไมเพียงพอและไมสามารถรับมือกับสถานการณที่
เกิดขึ้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหใหโรคเหลานี้กลับมาระบาดและแพรกระจายไดงายและรวดเร็วและ
กลายเปนโรคประจําถ่ิน ซึ่งจะสงผลกระทบที่รุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชากรโลกและ
ประชากรไทย หากยังปราศจากแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่ครบวงจร 

 (๕.๕) การลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ํา คือประมาณรอยละ  
๓.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ต่ํากวาประเทศอื่นที่มีคาเฉล่ียที่รอยละ ๗.๗  ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ และถูกจัดอยูในอันดับที่ ๕๙ จาก  ๖๑ ประเทศ อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายาม
ปรับปรุงระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขดวยการขยายโครงสรางพ้ืนฐานดานสุขภาพระดับ
ชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ควบคูกับการเรงรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มีโรงพยาบาลที่ผานการรับรอง
มาตรฐานอยางครบถวน  จํานวน ๑๓๔ แหง ในป ๒๕๔๘ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๓.๕๘ ในป  ๒๕๔๗  รวมทั้ง
การเรงแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีสัดสวน
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรต่ําเพียง ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ยังไมเพียงพอกับความตองการ 
และมีการกระจุกตัวในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง 



 ๑๕

 (๖) การคุมครองทางสังคมมีการขยายความครอบคลุมมากขึ้น แตแรงงานนอก
ระบบและกลุมผูดอยโอกาสยังไมไดรับหลักประกันทางสังคมอยางทั่วถึง 

 (๖.๑) แรงงานนอกระบบยังไมไดรับการคุมครองทางสังคม ตั้งแตป ๒๕๔๕ 
เปนตนมา รัฐไดดําเนินมาตรการดูแลความมั่นคงของแรงงานอยางตอเนื่อง โดยขยายความคุมครอง
แรงงานใหครอบคลุมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑ คนขึ้นไป สงผลใหแรงงานที่ประกันตน
ภายใตระบบประกันสังคม มีจํานวน ๘.๒ ลานคนในป ๒๕๔๘ คิดเปนสัดสวนแรงงานที่ประกันตนตอ
กําลังแรงงานรอยละ ๒๒.๗๓ แตครอบคลุมเฉพาะแรงงานที่อยูในระบบเทานั้น สวนแรงงาน
นอกระบบซึ่งมีมากกวารอยละ ๗๐ ไมสามารถเขาถึงระบบประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร 
หาบเร แผงลอย  

(๖.๒) รัฐขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมแกกลุมคนยากจนและ
ผูดอยโอกาสในลักษณะการสงเคราะหเพิ่มขึ้นแตยังไมทั่วถึง และไมสามารถทําใหพึ่งตนเองไดใน
ระยะยาว  ที่ผานมาการใหความชวยเหลือและการสงเคราะห สามารถใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจนได 
๑.๐๗ ลานคน ผูปวยเอดสยากไร ๖,๐๐๐ คน และผูพิการยากไร ๓๙,๕๙๕ คน การใหโอกาสดาน
การศึกษาแกเด็กวัยเรียนจากครัวเรือนที่ยากจนใหมีโอกาสศึกษาภาคบงัคบัและการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้
ทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังไดดําเนินโครงการบานเอื้ออาทรและบานมั่นคงเพื่อชวยเหลือดานที่อยูอาศัย
ใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จํานวน ๖๐๑,๗๒๗ หนวย และประชาชนใน
ชุมชนแออัดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองจํานวน ๒๙,๗๓๘ ครัวเรือน 

(๗) คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ
การกอความไมสงบในสังคมสูงขึ้น  

(๗.๑) ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมยังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข แมวา
สัดสวนคดียาเสพติดจะมีแนวโนมลดลงจาก ๔๒๒.๘ คดีตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๕ เปน ๑๖๐.๓ 
คดีตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๘  แตยังตองเผชิญกับปญหาชนิดของยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป และ
การคารูปแบบใหมๆ เชน มีการสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต และลักลอบซื้อขายผานทางไปรษณีย เปนตน 
เนื่องจากการคายาเสพติดยังคงเปนธุรกิจที่สรางรายไดสูง คาดวามูลคาการซื้อขายทั่วโลกในป ๒๕๔๘-
๒๕๔๙ มีจํานวนสูงอยางตอเนื่องถึง ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ/ป  ขณะเดียวกันยังตอง
เผชิญความเสี่ยงจากปญหาคดีอาชญากรรม การประทุษรายตอทรัพยสิน คดีชีวิตรางกายและเพศ  
ตลอดจนคดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหแตละปรัฐตองจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการปองกันและปราบปรามเปนจํานวนมาก ในป ๒๕๔๘  งบประมาณรายจายในแผนงานปองกัน
และควบคุมอาชญากรรมมีจํานวนสูงถึง ๓๖,๖๙๘ ลานบาท   

 (๗.๒) ปญหาอุบัติภัยและภัยพิบัติมีแนวโนมสูงขึ้น การตายดวยอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกอยูในระดับสูงและคอนขางคงที่จาก ๒๐.๙ คนตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๕ เปน 
๒๐.๖ คนตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๘  สาเหตุหนึ่งเกิดจากการไมเคารพกฎระเบียบสรางความ
สูญเสียใหแกชีวิตและทรัพยสิน ในป ๒๕๔๗ มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูง
ถึง ๑,๙๙๐ ลานบาท  ทั้งยังตองประสบกับความสูญเสียจากภัยพิบัติและอุบัติภัยอื่น เปนมูลคาสูงอยาง
ตอเนื่องทุกป โดยขาดการเตรียมความพรอมรับสถานการณและระบบเฝาระวังอุบัติภัย 



 ๑๖

 (๗.๓) ปญหาความไมสงบในสังคมไทย คนไทยยังตองเผชิญผลกระทบจาก
ปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะยืดเยื้อตอเนื่อง รวมทั้งปญหาการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติที่ทวีความรุนแรงและแผขยายเขามาในภูมิภาค โดยเฉพาะปญหาการสง
ผู ลักลอบเขาเมืองและคามนุษย จัดวาเปนอาชญากรรมขามชาติที่เติบโตรวดเร็วที่สุด โดยมีปจจัย
สนับสนุนมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคของโลก ประมาณวามีผูตกเปน
เหย่ือทั่วโลกปละ ๔ ลานกวาคน วงเงินที่เก่ียวของ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ  สําหรับ
ผลกระทบตอประเทศไทยในระยะหลังนี้ นอกจากผูลักลอบเขาเมืองจากประเทศเพื่อนบานจะเขามาใช
แรงงานและถูกแสวงประโยชนทางเพศอยางตอเนื่องแลว ผูลักลอบเขาเมืองกลุมใหมๆ อาทิ เกาหลี
เหนือ บังคลาเทศ และศรีลังกา มุงหวังใหประเทศไทยเปนทางผานไปประเทศที่สามมากขึ้น 

 (๘) สังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสูเมืองอยาง
ตอเน่ือง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวน สงผลใหเกิดความไมสมดุลของการพัฒนา 

 (๘.๑) ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา ชุมชนเมืองขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอการเสียสมดุลของชุมชนชนบท โดยสัดสวนประชากรเมืองตอประชากร
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๙.๔ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๓๑.๒ ในป ๒๕๔๕ สวนชุมชนชนบทมี
สัดสวนประชากรลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๗๐.๖ เหลือรอยละ ๖๘.๘ ในชวงเวลาเดียวกัน โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลาที่ผานมา ไดมีสวนสนับสนุนการเจริญเติบโตของฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและบริการของเมืองมากกวาการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทมาก กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นโดยลําดับ สถานะดังกลาวทําใหภาค
ชนบทอยูในภาวะความยากจนและการพัฒนาที่ลาหลังและเสียสมดุลในเชิงโครงสราง โดยในทาง
เศรษฐกิจเปนการเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย เนื่องจากเปนฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่ถูก
จํากัดจากทรัพยากรธรรมชาติที่เสียดุลจากการใชอยางส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมมาก ขณะที่คนชนบทมี
การศึกษาต่ําและผลิตภาพการผลิตต่ํา สงผลกระทบตอการเสียสมดุลทางสังคมที่คนชนบทวัยหนุมสาว
ตองละทิ้งภูมิลําเนาไปแสวงหางานและรายไดในเมืองและในตางประเทศ ตามมาดวยปญหาความออนแอ
ของชุมชนชนบท ซึ่งการแกปญหาดังกลาวใหชุมชนชนบทสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็ง จําเปนตองอาศยั
การรวมพลังรวมแรงรวมใจและพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได 

 (๘.๒) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนามีมากขึ้น มีการเตรียม
ความพรอมของทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการบริหารจัดการ ระบบการ
วางแผน ระบบงบประมาณ การคลัง และกลไกการบริหารงานใหพรอมรับการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
การกระจายอํานาจ ภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือจัดทําแผนชุมชนแลวจํานวน ๓,๖๕๗ ตําบล 
สงเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนา
อําเภอทุกขั้นตอน รวมทั้งมีสวนรวมตรวจสอบติดตามการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชน และไดจัดตั้งศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบลทุกตําบล  มีการแลกเปลี่ยน



 ๑๗

ประสบการณและชวยเหลือกันเองในลักษณะของเครือขายตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ขณะนี้จํานวน ๒๘,๒๙๖ แหง  และเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ๓๒ แหง รวมทั้งมีการโอนเงินใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแลว ๗๗,๕๐๘ ลานบาท 
สําหรับประชาชนผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน  แตอยางไรก็ตาม 
การสรางภูมิคุมกันของชุมชนในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนที่มากระทบอยางรุนแรงและรวดเร็ว  
และการเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนตองสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมที่
ตอเนื่องและสม่ําเสมอและเปนเครือขาย 

 (๘.๓) วัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการ
ถายทอด สูคนรุนใหมนอย ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยทั้งในเรื่องจิตสาธารณะ 
ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามสังคมไทยมีผูพรอมเปนผูนําการพัฒนา 
โดยเฉพาะผูนําชุมชน ปราชญกระจายอยูทุกพ้ืนที่ ๑.๗ ลานคน อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
จํานวน ๙๘๗,๕๑๓ คน รองลงมาเปนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตจํานวน ๓๘๓,๗๒๙  ๑๗๔,๕๓๗ 
และ ๑๓๑,๘๙๒ คนตามลําดับ บุคคลเหลานี้ลวนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ตลอดจน
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศและมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนําวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาพัฒนา
ตอยอดใหเกิดคุณคาและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการอยางหลากหลายเปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑที่สามารถเปดตลาดภายในและตางประเทศ สรางรายไดของประชาชนและสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ป ๒๕๔๗ มีมูลคาการจําหนายถึง ๔๖,๒๗๖ ลานบาท  

 (๘.๔) พฤติกรรมการดํารง ชี วิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชน
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับกระแส
โลกาภิวัตนและการสื่อสารไรพรมแดน นําพากระแสวัตถุนิยมเขาสูชุมชน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน โดยเฉพาะสังคมเมือง ทําใหมีความสะดวกสบายมากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอกับ
รายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลงและมีลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น  

 โดยสรุป สถานการณดังกลาวสงผลใหชุมชนที่มีการรวมตัว รวมกลุมและมีการ
เรียนรูรวมกันสามารถจัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง โดยใชกระบวนการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ที่เนนกระบวนการพัฒนาโดยคนในชุมชนเปนหลัก  และใชการจัดการความรู
จากองคความรูในชุมชนและความรูจากภายนอกมาประยุกตใช ซึ่งการพัฒนาชุมชนโดยใชกระบวนการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดรับการสนับสนุนมาอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษที่ผานมา และมีชุมชน
ตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย 
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๓.๒ สถานะดานเศรษฐกิจ 

 (๑) ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามลําดับ และจัดอยูใน
กลุมประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง โดยยังคงบทบาททางการคาระหวางประเทศและรักษาสวนแบง
การตลาดไวได 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
โลกเพ่ิมสูงขึ้นมาก จากเดิมรอยละ ๒.๙ ในป ๒๕๓๘ เปนรอยละ ๗.๓ ในป ๒๕๔๘ จึงเปนแรงบีบให
ไทยตองปรับบทบาทการคาของตนเองในเชิงรุก และปรับตัวไปสูการผลิตบนฐานความรูและการสรางสรรค
คุณคาใหกับสินคาเพ่ือใหมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ การพึ่งพิงตลาดสงออกซึ่งเดิมประเทศไทยมคีูคาหลัก
เพียง ๓ กลุม คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน นั้น เร่ิมเปนการกระจายไปพึ่งพาตลาดจากประเทศจีน
สูงขึ้น สวนการคากับกลุมประเทศอาเซียนยังอยูในระดับเดิม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการคาเสียดุลการคา
ใหกับประเทศจีน ญี่ปุน และกลุมตะวันออกกลางที่เปนการนําเขาน้ํามันเทานั้น สวนกับประเทศคูคาอ่ืนๆ 
ยังคงเกินดุลการคา โดยทิศทางการคาระหวางประเทศจะขึ้นกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
และการยายฐานการผลิตจากประเทศอื่นมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งพบวาการลงทุนจากตางประเทศใน
ไทยมีแนวโนมลดลงจากอันดับที่ ๔ ในป ๒๕๔๓ เปนอันดับที่ ๖ ในป ๒๕๔๗ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศจีน อินเดีย และประเทศในกลุมอาเซียน 

 (๒) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่มีการพัฒนาดีขึ้นมาโดย
ตลอดนับจากปแรกของแผนฯ ๙ ไดปรับตัวลดลงในปสุดทายของแผน 

 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ รวม ๖๑ ประเทศ
โดยสถาบันนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development: IMD) 
พบวา อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยไดปรับดีขึ้นอยางตอเนื่องจากอันดับที่ ๓๑ ในป ๒๕๔๕ 
มาเปนอันดับที่ ๒๗ ในป ๒๕๔๘ สําหรับป ๒๕๔๙ ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับลดลงเปนอันดับที่ ๓๒ 
ขณะที่สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปรยังคงครองอันดับ ๑-๓ ตามลําดับ สวนญี่ปุน จีน มาเลเซีย 



 ๑๙

และอินเดียประสบความสําเร็จในการแขงขันสูงขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่สงผลใหอันดับของประเทศไทย
ลดลงมาจากปจจัยการแขงขันดานเศรษฐกิจและปจจัยดานประสิทธิภาพของภาครัฐที่มีอันดับต่ําลงจาก
อันดับที่ ๗ และอันดับ ๑๔ ในป ๒๕๔๘ มาเปนอันดับที่ ๒๑ เชนเดียวกัน ในป ๒๕๔๙ นอกจากนี้ 
ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานมีอันดับต่ําลงเล็กนอยจากอันดับที่ ๔๗ เปนอันดับที่ ๔๘ สวนปจจัย
ดานประสิทธิภาพภาคเอกชนมีอันดับคงที่เมื่อเทียบกับป 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 ในขณะที่
ดานสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจยังคงอยูในระดับเดิม เมื่อเทียบกับประเทศในกลุมเอเชีย
ตะวันออก พบวา ประเทศไทยมีดัชนีเศรษฐกิจฐานความรูอยูในระดับเดียวกับประเทศมาเลเซีย 
เมื่อพิจารณาในชวงป ๒๕๓๕-๒๕๔๕ พบวา ประเทศไทยสามารถพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานความรูไดใน
อัตราที่เร็วกวาประเทศมาเลเซีย แตยังอยูในระดับที่ต่ํากวาของประเทศฮองกง (๘.๑๔) สิงคโปร (๗.๖๙) 
ไตหวัน (๖.๖๗) และเกาหลี (๕.๘๐) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีคาดัชนีเศรษฐกิจฐานความรูสูง 

(๔) โครงสรางการผลิตของประเทศมีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย 
โดยที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงสุดแตฐานการผลิตสวนใหญยังคงเปนการผลิตในระดับ
ตนของหวงโซมูลคาของโลกและผลิตภาพการผลิตต่ําจึงมีคูแขงมาก  

โครงสรางการผลิตของประเทศไทยในปจจุบันนับวามีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิต
ที่หลากหลาย ในป ๒๕๔๘ ฐานการผลิตประกอบดวย ภาคเกษตรประมาณรอยละ ๘.๗ ภาคอุตสาหกรรม
รวมอุตสาหกรรมเกษตรรอยละ ๓๙.๑ การกอสรางรอยละ ๒.๕ ภาคการคาสงและคาปลีกรอยละ ๑๔ 
การผลิตเหมืองแรรอยละ ๒.๓ ไฟฟาและประปารอยละ ๓.๔ ภาคการเงินและธนาคารรอยละ ๓.๖ และ
ภาคบริการและอื่นๆ อีกรอยละ ๓๒  ซึ่งฐานการผลิตที่หลากหลายชวยลดความผันผวนของวัฏจักร
เศรษฐกิจไดระดับหนึ่งและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมไดมากขึ้น 
โดยที่ในภาคการเกษตรมีการผลิตอาหารมีความเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในประเทศและเปนประเทศ 
ผูสงออกอาหารที่สําคัญของโลก สําหรับภาคการทองเที่ยวนั้นมีความไดเปรียบทั้งในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว 

                                                 

๖ เศรษฐกิจฐานความรูคือ ระบบเศรษฐกิจที่มีการสรางสรรคจัดหา ดัดแปลง เผยแพรความรูและนําความรูมาใชอยางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปจจัยพื้นฐาน ๔ ดาน ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองและเชื่อมโยงกัน ไดแก 
ดานนวัตกรรม ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และดานสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจ  

 



 ๒๐

วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นตามลําดับและเปนฐานรายได
เงินตราตางประเทศที่มีความสําคัญมากขึ้นและคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ 

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพ่ึงพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา ทําใหมี
ความเสี่ยงจากการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ ประเทศไทยตกอยูในฐานะที่มีคูแขง
ทางการคาในตลาดโลกจํานวนมากและถูกบีบอยูตรงกลางระหวางกลุมประเทศกาํลังพัฒนาที่มี
ขีดความสามารถในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเบาที่มีความไดเปรียบจากคาจางแรงงานที่ยังต่ํากวาไทย 
เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม เปนตน ขณะที่อีกกลุมหนึ่ง คือ ประเทศที่มีแบรนดและเทคโนโลยีเปน
ของตนเองในการผลิตสินคาและบริการสําหรับตลาดบนของรถยนต อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 
และบริการทางการเงิน การศึกษา สาธารณสุข เชน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร และญี่ปุน เปนตน 
ซึ่งประเทศไทยยังไมสามารถยกระดับมาตรฐานและรูปแบบผลิตภัณฑใหทัดเทียมได สําหรับการประเมิน
สถานะในแตละสาขาการผลิต มีสาระสําคัญ ดังนี้  

(๔.๑) ภาคเกษตรมีความไดเปรียบจากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณและ
สภาพภูมิศาสตรที่เอ้ืออํานวยแตผลิตภาพการผลิตยังต่ํา ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่สําคัญของโลกในหลายรายการ เชน การสงออกยางพาราของไทยคิดเปนรอยละ ๔๕ ของ
มูลคาการสงออกยางพารารวมของโลก และการสงออกขาวเปนรอยละ ๒๕ ของการสงออกขาวรวมของโลก 
เปนตน โดยที่สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสําคัญมีมูลคาสวนเพิ่มที่เปนผลประโยชนของประเทศ
ในสัดสวนที่สูง เชน การผลิตยางพารามีมูลคาเพิ่มเปนสัดสวนรอยละ ๘๕ ของมูลคาผลผลิตรวม 
ขาวรอยละ ๗๐ มันสําปะหลังรอยละ ๖๕ และอุตสาหกรรมอาหารรอยละ ๓๒  

อยางไรก็ตาม การผลิตในภาคเกษตรยังมีจุดออนในเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบน้ําเพ่ือการผลิตที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหผลผลิตภาคเกษตรยังตองขึ้นกับสภาพของธรรมชาติ
เปนหลัก การจัดระบบการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกที่ไมเหมาะสม และมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอยูในวงจํากัด ทําใหผลผลิตตอไรอยูในระดับต่ํา ซึ่งเห็นไดจากผลิตภาพการผลิต
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนอย โดยในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพภาคเกษตรลดลงรอยละ ๑.๙๔ ในขณะที่
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๖๒ ภาคบริการและอื่นๆ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๒.๔๙ 
และผลิตภาพรวมของประเทศที่เพ่ิมขึ้นรอยละ ๓.๔๒ นอกจากนี้ภาคเกษตรยังคงมีการใชสารเคมีใน
กระบวนการผลิตเปนจํานวนมากและเปนการใชอยางไมถูกตอง ทําใหมีปญหาสารปนเปอนที่สงผล
กระทบตอคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดลอม และเปนอุปสรรคตอการสงออกและ
เพ่ิมตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร  



 ๒๑

สําหรับการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรยังมีนอยและขาดความหลากหลาย 
โดยสินคาเกษตรหลักยังคงสงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นตนเปนสวนใหญ และการจัดระบบตลาดและ
กระจายสินคาเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหมีปญหาเรื่องผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ําไดงาย 
นอกจากนี ้ แนวโนมการแขงขันดานการเกษตรในอนาคตของโลกจะรุนแรงมากขึ ้น ทั ้งการใช
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และความระมัดระวังเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญมากขึ้น ทําใหการผลิตภาคเกษตรของไทยจะตองเรงปรับตัวใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(๔.๒) การผลิตสินคาอุตสาหกรรมยังกระจุกตัวอยูในกลุมของสินคาขั้นตนของ
หวงโซมูลคาของโลก และตองพึ่งวัตถุดิบและเทคโนโลยีนําเขาเพื่อการผลิตจากตางประเทศใน
สัดสวนที่สูง ในป ๒๕๔๘ การผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๓๙ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ โดยเปนการผลิตเพื่อการสงออกมากกวาครึ่งหนึ่ง แตลักษณะการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมของไทยสวนใหญยังกระจุกตัวอยูในกลุมที่มีการเพิ่มมูลคาเพียงในระดับตน เปนการรับจาง
ผลิตโดยที่ไมมีแบรนดเปนของตนเอง (Original Equipment Manufacturing: OEM) จึงเปนการผลิตที่
ตองอาศัยการใชแรงงาน (Sweat and tear products) และทรัพยากรอยางเขมขนเปนหลัก โดยอาศัย
ความไดเปรียบจากคาแรงและตนทุนทรัพยากรที่ต่ําในการแขงขัน การผลิตสินคาในประเทศไทยสวนใหญ
นับไดวายังอยูในชวงตนๆ ของหวงโซมูลคาของโลก โดยที่การสรางคุณคาของสินคาและบริการและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตจากองคความรูยังอยูในระดับต่ํา ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพการผลิตที่
เพ่ิมขึ้นสนับสนุนเพียงประมาณรอยละ ๕๘ ของการขยายตัวของเศรษฐกิจ สวนที่เหลืออีกรอยละ ๔๒ 
ไดมาจากการเพิ่มปริมาณปจจัยการผลิต  

(๔.๓) ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งบริการ
ทองเที่ยว บริการดานการศึกษา บริการดานสาธารณสุข บริการดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
และบริการทางการเงิน โดยเฉพาะบริการดานการทองเท่ียวนั้นประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียว
ประมาณรอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญของโลก รองรับ
สวนแบงตลาดนักทองเที่ยวประมาณรอยละ ๑.๔ ของนักทองเที่ยวรวมของโลก  แตการขยายตัวการ
ทองเที่ยวของไทยยังคงอาศัยฐานทรัพยากรเปนสําคัญ มีการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง  ทําใหเกิด
ปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมโดยไมไดมีการสราง
ภูมิคุมกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังขาดการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑดาน
การทองเที่ยว และการเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยวเขากับภาคบริการอื่นๆ ใหเปนนวัตกรรมและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑยังมีนอย สําหรับบริการดานสาธารณสุข การศึกษา และการเงินนั้นนอกจากจะ
มีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทยแลว ยังเปนแหลงบริการที่สําคัญมากขึ้นสําหรับ
ภูมิภาคเอเชีย แตยังตองเรงพัฒนาในดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการรวมทั้งการคุมครองผูบริโภค
มากขึ้น 



 ๒๒

(๕) โครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีจุดออน  

โครงสรางพ้ืนฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่
เปนระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลวจะมีตนทุนอยูที่ระดับรอยละ ๗-๑๑ เทานั้น อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชย
สูงถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพ้ืนที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวนโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศเพื่อนบานที่
เปนคูแขงทางการคา อาทิ ความสามารถในการซึมซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) ที่ต่ํากวา
สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซีย มีปญหาการขาดแคลนนักวิจัย ครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีสัดสวนนักวิจัยตอประชากรเพียง ๖.๗ คนตอประชากร ๑ หมื่นคน
ในป ๒๕๔๖ เทียบกับสิงคโปรที่มีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร ๔๗.๘ คนตอประชากรหมื่นคน นอกจากนี้
คาใชจายการวิจัยและพัฒนาอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ ๐.๒๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในแผน (เทากับรอยละ ๐.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) เปนตน 
ลวนชี้ใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวนที่ตองเรงลงทุนพัฒนาฐานความรูและนวัตกรรม ตลอดจน
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อสรางมูลคาความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิต
ใหกับคนในประเทศ  

(๖) เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดีแตมีความจําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจภายใตเง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน องคความรู/เทคโนโลยี 
เงินทุน สินคาและบริการ   

การดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจและทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี อาทิ ในป ๒๕๔๘ 
อัตราการวางงานอยูที่รอยละ ๒ ซึ่งเปนระดับที่สอดคลองกับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจและไม
สรางแรงกดดันตอเงินเฟอ ณ ส้ินป ๒๕๔๘ หนี้สาธารณะเทากับรอยละ ๔๖.๔ ของผลิตภัณฑในประเทศ
ซึ่งเปนสัดสวนที่ต่ํากวากรอบการคลังย่ังยืนที่กําหนดเกณฑไวที่รอยละ ๕๐ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ สัดสวนหนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงเปนลําดับที่ ๖๐ ในกลุม ๑๑๔ ประเทศ นอกจากนี้
ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานดอลลาร สรอ. คิดเปน ๓.๓ เทาของ 
หนี้ตางประเทศระยะสั้น และคิดเปน ๕.๙ เดือนของการนําเขา ซึ่งนับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอใน
การเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

  



 ๒๓

อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องในป 
๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ทําใหอัตราเงินเฟอเพ่ิมสูงขึ้นมากจากรอยละ ๒.๗ ในป ๒๕๔๗ เปนรอยละ ๔.๕ ในป 
๒๕๔๘ รวมทั้งทําใหดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในป ๒๕๔๘ มากถึง ๘,๕๗๘ และ 
๓,๗๑๔ ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ แรงกดดันตอเสถียรภาพเศรษฐกิจดังกลาวสะทอนถึงความ
ออนแอในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพิงพลังงานในระดับสูงที่ตองนําเขาจากตางประเทศประมาณ
รอยละ ๘๐ รวมทั้งการพึ่งพิงวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปและสินคาทุนในระดับสูง การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ที่ทําใหมูลคาการนําเขาและคาใชจายคารอยัลตี้เพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการสงออกที่
ขยายตัว โดยการประเมินสถานะในแตละดาน มีดังนี้ 

(๖.๑) เศรษฐกิจไทยพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบ สินคาทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากตางประเทศในระดับสูง และตองอาศัยการสงออกเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ทําใหประเทศไทยออนไหวตอสถานการณภายนอก ซึ่งเปนจุดออนในเชิงโครงสรางที่ทําใหมี
ความเสี่ยงที่จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงินไดงาย การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทําให
ตองนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนเปนจํานวนมาก  เพ่ือเพ่ิมการผลิตสินคาและบริการเพื่อการสงออก โดย
สัดสวนการนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 
๓๖.๙๓ ในป ๒๕๔๕ เปนรอยละ ๔๖.๒๔ ในป ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการนําเขาสินคากลุมน้ํามันที่สงผลตอ
ปญหาการขาดดุลการคาเพ่ิมมากถึงรอยละ ๕๘.๔ นอกจากนี้ การสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ยังไมสามารถสนับสนุนและตอบสนองการขยายตัวของภาคการผลิต ทําใหตองพ่ึงการนําเขา
เทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศ โดยสัดสวนรายจายคารอยัลตี้และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตอ 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้นตอเนื่องจากรอยละ ๐.๗๑ ในป ๒๕๔๔ เปน ๐.๘๗ ในป ๒๕๔๕ และ
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๑ ในป ๒๕๔๘ ขณะที่การคาตางประเทศของไทยทั้งการนําเขาและสงออกเปนสัดสวน
ตอขนาดเศรษฐกิจที่สูง  ทําใหเศรษฐกิจไทยขาดภูมิคุมกันที่จะรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกที่การแขงขันรุนแรงมากขึ้น 

(๖.๒) เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสูง เศรษฐกิจไทยมีมูลคา
การใชพลังงานขั้นสุดทายในสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งสูง
กวาในอีกหลายประเทศ ทําใหความตองการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการขนสงซึ่งใชพลังงานเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ ๓๗.๒ ของปริมาณการ
ใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ ขณะที่พลังงานที่ผลิตไดในประเทศไมเพียงพอตองอาศัยการนําเขา โดย
พลังงานสวนใหญรอยละ ๖๔ ตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนการนําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด หรือคิด
เปนรอยละ ๙๐ ของปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ ดังนั้นแนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงมากจึงทําให
มีความเสี่ยงตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่การใชพลังงานใน
ภาคขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือนยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ
พลังงานทั้งหมดมีแนวโนมลดลง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการแสวงหาแหลง
พลังงานทดแทนจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญในอนาคต 



 ๒๔

(๖.๓) ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ํากวาการลงทุน ทําใหตองพึ่งพิง
เงินทุนจากตางประเทศทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การกูยืมจากตางประเทศ และการเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยของตางชาติ ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
และจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดับสูงสุดที่
รอยละ ๓๕ ในป ๒๕๓๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมาอยูที่ประมาณรอยละ ๓๑.๒ ในป ๒๕๔๗ 
ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุนในอนาคตหากไมมีการสงเสริมการออมอยางเหมาะสม
ในระยะตอไป โดยเฉพาะภาครัฐเองมีแนวโนมที่จะตองรับภาระคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศ
เขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งจะทําใหการออมภาครัฐมีแนวโนมลดลง การขาดแคลนเงินออมจะสรางแรงกดดันให
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นและสงผลใหตนทุนสูงขึ้นตามไปดวย สําหรับในปจจุบันฐานะการลงทุนระหวาง
ประเทศสุทธิของประเทศไทย (International investment position: IIP) อยูในฐานะขาดดุลโดยมีสินทรัพย
ตางประเทศรวมนอยกวาหนี้สินตางประเทศรวมอยูเปนจํานวน ๕๓,๒๕๔ ลานเหรียญสหรัฐ ณ ส้ินป 
๒๕๔๗ การพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศจะเปนความเสี่ยงที่ประเทศไทยตองเผชิญ โดยเฉพาะการลงทุน
ของตางประเทศในตลาดหลักทรัพยในลักษณะของการเก็งกําไรก็กระทบเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย
และบรรยากาศการลงทุนในประเทศ   

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

(๗) ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ความยากจนลดลงตามลําดับและการ
กระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ  ในป ๒๕๔๘ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจน
ซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือนอยูจํานวน ๗.๓๔ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของ
จํานวนประชากรรวมของประเทศ การกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ โดยในป ๒๕๔๗ คาดัชนีจีนี่ 
(Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่องจาก ๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ 
๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายไดตองไดรับลําดับความสําคัญ 
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศการกระจายรายไดในประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวา
หลายประเทศ อาทิ ญี่ปุน (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  



 ๒๕

๓.๓ สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม ทําใหอุดมสมบูรณ
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ํา ปาไม ชายฝงทะเล แรธาตุ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งชนิด
พันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ชุมชนมีวิถีการดํารงชีวิตที่พ่ึงพิงและใชประโยชนจากฐานทรัพยากร ซึ่ง
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู การสรางสมภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ แมวาความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จะเปนจุดแข็งของประเทศมาแตเดิม แตทิศทางการพัฒนาที่
มุงใชประโยชนจากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก  ทําใหมีการใช
ทรัพยากรอยางส้ินเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด  การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจไดเพ่ิมปริมาณของเสียและ
มลพิษที่เกินขีดความสามารถในการฟนตัว และการรองรับของระบบนิเวศ จนสงผลกระทบตอความสมดุล
ย่ังยืนของทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปนฐาน
การดํารงวิถีชีวิตที่เปนปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม  เมื่อพิจารณาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจนถึงปจจุบัน พบวาอยูในสภาพที่กําลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษาฐานการผลติ 
ใหบริการ และการดํารงชีพที่ย่ังยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้ 

(๑) การขาดสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟูสงผลกระทบใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหาภัยธรรมชาติ 

(๑.๑) พื้นที่ปาไมลดลงจนระบบนิเวศเสียสมดุล ปาไมของประเทศถูกทําลายไปถึง 
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร ในชวง ๔๐ ป ปจจุบันเหลือพ้ืนที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ และยังไมสามารถ
เพ่ิมพื้นที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ ใหถึงรอยละ ๔๐ ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได 
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย พบวา ไทยมีสัดสวนพื้นที่ปาไมอยูในเกณฑต่ํา ในขณะ
ที่ญี่ปุน มีสัดสวนพื้นที่ปาไมถึงรอยละ ๖๘ และเวียดนาม มีรอยละ ๔๐ 

(๑.๒) ทรัพยากรน้ํามีปญหาขาดแคลน นํ้าหลากทวม และคุณภาพน้ํา เปนประจํา 
โดยปริมาณน้ําจืดของประเทศมีเฉล่ีย ๓,๔๐๐ ลบ.ม./คน/ป ต่ํากวาประเทศลาวที่ ๔๙,๐๙๐ ลบ.ม./คน/ป
และต่ํากวาคาเฉล่ียของเอเชียที่ ๓,๙๒๐ ลบ.ม. ซึ่งตามเกณฑของ UNESCO ถือวามีสภาวะการขาดแคลน
น้ําในระดับรุนแรง สวนพื้นที่ไมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา เชน ประเทศแคนาดา โอเชียเนียมีปริมาณน้ํา
ตอคนตอป อยูในระหวาง ๑๗,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. ในขณะที่พ้ืนที่ขาดแคลนน้ําในขั้นวิกฤติจะอยูใน
ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือโดยมีปริมาณน้ํานอยกวา ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ตอคนตอป นอกจากนี้ 
ปริมาณน้ํ าจืดของไทยยังไมกระจายตลอดป  โดยเปนน้ํ าในชวงฤดูฝนรอยละ  ๘๖  และชวง 
ฤดูแลงเพียงรอยละ ๑๔ ขณะที่สามารถกักเก็บน้ําในชวงน้ํามากไวใชในชวงน้ํานอยไดเพียงรอยละ ๓๔ ของ
ปริมาณน้ําทั้งหมด ทําใหตองประสบปญหาทั้งน้ําหลากทวมและน้ําขาดแคลนเปนประจําทุกป การแกไข
ปญหาที่ผานมา ดําเนินการโดยภาครัฐเปนหลัก โดยการลงทุนขนาดใหญเพ่ือเพ่ิมการกักเก็บน้ําและการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา ขาดมิติการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ิน มีการใชน้ํา
เพ่ิมขึ้นมากอยางตอเนื่องในภาคเกษตร ขณะที่การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญเพ่ิมเติม มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่
เหมาะสม และมีการครอบครองใชประโยชนแลว รวมทั้งถูกตอตานหรือไมเปนที่ยอมรับของประชาชน สงผลให
ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรแยงชิงน้ํารุนแรงมากขึ้น กระทบตอคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งในปจจุบันและในระยะยาว  



 ๒๖

สําหรับในดานคุณภาพน้ํา พบวา ในป ๒๕๔๘ มีแหลงน้ําอยูในเกณฑดี
รอยละ ๒๐ เกณฑพอใชรอยละ ๔๘ เกณฑเส่ือมโทรมรอยละ ๒๗ และเกณฑเส่ือมโทรมมากรอยละ ๕ ซึ่ง
ในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัว ที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมมากมา
โดยตลอด  คือ เจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา โดยมีคา
ออกซิเจนละลายในน้ําต่ํากวามาตรฐานและปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียและแบคทีเรีย (กลุมฟคอล
โคลิฟอรม) สูงกวามาตรฐาน สาเหตุหลักเกิดจากน้ําเสียชุมชนที่ไมผานกระบวนการปรับคุณภาพน้ํากอน
ปลอยลงสูแหลงน้ํา และการปลอยของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวลงสูทางน้ําธรรมชาติ รวมทั้งขอจํากัดในการ
บริหารจัดการของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือ ในขณะที่ภาครัฐไดลงทุนสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลไปแลว ๘๗ แหง ครอบคลุมพื้นที่บริการไดรอยละ ๓๔ แตสามารถบาํบดัน้าํเสีย
ไดเพียงรอยละ ๒๕ ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 

(๑.๓) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ  
ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย ดินขาดอินทรีย ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ที่ดินที่มีปญหามีถึงรอยละ ๖๐ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด และขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร โดยเปนพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลาย
ประมาณรอยละ ๓๓ ของประเทศ ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียของโลกและเอเชียที่มีสัดสวนรอยละ ๒๓ และ ๒๕ 
ตามลําดับ ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพ้ืนที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลงจาก ๒๑ 
ไรตอคน ในป ๒๕๓๖ เหลือเพียง ๑๙.๓ ไรตอคน ในป ๒๕๔๖ มีผูไรที่ทํากิน ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตองการ
ที่ดิน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร แตมีที่ดินของรัฐที่สามารถนําไปจัดสรรไดเพียง ๑๘๕,๐๐๐ ไร จากการที่ความอุดม
สมบูรณของดินลดลงและพื้นที่ทําการเกษตรลดลง ทําใหตองเพ่ิมผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหา
การตกคางของสารเคมีในดินมากขึ้น  

(๑.๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณ อัตราการจับสัตว
น้ําลดลง 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 
โดยมีระบบนิเวศไมต่ํากวา ๑๕ ระบบนิเวศ เปนที่อยูอาศัยของสัตวและพืชประมาณรอยละ ๒.๖-๑๐ ของ
ชนิดพันธุทั้งหมดที่พบในโลก พันธุพืชของไทยมีอยูราว ๑๕,๐๐๐ ชนิด คิดเปนรอยละ ๘ ของพันธุพืช
ในโลก มีชนิดพันธุที่สําคัญในเชิงเศรษฐกิจ เชน เปนพืชที่ขึ้นบัญชีสมุนไพรประมาณ ๑,๐๐๐ ชนิด กลวยไม 
๑,๐๐๐ ชนิด เห็ดรา ๓,๐๐๐ ชนิด และพืชเฉพาะถิ่น ๑,๐๐๐ ชนิด ขณะนี้กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว 
สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายชื่อสัตวและพันธุพืช
ในบัญชีที่ใกลสูญพันธุถึง ๖๘๔ ชนิด  



 ๒๗

(๒) คุณภาพสิ่งแวดลอมไดรับการแกไข แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สง 
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  

(๒.๑) คุณภาพอากาศ  ในบริเวณเมืองใหญที่การจราจรหนาแนน พ้ืนที่ที่มีการเผา
ในที่โลงแจง และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM๑๐) ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนตสะสม โดย ณ บริเวณริมถนน
ยังคงเกินเกณฑคาเฉลี่ยมาตรฐานเฉลี่ยทั้งป ที่ไมควรเกิน ๕๐ มก./ลบ.ม. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แมคุณภาพอากาศจะอยูในระดับที่ดีกวากรุงปกก่ิง จาการตา นิวเดลี และมะนิลา แตก็ยังดอยกวาในอีก
หลาย ๆ เมือง เชน ฮองกง ไทเป และโตเกียว เปนตน ในขณะที่อัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon 
dioxide emissions) เพ่ิมจาก ๐.๙ ตัน/คน/ป ในป ๒๕๒๓ เปน ๓.๗ ตัน/คน/ป ในป ๒๕๔๕ ซึ่งสูงกวา
คาเฉล่ียของโลกในปเดียวกันเล็กนอย ซึ่งเทากับ ๓.๖ ตัน/คน/ป โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ ๗๓ จาก
จํานวน ๑๗๗ ประเทศ อยางไรก็ตามในป ๒๕๔๓ อัตราการปลอยกาซดังกลาวของไทยคิดเปนรอยละ ๐.๙ 
ของปริมาณที่เกิดขึ้นในโลกเทานั้น 

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

(๒.๓) ของเสียอันตราย เกิดขึ้นปละ ๑.๘ ลานตัน กําจัดไดไมถึงครึ่งหนึ่ง ของเสีย
อันตรายประมาณ ๒ ใน ๓ มาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ ซึ่งกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
เติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เทา การผลิตและการนําเขาสารอันตราย 
เพื่อใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 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
บอยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสง 
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน 

สาเหตุหลักของปญหามลพิษ นอกจากจะเกิดจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร ที่ทําใหอุปสงคในการบริโภคทรัพยากรและปลอยของเสียเพิ่มขึ้นแลว ยังเกิดจากอุปนิสัยบริโภค
นิยมหรือนิยมบริโภคเกินความจําเปน การใชกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตและดําเนินวิถีชีวิตที่ใช
ทรัพยากรสิ้นเปลืองและกอมลพิษ ตลอดจนการใชพ้ืนที่อยางไมเหมาะสม ทั้งที่เกินขีดความสามารถในการ



 ๒๘

ฟนตัวของทรัพยากรหรือรองรับมลพิษ และเกินศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษของทองถ่ิน ที่ยังมีอยู
อยางจํากัด ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และองคความรู จนอาจไมพรอมรับกับภาระที่จะเพิ่มขึ ้น 
ในขณะที่ประชาชน ซึ่งเปนทั้งผูกอปญหาและรับผลกระทบตอปญหายังขาดจิตสํานึกและมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการนอย การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรยังมีอยูจํากัด รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ 
ยังมีปญหาทั้งในดานความซ้ําซอน ชองวาง และขาดการบังคับใช  

(๓) จุดออนที่สําคัญของปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ
การบริหารจัดการแบบแยกสวน  

กลไกกฎหมายของรัฐไดแยกสังคมชุมชนออกจากทรัพยากร ละเลยรากฐาน
ความสัมพันธระหวางวิถีการผลิต  การดํารงชีวิตของชุมชน และการจัดการทรัพยากร  ในขณะที่กลไกตลาด
มุงใชทรัพยากรเปนสินคาในระบบตลาด ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรถูกดึงเขาสูศูนยกลาง และไมมีการ
กระจายผลประโยชนใหสังคมอยางทั่วถึงเปนธรรม ในขณะที่นโยบายของรัฐขาดบูรณาการ ขาดการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถ่ิน  ขาดองคความรูและระบบขอมูลที่เปนเอกภาพ ทําใหเกิดขอขัดแยงทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติ  โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เชน  
นโยบายสงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ขาดความพอดีพอประมาณได
มีสวนทําลายความอุดมสมบูรณของดิน  น้ํา ปาไม เชน กรณีของยางพาราและปาลมน้ํามัน การเรงเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรโดยละเลยความสมดุลของระบบนิเวศ  ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาไมและชายฝง 
สงผลกระทบตอระบบนิเวศที่เปราะบาง  และแหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งนําไปสู
ปรากฏการณภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมของประเทศที่มุง
เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจางงานเปนหลัก ไดเปดรับการเคลื่อนยายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงเขาสูประเทศไทย โดยขาดองคความรูและการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อยางรอบคอบ จะทําใหมีการเพิ่มปริมาณการปลอยของเสียและการแพรกระจายของมลพิษที่เปนภาระ
ในการบริหารจัดการ ตอไป 

นอกจากนี้ กระแสบริโภคนิยมและวงจรการใชสินคาที่ ส้ันลง ทําใหมีการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย น้ําเสีย 
และอากาศเสีย รวมทั้งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซพิษ ที่ทําใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้น สงผล
ตอการเสียสมดุลของระบบนิเวศ และอาจทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น ทั้งอาจกลายเปน
ขอจํากัดตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย การขยายตัวของเมือง ความหนาแนน
ของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ของภาคเมือง กอใหเกิดความตองการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น จน
เกิดการแยงชิงและกลายเปนขอขัดแยงกับภาคชนบท 



 ๒๙

อยางไรก็ตาม บริบทการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตนที่มีการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ ไดสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ กอใหเกิดความรวมมือและการแขงขัน 
ซึ่งจะทําใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันในภูมิภาค พรอมกับมีขอเรียกรองใหประเทศตอง
ปรับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด ประหยัดการใชทรัพยากร ลดปริมาณของ
เสียและมลพิษไดมากขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพจะเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหม ที่ทําใหฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนวัตถุดิบที่มีคาในการสรางความกาวหนาดานการแพทย 
การเกษตร และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุ พ้ืนฐาน
การศึกษาและระดับความรูที่สูงขึ้น และกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติมากขึ้น ไดทําใหรูปแบบของ
สินคาและบริการสวนหนึ่งเปล่ียนแปลงไป สูความนิยมในสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
คํานึงถึงการรักษาสุขภาพ และนิยมการทองเที่ยวในเชิงนิเวศ ซึ่งไดสรางโอกาสในการพัฒนาใหเกิดความสมดุล
ในระหวางมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูกันไป 

๓.๔ สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 

 กระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศทําใหเกิด
ภาวการณเช่ือมโยงกันของโลก รวมถึงเคล่ือนยายแลกเปลี่ยนขามพรมแดนทางภูมิศาสตรอยางเสรีและ
รวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และแนวคิดและคานิยมอยางกวางขวาง เกิดเปนกระแส
ที่ผลักดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนทาทีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการประเทศใหสอดรับ
กับกระแสประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษ
สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งกระแสการปฏิรูป
เรื่องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะทําใหองคกรระหวางประเทศมีบทบาทในดาน
การเมืองและความมั่นคงของโลกมากขึ้น และมีการปฏิรูปใหโปรงใสและเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
ขณะเดียวกันความขัดแยงดานลัทธิอุดมการณที่แตกตางกันยังมีปญหาอยูหลายพื้นที่ นําไปสูการใชความ
รุนแรงและการกอการราย ซึ่งจะคุกคามตอการเสริมสรางประชาธิปไตยและความมั่นคงของนานาประเทศ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมไทย โดยในดานการปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญเปน
ตัวเรงใหเกิดการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจ เปดโอกาสกระแสการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกระบวนการมีสวนรวมใหเขมแข็งมากขึ้น และในดานปฏิรูปสังคมไทยได
ใหความสําคัญตอการพัฒนาคนดวยการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข การคุมครองทางสังคมอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งนี้ในชวงเกือบทศวรรษที่ผานมา ไดมีความพยายามที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ โดยสังคมไทยทุกระดับมีความตื่นตัวและ
ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการในภาคสวนของตนเองใหมีธรรมาภิบาลมากขึ้น ทั้งใน
เร่ืองการปฏิรูปราชการ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน ในขณะที่ภาคประชาชนเริ่มไดรับ
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและเขารวมในกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น โดยสถานะ
ดานการบริหารจัดการประเทศที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
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 (๑) กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอ่ืนๆ เขามารวม
กับภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด 

 (๑.๑) ภาคการเมืองปรับตัวเขมแข็งขึ้น และมีเสถียรภาพอยางมาก อันเปนผล
สืบเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําใหระบบพรรคการเมือง 
รัฐบาล และระบบรัฐสภามีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีมีความ
ชัดเจนในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ การผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปน
ธรรม รวมทั้งรัฐบาลยังใหความสนใจเปนอยางมากกับการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ 

 (๑.๒) การปฏิรูประบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตกระบวนการบริหารจัดการยังรวมศูนยอํานาจทั้งมีลักษณะปดคอนขางมาก และยังขาดกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน การปฏิรูประบบราชการที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งการปรับโครงสราง
กระทรวง ทบวง กรม และการปฏิรูปการบริหารจัดการไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยมี 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเครื่องมือผลักดันที่
สําคัญ สงผลใหสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรม และเปดเผยตอสาธารณะอยางกวางขวาง ซึ่งการปฏิรูป
ดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐเพิ่มขึ้น ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในดานตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับภาพรวมในป ๒๕๔๗ เทากับ 
๓.๘๒ ซึ่งเพ่ิมจากป ๒๕๔๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๖๑  

 อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวยังไมตอบสนองตอการสรางการบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการภาครัฐยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ การกําหนดนโยบาย 
แผนงาน/โครงการจะดําเนินการในราชการสวนกลาง เชนเดียวกับระบบงบประมาณที่กําหนดใหกระทรวง ทบวง 
กรม และรัฐวิสาหกิจเทานั้นที่เปนหนวยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน สวนการมอบอํานาจและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดใหราชการสวนภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ) ยังไมเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมเขมแข็งและขาดอิสระในการ
จัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง และการบริหารงานยังไมเปนอิสระจากสวนกลางอยางแทจริง 
อยางไรก็ดี การดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้นตามแผนการกระจายอํานาจและ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งผลการดําเนินงานจนถึงตนป ๒๕๔๘ พบวา การ
กระจายอํานาจดานการเงินการคลัง สามารถจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากรอยละ ๒๐.๙๒ ในปงบประมาณ ๒๕๔๔ เปนรอยละ ๒๔.๐๕ ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
ในสวนการถายโอนภารกิจดําเนินการไปแลวจํานวน ๑๘๐ ภารกิจ และยังไมไดถายโอน ๖๔ ภารกิจ โดย
ครึ่งหนึ่งของภารกิจที่ยังไมถายโอนเปนดานการจัดการศึกษาและสาธารณสุข ขณะที่การถายโอนบุคลากร 
ไดดําเนินการไปแลวในชวงปงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ จํานวนรวม ๔,๕๕๙ คน เปนขาราชการ 
๑,๓๗๘ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๘๑ คน สวนใหญเปนบุคลากรที่มีภารกิจดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต  
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(๑.๓) ภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และมีบทบาท
เพิ่มขึ้น ทั้งทางการเมืองและการพัฒนาทองถิ่น ประชาชนตื่นตัวดานการเมืองและเขามามีสวนใน
กระบวนการตัดสินใจเลือกผูที่จะมาทําหนาที่นิติบัญญัติและบริหารในลักษณะของการใชสิทธใินการเลอืกตัง้
เพ่ิมมากขึ้น จากสัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งที่ต่ําสุดเพียงรอยละ ๒๙.๕๑ ในป ๒๔๙๑ ไดเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง 
จนเปนรอยละ ๗๐.๖ ในป ๒๕๔๔ และ ๗๒.๖ ในป ๒๕๔๘ ซึ่งนับเปนอัตราที่สูงที่สุดตลอดชวงที่ผานมา 
อยางไรก็ตามบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ จึงจํากัดอยูในขั้นตอนของการให
ขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอทิศทางของการพัฒนาเทานั้น ยังเขาไมถึงอํานาจการตัดสินใจในเชิง
นโยบาย ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปจจุบันภาคประชาชนมีความตื่นตัวเขารวมกับ
ภาคสวนอื่นๆ ในกระบวนการบริหารจัดการประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการมีสวนรวมในระดับ
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน การแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ การเสนอกฎหมาย 
การยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวายังมีปญหา
เก่ียวกับกฎเกณฑที่ซับซอน ยุงยาก และไมเอ้ือตอกระบวนการมีสวนรวม 

 (๑.๔) ภาคธุรกิจเอกชนเปนกลไกที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ตอเน่ือง และมีการบริหารจัดการที่เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น แตยังไมมีพลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทการพัฒนาประเทศรวมกับภาครัฐมาตั้งแตชวงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ ที่ดําเนินการในรูปสภาหอการคาไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคม
ธนาคารไทย เปนตน ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ ไดมีการรวมมือกันในรูปของคณะกรรมการการรวม
ภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการผลิตและการสงออกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ซึ่งสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ไดกอใหเกิดความขัดแยงในเรื่องการใช
ทรัพยากร และความไมเปนธรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ผลประโยชนจากการพัฒนากระจุกตัวอยูใน
เฉพาะกลุมนักธุรกิจและอุตสาหกรรม สวนเกษตรกร ผูใชแรงงาน ประชาชนไมไดรับผลประโยชนอยาง
เสมอภาค สถานการณดังกลาวไดทวีความรุนแรงขึ้น  เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ที่สาเหตุสําคัญ
สวนหนึ่งเกิดจากการลงทุนที่เกินตัวและลงทุนในกิจกรรมที่ไมเหมาะสมของภาคเอกชน เนื่องจากขาดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางบรรษัทภิบาล โดยผลักดัน
ใหมีแนวทางและหลักเกณฑสงเสริมธรรมาภิบาลสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพ่ือให
เปนเง่ือนไขที่จําเปนตอการพัฒนาและการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท และเปนปจจัยที่จะชวยใหมูลคา
หุนของกิจการเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งชวยลดตนทุนในการกูยืม ซึ่งสรางความตื่นตัวใหภาคเอกชนมาก แตก็ยัง
จํากัดอยูในองคกรธุรกิจขนาดใหญไมกี่แหง และยังไมมีจํานวนมากพอที่จะสรางกระแสการขับเคลื่อน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาพรวม 

  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
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นํามาใชในการจัดลําดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนไดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะความรับผิดชอบทางสังคม 
การใหความสําคัญตอลูกคา และการปรับตัวตอการเปลี ่ยนแปลงที ่มีการปรับตัวจากเดิมขึ ้นมาก 
อยางไรก็ตาม ปจจัยดอยที่ยังมีอยู ไดแก ความนาเช่ือถือของผูบริหาร ความสามารถของผูบริหารในการ
สรางมูลคาใหผูถือหุน และดานความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน ขณะที่ความโปรงใส และ
ความเปนธรรมแมจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตยังมีเร่ืองการใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนในการซื้อขาย
หลักทรัพย และเร่ืองการแขงขันทางการคาที่ภาคเอกชนไทยมีความจําเปนตองปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 

 (๒) กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี 
ขณะที่กลไกการตรวจสอบภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ 

 (๒.๑) กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการยุติธรรมยังปรับตัวไมทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเอื้อประโยชนตอ
ธุรกิจอุตสาหกรรมมากกวาเศรษฐกิจขนาดเล็กในชุมชน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ซึ่งเปน
เครื่องจัดสรรสิทธิและอํานาจนั้น ยังเปดโอกาสการใชดุลยพินิจแกเจาหนาที่รัฐคอนขางมาก ขาดความ
โปรงใส และเกณฑวัดความถูกผิด ในขณะเดียวกันกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนระบบภาษีอากร มุงสนับสนุน สงเสริม และคุมครองภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
และการคามากกวาการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ทําใหเอ้ือประโยชนและ
จัดสรรสิทธิใหแกธุรกิจขนาดใหญมากกวาการดูแลภาคธุรกิจขนาดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน เกษตรกรในชนบท  

 (๒.๒) กลไกตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ยังขาดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานขององคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญจึงขาดความเชื่อมั่นจากสังคม ทําใหเกิดการ
ละเมิดหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกระทบตอความพยายามในการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี
และมีธรรมาภิบาล ในขณะที่กลไกตรวจสอบถวงดุลนอกภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่ือมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคนักวิชาการ กลุมสถาบัน/วิชาชีพยังมีบทบาทจํากัดเฉพาะเรื่อง
เฉพาะดาน ยังไมมีการทํางานเชิงลึก เชิงตรวจสอบสืบสวน และยังขาดการทํางานในลักษณะเครือขายที่จะ
กอใหเกิดพลัง 

 (๓) วัฒนธรรมอุปถัมภยังคงเปนอุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  

 แมวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีบทบัญญัติที่มุงใหการเมือง การบริหารจัดการมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งกระจายอํานาจทางการเมือง การปกครอง และการเงินการคลัง แตโดย
พ้ืนฐานของสังคมไทยยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ประกอบกับการขาดคุณธรรมและจิตสํานึก
สาธารณะทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่หรือประโยชนสาธารณะ 
การปฏิบัติหนาที่หรือการใชอํานาจขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคลคอนขางมาก จึงทําใหมีปญหาความ
ไมเปนธรรม ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบที่ขยายตัวในรูปแบบที่ซับซอน  



 ๓๓

 สําหรับความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) เปนตัวชี้วัดที่พัฒนาโดยองคกรเพื่อความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และมหาวิทยาลัยกอตทิงเกน ในประเทศเยอรมนี 
ซึ่งมีการสํารวจและจัดอันดับภาพลักษณคอรรัปชั่นเปนประจําทุกป มีภาพลักษณดีขึ้นตอเนื่องจาก
คะแนน ๓.๒ เมื่อปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดสูงขึ้นเปน ๓.๘ ในป ๒๕๔๘ แตยังอยูในระดับ
คอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม จากการประเมินของ World Economic Forum พบวา ความโปรงใสของ
ภาครัฐในการชี้แจงเรื่องการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ อยูในระดับ ๔.๑-๔.๓ 
ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียที่ ๓.๘-๓.๙ จากจํานวนประเทศที่สํารวจทั้งหมด ๘๐-๑๐๔ ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเพื่อนบานในประเทศอาเซียนยังอยูในระดับปานกลาง โดยอยูในระดับดีกวา ฟลิปปนส เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย แตยังต่ํากวามาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งมีคะแนนสูงอยูในลําดับตนๆ ของโลก 

 ๔  แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

๔.๑ แนวคิดหลัก 

 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบอยางกวางขวางตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมาและสถานะของประเทศไทยไดสะทอน
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมสมดุล 
ไมย่ังยืน และเปราะบางตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
ซับซอนมากขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหเปนไป
ในทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปน
ศูนยกลางเพ่ือใหประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรมและ
ย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังตอไปนี้ 

 (๑) กระบวนทรรศนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนาจําเปนตองปรับเปลี่ยนให
ดําเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาและพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

 (๑.๑) ยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการ กลาวคือ 
การใชหลัก “ความมีเหตุผล” ในการวิเคราะหและทําความเขาใจกับสถานะของประเทศไดอยางชัดเจนวา
มีจุดออนและจุดแข็งในการพัฒนาเรื่องใดบาง ตองเขาใจถึงโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเลือก
รับหรือนําส่ิงที่ดีมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ และพรอมรับมือกับสถานการณที่อาจเปนภัย
คุกคามประเทศ วิธีคิดอยางมีเหตุผลดังกลาวจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับ “ความพอประมาณ” เพ่ือ



 ๓๔

สรางความสมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานความพอดีระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยคํานึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นและมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความ
เส่ียงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

 (๑.๒) การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบระมัดระวัง เปนไปตามลําดับขั้นตอนและสอดคลองกับสภาพ
วิถีชีวิตของสังคมไทย เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
ตองเสริมสรางศีลธรรมในจิตใจของคนในชาติในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ 
นักวิชาการและนักธุรกิจเอกชนใหมีสํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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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) กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา”  

 แนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงที่ปรับจากการมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มาเปนการพัฒนาที่ยึด “คน” เปนตัวตั้ง ใหความสําคัญกับผลประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชน
เปนหลัก และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
ตองปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากเดิมที่มีลักษณะแบบแยกสวนตามภารกิจและหนาที่ มาเปนแบบ



 ๓๕

บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง และยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตาม
ความแตกตางของความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอม
ของพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพัฒนาจาก “บนลงลาง” 
มาเปนจาก “ลางขึ้นบน”  ยึดหลัก “การมีสวนรวมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ 
โดยพัฒนาอยางเปนไปตามลําดับขั้นตอน  เร่ิมตนจากการพึ่งตนเองใหไดกอน  แลวจึงพัฒนาไปสูการ
รวมกลุมพึ่งพากันและกันและสรางเครือขายการพัฒนาเชื่อมโยงสูภายนอกเพื่อความอยูดีมีสุขและ
ความเจริญกาวหนาในลําดับตอไป แนวคิดการพัฒนานี้อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “การพัฒนาที่เอาคนเปน
ตัวตั้ง โดยคํานึงถึงทุกมิติของคุณคาความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุขระหวางคนกับคน และ
ระหวางคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 
 
 

  

 (๓) ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

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



 ๓๖

 ๔.๒ ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

  การพัฒนาประเทศไทยใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโนมทวีรุนแรงขึ้น จําเปนตองหันกลับมาใหความสําคัญกับความ
แข็งแกรงของระบบและโครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น และสราง
ภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน โดยมีหลักการที่สําคัญคือ 

  (๑) การเสริมสรางทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

  ทิศทางการพัฒนาจะใหความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ
ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศไดอยางมั่นคง 

(๑.๑) การเสริมสรางทุนสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุก
มิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยเสริมสรางสุขภาวะ และความรูใหมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงและกาวสูสังคมฐานความรู มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม 
ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคงดานเศรษฐกิจและสังคม ประชากรทุกชวงวัย ทุกกลุมเปาหมายมีการ
เตรียมความพรอมใหกาวสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ชุมชนมีความเขมแข็ง มีการรวมตัวเปน
เครือขายเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีการใชความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มีอยูในแตละ
ทองถ่ินชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๑.๒) การเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
สูระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โครงสรางการผลิตมีการเพิ่มคุณคาบน
ฐานความรู และความเปนไทย มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน 
ทั้งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส การบริหารองคความรู การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ ควบคูไปกับ
การเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเปนธรรม 

(๑.๓) การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึง และจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และเปนฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันมีการเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดี โดยปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 ๓๗

  (๒) การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 

  การบริหารประเทศระยะตอไปจําเปนตองเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบ
โครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 
โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทุกระดับใหเกิดพลังรวมและเปนเครือขายที่เขมแข็ง 
มีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระบบราชการ และ
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง และเพิ่มบทบาท 
มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และการกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแก
ราชการสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และชุมชน พรอมทั้งสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ
เอกชนใหเขมแข็งสุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือสรางสมดุลในการจัดสรรและ
กระจายผลประโยชนการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง
ควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดกาประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 

 ๕  วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ 

ผลการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมไทยในเวทีทุกระดับที่ผานมา 
ประกอบกับการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลง และสถานะของประเทศ รวมทั้งการประเมินสถานภาพ
ทุนของการพัฒนาประเทศ สามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ที่ทุกภาคสวนเห็นพองตองกัน ดังนี้ 

๕.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย  

มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) 
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน 
อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
 ๕.๒ พันธกิจ 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ดังกลาว เห็นควรกําหนดพันธกิจ
ของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 



 ๓๘

(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี 
อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

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

(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อ
คุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติ
จากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบ
ตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร 

 ๖  วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อ

กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

๖.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 



 ๓๙

(๒) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(๓) เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรู
และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิต
สูงขึ้น    

(๔) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง 
พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน  

(๕) เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม 

(๖) เพ่ือเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางย่ังยืน 

(๗) เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๖.๒ เปาหมาย 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน 

(๑.๑) การพัฒนาคน 

๑) คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย 
สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข  



 ๔๐

๒) เพ่ิมจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพ่ิมสัดสวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาเปน 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 ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบ
มีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
เพิ่มกิจกรรมสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึง
แหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ 
ภายในป ๒๕๕๔  

(๒) เปาหมายดานเศรษฐกิจ  

(๒.๑) โครงสรางเศรษฐกจิ สัดสวนภาคเศรษฐกจิในประเทศตอภาคการคาระหวาง 
ประเทศเพิ่มขึน้เปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔  

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

(๒.๓) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุด
รอยละ ๒๐ แรกตอรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ไมเกิน ๑๐ เทาภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวน
ผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

(๓) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

(๓.๑) รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ใหมีพ้ืนที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ 
ของพื้นที่ประเทศ รวมทั้งรักษาพ้ืนที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร 



 ๔๑

(๓.๒) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยรักษาคุณภาพน้ําใน
ลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมงไมเกิน 
๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คอื
ไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสีย
อันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสีย
อันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ 

(๔) เปาหมายดานธรรมาภิบาล 

 (๔.๑) มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใส
อยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔ ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น 
ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถ่ิน
มีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาคประชาชน มีความ
เขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 

 (๔.๒) สรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย 
ใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธีเพ่ิมขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

 ๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากขึ้น 

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

การใชโอกาสและเล่ียงภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตนที่ตองเนนการพัฒนาบนฐานความรู
และสรางนวัตกรรม และการคาเสรี รวมทั้งการที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และองคความรูอยาง
กวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย ซึ่งปจจุบันคุณภาพ
การศึกษายังกาวไมทันตอการเปล่ียนแปลง และยังไมพรอมที่จะเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยาง
เหมาะสม ขณะเดียวกันจะชวยเสริมโอกาสการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตสินคาและบริการบนฐาน



 ๔๒

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปนจุดแข็งที่สังคมไทยมีกระจายอยูทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือสรางคุณคาและเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการที่มีความโดดเดนจากประเทศคูแขง และสรางรายได
ใหสินคาและบริการของประเทศได 

ขณะเดียวกันยังสามารถใชศักยภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ควบคูกับเครือขาย
ชุมชนเขมแข็งที่มีอยูในหลายพื้นที่ ภายใตกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติ มาสรางโอกาสการผลิต
สินคาและบริการเชิงอนุรักษและสุขภาพ ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมี
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยคนและชุมชนสามารถอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล  

นอกจากนี้ สามารถใชจุดแข็งจากระบบเศรษฐกิจไทยที่มีฐานการพัฒนาที่หลากหลายทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ มีบรรยากาศการลงทุนและการแขงขันที่ดี รวมกับกระแสโลกาภิวัตน
ที่ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการเปนไปอยางเสรี มากําหนดแนวทางปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน ที่เนนการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีคุณภาพ 
แขงขันได และกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม อีกทั้งยังใชโอกาสจากกระแสผลักดันธรรมาธิบาลและ
ประชาธิปไตยในสังคมโลก รวมกับการใชโอกาสที่ประชาชนตื่นตัวมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ และมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ มาเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการประเทศสูความยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศไทยจําเปนตองกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
ภายใตการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยูบนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เช่ือมโยง
ทุกมิติอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง ขณะเดียวกัน
ยอมรับความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง โดยมุงสรางดุลยภาพการพัฒนา
ระหวาง “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชนทองถ่ินในชนบทที่เปนฐานรากของสังคม และ
ความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสรางเครือขายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใชความรอบรู 
คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมี
ภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี โดยให
ความสําคัญกับการเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ 
แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยาง
รูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนใน
สังคม และความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาท่ีมั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชน



 ๔๓

และสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

 

 
 
๗.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ 

การเรียนรู  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจ
ควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมวัยตลอดชีวิต และสามารถจัดการกับองคความรู ทั้ง 
ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้ง
เสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู โดยเนน
การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร และการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม 

๗.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
ม่ันคงของประเทศ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการ
รวมตัว รวมคิด รวมทํา ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของ
ชุมชน การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนที่เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง สงเสริมการ
รวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งสรางระบบบมเพาะ



 ๔๔

วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสันติและเก้ือกูล และ
การสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน  

๗.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ
ปรับโครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและ
บริการจากองคความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งสราง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร 
การปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในดานตางๆ และการดําเนินนโยบายการคาระหวาง
ประเทศใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมทั้งการสรางภูมิคุมกัน
และระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 
การสงเสริมการออม การพัฒนาพลังงานทางเลือก และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง เพ่ือใหการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น 

๗.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุล
ของระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน ดวยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค
เพ่ือลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินดวยการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน ตลอดจน
สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน 
และพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ 

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



 ๔๕

 ๘  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการขับเคลื่อน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสู
แผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ การสรางองคความรู รวมทั้งการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ 
ดังนี้ 

๘.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุน
ซึ่งกันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพ่ือมีสวนรวมขับเคล่ือนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับตางๆ ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๘.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๐ เพ่ือภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม ความเขมแข็งของชุมชน  
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

๘.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือ
ตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และ
เรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรฯ และ 
การบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้ง 
การยกรางขึ้นใหม 



 ๔๖

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

๘.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการ
พัฒนาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส 
และตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีช้ีวัด ผลสําเร็จ
และผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธ
ศาสตร ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการ
ติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

๘.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพ่ือการ
วางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และสงเสริมการเชื่อมโยงโครงขาย
ขอมูลระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชน
รวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 



บ ท ที่  ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย 

สูสังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรู 

 ๑  บทนํา 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง  ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  
และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน”  ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน 
เนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะได รับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา 
ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ  จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคน
ในทุกมิติอยางสมดุล ทั้งจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ  เพ่ือใหเพียบพรอมทั้งดาน 
“คุณธรรม” และ “ความรู” ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง  
ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม”  ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช
หลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะ
เปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูในครอบครัวที่อบอุนและสังคมที่สงบสันติ สุข  
ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเปนธรรม 
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืน  นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

 จากการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ทําใหประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใน ๒๐ ปขางหนา  
ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ ๒๔.๓ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๒๐.๒ ใน
ป ๒๕๕๘  ประชากรวัยทํางานยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๖๕.๙ ในป ๒๕๔๓ และสูงสุด
ในป ๒๕๕๒ คือรอยละ ๖๗.๑ กอนจะลดลงเปนรอยละ ๖๖.๐ ในป ๒๕๕๘ ประชากรวัยสูงอายุ 
มีสัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับจากรอยละ ๙.๕ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๑๓.๘ ในป ๒๕๕๘ จึงมีระยะเวลา
นอยในการเตรียมความพรอมคนและระบบตางๆ  



 ๔๘

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุช้ีประเด็นที่พึงระวัง คือ ภาระ
พึ่งพิงสูงขึ้น คนวัยแรงงานตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุ ขณะที่พ้ืนฐานความรู ทักษะ และ
ผลิตภาพแรงงานของไทยยังต่ํา  การผลิตของประเทศจะลดลงสงผลกระทบเชิงลบตอขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชวงที่ประชากร
วัยแรงงานมีสัดสวนสูงจึงมีความจําเปนเรงดวนกอนที่กลุมวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง  การบริการทาง
สังคมรวมถึงการจัดระบบการคุมครองทางสังคมตางๆ ที่มีอยูอาจไมเพียงพอ  โดยเฉพาะบริการทาง
การแพทย เนื่องจากแบบแผนการเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่เก่ียวกับผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  คาใชจาย
ในการจัดบริการสาธารณสุขและการจายผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุที่จะเพ่ิมขึ้น  ขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยมีโอกาสจากการที่ประชากรโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่เปนสังคมผูสูงอายุ และ
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงที่นิยมบริโภคสินคาธรรมชาติและกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันออก 
ทําใหสามารถนําจุดแข็งดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 

การประเมินสถานะการพัฒนาคนและสังคมไทยพบวาคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตผลการ
พัฒนาชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญหลายประการที่ตองเรงแกไขและเสริมสรางใหเขมแข็ง  

การพัฒนาดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ แตยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวา
ประเทศในแถบเอเชียที่มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ๑๐-๑๒ ป  อัตราสวนนักเรียนตอประชากรเพิ่มขึ้นทุก
ระดับ การเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๑.๒  ระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
๔๔.๓  แตคุณภาพการเรียนเปนเร่ืองที่ตองใหความสําคัญสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๔ วิชาหลัก 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ ๕๐ มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาด
ความเขมแข็งในดานความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางานดานการคิด วิเคราะหและสรางสรรค ทักษะ
การอานของนักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ ๒ จากทั้งหมด ๕ ระดับ  

คนไทยไดรับโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมากขึ้นแตยังไมสามารถเชื่อมโยงความรูสูการใช
ประโยชนไดเทาที่ควร  รอยละ ๒๒ ของหมูบานทั่วประเทศมีศูนยการเรียนรูชุมชน การเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น  คนไทยมีคอมพิวเตอรใช ๕๗ เครื่องตอประชากรพันคนแตต่ํากวา
อเมริกาที่มีอัตรา ๗๖๓ เครื่องตอประชากรพันคน การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต ๑๑๖.๗ คนตอ
ประชากรพันคน แตยังคงต่ํากวา ๖ เทาเมื่อเทียบกับประเทศไอซแลนด ซึ่งเขาถึงเครือขายสูงที่สุดในโลก 
ขณะที่ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่มีความสามารถในการอานเขียนและ
คํานวณในเบื้องตนที่นําไปสูการคิดเปนทําเปน เพียงรอยละ ๖๐ ของประชากร  

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพเปนจุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ แมแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา
เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๓๕.๖ ในป ๒๕๔๕ เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ แตความตองการของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมมีถึงรอยละ ๖๐  ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําคิดเปน ๖.๒ 
เหรียญสหรัฐตอคนตอช่ัวโมงเทียบกับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวันที่มากกวา ๑๑ เหรียญสหรัฐ 



 ๔๙

กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรยังมีสัดสวนที่ไมเหมาะสม  และมีการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาต่ํา ภาคอุตสาหกรรมมีกําลังคนระดับกลางและระดับสูงนอยกวารอยละ ๒๐  บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอยูเพียง ๖.๗ คน-ปตอประชากรหมื่นคน ใน
ป ๒๕๔๖ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ ๐.๒๖ ต่ํากวาคาเฉล่ีย ๗ เทา  แมวาการสรางองคความรูใหม
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนามีจํานวนเพ่ิมขึ้น แตการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยู
ในระดับต่ํา  จํานวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีรอยละ ๐.๔ ของสิทธิบัตรทั่วโลกและ
รอยละ ๗๗ เปนของชาวตางชาติ 

การจัดบริการสุขภาพมีทั่วถึง คนไทยรอยละ ๙๖.๓ มีหลักประกันสุขภาพ โครงสรางพื้นฐาน
ดานสุขภาพระดับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ การเจ็บปวยโดยรวมลดลง แตการเจ็บปวยดวยโรคที่
ปองกันไดยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเน่ือง  อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ชาย ๖๘ ป 
หญิง ๗๕  ป สูงกวาคาเฉล่ียของโลก แตยังหางจากประเทศญี่ปุนที่มีอายุยืนที่สุด คือ ชาย ๗๘ ป และ
หญิง ๘๕ ป การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเปน ๑,๗๙๘.๑ ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ แตเนื่องจาก
คนไทยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพทั้งการบริโภคและการใชชีวิต ทําใหการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกัน
ไดเพิ่มขึ้น ทั้งการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง มีอัตราเพ่ิมรอยละ 
๑๘.๔   ๑๔.๒   ๑๓.๔ และ ๔ ตามลําดับ รวมทั้งปญหาภาวะโภชนาการเกิน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุก 
กลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมเด็กซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับระดับเชาวนปญญาที่อยูในเกณฑคอนขางต่ํา นอกจากนี้ 
โรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา  เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ เปนตน ยังเปนปญหาสุขภาพที่
เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขอยางจริงจัง  

การลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ํา คือประมาณรอยละ ๓.๓ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเปนอัตราที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยที่รอยละ ๗.๗  สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากรไมเพียงพอ ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ในขณะที่ญี่ปุนมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน จีน ๑๖๔ 
คนตอประชากรแสนคน และมีการกระจุกตัวของบุคลากรในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง  

หลักประกันทางสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง ป ๒๕๔๘ 
แรงงานที่ประกันตนภายใตระบบประกันสังคมมีจํานวน ๘.๒ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๓ ของกําลัง
แรงงาน  สวนแรงงานนอกระบบซึ่งมีกวารอยละ ๗๐ ยังไมสามารถเขาถึงระบบประกันสังคม และการ
เขาถึงบริการทางสังคมของคนยากจนและผูดอยโอกาสในลักษณะการสงเคราะหเพ่ิมขึ้นแตยังไมทั่วถึง 

 นอกจากนี้ ในภาวะที่มีความเปนเมืองมากขึ้น  คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  แมคดียาเสพติดมีแนวโนมลดลงแตพัฒนาการของยาเสพติดและการคา
ในรูปแบบใหมเปนเรื่องที่ตองเตรียมรับมือ อาทิ เชน ทางอินเตอรเน็ต ไปรษณีย  ขณะเดียวกันการกอ
อาชญากรรมยังมีแนวโนมสูงขึ้น  สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพย เพ่ิมจาก ๑๐๙.๗ คดีเปน ๑๒๒.๑ คดี
ตอประชากรแสนคน คดีชีวิต รางกายและเพศ เพ่ิมขึ้นจาก ๖๐.๕ คดีเปน ๗๓.๔ คดีตอประชากรแสนคน 
และเด็กมีแนวโนมกระทําผิดมากขึ้น  



 ๕๐

คนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม จริยธรรม และพฤติกรรม เช่ือมโยงถึงการดําเนิน
ชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมตางชาติที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสรางสรรคยังมีนอย ส่ือที่
เปนภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้นแมมีมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด เว็บบริการทางเพศ
เพ่ิมขึ้น ๓ เทาตัว  ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม ประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
และสถาบันการศึกษามีบทบาทนอยลงในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ครอบครัว มีความเปราะบาง อัตราการหยารางสูงขึ้นจาก ๔.๔ คูตอพัน
ครัวเรือนในป ๒๕๔๔ เปน ๕.๐ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๔๘ สถาบันการศึกษา ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณธรรมของผูเรียนไมมากเทาที่ควร สถาบันศาสนา ยังใชประโยชนจากศาสนสถานและบุคลากร
ทางศาสนาซึ่งมีอยูมากมายไมเต็มที่ และขาดความสอดคลองกับภาวะปจจุบัน อยางไรก็ตาม ประเทศไทย
มีวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายโดดเดน และระบบความสัมพันธที่เปนวัฒนธรรมและเปน
รากฐานในการสรางความเขมแข็งใหสังคมไทย และเปนตาขายนิรภัยทางสังคม รวมทั้งมีภูมิปญญาไทย
ที่มีการสั่งสม สืบทอดและรักษาไวอยางรูคุณคา มีปราชญและผูรูที่กระจายอยูทั่วประเทศกวา ๑.๗ ลานคน 
หากยังมีการถายทอด สืบคน ถอดความรู รวบรวม พัฒนาและนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบนอย  

จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาในอนาคต  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู จึงมุงพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม ๓ เร่ืองหลัก คือ การพัฒนาคนไทยใหมี
คุณธรรมนําความรู  โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต 
ตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง  มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให
สอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและ
พัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู  สงเสริมใหคนไทยเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม
ตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การเสริมสรางสุขภาวะ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแล
สุขภาพเชิงปองกัน การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและ
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  และการเสริมสรางคนไทยใหอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข โดยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความ
มีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรม
แบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและ
หนาที่ของพลเมืองและความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือลดความขัดแยง 



 ๕๑

 ๒  วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาคนและสังคมไทย 
๒.๑ วัตถุประสงค 

(๑) สรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว 
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา และเสริมสรางสมรรถนะกําลังคน สามารถประกอบอาชีพเพ่ือ
ดํารงชีวิตและสนับสนุนการแขงขันของประเทศ  

(๒) เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน 
การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ สามารถลดการเจ็บปวยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

(๓) สรางระบบคุมครองทางเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินให
คนไทยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงและอยูรวมกันอยางสงบสุข 

๒.๒ เปาหมาย 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เมื่อส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในป ๒๕๕๔ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายเชิงคุณภาพ 
คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม 

จริยธรรม อารมณ  มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

(๒) เปาหมายเชิงปริมาณ 

(๒.๑) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป 

(๒.๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกวารอยละ ๕๕ 

(๒.๓) เพ่ิมกําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเปนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของกําลัง
แรงงานทั้งประเทศ 

(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 



 ๕๒

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

 เพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน 
แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูในระยะ ๕ ป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใน ๓ มิติ คือ 
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู โดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตามความเหมาะสมของคนทุก
กลุมทุกวัย เพ่ือใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง และสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุงเสริมสรางคนไทยใหมีสุขภาวะที่ดี  ควบคูกับ
การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม  
กระบวนการยุติธรรม  การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  

๓.๑ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยมุงเตรียมเด็กและเยาวชน
ทั้งดานจิตใจ ทักษะชีวิตและความรู พื ้นฐานในการดํารงชีวิต  การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
แรงงาน และเรงผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ
การจัดการองคความรู 

(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงาม อยูในกรอบของศีลธรรม และมี
จิตสํานึกสาธารณะ โดย 

(๑.๑) ผลักดันใหครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
รวมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี หางไกลอบายมุขและยาเสพติด มี
ภาวะผูนํา อุทิศตนเพื่อสวนรวม และมีบทบาทดูแล ตักเตือน เฝาระวังความประพฤติฉันทเครือญาติ 
รวมทั้งสืบคนคนดีในสังคม เชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกระดับ  

(๑.๒) ปลูกฝงทัศนคติและการเรียนรูในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม  เปด
โอกาสใหคนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีสวนรวมเรียนรูทํางานรวมกันประสานประโยชน เชน 
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ เปนตน และในระดับองคกรของทุกภาคีการพัฒนา มุงสงเสริมใหมี
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

(๒) การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ 
และศีลธรรม  ภายใตระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ โดย 

(๒.๑) พัฒนาเด็กเร่ิมตั้งแตในครรภมารดาจนกระทั่งเกิดใหเติบโตตามวัย
อยางเหมาะสมและพรอมเรียนรู  โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพ
และพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดทั้งทางจิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา  ฝกใหเด็กคิด วิเคราะหอยาง
มีเหตุผล เปนระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม รูถึงความสามารถที่ตนมีอยู
และรวมมือกับผูอ่ืน  ผานการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู 
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(๒.๒) พัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบใหหลากหลายสอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองที่บูรณาการเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการลดความขัดแยงแบบ
สันติวิธี เปนการสรางความรู ความเขาใจในรากเหงาของตน และเรียนรูการอยูรวมกันอยางสงบสุข พัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนที่จูงใจใหเด็กสนใจและใฝรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ และพัฒนา
คุณภาพครูใหรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม   

(๒.๓) สรางเยาวชนรุนใหมที่มุงศึกษาสายอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยสรางระบบ
เครือขายผูปกครอง  การจัดบริการเพื่อสังคมอยางตอเนื่องทั้งการซอมสราง พัฒนาระบบถายโอนที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมผูที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลับสูภูมิลําเนาไดมีโอกาสเรียนรู
อยางตอเนื่อง สามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๓) พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับการแขงขันของประเทศ  โดย
เพ่ิมพูนความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางานและจัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพที่เช่ือมโยง
ตั้งแตระดับพื้นฐานสูระดับวิชาชีพ 

(๓.๑) เพิ่มพูนความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานเพ่ือเสริมสรางผลิตภาพ
แรงงานใหสูงขึ้นทั้งการคิด วิเคราะห สรางสรรค แกปญหา ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม มีจริยธรรม มีวินัย
ในการทํางาน สามารถรองรับ และเรียนรูเทคโนโลยีที่ซับซอนไดงายปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
และพรอมกาวสูสังคมแหงการเรียนรู  

(๓.๒) จัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพทั้งในดานความรู  ความสามารถ
และทักษะที่สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม และมีการสงตออยางเช่ือมโยงตั้งแต
ระดับพื้นฐานไปสูระดับวิชาชีพ โดย 

๑) เสริมสรางและเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนทุกระดับในการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน โดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นที่หลากหลาย
สําหรับแรงงาน เพ่ือสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพและเปนชองทางการเปลี่ยนงานตามความถนัด 
เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งสงเสริมการฝกงานในสถานประกอบการให
กวางขวาง 

๒) ผลักดันองคกรตางๆ ในสังคม เชน องคกรชุมชน สถานประกอบการ 
สถาบันการแพทย สถานสงเคราะห เปนตน ใหจัดการศึกษาในรูปศูนยการเรียนที่มุงจัดการเรียนขั้น
พ้ืนฐานและวิชาการดานตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทย เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๓) เรงรัดการจัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่มีความพรอมและ
สอดคลองกับความตองการและนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง เพ่ือใหแรงงานไดรับคาจางเหมาะสมกับความรู 
ทักษะและประสบการณ มีการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
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๔) สนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีงานทําเหมาะสมตามศักยภาพ โดยผลักดัน
ใหภาคเอกชนรวมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาจัดการฝกอบรมอาชีพและสรางงานใหผูดอยโอกาสทั้ง
ในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ 

๕) จัดทําขอมูล ขาวสารและความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานและ
ความกาวหนาในวิชาชีพในทุกอาชีพเผยแพรผานสื่อในรูปแบบตางๆ ที่นาสนใจ เขาใจงายและเขาถึงได  
ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

(๔) เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหม
ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ  โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา 
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัย และสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการ
ทุกแขนง 

(๔.๑) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม 

๑) เรงผลิตนักวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและของ
สังคมไทย เพ่ือเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศ โดย 

 ผลักดันใหการคนหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพดานตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพใหมีความเปนเลิศทั้งในดานความรูและคุณธรรม โดยสงเสริมให
ครอบครัวสามารถเขาถึงสันทนาการเชิงสรางสรรคและกิจกรรมศิลปตางๆ ที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

 มุงผลิตนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและดานสังคมใหสามารถบริหาร
จัดการความรูไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนา เนนสาขาหลัก อาทิ เทคโนโลยี  พัฒนาคน สังคม และการ
บริหารจัดการ   และรวมทําวิจัยกับตางประเทศที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 

๒) พัฒนานักวิจัยที่มีอยูใหมีศักยภาพ มีความคิดสรางสรรคและความ
เช่ียวชาญสูงขึ้น สามารถสรางนวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนตอสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย 

 ปลูกฝงคุณคาในเรื่องความไวเนื้อเช่ือใจใหกับนักวิจัยที่กอใหเกิดการ
รวมกลุม สรางเปนเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรูและถายทอดความรู 
ประสบการณ สรางสรรคองคความรูใหมที่นํามาใชประโยชนได 

 สนับสนุนใหทําการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เช่ือมโยงกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มุงสรางสรรคคุณคาและมูลคาเพ่ิม เพ่ิมผลิตภาพโดยรวม นําไปสูการพึ่งตนเอง
ในระยะยาว 
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(๔.๒) สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาใหเปนระบบ เนนการมี
สวนรวมอยางจริงจัง กําหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหลงเรียนรูใหกวางขวางในทุกภูมิภาค 

๑) สงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกสาขาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพ่ิมผานการลงทุนจากตางประเทศ โดยผลักดันใหบริษัทขามชาติจัดกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานการลงทุนจาก
ตางประเทศควบคูกับการสนับสนุนการรวมลงทุนดานวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน  เพ่ือ
สรางฐานเทคโนโลยีของตนเอง 

๒) กําหนดมาตรการจูงใจที่มุงสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยาง
เต็มที่ ยกเวนภาษีทุกประเภทที่เก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาทุกสาขา จัดใหมีกลไกจัดสรรผลประโยชนที่
เกิดจากการวิจัยและพัฒนาใหแกผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม พัฒนากระบวนการแพรกระจาย ถายทอด
ความรูและเทคโนโลยี  และยกยองนักวิทยาศาสตรไทย  นักวิจัยและพัฒนาดานตางๆ  ที่มีผลงานดีเดนให
เปนแบบอยางสําหรับเด็กและเยาวชน   

๓) กระจายและพัฒนาแหลงเรียนรูทุกสาขาวิชา พัฒนาและยกระดับศูนย
ความเปนเลิศดานตางๆ สรางเครือขายองคกรที่เก่ียวของในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสูภูมิภาคและชุมชน สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ และพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถ
เขาถึงแหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่มุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยกับการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู 

(๕.๑) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเน่ืองใหกับคนทุกชวงวัย ใหตระหนัก
ถึงประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตที่นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน โดย 

๑) สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกคนใน
สังคมไทย ใหเห็นความสําคัญและสนใจการเรียนรูในหลายรูปแบบ เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู” 

๒) ปรับทัศนคติของสังคมใหยกยองผูที่ใฝศึกษาอยางตอเนื่องเปนคนที่มี
คุณคา มีความขยันหมั่นเพียรและสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

๓) สงเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรูและปรับตัวรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลและความรูอยางกวางขวาง 
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(๕.๒) พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับสภาพ
ของเมืองและชุมชน โดย 

๑) เปดพื้นที่ทั้งสถานศึกษาและชุมชนใหเปนสถานที่เรียนรูของคนใน
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลักสูตรสําหรับคนทั่วไปในมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย เพ่ิมการใชประโยชนพ้ืนที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู 
ศูนยกีฬา  

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

(๕.๓) ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับ
ทุกคน โดย 

๑) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยกําหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหยอนภาษีใหภาคเอกชนที่รวมลงทุน และสงเสริมให
จัดการเรียนรูในสถานประกอบการ เปนตน ปรับปรุงกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต ใหเอ้ืออํานวยและสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานที่เรียนรูใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม 

๒) จัดระบบขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเขาถึงผาน
ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดหนวยใหคําปรึกษาสําหรับการเรียนรูเพ่ือแนะนําการเรียนที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสนใจเรียน 

(๖) การจัดการองคความรูทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของคนไทยและสามารถนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดย 

(๖.๑) การจัดการ พัฒนาตอยอด ใชประโยชนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
เพ่ือรักษาองคความรูดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาใหคงอยูและเผยแพรสูสากล โดย 

๑) จัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการสืบคน ถอดความรู/ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนออกเปนความรูที่ผูอ่ืนสามารถเรียนรู 
รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลในชุมชน และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน อาทิ  การจัดทําแผน
ชุมชน และคุมครองความรูเหลานี้ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย ปองกันมิใหตกไปอยูกับกลุมผลประโยชน  



 ๕๗

๒) สนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินจากการ
ปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผูรู และผูสูงอายุที่มีประสบการณผานศูนยการเรียนรูในชุมชน และผลักดันให
เปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา   

๓) นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ และนําไป
ผลิตสินคาและบริการ สรางรายไดใหชุมชน ควบคูกับการทําวิจัยพื้นบานที่นักวิจัยในชุมชนรวมกับ
สถาบันการศึกษาและภาครัฐ  รวมทั้งจัดระบบการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเชิงลึก 

(๖.๒) การจัดการความรูระดับประเทศ ที่มุงสรางศักยภาพทางการแขงขันในเวทีโลก
บนฐานของการพึ่งตนเองตามศักยภาพของคนไทย โดย 

๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทุกสาขาใหผลิตองคความรูและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง   และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางสรรคคุณคา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยปรับมาตรการจูงใจทางการเงินการคลัง สงเสริม
ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาใหพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

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

๓.๒ การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู  โดยมุงสรางความมั่นคงดานอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน  

(๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา 
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุข ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพการเฝาระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
ที่ทันสถานการณ  

(๒) พลิกฟนแหลงอาหารตามธรรมชาติใหเพียงพอกับการดํารงชีวิตโดยเฉพาะ
คนยากจนและดอยโอกาส สงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย ใชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมในการ
เสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูที่มีอยูและองคความรูใหม มา
พัฒนาใหเกิดความอุดมสมบูรณ สรางและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ แทนการใช
สารเคมี รวมทั้งผสมผสานเทคโนโลยีสะอาดในการทําเกษตรกรรม 
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(๓) สนับสนุนใหคนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงทางสุขภาพ ควบคูกับการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมตามชวงวัย  รูจักการปองกันโรคเบื้องตน มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม 
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เสริมสรางความรวมมือของ
ครอบครัวและชุมชนในการสรางสุขภาพที่ดีและพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหเหมาะสมกับสุขภาพ
มากขึ้น 

(๔) พัฒนาการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย ที่มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ จัดการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการ
วิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรที่สามารถผสมผสานการแพทยแผนไทย/ทางเลือกกับการแพทย
สมัยใหม  

๓.๓ การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุงเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัว
และชุมชน โดยพัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม  กระบวนการยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เกิดความสงบสุขในสังคม  

(๑) เสริมสรางครอบครัวใหมีความเขมแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุน รักษา 
สืบทอดวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีสูคนรุนตอไป โดย 

(๑.๑) เสริมสรางพอแมใหมีความรู เกี่ยวกับการใชชีวิตอยางมีความสุข 
ปลอดภัยและมั่นคงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรูบทบาทหนาที่ ควบคูกับการใหความรูตาม
หลักวิชาการและหลักคําสอนทางศาสนาในการเลี้ยงดูบุตรหลานใหเหมาะสมตามชวงวัย รวมทัง้ประพฤตติน
เปนแบบอยางที่ดีสําหรับบุตรหลานภายใตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

(๑.๒) สงเสริมใหครอบครัวนําความรูที่เปนทักษะในการดํารงชีวิตมาอบรม 
กลอมเกลา ช้ีแนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและความพอเหมาะพอควร ประหยัด  
อดออม มีวินัยในการใชจาย และใหรูจักรากเหงาของตนเองและทองถ่ิน โดยทํากิจกรรมทางสังคมและ
ศาสนารวมกัน จัดสรรเวลาสําหรับการพูดคุยกับบุตรหลานอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการเปดพื้นที่
สาธารณะสําหรับกิจกรรมของครอบครัว และการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑.๓) เรงขยายพื้นที่สารสนเทศและพื้นที่สาธารณะใหเด็กและเยาวชน 
สามารถแสดงออกทางความคิดและจินตนาการไดอยางอิสระและเกิดการเรียนรูรวมกัน 

(๒) ใหทุกคนไดรับหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย
ประเภทอยางทั่วถึง สามารถปองกันและบรรเทาความเสี่ยงที่เผชิญไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ สรางรายไดและการดํารงชีวิตใหมีความมั่นคง โดย 



 ๕๙

(๒.๑) สรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพและ
รายไดอยางทั่วถึง โดยเรงรัดพัฒนากองทุนหมูบานใหเปนสถาบันการเงินชุมชนที่สามารถใหบริการ
เงินกูเพื่อประกอบอาชีพแกคนในชุมชนไดทั่วถึงและเชื่อมโยงกับธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย 
รวมทั้งเรงรัดมาตรการแปลงสินทรัพยเปนทุนทําใหคนในชุมชนสามารถสรางรายได มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

(๒.๒) ขยายการคุมครองทางสังคมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการใหแก
คนในชุมชน มุงจัดสวัสดิการสังคมใหทั่วถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ สตรีและผูดอยโอกาสให
สามารถใชชีวิตไดอยางพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการออมเพื่อชราภาพ สรางหลักประกันทางเศรษฐกิจ
สําหรับอนาคต 

(๒.๓) สงเสริมการออมระดับครัวเรือนที่มุงลดรายจาย เพ่ิมรายได โดยกระตุนให
คนไทยมีการออมในรูปแบบตางๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย การประกันชีวิตและสุขภาพ 
เพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตและสงผลใหการออมรวมของประเทศมีเพียงพอที่จะนํามาลงทุนพัฒนาประเทศ 

(๓) สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู และสงบสุข บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขและไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ 
อยางเปนธรรม โดย 

(๓.๑) เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและบังคับใชกฎหมาย 
รวมทั้งสงเสริมการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอยางจริงจัง ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส เด็กและสตรี ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

(๓.๒) เสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที ่ของพลเมือง ภายใตกรอบ
กฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมของการอยูรวมกันอยางสันติ สรางความตระหนักถึงคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งของตนเองและผูอื่น สงเสริมความเสมอภาคของบทบาทหญิงและ
ชาย โดยเฉพาะบทบาทผูหญิงในการบริหารและการปกครองทุกระดับใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทุกระดับโดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมือ 

  (๔) เรงขยายโอกาสการเขาถึงบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสใหทั่วถึง โดยสนับสนุนใหสามารถเขาถึงบริการตางๆ ทั้งการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ การเสริมสรางสุขภาพ และการเรียนรูตลอดชีวิตไดหลากหลายวิธีอยางเทาเทียมกัน  



 ๖๐

 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนา 

 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใหกาวสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวนมีบทบาทในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรวมมือและ
ประสานเชื่อมโยงการทํางานอยางบูรณาการ ดังนี้ 

๔.๑ ภาครัฐ  กําหนดนโยบาย มาตรการ ในการกํากับดูแล สนับสนุนและประสานการทํางานที่
เช่ือมโยงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 

(๑) ระดับนโยบาย/สวนกลาง 

(๑.๑) สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูของคนทุกกลุม  สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพคน พัฒนากําลังคนทุกระดับรวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา  เรงรัด
การจัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูกับ
การพัฒนาแหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหกระจายอยางทั่วถึง  และเช่ือมโยงเปนเครือขาย รวมทั้งผลักดัน
สถาบัน องคกรตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา จัดการศึกษาที่เนนคุณธรรมนําความรู  

(๑.๒) สงเสริมการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ โดยเฉพาะสงเสริมและ
ผลักดันการจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบ ควบคูกับการสรางความรู ความเขาใจให
ประชาชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

(๑.๓) พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา 
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุข  และเพ่ิมศักยภาพในการเฝาระวังโรคทั้งโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา  รวมทั้งเช่ือมโยง
เครือขายการสงเสริมสุขภาพสูชุมชน 

(๑.๔) กํากับดูแล ประสาน เช่ือมโยงการพัฒนาของภาคสวนตางๆ ปรับวิธีการ
บริหารราชการที่บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนบราบ  ติดตามการสรางความมั่นคงของมนุษย
ทุกชวงวัย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 (๒) ระดับทองถิ่น 

(๒.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดรับกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถบริหารงบประมาณไดอยางคุมคา  
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(๒.๒) จัดบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและมีคุณภาพ  
ดูแลความมั่นคงและปลอดภัย  รวมทั้งพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม สวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ 

(๒.๓)  สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสุขภาวะ และจัดบริการสังคมให
ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส จัดสรรงบประมาณการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจและสังคม และ
ผลักดันการจัดทําแผนชุมชน 

(๒.๔) ประสานและสนับสนุนการสืบคน รวบรวม จัดเก็บ การถายทอดความรู  
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานใหเปนระบบ และนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒.๕) สงเสริมและประสานใหเกิดการรวมกลุมในเชิงสรางสรรคของคนในชุมชน
ในการทํากิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ  รวมทั้งสรางและเช่ือมโยงเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางภาคีที่เก่ียวของในการดูแล เฝาระวังทางสังคมทั้งในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู สุขภาวะ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม 

๔.๒ ธุรกิจเอกชน 

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

(๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการผลติ
บนฐานการพึ่งตนเอง และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งการสรางเอกลักษณของสินคา
และบริการบนพื้นฐานของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย นําไปสูการเพิ่มคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจ  

(๓) ประสานความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ถายทอด
ความรูและประสบการณสูระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะ และ
ศักยภาพของแรงงานในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

๔.๓ ประชาสังคม เปนการรวมตัวของภาคีการพัฒนาตางๆ  ประกอบดวย  ชุมชน  ประชาคม  
มูลนิธิ  สมาคม  และองคกรพัฒนาเอกชน 

(๑) สรางผูมีศักยภาพ/ผูนําตามธรรมชาติใหเปนแกนนําของประชาสังคม ริเร่ิมกิจกรรม
สรางสรรค สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง  การประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ  
ตลอดจนเปนแกนนําในการขยายเครือขายประชาสังคมไปสูระดับประเทศ  
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(๒) เสริมสรางกระบวนเรียนรู และสนับสนุนการจัดการความรูของชุมชนอยางเปนระบบ  
สรางความรูใหมๆ ใหคนในชุมชนมีความรูและทักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง สรางโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสงเสริมใหปราชญ ผูรู ผูสูงอายุในชุมชน มีบทบาทในการถายทอดความรูสูคนรุนใหม 

(๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ โดยนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษ ดูแล ฟนฟู และนําไปใชประโยชน
ไดอยางย่ังยืน 

(๔) สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในชุมชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส 
สงเสริมการออม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน  ติดตามและเฝาระวังทางสังคม 

๔.๔ สถาบันทางสังคม  ประกอบดวย 
 (๑) ครอบครัว   

(๑.๑) นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
หาความรู และเพ่ิมพูนทักษะในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมตามวัย และเปนแบบอยางที่ดี  

(๑.๒) ปลูกฝงนิสัยใฝรู รักการอาน สนับสนุนการเรียนรูตามศักยภาพและความ
สนใจอยางตอเนื่อง ถายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี คานิยมที่ดีงาม และอบรมใหรูจักบทบาทและ
หนาที่ มีวินัย รับผิดชอบ เปนคนดี มีคุณธรรม มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ  

(๑.๓) รวมเปนสมาชิกของกลุมตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประกอบอาชีพ 
ดูแลชวยเหลือเก้ือกูล  แกไขปญหา  เฝาระวังชุมชนใหมีความปลอดภัย  

(๑.๔) รวมสืบคน รวบรวม จัดเก็บและถายทอดความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
พ้ืนบานใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน และใชประโยชนในการดํารงชีวิต  

(๑.๕) ผลิตและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ นําสมุนไพรใชทดแทนสารเคมี ปองกัน
และรักษาโรค  รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอมของบาน จัดการขยะในครัวเรือน และรวมดูแลชุมชนใหนาอยู
อาศัย  

(๒) สถาบันการศึกษา 

(๒.๑) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง คนหาศักยภาพเด็ก
และพัฒนาใหสอดรับกับความสามารถและความถนัด สูความเปนเลิศ เช่ือมโยงการเรียนรูในระบบและ
นอกระบบการศึกษา  ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

(๒.๒) พัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กและเยาวชนมีความรู ทักษะ
พ้ืนฐานเขมแข็ง พรอมตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งช้ีแนะแนวทางการเขาสูอาชีพ เพ่ิมความรูเร่ืองทักษะ
ชีวิต ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 
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(๒.๓) สรางและพัฒนากําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรม โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนนการปฏิบัติจริงตั้งแตช้ันปฐมวัย ใหผูรูและ
ผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสมัยใหม  และผูรูดานภูมิปญญาไทยมีสวนรวมถายทอด
ความรูและประสบการณ  

(๒.๔) สรางองคความรูใหม และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับ
ฐานทางดานเทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเอง นําภูมิปญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร
องคความรูอยางกวางขวาง  

(๒.๕) เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน  ทําการวิจัย
รวมกับชุมชน ถอดรหัสความรู ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนใหเปนความรูที่เปดเผย  และสรางกระบวนการ
เรียนรูในการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งสรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชน   

 (๓) สถาบันศาสนา   

(๓.๑) สรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น และเปน
ศูนยรวมใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม โดยปรับรูปแบบการเผยแผหลักธรรมใหทันตอยุคสมัยและ
กลุมเปาหมาย  ช้ีแนะแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตตามหลักธรรม 

(๓.๒) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีศักยภาพในการจูงใจใหคนเลื่อมใสศรัทธา 
และปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา  

(๓.๓) ผนึกพลังรวมกับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
อ่ืนๆ ในการรวมสรางคนดีและสังคมดี โดยเนนสรางบทบาททางดานการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน 
การชวยเหลือเก้ือกูลกัน การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกในการอุทิศตนเพื่อสวนรวม 

(๔) สื่อสารมวลชน 

(๔.๑) ผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหเกิดแกสังคม สรางพ้ืนที่ดี ใหแก
เด็กและครอบครัว  และสงเสริมใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค  

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



 ๖๔

(๕) องคกรระหวางประเทศ 

(๕.๑) ใหการสนับสนุนทางวิชาการในงานพัฒนา เปนศูนยขอมูล เปนที่ปรึกษา  
และสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ 
ใหแกประเทศที่ขอรับการชวยเหลือ  

(๕.๒) ประสานการถายทอดประสบการณของประเทศตางๆ  และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนา เพ่ือสรางทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละ
ประเทศ 

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

(๕.๔) ติดตามและเฝาระวัง รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 

 

 

 



บ ท ที่  ๓ 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 
 

 ๑  บทนํา 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศ
ที่มีอยู ทั้งที่เปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีมากขึ้น
และเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสรางทุนทางสังคมจะเปนพื้นฐานหลัก 
โดยตองเร่ิมจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม  มีจิตสํานึกสาธารณะและรูเทาทัน
การเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน  และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ 

 ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผูคนทั้งในชนบทและในเมือง ในหมูบานและระหวางหมูบาน  
อําเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแหงหลายพื้นที่
การรวมตัวกันดังกลาวมีทั้งที่เปนมูลนิธิ เปนสหกรณ  สมาคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบียน 
รวมกันเปนกลุมอาชีพ เปนชมรม  มีกติกาหลักการและกฎเกณฑของการอยูรวมกัน  การเสริมสรางให
ชุมชนมีการรวมตัวอยางเขมแข็งมารวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ  มีกระบวนการเรียนรูและการจัดการ
องคความรูในรูปแบบที่หลากหลายตาม ภูมิสังคม ที่เหมาะสมสอดรับกับการดําเนินชีวิตบนฐาน
ทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความรักความเอื้ออาทร  มีความสามัคคี เสียสละ มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผูอ่ืน จึงเปนการอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เพื่อมุงไปสู
ความสุขที่เกิดจาก ความสมดุล  ความพอประมาณอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได   ชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางมีดุลยภาพสอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ิมพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ทั้งนี้ การรวมตัวกันอยางเขมแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและแกไข
ปญหาที่ยากและสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาความยากจนที่มีความเปนองครวมเกี่ยวพันทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซึ่งตองอาศัยชุมชนที่เขมแข็งเปนเสาหลักในการรวมมือ
รวมใจดําเนินการใหหลุดพนจากความยากจนตลอดไปแลว ยังชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของ
ชุมชนไดอีกดวย 



 

 

๖๖

การพัฒนาที่ผานมา มีการกระจายอํานาจใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนามีมากขึ้น  
โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือจัดทําแผนชุมชนแลวจํานวน ๓,๖๕๗ ตําบล สงเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนาอําเภอทุกขั้นตอน 
รวมทั้งมีสวนรวมตรวจสอบติดตามการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน มีวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ขณะนี้จํานวน ๒๘,๒๙๖ แหง รวมทั้ง มีการโอนเงินใหกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแลว ๗๗,๕๐๘ ลานบาท สําหรับประชาชนผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงาน
สรางอาชีพใหแกชุมชน  อันเปนความกาวหนาของการเตรียมความพรอมแกทองถ่ินและชุมชนรองรับ
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูทองถ่ินซึ่งจักตองดําเนินการอยางตอเนื่องและท่ัวถึง   

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะทอนถึงความไมสมดุลของกระบวนการพัฒนาประเทศ  ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ขณะที่กระแสโลกาภิวัตนไดนําพาระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหมและการสื่อสารไรพรมแดนเขามา ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะ
ความเปนเมืองมากขึ้น  และพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบโลกตะวันตก  ลวนสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนทั้งส้ิน   ปจจัยดังกลาวจะเปนภัยคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ขณะเดียวกันอาจเปนโอกาสในการพัฒนาของชุมชนไดเชนกัน หากชุมชนสามารถปรับตัวและใช
ประโยชนจากบริบทการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

เพ่ือเสริมสรางใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิถีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนที่เขมแข็ง จึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยที่ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการเรียนรูและการ
จัดการความรูรวมกันของคนในชุมชนดวยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อ
เลี้ยงตัวเองอยางพอเพียง พ่ึงพาตนเองได มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน
บนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม  นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท มีการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมยั่งยืนนําไปสูสภาวะดินดําน้ําชุม ปาไม พืชพรรณ สัตวปาอุดมสมบูรณ และสิ่งแวดลอมนาอยู
ปลอดมลภาวะ อยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางสันติและเก้ือกูลเกิดความสงบสุข
รมเย็น สามารถแกปญหาความยากจนอยางมีบูรณาการ มีภูมิคุมกันสามารถตานรับและใชประโยชนจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรูเทาทัน และมีบทบาทที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศ  



๖๗ 

 

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

๒.๑  วัตถุประสงค  

 (๑) เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเช่ือมโยงเปนเครือขาย  ดวยกระบวนการ
เรียนรูและการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา
ของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซ่ึงกันและกันในทองถ่ิน 

 (๒) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใช
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพเพื่อสรางภูมิคุมกัน 
ลดรายจาย สรางรายได และการแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ    

 (๓) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับระบบนิเวศไดอยางเก้ือกูล 
สามารถอนุรักษ ฟนฟู เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน นําไปสูสังคม
ที่นาอยูสงบสุขและสมานฉันท  

๒.๒ เปาหมาย  

เปาหมายเชิงคุณภาพ ใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
สวัสดิการชุมชน มีความมั่นคงดานอาหาร มีดุลยภาพในการดํารงชีวิตภายใตศักยภาพของฐานทรัพยากร
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน และนําไปสูการลดปญหาความยากจน 

เปาหมายเชิงปริมาณ ใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งขยายโอกาสการ
เขาถึงแหลงทุนที่ชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ  

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  ดวยการสงเสริมการรวมตัวเรียนรู
รวมคิดรวมทดลองปฏิบัติจริง รวมทั้งการเสริมหนุนกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลวใหเขมแข็ง  เนนศักยภาพ
ความพรอมของชุมชน   เช่ือมโยงกับการทํามาหาเลี้ยงชีพตั้งแตระดับปจเจก ระดับครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชน  คํานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพอกินเปนลําดับแรกกอนที่จะเชื่อมตอกับชุมชนและ
สังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองคความรูอยางเปนขั้นเปนตอน มีเครือขายการเรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน โดย 



 

 

๖๘

(๑) การสงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน ใน
รูปแบบที่หลากหลายที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ทั้งในเชิงพ้ืนที่หรือประเด็นความสนใจ   และ
เสริมหนุนชุมชนที่มีการรวมตัวเปนกลุมตางๆ อยูแลวใหมีขีดความสามารถในการพัฒนามากขึ้น โดยการ
เปดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานสื่อบุคคล 
ส่ือการศึกษา  ส่ือทองถ่ินและสื่อระดับชาติ รวมถึงการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรการการเงินการคลังเพ่ือเอ้ืออํานวยใหภาคสวนตางๆ 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 
มีการตอยอดปรับใชประโยชน โดยใชแหลงทุนในชุมชน อาทิ ธนาคารประชาชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
และกองทุนตางๆ ของหมูบาน/ชุมชน เปนตน พัฒนาความตองการของชุมชนใหเปนแผนชุมชนไป
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนยุทธศาสตรจังหวัด และแผนอื่นๆ ตามความเหมาะสม    

(๒.๓) สงเสริมใหกลุมปราชญ กลุมแกนนําและผูรู ถายทอดความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินผานการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน โดยเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตความเปนอยูจริง ควบคูกับการคนหาผูนําตามธรรมชาติ
รุนใหมที่เขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และมีจิตสํานึกตอสวนรวมใหเปนพลังขับเคลื่อน
และขยายผลกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนในวงกวางและระยะยาว 

(๒.๔) สนับสนุนการจัดการองคความรูและการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่
สอดคลองกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคูกับการฟนฟูความรูพ้ืนบาน โดยสนับสนุนบทบาท
นักวิจัยทองถ่ินรวมกับนักวิจัยของสถาบันการศึกษาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เชน การทําเกษตรผสมผสาน และการทําหัตถกรรม
พ้ืนบาน เปนตน โดยรวบรวมความรูตางๆ อยางเปนระบบ  เผยแพรสูชุมชนและมีกระบวนการพัฒนา
ตอยอดใหเกิดประโยชนสูการพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน    



๖๙ 

 

(๓) การสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดวยการ
สงเสริมความมั่นคงของครอบครัว  การจัดบริการทางสังคมในชุมชน การปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม การสราง
ระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหวางชุมชนอยางเทาเทียมดวยบริบท
ทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และการใหความคุมครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝาระวังชวยเหลือ
เยียวยาเมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ  โดย 

(๓.๑) เสริมสรางครอบครัวใหมีความมั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเขมแข็ง
ทางคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง ใชส่ือชุมชนและ 
ส่ือสาธารณะใหขอมูลขาวสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิต เชน ความรูดานโภชนาการ 
คําปรึกษาการใชชีวิตสมรสและการเปนพอแมที่ดี วิธีการเขารับบริการจากรัฐ ราคาผลิตภัณฑการเกษตร 
ชองทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานบทบาทชายหญิง การจัดกิจกรรม
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ    

(๓.๒) เสริมสรางโอกาสและสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง  เช่ือมโยงแหลงเรียนรูในชุมชน เชน  
ศูนยการเรียนรูของชุมชน ศูนยสาธิตของหนวยงานรัฐ  พิพิธภัณฑพ้ืนบาน ฯลฯ  รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกใหชุมชนเขาถึงแหลงเรียนรูภายนอกอยางสม่ําเสมอดวยสาระและเครื่องมือที่หลากหลายในราคา
ถูก เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการวิทยุโทรทัศนที่สรางสรรค อินเทอรเน็ตประจําชุมชน 
ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ    

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

๑) สนับสนุนการระดมทุนในชุมชนเพื่อการออมทรัพยในรูปแบบตางๆ เชน 
กลุมสัจจะออมทรัพย  สหกรณออมทรัพย  การออมวันละบาท  ฯลฯ  เพ่ือเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพ
และจัดสวัสดิการขั้นตนของชุมชน ควบคูกับการสรางวินัยในการใชจาย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการ
ออมสินทรัพยอ่ืนๆ ของคนในชุมชน เพ่ือชวยลดรายจาย เพ่ิมรายไดในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต เชน การออมความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา ปา พืชผัก ผลไม และสัตว เปนตน 

๒) สรางประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่อใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางความมั่นคงทางอาหาร  โดยการทําเกษตรผสมผสานใหมี
กินตลอดป การใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถ่ินทดแทนการใชสารเคมีและเพ่ือความปลอดภัยของ
อาหาร ควบคูกับการเสริมสรางใหชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังสุขภาวะของชุมชน
ทั้งโรคอุบัติใหม โรคระบาดซ้ํา การมีสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดลอมที่นาอยูปลอดมลภาวะ   



 

 

๗๐

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

๔) พัฒนาศักยภาพของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดการความเสี่ยงภัยของชุมชน เชน ผลกระทบของการเปด
การคาเสรีหรือการลงทุนขนาดใหญของรัฐ อาชญากรรมขามชาติ ที่เกิดจากการเคลื่อนยายคนโดยเสรี 
โดยเฉพาะประเด็นการคามนุษย ยาเสพติดและการฟอกเงิน ฯลฯ  รวมไปถึงการเฝาระวังความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑการเกษตร  ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหมและ
โรคระบาดซ้ํา โดยมีระบบการใหความชวยเหลืออยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ   

๕) เช่ือมโยงบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน สถาบัน ทางศาสนา 
และสถานศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชน การฟนฟูคานิยมการทํางาน
รวมกัน เชน ประเพณีลงแขก สืบชะตาลําน้ํา เปนตน การปฏิบัติตามหลักธรรมและการทํานุบํารุงศาสนา 
การชวยเหลือเก้ือกูลกันฉันทเครือญาติโดยเฉพาะคนยากจน การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งการสรางความเขาใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนตางชาติพันธุ 
รณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะใหคนในชุมชนเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความ
ซื่อสัตย รักและภาคภูมิใจในบานเกิด รวมทั้งสนับสนุนการเปนอาสาสมัครชุมชน 

๓.๒ การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายใน
ชุมชน   สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชน
อยางเปนธรรมแกชุมชน รวมทั้งการสงเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและนําไปสูการ
แกปญหาความยากจน โดย 

(๑) สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมรูปแบบตางๆ เชน สหกรณกลุมยอมสีธรรมชาติ 
กลุมปุยอินทรีย ฯลฯ พัฒนาระบบเครือขายเพื่อดําเนินกิจกรรมการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย 
มีการแปรรูปและการผลิตบนฐานทรัพยากรในชุมชนใหเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน และนํา
สวนเกินไปแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน หรือเช่ือมโยงเครือขายสูตลาดภายนอกชุมชน โดยมีขอตกลงและ
ผลประโยชนที่ยอมรับรวมกันอยางเปนธรรม 



๗๑ 

 

(๒) รณรงคและสงเสริมภาคการผลิตและบริการในการเคลื่อนยายเครื่องจักรหรือ   
กิจกรรมบางสวนไปสรางอาชีพและการจางงานในทองถ่ินและพื้นที่หางไกล เพ่ือลดการเคลื่อนยายแรงงาน
สูเมืองหลวงและเมืองใหญ  ทําใหครอบครัวอบอุนอยูพรอมหนาทุกวัย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ินและมีแกนนํา/ผูนําชุมชนอยางตอเนื่อง โดยจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนควบคูไปดวย 

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

(๔) สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคา
ของสินคาและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เชน  อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ บริการ
การทองเท่ียว เปนตน โดยรักษาคุณคาเอกลักษณของทองถ่ินอยางเขมแข็งเมื่อนําภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมทองถ่ินไปตอยอดขยายผลในเชิงพาณิชย  

(๕) พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคูกับการสรางผูประกอบการใหมดวย
การพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
พัฒนามาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา  การจัดการเรื่องทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพของกลุมตางๆ  รวมทั้งคนพิการที่สอดคลองกับความหลากหลายของอาชีพในชุมชน 
เพ่ือลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ   

๓.๓ การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูลกัน  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสงวน  อนุ รักษ ฟนฟู พัฒนา  ใชประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน  โดย   

(๑) สรางความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่
มีตอวิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรของทองถิ่นใหชุมชนที่มีศักยภาพเขามามี
สวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   



 

 

๗๒

(๒) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการจัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่เช่ือมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอยางเปนธรรม อาทิ การใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินเพื่อความมั่นคงดานอาหารและเปนสมุนไพรเพื่อรักษาโรค โดย
ไมสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการปาชุมชนเปนแหลงอาหาร การจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝง การบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง 
เชน ขยะ น้ําเสีย เปนตน  ตลอดจนโอกาสใหไดรับการชดเชยหากเกิดการทําลายทรัพยากรของชุมชน
โดยกิจการอื่นนอกชุมชน 

(๓) เสริมสรางขีดความสามารถและองคความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนภาคีหลักในการอนุรักษฟนฟูและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชนและภาคีที่เก่ียวของ เชน การจัดการปาและพ้ืนที่อนุรักษ 
การจัดการลุมน้ํา การจัดการและฟนฟูปาชายเลน การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน เปนตน  
โดยมีการใชและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม 

 ๔  บทบาทของภาคีการพัฒนา 

 ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางมั่นคง ชุมชนมีการเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
เปนชุมชนที่นาอยู มีความสุข และมีการเชื่อมตอระหวางชุมชนเปนเครือขายขยายผลเพื่อการพัฒนาทั่วทัง้
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 

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



๗๓ 

 

(๑.๓) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง การระดม
ทุนนอกระบบงบประมาณ  รวมทั้งการลดการนําเขาสารเคมีดานการเกษตร การลดภาษีหรือชดเชย
คาใชจายใหแกธุรกิจเอกชนที่สรางอาชีพในชุมชน การรวมทุนในชุมชน 

(๑.๔) กระจายอํานาจการบริหารจัดการดานบริการขั้นพื้นฐานสูทองถ่ินและชุมชน
พรอมทั้งเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานแก อปท. ทั้งในดานการเงิน ดานปจจัยสี่  การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การคุมครองสิทธิตางๆ ของประชาชนและชุมชน ดําเนินการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในสวนที่เกินขีดความสามารถของทองถ่ิน   

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

(๑.๖) สรางระบบเตือนภัยทางสังคมที่ เ ช่ือมโยงตั้งแตระดับชุมชน จังหวัด  
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการเฝาระวังผลกระทบตอชุมชนตามแนวชายแดนที่มีแนวโนมการเกิด
อาชญากรรมขามชาติ เนื่องจากการเคลื่อนยายคนโดยเสรีทั้งในเรื่องการคามนุษย ยาเสพติดและการฟอกเงิน 

(๒) สวนทองถิ่น   

(๒.๑) นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถ่ินและ
ผลักดันการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของ
ที่นําไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 

(๒.๒) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานใหชุมชนอยางทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ คนในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคม
ไดอยางเทาเทียมกัน 

(๒.๓) ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ ในทุกระดับตั้งแตชุมชน 
จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนอยางกวางขวางในหลายมิติ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ
บริการตางๆ  ใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพ่ือชุมชน/สังคม   

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



 

 

๗๔

(๒.๕) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความ
เขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชน ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เชน การเขาถึง
หลักศาสนา ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เปนตน และความสุขภายนอก เชน การมีครอบครัวอบอุน การมี
ปจจัยสี่พอเพียง การมีหลักประกันในชีวิต เปนตน 

 ๔.๒  ภาคเอกชน   

(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรู 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  กําหนดแนวทางและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองดวยการคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปญญา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  โดยนําขอมูลชุมชน มาวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุ 
คนหาทางออก นําไปทดลองปฏิบัติจริงบนฐานองคความรูและศักยภาพของชุมชน  ศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนเรียนรูจากเครือขาย และจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม  

(๒)  ริเร่ิมและเปนแกนนําจัดกิจกรรมสรางสรรคชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เช่ือมโยง
บทบาทระหวางบาน สถาบันศาสนา โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางเครือขายการดูแล 
คุมครอง การจัดสวัสดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการชวยเหลือผูดอยโอกาสทุกประเภท และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๓) จัดใหมีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตาม ตรวจสอบบริการตางๆ สรางธรรมาภิบาล
ในชุมชน และใหมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพ่ือชุมชน/สังคม   



๗๕ 

 

๔.๔  สถาบันทางสังคมอื่น ๆ  

(๑)   องคกรพัฒนาเอกชน 

(๑.๑) มีบทบาทในการจัดการองคความรู ถายทอดองคความรูใหแกชุมชน เปน 
พ่ีเล้ียงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ   

(๑.๒) เปนหนวยเติมเต็มชวยเหลือเก้ือกูลในเรื่องที่ชุมชนขาดแคลน ประสบปญหา
เรงดวนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลและเยียวยาผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และ
ผูสูงอายุ 

(๒)   สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ 

(๒.๑) ทําวิจัยรวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัยหลัก  ถอดรหัสความรูที่อยูในตัว
ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนความรูที่เปดเผย รวมทั้งเปนแหลงขอมูลและที่ปรึกษาของชุมชน 

(๒.๒) สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชนของตัวเอง และสราง
กระบวนการเรียนรูใหชุมชน รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถ
นําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเกิดรายไดแกชุมชน   

(๒.๓)  กระตุนเผยแพรใหความรูขอมูลขาวสารความรูใหมๆ ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในโลกยุคใหม เชน ภาษาตางประเทศ ผลของภาวะโลกรอนตอระบบนิเวศและการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
ภัยไซเบอร ฯลฯ  

(๓) สถาบันศาสนา 

(๓.๑) ปลูกฝงทัศนคติและแนวธรรมะปฏิบัติที่ถูกตองในการดํารงชีวิตเพื่อสราง
ภูมิคุมกัน และใหบุคลากรทางศาสนาเปนตัวอยางที่ดีในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

(๓.๒) รวมมือกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสถาบันครอบครัวในการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน การปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานจารีตประเพณี 

(๓.๓) เปนศูนยรวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนใหมารวมในการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน   



 

 

๗๖

(๔) สื่อ    

(๔.๑) เปนแกนกลางในการไหลเวียนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
ปรับตัวของชุมชน กระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหแกชุมชนผลกระทบการคาเสรีการคุมครองผูบริโภค
ทั้งสินคาและบริการ  ตลอดทั้งการสรางความเขาใจและความตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของ
ประชาชน ชุมชน  

(๔.๒) ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรม สรางคานิยมรักถ่ิน ครอบครัวอบอุน
พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชนและสังคมไทย  
และท้ังรวมกันดูแลฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๔.๓) สอดแทรกสาระสรางสรรคสังคมในสื่อทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหแกเด็กและครอบครัว   และเปดโอกาสใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค เชน ส่ือสะทอนการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเฝาระวังทางสังคมและการเผยแพรความรู เปนตน 

(๔.๔) ใชส่ือในชุมชนทุกรูปแบบในการใหความรู/สรางคานิยมที่ดีแกชุมชน เชน 
ขอมูลเก่ียวกับสินคาอันตราย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสรางกิจกรรมให
ครอบครัว การสรางสํานึกรักบานเกิด  การเชิดชูคนดี  และการสรางระเบียบวินัยของคน ชุมชน เปนตน 

 

 

 

 



 

บ ท ที่  ๔ 
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 

 ๑  บทนํา 
จากความทาทายที่ประเทศไทยจะตองเผชิญในระยะตอไป และจุดออนในเชิงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจที่ยังมีอยู  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหย่ังยืนและมั่นคงในระยะยาวตองเรงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามหลักการ “ความเพียงพอ” ที่มุงใช 
“ความมีเหตุผล” พิจารณาเหตุปจจัยที่เก่ียวของและคํานึงถึงผลที่จะไดรับอยางรอบคอบ พัฒนาดวย
“ฐานความรู” ทั้งจากภายนอกและภูมิปญญาที่ส่ังสมภายในประเทศเพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก
กระแสโลกาภิวัตนไดอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน มุงใหเกิดการขยายตัวที่สมดุลทั้งดานปริมาณ และ
คุณภาพ โดยอาศัย “การพึ่งพารวมมือกัน” มากกวาการมุงแขงขันเอาชัยชนะเพียงฝายเดียว ทั้งนี้
จําเปนตองเรงปรับโครงสรางการผลิตใหเศรษฐกิจภายในประเทศที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
และวิสาหกิจชุมชนมีฐานการผลิตที่ใหญขึ้นและเขมแข็งย่ิงขึ้น โดยใชกระบวนการพัฒนาเครือขาย
รวมกลุมกันเปนคลัสเตอร (Cluster) และเช่ือมโยงการผลิตในชวงตนน้ําหรือปลายน้ําเขากับภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศไดดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น พรอมกับการเพิ่มคุณคา
ของสินคาและบริการ (Value Creation)  ในประเทศไทยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการพัฒนาและบริหาร 
องคความรูอยางเปนระบบ เพ่ือใหการผลิตสินคาและบริการในประเทศไทยกาวไปสูการผลิตที่ใช 
“ฐานความรูและนวัตกรรม” เปนองคประกอบที่สําคัญ อันจะทําใหการผลิตสินคาและบริการในทุกสาขา
สามารถใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบที่สรางตลาดเฉพาะได และมีแบรนดของ
ประเทศไทยเองที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในตลาด และสินคาและบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

การปรับโครงสรางการผลิตยึดหลักความมีเหตุผลจากการวิเคราะหและทําความเขาใจในสถานะ
ของประเทศที่ เปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมกอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมเชนในอดีต หากแตจะใชจุดแข็งการผลิตที่มี เพ่ือสรางฐานการผลิตที่แข็งแกรงและ
ประเทศไทยมีความไดเปรียบ โดยภาคเกษตรของไทยจะพัฒนาเปนฐานอาหารที่มีความปลอดภัยและ
เพียงพอ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเคลื่อนสูระดับหวงโซมูลคาที่สูงขึ้น ภาคบริการอาศัยจุดแข็งทางดาน
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทยเปนแนวทางในการ
พัฒนา และภาคบริการมีฐานที่กวางขึ้นจากความกาวหนาของการบริการทางการศึกษา สาธารณสุข 
บริการดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร และบริการทางการเงิน นอกจากนั้นตองมีการสนับสนุนใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตที่จะชวยยกระดับหวงโซมูลคาของทั้งระบบการผลิตและการบริการ 
โดยมีการปรับใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางเหมาะสมที่จะชวยใหการผลิตและการบริโภค
ประหยัดการใชพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก 



 

 

๗๘

(๑) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิตและ
สงเสริมมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (๒) การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 
(๓) การปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการลงทนุที่
จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหมีความแข็งแกรง และ (๔) การสรางความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
การพัฒนาสังคมของประเทศ  

ขณะเดียวกัน จําเปนตองสราง “ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ” เพ่ือเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และปจจัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายดานเงินทุนและ
กลไก “การบริหารความเสี่ยง” ที่เหมาะสมทั้งในตลาดสินคาและบริการ ตลาดการเงิน ตลาดแรงงานและ
ตลาดปจจัยการผลิตอื่น เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็งกําไรและความผันผวน
ภายในประเทศหรือจากภายนอกประเทศ ทั้งนี้จะตองพัฒนาปจจัยแวดลอมในหลายดานใหเขมแข็ง 
ทั้งในสวนของการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรดําเนินการ และใหมีองคความรูและการบริหารจัดการ
ที่ดีเปนเครื่องมือในการสราง “สมดุล” ระหวางประสิทธิภาพ คุณภาพ และปริมาณทั้งในกระบวนการผลิต
และพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งการสราง “ภูมิคุมกันและระบบประกันความเสี่ยง” จะประกอบดวย 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพ่ือลดความออนไหวดาน
พลังงานของเศรษฐกิจไทย การบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีความเหมาะสม การสงเสริมการออมให
เพียงพอเพื่อเปนแหลงเงินทุนของประเทศและลดการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะการพึ่งพิง
ในรูปของเงินกูและเงินทุนระยะสั้น ตลอดจนลดพฤติกรรมการบริโภค ที่ฟุมเฟอยจนไรขอบเขต ซึ่งจะ
เปนการสรางภูมิคุมกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งเปนการสราง
หลักประกันสําหรับประชาชนในชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และเปนแนวทางที่จะทํา
ใหทุกภาคสวนของสังคมมีวิถีชีวิตที่ “พอประมาณ” มีการใชจายและลงทุนอยางสมเหตุสมผลบนพื้นฐาน
การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ 

ทั้งนี้ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจในแนวทางดังกลาวจะตองดําเนินควบคูไปกับการสงเสริม 
“การแขงขันที่เปนธรรม” โดยอาศัยกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพที่จะสะทอนตนทุนและราคาที่แทจริง และ
การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบในการปองกันการผูกขาดทางการคาและการลงทุนและในการรักษา
มาตรฐานสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ และสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม
และมีการคุมครองผูบริโภคที่เหมาะสม อาทิ การบังคับใชกฎหมายการคุมครองผูบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการเงินฐานรากเพื่อเปนชองทางในการระดมทุนในระดับชุมชนและ
หมูบานและสงเสริมการออม การปรับโครงสรางภาษีใหมีความเปนธรรม และการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  

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



 ๗๙

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 ๒.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพ่ิมคุณคา (Value Creation) ของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต เพ่ือทําให
มูลคาการผลิตสูงขึ้น 

(๒) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน 
การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน  

(๓) เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งการสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนใน
ทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 

๒.๒ เปาหมายการพัฒนา 

การพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาใหโครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลและยั่งยืน ดังนี้  

(๑) ดานการผลิตกําหนดเปาหมายผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึ้นเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๓ 
ตอป และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนการสงออก
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดําเนินการพัฒนาในแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใชปจจัย
การผลิต ทุน และพลังงาน จะทําใหพ่ึงพาการนําเขาในสัดสวนที่ต่ําลง ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ ๐.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และกําหนดเปาหมาย
ที่จะลดตนทุนดานโลจิสติกสจากรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ 
๑๓ ภายในป ๒๕๕๔ 

   โครงสรางทางเศรษฐกิจมีความสมดุลขึ้นระหวางภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ภาคการคาระหวางประเทศ โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่วัดดวยผลรวมของมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
รอยละ ๗๑ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔  

  สําหรับสาขาการผลิตของประเทศ ฐานการผลิตจากภาคเกษตร เกษตรแปรรูปและ
ภาคบริการทั้งบริการทองเท่ียว บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการทางการเงินจะมีขนาด
ใหญขึ้นและผลิตภัณฑมีความหลากหลายมากขึ้น สําหรับภาคอุตสาหกรรมโครงสรางมีรากฐานของกลุม
อุตสาหกรรมใหม และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ที่เขมแข็งขึ้นเพื่อใชเปนชองทางการตลาดกับกลุม
อุตสาหกรรมใหม โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น
จากรอยละ ๑๒.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔ 



 

 

๘๐

  (๒) การพัฒนาใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป อัตราการวางงานต่ําไมเกินรอยละ ๒ ของกําลังแรงงาน การบริหารการ
คลังมีประสิทธิภาพทําใหหนี้สาธารณะมีสัดสวนไมเกินรอยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ
สัดสวนการออมรวมของประเทศอยูที่ระดับรอยละ ๓๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภายในป ๒๕๕๔ 
โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งจากฐานการออมครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ อันเนื่องมาจากการสงเสริม
การออมอยางเปนระบบและการสรางฐานรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหประเทศมีความเสี่ยงจาก
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง โดยกําหนดเปาหมายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยตอปไมเกิน
รอยละ ๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และการใชพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกําหนด
เปาหมายความยืดหยุนของการใชพลังงานในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไมเกิน ๑ : ๑ ต่ํากวาเฉล่ีย ๑.๔ : ๑ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ ๘.๐ รวมทั้งลดสัดสวน
การใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงลดการใชน้ํามันในภาคการขนสงให
เหลือรอยละ ๓๐ ของการใชพลังงานทั้งหมดจากระดับรอยละ ๓๘ ในปจจุบัน 

  (๓) การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
พัฒนาใหเปนฐานที่ใหญขึ้นของระบบเศรษฐกิจ มีผูประกอบการใหมเพ่ิมขึ้น โดยกําหนดเปาหมายให
ผลิตภัณฑและบริการที่ผลิตและใหบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนไมต่ํากวา
รอยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จากสัดสวนรอยละ ๓๙.๔ 
ในป ๒๕๔๘ และจากเศรษฐกิจฐานรากที่ใหญขึ้น กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการดําเนินงาน
ของตลาดลวงหนาสินคาเกษตร การจัดระบบพื้นที่ทางการเกษตรที่จะชวยสรางเสถียรภาพราคาสนิคาเกษตร 
การลงทุนดานสังคมของรัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม จะทําให
มีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดยไดกําหนดเปาหมายใหรายไดของกลุมที่รายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมี
สัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ 

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน นั้นใหความสําคัญกับการปรับ
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหใหญขึ้น ใหมีการปรับตัวในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตไดใกลเคียงกับ
ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้น และพัฒนาระบบภูมิคุมกันความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของ
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน และสรางกลไกที่จะทําใหมีการกระจายผลประโยชนตอประชาชนสวนใหญของ
ประเทศและมีการแขงขันที่เปนธรรม ซึ่งประกอบดวยแนวทางสําคัญ คือ (๑) การปรับโครงสรางการ
ผลิตเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจาก
องคความรูและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางการผลิต (๒) การสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มี



 ๘๑

ประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก และการสงเสริมการออมอยางเปนระบบ และ (๓) 
การสนับสนุนใหเกิดแขงขันที่เปนธรรม และการสรางเครื่องมือและกลไกในการกระจายประโยชนอยาง
ทั่วถึงเพ่ือใหการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจน และมีกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดย
มีสาระสําคัญของแนวทาง ดังนี้ 

  ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและความเปนไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน 
รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด 
รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เพ่ือสนับสนุนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการถายทอดและตอยอดเทคโนโลยี และสงเสริมการลงทุน
ไทยในตางประเทศ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ 

(๑) การปรับโครงสรางภาคเกษตร ใหประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัย
ดานอาหาร เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก เปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุเพ่ือสนับสนุนสาขา
อ่ืนนอกจากเปนแหลงผลิตอาหาร และสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน พลังงาน
ทดแทน สินคาที่มาจากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ และสินคาที่สอดคลองกับรสนิยม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนฐานรายไดที่มั่นคงของเกษตรกร โดย 

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

(๑.๒) สนับสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มิใชอาหาร (Non-
Food) และมีโอกาสใหมทางการตลาด ไดแก สมุนไพร พืชเสนใย รวมทั้งสงเสริมการผลิตพืชที่ใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ออย  

(๑.๓) สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางมูลคาสินคา เพ่ือสรางผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีมูลคาสูงบน
พ้ืนฐานการใชองคความรู รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผลิตผล
การเกษตร  

(๑.๔)  พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทําแผนชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ในการสรางเครือขาย และเปนกลไกในการเชื่อมโยงการสรางมูลคาตลอดหวงโซการผลิต (Value Chain) 
ระดับชุมชนกับประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคาเกษตร
ที่ไดรับโอกาสจากขอตกลงการคาเสรี 



 

 

๘๒

(๑.๕)  สงเสริมการทําการเกษตรที่ย่ังยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรอินทรีย บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่
หลากหลาย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานราคาและมีมูลคาผลผลิตสูง โดยเชื่อมโยงกับแหลงความรูที่มีอยู
ในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดองคความรูแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตและมีการขยายพื้นที่การทําการเกษตรแบบยั่งยืนใหมากขึ้น 

(๑.๖)  สงเสริมการประชาสัมพันธและการสรางตราสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
ของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภคทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนการขยาย
ตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มีการเพิ่มมูลคา 

(๑.๗) จัดระบบการใชที่ดินการเกษตร และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และควบคุมพื้นที่ชลประทานใหใชเปน
พ้ืนที่สําหรับการผลิตในภาคเกษตรตลอดไป 

  (๒) การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ใหเปนฐานการผลิตระดับภูมิภาคและโลก 
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพและแนวโนมที่ดี 
บนพื้นฐานการสรางมูลคาโดยใชองคความรูและนวัตกรรม โดย 

(๒.๑) ลงทุนเพื่อสรางและพัฒนาตอเช่ือมหวงโซมูลคา รวมทั้งขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพสูง เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟาและฮารดดิสดไดรฟ (HDD) วิทยุและโทรทัศน และอุตสาหกรรมใหม (New Wave 
Industries) เชน อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร (Nutra-Ceutical) ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดานชีวภาพที่เปนศักยภาพของไทย
ในอนาคต 

(๒.๒) จัดทําแผนที่นําทางการบริหารจัดการสิทธิบัตร เพื่อใหผูประกอบการใช
ตอยอดในการผลิตผลิตภัณฑเปาหมายในกลุมอุตสาหกรรมใหม และกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่
แขงขันไดดีอยูแลว  

(๒.๓) สรางระบบวิจัยในเชิงประยุกตอยางบูรณาการ เพ่ือมุงสรางนวัตกรรม ทั้งใน
รูปของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต โดยการสงเสริมการสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยี ตั้งแต
การไดมาและการเขาถึงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และการสรางขบวนการเชื่อมโยงทั้งระหวางและ
ภายในองคกร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ไดมา หรือใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถปรับปรุง วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือสรางความพิเศษและแตกตาง 



 ๘๓

(๒.๔) สงเสริมสถาบันเฉพาะทางใหมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของโดยตรง โดยใชแนวทางคลัสเตอร และจัดใหมี
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบอํานวยความสะดวก เชน ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู ศูนยทดสอบผลิตภัณฑ 
และศูนยรับรองมาตรฐาน เปนตน  

(๒.๕) สรางหรือสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการที่เก้ือหนุนตอการสรางนวัตกรรม 
โดยใชระบบบมเพาะธุรกิจ ซึ่งเช่ือมโยงกับระบบสนับสนุนอื่นๆ ไดแก แหลงเงินทุน และกระบวนการจัด
องคความรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

(๒.๗) พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
โอกาสดานตลาด ดวยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ตองปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเท่ียว เปนตน รวมทั้งการ
ขับเคล่ือนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการภายใตแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

(๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ ใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ โดย
พัฒนาการทองเที่ยวไทย ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเปนไทย และพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดธุรกิจ
บริการครอบคลุมระดับภูมิภาค บนฐานการสรางความแตกตางและความชํานาญเฉพาะดานของ
บริการที่สําคัญไดแก ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการสุขภาพและสปา ธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจ
บริการทางการเงิน ธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการกอสรางและธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน  

(๓.๑) ฟนฟู พัฒนา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถานใน
เชิงกลุมพื้นที่ และเสริมสรางเอกลักษณความเปนไทย ทั้งการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน 
และภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือสรางสินคาทองเที่ยวใหมๆ แกธุรกิจการทองเที่ยวไทย และเปนแหลง
ทองเที่ยวของตลาดทองเที่ยวโลก  

(๓.๒) สงเสริมการลงทุน พัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
เพื่อรองรับตลาดกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะดาน และสรางมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจศูนยประชุมและแสดงสินคา การพํานักระยะยาว การจับจายซื้อสินคา สินคาโอทอป 
และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน  



 

 

๘๔

(๓.๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการที่มีศักยภาพใหเปนที่
ยอมรับ นาเช่ือถือ และตอบสนองความตองการของตลาดโลก รวมทั้งเพ่ือรองรับนโยบายการเปดเสรี
ภาคบริการ บนฐานความโดดเดนทางวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
ในการดึงกลุมลูกคามาใชบริการในประเทศ เชน ธุรกิจการทองเท่ียว ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการ
ดานสุขภาพ และธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน 

(๓.๔) สงเสริมตลาดการทองเที่ยวและกลุมลูกคาธุรกิจบริการอยางตอเนื ่อง 
เพื่อรักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหมๆ ที่มีคุณภาพ เชน ตลาดรัสเซียและกลุมประเทศที่เคยเปน
อาณานิคมของรัสเซีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม โดยอาศัยเครือขายความ
รวมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือดําเนินกลยุทธทางการตลาดรวมกัน 

(๓.๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งการ
พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพื่อการเขาถึงและเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว มาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบขอกฎหมาย การพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ และการเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการ และขีดความสามารถการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๓.๖) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน
ในทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อเชื่อมโยงการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น
กับกิจกรรมการทองเที่ยว เพ่ือชวยสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน 

 (๔) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต  

(๔.๑) บริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการสั่งสม การสราง การแพรกระจาย
และการประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองคความรูในเชิงพาณิชย และ
มีการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือปรับโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ดังนี้  

๑) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหมๆ และสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในระดับ
นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย  

๒) พัฒนาและผลิตองคความรูและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการไดมาซึ่งองคความรูและเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและ
นํามาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน  



 ๘๕

๓) สนับสนุนการทําวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกองทุนรัฐรวม
เอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมาย จัดตั้งบริษัทรวมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
หนวยบมเพาะเทคโนโลยี เรงสรางนวัตกรรุนใหมๆ และจัดตั้งศูนยขยายนวัตกรรมตนแบบ เพ่ือสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตและสังคม โดย 

 เรงพัฒนาและยกระดับศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง ในสาขา
เทคโนโลยีที่สําคัญในมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย  

 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา เพ่ือสนับสนุนใหมี
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยใหมีการจัดตั้งสํานักงานอนุญาต
เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
แกมหาวิทยาลัย การแบงปนผลประโยชน และสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนําองคความรูและเทคโนโลยีไปพัฒนาหรือตอยอดในเชิงอุตสาหกรรม 

(๔.๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย 

 พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเช่ือมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายภายในและการเชื่อมโยงไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) รวมทั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตร
ฐานการผลิตของประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต
ใหเช่ือมโยงถึงกันตลอดหวงโซอุปทาน และพัฒนาธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส บุคลากร และกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะระบบขนสงทางราง ทางน้ํา และทางทอใหมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
การใชพลังงานในภาคขนสงไปสูรูปแบบที่มีตนทุนต่ํา การประยุกตใชวิธีการจัดการขนสงที่ทันสมัย และ
การใชเทคโนโลยีการขนสง เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ 



 

 

๘๖

 พัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และลดการใช
พลังงาน  

 พัฒนาโครงขายและบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนและมุงเนนใหมีการแขงขันดานการใหบริการอยางเสรี 
เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และบริการ รวมทั้งรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส 
สําหรับใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ 

๒) บริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน ที่โปรงใส มีการใชทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดย 

 สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ 

 มุงเนนใหมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน และสุขภาพของประชาชนอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหแนใจวา
โครงการมีความคุมคาในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่ชัดเจน โดย
เนนใหมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการ และการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

 สงเสริมใหเอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุน และแขงขันการ
ใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานมากขึ้น ไมกอใหเกิดความซ้ําซอนในการลงทุน โดยมีการปรับปรุง
ระเบียบและกฎหมาย ใหมีความคลองตัวและยึดความโปรงใส รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล
รายสาขา เพ่ือทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และกํากับดูแลการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม 

 สงเสริมการจัดการดานอุปสงค และการสรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ  

(๔.๓) ดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการลงทุน และสราง
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และการพัฒนาสังคมของประเทศ ดังนี้ 

๑) สรางกลไกเพื่อรองรับผลกระทบและผลักดันการใชประโยชนที่เกิดจาก
การใหสัตยาบันตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ และการตกลงการคาเสรีตาง ๆ จากการคา การ
ลงทุน และการบริการ เพ่ือชวยเหลือธุรกิจหรือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีให
สามารถปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดหรือปรับไปสูธุรกิจอื่นและบรรเทาผลกระทบดานสังคมระหวาง
การปรับตัว  



 ๘๗

๒) ขยายตลาดสงออกโดยการเปดเสรีกับประเทศที่มีชองทางการคา
สําหรับประเทศไทยในทวีปอเมริกาใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมแบบมีนัยสําคัญในทุกขั้นตอนการเจรจาเปดเสรี ของทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาชน 
โดยเฉพาะสื่อมวลชน เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

๓) พัฒนาและเรงรัดการปรับกฎระเบียบและกฎหมายระหวางประเทศ
ตางๆ และพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือใหพรอมรับการเปดเสรีทางการคา และการ
ปฏิบัติตามกรอบความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนใหเอกชนไดประโยชนจากการเปดเสรีที่ไดตก
ลงแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 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 
รวมทั้งผลักดันการดําเนินการในเรื่องตลาดพันธบัตรเอเชียใหสามารถปฏิบัติไดจริง เพ่ือใชเปนแหลง
เงินทุนสํารองแหลงสุดทาย 

๕) สงเสริมความรวมมือกับประเทศในกรอบความรวมมือ  GMS 
ACMECS IMT-GT JDS และ BIMSTEC โดยพัฒนาโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานหลักเช่ือมโยงแนว
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
การคาการลงทุนขามพรมแดน ควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยว ดูแลและปองกันผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดลอม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๖) พัฒนาผูประกอบการใหมและสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
ไปลงทุนในหลากหลายสาขาในตางประเทศเพิ่มขึ้น และเจรจาเพื่อขอแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวกับการลงทุนในประเทศพันธมิตร เพ่ือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ อาทิ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายที่เก่ียวกับการใหการบริการ เปนตน 

๗) สนับสนุนความรวมมือในการใหความชวยเหลือ และการแกไขใน
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ เชน โรคติดตอ และภัยพิบัติธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงาน 
ปญหาความมั่นคง ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การฟอกเงิน และสงเสริมความรวมมือในการบริหาร
จัดการและการแกไขปญหาขามพรมแดน เชน การเคล่ือนยายแรงงาน ปญหายาเสพติด ปญหาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกันอยางยั่งยืน โดยเฉพาะลุมน้ําที่สําคัญ อาทิ ลุมแมน้ําโขง เปนตน 

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



 

 

๘๘

 ๓.๒ แนวทางการสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวย ๓ แนวทางหลัก คือ
การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและ
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริม
การออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพ่ือลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงาน
และประหยัดเงินตราตางประเทศ  

  (๑) การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย แนวทางการ
พัฒนาดานการเงิน และแนวทางพัฒนาดานการคลัง มีสาระสําคัญ ดังนี้  

   (๑.๑) แนวทางการพัฒนาดานการเงิน เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
สงเสริมการออมและสนับสนุนใหมีการระดมทุนไปสูภาคเศรษฐกิจจริงอยางเหมาะสมและสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางการผลิต และชวยกระจายความเจริญและความเปนธรรมไปสูภาคสวนตางๆ ของสังคม โดย  

    ๑) ดําเนินนโยบายการเงินอยางโปรงใส อิสระ และยืดหยุน โดยมุง
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการดําเนินนโยบายการเงินใหเหมาะสมกับพลวัตรของโครงสราง
และพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเปาหมายและวิธีดําเนินนโยบายการเงินตามความ
จําเปน มีการกําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานลวงหนาเพ่ือปองกันการเกิดวิกฤตหรือบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินดานตางๆ รวมทั้งการเพิ่มความเปนอิสระในการดําเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและปองกันการแทรกแซงโดยทางการเมือง ทั้งนี้โดยพิจารณาใหมี
รูปแบบการแถลงนโยบายตอสาธารณะและการกําหนดขอบขายความรับผิดชอบ  

    ๒) บริหารภาคการเงินใหมีความมั่นคง แขงขันได และสามารถเปน
กลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

 ปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาสถาบัน
การเงิน และเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใสของการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางการเงินและโครงสรางของระบบสถาบันการเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
โดยสงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานกํากับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและกําหนดหลักเกณฑการ
กํากับที่มีมาตรฐานสอดคลองกัน ซึ่งเปนการรองรับกระแสของธุรกิจที่ทับซอนกันระหวางสถาบันการเงิน
ตางประเภทเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน  

 ยกระดับการกํากับสถาบันการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกฎหมายที่จําเปน โดยเฉพาะอยางย่ิง พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน และพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลสถาบันการเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ  



 ๘๙

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

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางการเงินโดยการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการกํากับดูแลตลาดทุนใหมีความชัดเจน โปรงใส เพ่ือรองรับบรรยากาศของการ
แขงขัน และในขณะเดียวกันก็เปนการคุมครองผูบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางเสถียรภาพของตลาดทุน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ใหมี
ความเปนกลาง และสงเสริมการสรางศักยภาพของธุรกิจในการปฏิบัติตามเกณฑการบริหารจัดการที่ดี 
(Corporate Governance: CG) ตามมาตรฐานสากลที่มีการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ประเทศ 

    ๓) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนใหสอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และภาคการเงินที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับตลาดทุนอ่ืน ๆ และ
รองรับผลกระทบและสามารถใชประโยชนจากการเคลื่อนยายทุนอยางเสรี โดย 

 ดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนในการเพิ่มอุปสงคหรือเงิน
ลงทุนในตลาดทุนเพื่อใหตลาดมีความลึกหรือขนาดใหญขึ้น ควบคูกับการสรางเสถียรภาพของตลาดโดย
ขยายฐานผูลงทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ และสนับสนุนการลงทุนผานกองทุน เพ่ิมผูลงทุน
สถาบันในประเทศ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายเงินทุน ตลอดจนพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชียอยางตอเนื่องเพ่ือขยายโอกาสในการระดมทุนสําหรับโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 เพิ่มอุปทานหรือตราสารที ่ซื ้อขายในตลาดทุน ทั้งตราสารทุน 
ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตราสารทางการเงินใหมๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการออมและการ
ระดมทุน ลดความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูลงทุน และชวยใหตลาดมีสภาพคลองและมีขนาดที่ใหญขึ้น 
โดยตองสรางความรูความเขาใจในตราสารแตละประเภทใหกับผูลงทุน ผูออกตราสาร และตัวกลางในตลาด  

 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบของการ
เปนบริษัทจดทะเบียน มีการออกตราสารทุนและตราสารหนี้เพ่ือเปนเครื่องมือในการระดมทุนเพิ่มขึ้น 
โดยการเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการบริหารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พัฒนาและสงเสริมการใชกองทุนรวมลงทุน (Venture capital) ในการสนับสนุนธุรกิจใหมๆ ที่มี
ศักยภาพ แตมีระยะเวลาคืนทุนนาน หรือธุรกิจที่เปนเปาหมายของนโยบาย และชองทางการเขาจด
ทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (MAI) และการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitization) ของสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 

 

๙๐

  (๑.๒) แนวทางการพัฒนาดานการคลัง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการคลังโดยมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีภายใตเง่ือนไข ความคุมคา ความยั่งยืน และ
การรักษาวินัยทางการคลัง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) สรางความโปรงใสทางการคลัง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังที่ดี เพ่ือใหรับรูถึงความเสี่ยงทางการคลังทั้ง ๔ ประเภท อันไดแก ความเสี่ยงจากการไมรู
สถานการณคลังที่แทจริงของรัฐบาล ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยง
ที่เกิดจากความไมย่ังยืนทางการคลัง และความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความออนแอของโครงสรางการคลัง
และหนวยงานบริหารจัดการดานการคลัง 

๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลการคลังสาธารณะของประเทศ (Consolidated 
Public Sector Account) ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการคลังรัฐบาลซึ่งรวมเงินนอกงบประมาณและกองทุน
นอกงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสมบูรณ เพ่ือจะไดรับรูถึง
สถานะทางการคลังที่แทจริงของภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีที่สามารถแสดงใหเห็นหนี้สินใน
อนาคต (Contingent liabilities) ที่อาจจะกลายเปนความเสี่ยงทางการคลัง 

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

๔) จัดลําดับความสําคัญของการใชจาย ที่ใหลําดับความสําคัญกับการใช
จายเพื่อพัฒนาสังคมทั้งทางดานการศึกษาและสาธารณสุข และการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและพัฒนา 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต และการบริหาร 
องคความรูเพ่ือการพัฒนาบนฐานความรู โดยมีการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง 
(Medium-term Expenditure Framework: MTEF) ภายใตกรอบการรักษาเสถียรภาพในระดับมหภาค
และความจําเปนในการใชจายของรัฐบาลตามลําดับความสําคัญของการพัฒนา ซึ่งจะทําใหการบริหารการ
คลังมีความยืดหยุนและมีการปรับเปลี่ยนไดทันตอเหตุการณ ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง 

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารรายจายนอกงบประมาณและกองทุนนอก
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพ่ือลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง โดยการจัดระบบ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใสในการบรหิารการคลงั
ซึ่งจะชวยลดภาระงบประมาณที่ซ้ําซอนหรือไมมีความจําเปน 
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๖) ปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบบําเหน็จบํานาญเพื่อใหฐานะที่
มั่นคงในระยะยาวเมื่อประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ และลดภาระรายจายของรัฐบาล และเพ่ือเปนการ
สงเสริมการออม 

๗) พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการที่ดี และรายงานผลการดําเนินงานอยางโปรงใส โดยมีกฎหมายกํากับดูแลอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแขงขันในการใหบริการจากภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการใช
ทรัพยากรและเกิดสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ ทั้งนี้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะตองคํานึงถึงเกณฑ  
๓ ประการที่สําคัญ คือ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน การเพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐ และ
การดูแลผลประโยชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง 

(๒) แนวทางการสงเสริมการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน อันเนื่องมาจากการ
ขาดแคลนการออมและการระดมทุนที่ไมเหมาะสม และเพ่ือใหประชาชนสรางหลักประกันในชีวิตโดยมี
การออมที่พอเพียงโดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่จะเขาสูชวงผูสูงอายุ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะเปนการชวย
ลดภาระของรัฐบาล โดย 

(๒.๑) สงเสริมการออมทั้งระบบของประเทศ ทั้งการออมภาคครัวเรือน การออม
ภาครัฐ และการออมภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหการออมรวมของประเทศมีพอเพียงเพื่อการลงทุนของ
ประเทศ ควบคูไปกับการสรางฐานรายไดที่มั่นคงสําหรับประชาชน และการสรางพฤติกรรมการออม เพ่ือ
เพ่ิมการออมครัวเรือน  

(๒.๒) พัฒนาระบบการออมตางๆ เชน การออมภาคบังคับ โดยการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ ที่มีกรอบโครงการบําเหน็จบํานาญครอบคลุมแรงงานทั้ง ๑๓ ลานคน และ
พัฒนากองทุนการออมใหเปนระบบการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ ที่มีความ
ครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลังแรงงานของประเทศทั้งหมด 

(๒.๓) สงเสริมระบบสหกรณและพัฒนาองคกรการเงินฐานรากเพื่อเปนทางเลือก
ในการออมของประชาชนที่เปนรากหญา   

(๓) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเรงรัดการใชพลังงานทดแทน 
เพ่ือประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายดานพลังงานของ
ประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 

(๓.๑) จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งหาแหลง
พลังงานใหมๆ ตลอดจนสํารองแหลงพลังงานใหเพียงพอและสามารถรองรับความตองการในภาวะขาด
แคลน เพ่ือสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในระยะยาว 
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(๓.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือน 
โดยใชมาตรการจูงใจและมาตรการบังคับ เชน การใหการสงเสริมการลงทุนเปนกรณีพิเศษแก
อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงแตใชพลังงานนอย การควบคุมการนําเขาเครื่องจักรและ
อุปกรณจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ํา เปนตน รวมทั้งการใชมาตรการ
ผังเมือง การปรับโครงสรางการขนสง และระบบโลจิสติกส ที่เนนรูปแบบการขนสงที่ใชเช้ือเพลิงนอย 
และเนนลดการเดินทางของคนและสินคา การขนสงโดยระบบรางและทางน้ํา การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร และการพัฒนาเมืองแบบครบวงจร  

(๓.๓) รณรงคใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและใชพลังงาน
ทางเลือกตางๆ ไดแก กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) กาซโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้งการให
คําปรึกษาแกภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐในกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก และ
พลังงานทดแทน การลดการใชพลังงาน และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

(๓.๔) วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมในการนําเช้ือเพลิงรูปแบบใหมในการผลิตไฟฟาสําหรับอนาคต ทั้งดานเทคนิค ความคุมคาเชิง
พาณิชย และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอม และการให
ความรูแกประชาชนไดเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน  

๓.๓ แนวทางการสนับสนุนใหเกิดแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยการบริหารจัดการเศรษฐกิจและการสรางเครื่องมือและกลไก
ในปองกันการผูกขาดในทุกตลาด และทําใหเกิดการกระจายประโยชนอยางทั่วถึงเพ่ือใหการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจชวยพัฒนาวิสาหกิจตาง ๆ ใหเขมแข็ง คุมครองผูบริโภค แกปญหาความยากจน 
และมีกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดย 

(๑) การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมในประเทศ โดยเนนใหผูประกอบการขนาด
เล็กและผูประกอบการใหมสามารถประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม รวมทั้งปองกันการ
ผูกขาดและปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรม โดยเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับ
ใชกฎหมายการแขงขันทางการคา ตลอดจนทบทวนมาตรการสงเสริมการลงทุนใหเอ้ือตอการ
ประกอบการของนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนตางประเทศภายใตสภาพแวดลอมของการแขงขัน
ที่เปนธรรม  

(๒) การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ โดย
เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางเปนระบบ ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสารความรูไดอยาง
กวางขวางใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เด็กและสตรี รวมทั้งพัฒนาระบบประปาใน
พ้ืนที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ และวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับแหลงงาน และพื้นที่ฐาน
การผลิต รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางชุมชนที่นาอยูเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลด
ความเหลื่อมล้ําของการไดรับบริการพื้นฐานของประชาชนในเขตเมืองและชนบท  
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(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงิน
ฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาองคกร
การเงินชุมชนใหมีความเขมแข็งเพ่ือสงเสริมการออมรายยอยและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการใช
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
เศรษฐกิจฐานราก โดย  

   (๓.๑) สนับสนุนองคกรการเงินชุมชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการ
ตัดสินใจและดําเนินงาน และใหสามารถทําธุรกรรมในนามกลุมไดภายใตกรอบการกํากับดูแลที่ออกแบบ
ใหเปนมาตรฐานหรือกติกากลางเพ่ือคุมครองผูมีสวนไดเสียโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดเชนเดียวกับ
สหกรณ 

   (๓.๒) เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรในระดับชุมชนใหสามารถบริหารจัดการ
เงินทุนและการทําบัญชีของกลุมการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมเพื่อใหมีความโปรงใสใน
การเปดเผยขอมูลและสรางธรรมาภิบาลในองคกรระดับชุมชนนั้น ๆ 

   (๓.๓) สรางกลไกเชื่อมโยงเงินทุนระหวางกลุมการเงินดวยกัน และกลุมการเงินกับ
สถาบันการเงิน เพ่ือใหการระดมทุนภายในประเทศและการบริหารสภาพคลองทางการเงินเกิดประโยชน
สูงสุดในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 

   (๓.๔) ใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน การแยกบัญชีธุรกิจเชิงพาณิชยกับธุรกิจตามนโยบาย เพ่ือ
การตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และใชในการสนับสนุนเงินทุนใหสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนา และการสรางความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(๔) การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได กระจายอํานาจสู
ทองถ่ินเพื่อการกระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค โดยการกระจายอํานาจดานการจัดเก็บภาษี การ
กระจายอํานาจดานการจัดทํางบประมาณและการเบิกจาย และการกระจายอํานาจดานการกอหนี้ ภายใต
กรอบการรักษาวินัยทางการคลัง การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการ
เตรียมความพรอมดานกฎระเบียบและความรับผิดชอบ โดย  

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



 

 

๙๔

(๔.๒) แบงบทบาทการดําเนินภารกิจอยางชัดเจน ทั้งการแบงบทบาทระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและรัฐบาลกลาง การดําเนินภารกิจรวมกันในการใหบริการสาธารณะ และ
การดําเนินภารกิจรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองที่มีความเชื่อมโยงกัน 

(๔.๓) ใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํางบประมาณของตนเอง
อยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และประเมินผลการใชจาย และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารการคลังสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

(๔.๔) จัดทํากรอบงบประมาณที่ครอบคลุมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรภายใต
ยุทธศาสตรจังหวัด เพ่ือใหสะทอนกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่แทจริง 

(๔.๕) กระจายอํานาจดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
เงินกู  

 ๔  บทบาทภาคีการพฒันา 

๔.๑ ภาครัฐ ในอนาคตรัฐจะลดบทบาทลงโดยจะเปนเพียงผูกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และ
สงเสริมสภาวะแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาและดําเนินธุรกิจมากขึ้น เพ่ือใหการพัฒนาของประเทศ
สามารถเปนประโยชนตอประชาชนไดสูงสุด โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้ 

(๑) กําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความ
สอดคลองกัน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหดําเนินไปไดอยางมีเสถียรภาพและเพิ่มคุณภาพในการขยายตัว 
รวมทั้งสงเสริมการออมในทุกระดับ 

(๒) กํากับและสนับสนุนการทํางานของภาคเอกชนใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทางบรรษัทภิบาล เพ่ือรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ดําเนินภารกิจในสวนที่มีความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
ในกิจการที่ไมใหผลตอบแทนในเชิงพาณิชยแตมีความจําเปนตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๔) จัดเก็บภาษีอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามกรอบนโยบายการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได 
และมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ  



 ๙๕

๔.๒ ภาคเอกชน ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสภาวะแวดลอมของ
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งตองรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

(๑) รวมมือกับภาครัฐในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติ  

(๒) ลงทุนในธุรกิจ สหกรณ และวิสาหกิจชุมชม และรวมดําเนินงานกับภาครัฐในการ
ใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

(๓) สงเสริมการพัฒนาธุรกิจและบุคลากร โดยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการลดการสิ้นเปลืองดานพลังงาน 

๔.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระยะยาวจะเปนองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น 
เนื่องจากจะมีการถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปสูพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

(๑) รวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งการรวมมืออนุรักษ 
พัฒนาพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินใหมีความมั่นคงและยั่งยืน 

(๒) พัฒนาขีดความสามารถดานประสิทธิภาพการคลังและการบริหารจัดการใหสามารถ
พ่ึงตนเองในดานรายไดและจัดบริการสาธารณะในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ควบคูกับการปรับระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

(๓) เปดเผยขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะใหประชาชนไดรับทราบ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาโดยผานสื่อลักษณะตางๆ 

๔.๔ ชุมชน (ประชาชน/ประชาสังคม) เปนภาคสวนที่จะมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยควรมีบทบาท ดังนี้ 

(๑) รวมใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ และมีสวนในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน 
และโครงการตางๆ ของภาครัฐใหโปรงใส และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 

(๒) รวมกันประหยัดและอนุรักษพลังงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ประเทศ 

(๓) ใฝรูในเชิงวิชาการและพัฒนาทักษะทางอาชีพดวยความตั้งใจและมุงมั่นในการ
ประกอบอาชีพ  



 

 

๙๖

๔.๕ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา เปนภาคสวนที่ถูกคาดหวังจากสังคมในการเปนแหลง
ความรูและความเปนกลางทางวิชาชีพ ซึ่งควรมีบทบาท ดังนี้ 

(๑) เปนผูใหความรูทางวิชาการเศรษฐกิจแกสาธารณชนอยางเปนกลางและถูกตองตาม
หลักวิชาการ เพ่ือที่สังคมจะไดรับความรูและสามารถใชวิเคราะหประเด็นการพัฒนาไดอยางถูกตอง 

(๒) เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ และรวมทําการวิจัยกับชุมชน เพ่ือตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมที่สามารถนําไปสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ 

๔.๖ สื่อสารมวลชน เปนภาคสวนที่มีบทบาทในการกระตุนและสรางสรรคสังคมใหเขมแข็ง 
โดย 

(๑) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยการสรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตองและเปนกลาง  

(๒) เปนแกนรับฟงความคิดและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

(๓) เผยแพรองคความรูเร่ืองการปรับโครงสรางการผลิต สูสาธารณชนในวงกวาง 

 

 

 

 



 

บ ท ที่  ๕ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

 ๑  บทนํา 

จุดมุงหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ คือสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการปฏิบัติที่สําคัญ  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
ยึดหลัก ”ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นๆ  มุง ”ทางสายกลางหรือความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะสั้นและผลประโยชนระยะยาว ระหวางผลไดและผลเสีย  
ขณะเดียวกันยังตองคํานึงถึง ”คุณธรรมหรือความเปนธรรม” ในการครอบครองสิทธิ การเขาถึง การใช
และการแบงปนผลประโยชนระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสราง ”ความรู” ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันของทุกภาคสวน รวมทั้งยึดหลัก ”ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและการ
บําบัดมลพิษของระบบนิเวศใหคงไวซึ่ง ”ความสมดุล”  เพ่ือสรางหลักประกันวาทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานั้นจะยังคงอยูและคงความอุดมสมบูรณ  สามารถเปนฐานการดํารงชีวิตของคนในสังคมใหอยูเย็น
เปนสุขรวมกันและเปนรากฐานการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรจึงเร่ิมจากใชหลัก ”ความมีเหตุผล” ดวยการสรางความรู
เก่ียวกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม คุณคาฐานทรัพยากรที่มีอยู  ใหเขาใจถึงเหตุ
ปจจัยที่เก่ียวโยงกันระหวางคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การปกปองภัยคุกคามตอระบบนิเวศ การสราง
ฐานรากที่มั่นคงเขมแข็ง การใชโอกาสและปจจัยแวดลอมที่มีอยูในสังคม เพ่ือใหเกิดการยกระดับและ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอยางเปนลําดับขั้น เปนการพัฒนาที่สามารถ ”พ่ึงตนเอง” ได  มี ”ภูมิปญญา” และ
สราง ”ภูมิคุมกัน” ใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปจจัยคุกคามจากภายนอกได โดยให
ความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลและพัฒนาองคความรูเพ่ือการบริหารจัดการเชิงปองกัน ปรับเปลี่ยนแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคใหเกิดความยั่งยืน ควบคูกับการรื้อฟนภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการฐาน
ทรัพยากรของตนเอง และสรางทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะทอนถึงความเขมแข็งและภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ิน 



 ๙๘

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงถูกกําหนดขึ้น โดยใชประโยชนจากจุดแข็ง
และปรับปรุงแกไขจุดออนของทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีอยู รวมทั้งคํานึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแนวคิดการบริหารจัดการมุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งใน
มิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดวยการฟนฟูและสรางความอุดมสมบูรณ
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรชายฝงทะเล และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ เพ่ือใหฐาน
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ยังคงเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิต เปนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
รวมทั้งเสริมสรางทุนทางสังคม และรักษาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน  

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนจุดแข็งของประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทุนที่มีชีวิต เก่ียวโยงอยูในทรัพยากรทุกอยาง 
บงช้ีถึงความอุดมสมบูรณ และเปนสวนที่สําคัญที่สุดของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน บริบทการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ สังคมผูสูงอายุ กระแสสุขภาพและการ
นิยมธรรมชาติ จะทําใหเปนโอกาสของการใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานการสรางมูลคาเพ่ิม
ของภาคการผลิตและบริการ และใชเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาสูงขึ้น ใน 
ขณะที่พันธกรณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดเสรีทางการคาทั้งทวิภาคีและพหุภาคี จะสง 
ผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งเร่ืองการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม ทรัพยสินทางปญญา การคา บริการ 
และภาคการผลิต ทําใหตองพิจารณากําหนดจุดยืนและวางยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพ่ือรักษาผลประโยชน
ของประเทศ สามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งคุมครองสิทธิชุมชน
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือความอยูดีมีสุขของประชาชนในระยะยาว   

การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทยนั้น พบวา ความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เคยเปนจุดแข็งของประเทศมาแตเดิม ไดรับผลกระทบจาก
แบบแผนการพัฒนาที่มุงใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
หลัก ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและ
การยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง จากผลของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน 
รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคและกระแสวัตถุนิยม ไดเพ่ิมปริมาณมลพิษและของเสีย สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทําใหสถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยูในสภาพที่กําลังเปนปญหาตอการดํารงชีวิตของประชาชน และสงผลตอการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังนี้  



 ๙๙

พ้ืนที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป ปจจุบันเหลือพ้ืนที่ปา รอยละ ๓๓ 
ของพื้นที่ประเทศ นอยกวาประเทศในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลีใต เวียดนาม และต่ํากวารอยละ ๔๐ 
ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได การสูญเสียพื้นที่ปาอยางตอเนื่องทําใหเกิดปญหาน้ํา
ทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติที่บอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนั้น ยังประสบปญหาทั้งน้ําขาด
แคลน และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา สภาวะการขาดแคลนน้ําของประเทศอยูในระดับรุนแรงเมื่อ
เทียบตามเกณฑของ UNESCO มีการใชน้ําเพ่ิมขึ้นมากอยางไมมีขีดจํากัด ขณะที่การพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดใหญเพ่ิมเติม มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการครอบครองใชประโยชน ทําใหเกิดกรณี
ขัดแยงแยงชิงน้ําที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น  

ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ ความอุดมสมบูรณของดินลดลง 
ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น ทําใหตองเพ่ิมผลผลิตโดยการใชสารเคมี เกิดปญหา
การตกคางของสารเคมีในดิน รวมทั้งมีปญหาการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กระจุกตัว ในป ๒๕๔๖ มีผูไร
ที่ทํากินราว ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตองการที่ดินทํากินเพิ่มถึง ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงก็ลดความอุดมสมบูรณลง อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา ปาชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร
เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร แหลงปะการังรอยละ ๕๐ และหญาทะเลรอยละ ๓๐ มีสภาพเส่ือมโทรม สําหรับ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรม
ของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายชื่อสัตวและพันธุพืชในบัญชีใกลสูญพันธุถึง ๖๘๔ ชนิด 

สถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศในชวงที่ผานมา ถึงแมวาจะไดรับการแกไขอยาง
ตอเนื่อง แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดย
คุณภาพอากาศในบริเวณเมืองใหญที่การจราจรหนาแนน พ้ืนที่ที่มีการเผาในที่โลงแจง และเขต
อุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนตสะสม การผลิตและการนําเขาสารอันตราย เพ่ือ
ใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดี ทั้งการควบคุมใน
กระบวนการผลิต การกักเก็บ การขนสง และการปนเปอนในสิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่สราง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินบอยคร้ังขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและ
ปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน   

สําหรับปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ ๒๒ ลานตัน และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน ในขณะที่การนําของเสียกลับมาใชใหมยังทําได
จํากัด ๒ ใน ๓ ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ  ซึ่งกําลังขยายตัวอยาง
รวดเร็ว และเติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เทา  



 ๑๐๐

สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเปนที่ตระหนักวาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ซึ่งเคยเปนจุดแข็งของประเทศ และเปนรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาและการ
ดํารงชีวิตของชุมชนและสังคม  ไดรับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาที่ไมสมดุล  ในขณะที่ศักยภาพ
และโอกาสของประเทศ ในฐานะที่มีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณสูงที่สุด
แหงหนึ่งของโลก ยังไมมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตรอยางชัดเจน  หาก
ประเทศไมมีการปกปองดูแลโดยเหมาะสม ก็จะทําใหฐานทรัพยากรดังกลาวเสื่อมโทรมออนแอ จน
กลายเปนขอจํากัดได   

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม ซึ่งไดใชหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประกอบดวย ๓ แนวทาง ไดแก การ
รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน และการพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือวางพื้นฐานสําหรับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ซึ่งการดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาวจะชวยรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนับสนุนการดํารงชีพ
พ้ืนฐานอยางทั่วถึง ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมไมใหรบกวนระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต และ
ความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสรางสรรคคุณคาของฐานทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนการใชโอกาสจากบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ
พ้ืนฐานของประเทศ เช่ือมโยงวิถีชีวิต  ภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูและนวัตกรรมใหม  ทั้งนี้ จะทํา
ใหทุกฝายตระหนักถึงคุณคาของฐานทรัพยากร ที่ตองหวงแหนรักษาไวตลอดไป ทําใหเกิดการบูรณาการ
เช่ือมโยงการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปนประโยชนกับสังคมทุกระดับ และสรางสมดุลของการพัฒนา ที่นําไปสูสังคมที่มีความสุขไดอยางย่ังยืน 

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเปนจุดเริ่มตนของการปรับทิศทางการพัฒนาใหกลับมาสูรากฐานที่เปน
จุดแข็งและเปนศักยภาพที่แทจริงของสังคมไทย โดยมุงหวังวาทิศทางการพัฒนาดังกลาว จะชวยปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเกิดความสมดุลมากขึ้น สรางโอกาสการพัฒนาที่เปดกวางหลากหลายใหสังคมและ
ชุมชน ตามเงื ่อนไขสภาพแวดลอม ศักยภาพและภูม ิป ญญาของคนในสังคม และคาดหวังว า 
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จะกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูคนสวนใหญของประเทศ นําไปสู
ความพอเพียง พ่ึงตนเองไดและสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน  



 ๑๐๑

๒.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ยกระดับการสรางคุณคา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๒) เพ่ือเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคง สมดุลและยั่งยืน 

(๓) เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะยาว 

(๔) เพ่ือใหเกิดการกระจายอํานาจและมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม ทั้งใน
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชนของประเทศจากขอตกลงในพันธกรณีระหวาง
ประเทศ   

๒.๒ เปาหมาย  

(๑) การรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  

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

(๑.๒) ฟนฟูพ้ืนที่ดินที่มีปญหา เชน พ้ืนที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรีย 
ไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร  และลดพ้ืนที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายไมต่ํากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร      

(๒) การตอบสนองความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิต 

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

(๒.๒) มีการบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ ๒๕ ลุมน้ํา และเพ่ิมพื้นที่
ชลประทานไมนอยกวา ๘ แสนไร  

(๒.๓) มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑใชแลวโดยผูผลิตและผูนําเขา 



 ๑๐๒

(๒.๔) ลดการนําเขาปุยและสารเคมีทางการเกษตรใหไมเกินปละ ๓.๕ ลานตัน 
รวมทั้งมีระบบจัดการสารเคมีอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การนําเขา จนถึงการกําจัดทําลาย 

(๒.๕) ควบคุมรักษาคุณภาพน้ํา ในลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติ ใหอยูใน
เกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ ฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก โดยเฉพาะเจาพระยา
ตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา ไมใหอยูในเกณฑเส่ือมโทรมมาก 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
ความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง
โดยตอเนื่อง ประการที่สองจะตองระมัดระวังการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ การดํารงชีวิตของ
คนในชุมชน การสรางกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจ ใหเปนไปอยางรูคุณคาโดยการมีสวนรวม
ของผูไดรับผลประโยชนและผูไดรับผลกระทบจากการใชทรัพยากร ประการที่สาม คือการนําจุดแข็งและ
โอกาสของประเทศ คือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาสรางกระบวนการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุล ดวยการวางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ผสมผสานระหวาง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประการสุดทาย คือ 
การบริหารจัดการความขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการไดรับผลกระทบจาก
มลพิษโดยสันติ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 



 ๑๐๓

๓.๑ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  

การตระหนักวาฐานทรัพยากรเปนทรัพยสินรวมกันของสังคม ทุกคนมีสวนไดรับประโยชน
และมีสวนในการรับผิดชอบโดยเทาเทียมกัน  จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการใหเกิด
ลักษณะกระจายอํานาจ  และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม  โดยมีองคความรู การเสริมสรางศักยภาพ 
และจิตสํานึก เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการตัดสินใจ  เพ่ือรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะสั้นกับผลประโยชนระยะยาว และระหวางผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองสรางเครือขายทางสังคมที่เปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน ชุมชน ทองถ่ิน และนักวิชาการ เพ่ือใหเกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมอยางแทจริง โดย
มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

(๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู  

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร และขอมูลแผนที่ ๑ : ๔๐๐๐ เพ่ือใช
กําหนดแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม  และจัดทําระบบฐานขอมูลและทะเบียนการบุกรุก
ใชประโยชน เพ่ือวางระบบกระจายการถือครองใหคนยากจนมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง สนับสนุน
การวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับชุมชนทองถ่ิน คนหาองคความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 
ตามลักษณะของระบบภูมินิเวศน ในการดูแลฟนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศที่สําคัญ เชน ปาตนน้ํา ลุมน้ํา ระบบนิเวศชายฝง แหลงกําเนิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จัดทําเปนระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพ นําไปเผยแพรตอชุมชนและภาคีที่เก่ียวของ  
เพ่ือสรางฐานองคความรูและใชเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเผยแพรรูปธรรมตัวอยาง
ในการอนุรักษและจัดการฐานทรัพยากรที่มีความสมดุลและยั่งยืน    

(๒) สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในจัดการทรัพยากร   

กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรให ชุมชนทองถ่ินที่มีศักยภาพ สนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวม การสรางความเขมแข็งของประชาคม สงเสริมบทบาทของผูนําทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และการสรางเครือขายทางสังคม เครือขายอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแลฟนฟูฐาน
ทรัพยากร รวมทั้งถายทอดยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรรวมกับความรูสมัยใหม 
เช่ือมโยงการจัดการทรัพยากรกับการผลิตของชุมชน  สงเสริมชุมชนในการจัดตั้งปาชุมชน การจัดการประมง 
ทะเล และทรัพยากรชายฝง สรางมาตรการจูงใจสนับสนุนใหชุมชนทําหนาที่ฟนฟู รักษาสายพันธุทองถ่ิน 
ทั้งพันธุพืช พันธุสัตว ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต เปนเอกลักษณของพื้นที่ หายากและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหารและการดํารงชีวิต ซึ่งจะทําใหชุมชนที่อยูรายรอบระบบนิเวศและ 
ฐานทรัพยากร เปนฐานเครือขายทางสังคมที่เขมแข็งในการฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   



 ๑๐๔

(๓) พัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓.๑) ใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยคํานึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษ 
โดยจัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถ่ิน เพ่ือปองกันการบุกรุกขยายพื้นที่ในอนาคต กําหนดเขตการใช
ประโยชนและกระจายการถือครองที่ดิน โดยรวมกับทองถ่ินกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง แกไข
ปญหาขอขัดแยงเร่ืองการทับซอนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชนที่ดินของรัฐ 
และพ้ืนที่ปาอนุรักษ กําหนดมาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน 
ไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับการเกษตรตลอดไป 

(๓.๒) มีมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินหยุดใชช่ัวคราว สําหรับทรัพยากรที่อยูใน
ภาวะถูกทําลายสูง เพ่ือใหทรัพยากรนั้นไดสรางตัวใหม และเกิดความยั่งยืน ในบางพื้นที่ที่มีความสําคัญสูง 
โดยประกาศเปนพื้นที่ควบคุมอยางชัดเจน 

(๓.๓) สรางกลไกแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี ยุติธรรมอยูบนหลักเกณฑ 
ที่ทุกภาคสวนยอมรับ และบูรณาการใหเกิดความสมดุลในการปรับเปลี่ยนเปาประสงคและกระบวนการ
ผลิตที่ไมย่ังยืนไปสูความสมดุลที่ไดจากการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 

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

(๓.๕) บริหารจัดการน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ เพ่ือใหมีน้ําในปริมาณและคณุภาพ
ที่เหมาะสม สนองความตองการจําเปนในการดํารงชีวิตที่ดีและการผลิตทางเศรษฐกิจที่พอเพียง โดย 

๑) อนุรักษฟนฟูปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ ดวยการปลูกปา
เสริมสรางฝายในพื้นที่ตนน้ํา ปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน  

๒) พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการใชประโยชนเพ่ิมขึ้น โดยการจัดหาน้ําสะอาด
เพ่ือการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอทั่วถึงทุกหมูบาน เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักของแหลงน้ําที่มีอยู
เดิม ฟนฟูปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาระบบโครงขายเชื่อมโยงแหลงน้ําและ 
การกระจายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพ่ิมเติมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมและที่ประชาชนยอมรับ และ
พัฒนานําน้ําบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาลเพียงพอ ภายใตการบริหาร
จัดการความตองการใชน้ําอยางคุมคา  



 ๑๐๕

๓) ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย โดยการกอสรางแกมลิงรองรับ 
น้ําทวม การปรับปรุงระบบปองกันและระบายน้ําชุมชนเมือง 

๔) ควบคุมและบรร เทาปญหาน้ํ า เ สี ย  โดยการฟ นฟู และ เ พ่ิม 
ขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมายควบคุมและกําจัด
น้ําเสียใหเกิดประสิทธิผล การสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียที่แหลงกําเนิดทั้งจากครัวเรือนและรวมกลุม
อาคาร ตลอดจนการจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย  

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ํา โดยพัฒนา
ระบบชวยในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม ระบบ
ฐานขอมูลสถานการณน้ําและโครงการแหลงน้ําตางๆ เพ่ือการติดตามประเมินผล พัฒนาศักยภาพของ
องคกรบริหารจัดการน้ําระดับชาติและองคกรภาครัฐ ใหสามารถผลักดันนโยบายการบริหารจัดการน้ําใน
ลุมน้ําอยางย่ังยืนสูการปฏิบัติ และสามารถสรางใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางและ
ระหวางสวนกลางกับพื้นที่ได รวมทั้งพัฒนาองคกรลุมน้ําและองคกรชุมชน ใหมีองคความรูและศักยภาพ
ในการปฏิบัติการจัดการน้ําและบรรเทาปญหาขอขัดแยงเก่ียวกับน้ําในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

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

(๓.๗) สงเสริมการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงอยางผสมผสานภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑการใชประโยชน โดย
การตกลงรวมกันของภาคีการพัฒนา ในการจัดการปาชายเลนชุมชน การคุมครองปะการัง หญาทะเล 
พ้ืนที่จับสัตวน้ํา พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการทําประมงชายฝง    

(๓.๘) จัดใหมีหลักเกณฑและมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ ใหอยูภายใตขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การสรางคุณคาการทองเที่ยวใน
เชิงคุณภาพมากกวาการเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว  

(๓.๙) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร ปรับปรุงอัตราคาภาคหลวง และเพ่ิม
สัดสวนรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศึกษาเพื่อกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรมาใช
ประโยชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต กําหนดมาตรการและการบังคับใชที่เขมงวดเพื่อ
ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร ที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอม ความอุดมสมบูรณของปาไม 
ปาตนน้ําลําธาร และสุขภาพอนามัยของประชาชน  



 ๑๐๖

(๓.๑๐) พัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ   ใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย และแผนปองกันระยะยาว 
พัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการปองกันและลดผลกระทบ 
ที่ใชทั้งมาตรการดานกายภาพและโครงสรางพ้ืนฐาน และมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตพื้นที่เส่ียงภัย 

๓.๒ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตลอดเวลาที่ผานมา โครงสรางการผลิตและบริการของไทยใชทรัพยากรเปนฐานหลัก
อยางส้ินเปลือง ไมคุมคา ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม ย่ิงทําใหคนเกิดความตองการ
บริโภคมากขึ้น มีการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง จนไมสามารถเกิดหรือสรางขึ้นมาใหมทันกับความ
ตองการใชได ทั้งยังปลอยของเสียที่เหลือจากการใชดังกลาวใหเปนภาระในการจัดการ ซึ่งบางประเภทก็ 
เปนสารอันตราย สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของสาธารณชนอีกดวย  นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่ผานมา สวนใหญเปนการแกปญหาแบบ
แยกสวนและแกไขที่ปลายเหตุ ซึ่งนอกจากจะไมทําใหมลพิษลดลงแลว ยังตองเสียคาใชจายสูงกวาการ
ปองกันมิใหปญหาเกิด อันเปนการจัดการดานอุปสงค เพ่ือลดปริมาณการใชทรัพยากรและลดปริมาณ
ของเสียตั้งแตตนทางหรือที่แหลงกําเนิด ดังนั้น เพ่ือใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับมา
เปนฐานในการพัฒนาที่ย่ังยืนไดอีกครั้งหนึ่ง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการ
บริโภค  ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รวมทั้งจําเปนตองเรง
ปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหมเร่ืองการบริโภคอยางพอเพียง สรางความรูและความเขาใจแก
สาธารณชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความยั่งยืนมากขึ้น สรางอุปสงค
ในสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอที่จะจูงใจใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการ
มาผลิตสินคาและบริการประเภทนี้มากขึ้น รวมทั้งตองเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเนน 
การปองกันหรือควบคุมมลพิษตั้งแตแหลงกําเนิด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

(๑) การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบตอ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๑.๑) กําหนดนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืนในสังคม 
เชน การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงที่ประหยัดพลังงานคือระบบราง
และการขนสงทางน้ําแทนการขนสงทางถนน การใชระบบขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว เพื่อให
เกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลดมลพิษ การกําหนดมาตรการทางภาษีและราคา เพื่อจูงใจ
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมของผูบริโภค 



 ๑๐๗

(๑.๒) สงเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กที่กอมลพิษ รวมทั้งขยายผลประสบการณเรียนรูดานการผลิตที่สะอาด 
จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ พัฒนาบุคคลากรดานเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะสําหรับ SMEs ใน
กลุมวิสาหกิจ และคูคาธุรกิจ 

(๑.๓) สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและเกษตรยั่งยืนเพื่อลดการใชสารเคมีใน
ภาคเกษตร  โดยสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร   
สงเสริมการทําเกษตรโดยใชปุยชีวภาพ พัฒนาถายทอดเทคนิคและความรูดานเกษตรยั่งยืน มีการประกนั
ความเสียหายผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกระแสหลักมาทําเกษตรยั่งยืน พรอมทั้งสราง
เครือขายดานการตลาดรองรับสินคาเกษตรอินทรีย  ตลอดจนสงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาใชประโยชน 

(๑.๔) กําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตรทั้งทางการเงินและการคลังเพ่ือใหเกิด
การผลิตและบริโภคที่ย่ังยืน  รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จูงใจใหเกิดการ
ประหยัดการใชทรัพยากรและพลังงานในการผลิต และจูงใจสนับสนุนใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่สะอาด เชน การเก็บคาธรรมเนียมการใชทรัพยากร ลดหยอนภาษีสําหรับผูผลิตสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการที่นําวัสดุใชแลวมาเปนวัตถุดิบ
ในการผลิต สนับสนุนการลงทุนแกผูผลิตสินคาจากวัสดุใชแลว  รวมทั้งลดหยอนภาษีนําเขาเทคโนโลยี
สะอาดและภาษีเงินไดนิติบุคคลแกผูประกอบการ ตลอดจนผลักดันใหสถาบันการเงินพิจารณาใหสินเชื่อ
เงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบการที่ใชกระบวนการผลิตที่สะอาด  

(๑.๕) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ 
และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือชวยใหเกิดการประหยัด ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมทั้งการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชและชีวมวล โดยใหดําเนินการรวมกับภาคเอกชนที่จะเปนผูนําองคความรู
ดังกลาวไปใชในเชิงพาณิชย และชุมชนที่มีองคความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิมใหตอยอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยูแลว โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่มีภูมิปญญาทองถ่ินอยูมาก 

(๑.๖) สรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐเปนผูนํา
ในการบริโภค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อจัดจางของรัฐใหสามารถรองรับสินคาดังกลาว รวมทั้ง
กําหนดเกณฑมาตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของตลาดโลก  พัฒนาและจัดทําฐานขอมูลสินคา
ฉลากเขียว/สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  กําหนดและใหรางวัลกับหนวยงานที่เปนองคกรสีเขียวของ
ภาครัฐ ตลอดจนสงเสริมการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในองคกรภาคเอกชนผานหวงโซอุปทาน 
สีเขียวหรือการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ ควบคูกับการเชื่อมโยงเปนเครือขายผูบริโภคเพื่อ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือในการพิทักษสิทธิและเฝาระวัง เชน เปนชมรม
หรือเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผูบริโภคเพื่อส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เปนตน  



 ๑๐๘

(๑.๗) สงเสริมการใชวัฒนธรรม ประเพณี การดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝง
คานิยมการบริโภคอยางพอเพียง และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใชสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ผานการใหความรูโดยตรง การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี 
และการทํากิจกรรมรวมกัน  ตลอดจน สรางตัวอยางชุมชนพอเพียง ที่มีการบริโภคตามความจําเปน 
ผลิตโดยใชทรัพยากรของทองถ่ิน บนฐานภูมิปญญาดั้งเดิม เนนการเรียนรูและพ่ึงตนเอง ตัวอยางเชน 
ชุมชนเกษตรอินทรีย เปนตน 

(๑.๘) รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใจ
และสรางคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ย่ังยืน การบริโภคอยางพอเพียง รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร และ
ถายทอดความรูเ ก่ียวกับผลกระทบของการบริโภคที่ไม ย่ังยืนหรือมีการปนเปอนของสารพิษตอ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือใหผูบริโภคมีองคความรูเพียงพอตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ 

(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

(๒.๑) ผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment - SEA) ตั้งแตขั้นของการกําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่ 
อยางสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ รวมทั้งจัดใหมีระบบ กลไก 
และตัวชี้วัดผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดลอม (Health Impact Assessment - HIA) และพัฒนา
ระบบประเมินผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  และนําหลักการดังกลาว มากําหนดไวในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาของ
รัฐและ/หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ ตลอดจนใหมีการสํารวจประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา 
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐที่มีผลกระทบสูงตอคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

(๒.๒) กําหนดเขตการใชที่ดิน รวมทั้งกําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโตของ
ชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงศักยภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม ปริมาณและประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ เพ่ือใหสามารถควบคุมผลกระทบ
มิใหเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความสามารถในการบริหารจัดการ 



 ๑๐๙

(๒.๓) เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิคส ของเสีย
อันตราย และขยะติดเชื้อ โดยสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ  แหลงกําเนิด 
สนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน และธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  พัฒนาระบบรวบรวม
คัดแยกและโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการ ของเสียอันตราย  
รวมทั้งออกกฎหมายใหผูประกอบการรับผิดชอบตอซากผลิตภัณฑของตนเอง เรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑที่
กอใหเกิดของเสียอันตราย พิจารณานํามาตรการภาษีบรรจุภัณฑ และการเก็บอัตราภาษีที่แตกตางกัน สําหรับ
สินคาที่นํากลับมาใชใหมไดและท่ีเปนของเสียอันตราย สนับสนุนการวิจัย และนํามาใชเชิงพาณิชยสําหรับ
ผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑทดแทน ตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบเก็บขนและกําจัด
ขยะติดเชื้อแยกตางหากและเปนแบบรวมศูนย 

(๒.๔) จัดการการใชสารเคมีอยางเปนระบบ ควบคุมได และปลอดภัย ทั้งสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ซึ่งรวมทั้งสาธารณสุข มีระบบควบคุม เฝาระวัง และ
ติดตาม ทั้งการผลิต เก็บกัก ขนสง ใช กําจัด และจัดการดานความเสี่ยง อยางมีประสิทธิภาพตลอดวงจร 
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสารเคมีของตางประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
และเผยแพรขอมูลความเคลื่อนไหวใหผูประกอบการตระหนักและเขาใจ สงเสริมและพัฒนาให
หนวยงานที่มีขอสนเทศเกี่ยวกับสารเคมีและอาชีวอนามัยมีการจัดเก็บขอมูลใหสามารถเชื่อมโยง
ฐานขอมูลกันได เพ่ือจัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมีในประเทศ 

(๒.๕) ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนสง อุตสาหกรรม กอสราง การเผา
ในที่โลง  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 กําหนดเงื่อนไขดานงบประมาณ
เพื่อจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการจัดเก็บคา
บําบัดน้ําเสีย และคากําจัดขยะเพื่อนํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน จัดทําศูนยจัดการขยะรวม
หรือการลงทุนรวมกัน รวมทั้งจัดใหมีระบบการชดเชยที่เหมาะสมและเปนธรรมใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการของรัฐ และ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การทําหลุมฝงกลบหรือเตาเผาขยะ และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย  เปนตน 



 ๑๑๐

(๒.๗) สงเสริมใหมีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อกําหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร 
ตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอตกลงทางการคาที่มีประเด็นเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พิธีสารเกียวโต 
อนุสัญญาที่เก่ียวของกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เชนอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮลม
วาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน และอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลลวงหนาสําหรับ
สารเคมี เปนตน ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา และสรางทีมผูเช่ียวชาญเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเจรจาตอรอง จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน ควบคุมการนําเขาและ
การใชสารเคมีและของเสียอันตรายภายใตอนุสัญญาที่เก่ียวของ  กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภท
โครงการที่สมควรดําเนินการ และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการขายคารบอนเครดิตภายใตกลไก
การพัฒนาที่สะอาด สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ในระดับโลก ภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ สรางเครือขายการเรียนรู การทํางานรวมกัน และการรวมกลุมเพื่อ
เจรจาตอรองรักษาผลประโยชนรวมกันในเวทีระหวางประเทศ  

๓.๓ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  

โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ การพัฒนาจะตองดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอน คือ เร่ิมตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกัน พรอมทั้งปองกันการคุกคามจากภายนอก 
เมื่อมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางมั่นคง แลวจึงขยายโอกาส  สรางเครือขาย ยกระดับภูมิปญญาและ
การผลิต พัฒนานวัตกรรม จนสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและการสงออกไดตาม
ศักยภาพที่แทจริง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเปนการวางพื้นฐาน เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว  มีแนวทางดังนี้ 

(๑) จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน   

แมวาประเทศไทยจะมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ และมี
การสะสมองคความรูที่เกิดจากการดํารงชีวิตและการใชประโยชนฐานทรัพยากรของชุมชนมาแตเดิม  
แตภูมิปญญาทองถ่ินยังไมมีการเชื่อมตอกับองคความรูสมัยใหม ทําใหฐานความรูของประเทศโดยภาพรวม
ยังไมเขมแข็ง  และขณะนี้มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้น การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพควรเริ่มตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกันกอนเปนลําดับแรก  ดังนี้ 

(๑.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูล วางระบบการจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูล
ระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใช
ประโยชน และภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญา  รวมทั้งจัดทําระบบขอมูล
ทองถ่ิน ที่ใหชุมชนมีสวนรวม โดยภาครัฐและภาคีการพัฒนา ชวยพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูล
ฐานบัญชีทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน จัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงใชประโยชน
รวมกันได โดยใหมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถคุมครองการนําขอมูลไปใชประโยชนเพ่ือการคาโดยไม
เปนธรรม 



 ๑๑๑

(๑.๒) สรางองคความรูและบุคลากร สรางระบบการเรียนรูและจิตสํานึกของชุมชน
ใหตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน สรางองคความรูและบุคลากร 
จัดทําหลักสูตรดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟนฟู อนุรักษ และใชประโยชน โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ การแพทยแผนไทย สมุนไพร และเกษตรธรรมชาติ ถายทอดภูมิปญญาใหสืบ
ทอดอยางเปนระบบ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน จัดตั้งโรงพยาบาล
แพทยแผนไทยทุกภูมิภาค  สนับสนุนการสรางบุคลากรที่มีความรู และความเขาใจอยางบูรณาการ 
ทั้งดานนิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสนับสนุนปราชญชาวบาน และ 
แพทยแผนไทย และนักพฤกษศาสตรพ้ืนบาน ในการสืบทอดองคความรูเพ่ือสรางคนรุนตอไป รวมทั้ง
ระดมใหความรูเร่ืองสิทธิบัตร  ทรัพยสินทางปญญา สรางความตื่นตัว  ความหวงแหนภูมิปญญาไทย 
และเผยแพรความรูแกสาธารณชน 

(๑.๓) สงเสริมการวิจัยพัฒนา ที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม 
สนับสนุนวิธีการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชนใหความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นหรือการวิจัยเพื่อทดแทนการนําเขา  เชน พัฒนาบริการ
ดานสุขภาพสมุนไพร สรางผลิตภาพเกษตรปลอดสารพิษ การปรับปรุงพันธุและพัฒนาเมล็ดพันธุ 
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับองคความรูภูมิปญญา สรางสรรคคุณคาของผลิตภัณฑ และสราง
นวัตกรรมที่เปนสินคาทองถ่ิน 

(๑.๔) คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก 
โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี ติดตามสถานการณ
ความเคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา เตรียมความพรอมในการเจรจาตอรองในเวทีโลก มีมาตรการเชิงรุก
เพ่ือรองรับเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ที่อาจทําใหการเขาถึงเพ่ือใชประโยชน
ฐานทรัพยากรของชุมชนมีปญหาในอนาคต สรางกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เปดกวาง 
เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุมตางๆ อยางรอบคอบ โดยสรางกลไกภายในทั้งดานกฎหมาย
และการบริหารจัดการที ่เขมแข็งโปรงใส กอนการรับรองพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งสราง
เครือขายความรวมมือระดับภูมิภาค และกําหนดจุดยืนรวมกันในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑.๕) สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม 
ทั้งในแงของกฎหมาย มาตรการ การจัดตั้งองคกรโดยการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหมีกลไกปกปอง
พันธุกรรมและสิทธิภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการเฝาระวัง กํากับดูแล กําหนดเงื่อนไขการเขาถึงขอมูลและ
องคความรูเก่ียวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งเพ่ือการศึกษาและการใชประโยชน รวมทั้ง
สรางกลไกการตอบแทนผลประโยชนแกชุมชนที่เปนเจาของพันธุกรรมและภูมิปญญา เมื่อมีการนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย   

(๑.๖) อนุรักษฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพ่ือรักษาความ
หลากหลายของสายพันธุ ที่เช่ือมโยงกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะการ
คุมครองสัตวที่ใกลสูญพันธุ  การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง และพืชพรรณซึ่งเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
และประเทศ สรางธนาคารทรัพยากรพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 
พัฒนากลไกมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และการปองกันชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน  



 ๑๑๒

(๒) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของ
ภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน  

ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ บทบาท
ของชุมชน ที่เร่ิมจากการพึ่งตนเองจนเกิดความเขมแข็งแลว จึงขยายโอกาสไปสูการผลิตเพื่อการคา โดย
ชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถ่ินอาศัยอยูรายรอบฐานทรัพยากร จะสามารถนําทรัพยากรมาใชเพ่ือการพึ่งตนเอง
ในการดํารงชีพ สรางความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ เมื่อชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได 
ควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องคความรู และสราง
ตลาดทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาจนสามารถเริ่มสรางนวัตกรรม สรางมูลคาเพ่ิมของสินคา 
โดยความรวมมือจากเครือขายตางๆ และมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม   

(๒.๑) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสรางความมั่นคง
ดานอาหารและสุขภาพ ที่นําไปสูการพึ่งตนเองอยางย่ังยืน ฟนฟูวิถีชีวิตและสงเสริมรูปแบบการผลิตของ
ชุมชนที่พ่ึงตนเองดานอาหารและสุขภาพดวยทรัพยากรทองถ่ิน  โดยการสรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สรางขึ้น ควรเผยแพรรูปธรรมตัวอยางที่ประสบ
ความสําเร็จ และประสานใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือกับชุมชนที่เขมแข็ง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

(๒.๒) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ โดย
พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีอํานาจในการจัดการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพ่ิมจากฐานทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน บริการสุขภาพ เกษตรอินทรีย สมุนไพร ผลิตภัณฑธรรมชาติ  อาหารสุขภาพ 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการวิเคราะหทิศทางและโอกาสทางการตลาด จัดทําแผนที่นําทางของการพัฒนา
และแนวทางสงเสริมในภาพรวม โดยเริ่มตนจากการสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็งขึ้นมาเปนลําดับ  
สงเสริมการรวมตัว เช่ือมโยงขยายเครือขาย เพ่ือสรางฐานการผลิตและการตลาดที่เขมแข็ง 

(๒.๓) พัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยการฝกอบรม พัฒนาทักษะ
ดานการผลิต การจัดการ และการตลาด โดยสรางตัวอยางที่ไดมาตรฐานเพื่อการเรียนรู สงเสริม SMEs 
ใหมีระบบการจัดการที่ดี มีการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการ สนับสนุนการวิจัยตลาดของ
สินคาและบริการที่เช่ือมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน นวดไทย สปา อาหาร เกษตรปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑธรรมชาติ เพ่ือรักษาขีดความสามารถ และพัฒนาใหกาวหนา ควรสรางบุคลากรและ
แรงงานใหเพียงพอ สอดคลองกับทิศทางการขยายตัวและสนองตลาดที่กวางขวางขึ้น  

(๒.๔) สนับสนุนและบูรณาการนโยบายที่เก่ียวของ เชน นโยบายการเสริมสราง
สุขภาพ การพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย อาหารปลอดภัย การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
การลดสารเคมีการเกษตร รวมทั้งกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นที่อาจมีขอขัดแยงเชิงนโยบายในอนาคต 
เชน เร่ืองส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนเกิดความ
เขาใจ และดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 



 ๑๑๓

(๓) พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที ่เปน
เอกลักษณของประเทศ  

การยกระดับการผลิตเพื่อการแขงขัน ควรดําเนินการเมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง  
มีความพรอมในดานพื้นฐานองคความรูที่เปนระบบ และสามารถดูแลปกปองฐานทรัพยากรไดอยางเขมแขง็แลว 
ซึ่งจะตองคํานึงถึงศักยภาพและความพรอม อยางรอบคอบ เพ่ือเร่ิมสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินที่
ยกระดับใหสูงขึ้น โดยพิจารณาจากกระแสการเติบโตและความตองการในตลาด ควรวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของประเทศอยางตอเนื่อง สวนการพัฒนาสินคาที่ตองใชองคความรู เทคโนโลยี และ
การลงทุนระดับสูง อาจตองพ่ึงพาตางประเทศมากเกินไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตสารสกัด 
อุตสาหกรรมยา ควรดําเนินการเมื่อประเทศมีการสะสมทุน และมีองคความรูของตนเองอยางเพียงพอแลว
จึงยกระดับสูการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคา ในขั้นตอไป 

(๓.๑) สรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่มีการสะสมองคความรูอยางเพียงพอ   
พัฒนาจากฐานความตองการตอบสนองตลาดที่กําลังขยายตัว เชน นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมผลิตภาพเกษตรอินทรีย 
อาหารสุขภาพ สมุนไพร ควรกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร ที่เนน
ความเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพสูง มีเปาหมายสนับสนุนความตองการภายในประเทศ 
ลดการพึ่งพาภายนอก กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนานวัตกรรม โดยใชระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เช่ือมโยงกับศักยภาพภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางนวัตกรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศจากฐานความ
เขมแข็งภายใน 

(๓.๒) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ใหสอดคลองกับการสรางสังคมแหงสุขภาพ สรางความมั่นใจใหผูบริโภค พัฒนากระบวนการ
ผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน ตองมีระบบใหการรับรองโดยความรวมมือของหลายหนวยงาน เชน การผลิต
พืชตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย รวมทั้งตองมี Clinical Study เก่ียวกับสมุนไพร และแพทยแผนไทยดวย 

(๓.๓) สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย  พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการรายยอย และภาคธุรกิจในกลุมการผลิต การคา และบริการ ที่สามารถสรางเอกลักษณ
เฉพาะถ่ินได  เช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจชุมชนและขยายสูระดับประเทศ 

(๓.๔) สรางคานิยมและสงเสริมภาพลักษณที่เปนจุดแข็งของประเทศ โดยใชเร่ือง
สุขภาพเปนจุดเริ่มตนในการสรางกระแส เชน สังคมแหงสุขภาพ วิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภัย เพ่ือเช่ือมโยง
กับฐานเศรษฐกิจ ทรัพยากร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยสงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิ
ปญญาไทยใหมากขึ้น เผยแพรขอมูลความรูใหเกิดขึ้นทุกระดับของสังคม เพ่ือสรางแรงขับดันดานอุปสงค 
(Demand Driven) ที่กอใหเกิดการขยายจากระดับประเทศ ไปสูการแขงขันในตลาดโลกในอนาคต 



 ๑๑๔

 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ทุกภาคีลวนเปนสวนหนึ่งของพลังรวมที่จะกอใหเกิดสัมฤทธิผลของการพัฒนา และลวนเปน 
ผูรวมรับผลกระทบหรือผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียจากการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อใหผลของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรฯ นี้ มุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การมีสวนรวมของทุกภาคีตลอดกระบวนการพัฒนา 
ควบคูไปกับการสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบในหนาที่ ใหองคความรู และสรางกระบวนการเรียนรู ใหกับ
คนไทยทุกคน และการสรางกลไกใหเอ้ือตอการเขามีสวนรวมฯ มีสิทธิในการเขาถึง ใชและรับประโยชน
อยางเปนธรรมและสมดุลกับขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรวมรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินกิจกรรมของตน จึงเปนเง่ือนไขของความสําเร็จ ซึ่งภาคีตางๆ ควรมีบทบาท ดังนี้ 

๔.๑ ภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จะตองปรับบทบาทจากผูควบคุม
และส่ังการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก พรอมทั้งกระจายอํานาจการเขามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการไปยังภาคีรวมพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชน คือ  

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ ภาครัฐสวนกลางตองสนับสนุน
สิทธิการดูแลทรัพยากรและพัฒนาองคความรูแกชุมชน รวมทั้งกติกาสรางความยุติธรรมในการใชประโยชน
ของภาคการผลิตและชุมชน โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย และใชกลไกทางเศรษฐศาสตร รวมทั้ง
สราง เช่ือมโยง และสงเสริมการเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของใหภาคีรวมพัฒนา และใชกลไกและการเขาถึง
ฐานขอมูลที่เปนจริงและถูกตองเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม ในขณะที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขยายบทบาทการจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น 
โดยพัฒนาทั้งองคความรู ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแนวทางกระจายผลประโยชนที่เปน
ธรรมใหแกชุมชน 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ภาครัฐสวนกลางตองปรับปรุงนโยบายสาธารณะใหสนับสนุนการประหยัดการใชทรัพยากรและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใชมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือจูงใจใหเกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและ
ลดมลพิษ ทั้งดานผูผลิตและผูบริโภค ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพัฒนาขีดความสามารถ
และองคความรู รวมทั้งความรับผิดชอบใหพรอมรับกับการกระจายอํานาจ และจัดสรรทรัพยากรของ
ทองถ่ินเพื่อดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  



 ๑๑๕

(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สรางระบบ
ฐานขอมูลระดับชาติ สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชน กําหนดจุดยืนในประเด็นที่อาจมีขอขัดแยง
ในอนาคต เชน เร่ืองส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เปนตน กําหนดมาตรการคุมครองทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิภูมิปญญาทองถ่ินจากการคุกคามภายนอก วางระบบการแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางพันธมิตรกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 

๔.๒ ภาคเอกชน ตองไมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุกคามตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพส่ิงแวดลอม สรางและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งรวมทั้งแกชุมชน 
ที่ใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจริยธรรมทางดาน
ส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม โดยผลิตสินคาและบริการดวยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
สะอาด สงเสริมการสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดวยนวัตกรรมและเทคนิค
ทางการตลาด  มีความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหวางเจาของภูมิปญญาทองถ่ินและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมทั้งยกระดับการผลิต
และสรางมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑธรรมชาติ 

๔.๓ ภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาท
สําคัญ ดังนี้ 

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

(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควรตองปลูกฝงคานิยม รณรงค และเผยแพรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืนแกสาธารณชน ทําแผนบริหารจัดการภายในชุมชน รวมกันอนุรักษและ
เฝาระวังรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของพื้นที่ รวมทั้งเช่ือมโยงกันเปนเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น จําเปนตอง
สงเสริมการเรียนรูทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะดานอาหารและสุขภาพ และตอยอดไปสู
วิสาหกิจชุมชน การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินใหย่ังยืน  การเชื่อมโยงชุมชนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การเฝาระวังการเขาถึงพันธุกรรมทองถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐในการเจรจาตอรอง
กับตางประเทศในประเด็นที่เก่ียวกับผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 



 ๑๑๖

๔.๔ สถาบันอื่น ๆ ไดแก สถาบันวิชาการและสื่อมวลชน เปนตน โดยสถาบันวิชาการควรมี
บทบาทโดยใหการศึกษาแกสาธารณชน รวมทั้งวิจัยและพัฒนารวมกับนักพัฒนาและชุมชนในการติดตาม
และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําฐานขอมูล 
รวมทั้งสนับสนุนชุมชนและนักพฤกษศาสตรพ้ืนบาน ในการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลระดับชาติ ใหการศึกษาเพื่อสรางองคความรู ใชความรูทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมการยกระดับและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนเปนพี่เล้ียงในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และดึงศักยภาพของชุมชนออกมา ผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 

 สําหรับสื่อมวลชน ตองเผยแพรตัวอยางการอนุรักษและจัดการฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ที่เปนตัวอยางที่ดีของความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งขาวสาร ขอมูล และองคความรู เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนเปนเวทีใน
การรวมคิด  รวมดําเนินการ  เ พ่ือสรางฉันทามติและความสมานฉันท  ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกันของสังคม สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิปญญาไทยใหมากขึ้น 
สรางความตื่นตัวแกสาธารณชน โดยเผยแพรกรณีศึกษาและบทเรียนที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ เก่ียวกับปญหา
การจดสิทธิบัตร รูปแบบและเงื่อนไขที่นําไปสูการแยงชิงผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 



  

บ ท ที่  ๖ 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภบิาล 

ในการบริหารจัดการประเทศ 
 

 ๑  บทนํา  
ทามกลางการไหลเวียนของขอมูลขาวสารและเงินทุนอยางรวดเร็วกวางขวางในยุคโลกไรพรมแดน

ไดเกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ และคานิยมใหมๆ กระจายไปทั่วโลก กอใหเกิดกระแสผลักดัน
เรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคํานึงถึงความเปนประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
และการมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แมวาประเทศไทยจะไดวางรากฐานการบริหารจัดการประเทศภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมานับตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ จนมาถึงการมีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งสะทอนหลักการและเจตนารมณที่มุงเพ่ิมระดับ
ความเปนประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ มีการกระจายอํานาจและกระจายประโยชนอยางเปนธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคมไทย โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศอยางกวางขวางมาก
ขึ้น ถือเปนการวางรากฐานประชาธิปไตยอยางมีสวนรวมและธรรมาภิบาลไวอยางครบถวน ทั้งในเชิง
โครงสราง กลไก กระบวนการ แตการพัฒนาที่ผานมาก็ยังไมสามารถสงผลใหระบบการบริหารจัดการ
ประเทศปรับเปลี่ยนสูการมีระบบธรรมาภิบาลอยางแทจริงได คงเปนเพียงการปรับเปลี่ยนในเชิงรูปแบบ
ที่ยังไมสามารถพัฒนานําไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวางและทั่วถึงในทุกระดับ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบ
การบริหารจัดการประเทศเปนระบบขนาดใหญที่มีกลไกซับซอน และยังมีการรวมศูนยอํานาจการ
ตัดสินใจไวในสวนกลาง ระบบและกลไกการบริหารจัดการโดยรวม แมจะเริ่มเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม แตก็ยังไมเพียงพอและไมเอ้ือใหเกิดการสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนธรรมให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงตองใหความสําคัญอยางย่ิงกับการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในการบริหารจัดการประเทศอยางแทจริง เพราะธรรมาภิบาลเปนปจจัย
เสริมใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปดใหประชาชนมีเสรีภาพการพัฒนาภายใต
เศรษฐกิจเสรีนิยม มีความเปนธรรมใหกับทุกภาคสวนมากขึ้น โดยประสบการณของนานาประเทศพบวา 
ประเทศที่มีความเปนประชาธิปไตยมากหรือมีลักษณะเปดทางการเมืองสูง จะทําใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดกันอยางกวางขวาง เกิดกระบวนการรวมตัวของประชาชน สรางคานิยมใหมๆ ใหเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะนําไปสู
การพัฒนาที่สรางความเปนธรรม และความสันติสุขในสังคม  



 ๑๑๘

ภายใตสถานการณความทาทายและเงื่อนไขที่ประเทศตองเผชิญและปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู
สังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกันตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงกําหนดใหมียุทธศาสตร
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะมีสวนสนับสนุน
การขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตรอ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศจะมุงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุมทุกภาคสวนของสังคมไทย ใหมีพื้นฐานทางจิตใจที่ยึดมั่นใน “คุณธรรม” 
มีความซื่อสัตยสุจริต และ “ความรอบรู” อันเปนเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง 
“มีเหตุมีผล” รูจักสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถผนึกพลังเปนเครือขายที่เขมแข็ง มีบทบาทและมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น พรอมทั้งใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหกับระบบโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศ บนหลักธรรมาภิบาล
และประชาธิปไตย ที่เปดกวางใหทุกภาคสวนมีสวนรวม โดยตองมีการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพโปรงใส เนนบทบาทในการอํานวยความสะดวกกํากับ
ดูแล แทนการควบคุมและสั่งการ เนนการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา 
ขณะเดียวกันตองลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง และเพ่ิมบทบาท มอบอํานาจและกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ การกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค 
สวนทองถ่ิน และชุมชน ใหมีศักยภาพความสามารถรับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่ไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส ลดการผูกขาด เปนธรรมกับผูบริโภคและธุรกิจคูแขง พรอมทั้ง
เรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสราง “สมดุล” ในการ
จัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงและเปนธรรม 

นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการควบคูกับการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพบทบาทของ
หนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบดานการปองกันประเทศ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
เพ่ือผนึกพลังรวมกับภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช 
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยู
รอดปลอดภัย อันจะเปน “ภูมิคุมกัน” และสงผลใหการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศเกิด 
ดุลยภาพทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความมั่นคง ซึ่งจะนําไปสู
สันติสุขและความยั่งยืน 



 ๑๑๙

 ๒  วัตถุประสงคและเปาหมาย  

 ๒.๑ วัตถุประสงค 

  (๑) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถี
การดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

  (๒) เพ่ือปรับโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการประเทศ เปนกระบวนการที่เปด
โอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมมากขึ้น มีการกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถ่ิน 

  (๓) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกในสิทธิ หนาที่ของภาคประชาชน และ
ประชาสังคม เพ่ือใหสามารถเขารวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ 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 เพ่ือใหระบบราชการมีขนาด
กระทัดรัด มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินงานทุกสวนราชการ 

 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดหารายไดของตนเอง มีอิสระ
ในการพึ่งตนเองมากขึ้น สามารถเพิ่มบทบาทในการจัดบริการสาธารณะใหประชาชนในทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 (๕) ใหมีการศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพ่ิมขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 



 ๑๒๐

 ๓  แนวทางการพัฒนา  

 ๓.๑ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย ดวยการสรางกระบวนการเรียนรู 
ปลูกฝงจิตสํานึกการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล ยอมรับกติกาการอยูรวมกัน ตระหนักในสิทธิหนาที่
เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งอุดมการณ คานิยมที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลใหแกประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะ
เยาวชนและผูนําในสังคมทุกระดับ เพ่ือใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม พรอมทั้งวางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงใหภาคประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น  

  (๑) รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกกลุม ทุกภาคสวนในสังคม 
อยางตอเน่ืองจริงจัง โดย 

(๑.๑) สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค พัฒนาใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ เกิดจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม
ในการพัฒนาความรูและวัฒนธรรมประชาธิปไตยแกประชาชนอยางทั่วถึง ผานสื่อทุกประเภทดวย
รูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรเวลาออกอากาศที่เขาถึง
กลุมเปาหมายใหแกรายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสอดแทรกในรูปแบบ
ขาว ละคร บทเพลง และการละเลนพื้นบาน 

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

(๑.๓) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคราชการ บาน สถาบันทางศาสนา โรงเรยีน 
ประชาสังคม และส่ือในการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องหลักการประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
รวมทั้งธรรมาภิบาล เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนจนถึงวัยทํางาน ตระหนักและเช่ือมั่นในแนวทาง 
การอยูรวมกันตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๑.๔) จัดทําคูมือจริยธรรมของประชาชนและเยาวชน เพ่ือใหประชาชนและ
เยาวชนใชเปนกรอบยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีวิต และสถานศึกษาใชประกอบการเรียนการสอน 



 ๑๒๑

(๑.๕) สนับสนุนการสร างนวัตกรรมและศึกษาวิจัยที่ เ ก่ียวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือใหสามารถ
พัฒนากรอบความคิด หลักการ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

(๑.๖) สนับสนุนใหมีพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และรวมติดตามตรวจสอบ
อยางสรางสรรค ในเรื่องที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการประเทศ และการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

 (๒) พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล
ในสังคมทุกระดับใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคมไทย โดย 

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

(๒.๒) จัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ รวมทั้งผูนําที่มีตําแหนงหนาที่
ที่มีอํานาจ และมีบทบาทชี้นําการพัฒนาใหกับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ใหยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล
อยางเครงครัด มีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม สามารถแบงแยกความสัมพันธ 
และประโยชนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และไมยอมรับนับถือผูที่มีพฤติกรรมไมสุจริต รวมทั้ง
สงเสริมยกยองผูนําที่มีพฤติกรรมความเปนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เปนตัวอยางเผยแพรแกสังคม 
และมีบทลงโทษทางสังคมเมื่อมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือใหเปนตนแบบที่ดีงามของเยาวชนสืบตอไป 

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

(๒.๔) สนับสนุนองคกรดานวัฒนธรรม มีสวนรวมรณรงคเสริมสรางความเปนผูนํา
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และสงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมจังหวัดใหเปนศูนยกลางเผยแพร
การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่ 

(๓) เสริมสรางการพัฒนาการเมืองใหโปรงใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมรวมจัดทํา
แผนพัฒนาการเมืองแบบมีสวนรวม และกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง และ
ยึดถือปฏิบัติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี
ในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารพัฒนาประเทศใหมีธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 ๑๒๒

๓.๒ เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ เพ่ือใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขาถึงอํานาจการตัดสินใจตามหลัก
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเปนธรรม สรางความสมดุล 
สามารถมีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐใหดําเนินการอยางโปรงใส ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาคราชการไดอยางมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของการยอมรับและการไววางใจกัน  

(๑) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายภาคประชาชนใหเขมแข็ง และมี
บทบาทมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  

(๑.๑) สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนเปนองคกรทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสรางเครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 

(๑.๒) สงเสริมภาคประชาสังคมกลุมตางๆ เขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ
ของภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และชุมชนทองถ่ิน เพ่ือเขารวมในการกําหนดนโยบายการวางแผน
จัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชุมชน การตรวจสอบการถวงดุลการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยใหมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวน มีสิทธิใหความคิดเห็น และสามารถติดตาม
ตรวจสอบได 

(๑.๓) สนับสนุนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนในระดับชาติและระดับ
ปฏิบัติการในพื้นที่ ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับทองถ่ิน เพ่ือใหภาคประชาชนมีสวนรวมใหขอคิดเห็น
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา และการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ สามารถสะทอนความ
พึงพอใจและความตองการของประชาชน ซึ่งเปนประโยชนตอการปรับการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็ง และประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 

(๒.๑) พัฒนาสื่อใหสามารถรายงานขาวสารในเชิงสืบสวนที่มีขอมูลถูกตอง 
ครบถวน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุมวิชาชีพทางดานสื่อสารมวลชน
ที่เปนอิสระและเขมแข็ง กํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนดวยกันเอง ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
และมีจรรยาบรรณในการผลิตและนําเสนอสื่อตางๆ ตอสังคม ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ หรือกลุม
ผลประโยชนธุรกิจใดๆ พรอมทั้งใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกผูผลิตสื่อในการเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปนขอเท็จจริงอยางอิสระ โดยใหมีองคกรคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 

(๒.๒) พัฒนากรอบและวิธีการในการรวมมือกันในระหวางองคกรเอกชน/ภาค
ประชาสังคมกับภาควิชาการ ใหมีลักษณะเปนเครือขายที่กวางขวางรวมทั้งสรางเครือขายการทํางาน
รวมกับภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ไดแก ภาคส่ือสารมวลชน ภาครัฐ เพ่ือสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหสามารถศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไดกวางขวาง และสรางพลังในการตรวจสอบการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 



 ๑๒๓

(๓) สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมสันติวิธีและจัดใหมีกลไกที่สงเสริมการแกไข
ปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี  

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

 (๓.๒) ทบทวนบทบาทหนาที่ของกลไกระงับความขัดแยงในรูปแบบตางๆ อาทิ 
ประชาพิจารณ ฉันทานุมัติ ฯลฯ และศึกษาวิจัยสรางองคความรู หารูปแบบวิธีการและกลไก ตลอดจน
หาแนวทางปรับกลไกที่มีอยูใหสามารถทําหนาที่ระงับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๔) สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี ใหการดูแล และใหความชวยเหลือตั้งแตขั้นตอนการฟองรอง การประกันตัว 
การดําเนินคดี การสืบพยาน จนกระทั่งคดีส้ินสุดแกประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม พรอมทั้ง
สงเสริมใหมีกลไกที่ปกปองผูแจงเบาะแส/พยานในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การชดเชยคาเสียหาย
ใหบุคคลเหลานั้นและผูที่ไดรับความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของภาครัฐ 

(๕) เรงรัดการกอตั้งองคการภาคสังคมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปนองคการแกน
ที่เปนอิสระเขามาถวงดุลการใชอํานาจของระบบราชการ เชน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม องคการ
อิสระคุมครองผูบริโภค เปนตน 

๓.๓ สรางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนนการ
อํานวยความสะดวกแทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา  

 (๑) พัฒนาระบบราชการและขาราชการใหทันสมัย โปรงใส และมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น 
โดย 

(๑.๑) มีกลไกนโยบายระดับชาติสงเสริมการขยายการใหบริการในรูปแบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไปสูหนวยราชการทุกแหง และบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๑.๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัยในทุกสวนราชการ ภารกิจใดมีความจําเปนที่จะได
ดําเนินการตอไป หรือสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพ่ิมเติม ควบคูไปกับการดําเนินการปรับปรุง
อํานาจหนาที่ โครงสราง ระบบงาน และอัตรากําลังใหสอดคลองเหมาะสมกับความจําเปนในแตละ
หนวยราชการ โดยคํานึงถึงความคุมคา สถานการณ และปจจัยอื่นประกอบ พรอมทั้งจัดทําแผน
เสริมสรางขีดความสามารถของขาราชการ เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบทบาท ภารกิจ
หนาที่ และนโยบายปรับลดจํานวนกําลังคนภาครัฐ 



 ๑๒๔

(๑.๓) พัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานขององคกร
รูปแบบพิเศษท่ีอยูภายใตการกํากับของรัฐบาลใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไดแก องคกรมหาชน 
องคกรลักษณะพิเศษภายในกระทรวง หนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนตน ทั้งในเรื่องการกําหนดอัตรา
เงินเดือน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ แนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีระบบการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(๒) พัฒนาระบบราชการและขาราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ โดย 

(๒.๑) ปรับทัศนคติขาราชการใหเห็นความสําคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีและ 
ธรรมาภิบาลอยางเขมขน เรียนรูและตระหนักถึงประโยชนและความจําเปนในการทํางานรวมกับภาค
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง โดยใหมีการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
จัดทําระบบสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจอยางตอเนื่องตั้งแตเขารับราชการ และใน
ระหวางรับราชการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เนนในประเด็น 

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

๒) สวนราชการยึดและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนอยางเครงครัดโดยใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตอผูรองขอโดยเร็ว รวมทั้งสรางหลักประกันใหขาราชการเกิดความมั่นใจ และกลาเปดเผยขอมูล
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๒.๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสวนราชการ และใน
ระดับบุคคล โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัล
ประจําปของสวนราชการ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับเจาหนาที่ และใหมีบทลงโทษ
สําหรับสวนราชการ/ขาราชการที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ ทั้งนี้ควรพิจารณาใหมีหนวยงานกลางเปน
ผูดําเนินการประเมินผล และรายงานผลตอสาธารณะ 

(๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสพรอมรับ
การตรวจสอบ 

(๓.๑) สรางความโปรงใสในการดําเนินงาน ศึกษาจัดเตรียมโครงการและ
กําหนดหลักเกณฑการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบและเหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
คํานึงถึงความจําเปน ความคุมคา ผลประโยชนของประชาชน และขีดความสามารถในการดําเนินงานและ
การเงินขององคกรบนพื้นฐานของความโปรงใส เพ่ือใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม โดย  



 ๑๒๕

๑) สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการดําเนินโครงการ
ของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงที่ถูกตองอยางครบถวน เพ่ือสราง
ความเขาใจ ใหเกิดความรวมมือ และการยอมรับ 

๒) สรางวัฒนธรรมองคกรของรัฐวิสาหกิจที่มุงประสิทธิภาพและการสราง
มูลคาเพ่ิมใหแกองคกร สามารถปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  ความรับผิดชอบ
ตอสังคม การมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

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

(๓.๒) เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐวิสาหกิจอยางตอเน่ือง  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและการใหบริการสาธารณะไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง ในราคาที่เปนธรรม และลดภาระ
การลงทุนภาครัฐ โดยพิจารณากําหนดรูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหเหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสรางของกิจการแตละประเภท กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขปองกันไมใหเกิดภาวการณเปลี่ยนการ
ผูกขาดจากภาครัฐไปสูการผูกขาดโดยภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพ่ือให
เกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศสวนรวม และคุมครอง
ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนในวงกวาง ภาครัฐจะยังคงความเปนเจาของอยู  

๓.๔ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง พัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่นอยางแทจริง 
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 (๑) ปรับโครงสราง กลไก และหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐใหกระจาย
อํานาจการตัดสินใจสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น  

(๑.๑) สนับสนุนการนําระบบบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการที่ยึดพื้นที่ 
ภารกิจ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร และการมีสวนรวมมาใชในการบริหารการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค และสรางความเชื่อมโยงกับทองถิ่นชุมชน ใหเปนระบบที่ริเร่ิมแกปญหาพัฒนาพื้นที่ โดย
นําเอาปญหาความตองการของประชาชน รวมทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่มากําหนดยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ โดย 



 ๑๒๖

๑) สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนที่ริเร่ิมโดยกลไกกระบวนการชุมชน และ
พัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งจัดการตนเองได รวมทั้งสนับสนุนใหมี
การบูรณาการเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนทองถิ่นและแผนระดับตางๆ ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด 
กลุมจังหวัด  และแผนยุทธศาสตรภาค เพ่ือสามารถสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
จัดการพัฒนาและแกไขปญหาของทองถ่ิน ชุมชนไดตรงความตองการอยางแทจริง 

๒) สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัดที่มีความ
เช่ือมโยงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และตอบสนองความตองการของพื้นที่ในระดับทองถ่ิน 
ชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิสังคม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทํา 
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการรวมตัดสินใจในการดําเนินการและการติดตามประเมินผล 
ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการทํางานที่เอ้ือตอการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอมูลกลาง
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล 

๓) สนับสนุนการบูรณาการยุทธศาสตรระดับกระทรวงและกรมที่คํานึงถึง
ประเด็นยุทธศาสตรและปญหาความตองการในระดับพื้นที่ ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ควบคูไปกับการให
ความสําคัญตอการพัฒนากลไกบริหารจัดการที่ประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตรในระดับสวนกลางกับระดับ
พ้ืนที่ใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔) ปรับกระบวนการทํางานและระบบบริหารงานดานการเงิน การพัสดุ 
การคลัง ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และพ้ืนที่ พรอมทัง้พัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรในทุกระดับ โดยเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมประเมินผลและตรวจสอบถวงดุลในการบริหารการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

(๑.๒) ปรับระบบงบประมาณระดับจังหวัด ใชระบบงบประมาณแบบบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ใหสามารถรองรับภารกิจภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค โดยใชหลักเกณฑที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณปญหา และคํานึงถึงการบริหาร
งบประมาณอยางคุมคา เปดเผย และโปรงใส พรอมทั้งใหจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณไดอยาง
เหมาะสมภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสนับสนุนใหปรับสถานะจังหวัดเปนหนวย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดในระยะตอไป 

(๑.๓) พิจารณาทบทวนปรับบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซ้ําซอน เพ่ือสามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกันอยาง
เก้ือกูล สามารถประสานการใชทรัพยากรรวมกันอยางเหมาะสม และประสานความรวมมือกับภาคสวน
ตางๆ ในพื้นที่และบริหารดําเนินการเบ็ดเสร็จในพื้นที่ไดมากยิ่งขึ้น โดย 

๑) กระทรวงควรปรับบทบาทเปนหนวยกําหนดยุทธศาสตร พัฒนานโยบาย
และช้ีนําเปาหมายการพัฒนา สําหรับกรมหรือกลุมภารกิจควรปรับบทบาทเปนหนวยสนับสนุนความรู
วิทยาการใหม และบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนด 



 ๑๒๗

๒) จังหวัด ควรปรับบทบาทเปนเจาภาพบริหารจัดการภารกิจราชการทุกเร่ือง
ในพื้นที่จังหวัด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธทางยุทธศาสตรตามนโยบายรัฐบาลและสวนกลางกับ
ความตองการของทองถ่ินและชุมชน รวมทั้งควรมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือองคกรทองถ่ิน และเปน
หนวยปฏิบัติตามในระดับพันธกิจในพื้นที่ กรณีที่ทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได  

(๒) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรับผิดชอบจัดบริการ
สาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสรางความเจริญในเศรษฐกิจ สังคม 
แกทองถิ่นชุมชน 

(๒.๑) พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการเงิน 
การคลัง และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดย 

๑) เพิ่มขีดความสามารถความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพึ่งพาตนเอง ดวยการพัฒนาจัดเก็บรายไดของตนเองเพิ่มขึ้น สามารถจัดบริการสาธารณะ 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน  โดย 

 ขยายฐานรายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง ควรดําเนินการนําระบบภาษี 
ทรัพยสินมาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองถ่ิน โดยเรงรัดการประกาศใชราง พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ...... 

 สงเสริมใหทองถ่ินนําระบบการจัดบริการสาธารณะแบบคืนทุนมาใช 
และระบบการจัดเก็บคาบริการตามหลักการผูใชบริการเปนผูจายใหมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนผูใชบริการมี
สวนรวมรับภาระการลงทุนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

๒) พัฒนาระบบงบประมาณและระบบบัญชีของทองถิ่น โดยนําระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลการดําเนินงาน และระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจายไปประยุกตใชในสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการถายโอน
ภารกิจและเงินอุดหนุนแบบใหมได 

๓) เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหาร
จัดการ และปรับกระบวนการทํางาน เปดสูสาธารณชนมากขึ้น โดย 

 ปรับใชระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของฝายบริหารและพนักงานทองถิ่น ใหมีการทํางานแบบมืออาชีพ มีความคิดริเริ่ม ทํางานเชิงรุก 
มีทักษะในนโยบายสาธารณะและการบริหารชุมชน มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมตนทุน 
พรอมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสูความเปนเลิศ สามารถปรับการทํางานไดรวดเร็วทันสถานการณ 

 นําระบบการบริหารการงบประมาณและการคลังสมัยใหมมาใช 
ลดการขยายตัวของหนวยงานและพัฒนารายไดใหมากขึ้น รวมทั้งใชประโยชนเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนใหเห็นประโยชนในการผลิตบริการสาธารณะแบบคืนทุน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใน
การจัดการทางการคลัง ใชกลไกการตลาดในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น 



 ๑๒๘

 ปรับระบบการทํางาน โดยยึดหลักการตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และมีความโปรงใสมากขึ้น โดยเปดเผยขอมูลผลการ
ดําเนินงานสูสาธารณชน ปรับระบบการทํางานและลดระเบียบขั้นตอนใหนอยลง และสนับสนุนให
ประชาชนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการทํางาน ตลอดจนการจัดบริการ
สาธารณะรวมกับองคกรทองถ่ิน และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของทองถ่ินได 

(๒.๒) ปรับบทบาทระหวางรัฐบาลสวนกลาง และสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุน 
ขีดความสามารถดานการคลัง และการบริการสาธารณะของทองถิ่น โดยสวนกลางปรับบทบาทจากการ
ควบคุมมาเปนอํานวยความสะดวก กําหนดมาตรฐานการบริการ ใหความชวยเหลือทางเทคนิควิชาการ โดย 

๑) พัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูทองถ่ิน ที่สามารถเปนเครื่องมือ 
และกลไก รักษาดุลการคลังและวินัยทางการคลังของรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง
สงเสริมความเปนอิสระของทองถ่ินเพื่อรองรับการจัดแบง และการถายโอนภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะแกทองถ่ิน ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนระบบใหมควรคํานึงถึงการลดชองวางทางการคลัง
ระหวางทองถ่ินดวยกันเองเปนหลัก 

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

๓.๕ สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และเปนบรรษัทภิบาลมากขึ้น 
จัดใหมีกฎ ระเบียบ และสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเขารวมในกระบวนการบรรษัทภิบาลเพิ่มมากขึ้น และสรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจ
อยางซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 
แบงปนผลประโยชนคืนสูสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนสถาบันวิชาชีพ กลุม และชมรมใหมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนใหมากขึ้น  

(๑) มีมาตรการสงเสริมกรรมการและผูบริหารรับผิดชอบตอผูถือหุน เจาหนี้ และ
ผูบริโภคมากขึ้น โดยมีการกําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูบริหารที่กระทําผิดเกี่ยวกับการฉอฉล
และใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก รวมทั้งมีขอกําหนดใหบริษัทที่จะ
จดทะเบียนในบริษัทตองใหกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทผานการฝกอบรมเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีดวย 
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(๒) กําหนดมาตรการสงเสริมใหผูลงทุนรายยอยมีความกระตือรือรนที่จะเขามามี
สวนรวมในการบริหารธุรกิจ สรางความตระหนัก เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยที่มีความสนใจสามารถ
เขารวมประชุมไดในหลายชองทาง และสามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนผานอินเตอรเน็ต/
ไปรษณีย เปนตน เพ่ือปกปองผลประโยชนจากการลงทุน และรวมพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท
ตามหลักการของธรรมาภิบาล   

(๓) จัดใหมีมาตรการจูงใจแกธุรกิจเอกชนในตลาดหลักทรัพยและภาคธุรกิจทั่วไป
ที่ไดรับการรับรองความเปนบรรษัทภิบาล ในดานสิทธิที่จะไดรับการบริการที่สะดวกรวดเร็วจากภาครัฐ 
และ/หรือจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(๔) ใหองคกรกํากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร เพ่ือที่จะให
กลไกในการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนมีอิสระ และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนและ 
ผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในเรื่องความโปรงใส มีความเที่ยงธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

(๕) รณรงคสรางความรูความเขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริหาร/กรรมการ ผูถือหุน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึงประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจที่ดี วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิง
แขงขันทางธุรกิจ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในดานความโปรงใส ประเทศชาติและสังคมโดยรวมจะ
ไดรับประโยชนทางออมดวย และท่ีสําคัญตองประกอบอาชีพโดยซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค 

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

๓.๖ การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา โดยเฉพาะ
กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายที่ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและ
เจาหนาที่ใหมีนอยที่สุด รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมายที่เอ้ือตอผูประกอบการ
ขนาดเล็ก และผูประกอบการใหม  

 (๑) ศึกษา ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 (๑.๑) ตรวจสอบกฎหมายที่มีลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรร
ผลประโยชน อาทิ กฎหมายที่ใหสิทธิประโยชนแกภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดยอมหรือภาคชุมชน กฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคและสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูบริโภคในฐานะผูคานอํานาจภาคธุรกิจเอกชน 



 ๑๓๐

 (๑.๒) ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเปน มาตรฐานกลาง 
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองของหนวยงานรัฐทุกแหงที่ทําหนาที่ทางการปกครอง (ไดยกเวนในสวน
ของการพิจารณาทางนโยบายของรัฐบาล องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และศาล) เพ่ือหนวยงานจะ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหมีความโปรงใส ถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมสาระของ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้ 

๑) เพ่ิมเติมขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออกกฎของฝาย
ปกครองใหมีขอหามครอบคลุมทั้งในประเด็นความสัมพันธในลักษณะครอบครัว ญาติ พ่ีนอง และ
ความสัมพันธเชิงธุรกิจกับบุคคลหรือองคกรที่จะไดประโยชนจากการออกกฎ 

๒) มีขอกําหนดใหการออกกฎ ระเบียบของกระทรวงที่มีลักษณะใหการ
สงเสริมหรืออุดหนุน มีการรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม การเปดโอกาสให
มีการแสดงความคิดเห็น และมีการชี้แจง และใหขอมูลเพ่ิมเติม 

(๒) ปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมาย โดยเปดโอกาสใหภาคและกลุมตางๆ มีสวนรวม
ในการเสนอและตรากฎหมายใหมากที่สุด เพื่อใหภาคสวนตางๆ เขามาดูแลผลประโยชน และ
คานอํานาจกับภาคสวนอื่นๆ ซึ่งจะสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชน ทั้งนี้การพิจารณาปรับแก
กฎหมายจะตองดําเนินการใหครบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในสวนกฎหมายหลักและกฎหมายลูก และ
กฎหมายระดับประเทศและทองถ่ิน พรอมทั้งพิจารณาปรับแกกฎหมายที่เก่ียวของใหสอดคลองกัน 

(๓) สรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่
เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ไดแก พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงเอ้ือตอผูประกอบการขนาด
เล็ก และผูประกอบการใหม เพ่ือสรางบรรยากาศการแขงขันที่เปนธรรมในประเทศ 

(๔) กําหนดใหมีกฎ ระเบียบใหโครงการ/มาตรการของรัฐ ตองวิเคราะหความ
เหมาะสมและผลกระทบและเผยแพรขอมูลแกผูที่เก่ียวของ รวมทั้งการออกกฎระเบียบของกระทรวงที่มี
ลักษณะของการใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน จะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการ และผลกระทบกอนเริ่มโครงการ และใหระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท 
และรายชื่อของบริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและเผยแพร
ผลกระทบของโครงการตอสาธารณชน 

 ๓.๗ การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ
และความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพบทบาทของหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบ
ดานการปองกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือผนึกพลังรวมกับภาคสวน
ตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย 
ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัย อันจะสงผล
ใหการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศเกิดดุลยภาพทั้ ง ในมิติ ของเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง ซึ่งจะนําไปสูความยั่งยืน  



 ๑๓๑

(๑) พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการ
ปองกันประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว มุงพัฒนากองทัพให
มีขนาดกําลังพลที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ใชศักยภาพดานตางๆ และ
ทรัพยากรภายในประเทศเปนสําคัญ 

(๒) ระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรของกองทัพรวมสนับสนุนการพัฒนาแกไข
ปญหาสําคัญของประเทศ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการใชกําลังพล ยุทโธปกรณของกองทัพ รวมดําเนินการกับหนวยงานภาคสวนตางๆ ใน
ภารกิจดานการจัดระเบียบชายแดน การพัฒนาแกไขปญหาสําคัญที่สงผลตอความมั่นคงของมนุษยและ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความสําคัญมากขึ้นในทุกขณะ เชน ปญหาจาก
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ปญหาโรคระบาดสายพันธุใหมๆ ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหา
อาชญากรรมขามชาติ และแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนตน โดยมีการเตรียมความพรอมการ
เผชิญเหตุอยางเปนระบบ และดําเนินมาตรการการปองกัน มาตรการแกไขเมื่อเกิดปญหาฉุกเฉิน และ
มาตรการฟนฟูภายหลังเหตุการณ เพื่อสามารถบรรเทาความเดือดรอน คุมครองความปลอดภัย
แกประชาชนและสนับสนุนใหเกิดการกระจายประโยชนจากการพัฒนาไดทั่วถึงในทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะ
พ้ืนที่หางไกลและชายแดน 

(๓) สนับสนุนใหจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงภายใต
กระบวนการมีสวนรวม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ โดยให
ความสําคัญกับประเด็นความมั่นคงที่ครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกมิติที่สัมพันธกัน และประเด็นความมั่นคง
เฉพาะดาน เฉพาะเร่ืองที่มีความสําคัญสูง อาทิ ความมั่นคงชายแดน ซึ่งตองใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือสรางความไววางใจและความรวมมือในการพัฒนา 
ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนชายแดนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมในการพัฒนา 
พรอมทั้งการแกไขปญหาสถานะบุคคล โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคง การดูแล
ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส กลุมผูประสบภัยจากทุนระเบิด กลุมผูสูญเสียจากเหตุการณความไมสงบใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการจัดระเบียบชุมชนหมูบานใหมีระบบปองกันที่เขมแข็ง และมี
ระบบบริหารจัดการที่ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมโดยบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานรวม
ระหวางหนวยงาน และภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในการจัดการแกไขปญหารวมกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในทุกระดับ 



 ๑๓๒

 ๔  บทบาทภาคีการพัฒนา  

๔.๑ ภาครัฐ 

(๑) มีบทบาทหลักในการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน 
องคกรอยางตอเนื่องจริงจัง โดย 

(๑.๑) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาผูนํา สรางกลุมแกนนําในระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และทุกภาคสวนในสังคม ใหเปนศูนยกลางการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู การดําเนิน
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

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

(๒) สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 
และสถาบันวิชาการตางๆ  สรางองคความรูใหแกประชาชนและเยาวชน ใหเขาใจสิทธิ หนาที่ในระบอบ
ประชาธิปไตย และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดย 

(๒.๑) จัดทําหลักสูตรวิชาวาดวยวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย จัดใหมี
กิจกรรมฝกอบรม เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมเกี่ยวกับสิทธหินาทีใ่นระบอบ
ประชาธิปไตย คุณธรรมกับวิถีสังคมไทย วัฒนธรรมประชาธิปไตย  

(๒.๒) จัดทําคูมือจริยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชนและเยาวชน มีบทบาท
รวมติดตามตรวจสอบการประเมินผลธรรมาภิบาลของสวนราชการรวมกับหนวยราชการ  

(๒.๓) ศึกษาวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อชี้นําใหเกิดการเรียนรูและวิเคราะห
หาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิต
ของสังคมไทย 

(๓) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมกับภาครัฐ พรอมทั้งใหมีสิทธิ์รับรูขอมูล
ขาวสารอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ เพ่ือใหเปนตัวแบบให
เยาวชน ประชาชนไดยึดเปนตนแบบที่ดีงามสืบตอไป 



 ๑๓๓

(๔) พัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากขึ้น โดย 

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

(๔.๒) พัฒนาศักยภาพขาราชการ/เจาหนาที่ภาครัฐอยางตอเนื่องตั้งแตเขารับ
ราชการ และในระหวางรับราชการเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน โดยเนนในประเด็นสําคัญๆ คือ การ
ทํางานแบบมืออาชีพ สามารถใหความเห็น และขอเสนอแนะตามหลักวิชาการอยางตรงไปตรงมา 
ปลูกฝงขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม 
และสามารถแยกเรื่องสวนตัวออกจากสวนรวม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 
พรอมทั้งพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลทั้งในระดับองคกรและและในระดับบุคคล 
โดยผูตรวจราชการประจํากระทรวงและหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินเบื้องตน และนําผลการ
ประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจําปของสวนราชการ การพิจารณาความดี
ความชอบในระดับเจาหนาที่ และรายงานผลการปฏิบัติราชการขององคกรตอสาธารณะ 

(๕) จัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ และตอบสนองความตองการของพื้นที่ในระดับทองถ่ิน ชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิสังคม ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการทํางานทั้งดานการเงิน
การคลัง พัสดุ ที่เอ้ือตอการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนบัสนนุยทุธศาสตรภาค 
กลุมจังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล 

(๖) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของกลุม
จังหวัด/จังหวัด และสนับสนุนใหปรับสถานะจังหวัดเปนหนวยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดในระยะ
ตอไป พรอมทั้งปรับบทบาทหนวยงานระดับกระทรวง กรม และจังหวัด โดยกระทรวงควรปรับบทบาทเปน
หนวยกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและชี้นําเปาหมายการพัฒนา กรมหรือกลุมภารกิจ ควรปรับบทบาท
เปนหนวยสนับสนุนความรูวิทยาการใหมและบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และจังหวัดควรปรับ
บทบาทเปนเจาภาพบริหารจัดการภารกิจราชการทุกเร่ืองในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งมีบทบาทสนับสนุน
ชวยเหลือองคกรทองถ่ิน และเปนหนวยปฏิบัติงานในกรณีที่ทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได  



 ๑๓๔

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

(๘) จัดทําการวิเคราะหโครงการและผลกระทบกอนเร่ิมโครงการสําหรับโครงการ/
มาตรการของรัฐที่มีลักษณะของการใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน และใหระบุผูที่จะไดรับ
ผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท และรายชื่อของบริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลและเผยแพรผลกระทบของโครงการตอสาธารณชน พรอมทั้งปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถ
ออกกฎของฝายปกครองที่หามมิใหมีความสัมพันธในลักษณะญาติ พี่นอง โดยใหขยายครอบคลุมถึง
ความสัมพันธเชิงธุรกิจดวย ในขณะเดียวกันการออกกฎ/ระเบียบของกระทรวงตองมีการรับฟงขอคิดเหน็
ของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม 

(๙) กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น โดยสวนกลางปรับ
บทบาทจากการควบคุมมาเปนการอํานวยความสะดวก กําหนดมาตรฐานการบริการและสนับสนุนทาง
เทคนิควิชาการ ดวยการสงเสริมการพัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูทองถิ่นใหม ที่คํานึงถึงการ
ลดชองวางทางการคลังระหวางทองถ่ินดวยกันเองเปนหลัก และพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะ
ของสวนทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณะของทองถ่ินใหมีระบบการสรางหลักประกัน
คุณภาพทั้งระบบประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา และระบบสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหพึ่งตนเอง สามารถจัดเก็บรายไดของตนเอง จัดบริการสาธารณะไดทันตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหเขารวมเปนหุนสวน
ในการพัฒนาทองถ่ินของตน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพ ยึดหลักความรับผิดชอบตอชุมชนและมีความโปรงใสมากขึ้น รวมทั้ง
นําระบบการบริหารงบประมาณและการคลังสมัยใหมมาใช 

๔.๒ องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ  

โดยองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) ควรมีบทบาทสนับสนุนการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในภาครัฐและภาคการเมือง โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
และนักการเมืองใหมีความโปรงใส สุจริต และสรางความเปนธรรมใหกับผูที ่เกี่ยวของ โดยรัฐ
สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหอยางเพียงพอ 



 ๑๓๕

๔.๓ ภาคเอกชน 

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

(๒) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการไทย รณรงคสรางความรูความ
เขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริหาร / กรรมการ ผูถือหุน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึงประโยชนในการ 
“กํากับดูแลธุรกิจที่ดี”  วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขันทางธุรกิจ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
ดานความโปรงใส จัดใหมีขอกําหนดใหบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตองใหกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทผานการฝกอบรมการกํากับกิจการที่ดีดวย 

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

๔.๔ สถาบันวิชาการ และรัฐวิสาหกิจ 

(๑) ภาควิชาการ พัฒนาองคความรู เ ก่ียวกับธรรมาภิบาลและการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือกระตุนสังคมใหตื่นตัว ตระหนัก 
และเขารวมในการตรวจสอบปญหาที่เก่ียวกับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนพัฒนาเครือขายที่แนนแฟนกับสื่อ ภาคประชาสังคม และองคกรเอกชน เพ่ือที่จะปอนขอมูลที่
ถูกตองและครบถวนใหแกแนวรวมในการตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ 

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

๔.๕ ภาคประชาสังคม ประชาชน สื่อ และภาคชุมชน 

(๑) ภาคประชาสังคม พัฒนาทักษะความเปนผูนําตามระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือสามารถถายทอดและสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมบทบาท
สภาวัฒนธรรมจังหวัดใหเปนศูนยกลางเผยแพรพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ 



 ๑๓๖

(๒) ภาคประชาชน  

(๒.๑) ศึกษาเรียนรูในเรื่องในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ พัฒนาความรูสึกใน
การเปนเจาของ หรือใหเกิดจิตสํานึกในการปกปอง ดูแล และมีสวนรวมในการพัฒนาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถเขารวมแสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรคในเวทีสาธารณะ และสามารถเขารวมกําหนดและตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน 

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

(๓) ภาคสื่อมวลชน  

(๓.๑) เผยแพรความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
และวัฒนธรรมสันติวิธี ผานสื่อทุกประเภทในรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย โดยสอดแทรกในขาว 
ละคร บทเพลง และการละเลนพื้นเมือง 

(๓.๒) มีสวนรวมกับภาคประชาสังคมและนักวิชาการตรวจสอบภาครัฐไดอยาง
เขมแข็ง และไดรับความไวเนื้อเช่ือใจจากสังคม โดยมีการกําหนดมาตรฐานการนําเสนอขาว มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เขมงวด รักษาความเปนกลาง ความเปนอิสระ
ในการเสนอขาว 

(๓.๓) พัฒนาความสามารถในการรายงานขาวในเชิงสืบสวนที่มีประเด็นเชิงลึก 
มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ และคนหาขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน 

(๔) ภาคชุมชน  เขารวมในกระบวนการบริหารการพัฒนาในชุมชนทองถ่ิน โดยเขารวมกบั
เจาหนาที่ภาครัฐในระดับจังหวัด เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และเขารวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหการจัดทําโครงการและการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ตลอดจนรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหโปรงใส สุจริต และเปนธรรม 

 

 



บ ท ที่  ๗ 
การขับเคลื่อนยทุธศาสตรสูการปฏิบตัแิละ 

การตดิตามประเมินผล 
 

 ๑  บทนํา  

 ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เปนตนมา ที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนการพัฒนาใหม ยึดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และตอมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกมิติเปน 
องครวม พรอมทั้งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคมในทุกขั้นตอน
การพัฒนา โดยวางแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ แตกระบวนการ
แปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และ ๙ ไปสูการปฏิบัติภายใตกระบวนทัศนใหมดังกลาว ยังไมเกิดผลเปน
รูปธรรมเทาที่ควร สาเหตุอันเนื่องมาจากในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทํา
ใหตองเรงฟนฟูแกไขปญหาเศรษฐกิจและลดผลกระทบที่มีตอคนและสังคม สงผลใหการดําเนินยุทธศาสตร
สําคัญกระทําไดไมเต็มที่ อีกทั้งแนวคิดที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนายังเปนเรื่องใหมที่หนวยงานสวนใหญยังไมเขาใจ จึงทําใหไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผลเต็มที่  

 อยางไรก็ตาม การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เปนการวางรากฐานธรรมาภิบาล
เพ่ือรองรับการปรับบทบาท ภารกิจ และกลยุทธการบริหารจัดการภาครัฐใหมุงสูการดําเนินงานที่มี
มาตรฐาน สามารถวัดผลงานที่ชัดเจน เปลี่ยนแนวคิดจากการควบคุมและดําเนินการเองของรัฐมาเปน
การกํากับดูแลและอํานวยความสะดวกแกประชาชน ตลอดจนเกิดเครื่องมือและระบบตรวจสอบ รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติการภาคราชการระดับตางๆ ที่นําไปสูการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีสวนชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาในสวน
ของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 



 ๑๓๘

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงยึดกระบวนทัศนการพัฒนาใหมดังกลาว และใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคมในการดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผน ตั้งแตรวมคิด 
รวมวางแผน และรวมดําเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละภาคสวน อันเปนการ
ระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและผนึกพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหเปนเครือขายรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมตลอดทั้งรวมตดิตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางองคความรู ความเขาใจในหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการประยุกตใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหกับภาคีทุกภาคสวน
ในทุกระดับ ควบคูไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดวยการจัดทําและใชแผนระดับตางๆ เปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบใหเอ้ือ พัฒนาสรางองคความรู เพ่ือหนุนเสริมการขับเคล่ือนใหสัมฤทธิ์ผล และใหมีการ
ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

 ๒  วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคีพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

๒.๒ เพื่อปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและระบบงบประมาณใหเอื้อตอการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม 

๒.๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบใหเอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
บังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๒.๔ เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ หนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

๒.๕ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและสรางเครื่องชี้วัดการพัฒนาใหเปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับ 

(๑) การจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนา  เพ่ือสามารถดําเนินภารกิจและ
ความรวมมือใหสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดย 



 ๑๓๙

(๑.๑) ภาครัฐ ตองปรับบทบาทจากผูกํากับ ควบคุม ส่ังการ และดําเนินการเอง 
มาเปนผูประสานสนับสนุน บริการอํานวยความสะดวก สามารถทํางานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุนสวน
การพัฒนาที่คํานึงถึงความตองการของประชาชน 

(๑.๒) ภาคเอกชน ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผูบริโภค มี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมทําลายคุณคาทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม มีการจัดการ
ที่โปรงใส เปนธรรมในการประกอบธุรกิจ และเขามามีบทบาทรวมจัดบริการสังคมและกิจกรรม
สรางสรรคอ่ืนๆ รวมกับภาครัฐ  

(๑.๓) ภาคสถาบันตางๆ อาทิ สถาบันศาสนาจะมีบทบาทเปนแหลงเผยแพร
หลักธรรม ปลูกฝงทัศนคติการใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การชวยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมและ
รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทเปนแหลงใหความรู สรางศักยภาพ
และกระบวนการเรียนรูของเด็กเยาวชนและคนทุกกลุมวัย ส่ือจะมีบทบาทในการตรวจสอบเฝาระวัง เปน
ส่ือกลางสะทอนขอเท็จจริง สรางความรูและกระแสสังคมเชิงสรางสรรค 

(๑.๔) ภาคชุมชน ตองมีศักยภาพขีดความสามารถพึ่งพาตนเองได มีการรวมกลุม 
เสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถมีบทบาทเขารวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) สรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนในทุกระดับอยางตอเน่ือง เพ่ือสามารถมีสวนรวมขับเคลื่อน
การพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติในระดับตางๆ ผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรู การปรับวิธีคิด 
ทัศนคติคานิยม เกิดความตระหนักเขาใจ พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน สามารถนําไปเปน
แนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตได 

(๓) สนับสนุนการจัดทํา และใชแผนระดับตางๆ ที่สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนเคร่ืองมือสรางกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจและการมีสวนรวม โดย 

(๓.๑) ใชกลไกกระบวนการ แผนการบริหารราชการแผนดิน ขับเคล่ือนการ
พัฒนา เพ่ือใหภาครัฐสามารถประสานบทบาท ภารกิจ แนวทาง และมาตรการ ตลอดจนวิธีการทํางาน 
ไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอยางเหมาะสม เกิด
การบูรณาการในแนวราบระหวางหนวยงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบทบาทจากภาคสวนอื่นๆ ที่
เก่ียวของมาหนุนเสริม และนําไปสูการจัดทําแผนการลงทุนภาครัฐในระยะ ๓ ป ที่ครอบคลุมแนวทาง
มาตรการที่มีลําดับความสําคัญสูงของแตละยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(๓.๒) ใชกลไกกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการ ขับเคลื่อนและบูรณาการเขากับมิติภารกิจงานตามอํานาจหนาที่ปกติ
ของกระทรวง ทบวง กรม และมิติพ้ืนที่ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระงาน
พิเศษ หรือวาระแหงชาติที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานมารวมดําเนินการอยางมีบูรณาการ
เพ่ือสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความสอดคลองเช่ือมโยงกันไดอยางเปนระบบมากขึ้น  



 ๑๔๐

(๓.๓) ใชกลไกกระบวนการ แผนชุมชน สรางการบูรณาการและความเชื่อมโยง
กับแผนทองถิ่นและแผนระดับตางๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ใหชุมชนรูจักตนเอง รูจักชุมชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู สามารถจัดการ
ตนเองใหบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนาได สงผลใหชุมชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งสรางการมีสวนรวม
ของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเช่ือมโยงใหเกิดการบูรณาการกับแผนทองถ่ิน
และแผนในลําดับที่สูงกวา อาทิ แผนจังหวัด กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

(๔) สนับสนุนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชน ในระดับปฏิบัติการใน
พื้นที่ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอ
การดําเนินนโยบายยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริหารและบริการ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลที่สามารถสะทอนความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ภาคราชการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการและประโยชนโดยรวมตอประชาชนในพื้นที่ได
อยางแทจริง 

 

 

 

 



 ๑๔๑

๓.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ เพ่ือภาคีพัฒนาทุกภาคสวนสามารถผลักดันนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน 
และสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของรวมดําเนินการ รวมทั้งสามารถระดมการจัดสรร
ทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดย 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และ
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ มีแนวทาง
การลงทุนที่สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑.๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา 
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบประกันสุขภาพที่เช่ือมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ไดแก สวัสดิการขาราชการ การประกันสังคม และ
การสรางหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรครวมกับชุมชนและนําไปสู
การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว 

(๑.๒) การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการบริหารจัดการองคความรู
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรู ควบคูกับการใหมีกลไกหนวยเคลื่อนที่ไปกระตุนให
เด็กทุกวัยและผูปกครอง ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดชีวิตและใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยอันควร การจัดหา
คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนอยางทั่วถึง และสรางโอกาสการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาที่เช่ือมโยงกับความตองการกําลังคนและการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งการ
ใหทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

(๑.๓) การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา ดวยการปลูกฝงการเรียนรู
วิทยาศาสตรตั้งแตวัยเด็กที่ตอเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา การสรางนักวิจัยรุนใหมในกําลังคน
ระดับกลาง/ระดับสูง การสรางส่ิงจูงใจทั้งดานกายภาพและเสนทางอาชีพที่เหมาะสม 

(๑.๔) การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเน่ือง ดวยการจัดทําแผนชุมชนแบบมี
สวนรวม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมเปนสหกรณ
ตางๆ ที่เนนการพัฒนาระบบและการสรางเครือขายสหกรณ การเพิ่มทักษะความรูในการเปน
ผูประกอบการ ควบคูกับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ รวมทั้ง
การสรางกลไกใหภูมิปญญาและนวัตกรรมตางๆ เปนแหลงทุนที่สําคัญ 

(๑.๕) การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับ
การคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน และใหมีบริการ
จัดหาที่อยูอาศัยถาวรสําหรับผูมีรายไดนอยที่มีการดูแลชุมชนนาอยู ทั้งนี้ใหชุมชนและทองถ่ินมีบทบาท
รวมในทุกกิจกรรม 



 ๑๔๒

(๑.๖) การบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สรางกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ที่ทําใหสัดสวนคดีอาชญากรรมตางๆ และปญหายาเสพติดลดลง 
รวมทั้งการลดขอขัดแยงในชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

(๑.๗) การแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการทั้งการพัฒนาดานกายภาพ
และการพัฒนาฐานความรู ที่ขับเคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจนระหวางภาคราชการ
สวนกลาง ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน ชุมชน คํานึงถึงความพอเพียง
และนําไปสูความสุข 

(๑.๘) การเสริมสรางทุนวัฒนธรรมและการนําไปสรางสรรคคุณคาทาง
เศรษฐกิจ ที่อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูเปนเอกลักษณไทย สืบสาน
ไปสูคนรุนตอไป และนําวัฒนธรรมที่เปนจุดแข็งมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสราง
นวัตกรรมใหกับสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(๑.๙) การสงเสริมบทบาทสื่อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใน
การผลิตสื่อสรางสรรคที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทรวม การรณรงคสรางภูมิคุมกันสื่อรายและสรางกระแส
ครอบครัวอบอุนผานสื่อทุกรูปแบบ ควบคูกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในดานการศึกษา การพัฒนา
กําลังคน การสรางอาชีพแกผูดอยโอกาสและคนพิการ และการรวมเฝาระวัง รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๒) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน มีแนวทางการลงทุนที่สําคัญ
ในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๒.๑) การปฏิรูประบบการออม ใหมีความครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลัง
แรงงานของประเทศทั้งหมด ๑๓ ลานคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
และการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ 

(๒.๒) การขับเคลื่อนการรวมกลุมและการพัฒนาหวงโซอุปทาน ในสาขาการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน การพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต 
ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเท่ียว รวมทั้งการขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการ 

(๒.๓) ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation System Reform) อยางครบวงจร 
ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย จัดตั้งกองทุนและบริษัทรวมทุน และสํานักงานอนุญาต รวมทั้งศูนยการ
กระจายนวัตกรรม เพ่ือสามารถพัฒนานวัตกรรมไดอยางกาวกระโดด  

(๒.๔) สรางฐานการทํา Value Creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง 
และกระจายพันธุที่ดีในสินคาเกษตร ใหเกษตรกรใชอยางทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
สินคาหลักที่สําคัญที่เปนอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลม
น้ํามัน ยางพารา โดยภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพันธุหลัก แลวสนับสนุน
ใหสถาบันเกษตรกรและชุมชนเปนผูผลิตเปนพันธุขยายและกระจายสูเกษตรกรในพื้นที่ 



 ๑๔๓

(๒.๕) ลดตนทุนดานขนสงและโลจิสติกส พัฒนาและขยายขีดความสามารถของ
โครงขายการขนสงทางราง ทางน้ํา ทางทอ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) และศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรฐานการผลิตของประเทศ เพ่ือรองรับระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
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 โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี และความคุมคาในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ  

(๒.๗) การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลและ
เปนธรรม ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท 
และการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
และการพัฒนาความรูของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และอุตสาหกรรม และการลดน้ําสูญเสียของโครงขายระบบประปา 

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

(๓) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการลงทุนที่สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๓.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดเขตพื้นที่
และสรางแนวกันเขตอนุรักษที่ชัดเจน โดยรัฐดําเนินการรวมกับชุมชนในการกําหนดแนวเขต ใชแผนที่ 
๑:๔๐๐๐ เปนฐานในการจัดทําระบบขอมูล ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์และจัดทําทะเบียนการบุกรุก
ใชประโยชน รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินใหผูไรที่ทํากินมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง  

(๓.๒) พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการใชประโยชน โดยการสรางฝายตนน้ําเพ่ือเพ่ิมการ
เก็บกักน้ําไวในดิน พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงทั่วถึงทุกหมูบาน เพ่ิมขีดความสามารถของการเก็บกัก
แหลงน้ําที่มีอยูเดิม ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพ่ิมเติมในพื้นที่
เหมาะสม พัฒนาระบบเชื่อมโยงกระจายน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุมน้ํา
อยางบูรณาการ รวมทั้งการฟนฟูน้ําใตดินในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน้ําใตดิน
ในพื้นที่วิกฤต  



 ๑๔๔

(๓.๓) ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกัน
น้ําทวมชุมชนเมืองที่เส่ียงภัยจากน้ําหลากลนตลิ่ง จัดทําระบบขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ การเตือนภัย
พ้ืนที่ตนน้ําและการพยากรณระดับน้ํา การเตือนภัยน้ําทวม แผนดินถลม การสรางความปลอดภัยเขื่อน 

(๓.๔) ลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียรวม และ
ระบบกําจัดขยะชุมชนแบบรวมศูนยทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่วิกฤตและ
แหลงทองเที่ยว โดยรัฐบาลกลางรวมสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บคาบริการบําบัดกําจัดของเสียใหสะทอนตนทนุทีแ่ทจรงิในการดาํเนนิการ  

(๓.๕) ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปญหามลพิษ
ทางอากาศ โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใชกับรถยนต
ของทางราชการและรถประจําทาง ขสมก. ทั้งหมด มาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด 

(๓.๖) การสนับสนุนธุรกิจ Recycle และการจัดการของเสียอันตราย โดยรัฐ
กําหนดมาตรการจูงใจดานภาษี ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบธุรกิจ
ทั้งชุมชนและเอกชน สงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย ปรับปรุงและออก 
กฎ ระเบียบ กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อใหผูประกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑของตน การประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากขยะชุมชนเพื่อเปนพลังงาน และหาเทคโนโลยี
ในการลงทุนที่เหมาะสม 

(๓.๗) สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใชประโยชน 
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญา โดยใหมีระบบบริหารจัดการที่
สามารถคุมครองการนําขอมูลไปใชประโยชนเพ่ือการคาโดยไมเปนธรรม 

(๔) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มีแนวทางการลงทุนที่
สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ 

(๔.๑) รณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ดําเนินการ
ผานสื่อทุกประเภทดวยรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย เขาถึงกลุมเปาหมาย สนับสนุนสถาบัน 
การศึกษา/วิชาการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ิมพื้นที่สาธารณะ
ทางสังคมใหประชาชนไดมีสวนรวมติดตามตรวจสอบนโยบายสาธารณะตางๆ  

(๔.๒) การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ 
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแกไข ปรับปรุง
กลไก ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใชงบประมาณสูง โครงการที่
มีลักษณะสนับสนุน/สงเสริม/ควบคุม ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งทางตรงทางออม 
เปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคีที่มีสวนไดเสียไดเขารวมเปนคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ  



 ๑๔๕

(๔.๓) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนา โดยศึกษา 
ทบทวน เพ่ือจัดทําหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของ
สวนราชการในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเอื้อตอกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยผลการศึกษา/วิเคราะหโครงการ และรับฟงความคิดเห็น
จากผูที่เก่ียวของ เพ่ิมเติมกฎหมายที่เอ้ือประโยชนตอภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน 

(๔.๔) การสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนการลงทุนดานการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่ถูกตองหลากหลาย 
ทั้งจากประสบการณของทั้งในประเทศและตางประเทศในเรื่องที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่วาดวยการขัดแยงกันของผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เพ่ือใหมีกรอบแนวคิด แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑) 

๓.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายที่เอ้ือตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจาย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปน
ของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรงผลักดันออกกฎหมายใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

(๑) ดานสังคม โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันใหมีการประกาศใชพรอมทั้งเรงรัด
ปรับปรุงแกไขและยกรางขึ้นใหม โดย 

(๑.๑) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   รางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 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  



 ๑๔๖

(๑.๓) ผลักดันใหมีการยกรางกฎหมายใหม  อาทิ  กฎกระทรวงว าดวย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน พระราชบัญญัติเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พระราชบัญญัติ
คุมครองสิทธิชุมชนทองถ่ินเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน 

(๒) ดานเศรษฐกิจ โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันโดยเร็วพรอมทั้งเรงรัดปรับปรุงและ
กฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม โดย 

(๒.๑) เรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว อาทิ รางพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติ 
แฟรนไซส พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวาดวยการ
กําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึ้น 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. .... รางพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....   รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....  
รางพระราชบัญญัติวาดวยการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒  

(๒.๓) ผลักดันใหมีผลบั งคับใชกฎหมายไดอย าง เปน รูปธรรม  อาทิ 
พระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็นพฤติกรรมอํานาจเหนือ
ตลาด พระราชกฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  ราง
กฎหมายกระทรวงการคลังวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหนี้ 

(๓) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันโดยเร็ว
พรอมทั้งเรงรัดปรับปรุงแกไข โดย 

(๓.๑) เรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว อาทิ รางพระราชบัญญัติเสริม
การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... รางกฎหมายควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบงปนผลประโยชนจาการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาวิจัยและเพื่อการคา 
รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

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



 ๑๔๗

(๔) ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ โดยมีกฎหมายที่ควรตองเรง
ปรับปรุงแกไข อาทิ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
(ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... 

(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๒) 

๓.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสราง
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อันไดแก 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ควร
ดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุ
การเกษียณเปน ๖๕ ป ในดานเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู การศึกษากรอบการลงทุนทาง
สังคมเชิงรุกในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงผลสัมฤทธิ์ (KPI) อยางมีบูรณาการ การศึกษาประเภท
ของกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการตามลําดับขั้นการพัฒนา การศึกษาการลงทุนดานสุขภาพที่มุง
พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

(๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ การศึกษาเชื่อมโยงเครือขาย 
การวิจัยองคกรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการที่มีความแตกตางกันไปใน
แตละพ้ืนที่  

(๓) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสราง
องคความรูในดานตางๆ  

(๓.๑) ดานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออม
และการพัฒนาระบบการออมระยะยาว และการศึกษาระบบการเงินระดับรากฐาน  

(๓.๒) ดานการการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคา
ของสินคาและบริการ บนฐานความรูและความเปนไทย ควรดําเนินการศึกษาวิจัยในดานตางๆ อาทิ 



 ๑๔๘

๑) การปรับโครงสรางดานเกษตร  ควรมีการศึกษาวิจัยโอกาสและความ
เปนไปไดในการเพิ่มพูนมูลคาสินคาเกษตรและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การศึกษาวิจัยการบริหาร
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ในกลุมสินคาที่มีการเนาเสียงายและมีปญหาราคาตกต่ําเปน
ประจําทุกป การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรของไทยที่มีศักยภาพทางการตลาดจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุและการตระหนักเรื่องสุขอนามัยของผูบริโภค 
การศึกษาวิจัยความตองการของตลาดในการรองรับสินคาเกษตรในกลุมตางๆ ที่มีการเพิ่มมูลคาและมี
ศักยภาพในดานการตลาด  

๒) การปรับโครงสรางดานอุตสาหกรรม เนนการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เพ่ือใหมีการลงทุนในการสราง พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และอุตสาหกรรมใหม 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องดานชีวภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาและประยุกตนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่สําคัญ ๘ สาขานํามาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ เนนการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต
ภาคบริการของประเทศไทย การวิจัยตลาดการทองเที่ยวในเชิงลึกเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตลาด 
กับรสนิยมและความตองการสินคา และบริการอุตสาหกรรมที่ เ ก่ียวของ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันของภาคบริการใหมที่มีศักยภาพตลอดทั้งหวงโซมูลคา อาทิ ธุรกิจบริการดาน
การศึกษา บริการสุขภาพ และสปา ธุรกิจกอสรางและซอมเรือตอเรือไทย 

๔) การคาและการลงทุน ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของประเทศ การศึกษาในเชิงลึกเพ่ือกําหนด/ปรับปรุงมาตรการ
สงเสริมการลงทุนทั้งที่อยูในรูปสิทธิประโยชนดานภาษีอากร สิทธิประโยชนที่ไมใชภาษีอากรเพื่อดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ และสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ 

(๓.๓) ดานปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน ควรดําเนินการศึกษาวิจัยทางดานตางๆ อาทิ 

๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการโลจิสติกส ควรมีการศึกษาสํารวจการ
เคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผูใหบริการ 
โลจิสติกส การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐและโลจิสติกสเพ่ือ
การนําเขาสงออก การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสเช่ือมโยงกับตางประเทศ 
ตลอดจนการศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส 



 ๑๔๙

๒) ดานพลังงาน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
การผลิตไฟฟา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติ
ควบคูไปกับการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดานอุปสงค
และอุปทาน  

(๔) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ  

(๔.๑) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 
ควรมีการศึกษาเพื่อวางระบบการจัดทําอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ใหครบถวนสมบูรณ การศึกษาวิจัยเพื่อเช่ือมตอภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม  

(๔.๒) การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจําแนก
ประเภทพื้นที่คุมครองและพื้นที่อนุรักษใหสอดคลองกับขอเท็จจริง การศึกษาวิจัยและสํารวจเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรแรในอนาคต การศึกษาบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมน้ํา 
และการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา
และเพ่ิมมูลคาน้ํา 

(๔.๓) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
ที ่ย่ังยืน ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อสงเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจริไซเคิลขยะมูลฝอย 
ศึกษาแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินการคลังสงเสริมการผลิตและบริโภคที่สะอาด 

(๕) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ควรดําเนินการศึกษาวิจัย
สรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ  

(๕.๑) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย
เชิงลึกทั้งในดานการเสริมสรางและยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายระเบียบ
ราชการเพ่ือสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจัยระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวย
เสริมความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ทองถ่ิน การปรับปรุงบทบาทภารกิจ หนาที ่
ระบบงานและขนาดหนวยงานภาครัฐ การวิจัยความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการสราง
ระบบจัดการความรูในองคกร และ e-Government 



 ๑๕๐

(๕.๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ ควรมีการติดตามติดตามประเมินผลบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการประเทศ  

(๕.๓) การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ควรมีการศึกษา
บทบาทผูนําทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การวิจัยแนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนสังคมไทย 

(๕.๔) การกระจายอํานาจและการพัฒนาพื้นที่ ควรมีการศึกษาวิจัยสราง 
องคความรูในเรื่องสําคัญ อาทิ  

๑) ดานการกระจายอํานาจ เนนการศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของ
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินอยางเหมาะสมเกื้อกูลกัน การพัฒนาขีดความสามารถดานการเงิน 
การคลังและการบริหารจัดการใหองคกรปกครองทองถิ่นสามารถรับผิดชอบดําเนินภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ เนนการจัดการรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับ
อยางสอดรับกับภารกิจ และความตองการใชจายในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ควบคูกับการศึกษารูปแบบทางเลือกและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองทองถ่ินในการ
พัฒนาจัดเก็บรายไดของตนเอง และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการดําเนินนโยบาย
การกระจายอํานาจ ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ 

๒) ดานการพัฒนาพื้นที่และเมือง ควรมีการศึกษาแนวโนมและผลกระทบ
ของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนในระดับประเทศ ภาคและพื้นที่เมืองศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภาค การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ การวางยุทธศาสตร
การพัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองอยางย่ังยืนในพื้นที่ศูนยกลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ การศึกษา
รูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่เช่ือมโยงชุมชนทองถ่ินกับ
ภูมิภาคและสวนกลาง  

(๕.๕) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล ควรมี
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกระดับ การติดตาม
ประเมินผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และแผนการบริหารราชการแผนดิน โดย
ใชดัชนีชี ้วัดผลกระทบการพัฒนา และการพัฒนาระบบขอมูลและระบบบริหารจัดการสถิติเพ่ือการ
วางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม  

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๓) 



 ๑๕๑

 ๔  การติดตามประเมินผล 

๔.๑ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในทุกระดับ โดย 

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

(๒) สนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาเขาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม มีความคุมคา มีประสิทธิภาพ 
มีความโปรงใส และสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของประชาชน 

(๓) สนับสนุนการพัฒนาและจัดทําดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ในระดับภาพรวมของแผนฯ ระดับยุทธศาสตร และความเชื่อมโยงกับแผนระดับอื่นๆ ที่มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง ระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และระดับทองถ่ิน ชุมชน รวมทั้งพัฒนาดัชนีช้ีวัดผล
กระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดย
อาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาเปนเครือขายการติดตามประเมินผล 
ใหเกิดการยอมรับและใชประโยชนรวมกันไดตอไป 

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

๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดย 

(๑) สนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และ
ระบบบริหารจัดการสถิติเพ่ือการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพ่ือการเฝาระวังและบงช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการใชจายงบประมาณ โดยเชื่อมโยงเปนโครงขายขอมูลขาวสารเปนระบบที่ทันสมัย ถูกตอง แมนยํา 
ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ งายตอการเขาถึงและการจัดเก็บขอมูล ใชประโยชนไดรวดเร็ว 



 ๑๕๒

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

 
 

 

 



ภ า ค ผ น ว ก   ๑ 
แนวทางการลงทุนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๑  ดานเศรษฐกิจ 

๑.๑ การปฏิรูประบบการออม ใหมีความครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลังแรงงานของ
ประเทศทั้งหมด ๑๓ ลานคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ และการออม
เพ่ือการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ 

๑.๒ การขับเคลื่อนการรวมกลุมและการพัฒนาหวงโซอุปทาน ในสาขาการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน เชน พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสดานตลาด 
ดวยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ตองปรับโครงสรางอุตสาหกรรมให
เขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร 
ยานยนต ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งการขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร 
(Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการ
ภายใตแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

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

 ๑.๔ สรางฐานการทํา value creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง และ
กระจายพันธุที่ดีในสินคาเกษตร ใหเกษตรกรใชอยางทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินคา
หลักที่สําคัญที่เปนอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลมน้ํามัน 
ยางพารา เปนตน โดยภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพันธุหลัก แลว
สนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรและชุมชนเปนผูผลิตเปนพันธุขยายและกระจายสูเกษตรกรในพื้นที่ เชน 
กรณีศูนยขาวชุมชน เปนตน และการผลิตเมล็ดพันธุดีบางสวนอาจสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูผลิต
ควบคู กับภาครัฐ โดยรัฐเปนผูตรวจสอบและรับรองคุณภาพพันธุดีที่จะจําหนายใหเกษตรกร  
เชน ปาลมน้ํามัน เปนตน 



 ๑๕๔

๑.๕ ลดตนทุนดานขนสงและโลจิสติกส พัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงขาย
การขนสงทางราง ทางน้ํา ทางทอ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) และศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคาตามจุดยุทธศาสตรฐานการผลิตของประเทศ เพ่ือรองรับระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal) รวมทั้งการลงทุนพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา เชน ระบบ Single Window 
Entry และ One Stop Service เปนตน และการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมี
ความสมบูรณ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิง 

๑.๖ การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พัฒนาโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ
ระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส (e-Government) เชน ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบการศึกษา 
(e-Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เปนตน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี และความคุมคาในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ  

๑.๗ การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลและเปนธรรม ขยาย
โครงขายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท และการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร และการพัฒนา
ความรูของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
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 
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบประกันสุขภาพที่เช่ือมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ไดแก สวัสดิการขาราชการ การประกันสังคม และ
การสรางหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรครวมกับชุมชนและนําไปสูการ
เพ่ิมผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว 



 ๑๕๕

๒.๒ การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การบริหารจัดการองคความรูกระบวนการเรียนรู
ในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรู ควบคูกับการใหมีกลไกในลักษณะหนวยเคลื่อนที่ไปกระตุนใหเด็ก
ทุกวัยและผูปกครอง ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดชีวิตและใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยอันควร การจัดหา
คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนอยางทั่วถึง และสรางโอกาสการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความตองการกําลังคนและการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้ง
การใหทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา ดวยการปลูกฝงการเรียนรูวิทยาศาสตรตั้งแต
วัยเด็กที่ตอเนื่องเช่ือมโยงทุกระดับการศึกษา การสรางนักวิจัยรุนใหมในกําลังคนระดับกลาง/ระดับสูง 
การสรางส่ิงจูงใจทั้งดานกายภาพและเสนทางอาชีพที่เหมาะสม 

๒.๔  การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง ในการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมเปนสหกรณตาง ๆ 
ที่เนนการพัฒนาระบบและการสรางเครือขายสหกรณ การเพิ่มทักษะความรูในการเปนผูประกอบการ 
ควบคูกับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ ที่รวมทั้งการสรางกลไกให
ภูมิปญญาและนวัตกรรมตางๆ เปนแหลงทุนที่สําคัญ 

๒.๕   การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครอง
ทางสังคมอยางทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน และใหมีบริการจัดหาที่อยูอาศัย
ถาวรสําหรับผูมีรายไดนอยที่มีการดูแลชุมชนนาอยู ทั้งนี้ใหชุมชนและทองถ่ินมีบทบาทรวมในทุก
กิจกรรม 

๒.๖ การบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สราง
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ที่ทําใหสัดสวนคดีอาชญากรรมตางๆ และปญหายาเสพติดลดลง 
รวมทั้งการลดขอขัดแยงในชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

๒.๗ การแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการทั้งการพัฒนาดานกายภาพและ
การพัฒนาฐานความรู ที่ขับเคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจนระหวางภาคราชการสวนกลาง 
ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาชน ชุมชน คํานึงถึงความพอเพียงและนําไปสู
ความสุข 

๒.๘  การเสริมสรางทุนวัฒนธรรมและการนําไปสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ ที่
อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูเปนเอกลักษณไทย สืบสานไปสูคนรุน
ตอไป และนําวัฒนธรรมที่เปนจุดแข็งมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสรางนวัตกรรม
ใหกับสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒.๙   การสงเสริมบทบาทสื่อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการ
ผลิตสื่อสรางสรรคที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทรวม การรณรงคสรางภูมิคุมกันสื่อรายและสรางกระแส
ครอบครัวอบอุนผานสื่อทุกรูปแบบ ควบคูกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในดานการศึกษา การพัฒนา
กําลังคน การสรางอาชีพแกผูดอยโอกาสและคนพิการ และทั้งการรวมเฝาระวัง รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 



 ๑๕๖

 ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดเขตพื้นที่และ
สรางแนวกันเขตอนุรักษที่ชัดเจน โดยรัฐดําเนินการรวมกับชุมชนในการกําหนดแนวเขต ใชแผนที่ 
๑:๔๐๐๐ เปนฐานในการจัดทําระบบขอมูล ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์และจัดทําทะเบียนการบุกรุกใช
ประโยชน รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินใหผูไรที่ทํากินมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง  

๓.๒ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชน โดยการสรางฝายตนน้ําเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ํา
ไวในดิน พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงทั่วถึงทุกหมูบาน เพ่ิมขีดความสามารถของการเก็บกกัแหลงน้าํที่
มีอยูเดิม ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เหมาะสม 
พัฒนาระบบเชื่อมโยงกระจายน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุมน้ําอยาง
บูรณาการ และการฟนฟูน้ําใตดินในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน้ําใตดินในพื้นที่วิกฤต  

๓.๓ ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมชุมชนเมืองที่
เส่ียงภัยจากน้ําหลากลนตลิ่ง จัดทําระบบขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ การเตือนภัยพื้นที่ตนน้ําและการ
พยากรณระดับน้ํา การเตือนภัยน้ําทวม แผนดินถลม การสรางความปลอดภัยเขื่อน 

๓.๔ ลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบกําจัด
ขยะชุมชนแบบรวมศูนยทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่วิกฤตและแหลง
ทองเที่ยว โดยรัฐบาลกลางรวมสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย อปท. 
เก็บคาบริการบําบัดกําจัดของเสียใหสะทอนตนทุนที่แทจริงในการดําเนินการ  

๓.๕ ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปญหามลพิษทาง
อากาศ โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใชกับรถยนตของทาง
ราชการและรถประจําทาง ขสมก.ทั้งหมด มาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด 

๓.๖ การสนับสนุนธุรกิจที่นํากลับมาใชใหมและการจัดการของเสียอันตราย โดยรัฐ
กําหนดมาตรการจูงใจดานภาษี ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบธุรกิจ
ทั้งชุมชนและเอกชน สงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย ปรับปรุงและออกกฎ 
ระเบียบ กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อใหผูประกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑของตน และการ
ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากขยะชุมชน โดยเฉพาะเพื่อเปน
พลังงาน และหาเทคโนโลยีในการลงทุนที่เหมาะสม 

 ๓.๗ สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใชประโยชน และ
ภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญาใหมีระบบบริหารจัดการที่สามารถคุมครอง
การนําขอมูลไปใชประโยชนเพ่ือการคาโดยไมเปนธรรม 



 ๑๕๗

 ๔  ดานธรรมาภิบาล  

๔.๑ รณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรม
สันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน/องคกร โดยสนับสนุน
การลงทุนดานการรณรงคผานสื่อทุกประเภท สอดแทรกในรูปแบบขาว ละคร บทเพลง และการเลนละคร
พ้ืนบานดวยรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย และใหเขาถึงกลุมเปาหมาย สนับสนุนสถาบันการศึกษา/
วิชาการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม จัดกิจกรรม และรวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน การเพิ่ม
พ้ืนที่สาธารณะทางสังคมใหประชาชนไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยน เรียนรู ปรึกษาหารือ และรวมติดตาม
ตรวจสอบเรื่องที่เก่ียวของกับนโยบายสาธารณะตางๆ และการจัดทําแผนพัฒนาภาวะผูนําทางสังคม 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน และระดับเยาวชนในโรงเรียนใหเปนตนแบบที่ดีงามของ
สังคม 

๔.๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ 
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแกไข ปรับปรุง
กลไก ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใชงบประมาณสูง โครงการที่
มีลักษณะสนับสนุน/สงเสริม/ควบคุม ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งทางตรงทางออม 
ควรตองเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคีที่มีสวนไดเสียไดเขารวมเปนที่ปรึกษาหรือคณะทํางาน 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการและสงเสริมการรวมตัวของภาคประชาชน/เครือขายประชาชนเปน
องคการมหาชนที่ทําหนาที่เปนแกนนําการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ การคุมครองผูบริโภค 
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน 

๔.๓ ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ันตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนา โดยศึกษา 
ทบทวน เพ่ือจัดทําหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของ
สวนราชการในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให เอื้อตอกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยผลการศึกษา/วิเคราะหโครงการ และรับฟงความคิดเห็น
จากผูที่เก่ียวของ เพ่ิมเติมกฎหมายที่เอ้ือประโยชนตอภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน 
รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมตอผูประกอบการอื่น 



 ๑๕๘

๔.๔ สรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนแหลงทุนดานการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่ถูกตองหลากหลายอยาง 
ครบถวน พิจารณาจากทั้งประสบการณของในประเทศและตางประเทศในเรื่องที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่วาดวยการขัดแยงกันของ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เปนตน เพ่ือใหมีกรอบแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมกับ
บริบทไทย 

 

 

 



 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ๒ 
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๑  เปาประสงค 

เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย พรอมรับกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต
ในยุคโลกาภิวัตน และเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรทาง
กฎหมายใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 

 ๒  กรอบการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 

พัฒนาเพื่อเอ้ือตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต มีการกระจาย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของ
ทางราชการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ๓  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 

๓.๑ ดานเศรษฐกิจ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับตางชาติไดดีในยุคโลกาภิวัตน 
โดยเฉพาะการลดตนทุนดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การสรางบรรยากาศของ
การลงทุน ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสรางความเขมแข็งใหธุรกิจไทยในการเปด
ตลาดเสรีหรือขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีหรือพหุภาคี หรือดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา และใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐานความรู
และความเปนไทย โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว กฎหมายที่ตองเรงรัด
ปรับปรุง และกฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 



 

 

๑๖๐

(๑) กฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว 

 รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เพ่ือเปนเครื่องมือพื้นฐานให
การกํากับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจการเงินของกิจการที่ไมใช
ธนาคารพาณิชยในสวนที่จะมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางได สามารถปองกันและแกไขปญหาได
อยางทันเหตุการณ ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ รวมทั้งใหการคุมครองลูกคารายยอย 

 รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ... เพื่อคุมครองเงินฝาก
ของประชาชนในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกคารายยอย เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน และสรางวินัยทางการเงินทั้งกับผูออมและสถาบันการเงิน ใหมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
และคํานึงถึงความเสี่ยง 

 ใหมีความชัดเจนของขอกฎหมายและการบังคับใชกับธุรกรรมทางการเงินใน
ปจจุบัน ใหคุมครองผูเกี่ยวของ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน ธุรกรรมลีสซิ่ง และแฟคเตอริ่ง 
ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการจัดหาเงินทุนของภาคธุรกิจในปจจุบัน อาจตองปรับปรุงบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ตราไวนานแลวใหครอบคลุม หรือตราเปนกฎหมายใหมเปนการเฉพาะ เชน 
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟกเตอรร่ิง พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติเลตเตอรออฟเครดิต 
ทรัสตรีซีท และแสตนดบายเครดิต พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติวาดวยอนุพันธทางการเงิน พ.ศ. ...
เปนตน 

 รางพระราชบัญญัติแฟรนไชส พ.ศ. ... เพ่ือจัดระเบียบการประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชสโดยกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมสนับสนุนและใหความชวยเหลือ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
คุมครองและใหความเปนธรรมแกผูซื้อแฟรนไชส 

 รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... เพ่ือใหมีการนําสินทรัพยที่มี
มูลคาทางเศรษฐกิจซึ่งไมสามารถจํานองหรือจํานําไดมาใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินได ทําใหภาคธุรกิจ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากยิ่งขึ้น 

 รางพระราชบัญญัติวาดวยการกําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่
เพิ่มขึ้น พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึ้น 

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



 

 

๑๖๑

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

 รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
พ.ศ. .... เพ่ือจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ 

 รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. ... เพ่ือใหมีระบบกํากับดูแล
การประกอบกิจการน้ําที่มีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 รางพระราชบัญญัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ..... 

 รางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ..... 

 รางพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ... 

 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพงของผูประกอบการทาเรือระหวาง
ประเทศ และการรับจัดการขนสงสินคา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการกาซธรรมชาติ 

(๒) กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง 

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพ่ือปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ เพ่ิมบทบาทการสงเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยในตางประเทศ 
เพิ่มสิทธิประโยชนใหแกผูไดรับการสงเสริม และยกเลิกสิทธิและประโยชนที่อุดหนุนการสงออกให
สอดคลองกับขอตกลง WTO 

 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพ่ือจํากัดขอบเขตกฎหมาย
ลมละลายมิใหใชบังคับแกขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และผูใชแรงงานที่มิไดมีกิจการทาง
การคาและพาณิชย 

 รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...โดยจัดใหมีการ
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของในการแกไขปรับปรุง 



 

 

๑๖๒

 รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  (ฉบับที ่. . .) พ .ศ .  . . .  โดยจัดใหมีการ
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของในการแกไขปรับปรุง 

 พระราชบัญญัติวาดวยการตอบโตการทุมตลาด และการอุดหนุนซึ่งสนิคา
จากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน  

 ดําเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวกับโลจิสติกส 
เพ่ือยกระดับโลจิสติกสไทยใหพัฒนาสูระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและไดมาตรฐานสากล 

 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสนามกอลฟ และกิจการสปา 

(๓) กฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม 

 พระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเฉพาะใน
ประเด็นพฤติกรรมอํานาจเหนือตลาด 

 พระราชกฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 รางกฎกระทรวงการคลังวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการ
จํานําตราสารหนี้ 

๓.๒ ดานสังคม 

(๑) กฎหมายที่ควรเรงผลักดันใหมีการประกาศใช 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ..... 

 ระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ …กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเปนการ
สนับสนุนการพัฒนากําลังคน โดยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระบบสากล หากไม
กําหนดและประกาศใชกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับในระยะแผนฯ ๑๐ อาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนยายแรงงาน
ที่เปนผลมาจากการเลื่อนไหลและการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี 



 

 

๑๖๓

 รางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ..... กฎหมายฉบับดังกลาว มีสวน
สําคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการศึกษาเอกชนมีความ
ชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... เปนกฎหมายวาดวยสุขภาพ
แหงชาติเพ่ือกําหนดสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ รวมทั้งกําหนดแนวทางการบูรณาการองคความรู และ
ความรวมมือดานสุขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน เปนการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคม
อยางย่ังยืน 

 รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ .ศ . .... กฎหมายฉบับดังกลาวเปนการ
คุมครอง สงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากปาของชุมชน ซึ่งไดมีการยกรางแลว แตอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

(๒) กฎหมายที่ควรปรับปรุง/แกไข 

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. ... กฎหมายฉบับ
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว โดยมีเง่ือนไขใหปรับปรุงบทบาทของสํานักบริหาร 
งานการศึกษานอกโรงเรียนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานอื่นเปนผูจัดและสงเสริมการจัด
การศึกษา แทนการจัดการศึกษาดวยตนเอง หนวยงานที่รับผิดชอบควรเรงดําเนินการปรับปรุงและ
ประกาศใช เพ่ือใหการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 
๒๕๔๒ กฎหมายฉบับดังกลาวมีสวนสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมแพทยพ้ืนบาน/แพทยแผนไทย การ
คุมครองสมุนไพร การมีกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย แตการกําหนดมาตรฐานระหวางแพทยแผน
ไทย กับแพทยแผนปจจุบันควรกําหนดใหมีความแตกตางกัน พรอมทั้งควรตรวจสอบและปรับปรุง
ประเด็นที่มีความขัดแยงกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เรื่องสมุนไพรที่นํามาทํายารักษาโรค เพื่อ
ทําใหการแพทยแผนไทยเปนแพทยทางเลือกที่สามารถนํามาใชประโยชนในการดูแลรักษาสุขภาพไดอยาง
แทจริง 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายควบคุมกิจกรรม
ตางๆ ที่สงผลกระทบหรือกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กิจกรรมที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด/สถานที่จําหนายอาหาร สินคาในที่สาธารณะ ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมในสวน
กลไกการดําเนินงานในระดับทองถ่ินโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝาย เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดการ
เร่ืองสาธารณสุขในแตละทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 

 

๑๖๔

 พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และ พระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่สนับสนุน และควบคุม ดูแลการดําเนินงานของกลุมตางๆ ภาค
ประชาชน/ของชุมชน ควรมีการปรับปรุงใหครอบคลุมและรับรองสถานะทางกฎหมายของกลุมออมทรัพย 
ซึ่งการพิจารณาควรนําพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาควบคูดวย เพ่ือลดความขัดแยง
และปรับปรุงใหมีความคลองตัวและเปนการสงเสริมการออมภาคประชาชนใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๓) กฎหมายที่ควรมีการยกรางใหม 

 กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน กฎหมายดังกลาว
จะชวยใหการบริหารจัดการการศึกษาโดยภาคเอกชนมีความชัดเจนและนําไปสูคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น 

 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือเปนการลดปริมาณการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการกระทําความเสียหายอัน
เนื่องมาจากผูดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทย โดยมีสาระสําคัญและมาตรการครอบคลุมประเด็น ลดการบริโภค 
การบําบัดรักษาผูติดแอลกอฮอล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากผูดื่ม
แอลกอฮอล (รางใชแทนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ ซึ่งลาสมัย) 

 พระราชบัญญัติคุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมใหมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของชุมชน 

๓.๓ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
การจัดการของเสียอันตราย พัฒนา ฟนฟู คุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ํา การอนุรักษสัตวปา โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน โดยเฉพาะ
การแบงเขตการใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติในการสงเสริมการอนุรักษสัตวปา รวมทั้งการใช
ประโยชนระหวางพื้นที่อนุรักษและพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว การนําทรัพยากรไปใชประโยชนเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและเพื่อการคาอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๑) กฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว 

 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑที่ใช
แลว พ.ศ. .... โดยกําหนดใหมีกองทุนรองรับการบริหารจัดการองคกรและดําเนินงานในการสรรหาเงินทุน
หมุนเวียนตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนอิสระไมขึ้นกับภาคราชการ การเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดการของเสียจากผลิตภัณฑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
และแตงตั้งเจาหนาที่ติดตามการปฏิบัติการตามกฎหมาย 



 

 

๑๖๕

 รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... โดยกําหนดเรื่องสิทธิในทรัพยากรน้ํา 
กําหนดเรื่ององคกรบริหารจัดการ กําหนดใหมีกองทุนดําเนินงาน กําหนดเรื่องการพัฒนาฟนฟู คุมครอง
และอนุรักษทรัพยากรน้ํา กําหนดเรื่องการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ขาดแคลนน้ํา รวมถึงการ
ชลประทาน โดยมีบทกําหนดโทษทางอาญา 

 รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อการสงเสริมการอนุรักษ
สัตวปา โดยกําหนดเขตอุทยานแหงชาติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การแบงเขตการใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติ การจัดตั้งเงินกองทุน 

 รางกฎหมายควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน
ผลประโยชนจากการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการคา เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการนําทรัพยากร
พันธุกรรมไปใชประโยชนดานตางๆ ทั้งการใชประโยชนภายในประเทศและระหวางประเทศ กําหนดกลไก
การใหอนุญาตเขาถึงและกลไกการเจรจาตอรองผลประโยชนระดับชาติ และกําหนดหนวยงานกลางและ
หนวยงานรับมอบอํานาจ 

 รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย การดูแล และการใชประโยชนและการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ กําหนดกลไกและหนวยงานรับแจงการพจิารณาให
อนุญาตในการเคลื่อนยายดูแลใชประโยชนการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และกําหนด
หนวยงานประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(๒) กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่...) 
พ.ศ. .... โดยแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยแกไขบทนิยามคําวา สนามบินพาณิชย โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
นิยามคําวา “สนามบินพาณิชย” ใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กรมการขนสงทางอากาศ 

 รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... เพ่ือการสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปา โดยกําหนดชนิดสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง สัตวปาในบัญชีตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ การหามลา การครอบครองการคา การเพาะพันธุเพ่ือการคา การจัดตั้งสวนสัตวสาธารณะ การ
กําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา การคุมครองบริเวณที่อยูอาศัยของสัตวปา การจัดตั้งเงินกองทุนอนุรักษสัตว
ปา การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การแบงเขตการใชประโยชน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปา 



 

 

๑๖๖

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

 รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ขอเขาใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และแบงเขตการใชประโยชนระหวางพ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่เพ่ือการทองเที่ยว 

๓.๔ ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

(๑) กฎหมายที่ตองเรงปรับปรุง 

 รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  เพ่ือใหมี
คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ และใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนา
งานคุมครองผูบริโภค รวมทั้งแกไขสถานะของ สคบ. ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... 
ปรับปรุงเพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤตเรงดวน ใหการ
บริหารราชการแผนดินมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร ยกเลิกการเปนนิติบุคคลของกรม
และจังหวัด เปนตน 

 รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ...)   พ.ศ. .... 
แกไขเพิ่มเติมขอบเขตใหครอบคลุมหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐทุกแหง เพ่ิม
หลักการใหเปดเผยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 

 รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  เพ่ือปรับปรุง
วิธีการงบประมาณใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและนโยบายการบริหารราชการ
แผนดิน โดยเฉพาะการมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การกระจายอํานาจการจัดการงบประมาณ ลด
ขั้นตอน และปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักงบประมาณ 

 



 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ๓ 
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

หัวขอและสาระสําคัญโดยสังเขปของงานศึกษาวิจัย (Research areas) ที่สําคัญและจําเปนตอง
ดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพ่ือสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรูหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติที่สําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีดังนี้ 

 ๑   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู  

๑.๑ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการเกษียณเปน ๖๕ ป ในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและชีวิตความเปนอยู รวมทั้งการศึกษาโครงสรางอาชีพของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงตามโครงสราง
เศรษฐกิจ ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทย 

๑.๒ การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิงรุกในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ (KPI) อยางมีบูรณาการ ดวยการขับเคลื่อนแนวทางหลัก (Key Success Factor) ที่
ผลตอบแทนทางสังคมสูงและจัดทําขอเสนอแผนงานโครงการการลงทุนทางสังคมที่มีการใชทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพ 

๑.๓ การศึกษาประเภทของกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการตามลําดับขั ้นการ
พัฒนา ตั้งแตกลุมที่ยังมีความจําเปนตองอาศัยความไดเปรียบจากการใชแรงงานเปนหลักและมลูคาเพ่ิมและ
การสรางมูลคาใหสินคาและบริการมีนอย กลุมที่มีการใชองคความรูมากขึ้น มีการแปรรูปการเกษตร มี
ตราสินคาของกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา และกลุมที่ใชความรูและโอกาสในการผลิต
สินคาและบริการที่ตองสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหเกิดขึ้นกับลูกคา และใหมีการสะทอนความ
ตองการกําลังคนในแตละกลุม ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาและบริหารกําลังคนในแตละกลุม 

๑.๔ การศึกษาการลงทุนดานสุขภาพที่มุงพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ทั้งการ
สงเสริมและปองกันเปนการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น สงผลกระทบเชิงบวกตอผลิตภาพแรงงาน 



 

 

๑๖๘

 ๒  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแขง็ของชมุชนและสงัคมเปนรากฐาน
ที่มั่นคงของประเทศ 

๒.๑ การศึกษาเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยองคกรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการที่มีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จที่จะ
ทําใหภาคประชาสังคมเขมแข็ง กลไกการดําเนินงาน การบริหารจัดการองคกรภาคประชาสังคมและการ
เช่ือมโยงเปนเครือขาย ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลของภาคประชาสังคมอยางเปนระบบ เพ่ือใชเปน
เครื่องมือระดับพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

 ๓   ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 

๓.๑ การบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 
(๑) การศึกษาพฤติกรรมการออมและการพัฒนาระบบการออมระยะยาว โดยให

ความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการออมของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ เพ่ือ
สามารถกําหนดแนวนโยบายในการสงเสริมการออมไดอยางเหมาะสม และศึกษาเรื่องระบบการออมระยะยาว
ของประเทศที่จะตองเรงใหขยายขนาดและครอบคลุมประชาชนสวนใหญได โดยศึกษาระบบการออมที่มี
อยูในปจจุบันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และระบบการออม
ที่ตองมีเพ่ิมเติม โดยศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการของตางประเทศ ผลกระทบ และความเสี่ยงระยะสั้น
และระยะยาว 

(๒) การศึกษาระบบการเงินระดับฐานราก เพ่ือวางระบบที่ชวยเสริมบริการ 
ของระบบการเงินเชิงพาณิชย เพ่ือกําหนดรูปแบบและกฎระเบียบในการดําเนินงานที่เหมาะสมกับเง่ือนไข
และโครงสรางสังคมไทย โครงสรางภาคการเงินของประเทศ รวมทั้งการคุมครองผูบริโภค 

๓.๒ การปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคาของสินคาและบริการ 
บนฐานความรูและความเปนไทย  

(๑) การปรับโครงสรางภาคเกษตร 

 (๑.๑) การศึกษาวิจัยโอกาสและความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในกลุมสินคาสรางรายไดหลักจากการสงออก 
โดยเฉพาะสินคาที่สงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปเบื้องตนจํานวนมากซึ่งมีมูลคาเพ่ิมนอย ทําใหประเทศไทย
เสียโอกาสใหตางประเทศ อาทิ ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ออย เพ่ือผลักดันผลการวิจัยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 



 

 

๑๖๙

(๑.๒) การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ใน
กลุมสินคาที่มีการเนาเสียงายและมีปญหาราคาตกต่ําเปนประจําทุกป ทําใหภาครัฐตองเขาไปแกไข
ปญหาเฉพาะหนาโดยการแทรกแซงราคาอยางตอเนื่อง อาทิ ผลไม (ลําไย ทุเรียน เงาะ ล้ินจี่ มังคุด) ผัก 
(กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ) เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว 

(๑.๓) การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรของไทยที่มี
ศักยภาพทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุและการตระหนัก
เร่ืองสุขอนามัยของผูบริโภค อาทิ พืชสมุนไพร สินคาเกษตรอินทรีย พืชพลังงาน ซึ่งการสนับสนุนของ
ภาครัฐที่ผานมายังอยูในวงจํากัดและไมแพรหลาย ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนา 

(๑.๔) การศึกษาวิจัยความตองการของตลาดในการรองรับสินคาเกษตรในกลุม
ตางๆ ที่มีการเพิ่มมูลคาและมีศักยภาพในดานการตลาด เพ่ือใหสามารถวางตําแหนงทางยุทธศาสตร
ดานการตลาดที่เช่ือมโยงกับดานการผลิตที่ภาครัฐมีการสงเสริมและสนับสนุน  

(๒) การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

 (๒.๑) การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อใหมีการลงทุนในการสราง พัฒนา และ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง (Potential industries) และอุตสาหกรรมใหม (New-wave 
industries) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองดานชีวภาพ (Bio-based Industries) ทั้งนี้ จะตอง
ศึกษาวิจัยเพื่อใหสามารถระบุถึงระดับกลุมอุตสาหกรรมยอย (Segment of industries) และระดับสินคา 
(Products) ที่จะมุงเนนใหมีการสรางมูลคาเพ่ิม (Value creation) ใหเกิดขึ้นตลอดหวงโซมูลคา (Value 
chains) รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงกับภาคบริการใหเปนไปในทิศทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

(๒.๒) การวิจัยเพื ่อพัฒนาและประยุกตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที ่สําคัญ  
๘ สาขานํามาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ๘ สาขา ไดแก การผลิตขั้นสูง 
อิเล็กทรอนิกส-ยานยนต นิวทราซูติคัล ระบบฝงตัว เช้ือเพลิงชีวภาพ ระบบเซลลแสงอาทิตย ไบโอพลาสติก 
(Bio-Plastics) และผลิตภัณฑยางที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ โดยมุงเนนดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ศึกษารูปแบบ/แนวทางการใชกลไกตลาด (Market Mechanism) ควบคูไปกับกลไก/มาตรการของภาครัฐ 
(Government mechanisms/measures) ที่เปนผลใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสามารถสรางประโยชน
ไดในเชิงพาณิชย 



 

 

๑๗๐

(๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ 
 (๓.๑) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตภาคบริการของประเทศไทย (Productivity 
in the Thai Services Sector) โดยใหความสําคัญตอปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพการผลิต 
และการเพิ่มมูลคาผลผลิตสาขาบริการโดยใชความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรมและทักษะความชํานาญ ซึ่งจะ
ไดมีการสํารวจสาขาบริการสําคัญและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดประสิทธิภาพการผลิตทั้งในรูปของ
ผลผลิตของสาขาบริการและที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาบริการที่มีการใชเทคโนโลยี
ระดับสูงดวย ตลอดจนมีฐานขอมูลดานการปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศที่สนับสนุนการ
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับสาขาบริการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับธุรกิจได 

   (๓.๒) การวิจัยตลาดการทองเที่ยวในเชิงลึกเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตลาด 
(Market segmentation) กับรสนิยมและความตองการสินคา (Product) และบริการ/อุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวของ (Related services and incentives) ภายใตแนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีสวนในการ
กระตุนและสรางความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการอื่นๆ ที่เก่ียวของเปนรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism development) โดยที่การพฒันาในรปูแบบนีจ้าํเปนตอง
มีขอมูลดานการตลาดที่มาจากการวิจัยในเชิงลึกเพ่ือใหไดทราบถึงพลวัตรของความตองการ/ความคาดหวัง
ของนักทองเที่ยวแตละกลุม (Traveler segment) ที่มีตอการทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่ให
ความสนใจการทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของภูมิภาคและความเปนไทย ในบริบทที่เนนให
ความสําคัญตอนักทองเที่ยวคุณภาพและมีการพัฒนาสินคาและบริการอยางเปนระบบครบวงจร 

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

(๔) การคาและการลงทุน 
(๔.๑) การศึกษาในเชิงลึกถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน 

(Investment Climate) ในเชิงบวกของประเทศ ศึกษาตอยอดจากการสํารวจ ประสิทธิภาพการผลิตและ
บรรยากาศการลงทุนในป ๒๕๔๗-๒๕๔๘ (PICS) ในเชิงลึกและลงรายละเอียดถึงปจจัยที่เปนสาเหตุหลัก
และมีผลกระทบตอการสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีและการกระตุนใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ทั้งในสวนที่เก่ียวของกับกฎ ระเบียบและการกํากับดูแล รวมทั้งการใหบริการของภาครัฐ เพ่ือใหมีการ
กําหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมเพื่อมุงแกไขอุปสรรคในระดับรากฐานของปญหา รวมทั้งใหมีการปรับปรุง
กฎ ระเบียบและการกํากับดูแลและอุปสรรคดังกลาวดวย ซึ่งจะทําใหการดําเนินการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับภาพรวม (Macro)/ระดับสาขา (Sector)/และระดับอุตสาหกรรม (Industry) สง 
ผลกระทบในเชิงบวกตอทั้งผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจทั้งในดานการแขงขันในตางประเทศและ
เศรษฐกิจภายในประเทศควบคูกันไป ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 



 

 

๑๗๑

(๔.๒) การศึกษาในเชิงลึกเพื่อกําหนด/ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุน
ทั้งที่อยูในรูปสิทธิประโยชนดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนที่ไมใชภาษีอากร (Tax-based incentives 
and non-tax incentives) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศรวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนใน
ตางประเทศ โดยมุงศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
และแนวทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตองครอบคลุมและผสมผสานกันทั้งมาตรการ/
สิทธิประโยชนดานภาษีอากรและที่ไมใชภาษีอากร เพ่ือดึงดูดการลงทุนตรงจากภายนอก (FDI) รวมทั้ง
การสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ จําเปนตองมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลตอการสงเสริมการลงทุนอยางแทจริง ทั้งนี้ จะตองมีการศึกษาถึงการปรับปรุง
กลไกและรูปแบบในการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหการบริหารจัดการในเชิงรุกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓.๓ ปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน  

(๑) ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกส 

(๑.๑) การศึกษาและสํารวจการเคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ เปนการ
ตอยอดโครงการนํารอง Commodity Flow ระยะที่ ๑ ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการเก็บขอมูล
การเคลื่อนไหวของสิ้นคา ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๘ โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (สสช.) 

(๑.๒) การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ซึ่งเดิมไดดําเนินการ
โดย สพศ./สศช. และส้ินสุดโครงการแลวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ทั้งนี้ในขั้นตอนตอไปควรเรง
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลที่มีอยู และจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหครอบคลุมคํานิยาม และคุม
รวมโลจิสติกส เพ่ือใหสะทอนภาพตนทุนและมูลคาเพ่ิมที่แทจริงของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไดถูกตองและ
สมเหตุสมผลมากขึ้น และเพ่ือใหมีขอมูลครบถวนตาม คุมรวมของกิจกรรมโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล 
และสรางมาตรฐานในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสสําหรับประเทศไทยที่มีความละเอียดและถูกตองแมนยํา
มากขึ้น รวมทั้งศึกษาและคํานวณตนทุนโลจิสติกสที่ลงลึกในแตละภาคการผลิต 

(๑.๓) การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย เพ่ือพัฒนาชุดของดัชนีช้ีวัด 
(Key Performances Indicators: KPI) การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศในภาพรวม และเพ่ือสํารวจ
สถานภาพและพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกส รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการกําหนดและ
พัฒนา KPI เพ่ือใหสามารถใช KPI การพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนเคร่ืองมือในการวัดสถานภาพ 
ความกาวหนา และระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไดอยางตอเนื่องตอไป และเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยใชระบบดัชนีช้ีวัดที่พัฒนาขึ้นมา 



 

 

๑๗๒

(๑.๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส (LSPs) โดยพิจารณา 
แนวโนมพัฒนาการของการคาระหวางประเทศ สถานการณเศรษฐกิจและธุรกิจของภูมิภาค แนวโนมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขภายในประเทศ เปนตน ที่สงผลกระทบตอโอกาสและภัยคุกคาม
ของธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกส (LSPs) ซึ่งจากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศพบวา 
แนวโนมการเจริญเติบโตของ LSPs ประมาณ ๓-๔ เทาของ GDP เห็นวาเปนโอกาสอันดีในการสราง
มูลคาเพ่ิมจาก LSPs ทั้งนี้ จําเปนตองหาแนวทางผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนในการสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ และแนวทางปองกันภัยคุกคาม อันเนื่องมากจากปจจัยที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงไป 

(๑.๕) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐ
และโลจิสติกสเพื่อการนําเขาสงออก (Thailand Single Window e-Logistics) โดยศึกษาทบทวนระบบ 
ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกในปจจุบันทั้งหมด (System Review) และกําหนด
มาตรฐานรายการขอมูลและแบบฟอรมเอกสารเพื่อการนําเขา-สงออกท่ีมีการลดรูป ลดความซ้ําซอนและ
ใชมาตรฐานรวม (Simplification, Harmonization และ Standardization) ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานดาน 
โลจิสติกสเพ่ือการนําเขาสงออก และพัฒนาไปสู e-Logistics 

(๑.๖) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสเช่ือมโยงกับ
ตางประเทศ เชน การศึกษาโอกาส ลูทางการวางระบบเชื่อมโยงดานโลจิสติกส ทั้งที่มีอยูในประเทศ และ
เครือขายในตางประเทศ รวมทั้งวางแผนเพื่อขยายเครือขายไปยังประเทศเพื่อนบาน อินเดีย และจีน 
ซึ่งปจจุบันมีงานศึกษาบางชิ้นกําลังดําเนินการโดย สกว. 

(๑.๗) การศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส เชน RFID Intelligent Packaging และรถกึ่งพวงแบบพิเศษ  
B-Double เปนตน 

(๒) ดานพลังงาน 

(๒.๑) การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อการผลิตไฟฟา เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา แสงอาทิตย ลม 
ความรอนใตพิภพ พลังลม แตการดําเนินการยังมีปญหาอุปสรรคตางๆ และขีดจํากัดในการพัฒนา และ
เมื่อพิจารณาถึงเช้ือเพลิงอ่ืนๆ เชน น้ํามัน ถานหิน ซึ่งภายในประเทศมีไมพอเพียง จําเปนจะตองส่ังซื้อจาก
ตางประเทศซึ่งมีราคาแพงและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดโลก  ดังนั้น พลังงานจากนิวเคลียรเปน
ทางเลือกทางหนึ่งสําหรับประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากคาเช้ือเพลิงมีราคาถูก ทําใหตนทุนการผลิต
ไฟฟาต่ํา อยางไรก็ตาม จะตองไดรับการยอมรับจากประชาชน และมีมาตรการดานความปลอดภัยอยาง
เขมงวด มีการตรวจสอบอุปกรณ และระบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือมิใหมีการรั่วไหลและเปนอันตราย
ตอสภาพแวดลอมและประชาชนในบริเวณโรงไฟฟา นอกจากนี้ตองมีวิธีขจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกตอง
อีกดวย 



 

 

๑๗๓

(๒.๒) การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย เพ่ือใหมีความคุมคาในการ
ใชงาน ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไดนานขึ้น และมีความเหมาะสมกับ
ภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนที่อยูในทองที่หางไกลและไมมีไฟฟาใช 
ประหยัดตนทุนในการวางระบบสายสงไฟฟาและลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ รวมทั้งลดมลภาวะ
เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาดและมีความยั่งยืน 

(๒.๓) การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดานอุปสงคและอุปทาน เพ่ือกําหนด
เปนเปาหมายการผลิตวัตถุดิบโดยละเอียด ทั้งดานปริมาณ และพ้ืนที่เพาะปลูก โดยสามารถประมาณให
เพียงพอตอความตองการในการผลิตเพื่อน้ํามัน ไมเกิดความขาดแคลน หรือในทางกลับกันไมเกิดภาวะลน
ตลาด และไมบิดเบือนการเพาะปลูกเพ่ือการอื่นเดิมเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีพ้ืนที่เพาะปลูก
จํากัด และสินคาเกษตรหลายชนิดเปนการผลิตเพื่อการสงออก และการบริโภคในประเทศ ในลักษณะอื่นๆ 
ที่ไมใชการผลิตเพื่อทดแทนน้ํามันอยูแลว 

 ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ    
การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

 ๔.๑ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

(๑) การศึกษาเพื่อวางระบบการจัดทําอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยใหครบถวนสมบูรณ ทําการศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนทองถ่ินและนักพฤกษศาสตรพ้ืนบาน 
เพ่ือประเมินศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนทีชุ่มน้าํ 
และระบบนิเวศ จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม รวมทั้ง
ศึกษารวบรวมชนิดพันธุที่หายาก ใกลสูญพันธุ และพันธุกรรมพืชทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสายพันธุที่
มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความสําคัญของงานวิจัยคือ เพ่ือสรางพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการพรอมไปกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ในการอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเพ่ือคุมครองสิทธิชุมชนและผลประโยชนของประเทศจากการแยงชิง
ทรัพยากรพันธุกรรม 

(๒) การศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม เชน การพัฒนา
สมุนไพร การแพทยแผนไทย การพัฒนาองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย การศึกษาวิจัยระบบนิเวศ
เกษตร และระบบนิเวศดิน จุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ ทั้งนี้ 
ความสําคัญของงานวิจัยคือ เพ่ือสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เช่ือมตอภูมิปญญา
ทองถ่ินกับองคความรูสมัยใหม 



 

 

๑๗๔

๔.๒ การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

(๑) การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจาก
การพัฒนา เชน ระบบนิเวศชายฝง ระบบนิเวศลุมน้ํา ระบบนิเวศและพื้นที่เปราะบาง เปนแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(๒) การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจําแนกประเภทพื้นที่คุมครองและพื้นที่อนุรักษให
สอดคลองกับขอเท็จจริง รวมทั้งศึกษาแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษอยาง
ย่ังยืน เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดการปาชายเลนชุมชน การจัดการปาตนน้ํา 

(๓) การศึกษาวิจัย และสํารวจเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแรในอนาคต โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และความจําเปนของคนรุนตอไป รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
จัดการภาวะมลพิษจากเหมืองแรที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย 
และชีวิตความเปนอยูของประชาชน สนับสนุนการศึกษาวิจัยรวมระหวางผูรูในชุมชน นักพัฒนา และ
นักวิชาการ เพ่ือยกระดับความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตนเองได 

(๔) บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมนํ้า โดยการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีกวา ๘๐๐ ภูมิปญญาในการบริหารจัดการลุมน้ํา ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ
ทายน้ํา สูระบบความรูสากลที่สามารถเรียนรูและนําไปตอยอด ประยุกตใชกับลุมน้ําตางๆ ที่ยังขาดระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ําควรมีการนําระบบ IT และ 
ภูมิสารสนเทศเขาประยุกตใชดวย เพ่ือความถูกตอง สมบูรณและสามารถสรางแบบจําลองในสภาวะตางๆ 
ที่เปนประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการ 

(๕) การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําชลประทานการถายโอนงานที่
เดิมอยูในความรับผิดชอบของภาครัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ยังขาดองคความรูในการ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษาระบบ อยางถูกตองตามหลักวิชาการทําใหเกิดความสูญเสีย และการ
กระจายน้ําไปสูกลุมผูใชไมมีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดานกระบวนการมีสวนรวมในสวนที่
ยังขาดความชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา และเพ่ิมมูลคาน้ํา 

 ๔.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๑) ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่ อสง เสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเมินผลนโยบายและผลการดําเนินงาน
การจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐที่ผานมา เพ่ือปรับแนวทางและพัฒนาความ
หลากหลายของสินคา เผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูเก่ียวของ พัฒนาฐานขอมูล
ดานผลิตภัณฑฉลากเขียว และเตรียมความพรอมของระบบใหการรับรองผลิตภัณฑ รวมถึง กําหนด
มาตรการสนับสนุนแกผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยการใหสิทธิประโยชนทางดานราคา รวมทั้ง
สรางมาตรการจูงใจแกหนวยงานและบุคลากรผูเก่ียวของกับกลไกการจัดซื้อจัดจาง  



 

 

๑๗๕

(๒) ศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพ่ือใหมีการ
สนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลใหมีมากขึ้น ไมวาจะเปนในลักษณะกลุมผูคัดแยกวัสดุมีคา กลุมพอคาคนกลาง
รับซื้อวัสดุมีคา และกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนผูแปรรูปวัสดุเหลือใชหรือขยะไปเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคาตอไป จําเปนตองมีการศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพ่ือลด
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการศึกษาจะคลอบคลุมถึงอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลดวย  

(๓) ศึกษาแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลังสงเสริมการผลิตและ
บริโภคที่สะอาด ศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุน
ใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่สะอาด เพ่ือประหยัดการใชทรัพยากร จูงใจให
ประชาชนลดและคัดแยกขยะ หรือจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมกับสินคาที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
จัดเก็บภาษีในพื้นที่พิเศษหรือพ้ืนที่ทองเท่ียวที่สําคัญเพื่อจัดสรรมาใชในการจัดการส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
เปนตน 

 ๕   ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

๕.๑ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ เพ่ือใหมีการปรับระบบ
บริหารจัดการภาครัฐใหสอดคลองหลักธรรมาภิบาล จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึก ทั้งในดานการ
เสริมสรางและยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายและระเบียบราชการเพื่อสราง
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจัยระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวยเสริมความ
เขมแข็งของภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ทองถ่ิน การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หนาที่ ระบบงาน 
และขนาดหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการวิจัยความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการสรางระบบจัดการ
ความรูในองคกร และ e-Government 

๕.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ การติดตามประเมินผลบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ 
อาทิ การมีสวนรวมแสดงความเห็น รวมคิด รวมทํา และรวมกําหนดนโยบายในแผนงานโครงการของภาครัฐ 

๕.๓ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือใหมีขบวนการเสริมสรางและ
พัฒนาประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนและทุกระดับของสังคม มีประเด็นที่จําเปนตองศึกษาวิจัย 
ในเชิงลึก ๒ ดาน คือ ๑) การศึกษาบทบาทผูนําทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยและหลัก 
ธรรมาภิบาล และ ๒) การวิจัยแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน
สังคมไทย อาทิ การปลูกฝงวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการศึกษา การผลักดันวัฒนธรรมประชาธิปไตยมา
ใชในวิถีชีวิตประจําวัน 



 

 

๑๗๖

 ๕.๔ การกระจายอํานาจและการพัฒนาพื้นที่ ควรมีการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในเรื่อง
สําคัญๆ อาทิ 

(๑) การศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
อยางเหมาะสมเกื้อกูลกัน มุงใหสามารถดําเนินภารกิจภายใตหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนไมซ้ําซอน 
สนับสนุนเชื่อมโยงกัน รวมทั้งศึกษาหาแนวทางรูปแบบการจัดการการใชทรัพยากรรวมกัน และการเพิ่มขีด
ความสามารถการบริหารจัดการเพื่อการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

(๒) การพัฒนาขีดความสามารถดานการเงิน การคลังและการบริหารจัดการให
องคกรปกครองทองถิ่นสามารถรับผิดชอบดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จําเปนตองมีการดําเนินการวิจัยใน ๒ ประเด็นสําคัญ ดังนี้  ๑) การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละระดับอยางสอดรับกับภารกิจ และความตองการการใชจายในการจัดบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงใหสามารถกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรรายไดที่เปนธรรม 
เทาเทียมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับขนาด รูปแบบ ภารกิจหนาที่การใหบริการ
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงขนาดรายจายที่จําเปนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละระดับ สามารถจัดสรรรายไดใหสอดรับกับภารกิจอยางแทจริง และ ๒)การศึกษา
รูปแบบ ทางเลือกและมาตรการการเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนา
จัดเก็บรายไดของตนเอง มุงใหสามารถนํารูปแบบ แนวทางและมาตรการที่มีอยูเดิมมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางทางเลือกใหมๆ ในการขยายฐานรายได และการใชระบบจัดเก็บคาบริการ เพ่ือให
ทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว 

(๓) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการดําเนินนโยบายการกระจาย
อํานาจ ควบค ูกับการพัฒนาองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ มุงใหมีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ โดยมีดัชนีช้ีวัดที่
ชัดเจนและการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเสริมสรางและเผยแพร
องคความรูการกระจายอํานาจ รูปธรรมจากการดําเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายที่สงเสริมกระบวนการกระจายอํานาจใหสัมฤทธิ์ผล 

(๔) การศึกษาแนวโนมและผลกระทบของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนใน
ระดับประเทศ ภาคและพื้นที่เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค มุงเนนการศึกษาสถานการณและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับความเปนเมือง ตลอดจนรูปแบบกระบวนการสูความเปนเมืองและทิศทาง 
การขยายตัวที่ชัดเจน สามารถกํากับผลกระทบการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนตอการเปล่ียนแปลง
การใชประโยชนพื้นที่ และดานสังคมคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจและระบบการผลิตสาขาตางๆ โดยศึกษาทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดบัภาค และพ้ืนที่
เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคของประเทศ 



 

 

๑๗๗

(๕) การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ (National 
Spatial Development Framework) มุงศึกษาชี้แนะรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในระดับประเทศ ภาค กลุม
จังหวัด เพ่ือกําหนดการใชประโยชนพ้ืนที่หลักระดับภาค/และอนุภาค ควบคูกับการพัฒนาระบบและ
ศักยภาพชุมชนสําคัญ ๆ ใหมีบทบาทสอดคลองกับศักยภาพและสภาพภูมิสังคม มีการวิเคราะหการ
ผลิตสาขาและกลุมสินคาและบริการที่มีศักยภาพในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งการชี้แนะการพัฒนาระบบโครงขาย
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสที่เช่ือมโยงพื้นที่และชุมชนระดับตางๆ อยางเหมาะสม ตลอดจน
มาตรการเสริมดานการบริหารจัดการเพื่อผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ อันจะชวยเสริมสราง
ใหเกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่ชนบทและเมืองอยางเก้ือกูล และสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู 
สังคมที่มีความสุขอยางย่ังยืน” 

(๖) การวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองอยางย่ังยืนในพื้นที่
ศูนยกลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ (บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน) มุงเนนการศึกษาวาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เช่ือมตอพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออกและพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันตกใหเปน 
กลุมเมือง/มหานครที่นาอยู เปนตนแบบของเมืองที่มีคุณภาพของประเทศเปนฐานการกระจายความเจริญ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๗) การศึกษารูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนที่เช่ือมโยงชุมชนทองถิ่นกับภูมิภาคและสวนกลาง มุงเนนการศึกษากลไกและระบบการบริหาร
จัดการและประสานขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน ที่เร่ิมจากกระบวนการแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแผน
ทองถ่ินและแผนพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ภาคและประเทศ ตลอดจนศึกษาปจจัยที่เอ้ือตอการ
เสริมหนุนใหเกิดการบูรณาการการพัฒนา และการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินการในระดับพื้นที่และชุมชนอยางแทจริง 

๕.๕ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล เพ่ือใหการพัฒนา 
ระบบติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกระดับ จําเปนตองมีการศึกษา 
วิจัยใน ๒ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การติดตามประเมินผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
และแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใชดัชนีช้ีวัดผลกระทบการพัฒนา และ ๒) การพัฒนาระบบขอมูล
และระบบบริหารจัดการสถิติเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่สิบ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
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ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมา  นับต้ังแต่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสดจ็เถลิงถวัลยราชสมบัติ ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในพระราชจริยวัตร และ 

พระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ทรงบ าเพ็ญสร้างความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทย  ทั้งยังทรงด ารงไว้ซ่ึง 

“ธรรม” ทั้งปวง ทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยส่องน าทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความม่ันคงและ
ย่ังยืนมาโดยตลอด ด้วยมีพระปณิธานอันแกร่งกล้าที่จะเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพ่ือ 

พสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทั้งพระราชทานค าสอนและ 

ทรงคิดค้นรูปแบบกระบวนการพัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน  ยึดหลักผลประโยชน์และการ 

มีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน และภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น ทั้ ง 

พระราชทาน “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซ่ึงประกาศใช้ในปีมหามงคล

น้ี เป็นแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วน 

ทุกหมู่เหล่า ทุกภมูิภาคทั่วประเทศ มาร่วมกันด าเนินการในทุกขั้นตอนอย่างกว้างขวาง  และเหน็พ้องร่วมกัน

อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏบัิติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและย่ังยืน มุ่งสู่ “สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั” อันจะเป็น 

การเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 

ในวโรกาสมหามงคลสมัย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  อันเป็นปีแห่งการฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ปวงชนชาวไทยทุกภาคส่วน ทุก

สาขาอาชีพในทุกภมิูภาคที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ กับส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติมาอย่างเป็นขั้นตอนโดยตลอด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐  แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และเช่ือมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติ

ให้สมานฉันท์เป็นหน่ึงเดียว  โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยในอนาคตมีการพัฒนาที่ม่ันคงย่ังยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะน าสังคมไทยไปสู่ความสันติสุขและคนไทยทั้งชาติอยู่ร่วมกัน

อย่างรู้ รัก สามัคคีภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านกันายกรฐัมนตรี 



ส า รบั ญ 
   

 ปฐมบท  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบับริบทการพฒันาประเทศ ก-ธ 

 ส่วนที่ ๑  สรุปสาระส าคญั แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ น-ฮ 

 ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 ส่วนที่ ๒   การเปลีย่นแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภวิตัน์   
 สถานะ และวสัิยทัศน์ของประเทศไทย 

บทที่ ๑ การเปล่ียนแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวตัน ์ ๑ 
 สถานะ และทิศทางการปรับตวัของประเทศไทย   

 ส่วนที่ ๓  การขบัเคลือ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 ฉบับที ่๑๐ สู่การปฏิบตั ิ

บทที ่๒ ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม ๔๗ 
 แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

บทที ่๓ ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม ๖๕ 
 ใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  

บทที ่๔ ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและยัง่ยนื ๗๗ 

บทที ่๕ ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ  ๙๗ 
 การสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

บทที ่๖ ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ ๑๑๗ 

บทที ่๗ การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล ๑๓๗ 

 ภาคผนวก     



 



ป ฐ ม บ ท 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

 

 ดังเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลกโดยทั่วกันแล้วว่า ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกระดับ 

ต่างถวายความจงรักภักดีและเคารพรักอย่างแรงกล้าแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช” ทรงเป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจและเชื่อมความรกัสามคัคีของปวงชนทั้งชาติใหส้มานฉนัท์
เป็นหนึง่เดียวกนั ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกและทรงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เช่ือมระหว่าง “ความรกั
ชาติ” และ “ความศรทัธาในศาสนา” ตลอดทั้งทรงเป็นสญัลักษณ์ของความดีเลิศแห่งเอกลักษณ์ของชาติ 
การสบืทอดจารีตประเพณี ความมั่นคงแห่งระบอบการปกครอง และความหวังแห่งอนาคตของชาติไทยและ

ของโลก 

 นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ ถึงปัจจุบันครบ ๖๐ ปี ย่ังยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระองคท์รง

ด ารงไวซ่ึ้ง “ธรรม” ทั้งปวงและทรงเปรียบประดุจแสงชชัวาลที่คอยส่องน าทางการพฒันาประเทศให้

เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานน้ี ด้วยมีพระปณิธานอันแกร่งกล้าที่จะทรงเสียสละ

ประโยชน์ส่วนพระองค์เพ่ือพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์  

หรือหมู่เหล่า และทรงถือว่าทุกข์ของพสกนิกรคือทุกข์ของพระองค์ จึงได้ทรงอุทิศพระวรกาย ทุ่มเท

พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ในการบ าเพ็ญพระราชกรณีกิจหลากหลายนานัปการด้วยพระวิริยะ

อุตสาหะ ทั้งพระราชทานค าสอนและมีพระจริยวัตรอนัเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ซ่ึงล้วนแต่น าประโยชน์สุขมาสู่

พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิษฐาน 

เน่ืองในพระราชพิธบีรมราชาภิเษก เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือ่ประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

๑ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพ้ืนฐาน

และเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท พระองค์จึงได้เสดจ็พระราชด าเนิน

ไปทรงเย่ียมเยียนและศึกษาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพ้ืนที่ชนบททุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

ได้ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารและทรงรับทราบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของ

ประชาชนทั่วทุกท้องถิ่น ซ่ึงน าไปสู่พระบรมราชวินิจฉัยในปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยพระราชทานแนวพระราชด าริ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นการพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนในชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ อนัเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความย่ังยืนได้อย่างแท้จริง  
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๑.๑ หลักการทรงงาน 

 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลาง 

ที่สอดคล้องกบัสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏบัิติได้จริง โดยทรงยึดหลักการ
๑1
 ในการพัฒนาตามโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมา สรุปได้ดังน้ี 

 ประการแรก : การพัฒนาต้องเอา “คน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลัก “ผลประโยชนข์องประชาชน” 
และ “การมีส่วนร่วมตดัสินใจของประชาชน” โดยในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุก
โครงการ ทรงให้ยึดหลักประชาชนทุกคนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการและคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละ

ดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย ยึดหลักคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุนหรือ “ขาดทุนคือก าไร” คือการให้และการ
เสียสละอันมีผลเป็นก าไรคือ “ความอยู่ดีมีสุข” ของประชาชน และต้องให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่ขั้นตอน “การท าประชาพิจารณ”์ ก่อนเร่ิมโครงการ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนตัดสนิใจเลือกหาทางออกของตนเอง แล้วจึงให้ผู้น าท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการร่วมกนัต่อไป 

 ประการที่สอง : ยึดหลัก “ภูมิสงัคม” ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น โดย
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริจะต้องมีกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคล้องกบั ภูมิ หรือลักษณะ

ภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ คือสภาพธรรมชาติแวดล้อมรอบๆ ตัวคน และต้องอยู่บนพ้ืนฐานเดิมของ 

สงัคม หรือภูมิประเทศทางสังคมวิทยา ที่ค านึงถึงการด าเนินวิถีชีวิตของ “คน” ในสังคมหน่ึงๆ ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมใน

สงัคมน้ันๆ  ทรงให้ความส าคัญต่อการใช้หลักวิชาในการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” และ “พัฒนาคน” 
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ต่อหลักการและประโยชน์ของการพัฒนา รวมทั้งข้าราชการก็

ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาพภมิูสังคมของคนในพ้ืนที่น้ันๆ ว่า
มีปัญหาเช่นไรและมีความต้องการอะไร ทั้งน้ี กเ็พ่ือให้การวางแผนและการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสามารถแก้ปัญหาและสอดรับกบัความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มากที่สดุ 

 ประการที่สาม : การพัฒนาต้องเร่ิมต้นจาก “การพึง่ตนเอง” ให้ได้ก่อน โดยรู้จักประมาณตน
และด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ท าตามล าดบัขั้น” ต้องสร้างพ้ืนฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนและครอบครัวให้พอมี พอกิน พอใช้ก่อน โดยใช้วิธีการที่ประหยัดและถูกต้องตามหลัก

วิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแขง็และเป็นอิสระแล้ว จึงค่อยพัฒนาข้ึนมาเป็นการแลกเปล่ียน การ

รวมกลุ่มช่วยเหลือพ่ึงพากันและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้แล้ว จึงพัฒนา

เครือข่ายเช่ือมสู่สังคมภายนอกเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในล าดับต่อไป ดังที่ทรงใช้ค าว่า “ระเบิดจาก 

ขา้งใน”๒2 

                                                 
๑
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว” กรงุเทพมหานคร : เซน็จูร่ี, ๒๕๔๘ 

๒
 พระราชด ารัสที่พระราชทานกบั ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน, 

วารสารอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ปีที่ ๒ ฉบบัที่ ๓ เดอืนมกราคม-มนีาคม ๒๕๔๗  
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๑.๒ การพัฒนาศักยภาพคนทุกมิติ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญต่อ “การพฒันาคน” เป็นอย่างย่ิง โครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริในระยะแรกๆ ล้วนแต่เป็นการพฒันาสุขภาพอนามยัและการศึกษาของ

ประชาชน ทรงเร่ิมจากโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ซ่ึงเมื่อมีการเสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมประชาชนในพ้ืนที่

ภูมิภาคต่างๆ กไ็ด้ขยายขอบข่ายโครงการออกไปกว้างขวางในภูมิภาคต่างๆ โดยท าหน้าที่บ าบัดรักษา

ประชาชนที่ส่วนใหญ่ยากจน และอบรมหมอหมู่บ้านอาสาสมัครในพ้ืนที่ห่างไกล และพระราชทานพระราช

ทรัพย์ให้จัดตั้ง “กองทุนโปลิโอ” ให้สร้างศูนย์ผลิตวัคซีน BCG ของสภากาชาดไทย รวมทั้งโครงการด้าน
สาธารณสุขอีกมากมายในปัจจุบัน ในด้านการศึกษาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ทหารจัดสร้าง 

“โรงเรียนร่มเกล้า” แก่ผู้ขาดโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกล พระราชทาน “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” ส าหรับ
ชาวภเูขา และ “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” ส าหรับเดก็ที่ก  าพร้า ตลอดทั้งทรงจัดตั้งทุนการศึกษาส าหรับ
บุคคลต่างๆ ไปเรียนต่อต่างประเทศ เพ่ือกลับมาท าประโยชน์แก่ประเทศชาติ ได้แก่ “ทุนภูมิพล” และ 
“ทุนอานันทมหิดล” เป็นต้น  

นอกจากน้ี ตลอดเวลาหกทศวรรษที่พระองค์ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน

พระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรที่ทรงให้ความส าคัญต่อการสรา้งจิตส านึกในศีลธรรมแก่ประชาชน ให้รู้จัก

ประมาณตน ประหยัดอดออม ไม่โลภ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต มีความเพียรและอดทน รู้จัก

เสียสละและแบ่งปันอยู่เสมอ ดังน้ัน การพฒันาคนตามแนวพระราชด าริจึงเป็นการเสริมสรา้งศกัยภาพ

ของคนทุกมิติ ทั้งดา้นร่างกายที่สมบูรณแ์ข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู ้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม 

มีจริยธรรมและความเพยีร อนัเป็นการขยายโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนในการด าเนินวิถีชีวิตได้

อย่างม่ันคงย่ังยืน และจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เกดิความย่ังยืนตามไปด้วย 
 

๑.๓ การพัฒนาแบบองค์รวม 

 การยึดหลัก “ภูมิสังคม” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้การด าเนินโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริมีลักษณะเป็น “การพฒันาแบบองคร์วม” กล่าวคือ เป็นการพัฒนาที่ 

“บูรณาการ” ทุกด้านเข้าด้วยกันภายใต้กระบวนการท างานที่ เ ช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน ในการน้ีได้
พระราชทาน “ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ” เพ่ือเป็นแนวทางการท างานแบบ
องค์รวมตามพระราชด าริ โดยทรงจ าลองพ้ืนที่ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทางสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ

สงัคมของแต่ละภมูิภาคไว้ส าหรับให้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง พัฒนา และเป็น “ศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัเกษตรกร” นับเป็นมิติใหม่ของการบริหารงานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกเฉพาะส่วนอย่างที่เคยท า
กนัในอดีต โดยน าเอาแผนงานกจิกรรมของหน่วยราชการต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันให้เกิดประโยชน์

แก่ชุมชนและเกษตรกรมากที่สุด ทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ โดยสามารถขอรับบริการได้ทั้งด้านการเกษตร 

การจัดหาน า้ เมล็ดพันธุ์พืช การตลาด การฝึกอบรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและ

การประกอบอาชีพ จึงเป็นการแกปั้ญหาและพฒันาพื้ นที่และชุมชนอย่างบูรณาการและครบวงจร 

 



 

 

ง 

 นอกจากน้ี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริดังกล่าว ยังท าหน้าที่เสมือน 

“พิพิธภณัฑธ์รรมชาติที่มีชีวิต” เพ่ือเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา
เรียนรู้อย่างรอบด้าน จากสภาพความเป็นจริงของการด ารงวิถีชีวิต ความรู้ที่รวบรวมสรรพวิชาการที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้มีการทดลองวิจัยและปรับใช้ภมิูปัญญาท้องถิ่นเป็นเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่ “ประหยดั 
เรียบง่าย ไดป้ระโยชนสู์งสุด” สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติแวดล้อมและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ตลอดทั้งการเรียนรู้วิธีการท างาน “ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกนั” ของหน่วยราชการ
หลายฝ่าย ที่ได้ก่อให้เกิดการ “รู ้รกั สามคัคี” ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นพ้ืนฐานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง และขยายผลการพัฒนาให้กระจายในวงกว้างสู่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่

ใกล้เคียงได้  

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริน้ี มีจ านวน ๖ แห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาค

ทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิสังคมแตกต่างกัน โดยการศึกษาค้นคว้า 

ทดลองวิจัยในแต่ละศูนย์ให้ความส าคัญในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของภูมิภาคน้ัน ได้แก่  

๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานหลักคือ ท าการค้นคว้า ทดลอง และ

สาธติเกี่ยวกบัการพัฒนาที่ดินที่เสื่อมโทรมให้กลับฟ้ืนคืนสภาพและใช้ท ามาหากินได้ ๒) ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ท าการศึกษาพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ๓) ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ท าการศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบ

นิเวศบริเวณชายฝั่งและการประมง ๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษา

พัฒนาและค้นคว้าวิจัยเร่ืองป่าไม้เสื่อมโทรม และการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน ้าล าธารเพ่ือประโยชน์ทาง

เกษตรกรรมและการสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่พ้ืนผิวดิน ๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด

นราธิวาส ท าการศึกษาวิจัยดินพรุในภาคใต้ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมได้ 

และ ๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศึกษาพัฒนาการอาชีพทั้งทางเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง 
 
๑.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบท

และชุมชนท้องถิ่นนั้น พระองค์มิได้ทรงให้ความส าคัญแต่การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาทางการเกษตร

เท่าน้ัน แต่ยังทรงสนพระราชหฤทยัในเร่ืองการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นอย่างมาก โดยพระองค์ทรงมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนอยู่ร่วมกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้

อย่างสนัติและเกื้ อกูลกนั ทั้งน้ีเพราะเป็นฐานการท ามาหากินและการด ารงวิถีชีวิตที่ส าคัญที่สุดของ

ประชาชนในชนบท ซ่ึงได้เสื่อมโทรมลงมากจากการใช้ประโยชน์ของภาคเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้รับการจัดการ

แก้ไขฟ้ืนฟูได้เทา่ทนัสถานการณ์ จึงได้มีพระราชด าริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง

มาโดยตลอด ทั้งในเร่ืองการจัดการน า้ การปลูกป่าและการอนุรักษ์ดิน เน่ืองด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งสามด้านน้ีคือห่วงโซ่ของทุกชีวิต แนวทางด าเนินการจึงต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กับการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและไม่ท าลายธรรมชาติแวดล้อม 

 



 

 

จ 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทยัอย่างถ่องแท้ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ

ทรงคิดวางโครงการพัฒนาพลังงานจากน ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเร่ิมแรกคือ การคิดค้ นสร้าง

ฝนเทียมหรือที่รู้จักกันดีว่า “ฝนหลวง” เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้แล้งให้มีน า้ใช้ในการเกษตรและการบริโภค 
ในด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและอนุรักษ์ป่าไม้ ได้ทรงคิดค้นวิธีการแก้ไขโดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ

สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เป็นการ “ใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ” อาทิ “การปลูกป่า ๓ อย่างแต่ไดป้ระโยชน ์๔ อย่าง” คือ การปลูกป่าใช้ไม้ ป่าส าหรับใช้ผล 
และป่าส าหรับใช้เป็นไม้ฟืน ตลอดจนเป็นป่าที่ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน า้ล าธารด้วย นอกจากน้ันยังทรงหา

วิธเีกบ็กกัน า้ในพ้ืนที่สงู ซ่ึงทรงน าแนวพระราชด าริมาจากชาวเขา โดยท าฝายเกบ็กกัน า้ขนาดเลก็ตามแนว

ร่องหุบเขา ที่เรียกว่า “ฝายแมว้” (Check Dam) ให้เตม็ภเูขา ซ่ึงจะเป็นระบบกันไฟเปียกและช่วยให้ป่า
ชุ่มช้ืนสามารถเจริญงอกงามน าไปสู่ฝนตกตามฤดูกาล นอกจากน้ี ยังมีพระราชด าริแก้ไขปัญหาน า้ท่วม

โดยวิธีที่เรียกว่า “แกม้ลิง” โดยการขุดลอกคลองคูต่างๆ ให้น า้ไหลได้สะดวกและสร้างแหล่งกักเกบ็น า้ไว้
ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน า้เสยีโดยใช้หลักการธรรมชาติ ได้แก่ การใช้น า้ดีไล่น า้เสีย 

การใช้เคร่ืองกรองน า้ธรรมชาติคือวัชพืชดูดซับความสกปรกและสารพิษ การเติมออกซิเจนให้แก่น า้ด้วย

กงัหันน า้ และการใช้ป่าชายเลนบ าบัดน า้เสยี เป็นต้น 

 ส าหรับการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน ได้มีพระราชด าริให้ใช้น า้เพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืนแก่ดินและใช้น า้

ในการแก้ปัญหาดินขาดคุณภาพ เช่น เป็นตัวชะล้างและควบคุมปฏิกิริยาของดินเปร้ียวหรือดินพรุให้

สามารถน ามาใช้เพาะปลูกได้ ที่ใช้ค าว่า “แกลง้ดิน” และได้ทรงแนะน าการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือบ ารุง
ดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถเพาะปลูกและเพ่ิมผลผลิต ส่วนการป้องกันการพังทลายของหน้าดินตาม

พระราชด าริ คือ “การใชห้ญา้แฝก” ซ่ึงเป็นวิธีการอนุรักษ์หน้าดินที่มีประสิทธิภาพ จนประเทศไทย
กลายเป็นศูนย์กลางการใช้เทคนิควิชาการใช้หญ้าแฝกที่ประสบผลส าเรจ็และก้าวหน้ามากที่สดุในปัจจุบัน 
 
๑.๕ แนวพระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่ 

 ในเวลาต่อมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชด าริ 
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้ทดลองจัดท าเป็นตัวอย่างที่วัดมงคลชัยพัฒนา ต าบลห้วยบง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน า้เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาด

เลก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดหลักการ “พ่ึงตนเอง” และชุมชนต้องมี “ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ” ใน
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ควบคู่กับ “ความขยันหมั่นเพียรและอดทน” เป็นที่ต้ัง โดยพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน ๓ ขั้น กล่าวคือ ขั้นทีห่นึง่ การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได้ใน

ระดับประหยัดก่อน แล้วพัฒนาไปสู่ขั้นพออยู่พอกินและตัดค่าใช้จ่ายลงเกือบหมด ขั้นที่สอง การรวม

พลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการในด้านการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ 

สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแขง็และสมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และขั้นที่สาม การสร้าง

เครือข่ายกลุ่มและขยายขอบข่ายกิจกรรมให้หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ 

และองค์กรพัฒนาเอกชน ในด้านแหล่งเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการข่าวสารข้อมูล และอื่นๆ 

เพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุน การเพ่ิมผลประโยชน์ของกลุ่ม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสร้าง

ความเข้มแขง็ในระดับประเทศ 

 



 

 

ฉ 

๑.๖ สรุป 

 ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาโครงการอ้นเน่ืองมาจากพระราชด าริ รวมกว่า 

๓,๐๐๐ โครงการ เป็นไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในลักษณะทางสายกลาง

ที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตสงัคมไทยและสามารถปฏบัิติได้จริง โดยเอา “การพฒันาคน” เป็นตัวตั้งและยึดหลัก 
“ผลประโยชน์ของประชาชน” “ภูมิสังคม” “การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน” และ “การพ่ึงตนเอง” 
โดยด าเนินการอย่างบูรณาการที่อาศัยความ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่าย และ “เป็นไปตามล าดับขั้น” 
ได้ส่งผลท าให้ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ด าเนินการตามแนวพระราชด าริมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถด าเนินการได้อย่าง

ประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น ้า ป่าไม้ อย่างยั่งยืน อนัจะน าไปสู่ชุมชนและสงัคมที่

เขม้แข็งและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขระหว่างคนกบัคน และระหว่างคนกบัธรรมชาติไดอ้ย่างยัง่ยืน  

 ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา

กว่า ๒๐ ปีก่อนเกดิวิกฤตเศรษฐกจิ ขณะที่ระบบเศรษฐกจิเติบโตอย่างรวดเรว็และสร้างความม่ังค่ังให้แก่

ประเทศ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการค้า เสรีที่มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและแข่งขันสูง 

ทอดพระเนตรเหน็ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่พ่ึงพาปัจจัยภายนอกสูง จึงได้ทรงเตือนให้ประชาชน

ตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ ดังจะเหน็ได้จากพระบรมราโชวาทและพระราช

ด า รัสของพระองค์ นับตั้ งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา พบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเ น้นย ้า 

แนวทางการพฒันาบนหลกัแนวคิดการพึ่งตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ของคน 

ส่วนใหญ่ โดยใชห้ลกัความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสรา้งภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั 

และทรงเตือนสติประชาชนชาวไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพฒันาอย่างเป็นล าดบัขั้นตอนที่ใช้

ความรู ้คุณธรรมและความเพยีรในการปฏิบติัและการด ารงชีวิต ซ่ึงทั้งหมดน้ีภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ช่ือว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ท่านได้ทรงยึดเป็นแนวทางการพัฒนา 

ตามพระราชด าริเสมอมา และทรงให้ความส าคัญต่อการปฏบัิติแม้เพียงคร่ึงเดียวหรือเศษหน่ึงส่วนสี่ของ
การกระท ากพ็อ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงได้น้อมน าแนว

พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” น้ีมาปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่ โดยเปล่ียนจากเดิมที่ให้
ความส าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มาให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผู้มี

บทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาและผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการ

พัฒนา เป็นการพัฒนาที่มี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการ

แบบองค์รวม มีกระบวนการพัฒนาที่เช่ือมโยงกันทุกมิติ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมใน

ทุกข้ันตอนการพัฒนา อย่างไรกต็าม ความมุ่งม่ันที่จะปฏบัิติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึด

คนเป็นตัวตั้งและใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนจ าต้องสะดุดลงตั้งแต่ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

และสงัคมในวงกว้าง ท าให้ต้องหันกลับมาเร่งแก้ไขฟ้ืนฟูเศรษฐกจิให้มีเสถียรภาพ และลดผลกระทบจาก

ปัญหาการว่างงานและความยากจนที่เพ่ิมข้ึนอย่างรุนแรง 
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“...ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในต ารา ไม่เคยมีระบบ เศรษฐกิจ
พอเพียง.   มีอย่างอ่ืนแต่ไม่ใช้ค านี้.    ปีที่แล้วพูดว่า เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหา
ค าอ่ืนไม่ได้.  และ ได้พูดอย่างหนึ่งว่า  เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่ง
เดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ.    ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้ว
นึกว่าเข้าใจกัน แต่เมื่อไม่นาน เดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้  เพราะว่าได้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนา มาช้านานแล้ว  มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็
เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมายความว่า ถ้าท าได้เศษหนึ่งส่วนสี่
ของประเทศก็จะพอ.  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และท าได้เพียงเศษหนึ่ง
ส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพ้ืนที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการ
กระท า...” 

“...ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไป
อีก. ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน. 
พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้  เมื่อ เท่าไหร่ ๒๐ ๒๔ ปี เมื่อปี 
๒๕๑๗. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ปี  ใช่ไหม.    วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะ
ปฏิบัติให้พอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง.    ถ้าแต่ละ
คนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้.    ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลา
นั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน.    บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย.    สมัยก่อนนี้
พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน.    จึงต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...” 

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย            
ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย.    ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มี
ความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ
อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.    พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ 
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน.    ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็
พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลตา่งๆ ที่เข้าเฝา้ฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

ณ ศาลาดสุิตาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต  
วันศุกร ์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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๒ การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน 

 วิกฤตเศรษฐกจิที่เกิดข้ึนเป็นบทเรียนของการพฒันาที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ ส่วนหน่ึงเป็น

ผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 

ภูมิสังคม หรืออัตภาพขององค์กร หรือความพร้อมของคนและระบบ ตามแนวทางการพัฒนาตาม

พระราชด าริ จึงหวังพ่ึงพิงความรู้ เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดย

ไม่เตรียมสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศให้มั่นคงและเข้มแขง็ หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือให้สามารถ

พร้อมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ปัญหาซ่ึงทับถม

อย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ก่อให้เกิดความเหล่ือมล า้ ใน

การกระจายทุน กระจายความเจริญและผลประโยชน์จากการพัฒนา และกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มคน

และในเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งเกดิปัญหาทางสังคม ความย่อหย่อนทางศีลธรรม ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม

ที่ดีงามของสังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การ

พัฒนาที่ไม่ย่ังยืน 
 
๒.๑ สาเหตุ 

 ที่มาของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ย่ังยืน เกิดจากการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ตลอดเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจทุน

นิยมที่มุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ังค่ังและรายได้มาสู่ประเทศเป็นหลัก และใชก้ารเติบโตของรายไดต่้อ

หวัเป็นเครื่องมือวดัผลส าเร็จของการพฒันา ด้วยความคาดหวังว่า การเพ่ิมปริมาณสินค้าและบริการ 

การเพ่ิมการจ้างงาน รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ัน ในที่สุดแล้วย่อมจะ

สามารถกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท าให้ปัญหาความยากจนหมดไปได้ในที่สดุ 

 แนวคิดและวิธีวัดการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว จึงท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับการเอาใจใส่

มากกว่าความสมดุลและความย่ังยืน ทั้งที่แท้จริงแล้วการ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” จะต้องไม่ขัดแย้ง
กับเสถียรภาพ ความสมดุลและความย่ังยืนของการพัฒนาในระยะยาว และควรเป็นนโยบาย 

ที่ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น โดยมีสมมติฐานว่าระบบเศรษฐกิจมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ที่

สามารถใช้ประโยชน์บรรดาปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่ ในขณะที่ “การพฒันาเศรษฐกิจ”๓3
 ที่จะ

ท าให้เติบโตต่อเน่ืองระยะยาวได้น้ัน ต้องมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี มีการพัฒนา

คุณภาพคนในเชิงสติปัญญาความรอบรู้ มีความพอเพียงของสินค้าและบริการส าหรับการด ารงชีวิตของ

ประชาชน และมีความเป็นธรรมในการแบ่งสรรมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการผลิตในระหว่างปัจจัยการผลิต

ต่างๆ รวมตลอดทั้งความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ ความมั่นคงและความสงบสุข

ในสังคม และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมสลายไม่คุ้มค่า และที่ส าคัญ

ที่สดุคือ มีเอกราชและอธิปไตยของชาติซ่ึงไม่อาจที่จะแลกเปล่ียนกับสิ่งอื่นใดได้ การพัฒนาที่ครอบคลุม

ความหมายทั้งหมดน้ีจึงจะท าให้มีการเติบโตทางเศรษฐกจิได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนในระยะยาว 

                                                 
๓
 วิชิตวงศ ์ ณ ป้อมเพชร : “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกบัปัญหาเศรษฐกจิของประเทศไทย”, กรงุเทพ : แสงดาว, 
หน้า ๑๘๒-๑๘๓ 
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๒.๒ โครงสร้างการพัฒนาท่ีไม่สมดุล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระบบเสรีนิยมที่ผ่านมา แม้ดูเสมือนว่าประสบความส าเร็จจากการ

เติบโตขยายตัวในอตัราสงูอย่างต่อเน่ือง แต่แท้ที่จริงเป็นการเติบโตเชิงปริมาณที่ยังมีปัญหาความอ่อนแอ

ในเชิงรากฐานของระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากยังพึง่ตนเองไม่ไดท้างเทคโนโลยี ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็น

เพียงการน าเข้ามาใช้ในการผลิตหรือเป็นการบริโภคเท่าน้ัน ทั้งที่เทคโนโลยีเป็นปัจจัยช้ีขาดการผลิต

สินคา้และบริการที่มีความส าคัญเหนือปัจจัยอื่นๆ  ในขณะที่ผลิตภาพทุนและผลิตภาพแรงงานกยั็งมี

ปัญหาอยู่ในระดับต ่า และการผลิตต้องพ่ึงพิงปัจจัยภายนอกอื่นๆ ทั้งพลังงานและวัตถุดิบต่างๆ  

ขณะเดียวกันการออมของประเทศมีจ ากดั ท าให้ต้องกู้เงินต่างประเทศเพ่ือการลงทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน การพ่ึงพาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากต่างประเทศน้ี  น าไปสู่การผลิตสินค้าของต่างประเทศ

ในไทยมากกว่าสินค้าที่ไทยผลิตเอง ตลอดจนพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศในการส่งออกสินค้าดังกล่าว 

จึงเป็นการน าประเทศไปสู่การพึง่พิงต่างประเทศอย่างกวา้งขวาง และสรา้งความเสี่ยงสูงต่อการ

ผนัผวนของปัจจยัภายนอก  

 นอกจากน้ี การระดมทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศผ่านสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์

และการส่งเสริมการลงทุน ท าให้ฐานเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน

พ้ืนที่เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เติบโตอย่างรวดเรว็ สร้างความมั่งคั่งและรายได้

แก่บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง กลายเป็น “เศรษฐกิจธุรกิจ” ครอบคลุมทั่วประเทศ และส่งผลให้
เศรษฐกจิภาคเมืองมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าการมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชนบท ทั้ง

สงัคมเมืองขยายตวัอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาการจัดบริการ

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกล่าว น าไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตของคนในเมือง 

 ในขณะเดียวกัน “เศรษฐกิจประชาชน” ซ่ึงส่วนใหญ่กว่าสองในสามของประเทศอยู่ในพ้ืนที่
ชนบท และเป็นฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตร อยู่ในภาวะเสียสมดุลทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองมากว่าสี่ทศวรรษ หรืออีกนัยหน่ึง ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว

เป็นการเสียสมดุลระหว่างรายไดก้บัรายจ่ายของคนชนบท เน่ืองจากฐานการท ามาหากินถูกจ ากัดจาก

ทรพัยากรธรรมชาติที่เสียดุลจากการใช้อย่างสิ้ นเปลืองและเสื่อมโทรมลงมาก  ตลอดทั้งปัญหา

ภัยธรรมชาติ ปัญหาระดับการศึกษาและผลิตภาพการผลิตต ่า ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ละทิ้ ง 

ภมิูปัญญาด้ังเดิมที่สะสมมานาน และพ่ึงพาภายนอกทางการตลาด จึงท าให้มีรายได้ต ่าและยากจน ขณะที่

รายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของคนชนบทเร่ิมเปล่ียนเป็นวัตถุนิยมมากข้ึน ท าให้รายได้ไม่

พอกบัรายจ่าย น าไปสู่ปัญหาหน้ีสินมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการเสียสมดุลทางสงัคมที่คนชนบทใน

วัยหนุ่มสาวต้องละทิ้งภูมิล าเนาเดิมไปแสวงหางานและรายได้ในเมืองใหญ่ๆ และในต่างประเทศ ตามมาด้วย

ปัญหาความอ่อนแอของสงัคมชนบทนานัปการ  

 ปัญหาการเสยีสมดุลอย่างต่อเน่ืองน้ีได้ท าให้คนชนบทอยู่ในภาวะยากไร้มานานปี ซ่ึงล าพังปัจเจก

หรือครอบครัวกย็ากจะฟ้ืนฟูแก้ไขให้เกิดสมดุลและยืนอยู่บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 

เพราะขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยีที่พ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแขง็ และขาดทุนทรัพย ์รวมทั้งขาดประสบการณ์

ในเร่ืองเศรษฐกจิธุรกจิสมัยใหม่ การพลิกฟ้ืนให้คนในสงัคมชนบทสามารถด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแขง็มั่นคง 

จึงต้องอาศัยจุดแขง็ของวัฒนธรรมระบบเครือญาติในการรวมกลุ่มเรียนรู้ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือ

เกื้ อกูลและพ่ึงพาอาศัยกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนได้

แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีปัญหาเสียสมดุลดังกล่าว แต่สังคมชนบทยังคงเป็นตาข่ายนิรภัยทางสังคมที่

สามารถช่วยรองรับประชาชนจากสงัคมเมืองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตให้กลับมาพ่ึงพิงได้ 
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๒.๓ ผลกระทบต่อคนและสังคมไทย 

 การที่ระบบเศรษฐกจิและสงัคมไทยเปิดกว้างสู่โลกาภิวัตน์ และเกิดการเล่ือนไหลของวัฒนธรรม

อย่างไร้พรมแดนเข้าสู่สังคมไทย โดยขาดความรอบรู้ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในการกล่ันกรองที่ดี ได้ส่งผล

กระทบต่อระบบคุณค่า ความเช่ือ พฤติกรรมการด ารงชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ในสังคมไทยให้

ปรับเปล่ียนไปจากเดิม คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เนน้วตัถุนิยมและบริโภคนิยมเพิม่มากข้ึน 

ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้ความส าคัญส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การให้คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น

คนและการยึดหลักธรรมในการด ารงชีวิตเร่ิมเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและภมูิปัญญาของชาติถูกละเลย

และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย  

 ขณะที่การพฒันาศกัยภาพคนแมผ้ลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัสูงข้ึน แต่

ยงัคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรูที้่ตอ้งเร่งพฒันาอย่างเร่งด่วน  

เน่ืองจากระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นระบบคิดแยกส่วนออกจากวิถีชีวิต โดยเอาต าราหรือวิชาเป็นตัวตั้ง 

ซ่ึงเป็นความรู้นอกตัว ยังไม่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาให้รู้จักชีวิตหรือรู้จักตัวเอง ซ่ึงจะท าให้วาง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องมีจริยธรรม
๔4
 และสามารถน า 

“ความรอบรู้” ที่เช่ือมโยงทั้งหลักวิชาและประสบการณ์ความรู้จากชีวิตจริงมาใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม อนัจะท าให้สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ต่อไป 

 
๒.๔ การบริหารจัดการประเทศแบบรวมศูนย ์

 ระบบบริหารจัดการประเทศยังปรับตัวไม่ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลง แม้จะเร่ิมมีการปรับปรุง

กลไกภาครัฐและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้ น แต่ยังไม่

สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสรา้งและระบบ

การบริหารจัดการเศรษฐกิจและสงัคมยงัรวมศูนยอ์ านาจการบริหารอยู่ในส่วนกลาง บทบาทการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมยงัมีค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากยังไม่มีส่วนร่วม

ตัดสินใจเชิงนโยบายและร่วมปฏิบัติตามหลักการและข้ันตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญยังมีข้ันตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติที่

ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 

นอกจากน้ี การจดัสรรพทรพัยากรของประเทศและการออกกฎหมายต่างๆ ซ่ึงเป็นเครื่องมือ

จดัสรรสิทธิและอ านาจ มุ่งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเสรีนิยมดงักล่าว
๕5
 ยังขาดกฎหมาย

ที่เกื้ อหนุนและส่งเสริมความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ทั้งมีกฎหมายที่ล้าสมัยและเปิดโอกาสการใช้ดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐมาก ท าให้สามารถแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัว เม่ือประกอบกับระบบความสัมพันธ์ในสังคมไทยที่ยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภ์ จึงท า

ให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้

                                                 
๔
 ประเวศ วะส ี: “การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตวัตั้ง”, กรงุเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม ราชบณัฑติยสถาน, ๒๕๔๗ 
หน้า ๑๖ 

๕
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “การสร้างธรรมาภิบาล” (Good Governance), ในสังคมไทย, กรุงเทพ : วิญํูชน, ๒๕๔๒ 
หน้า ๖๘-๖๙ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ความม่ังค่ังกระจุกตัวอยู่ที่คนส่วนน้อย
และบางพ้ืนที่ เกิดความเหล่ือมล า้ของรายได้และผลประโยชน์จากการพัฒนาระหว่างกลุ่มคนในสังคม 

ระหว่างภูมิภาค และระหว่างชนบทกับเมือง น าไปสู่ปัญหาเชิงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจ สงัคม 

สิง่แวดลอ้มและการบริหารจัดการของประเทศที่ไม่สมดุลและไม่เป็นธรรม และก่อใหเ้กิดปัญหาความ

ขดัแยง้ในสงัคมเพิม่มากข้ึน 

๒.๕ การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 

 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จึงมีสาเหตุมาจากปัญหาความ

อ่อนแอของโครงสร้างที่สะสมมานานและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ความไม่พร้อมทั้งด้านคุณภาพคน

และระบบแบบเก่า ท าให้ไม่สามารถปรับตัวให้รองรับและเผชิญกบักระแสโลกาภิวัตน์และสภาพแวดล้อม

ของสังคมสมัยใหม่ที่เช่ือมโยงสลับซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ประกอบกับปัญหาการ 

ก่อหน้ีต่างประเทศระยะสั้นจ านวนมากและการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าของภาคธุรกิจ

เอกชน รวมทั้งการเกง็ก าไรในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น เพ่ือมุ่งสร้างผลก าไรโดยมิได้ค านึงถึง

ผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้วยนโยบายการคลัง และใช้นโยบายการเปิดเสรีทางการเงินโดยขาดการก ากับและตรวจสอบที่มี

ประสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง จึงเป็นปัจจัยตัวเร่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก 

 ในระยะสองปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากที่สุดเป็น

ประวัติการณ์ ท าให้ต้องปรับแผนใหม่โดยให้ล าดับความส าคัญกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัว

และมีเสถียรภาพ เพ่ือที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีต่อคนและสังคม โดยเฉพาะปัญหาความยากจน

และการว่างงานที่เพ่ิมข้ึนสูงมาก พร้อมทั้งได้ด าเนินการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและปรับระบบบริหาร

จัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้ น การบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจหลังวิกฤต

ดังกล่าวได้ช่วยท าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง แรงกดดันที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้าน

เสถียรภาพเร่ิมคล่ีคลายลง การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินมีความคืบหน้าเป็นล าดับ ขณะที่การฟ้ืนฟูให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวได้ช่วยลดผลกระทบการว่างงานจนตลาดแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ภาวะความยากจนเร่ิมลดลง ตลอดจนการขยายหลักประกันสุขภาพ หลักประกันทางสังคมและการ

คุ้มครองแรงงานได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีข้ึน  

อย่างไรกต็าม เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ พบว่า การพัฒนาประเทศยังขาดความสมดุล 

เศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง เน่ืองจากเป็นการขยายตัวเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพและอยู่บน

พ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง ทั้งยังคงพ่ึงพิงภายนอกหรือภาค

เศรษฐกิจระหว่างประเทศมากกว่าในประเทศ ขณะที่ ยังมีปัญหาด้านคนและสังคมอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะปัญหาความเหล่ือมล ้าของรายได้และการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ปัญหาการ

ปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง

ปัญหาความย่อหย่อนทางศีลธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่มุ่งวัตถุนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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๒.๖ การทบทวนแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

 บทเรียนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลดังกล่าวข้างต้น ได้ท าให้ประชาชนชาวไทยทุกระดับในทุกภาค

ส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ ย้อนกลับมาพิจารณาและทบทวนวิถีการ

ด าเนินชีวิตและยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา แล้วหันมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและ

ด ารงวิถีชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั จนเกิดกลุ่ม

นักคิดและนักปฏบัิติจากหลายหน่วยงานและหลายสาขาอาชีพ ทั้งในระดับรากหญ้าและส่วนกลาง ที่หันมา

ให้ความสนใจศึกษา ค้นคว้า พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง ทั้งในเชิงกรอบ

แนวคิดทางทฤษฎี และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตระหนักถึง

ความส าคัญของพระราชด าริดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกนัพิจารณากล่ันกรอง

พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน

โดยทั่วไป เม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 

(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อญัเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งวางรากฐาน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจาก

ภายนอกและสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้ น ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน 

สงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกดิการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสขุของคนไทย 

 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ นับว่าประสบผลส าเร็จที่สามารถผลักดัน

ให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ ฐานเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้ น การจ้างงานอยู่ใน

ระดับค่อนข้างเตม็ที่ รายได้เฉล่ียต่อหัวของคนไทยโดยรวมเพ่ิมข้ึน ท าให้ความยากจนลดลง และความ

เหล่ือมล ้าทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มดีขึ้ น ขณะเดียวกันการด าเนินการเสริมสร้าง

สขุภาพอนามัยและการมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยครอบคลุม

คนส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคมอื่นๆ ทั่วถึง

มากขึ้ น ส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยรวมดีขึ้ นเป็นล าดับ อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยังคงมี

ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร

จัดการประเทศที่ยังคงขาดสมดุล การพัฒนาดังกล่าวจึงยังไม่สอดคล้องเป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเทา่ที่ควร  เศรษฐกจิของประเทศยังพ่ึงพาภายนอกและไม่เข้มแขง็พอที่จะเป็นภมิูคุ้มกันต่อภาวะ

ความผันผวนจากกระแสโลกาภิวัตน์ และยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล ้าของการกระจายรายได้และ

ผลประโยชน์จากการพัฒนา ขณะที่ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยลดลงจากกระแสบริโภคนิยม เกิดความย่อหย่อน

ทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เช่นเดียวกับการให้คุณค่าศักด์ิศรีความเป็นคนที่เสื่อมถอยลง 

ตลอดทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดสมดุลระหว่างการใช้

ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ซ่ึงนับเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน ในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๐ จึงยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาแบบ

บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศที่
สมดุล เป็นธรรม และย่ังยืนในที่สดุ 



 

 

ฐ 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ร ะ ดั บ รั ฐ 
ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัย ความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นั ก ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ 
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ โดย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่  เมื่อวันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัส ชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงอัญเชิญมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ 
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๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
 

 

๓.๑ กรอบแนวคิด 

 การพฒันากรอบแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายเชิงทฤษฎีของกลุ่ม

นักคิดต่างๆ
๖6 พอสรุปได้ว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาการด ารงชีวิตและด ารงชาติที่ 

ก้าวพ้นเพดานความคิดแบบตะวันตกที่มีลักษณะเป็นเอกนิยมและทวินิยม แต่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีลักษณะเป็นพหุนิยมที่ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน โดยไม่จ าเป็นต้องมี
ความขัดแย้ง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่เช่ือมโยงทุกมิติของวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน 

จึงเป็นทฤษฎีแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ทั้งเป็นปรัชญาที่มองสถานการณ์โลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร 

มีความเป็นสากล เข้าใจง่าย และสามารถน ามาปฏิบัติได้ผลจริง จึงมีพลังสูงในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติมี

ความสุขได้ตามอัตภาพที่เหมาะสมกับสถานะของตน โดยประยุกต์ใช้ได้กับการปฏบัิติตนของประชาชน

ทุกระดับตลอดเวลา ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งมีความสมสมัยในการช้ีน าสังคมให้

สามารถรอดพ้นวิกฤต และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ได้เป็นอย่างดี 

 ดังน้ัน แนวคิดการพฒันาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถพิจารณา

จ าแนกออกได้เป็น ๔ องค์ประกอบหลัก
๗7 ดังน้ี 

 แนวคิดหลัก  : “แนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

ท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน”์ 

 แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

ที่เปล่ียนแปลงรวดเรว็ได้อย่างม่ันคง มีเกยีรติศักด์ิศรี สงบสุขและสันติกับนานาประเทศ และเป็น “สังคม
อยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั” น้ัน จ าเป็นต้องทบทวนหา “ดุลยภาพเชิงพลวัตใหม่”๘8

 เพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียน

กระบวนทรรศน์และวิถีการพัฒนาประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางบนพ้ืนฐานความแตกต่างของ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง เพ่ือให้เกิดความสมดุลพอดีระหว่าง “ความเข้มแขง็ใน
การพ่ึงตนเองของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในชนบทที่เป็นฐานรากของสังคมและความสมดุลใน

ประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม” กับ “ความสามารถในการ

                                                 
๖
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ : “กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง” หน้า ๕๙-๖๑  

๗
 เกษม วัฒนชัย : “พอเพียง” เอกสารปาฐกถาพิเศษเนื่องในพิธีเปิดชมรมเศรษฐศาสตร์ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ ์  
หน้า ๑๗ 

๘
 สวุิทย์  เมษินทรีย์ : “เศรษฐกจิพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ : การเชื่อมโยงโลกาภิวัตน์กบัชุมชนภิวัตน์”, หนังสอืพิมพ์
มตชิน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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แข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมืองและความร่วมมือเป็นเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนากับ

ประเทศต่างๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์” 

 เป้าประสงค์ : “ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด”ี 

 เป้าประสงค์การพัฒนาประเทศ จึงต้องมุ่งสร้างความสมดุลของวิถีการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ

ของการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เป็นการบูรณาการเช่ือมโยงทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเข้าด้วยกัน รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างมิติ

ทางวัตถุกบัจิตใจของคนในชาติ ขณะเดียวกนัต้องสร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่างภายในประเทศ

กบัโลกภายนอก โดยต้อง “รู้เทา่ทนัโลกาภิวัตน์” สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถกล่ันกรองเลือกรับในสิ่งที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาและ

ป้องกนัภัยคุกคามจากโลกภายนอก ทั้งด้านวัตถุ เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

 หลักการ : “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน”  

 การวางแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งจัดท าแผนปฏบัิติการ

ในทุกระดับ จะต้องยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซ่ึงมีคุณลักษณะส าคัญ ๓ ประการที่มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จ าเป็นต้องใช้หลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะห์
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ โดยรู้จักประมาณคือ “รูเ้รา” ว่า
สถานะของประเทศเป็นอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาเร่ืองใดบ้าง และรู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัตน์คือ “รูเ้ขา” โดยต้องเข้าใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ข้อดี
และข้อเสียที่เกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือที่จะรู้จักเลือกรับหรือน าสิ่งที่ดีและมีความเหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามประเทศ วิธีคิดอย่างมีเหตุผล

ดังกล่าวน้ี จะน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงหรือใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างสมดุล บนพ้ืนฐานความพอดีระหว่าง “ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับ
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก” และระหว่าง “สังคมชนบทกับสังคมเมือง” โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล และมีการเตรียมการจัดการ

ความเสี่ยงด้วย “ระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี” ให้พอเพียงพร้อมรับผลกระทบและเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกดิข้ึนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

 เงื่อนไขพื้นฐาน : “จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที ่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส า นึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มคีวามรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ” 

 ในการขับเคล่ือนกระบวนการวางแผนและการพัฒนาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามหลักการ 

“ความพอเพยีง” น้ัน จ าเป็นจะต้องใช้ “ความรอบรู”้ ทั้งความรู้ในหลักวิชาและความรู้ในตัวคนที่สะสม
จากประสบการณ์ชีวิตจริงเป็นภมูิปัญญาท้องถิ่น และมีความรอบคอบในการน าความรู้เหล่าน้ีมาพิจารณา

ให้เช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างรอบด้าน และน าไปใช้ในการวางแผนและด าเนินการพัฒนาอย่างระมัดระวัง 
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เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของวิถีชีวิตสังคมไทย เพ่ือป้องกันความ

ผิดพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อการพัฒนา

ประเทศ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างศีลธรรมทางจิตใจของคนในชาติ ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และนักธุรกิจเอกชน ให้มีส านึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย์สุจ ริตในการปฏิบัติหน้าที่ และด า เ นินชี วิตด้วย “ความเพียร” คือ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีสติปัญญา ความรอบรู้และความรอบคอบ อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้พร้อม
เผชิญต่อการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 
 
๓.๒ การประยุกต์ใช้กับบริบทการพัฒนาประเทศ 

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาหลังยุคสงครามเย็นสิ้ นสุดลง โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ท าให้เกิดภาวะการพ่ึงพาอาศัยและเช่ือมโยง

กันของสังคมโลก เกิดการเคล่ือนย้ายของประชากรและแรงงาน การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่กระแสประชาธิปไตยมีอิทธิพล

ต่อแนวคิดและค่านิยมในการให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

การคุ้มครองสิทธิเดก็ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้ น 

รวมทั้งกระแสการผลักดันการปฏิรูปในเร่ืองโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลกให้มีความ

โปร่งใสและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งทางลัทธิอุดมการณ์ได้  

ผ่อนคลายลง และภัยคุกคามต่อความม่ันคงได้เปล่ียนรูปแบบใหม่ไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและ

การค้า ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่เป็นระบบเดียวของโลกปัจจุบัน โดยกระแสการค้าและการเงิน

เสรีเป็นไปอย่างเข้มข้น มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภมูิภาค การก าหนดข้อตกลง กติกาการค้า

และการลงทุนระหว่างประเทศใหม่ๆ  ตลอดจนมีการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง

หลากหลายและก้าวกระโดด ซ่ึงจะสร้างความได้เปรียบในเวทีการค้าโลก ท าให้ภาวะการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้ น และจะส่งผลให้การ

ต่างประเทศทวีความส าคัญมากย่ิงขึ้นในสหัสวรรษใหม่ 

ประเทศไทยนับเป็นประเทศเลก็ในประชาคมโลก จึงย่อมถูกกระแสโลกผลักดันให้ต้องด าเนินไป

ในทศิทางเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมือง หากประเทศไทยเลือกที่จะด าเนินไปในระบบเศรษฐกจิเสรีนิยมตามกระแสโลกอย่าง

ขาดความรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และขาดความเข้าใจในบริบทของตนเอง กจ็ะเกิดภาวะความเสี่ยงที่ต้อง

เผชิญกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วและมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึนดังเช่นที่

ประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงินอย่างรุนแรงมาแล้วในอดีต ประเทศ

ไทยจึงจ าเป็นต้องแสวงหาจุดยืนของตนเองให้เหมาะสม โดยอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางที่ยอมรับการด ารงอยู่

ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้อย่างสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และบริบทสังคมไทย เพ่ือเป็น

การสร้างภมูิคุ้มกนัให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงในประชาคมโลก 

กระบวนทรรศนก์ารพฒันาประเทศไทยในระยะ ๑๐-๑๕ ปีข้างหนา้ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” อยู่บนพ้ืนฐานของ 
“ดุลยภาพเชิงพลวตั” ที่เช่ือมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 



 

 

ด 

สิ่งแวดล้อมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับความแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบท

กับในเมือง โดยมุ่งสร้างดุลยภาพการพัฒนาระหว่าง “ความเข้มแขง็ในการพ่ึงตนเองของประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นในชนบทที่เป็นฐานรากของสังคม และความสมดุลในประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาค

ส่วนอย่างเป็นธรรม” กับ “ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาในเวทโีลก” โดยให้ความส าคัญกับการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์คุณค่าของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และ 
“ทุนเศรษฐกิจ” มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แขง็แกร่งเป็นเสมือน
เสาเขม็หลักในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสมดุล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยใช้ความรอบรู้ คุณธรรมและ 

ความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยู่บนหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัที่ดี 

ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือน าไปสู่สังคมไทย 

ที่พึงปรารถนาคือ “สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั” โดยมีบริบทการพฒันาประเทศที่ส าคญั ๕ ประการ 

ดังต่อไปนี้  
 

 (๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งศีลธรรมและฐานความรู้ 

 โดยที่ “คน” หรือ “ทุนมนุษย์” เป็นทุนสังคมที่ส าคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนา
และผู้ได้รับผลจากการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ

สติปัญญา โดยเร่ิมจากการเสริมสร้าง “สุขภาวะ” ของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรม
สขุภาพที่ดีให้สามารถดูแลตนเองได้ และมีก าลังท าประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้ความส าคัญต่อการสร้าง 

“ภูมิคุม้กนัทางจิตใจ” ของคน โดยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว (บ้าน) สถาบันทางศาสนา 
(วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ในการยึดเหน่ียวจิตใจ สร้างศรัทธาและปลูกฝังให้คนหย่ังลึกใน 

“ศีลธรรมพื้ นฐาน”๙9
 คือ “การเคารพในศักด์ิศรี คุณค่า สิทธิและหน้าที่ของความเป็นคนอย่างเท่าเทยีม

กนั” ยึดม่ันในคุณความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ส านึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและ
ปฏสิมัพันธ์กับผู้อื่นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ความไม่โลภและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความเมตตา ความรู้ รัก 

สามัคคี ความรักชาติและท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และมี “ความเพียร” คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
มีสติ ปัญญาและรอบคอบ อันจะท าให้ด าเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักประมาณตน มีเหตุผลและ

รอบคอบ ระมัดระวัง น าไปสู่ “สงัคมแห่งศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุลระหว่าง “โลกวตัถุ” กับ 
“จิตวิญญาณ” และมีความสันติสุข พร้อมไปกับการพัฒนาคนให้มี “ปัญญาหรือความรอบรู”้ ให้รู้ตัว
เองและรู้นอกตัว โดยเช่ือมโยงฐานความรู้ในตัวคนจากชีวิตจริงเข้ากับฐานความรู้ในหลักวิชาอย่างบูรณาการ

ให้รู้รอบด้าน กระตุ้นให้ใฝ่รู้และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาในตัวคนที่มี

หลากหลาย และถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็น

นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ น าไปสู่ 

“สังคมแห่งการเรียนรู ้” อันจะเป็นภูมิคุม้กนัให้คนมีความรอบรูเ้ท่าทันและพรอ้มเผชิญต่อการ

เปลีย่นแปลงที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกได้  

 ขณะเดียวกันพัฒนา “สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู”้ อย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมไทย และสอดคล้องกบักระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความส าคัญต่อการวิจัยและพฒันา

                                                 
๙ ประเวศ วะส ี: เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๐ 
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นวตักรรมและเทคโนโลยีในแนวพ่ึงตนเอง หรือมีความได้เปรียบทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นล าดับแรก เน้นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการผลิตมากกว่าการบริโภคของ

ประชาชนโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย หรือเน้นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ทุนมนุษย์อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๑๐10

โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทุน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว และจากทุน “วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่มีคุณค่า
หลากหลายซ่ึงต้องรักษาและสบืสานสู่คนรุ่นหลัง โดยน ามาต่อยอดผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้เป็น

จุดแขง็ในการสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าและบริการของไทย รวมตลอดทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพความได้เปรียบในการผลิตสินค้าไทย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถพ่ึงตนเองทาง

เทคโนโลยีได้มากขึ้ น ลดการพ่ึงพาความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันจะเป็นการเพิม่ผลิตภาพ

และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ รวมทั้งเป็นการสรา้งภูมิคุม้กนัต่อภยัคุกคามที่เกิดจากกระแส

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ของโลก 
 

(๒) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาเครือข่าย เชื่อมโยงสู่ระดับจังหวัดและ
ภายนอก 

 เพ่ือสร้างความสมดุลในประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น

ธรรม เป็นการพัฒนา “เศรษฐกิจประชาชน” และ “สงัคมชนบท” ที่ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มและ
พลังความร่วมมือของประชาชนใน “การสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่นอย่างยัง่ยืน” โดย
การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาและความย่ังยืนของ

การใช้ทุน ทั้งทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม วัฒนธรรมและภมูิปัญญา และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการและเกื้ อกูลกัน สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงมีอัตลักษณ์และ

ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  “เป็นการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” โดยยึดมั่น
ในหลกัการเศรษฐกิจพอเพยีง ให้เป็น “ภูมิคุม้กนั” ต่อผลกระทบที่ชุมชนท้องถิ่นอาจได้รับจากภายนอก
และกระแสโลกาภิวัตน์ คือ “การใชชี้วิตบนพื้ นฐานของการรูจ้ักตนเอง” รู้จักพัฒนาตนเอง “การคิด
พึง่พาตนเองและพึง่พาซ่ึงกนัและกนั” ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ “การใชชี้วิตอย่างพอเพียง” 
รู้จักลดกเิลสและความต้องการของตนเองลง และท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากขึ้น  

ทั้งน้ี กระบวนการพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถิ่นควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน เร่ิมจาก 

“การพึ่งตนเอง” ในระดบัครอบครวัในเร่ืองปัจจัยสี่แล้วจึงพัฒนาตนเองให้ “สามารถอยู่ไดอ้ย่าง
พอเพียง” ด้วยการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และอดออมให้พอมีพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น แก้ไขปัญหาตามเหตุและปัจจัยด้วยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ก่อนคิดพ่ึงผู้อื่น เมื่อมี

ความเข้มแขง็และเป็นอิสระแล้ว จึงพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปล่ียนในข้ันพ่ึงพากันและกัน น าไปสู่การ

รวมกลุ่มกนัในระดบัชุมชนและทอ้งถิน่ และท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยมี “การจัดการความรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรูข้องชุมชน” ให้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้รับอ านาจและสิทธิในการ
เข้าถึงและจัดการทรัพยากร สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ และจัดการ “ทุน” ของตนเองได้อย่างมี
                                                 
๑๐

 สปิปนนท ์เกตทุตั : “ทางสายกลางของสงัคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกบัวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม”, 
กรงุเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔ หน้า ๔๐-๔๑ 



 

 

ถ 

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนท้องถิ่นเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจนในชุมชน และ

มีธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรชุมชนท้องถิ่นจนสามารถ “พึง่พาตนเอง” ในระดบัชุมชนทอ้งถิ่น 
แล้วจึงพัฒนา “เครือข่าย” สู่ภายนอกกบัชุมชนอื่นแบบช่วยเหลือเกื้ อกูลกนั 

นอกจากน้ี ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ต้องมีบทบาทสนับสนุนให้เกดิความเข้มแขง็ของชุมชน โดย

ยึดหลักการท างานแนวพระราชด าริ “ภูมิสงัคม” และ “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” เพ่ือสร้าง “สันติ
สมานฉันทแ์ละความเจริญที่ย่ังยืน” ปรับกลไกและกระบวนการท างานให้เอื้อต่อวิถีการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่น กระจายอ านาจและให้ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการตนเอง และสนับสนุน

การสร้างเครือข่ายวิถีเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับ

ภายนอกอย่างเป็นล าดับขั้นตอน อันจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นด ารงอยู่ได้อย่างมีอัตลักษณ์ มีศักด์ิศรีและ 

อยู่อย่างย่ังยืน ขณะเดียวกันจ าเป็นตอ้งสรา้งเครือข่ายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัจังหวดั

และกลุ่มจังหวดัในลกัษณะเชื่อมโยงและพึ่งพากนัใหเ้ขม้แข็งและยัง่ยืน เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนา 

สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคและชนบท และขยายเช่ือมโยงสู่

โลกาภิวัตน์ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ควบคู่ไปด้วย 
 

(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของประเทศ  

เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ของ “เศรษฐกิจธุรกิจ” ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทนัและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยการ

พฒันาเศรษฐกิจบนฐานการผลิตที่เป็นจุดแข็งแกร่งของประเทศ หรือการผลิตบนฐานความ

ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยในระยะยาว ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานศักยภาพและความได้เปรียบ

ด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจ ที่มีสะสมมานานของชาติ 

ซ่ึงประเทศอื่นเลียนแบบได้ยาก และคนไทยสามารถต่อยอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม

ใหม่ข้ึนได้ด้วยตนเอง เหมาะสมกับปัจจัยพ้ืนฐานหรือทุนที่มีอยู่เดิมในประเทศ ดังน้ัน จึงต้องปรับ

โครงสร้างการผลิตของประเทศให้เข้มแขง็และแข่งขันได้ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการบนฐาน

องค์ความรู้ โดยเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของไทยที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม อัธยาศัย

ไมตรี และเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือพัฒนา “ความเก่ง” ในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์  

ในการสร้างความแขง็แกร่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้ต้องยึดหลัก 

“พึง่พากนัและกนั” โดยใช้กระบวนการพฒันาเครือข่ายรวมกลุ่มกนัเป็นคลสัเตอร ์และเชื่อมโยงห่วงโซ่ 

บนฐานความรูแ้ละนวตักรรมที่เหมาะสม เพ่ือลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ความรวดเร็ว

ในการประกอบธุรกิจ น าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยภาครัฐมีบทบาทสนับสนุนด้าน

การพัฒนาคุณภาพคน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและระบบโลจิสติกส์ และบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการความเสี่ยงให้เป็นภมิูคุ้มกันที่ดีพร้อม

รับการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการส่งเสริมการออม เพ่ิมทางเลือกการระดมทุนและ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและการพ่ึงพา

ต่างประเทศ และให้มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรมในทุกภาคส่วน

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรการพัฒนากับกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือเพ่ิมบทบาทและความสามารถการแข่งขันในเวทโีลก 



 

 

ท 

พลวัตการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสการค้าการลงทุนเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ น ามาซ่ึง

ความหลากหลายและซับซ้อนในภาคการผลิตและบริการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมที่

ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การประกอบธุรกิจมิได้มุ่งเพียงตอบสนองความต้องการ

ภายในประเทศเท่าน้ัน แต่ต้องค านึงถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วย ภาคธุรกิจเอกชน

จึงต้องมี “ความรอบรูเ้ท่าทนั” บริบทการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน สามารถตัดสินใจทางธุรกิจและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในทุกสถานการณ์เพ่ือเป็น “ภูมิคุม้กนัที่ดีในธุรกิจ” นอกจากน้ี การ
ประกอบธุรกิจต้องค านึงถึง “หลกัพอประมาณและความมีเหตุผลในเชิงธุรกิจ”ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน “มีความรบัผิดชอบ”ไม่เบียดเบียนทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิจการและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อธุรกิจเข้มแขง็แล้วควรมีส่วนร่วมสรา้งชุมชนและสงัคมให้

เขม้แข็งและน่าอยู่ ซ่ึงไม่เพียงสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมจากการคืนก าไรให้กับสังคม แต่ยังเป็นการ

สร้างความเข้มแขง็ให้องค์กรอย่างย่ังยืนด้วย 
 

 (๔) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของประชาชนและ

ชุมชนท้องถิ่นในสังคมชนบทได้อย่างสมดุลและย่ังยืน โดยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูดิน ลุ่มน ้า ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล 

และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความเป็นธรรมให้ชุมชนมีสิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากร 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างจิตส านึกของประชาชนและชุมชนให้มี “จริยธรรม” ในการอนุรักษ์
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยู่บนฐานความรู้ 

ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และความสามารถในการจัดการของชุมชน เพือ่สรา้งความมัน่คงดา้น

อาหารและสุขภาพ โดยพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ให้เกิดกระบวนการพ่ึงตนเองของชุมชนท้องถิ่น

ได้อย่างม่ันคง แล้วจึงขยายโอกาส สร้างเครือข่าย ยกระดับภมูิปัญญาและนวัตกรรม สร้างคุณค่าเพ่ิมของ

การผลิตสนิค้าและบริการให้เช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิระดับประเทศและตลาดโลกในระยะยาว 

 นอกจากน้ี การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ดีเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาที่ย ัง่ยืน 

ต้องส่งเสริมให้เกิด “การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน” โดยปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตให้เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพ และปรับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม 

โดยเฉพาะในสังคมเมือง ให้มุ่งสู่  “ความพอเพียง” มากขึ้ น รวมทั้งมีการจัดการมลพิษอย่างมี
ประสทิธภิาพและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
(๕) การเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้กับทุกภาคส่วนในสังคม

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ และประเทศไทยมีเสถียรภาพสามารถยกระดับขึ้นสู่ความเป็นสากลในประชาคมโลก 

โดยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้ง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศบนหลัก

ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย  ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

ภาคปัจเจกชนและครอบครัว มีส่วนร่วมผนึกพลังขับเคล่ือนการพัฒนาและการบริหารจัดการสังคมไทย 

ให้มีการสร้างความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงจะท าให้การทุจริตประพฤติมิชอบกระท าได้ยาก 

มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ที่ ดีก าหนด



 

 

ธ 

ความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนที่ยุติธรรมชัดเจน และสร้าง “สิทธิ” และการยอมรับในส่วนรวมของแต่ละ
ภาคส่วนในสงัคม  

 ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จ าเป็นต้องลดขนาดของภาครัฐให้เล็กกระทัดรัดและ 

มีประสิทธิภาพ โดยปรับบทบาทภารกิจจากเดิมที่ใช้อ านาจควบคุมและสั่งการมาเป็นการก ากับดูแลและ

สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนให้มีการด าเนินการร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน

การพัฒนา และลดบทบาทและอ านาจของส่วนราชการในส่วนกลางลง โดยเพ่ิมบทบาท มอบอ านาจ

และกระจายอ านาจการตัดสินใจและด าเนินการให้แก่ส่วนราชการในพ้ืนที่  คือ ส่วนภูมิภาคและ 

ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรบักลไกและกฎหมายเกีย่วกบัการจัดสรรทรพัยากรของประเทศใหส้นบัสนุน

การพฒันาในระดบัพื้ นที่และชุมชนทอ้งถิน่ ให้จังหวัดสามารถตั้งและรับการจัดสรรทรัพยากรโดยตรง

เองได้ เพ่ือน ามาพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกัน ปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหโ้ปร่งใสและถูกต้อง

เป็นธรรมย่ิงข้ึน โดยลดการผูกขาด เร่งการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมไปกับเร่ง

สรา้งความเขม้แข็งของภาคประชาสงัคมและภาคประชาชน และเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการประเทศให้เกิดการคานอ านาจภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน รวมตลอดทั้งเสริมสรา้งและพฒันา

วฒันธรรมประชาธิปไตย ให้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะ

การวางรากฐานกระบวนการประชาธปิไตยโดยเพ่ิมอ านาจแก่ประชาชนมากขึ้น 

โดยสรุป แนวคิดและทิศทางการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๐  จึงเป็น “การสรา้งภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ครอบครวั ชุมชน สงัคม และ
ประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และวิถีการพัฒนาอยู่บน
พ้ืนฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เช่ือมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง รวมทั้งความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ 

ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหว่างภายในคือ “ความเข้มแขง็ในการพ่ึงตนเองของฐานรากของสังคม
และความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม” กับภายนอกคือ 
“ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน์” โดยให้ความส าคัญ
กับการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติทั้ง “ทุนสังคม” 
“ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และ “ทุนเศรษฐกิจ” มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้ อกูลกัน 
พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แขง็แกร่งเป็นเสมือนเสาเขม็หลักในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสมดุล ควบคู่ไป

กับการเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยใช้

ความรอบรู้ คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยู่บนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

มีระบบภมูิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงกระบวนทรรศน์การพัฒนาดังกล่าวน้ีจะเป็นภมูิคุ้มกันประเทศ

ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ 

ทั้งด้านวัตถุ สงัคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี อันจะน าไปสู่ “ความอยู่ดีมีสุข” ของ
คนไทยทั้งชาติ เป็น “สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั” และประเทศไทยสามารถ “ด ารงอยู่” ในประชาคมโลกได้
อย่างมีเอกราชและอธิปไตยที่มัน่คง มีศกัด์ิศรีและเกียรติภูม ิสงบสุขและสนัติกบัโลกในที่สุด 
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  ปฐมบทท             
 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กบับริบทการพฒันาประเทศ 

 
 



 
 

  ส่วนที่ ๑๑            
 

สรุปสาระส าคญั 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 
 
 



 
 

  ส่วนที่ ๒๑            
 

การเปลีย่นแปลงของบริบท 
การพฒันาในกระแสโลกาภิวตัน์ 

สถานะ และวสัิยทัศน์ของประเทศไทย 
 



 
 

  ส่วนที่ ๓๑            
 

การขับเคลือ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๐ สู่การปฏิบัต ิ

 
 



 
 

บ ท ที่  ๑ 
 

การเปลีย่นแปลงของบริบทการพฒันา 
ในกระแสโลกาภิวตัน์ สถานะ 

 และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
 
 



 
 

บ ท ที่  ๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน 
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา 

และการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

บ ท ที่  ๓ 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐาน 

ที่มั่นคงของประเทศ 
 
 
 
 



 
 

บ ท ที่  ๔ 
 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้
สมดุลและยัง่ยนื 

 
 
 
 



 
 

บ ท ที่  ๕ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการสร้างความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 



 
 

บ ท ที่  ๖ 
 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการประเทศ 

 
 
 
 



 
 

บ ท ที่  ๗ 
 

การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตแิละ
การติดตามประเมินผล 

 
 
 



 
 

ภ า ค ผ น ว ก 
 

ภาคผนวก  ๑ แนวทางการลงทุนในช่วงแผนฯ ๑๐ 
 

ภาคผนวก  ๒ กรอบและแนวทางการพฒันากฎหมายใน
แผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๐ 

 

ภาคผนวก  ๓ หัวข้อศึกษาวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 
ในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบับที ่๑๐ 

 
 
 





 

พระปฐมบรมราชโองการ 
เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 
เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

วนัศุกร์ท่ี ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓ 





บ ท ท่ี  ๑ 

การเปลีย่นแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวัตน์ 
สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย 

 

 ๑   จากแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๘ สู่แผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๐  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนของ
ประเทศ นับเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทย และประสบความส าเร็จเชิง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงการทบทวนผลการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
๑ ถึงฉบบัท่ี ๗ ร่วมกนัได้ขอ้สรุปว่า แมเ้ศรษฐกิจขยายตวัดี แต่การพฒันาคนและสังคมและการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมยงัเป็นไปไดช้้า ส่งผลให้การพฒันาไม่สมดุลและไม่
ย ัง่ยืน  จึงน าไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทรรศน์การพฒันาใหม่ท่ีเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
และใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมทั้งปรับเปล่ียน
วิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองคร์วม และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนการพฒันา กระบวนทรรศน์การพฒันาใหม่น้ีมีพื้นฐานมาจากแนวทางการพฒันาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทรงใชเ้ป็นหลกัการทรง
งานมาตลอดเวลาหกทศวรรษนบัตั้งแต่เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตของ
สังคมไทยและน าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

อยา่งไรก็ตาม ในปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ เม่ือประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจ
อยา่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอยา่งมาก การด าเนินนโยบายจึงให้ความส าคญักบัการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหมี้เสถียรภาพและมัน่คง และลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีก่อให้เกิดปัญหาการวา่งงาน
และความยากจนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งปฏิรูประบบการบริหารจดัการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานยุทธศาสตร์ส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ กระท าได้ไม่เต็มท่ี 
อยา่งไรก็ดี แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขบัเคล่ือนพลงัทางสังคมให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกวา้งขวาง และน าไปสู่การสร้างแนวคิดพื้นฐานในการจดัท ารัฐธรรมนูญ



 ๒ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการพฒันาประเทศ 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นปรัชญาน าทางการพฒันาประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทรรศน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วม
ท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘  โดยให้ความส าคญักบัการแกไ้ข
ปัญหาจากวกิฤตเศรษฐกิจใหลุ้ล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็ง และการเช่ือมโยงกบั
ตลาดโลกให้มีภูมิคุ ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน 
เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถกลบัมาขยายตวัได้อย่างมัน่คง ขณะเดียวกนั มุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นตวั
คน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย  

 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ประสบความส าเร็จที่น่าพอใจ กล่าวคือ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง ในอตัราเฉล่ียร้อยละ ๕.๗ ต่อปี 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อหวัเพิ่มจาก ๘๖.๓ พนัลา้นบาทในปี ๒๕๔๕ เป็น ๑๐๙.๗ พนัลา้นบาท ในปี ๒๕๔๘ 
และยงัมีเสถียรภาพที่มั่นคงตามกรอบเป้าหมายการบริหารนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม แม้เผชิญ
ปัญหาต่างๆ เช่น การระบาดของโรคอุบติัใหม่หรือโรคระบาดซ ้ า ธรณีพิบติัภยั และราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัญหาส าคญัในช่วงวิกฤตก็ปรับตวัสู่ความมัน่คง 
โดยอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียต ่า อยูใ่นกรอบเป้าหมายท่ีร้อยละ ๓.๐ ต่อปี สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ  หน้ีต่างประเทศ และหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบการเงินลดลงมาก ดุลบญัชี
เดินสะพดัเฉล่ียเกินดุลร้อยละ ๓.๑ ของ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนด และ
ทุนส ารองระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน ขณะท่ีฐานการผลิตมีความหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเฉล่ียร้อยละ ๘ ต่อปีสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งน้ีเป็นผลจากประสิทธิภาพการ
ผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม การพฒันาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพยงัช้ากว่าเป้าหมาย โดยท่ีการ
ขยายตวัดา้นปริมาณเร่งตวัเพิ่มข้ึนไดม้ากกวา่การปรับตวัดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจ
ไทยจึงยงัมีฐานการขยายตวัทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบและค่าแรง
ราคาถูก และการใช้ทรัพยากรท่ีเขม้ขน้ โดยอาศยัความตอ้งการในตลาดส่งออกเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ี
ส าคญั ขณะเดียวกนัการพึ่งพิงปัจจยัภายนอกทั้งวตัถุดิบ ทุนและเทคโนโลยียงัมีสัดส่วนสูง เศรษฐกิจไทย
จึงยงัไม่เขม้แข็งพอและอ่อนไหวต่อปัจจยัภายนอกและความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก สะทอ้นถึงความ
ไม่สมดุลในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการขาดระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีของ
ระบบเศรษฐกิจไทย 



 ๓ 

ในด้านคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น ส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขโดยรวมมีทิศทางดีข้ึน สัดส่วน
ความยากจนไดล้ดลงมากจากร้อยละ ๑๕.๖ ในปี ๒๕๔๕ เหลือร้อยละ ๑๑.๓ ในปี ๒๕๔๗ และความ
เหล่ือมล ้ าทางรายได้ระหว่างคนจนกบัคนรวยมีแนวโน้มดีข้ึน ขณะเดียวกันการส่งเสริมการมีงานท า 
ส่งผลให้การจา้งงานอยู่ในระดบัค่อนขา้งเต็มท่ีและสูงกว่าเป้าหมาย ระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ข้ึนมากอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามยั ท าให้คนไทยร้อยละ ๙๖.๓ มีหลกัประกัน
สุขภาพ  รวมทั้ งคนส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการของสังคมมากข้ึน ส าหรับ
ศกัยภาพคนไทยโดยรวมดีข้ึน แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษายงัต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่า ๙ ปี 
โดยในปี ๒๕๔๘ คนไทยมีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๕ ปี การยกระดบัการศึกษาของแรงงานไทยท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมตน้มีเพียงร้อยละ ๓๙.๘ ต ่ากวา่เป้าหมายร้อยละ ๕๐ ท่ีก าหนด ขณะท่ีการด าเนินงานป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจงั ส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาลดลง อย่างไรก็ตาม ประเด็น
ปัญหาท่ีตอ้งให้ความส าคญัต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพคน การแก้ปัญหาความยากจนและความ
เหล่ือมล ้ าทางรายได้ของประชาชน การสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารจดัการ
ภาครัฐในเร่ืองความโปร่งใส เพื่อสร้างความอยูดี่มีสุขของคนไทย 

การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความก้าวหน้ามาก
ขึ้น แต่ยังไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ยงัมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไปในกระบวนการผลิตค่อนขา้งมาก การฟ้ืนฟูบูรณะยงัท าไดน้อ้ย ส่งผลกระทบและเกิด
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การขาดภูมิคุม้กนัของระบบนิเวศ 
ผลการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ พบวา่ พื้นท่ีป่า
ชายเลนมี ๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร่ เพิ่มข้ึนสูงกวา่เป้าหมาย ๑,๒๕๐,๐๐๐ ไร่ แต่การลดปัญหาเร่ืองดินยงัด าเนินการ
ไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย ขณะที่การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการลดมลพิษยงัมีปัญหาแหล่งน ้ าเส่ือม
โทรมมากข้ึน และการจดัการของเสียอนัตรายยงัท าไดต้  ่ากวา่เป้าหมาย ในระยะต่อไปจึงยงัจ าเป็นตอ้งเร่ง
ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ เพื่อเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ
ประเทศ และเพื่อการด ารงชีวติของคนไทยอยา่งย ัง่ยนื 

แนวโน้มในช่วงต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ประเทศไทยจะยงัคงตอ้งเผชิญปัญหาราคาน ้ ามนั 
ซ่ึงสร้างแรงกดดนัต่อภาวะเงินเฟ้อและดุลบญัชีเดินสะพดั แต่สถานการณ์โดยรวมเม่ือเทียบกบัแผนพฒันา
ฯ ฉบบัท่ี ๙ ถือว่าเอ้ืออ านวยต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีจะสามารถให้ความส าคญักบัเป้าหมาย
ระยะยาวของการพฒันา ท่ีมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีมีความสมดุลและคนมีความสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากนั้น
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวตัน์ท่ีจะมีผลต่อการพฒันาในอนาคต แสดงว่าเศรษฐกิจและ
สังคมไทยจะตอ้งเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในหลายบริบทและส่งผลกระทบต่อการพฒันาใน
มิติต่างๆ รุนแรงข้ึน ดงันั้นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง



 ๔ 

ในอนาคตเพื่อปรับตวัและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์และสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัทุกภาค
ส่วนตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 ๕ 

 ๒   บริบทการเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพฒันาในอนาคต 

ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายดา้นท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบ
ทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการพฒันาในระยะต่อไปจึงตอ้งมี
การเตรียมความพร้อมและรู้จกัน าศกัยภาพท่ีมีอยูม่าปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
แนวโนม้ของบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมี ๕ บริบท ดงัน้ี 

๒.๑ การเปลีย่นแปลงของกระแสเศรษฐกจิและการเงนิโลก 

(๑) การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงในตลาดการเงินของโลก  

ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้และบริการระหวา่งประเทศ
มีความคล่องตวัมากข้ึน การเปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑก์ารคา้โลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง และ
แนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้ งในระดับ 
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และการรวมกลุ่มเขตการคา้เสรีมีความเขม้ขน้และมีบทบาทชดัเจนมากข้ึน 
ขณะท่ีบทบาทการเป็นผูน้ าการคา้โลกของสหรัฐอเมริกาลดลงจากภาวะความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจท่ีขาด
ดุลบญัชีเดินสะพดัและดุลการคลงัอยา่งต่อเน่ือง เกิดการก่อตวัของศตวรรษแห่งเอเชียท่ีมีจีนและอินเดียเป็น
ตวัจักรใหม่ท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการขยายตวัของตลาดการเงินและ
พฒันาการเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ ท่ีท าให้เกิดการรวมตวัทางดา้นการเงินระหว่างประเทศและธุรกิจ
กองทุนบริหารความเส่ียง (Hedge Fund) ขยายตวัในระดบัสูง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นทั้งภยั
คุกคามทางเศรษฐกิจท่ีแต่ละประเทศตอ้งเผชิญและปรับตวัไปตามกฎเกณฑ์การคา้ท่ีสลบัซบัซ้อนมากข้ึน 
สร้างแรงกดดนัในการก ากบัดูแลการเคล่ือนยา้ยทุนจากต่างประเทศไม่ให้เกิดความผนัผวนต่อตลาดเงิน
และอตัราแลกเปล่ียน ขณะเดียวกนัไดส้ร้างโอกาสทางการคา้ใหม่ๆ เพิ่มช่องทางระดมทุนของธุรกิจเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีความยึดหยุน่และรวดเร็วมากข้ึน ช่วยสนบัสนุนการพฒันาทกัษะวิทยาการ
ดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัภายใตก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าว ประเทศต่างๆ 
รวมทั้งประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายการคา้ในเชิงรุก เพื่อสร้างความเช่ือมโยงเป็นส่วนหน่ึง
ของการผลิตโลก 

(๒) ความเช่ือมโยงของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และผลกระทบต่อ
ประเทศไทย  



 ๖ 

ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศจากการเป็นสมาชิกภายในกลุ่มขอ้ตกลง
การคา้ และขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ จ านวนมาก อาทิ ความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นใน
อาเซียน (ASEAN) และเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)  ความร่วมมือในการพฒันาพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าโขง(Great 
Mekhong Sub – region: GMS)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มบงัคลาเทศ-อินเดีย-พม่า-ศรีลงักา-ไทย 
(BIMST-EC)  รวมทั้งบทบาทในองค์การสหประชาชาติ  การเป็นผูป้ระสานงานประชุมเอเชีย-ยุโรป 
(ASEM) การประชุม UNCTAD การประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป็นตน้ จึงท าให้ประเทศไทย
สามารถขยายโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาด้านต่างๆ ของโลกให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของประเทศ และเป็นโอกาสให้ประเทศไทยด าเนินนโยบายการคา้เชิงรุกและการขยายตลาด
ส่งออก โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกบัการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต การเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานสินคา้และบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพและความเป็นไปไดข้องฐานทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นการสร้างความเขม้แข็งของโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยใหส้ามารถแข่งขนัในเวทีโลกได ้รวมทั้งช่วยส่งเสริมใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึน 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ป ร ะ เ ท ศ ไท ย จ า เ ป็ น ต้อ ง ป รั บตั ว ใ ห้ ทัน ก า ร เ ป ล่ี ย นแปล ง กฎ ระ เ บี ย บท า ง  
การคา้และมาตรฐานทางการเงินใหม่ของโลก ตอ้งวางยุทธศาสตร์การแข่งขนัเพื่อดึงดูดเงินทุนและการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย ปรับปรุง
ระบบบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม ให้สร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจท่ีคล่องตวัและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ
การก ากบัดูแลการเคล่ือนยา้ยเงินทุน การพฒันาตลาดการเงินท่ีเป็นมาตรฐานสากล ให้เช่ือมโยงตลาด
การเงินระหว่างประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเขม้แข็งและการบริหารจดัการที่มี
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

๒.๒ การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด  

 (๑) พฒันาการทางเทคโนโลยสู่ีเศรษฐกจิยุคใหม่และผลกระทบต่อการพฒันาของโลก 

 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหลกั ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัดุ และนาโนเทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนั
การเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีอาศยัการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เขา้กบัความคิดสร้างสรรค์ และ
ความรู้ท่ีเหมาะสม ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกวา่เป็นการใชเ้ทคโนโลยีเช่น เคร่ืองจกัร  ควบคู่
กบัปัจจยัดา้นแรงงานและเงินทุนในการผลิตเช่นอดีต  ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานต่อยอดกบั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนวตักรรมท าให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะและ
พฒันาไปอย่างไม่หยุดย ั้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ ส่งเสริมกระบวนการผลิตท่ีสะอาด ช่วย
ประหยดัการใชท้รัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกนัการใชป้ระโยชน์จาก



 ๗ 

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนไทย ให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ได้
อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งสามารถปรับตวัรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสั่งสมทุน ท่ี
ประเทศต่างๆ ให้ความส าคญัในการลงทุนวิจยัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพียงอยา่ง
เดียวมีการลงทุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถึง ๓ พนัล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
๑๒๒,๔๙๐ ลา้นบาท  



 ๘ 

(๒) ผลกระทบจากการพฒันาด้านเทคโนโลยต่ีอประเทศไทย 

สถานการณ์ด้านการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยงัอยู่ใน
ระดบัต ่า  ขีดความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์โดยรวมของประเทศไทยอยูใ่นล าดบัเกือบสุดทา้ยเม่ือเทียบกบั
ประเทศคู่แข่งขนั มีการลงทุนวิจยัพฒันาเฉล่ียประมาณปีละ ๑๒,๐๐๐ ลา้นบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ ๐.๒๖ 
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ขณะท่ีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตสินคา้ของภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของไทยยงัเป็นการผลิตสินคา้ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตระดบัพื้นฐาน เช่น การผลิต
เส้ือผ้า สินค้าอุปโภค/บริโภค และการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากน้ีรายจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา แสดงว่า การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นการเติบโตท่ีไม่ได้อาศยัการมีเทคโนโลยีของตวัเอง ซ่ึงหากยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงสถานภาพและวิธีการด าเนินกิจกรรมการผลิตท่ีเป็นอยู่ จะไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการ
ปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีเหมาะสม และตกอยู่ในฐานะท่ีตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ตลอดเวลา ดงันั้นการเตรียมความพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเป็นปัจจยั
ส าคญัอยา่งยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองค์
ความรู้อย ่างเป็นระบบ ทั้งการพฒันาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกบัจุดแขง็ในสังคมไทย เช่น สร้างความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกบัวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมและผลกัดนัให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์มีการ
บริหารจดัการลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมกบัชุมชน 

๒.๓ การเปลีย่นแปลงด้านสังคม  

(๑) แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย 

สถานการณ์ประชากรโลกมีแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุจากภาวะเจริญ
พนัธ์ุทัว่โลกลดลง ขณะท่ีประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนจากพฒันาการทางการแพทยแ์ละความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ีท าใหป้ระเทศพฒันาแลว้เขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุลว้เป็นส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต ้รวมทั้งประเทศก าลงัพฒันาเช่นประเทศไทยท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ส่งผลให้การออมและ
ความมัง่คัง่ของประเทศเหล่าน้ีลดลง เน่ืองจากผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราต ่า นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายใน
ด้ านสาธ ารณสุขและก าร ดูแลผู ้ เ ก ษี ยณอายุ มี จ  านวน ท่ี เพิ่ ม สู ง ข้ึน  ซ่ึ ง เ ป็นทั้ ง โอก าสและ 
ภยัคุกคามต่อประเทศไทยในระยะต่อไป โดยดา้นหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาด
สินคา้เพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแพทย์พื้นบา้น สถานท่ี



 ๙ 

ท่องเท่ียวและการพกัผ่อนระยะยาวของผูสู้งอายุจากประเทศเหล่าน้ี แต่ในอีกดา้นก็จะเป็นภยัคุกคามใน
ดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีฝีมือและทกัษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่ รวมทั้งการแข่งขนัใน
การดึงดูดเงินลงทุนเขา้สู่ประเทศ  

(๒) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของโลก
และผลกระทบต่อประเทศไทย 

การคา้ยุคโลกาภิวตัน์ท่ีความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งวฒันธรรมอนัหลากหลายจากทัว่ทุกมุมโลกสามารถน ามาเผยแพร่ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
กลายเป็นทั้งการสร้างโอกาสและปัญหาใหม่ๆตามมา โอกาสท่ีเกิดข้ึนคือ ความตอ้งการบริโภคสินคา้และ
บริการท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมท่ีหลากหลายโดยเฉพาะกระแสนิยมตะวนัออก ส่งผลให้ประเทศท่ีมี
วฒันธรรมมายาวนานอยา่งประเทศไทยมีโอกาสในการพฒันาสินคา้และบริการท่ีเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม
และสร้างรายไดม้ากข้ึน  ทั้งการเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ให้ความส าคญักบัสุขภาพ
และธรรมชาติท่ีขยายตัวไปทั่วโลก ช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน และเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคา้เชิงอนุรักษแ์ละสินคา้สุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา 
พืชสมุนไพร แพทยท์างเลือก อาหารและบริการดูแลสุขภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นสินทรัพยท์างปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้

ขณะเดียวกนัปัญหาท่ีตอ้งเผชิญคือการแพร่ขยายของวฒันธรรมต่างชาติ อาจจะท าให้
วฒันธรรมดั้งเดิมซ่ึงเป็นทุนสังคมของประเทศเร่ิมเส่ือมถอยหากไม่ไดรั้บการอนุรักษ์และสืบสานอย่าง
เหมาะสม ขณะท่ีชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีมีแนวโนม้อยูใ่นเขตเมืองท่ีแพร่ขยายตวัอยา่งรวดเร็วท า
ให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปล่ียนไป เน้นความสะดวกสบายและให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือสินคา้ แต่
ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีรูปแบบการบริโภคท่ีผิดโภชนาการและการใช้ชีวิตท่ีเผชิญแรงบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  ประกอบกบัเด็กและวยัรุ่นอาจได้รับขอ้มูลข่าวสารในแง่ลบเช่น ภาพและ 
ส่ือลามก พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนทางเพศ เป็นตน้ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและย ัว่ยุให้เกิด
ความรุนแรง เป็นเหตุให้การดูแลและป้องกนัเด็กและเยาวชนจากค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่าง
ล าบากมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความเส่ียงใหม่ๆ ดา้นสังคมท่ีตอ้งเผชิญ รวมถึงการก่อการร้าย การระบาดของ
โรคพนัธุกรรมใหม่ๆ และการคา้ยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น ล้วนเป็นเร่ืองท่ีแต่ละประเทศ
จะตอ้งป้องกนัและแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กิดผลร้ายต่อเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม 

๒.๔ การเคลือ่นย้ายของคนอย่างเสรี  

 (๑) แนวโน้มการเคลือ่นย้ายของคนระหว่างประเทศ 



 ๑๐ 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลให้มีการ
เดินทางทั้งวตัถุประสงคเ์พื ่อการท่องเที่ยวและการท าธุรกิจในที่ต ่างๆ ทัว่โลกมากข้ึน ในขณะท่ี
ก ฎ ร ะ เ บ ีย บ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจก็มกัจะมุ่งไปสู่การส่งเสริมให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานและ
ผูป้ระกอบการเพื่อไปท างานในต่างประเทศได้สะดวกข้ึน นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัท่ีจะส่งผลให้มีการ
เคล่ือนยา้ยของคนระหวา่งประเทศมากข้ึนในอนาคตท่ีส าคญัอีก ๒ ปัจจยั ไดแ้ก่ (๑) ก าลงัแรงงานของกลุ่ม
ประเทศท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งอายท่ีุลดลง จะน าไปสู่ความตอ้งการแรงงานจากต่างประเทศมากข้ึนและน าไปสู่
การอนุญาตให้มีแรงงานต่างชาติเขา้ท างานในประเทศมากข้ึน ปรากฏการณ์น้ีคาดวา่จะน าไปสู่โอกาสใน
การเคล่ือนยา้ยของแรงงานท่ีมีทกัษะระดบัต ่าถึงปานกลางจากประเทศยากจนและประเทศก าลงัพฒันาไปสู่
ประเทศท่ีพฒันาซ่ึงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุไปแลว้ (๒) สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ท าให้ประเทศต่างๆ 
ตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้สูงต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ในขณะท่ีการปรับปรุงระบบการศึกษาและพฒันาบุคลากรด้านต่างๆ ของประเทศจะตอ้งใช้เวลานาน 
ดงันั้นการส่งเสริมให้ผูมี้ประสบการณ์และความรู้มาท างานในประเทศจึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงเจริญเติบโตข้ึนโดยคนท่ีมี
ความสามารถจากท่ีต่างๆ ทัว่โลกท่ีไปท างาน สอนหนงัสือและสร้างองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองในอดีต หลาย
ประเทศในปัจจุบนัเร่ิมหาทางท่ีจะดึงดูดบุคลากรท่ีขาดแคลนจากประเทศอ่ืนๆ และในอนาคตการแข่งขนั
ดึงดูดบุคลากรโดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีความสามารถสูงจะมีความรุนแรงข้ึน 

(๒) ผลกระทบต่อประเทศไทย 

นโยบายของแต่ละประเทศในยุคการเคล่ือนยา้ยคนเสรี จะค านึงถึงมาตรการทั้งดา้น
การส่งเสริมคนไปท างานต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศ และมาตรการรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงของคนในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น ตวัอย่างเช่น ปัญหาโรคระบาดหรือโรคติดต่อ เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนั
รุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) ซ่ึงอาจติดมากบัผูเ้ดินทางหรือแรงงานต่างชาติ 
นอกจากน้ี การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมขา้มชาติซ่ึงกลายเป็นพฤติกรรมท่ีไร้พรมแดนแฝงตวัมา
กบัธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และรูปแบบของการท่องเท่ียว เป็นภยัคุกคามต่อเศรษฐกิจและสันติภาพในโลก 
ซ่ึงหากมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้การเคล่ือนยา้ยของคนท่ีเป็นไปอยา่งเสรีลดลง โดยประเทศ
ต่างๆ อาจจะเพิ่มมาตรการตรวจรับและคดัเลือกคนเขา้ประเทศอย่างรุนแรง ท าให้โอกาสในการเดินทาง
หรือท างานในต่างประเทศมีน้อยลง โดยบางประเทศอาจจะมีนโยบายรับเฉพาะคนต่างชาติบางกลุ่มหรือ
บางเช้ือชาติ แต่ความเป็นไปไดข้องสถานการณ์น้ีก็ยงัมีนอ้ย และหากการเคล่ือนยา้ยคนอยา่งเสรีมีมากข้ึน
ในอนาคตก็เป็นบริบทท่ีตอ้งค านึงถึงในการเตรียมยทุธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับของประเทศ  



 ๑๑ 

๒.๕ การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

(๑) แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลก 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มโลก
มีแนวโนม้ท่ีจะทวคีวามรุนแรงตามการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลก  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและ
อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนจากภาวะเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศท่ีเพิ่มสูงข้ึน การสูญเสีย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ แหล่งน ้ าดิบเพื่อการบริโภคและเพื่อการผลิตอยูใ่นสภาพท่ีขาดแคลน ทรัพยากร
ดินป่าไม ้ป่าชายเลน และทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ตลอดจนพนัธ์ุพืชและสัตวจ์  านวนมากถูกท าลายไปจาก
การกระท าของมนุษยใ์นช่วงเวลาเพียง ๒๐๐ กว่าปี ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบ
นิเวศโดยรวมเสียสมดุล ส่งผลให้เกิดธรรมชาติแปรปรวนและได้ยอ้นกลับมาสร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ บัน่ทอนคุณภาพชีวิตมนุษยจ์ากการเกิดภยัธรรมชาติบ่อยคร้ังข้ึน ทั้งภาวะน ้ าท่วม ภยัแลง้ ไตฝุ้่ น
และเฮอริเคน ปรากฏการณ์เอลนิโญ รวมถึงการเกิดและแพร่ระบาดของเช้ือโรคท่ีมีรหัสพนัธุกรรมใหม่ๆ 
เช่น โรคซารส์ และไขห้วดันก เป็นตน้ ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของการผลิตและการด ารงชีวิตของประชากรโลก 
และน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยนืของการพฒันาในอนาคต 

(๒) ผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 

ความตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวผลกัดนัให้เกิดความเคล่ือนไหวในเวทีโลก น ามาสู่
การสร้างขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและพนัธกรณีต่างๆ ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั ประเทศ
ไทยจึงไดร่้วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาท่ีเร่งรัดให้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในหลายดา้น 
เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน อาทิ (๑) อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity)๑1 เพื่ออนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ (๒) อนุสัญญาวา่
ดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Desertification)๒2 เพื่อจดัการปัญหาภยัแลง้และเป็นการเฝ้า
ระวงัภาวะความแห้งแลง้ (๓) อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ า (Convention on Wetlands of 
International Importance as Waterfowl Habitat—RAMSAR) เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์พื้นที่ชุ่มน ้ าอยา่งชาญฉลาด (๔) อนุสัญญาวา่
ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (Convention on International 
Trade in Endangered  Species of Wild Fauna and Flora—CITES)๓3(๕) อนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครอง
มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage) เพื่อการจดัการมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ที่ค  านึงถึงการ

                                                 

๑   ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันา เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 

๒   ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิก เม่ือวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
๓  หลงัจากให้สตัยาบนั ประเทศไทยยงัคงมีการคา้สตัวป่์าและพืชป่า ท่ีขดักบัอนุสัญญาฯ เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายหรือนโยบายใดๆ รองรับ

จนถูกพิจารณาลงโทษจากกลุ่มภาคีดว้ยการห้ามท าการคา้สัตวป่์าและผลิตภณัฑ์กบัไทย เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ไทยจึงไดด้ าเนินการ
แกไ้ข ปรับปรุง พ.ร.บ. และไดก้  าหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ ทาง CITES จึงยกเลิกการสั่งห้ามท า
การคา้สตัวป่์าและผลิตภณัฑก์บัประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๓๕ 



 ๑๒ 

อนุรักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของชุมชน๔4(๖) อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change—UNFCC)๕5ว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลท่ีเกิดข้ึน และ (๗) 
อนุสัญญาบาเซลวา่ดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและก าจดัของเสียอนัตรายขา้มแดน (Basel Convention) 
อนุสัญญาสต๊อกโฮส์มว่าดว้ยสารพิษท่ีตกคา้งยาวนาน (Stockholm Convention on Persistant Organic 
Pollutants [POPS]) ซ่ึงประเทศสมาชิกต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตาม พนัธสัญญาต่างๆ 
เหล่าน้ี จึงเป็นขอ้ผกูมดัและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการเศรษฐกิจทั้งในระดบัมหภาคและระดบั
หน่วยผลิต ใหป้รับตวัภายใตข้อ้ก าหนดร่วมกนัดงักล่าว  

นอกจากนั้น ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือกีด
กันทางการค้ามากข้ึน จนอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเทศท่ี มิได้มีการบริหารจัดการเพื่ อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งดี ดงันั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งยกระดบัมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนกวา่เดิม โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลย ัง่ยืนของระบบนิเวศ พฒันา
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจน
ปรับรูปแบบการผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน รวมถึงการประหยดัพลงังานและ
ใช้พลงังานท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม ความย ัง่ยืน ความปลอดภยั 
และความมัน่คงของพลงังานของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ๓  สถานะของประเทศ 

 ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคต การประเมินผลการพฒันาท่ี
ผ่านมาและทบทวนสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลกและสถานะภายในประเทศทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารการปกครอง แสดงว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตัน์ แต่ยงัมีประเด็น
เชิงโครงสร้างหลายประการท่ีตอ้งพฒันาเพื่อให้คนไทยอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขในสังคมไทยภายใตบ้ริบท
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทั้งน้ี การพฒันาท่ีผา่นมาไดส่้งผลต่อสถานะของประเทศไทยท่ีส าคญั ดงัน้ี  

 ๓.๑ สถานะด้านสังคม 

                                                 
๔  ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีเม่ือวนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๓๐ 
๕  ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี UNFCC เม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๓๗ และลงนามให้สตัยาบนัในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซ่ึงเป็น

พิธีสารภายใตอ้นุสญัญาฯ ในวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖   



 ๑๓ 

(๑) ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยมีแนวโน้มการ
พฒันาคนเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ระดบัการพฒันาคนของประเทศไทยเปรียบเทียบกบันานาประเทศโดยดชันีวดัผลการ
พฒันาคน (Human Development Index : HDI) ของ UNDP ท่ีวดัดา้นสาธารณสุข การศึกษาและมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ สรุปไดว้่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาคนระดบักลาง โดยในช่วงกว่าสอง
ทศวรรษท่ีผ่านมา ค่ าดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโน้มดี ข้ึนอย่าง ต่อเ น่ือง  จาก 
ค่าดชันี ๐.๖๑๔ ในปี ๒๕๑๘ เป็น ๐.๗๔๙ ในปี ๒๕๓๘ และ ในปี ๒๕๔๘ มีค่าดชันีเท่ากบั ๐.๗๗๘ อยู่
อนัดบัท่ี ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซ่ึงสูงกวา่จีน (๘๕) เวียดนาม (๑๐๘) แต่ต ่ากวา่หลายประเทศในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ ญ่ีปุ่น (๑๑) เกาหลี (๑๘) และสิงคโปร์ (๒๕)  

นอกจากน้ี การพิจารณาระดบัการพฒันาดา้นต่างๆ ของประเทศไทยกบันานาประเทศ 
โดยสถาบนัอ่ืนๆ อาทิ สถาบนั IMD WEF และ OECD พบประเด็นส าคญัคือ จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคน
ไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแต่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ต ่า โดยในปี ๒๕๔๘ อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย ๘.๕ ปี เม่ือเทียบกบัประเทศ
เพื่อนบา้นในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ท่ีมีค่าเฉล่ียประมาณ ๑๐-๑๒ ปี ขณะเดียวกนั การประเมิน
เชิงคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัของประเทศไทยยงัลา้หลงักว่าประเทศมาเลเซีย
และอินเดีย แต่ดีกวา่ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย ขณะท่ีประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยงัต ่า
คิดเป็น ๖.๒ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อชัว่โมงเม่ือเทียบกบัมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ไตห้วนั และญี่ปุ่นท่ี
มากกว่า ๑๑ เหรียญสหรัฐ ส าหรับการบริการสุขภาพของไทยที่เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา
แห่งสหวรรษส่วนใหญ่บรรลุเกณฑ์ท่ีก าหนด ยงัคงมีประเด็นดา้นสัดส่วนบุคลากรทางการแพทยข์องไทย
ต่อประชากรอยู่ในระดบัต ่าประมาณ ๓๐ คนต่อประชากรแสนคน ขณะท่ีญ่ีปุ่นมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน 
จีน ๑๖๔ คนต่อประชากรแสนคน 

(๒) การพฒันาศักยภาพคนไทยด้านการศึกษาเพิม่สูงขึน้ แต่ยังต้องให้ความส าคัญต่อการ
พฒันาด้านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

(๒.๑) คนไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึน้ การขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพิ่ม
มากขึน้ แต่คุณภาพการศึกษายงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองทีต้่องให้ความส าคัญโดยเร่งด่วน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาซ่ึงประเมินจากค่าผลสะสมทางการศึกษา หรือระดบัความรู้ทกัษะในระดบัสูงสุดของคนไทยทั้ง
ประเทศ โดยวดัจากจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย พบว่า เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก ๖.๓ ปีและ 
๗.๘ ปี ในปี ๒๕๔๓ และปี ๒๕๔๖ เป็น ๘.๕ ปี ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงัไม่ถึงระดบัการศึกษาภาคบงัคบั และ
ต ่ากวา่ประเทศเพื่อนบา้นในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี สิงคโปร์  



 ๑๔ 

 ส าหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน โดยอตัราส่วนนักเรียนต่อ
ประชากรเพิ่มข้ึนทุกระดบั อตัราการเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๔๙ ในปี ๒๕๔๔ เป็น
ร้อยละ ๗๑.๒ ในปี ๒๕๔๘ และอตัราส่วนนกัเรียนอุดมศึกษาต่อประชากรอายุ ๑๘-๒๑ ปี (ไม่รวมสูงกวา่
ปริญญาตรี) เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๔๐.๓ ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๔๔.๓ ในปี ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไทยท่ีวดัจากคะแนนเฉล่ียของการทดสอบ ๔ วิชาหลกั (ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ มาโดยตลอด กล่าวคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนทุกระดบัลดลงจากร้อยละ ๔๓.๘๙ ในปี ๒๕๔๔ เหลือร้อยละ ๓๘.๖๑ ในปี ๒๕๔๗ 
ขณะเดียวกนั การประเมินเชิงคุณภาพของการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัของประเทศ พบวา่ 
ประเทศไทยยงัล้าหลงักว่าประเทศมาเลเซีย และอินเดีย จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเร่งปรับปรุงในเชิงคุณภาพของ
การศึกษาโดยเร่งด่วน 

(๒.๒) การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ความสามารถ
ในการเช่ือมโยงความรู้กับการน าไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต ่า  รัฐไดส่้งเสริมการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเพิ่มข้ึนจาก ๑๓,๖๘๘ แห่ง หรือร้อยละ ๒๐ ของหมู่บา้นในปี 
๒๕๔๖ เป็น ๑๕,๓๔๑ แห่ง หรือร้อยละ ๒๒.๒ ของหมู่บา้นในปี ๒๕๔๘  สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อ
ประชากรในปี ๒๕๔๘ อยูท่ี่อตัรา ๕๗ เคร่ืองต่อประชากรพนัคน นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย ๖.๔ เท่า ส าหรับการเขา้ถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีจ านวนประชากรท่ีสามารถเขา้ถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๑๑๖.๗ คนต่อประชากรพนัคน เพิ่มข้ึน ๑.๒ เท่า เม่ือเทียบกบัปี ๒๕๔๖ 

อยา่งไรก็ตาม คนไทยอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไปท่ีจบประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีนบัเป็น “ผู้
มีการเรียนรู้” หรือมีความสามารถในการอ่านเขียนและค านวณในเบ้ืองตน้ท่ีสามารถปรับใชใ้นการด าเนิน
ชีวิต น าไปสู่การ “คิดเป็น ท าเป็น” มีเพียงร้อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งส้ิน ส่วนทกัษะการอ่าน ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการหาความรู้ และจดัการกบัสาระท่ีไม่คุน้เคยและสามารถใช้อา้งอิง พบว่า ทกัษะการอ่าน
ของนักเรียนไทยส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินระดบั ๒ จาก ๕ ระดบั ซ่ึงสะทอ้นถึงความจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันา
ความสามารถในการน าความรู้ไปใชข้องคนไทย 

(๓) ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งการวิจัย
พฒันายงัอยู่ในระดับต ่า เป็นจุดฉุดร้ังการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(๓.๑) การขาดแคลนก าลังคนระดับกลางและระดับสูง  การเร่งรัดยกระดับ
การศึกษาของแรงงานไทยท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดบัประถมศึกษาได้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๓๕.๖ ในปี 
๒๕๔๕ เป็นร้อยละ ๓๙.๘ ในปี ๒๕๔๘ ขณะท่ีความตอ้งการของก าลงัคนระดับกลางภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงร้อยละ ๖๐ จึงจ าเป็นตอ้งเร่งผลิตก าลงัคนระดบักลางโดยเฉพาะสายอาชีวะ เพื่อ



 ๑๕ 

สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย ส าหรับ
ก าลงัคนระดบัสูงดา้นวิทยาศาสตร์ยงัคงขาดแคลนมาก โดยมีก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ท  างานดา้นการออกแบบและการวจิยัและพฒันาไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ขณะท่ีบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศมีเพียง ๖.๗ คนต่อประชากรหม่ืนคน  

(๓.๒) การลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศอยู่ในระดับต ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง ๗ เท่า คิดเป็นเพียงร้อยละ ๐.๒๖ ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ เป็นขอ้จ ากดัของไทยในการสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรม รวมทั้งการวิจยัเพื่อพฒันาประเทศ 
โดยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการวจิยัและพฒันาแมมี้จ านวนเพิ่มข้ึน แต่การน าไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงพาณิชยย์งัอยูใ่นระดบัต ่า นอกจากน้ี ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จ านวนสิทธิบตัรทั้งหมดท่ีจดทะเบียน
ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วน ๐.๔ ของสิทธิบตัรทัว่โลก และร้อยละ ๗๗ ของจ านวนดงักล่าวเป็นการ
ขอจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ  สิทธิบตัรการประดิษฐ์ของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันาเทคโนโลยี
ขั้นต้น จึงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากเท่าท่ีควร  ขณะเดียวกัน ในปี ๒๕๔๔ มีบทความด้าน
วทิยาศาสตร์ของไทยท่ีเผยแพร่ในระดบัสากลนอ้ยมากเพียง ๗๒๗ เร่ือง ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียเกือบ ๒ เท่า 

(๔) คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบคุณ
ค่าทีด่ีงามของสังคมไทยเร่ิมเส่ือมถอย 

(๔.๑) ปัจจุบันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเป็นผลกระทบมาจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมจากต่างชาติเขา้มาสู่ประเทศ
ไทยผา่นส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยงัขาดทกัษะในดา้นการคิด วิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ  ไม่สามารถคดักรอง และเลือกรับวฒันธรรมท่ีดี ปัจจุบนัเวบ็ไซด์ลามกในประเทศไทยขยายตวั
สูงข้ึน นอกจากน้ี ส่ือสารมวลชนอ่ืนๆ ทั้งส่ือโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนมากขาดความ
เขม้งวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเชิงลบ ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรมท่ี
เน้นวตัถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้ความส าคญักบัส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  
ท าใหคุ้ณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง น าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ปัญหาการขาดสัมพนัธภาพภายในครอบครัว รวมทั้งปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ   

(๔.๒) สถาบันหลักทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญต่อการปลูกฝังศีลธรรมให้ส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรม และอบรมหล่อหลอมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งลดลง สถาบนั
ครอบครัวท่ีเคยมีระบบเครือญาติในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และมีความเขม้แข็งในการอบรมสั่งสอนและ
ปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ลูกหลานเร่ิมเปราะบางลง เน่ืองจากวิถีชีวิตปรับเปล่ียนไปมี
ลกัษณะต่างคนต่างอยู่ ตอ้งด้ินรนทางเศรษฐกิจมากข้ึน ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัวอ่อนแอลง 



 ๑๖ 

ปัญหาการหย่าร้างเพิ่มมากข้ึน และมีครอบครัวมากกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่มีความสามารถพึ่ งตนเองทาง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัวถีิชีวติสมยัใหม่มีผลใหค้วามเช่ือศรัทธาในหลกัศาสนาเส่ือมถอย การใชป้ระโยชน์
จากศาสนสถานซ่ึงมีมากมายกวา่ ๓ หม่ืนแห่งทัว่ประเทศและการประกอบกิจทางศาสนานอ้ยลงอยูใ่นวง
แคบและในกลุ่มผูสู้งอายุเป็นหลกั ส่วนสถาบนัการศึกษาเปล่ียนจากในอดีตท่ีมีสัมพนัธ์เช่ือมโยงอย่าง
ใกลชิ้ดกบัสถาบนัครอบครัวและสถาบนัทางศาสนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและความรู้ในการ
ด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ปัจจุบนัเป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเนน้หลกัวิชา ให้ความส าคญักบัใบรับรอง
การศึกษามากกวา่ความรู้ท่ีน ามาปฏิบติัจริง การเรียนการสอนเนน้การท่องจ ามากกวา่ความเขา้ใจและน าไป
ปฏิบติัได ้ไม่เช่ือมโยงกบัวถีิชีวติของคนในสังคม 

(๕) คนไทยมีสุขภาวะดีขึน้ ได้รับหลกัประกนัสุขภาพทัว่ถึง การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง แต่
การเจ็บป่วยด้วยโรคทีป้่องกันได้ยงัมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 

(๕.๑) การขยายหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรมากขึ้นท าให้คนไทยมี
อายุยืนขึน้ อายุคาดหมายเฉล่ียของคนไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัอายุเฉล่ียชาย ๖๘ ปี หญิง 
๗๕  ปี ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของโลก คือ ชาย ๖๕ ปี หญิง ๖๙ ปี แต่ยงัห่างจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีอายุยืนท่ีสุด 
คือ ชาย ๗๘ ปี และหญิง ๘๕ ปี ในดา้นการมีหลกัประกนัสุขภาพ  ในปี ๒๕๔๘ คนไทยร้อยละ ๙๖.๓ มี
หลกัประกนัสุขภาพ สะทอ้นการจดับริการสุขภาพแก่ประชาชนท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งยงัลดภาระค่าใชจ่้ายในการ
ดูแลสุขภาพ  ผูท่ี้ไม่เคยมีหลกัประกนัใดๆ มาก่อนเร่ิมโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค สามารถประหยดั
รายจ่ายลงได ้๗๑๐.๕๐ บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นค่าใชจ่้ายรวมทั้งประเทศ ๑๐,๖๓๔ ลา้นบาทในปี ๒๕๔๖ 

(๕.๒) การเจ็บป่วยโดยรวมของคนไทยลดลง จาก ๑,๘๐๙.๖ ต่อประชากรพนัคนในปี 
๒๕๔๕ เป็น ๑,๗๙๘.๑ ต่อประชากรพนัคนในปี ๒๕๔๗  ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนมีการดูแลสุขภาพดีข้ึน 
ผูท่ี้มีอาย ุ๖ ปีข้ึนไปออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอสัปดาห์ละ ๓ วนัๆ มีร้อยละ ๒๕.๕ ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อย
ละ ๒๓ ในปี ๒๕๔๗ นบัวา่อยูใ่นอตัราต ่า อตัราการสูบบุหร่ีของชายและหญิงไทย เท่ากบั ร้อยละ ๓๙ และ ๒ 
ตามล าดับในปี ๒๕๔๕ ขณะท่ีประเทศอ่ืนทั้ งประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีมีการพัฒนา 
ดอ้ยกวา่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีอตัราท่ีสูงกวา่ คือ สหรัฐมีอตัราการสูบบุหร่ีของชายและหญิงร้อยละ ๒๖ 
และ ๒๑ ญ่ีปุ่น ร้อยละ ๔๗ และ ๑๒ อินโดนีเซียร้อยละ ๖๙ และ ๓ ตามล าดบั   

(๕.๓) การเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ในช่วงปี ๒๕๔๗ 
อตัราการป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูงมีอตัราเพิ่มเฉล่ียสูงท่ีสุดร้อยละ ๑๘.๔ รองลงมา ไดแ้ก่ เบาหวาน
ร้อยละ ๑๔.๒ โรคหวัใจร้อยละ ๑๓.๔ และมะเร็งร้อยละ ๔ ตามล าดบั สาเหตุจากคนไทยจ านวนมากยงัให้
ความส าคญัในการดูแลสุขภาพนอ้ยและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพไม่มากเท่าท่ีควร 
พฤติกรรมการบริโภคและการด ารงชีวิตท่ีไม่เหมาะสม อาทิ การบริโภคน ้ าตาลเกินมาตรฐานมาก คือ ๑๖ 



 ๑๗ 

ชอ้นชาต่อคนต่อวนั ขณะท่ีมาตรฐานโภชนาการ (๖ ชอ้นชา/คน/วนั) ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน (อว้น) มี
แ น ว โ น ม้ 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 
เด็กวยัเรียน ๖-๑๔ ปี ในกรุงเทพฯ ร้อยละ ๑๕ เป็นโรคอว้นสูงกว่าเด็กในภาคอ่ืนๆ ๓-๕ เท่า มีสาเหตุมา
จากการนิยมบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าตาลและไขมนัสูง  

  (๕.๔) ภาวะการเจ็บป่วยจากโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ ้าที่เป็นผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ ในระยะ ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา เช่น โรคซาร์ส ไขห้วดันก ไขห้วดัใหญ่ เป็นตน้ องค์การ
อนามยัโลกไดร้ายงานสถานการณ์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีผูป่้วยยืนยนัไขห้วดันก 
รวม ๒๓๒ ราย เสียชีวติ ๑๓๔ ราย ใน ๑๐ ประเทศ ส าหรับในประเทศไทยมีผูป่้วย ๒๓ ราย  เสียชีวิต ๑๕ 
ราย โรคเหล่าน้ียากท่ีจะประเมินสถานการณ์ ประกอบกบัองค์ความรู้ในการป้องกนัการแพร่ระบาดจาก
โรคท่ีมีรหัสพนัธุกรรมใหม่ในประเทศไทยยงัไม่เพียงพอและไม่สามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ท าให้ให้โรคเหล่าน้ีกลบัมาระบาดและแพร่กระจายไดง่้ายและรวดเร็วและกลายเป็น
โรคประจ าถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลกระทบท่ีรุนแรงและบัน่ทอนคุณภาพชีวิตของประชากรโลกและประชากรไทย 
หากยงัปราศจากแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีครบวงจร 

 (๕.๕) การลงทุนด้านสุขภาพของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต ่า คือประมาณร้อยละ  
๓.๓ ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ต ่ากวา่ประเทศอ่ืนท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ ๗.๗  ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ และถูกจดัอยู่ในอนัดบัท่ี ๕๙ จาก  ๖๑ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ไดมี้ความพยายามปรับปรุง
ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพระดับชุมชน
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ควบคู่กบัการเร่งรัดพฒันาคุณภาพมาตรฐาน มีโรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรองมาตรฐาน
อยา่งครบถว้น  จ  านวน ๑๓๔ แห่ง ในปี ๒๕๔๘ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๕๘ ในปี  ๒๕๔๗  รวมทั้งการเร่งแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีสัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทยต่์อประชากรต ่าเพียง ๓๐ คนต่อประชากรแสนคน ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และมีการ
กระจุกตวัในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง 



 ๑๘ 

 (๖) การคุ้มครองทางสังคมมีการขยายความครอบคลุมมากขึน้ แต่แรงงานนอกระบบและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยงัไม่ได้รับหลกัประกนัทางสังคมอย่างทัว่ถึง 

 (๖.๑) แรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็น
ตน้มา รัฐไดด้ าเนินมาตรการดูแลความมัน่คงของแรงงานอยา่งต่อเน่ือง โดยขยายความคุม้ครองแรงงานให้
ครอบคลุมถึงสถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป ส่งผลให้แรงงานท่ีประกนัตนภายใตร้ะบบ
ประกนัสังคม มีจ านวน ๘.๒ ลา้นคนในปี ๒๕๔๘ คิดเป็นสัดส่วนแรงงานท่ีประกันตนต่อก าลังแรงงาน
ร้อยละ ๒๒ .๗๓ แต่ครอบคลุมเฉพาะแรงงานที่อยู่ในระบบเท่านั้ น ส่วนแรงงานนอกระบบซ่ึงมี
มากกวา่ร้อยละ ๗๐ ไม่สามารถเขา้ถึงระบบประกนัสังคม โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร หาบเร่ แผงลอย  

(๖.๒) รัฐขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมแก่กลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในลกัษณะการสงเคราะห์เพิม่ขึน้แต่ยงัไม่ทัว่ถึง และไม่สามารถท าให้พึง่ตนเองได้ในระยะยาว  ท่ีผา่นมาการ
ใหค้วามช่วยเหลือและการสงเคราะห์ สามารถใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ียากจนได ้๑.๐๗ ลา้นคน ผูป่้วยเอดส์
ยากไร้ ๖,๐๐๐ คน และผูพ้ิการยากไร้ ๓๙,๕๙๕ คน การให้โอกาสดา้นการศึกษาแก่เด็กวยัเรียนจากครัวเรือนท่ี
ยากจนให้มีโอกาสศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึนทุกระดบัชั้น นอกจากนั้น ยงัไดด้ าเนิน
โครงการบา้นเอ้ืออาทรและบา้นมัน่คงเพื่อช่วยเหลือดา้นท่ีอยูอ่าศยัให้ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยมีท่ีอยูอ่าศยั
เป็นของตนเอง จ านวน ๖๐๑,๗๒๗ หน่วย และประชาชนในชุมชนแออดัมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง
จ านวน ๒๙,๗๓๘ ครัวเรือน 

(๗) คนไทยต้องเผชิญกับความเส่ียงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ
ก่อความไม่สงบในสังคมสูงขึน้  

(๗.๑) ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมยงัเป็นปัญหาทีต้่องเร่งแก้ไข แมว้า่สัดส่วน
คดียาเสพติดจะมีแนวโน้มลดลงจาก ๔๒๒.๘ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๔๕ เป็น ๑๖๐.๓ คดีต่อ
ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๔๘  แต่ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาชนิดของยาเสพติดเปล่ียนแปลงไป และการคา้
รูปแบบใหม่ๆ เช่น มีการสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต และลกัลอบซ้ือขายผา่นทางไปรษณีย ์ เป็นตน้ เน่ืองจาก
การคา้ยาเสพติดยงัคงเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดสู้ง คาดวา่มูลค่าการซ้ือขายทัว่โลกในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ มี
จ านวนสูงอย่างต่อเน่ืองถึง ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ/ปี  ขณะเดียวกนัยงัตอ้งเผชิญความ
เส่ียงจากปัญหาคดีอาชญากรรม การประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น คดีชีวิตร่างกายและเพศ  ตลอดจนคดีเก่ียวกบั
เด็กและเยาวชน ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้แต่ละปีรัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณเพื่อการป้องกนัและ
ปราบปรามเป็นจ านวนมาก ในปี ๒๕๔๘  งบประมาณรายจ่ายในแผนงานป้องกันและควบคุม
อาชญากรรมมีจ านวนสูงถึง ๓๖,๖๙๘ ลา้นบาท   

 (๗.๒) ปัญหาอุบัติภัยและภัยพบิัติมีแนวโน้มสูงขึน้ การตายดว้ยอุบติัเหตุการจราจร
ทางบกอยู่ในระดบัสูงและค่อนขา้งคงท่ีจาก ๒๐.๙ คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๔๕ เป็น ๒๐.๖ คน
ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๔๘  สาเหตุหน่ึงเกิดจากการไม่เคารพกฎระเบียบสร้างความสูญเสียให้แก่
ชีวิตและทรัพยสิ์น ในปี ๒๕๔๗ มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเสียหายจากอุบติัเหตุจราจรทางบกสูงถึง ๑,๙๙๐ ลา้น
บาท  ทั้งยงัตอ้งประสบกบัความสูญเสียจากภยัพิบติัและอุบติัภยัอ่ืน เป็นมูลค่าสูงอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดย
ขาดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และระบบเฝ้าระวงัอุบติัภยั 



 ๑๙ 

 (๗.๓) ปัญหาความไม่สงบในสังคมไทย คนไทยยงัตอ้งเผชิญผลกระทบจากปัญหา
การก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีลกัษณะยืดเยื้อต่อเน่ือง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมขา้มชาติที่ทวีความรุนแรงและแผ่ขยายเขา้มาในภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาการส่งผู ้
ลกัลอบเขา้เมืองและคา้มนุษย ์จดัว่าเป็นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีเติบโตรวดเร็วท่ีสุด โดยมีปัจจยัสนบัสนุน
มาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคของโลก ประมาณวา่มีผูต้กเป็นเหยื่อทัว่โลกปี
ละ ๔ ลา้นกวา่คน วงเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ลา้นเหรียญสหรัฐ  ส าหรับผลกระทบต่อประเทศไทย
ในระยะหลังน้ี นอกจากผู ้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาใช้แรงงานและถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศอย่างต่อเน่ืองแลว้ ผูล้กัลอบเขา้เมืองกลุ่มใหม่ๆ อาทิ เกาหลีเหนือ บงัคลาเทศ และศรี
ลงักา มุ่งหวงัใหป้ระเทศไทยเป็นทางผา่นไปประเทศท่ีสามมากข้ึน 

 (๘) สังคมไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเน่ือง 
ขณะทีก่ารพฒันาชนบทกบัเมืองมีลักษณะแยกส่วน ส่งผลให้เกดิความไม่สมดุลของการพฒันา 

 (๘.๑) ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนเมืองขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อการเสียสมดุลของชุมชนชนบท โดยสัดส่วนประชากรเมืองต่อประชากรทั้งประเทศ
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๒๙.๔ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๓๑.๒ ในปี ๒๕๔๕ ส่วนชุมชนชนบทมีสัดส่วน
ประชากรลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๗๐.๖ เหลือร้อยละ ๖๘.๘ ในช่วงเวลาเดียวกนั โดยการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้มีส่วนสนับสนุนการเจริญเติบโตของฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและบริการของเมืองมากกวา่การพฒันาภาคเกษตรและชนบทมาก ก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้าของ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระหวา่งเมืองกบัชนบทเพิ่มข้ึนโดยล าดบั สถานะดงักล่าวท าให้ภาคชนบทอยู่
ในภาวะความยากจนและการพฒันาท่ีลา้หลงัและเสียสมดุลในเชิงโครงสร้าง โดยในทางเศรษฐกิจเป็นการ
เสียสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย เน่ืองจากเป็นฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตรท่ีถูกจ ากัดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสียดุลจากการใชอ้ยา่งส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมมาก ขณะท่ีคนชนบทมีการศึกษาต ่า
และผลิตภาพการผลิตต ่า ส่งผลกระทบต่อการเสียสมดุลทางสังคมท่ีคนชนบทวยัหนุ่มสาวต้องละทิ้ง
ภูมิล าเนาไปแสวงหางานและรายไดใ้นเมืองและในต่างประเทศ ตามมาดว้ยปัญหาความอ่อนแอของชุมชน
ชนบท ซ่ึงการแกปั้ญหาดงักล่าวให้ชุมชนชนบทสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างเขม้แข็ง จ  าเป็นตอ้งอาศยัการรวม
พลงัร่วมแรงร่วมใจและพึ่งพาอาศยักนัในการพฒันาชุมชนใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้

 (๘.๒) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนามีมากขึน้ มีการเตรียมความ
พร้อมของทอ้งถ่ินให้สามารถปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งการบริหารจดัการ ระบบการวางแผน 
ระบบงบประมาณ การคลงั และกลไกการบริหารงานให้พร้อมรับการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจการ
กระจายอ านาจ ภาครัฐไดส่้งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจดัท าแผนชุมชนแลว้จ านวน ๓,๖๕๗ ต าบล 
ส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนพฒันา
อ าเภอทุกขั้นตอน รวมทั้งมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามการด าเนินงานควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพของผูน้ า
ชุมชน และไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนระดบัต าบลทุกต าบล  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์



 ๒๐ 

และช่วยเหลือกนัเองในลกัษณะของเครือข่ายตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มี
วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนทัว่ประเทศ ขณะน้ีจ านวน ๒๘,๒๙๖ แห่ง  และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ๓๒ 
แห่ง รวมทั้งมีการโอนเงินให้กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแล้ว ๗๗,๕๐๘ ลา้นบาท ส าหรับประชาชน
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน  แต่อย ่างไรก็ตาม การสร้าง
ภูมิคุม้กนัของชุมชนในการเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมากระทบอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว  และการเขา้สู่
สังคมผูสู้งอายุเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีชุมชนตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมท่ีต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอและเป็นเครือข่าย 

 (๘.๓) วัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยและมีการ
ถ่ายทอด สู่คนรุ่นใหม่น้อย ประกอบกบัระบบคุณค่าท่ีดีงามของไทยเส่ือมถอยทั้งในเร่ืองจิตสาธารณะ 
ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ตามสังคมไทยมีผู ้พร้อมเป็นผู ้น าการพฒันา 
โดยเฉพาะผูน้ าชุมชน ปราชญก์ระจายอยูทุ่กพื้นท่ี ๑.๗ ลา้นคน อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด
จ านวน ๙๘๗,๕๑๓ คน รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตจ้  านวน ๓๘๓,๗๒๙  ๑๗๔,๕๓๗ 
และ ๑๓๑,๘๙๒ คนตามล าดบั บุคคลเหล่าน้ีลว้นมีจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนเป็น
แกนหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมการพัฒนาทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและ
ระดบัประเทศและมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการน าวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่มีอยูม่าพฒันาต่อ
ยอดให้เกิดคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการอย่างหลากหลายเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเปิดตลาดภายในและต่างประเทศ สร้างรายไดข้องประชาชนและสร้างความเขม้แข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๔๗ มีมูลค่าการจ าหน่ายถึง ๔๖,๒๗๖ ลา้นบาท  

 (๘.๔) พฤติกรรมการด ารงชีวติและการปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไป
จากเดิม ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกบักระแสโลกาภิวตัน์และ
การส่ือสารไร้พรมแดน น าพากระแสวตัถุนิยมเขา้สู่ชุมชน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะสังคมเมือง ท าให้มีความสะดวกสบายมากข้ึนแต่มีความสุขลดลง มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย มี
หน้ีสินเพิ่มข้ึน และความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนลดนอ้ยลงและมีลกัษณะต่างคนต่างอยูม่ากข้ึน  

 โดยสรุป สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนท่ีมีการรวมตวั รวมกลุ่มและมีการ
เรียนรู้ร่วมกันสามารถจัดการกับปัญหาท่ีมากระทบกับชุมชนได้ในระดับหน่ึง โดยใช้กระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง ท่ีเน้นกระบวนการพฒันาโดยคนในชุมชนเป็นหลกั  และใช้การจดัการความรู้
จากองค์ความรู้ในชุมชนและความรู้จากภายนอกมาประยุกตใ์ช้ ซ่ึงการพฒันาชุมชนโดยใช้กระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ืองในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา และมีชุมชน
ตน้แบบท่ีมีความเขม้แขง็สามารถเป็นแบบอยา่งเพื่อเรียนรู้และประยกุตใ์ชอ้ยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคของไทย 



 ๒๑ 

๓.๒ สถานะด้านเศรษฐกจิ 

 (๑) ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามล าดับ และจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีม่ีรายได้ระดับปานกลาง โดยยังคงบทบาททางการค้าระหว่างประเทศและรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้
ได้ ขณะทีก่ารแข่งขันเพิม่สูงขึน้ 

 ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ เศรษฐกิจขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
๕.๗ ต่อปี โดยในปี ๒๕๔๘ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่เป็นล าดบัท่ี ๒๐ จากจ านวน ๑๙๒ ประเทศในโลก 
ประชาชนมีรายไดต่้อหวัปีละ ๑๐๙,๕๗๔ บาท และรายไดต่้อหวัท่ีค านวณในรูปของก าลงัซ้ือท่ีแทจ้ริงของ
ประชากรไทยเท่ากบั ๘,๕๔๒ เหรียญสหรัฐ สูงเป็นล าดบัท่ี ๗๒ และสูงกว่ารายไดต่้อหัวเฉล่ีย ๗,๐๐๐ 
เหรียญสหรัฐ ของกลุ่มประเทศรายได้ระดบัปานกลางด้วยกนั แต่ยงัต ่ากว่ารายได้ต่อหัวเฉล่ีย ๙,๒๓๙ 
เหรียญสหรัฐ ของประชากรโลก 

 ปัจจัยหลักท่ีผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดคือการส่งออก 
ในขณะท่ีการคา้ระหวา่งประเทศมีการแข่งขนักนัมากข้ึน ประเทศไทยยงัคงรักษาสัดส่วนการส่งออกไวไ้ด้
ในระดบัประมาณร้อยละ ๑-๑.๑ ของการส่งออกจากทุกประเทศทัว่โลก ขณะท่ีมาเลเซียมีระดบัการส่งออก
ค่อนขา้งคงท่ีในระดบัร้อยละ ๑.๔-๑.๕ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัเช่นจีนท่ีมีสัดส่วนการส่งออกของ
โลกเพิ่มสูงข้ึนมาก จากเดิมร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๓๘ เป็นร้อยละ ๗.๓ ในปี ๒๕๔๘ จึงเป็นแรงบีบให้ไทย
ตอ้งปรับบทบาทการคา้ของตนเองในเชิงรุก และปรับตวัไปสู่การผลิตบนฐานความรู้และการสร้างสรรค์คุณค่า
ใหก้บัสินคา้เพื่อใหมี้มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี การพึ่งพิงตลาดส่งออกซ่ึงเดิมประเทศไทยมีคู่คา้หลกัเพียง ๓ 
กลุ่ม คือ สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่น นั้น เร่ิมเป็นการกระจายไปพึ่งพาตลาดจากประเทศจีนสูงข้ึน ส่วน
การคา้กบักลุ่มประเทศอาเซียนยงัอยูใ่นระดบัเดิม ทั้งน้ี ประเทศไทยมีการคา้เสียดุลการคา้ใหก้บัประเทศจีน 
ญ่ีปุ่น และกลุ่มตะวนัออกกลางท่ีเป็นการน าเขา้น ้ามนัเท่านั้น ส่วนกบัประเทศคู่คา้อ่ืนๆ ยงัคงเกินดุลการคา้ 
โดยทิศทางการคา้ระหว่างประเทศจะข้ึนกบัการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการยา้ยฐานการ
ผลิตจากประเทศอ่ืนมาลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงพบวา่การลงทุนจากต่างประเทศในไทยมีแนวโนม้ลดลง
จากอนัดบัท่ี ๔ ในปี ๒๕๔๓ เป็นอนัดบัท่ี ๖ ในปี ๒๕๔๗ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศจีน อินเดีย และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 (๒) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีการพัฒนาดีขึน้มาโดยตลอด
นับจากปีแรกของแผนฯ ๙ ได้ปรับตัวลดลงในปีสุดท้ายของแผน 

 ผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ รวม ๖๑ ประเทศโดย
สถาบนันานาชาติเพื่อการพฒันาการจดัการ (Institute for Management Development: IMD) พบวา่ อนัดบั



 ๒๒ 

ความสามารถในการแข่งขนัของไทยได้ปรับดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากอนัดบัท่ี ๓๑ ในปี ๒๕๔๕ มาเป็น
อนัดบัท่ี ๒๗ ในปี ๒๕๔๘ ส าหรับปี ๒๕๔๙ ประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบัลดลงเป็นอนัดบัท่ี ๓๒ ขณะท่ี
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และสิงคโปร์ยงัคงครองอนัดบั ๑-๓ ตามล าดบั ส่วนญ่ีปุ่น จีน มาเลเซีย และอินเดีย
ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัสูงข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้อนัดบัของประเทศไทยลดลงมาจาก
ปัจจยัการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของภาครัฐท่ีมีอนัดบัต ่าลงจากอนัดบัที่ ๗ และ
อนัดบั ๑๔ ในปี ๒๕๔๘ มาเป็นอนัดบัที่ ๒๑ เช่นเดียวกนั ในปี ๒๕๔๙ นอกจากน้ี ปัจจยัด ้าน
โครงสร้างพื ้นฐานมีอนัดบัต ่ าลงเล ็กน ้อยจากอนัดบัที่ ๔๗ เป็นอนัดบัที ่ ๔๘ ส่วนปัจจยัด ้าน
ประสิทธิภาพภาคเอกชนมีอนัดบัคงท่ีเม่ือเทียบกบัปี ๒๕๔๘ คือ อนัดบัท่ี ๒๘  

 (๓) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น และอยู่ในระดับ
เดียวกบัประเทศมาเลเซีย 

 สถานะเศรษฐกิจฐานความรู้๖6ของประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Economy Index; KEI) ท่ีจดัท าโดยธนาคารโลก พบว่า ปรับตวัดีข้ึนจาก ๔.๒๖ 
ในปี ๒๕๓๘ เป็น ๔.๗๘ ในปี ๒๕๔๕ ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมและดา้นการศึกษาเป็นหลกั การพฒันาดา้นนวตักรรมมีเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย ในขณะที่ดา้น
สภาพแวดล้อมและสถาบนัทางเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในระดับเดิม เม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเชีย
ตะวนัออก พบว่า ประเทศไทยมีดชันีเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในระดบัเดียวกบัประเทศมาเลเซีย เมื่อ
พิจารณาในช่วงปี ๒๕๓๕-๒๕๔๕ พบวา่ ประเทศไทยสามารถพฒันาระดบัเศรษฐกิจฐานความรู้ไดใ้นอตัรา
ท่ีเร็วกว่าประเทศมาเลเซีย แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าของประเทศฮ่องกง (๘.๑๔) สิงคโปร์ (๗.๖๙) ไตห้วนั 
(๖.๖๗) และเกาหลี (๕.๘๐) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีค่าดชันีเศรษฐกิจฐานความรู้สูง 

(๔) โครงสร้างการผลติของประเทศมีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย โดยที่
การผลติภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงสุดแต่ฐานการผลติส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการผลิตในระดับต้นของห่วง
โซ่มูลค่าของโลกและผลติภาพการผลติต ่าจึงมีคู่แข่งมาก  

โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในปัจจุบนันบัวา่มีจุดแข็งจากการท่ีมีฐานการผลิต
ท่ีหลากหลาย ในปี ๒๕๔๘ ฐานการผลิตประกอบดว้ย ภาคเกษตรประมาณร้อยละ ๘.๗ ภาคอุตสาหกรรม
รวมอุตสาหกรรมเกษตรร้อยละ ๓๙.๑ การก่อสร้างร้อยละ ๒.๕ ภาคการคา้ส่งและคา้ปลีกร้อยละ ๑๔ 
                                                 

๖ เศรษฐกิจฐานความรู้คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการสร้างสรรคจ์ดัหา ดดัแปลง เผยแพร่ความรู้และน าความรู้มาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพในการ
ขบัเคล่ือนและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีปัจจยัพ้ืนฐาน ๔ ดา้น ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ ดา้น
นวตักรรม ดา้นการศึกษา ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคม และดา้นสภาพแวดลอ้มและสถาบนัทางเศรษฐกิจ  

 



 ๒๓ 

การผลิตเหมืองแร่ร้อยละ ๒.๓ ไฟฟ้าและประปาร้อยละ ๓.๔ ภาคการเงินและธนาคารร้อยละ ๓.๖ และภาค
บริการและอ่ืนๆ อีกร้อยละ ๓๒  ซ่ึงฐานการผลิตที่หลากหลายช่วยลดความผนัผวนของวฏัจกัรเศรษฐกิจ
ไดร้ะดบัหน่ึงและสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไดม้ากข้ึน โดยท่ีในภาค
การเกษตรมีการผลิตอาหารมีความเพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศแล ะเป็นประเทศ 
ผูส่้งออกอาหารท่ีส าคญัของโลก ส าหรับภาคการท่องเท่ียวนั้นมีความได้เปรียบทั้งในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว 
วฒันธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ท าให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนตามล าดบัและเป็นฐานรายได้
เงินตราต่างประเทศท่ีมีความส าคญัมากข้ึนและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างท่ีต้องพึ่ งพิงการน าเข้า
วตัถุดิบ ช้ินส่วน พลงังาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนท่ีสูง โดยท่ีผลิตภาพการผลิตยงัต ่า ท าให้มี
ความเส่ียงจากการขาดดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดั นอกจากน้ี ประเทศไทยตกอยู่ในฐานะท่ีมีคู่แข่ง
ทางการค้าในตลาดโลกจ านวนมากและถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มประเทศก าลังพ ัฒนาที่มี
ขีดความสามารถในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมเบาท่ีมีความไดเ้ปรียบจากค่าจา้งแรงงานท่ียงัต ่ากวา่ไทย 
เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม เป็นตน้ ขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึง คือ ประเทศท่ีมีแบรนด์และเทคโนโลยีเป็นของ
ตนเองในการผลิตสินคา้และบริการส าหรับตลาดบนของรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
บริการทางการเงิน การศึกษา สาธารณสุข เช่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั ฮ่องกง สิงคโปร์ และญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึง
ประเทศไทยยงัไม่สามารถยกระดบัมาตรฐานและรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ทดัเทียมได ้ ส าหรับการประเมิน
สถานะในแต่ละสาขาการผลิต มีสาระส าคญั ดงัน้ี  

(๔.๑) ภาคเกษตรมีความได้เปรียบจากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เอือ้อ านวยแต่ผลิตภาพการผลิตยังต ่า ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรและเกษตรแปร
รูปท่ีส าคญัของโลกในหลายรายการ เช่น การส่งออกยางพาราของไทยคิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของมูลค่าการ
ส่งออกยางพารารวมของโลก และการส่งออกขา้วเป็นร้อยละ ๒๕ ของการส่งออกขา้วรวมของโลก เป็นตน้ 
โดยท่ีสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปส าคญัมีมูลค่าส่วนเพิ่มท่ีเป็นผลประโยชน์ของประเทศในสัดส่วน
ท่ีสูง เช่น การผลิตยางพารามีมูลค่าเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๕ ของมูลค่าผลผลิตรวม ขา้วร้อยละ ๗๐ 
มนัส าปะหลงัร้อยละ ๖๕ และอุตสาหกรรมอาหารร้อยละ ๓๒  

อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคเกษตรยงัมีจุดอ่อนในเร่ืองการบริหารจดัการ
ระบบน ้าเพื่อการผลิตท่ียงัขาดประสิทธิภาพ ท าใหผ้ลผลิตภาคเกษตรยงัตอ้งข้ึนกบัสภาพของธรรมชาติเป็น
หลกั การจดัระบบการท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกท่ีไม่เหมาะสม และมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอยูใ่นวงจ ากดั ท าให้ผลผลิตต่อไร่อยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงเห็นไดจ้ากผลิตภาพการผลิตโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึน



 ๒๔ 

นอ้ย โดยในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพภาคเกษตรลดลงร้อยละ ๑.๙๔ ในขณะท่ีผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ ๔.๖๒ ภาคบริการและอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๔๙ และผลิตภาพรวม
ของประเทศท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๔๒ นอกจากน้ีภาคเกษตรยงัคงมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตเป็น
จ านวนมากและเป็นการใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง ท าใหมี้ปัญหาสารปนเป้ือนท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความ
ปลอดภยัของอาหารและส่ิงแวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกร  



 ๒๕ 

ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรยงัมีน้อยและขาดความหลากหลาย 
โดยสินคา้เกษตรหลกัยงัคงส่งออกในรูปวตัถุดิบแปรรูปขั้นตน้เป็นส่วนใหญ่ และการจดัระบบตลาดและ
กระจายสินค้าเกษตรยงัขาดประสิทธิภาพ ท าให้มีปัญหาเร่ืองผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต ่าไดง้่าย 
นอกจากน้ี แนวโน้มการแข่งขนัดา้นการเกษตรในอนาคตของโลกจะรุนแรงมากข้ึน ทั้งการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และความระมดัระวงัเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากข้ึน ท าใหก้ารผลิตภาคเกษตรของไทยจะตอ้งเร่งปรับตวัให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(๔.๒) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของสินค้าข้ันต้นของ
ห่วงโซ่มูลค่าของโลก และต้องพึง่วตัถุดิบและเทคโนโลยนี าเข้าเพือ่การผลติจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง 
ในปี ๒๕๔๘ การผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๓๙ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากกวา่คร่ึงหน่ึง แต่ลกัษณะการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมของไทย
ส่วนใหญ่ยงักระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีการเพิ่มมูลค่าเพียงในระดบัตน้ เป็นการรับจา้งผลิตโดยท่ีไม่มีแบรนด์
เป็นของตนเอง (Original Equipment Manufacturing: OEM) จึงเป็นการผลิตท่ีตอ้งอาศยัการใชแ้รงงาน 
(Sweat and tear products) และทรัพยากรอย่างเขม้ขน้เป็นหลกั โดยอาศยัความไดเ้ปรียบจากค่าแรงและ
ตน้ทุนทรัพยากรท่ีต ่าในการแข่งขนั การผลิตสินคา้ในประเทศไทยส่วนใหญ่นบัไดว้า่ยงัอยูใ่นช่วงตน้ๆ ของ
ห่วงโซ่มูลค่าของโลก โดยท่ีการสร้างคุณค่าของสินคา้และบริการและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตจากองค์
ความรู้ยงัอยู่ในระดบัต ่า ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนสนบัสนุนเพียงประมาณ
ร้อยละ ๕๘ ของการขยายตวัของเศรษฐกิจ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ ๔๒ ไดม้าจากการเพิ่มปริมาณปัจจยัการ
ผลิต  

(๔.๓) ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นตามล าดับในระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งบริการ
ท่องเที่ยว บริการด้านการศึกษา บริการด้านสาธารณสุข บริการด้านโทรคมนาคมและการส่ือสาร และ
บริการทางการเงิน โดยเฉพาะบริการดา้นการท่องเท่ียวนั้นประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวประมาณ
ร้อยละ ๖ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของโลก รองรับส่วนแบ่ง
ตลาดนกัท่องเท่ียวประมาณร้อยละ ๑.๔ ของนกัท่องเท่ียวรวมของโลก  แต่การขยายตวัการท่องเท่ียวของ
ไทยยงัคงอาศยัฐานทรัพยากรเป็นส าคญั มีการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง  ท าใหเ้กิดปัญหาสภาพแวดลอ้ม
และผลกระทบในด้านสังคมจากการเล่ือนไหลของวฒันธรรมโดยไม่ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัขาดการพฒันาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ดา้นการท่องเท่ียว และ
การเช่ือมโยงภาคการท่องเท่ียวเข้ากับภาคบริการอ่ืนๆ ให้เป็นนวตักรรมและความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑย์งัมีนอ้ย ส าหรับบริการดา้นสาธารณสุข การศึกษา และการเงินนั้นนอกจากจะมีความส าคญัมาก



 ๒๖ 

ข้ึนตามล าดบัในระบบเศรษฐกิจไทยแลว้ ยงัเป็นแหล่งบริการท่ีส าคญัมากข้ึนส าหรับภูมิภาคเอเชีย แต่ยงัตอ้ง
เร่งพฒันาในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรวมทั้งการคุม้ครองผูบ้ริโภคมากข้ึน 

(๕) โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนยงัมีจุดอ่อน  

โครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่งและโลจิสติกส์ยงัขาดประสิทธิภาพและการเช่ือมโยงท่ี
เป็นระบบ ท าให้มีตน้ทุนสูงถึงร้อยละ ๑๖ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะท่ีประเทศท่ีพฒันา
แลว้จะมีตน้ทุนอยูท่ี่ระดบัร้อยละ ๗-๑๑ เท่านั้น อีกทั้งภาคขนส่งยงัมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยสู์ง
ถึงร้อยละ ๓๘ นอกจากน้ี โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร และน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ยงัไม่กระจายไปสู่พื้นท่ีชนบทอย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทยต่างอยูใ่นระดบัต ่าและตกเป็นรองประเทศเพื่อนบา้นท่ีเป็น
คู่แข่งทางการคา้ อาทิ ความสามารถในการซึมซบัเทคโนโลยี (Technology Absorption) ท่ีต ่ากวา่สิงคโปร์ 
เกาหลีและมาเลเซีย มีปัญหาการขาดแคลนนกัวิจยั ครู อาจารยด์า้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยมีสัดส่วนนกัวจิยัต่อประชากรเพียง ๖.๗ คนต่อประชากร ๑ หม่ืนคนในปี ๒๕๔๖ 
เทียบกบัสิงคโปร์ท่ีมีสัดส่วนนกัวิจยัต่อประชากร ๔๗.๘ คนต่อประชากรหม่ืนคน นอกจากน้ีค่าใช้จ่าย
การวิจยัและพฒันาอยู ่ในระดบัต ่า เพียงร้อยละ ๐.๒๖ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ต ่ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดในแผน (เท่ากบัร้อยละ ๐.๔ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ) เป็นตน้ ลว้นช้ีให้เห็น
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเร่งลงทุนพฒันาฐานความรู้และนวตักรรม ตลอดจนความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศเพื่อสร้างมูลค่าความมัง่คัง่ และคุณภาพชีวติใหก้บัคนในประเทศ  

(๖) เสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจภายใต้เง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคน องค์ความรู้/เทคโนโลยี เงินทุน สินค้า
และบริการ   

การด าเนินนโยบายเพื่อฟ้ืนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจและท าใหเ้สถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัอยูใ่นเกณฑ์ดี อาทิ ในปี ๒๕๔๘ อตัรา
การวา่งงานอยูท่ี่ร้อยละ ๒ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพการขยายตวัของเศรษฐกิจและไม่สร้างแรง
กดดนัต่อเงินเฟ้อ ณ ส้ินปี ๒๕๔๘ หน้ีสาธารณะเท่ากบัร้อยละ ๔๖.๔ ของผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีต ่ากวา่กรอบการคลงัย ัง่ยืนท่ีก าหนดเกณฑ์ไวท่ี้ร้อยละ ๕๐ และเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 
สัดส่วนหน้ีสาธารณะของประเทศไทยสูงเป็นล าดบัท่ี ๖๐ ในกลุ่ม ๑๑๔ ประเทศ นอกจากน้ีทุนส ารอง
เงินตราระหว่างประเทศอยู่ในระดับ ๕๒.๑ พนัล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็น ๓.๓ เท่าของ 



 ๒๗ 

หน้ีต่างประเทศระยะสั้น และคิดเป็น ๕.๙ เดือนของการน าเขา้ ซ่ึงนบัวา่เป็นระดบัท่ีมีความเพียงพอในการ
เป็นภูมิคุม้กนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

  



 ๒๘ 

อย่างไรก็ตามราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๗ และต่อเน่ืองในปี 
๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ท าให้อตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนมากจากร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๔.๕ ในปี 
๒๕๔๘ รวมทั้งท าให้ดุลการค้าและดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลในปี ๒๕๔๘ มากถึง ๘,๕๗๘ และ 
๓,๗๑๔ ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั แรงกดดนัต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจดงักล่าวสะทอ้นถึงความอ่อนแอ
ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีมีการพึ่งพิงพลงังานในระดบัสูงท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 
๘๐ รวมทั้งการพึ่ งพิงวตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูปและสินค้าทุนในระดับสูง การพึ่ งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ท่ีท าให้มูลค่าการน าเขา้และค่าใช้จ่ายค่ารอยลัต้ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกท่ี
ขยายตวั โดยการประเมินสถานะในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

(๖.๑) เศรษฐกจิไทยพึง่พงิการน าเข้าวตัถุดิบ สินค้าทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศในระดับสูง และต้องอาศัยการส่งออกเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศ
ไทยอ่อนไหวต่อสถานการณ์ภายนอก ซ่ึงเป็นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างท่ีท าใหมี้ความเส่ียงท่ีจะขาดดุลบญัชี
เดินสะพดัและดุลการช าระเงินไดง่้าย การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท าให้ตอ้งน าเขา้วตัถุดิบและสินคา้ทุน
เป็นจ านวนมาก  เพื่อเพิ่มการผลิตสินคา้และบริการเพื่อการส่งออก โดยสัดส่วนการน าเขา้วตัถุดิบและสินคา้
ทุนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากร้อยละ ๓๖.๙๓ ในปี ๒๕๔๕ เป็นร้อยละ 
๔๖.๒๔ ในปี ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการน าเขา้สินคา้กลุ่มน ้ ามนัท่ีส่งผลต่อปัญหาการขาดดุลการคา้เพิ่มมากถึง
ร้อยละ ๕๘.๔ นอกจากน้ี การส่งเสริมและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ียงัไม่สามารถสนบัสนุนและ
ตอบสนองการขยายตวัของภาคการผลิต ท าให้ตอ้งพึ่งการน าเขา้เทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศ โดย
สัดส่วนรายจ่ายค่ารอยลัต้ีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจาก
ร้อยละ ๐.๗๑ ในปี ๒๕๔๔ เป็น ๐.๘๗ ในปี ๒๕๔๕ และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๔๘ ขณะท่ีการคา้
ต่างประเทศของไทยทั้งการน าเขา้และส่งออกเป็นสัดส่วนต่อขนาดเศรษฐกิจท่ีสูง  ท าให้เศรษฐกิจไทยขาด
ภูมิคุม้กนัท่ีจะรองรับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกท่ีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน 

(๖.๒) เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสูง เศรษฐกิจไทยมีมูลค่าการ
ใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยในสัดส่วนท่ีสูงถึงประมาณร้อยละ ๑๖ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ซ่ึงสูงกวา่
ในอีกหลายประเทศ ท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งซ่ึงใชพ้ลงังานเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๓๗.๒ ของปริมาณการใช้
พลงังานทั้งหมดของประเทศ ขณะท่ีพลงังานท่ีผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอตอ้งอาศยัการน าเขา้ โดย
พลงังานส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๔ ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการน าเขา้น ้ ามนัดิบมากท่ีสุด หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณน าเขา้น ้ ามนัดิบ ดงันั้นแนวโน้มราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงมากจึงท าให้มี
ความเส่ียงต่อฐานะดุลบญัชีเดินสะพดัและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการใช้พลงังานในภาค
ขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือนยงัขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อ



 ๒๙ 

พลงังานทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง ดงันั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการแสวงหาแหล่ง
พลงังานทดแทนจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในอนาคต 

(๖.๓) ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต ่ากว่าการลงทุน ท าให้ต้องพึ่งพิงเงินทุน
จากต่างประเทศทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การกู้ยืมจากต่างประเทศ และการเข้ามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของต่างชาติ ท าให้ประเทศมีความเส่ียงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ  การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดบัสูงสุดท่ีร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๓๖ 
ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ ๓๑.๒ ในปี ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการลงทุนในอนาคตหากไม่มีการส่งเสริมการออมอยา่งเหมาะสมในระยะต่อไป โดยเฉพาะ
ภาครัฐเองมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึนเม่ือประเทศเขา้สู่สังคมสูงอายุ ซ่ึงจะท า
ใหก้ารออมภาครัฐมีแนวโนม้ลดลง การขาดแคลนเงินออมจะสร้างแรงกดดนัให้อตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน
และส่งผลให้ตน้ทุนสูงข้ึนตามไปดว้ย ส าหรับในปัจจุบนัฐานะการลงทุนระหว่างประเทศสุทธิของประเทศ
ไทย (International investment position: IIP) อยู่ในฐานะขาดดุลโดยมีสินทรัพยต่์างประเทศรวมน้อยกว่า
หน้ีสินต่างประเทศรวมอยูเ่ป็นจ านวน ๕๓,๒๕๔ ลา้นเหรียญสหรัฐ ณ ส้ินปี ๒๕๔๗ การพึ่งพิงเงินทุนจาก
ต่างประเทศจะเป็นความเส่ียงท่ีประเทศไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะการลงทุนของต่างประเทศในตลาด
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะของการเก็งก าไรก็กระทบเสถียรภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบรรยากาศการลงทุนใน
ประเทศ   

(๖.๔) โครงสร้างภาคการเงินของประเทศไทยยงัพึ่งพิงกบัธนาคารในการระดมทุน
เป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีการระดมทุนจากตลาดทุนมีน้อย เช่นเดียวกบัการใช้ตราสารหน้ีระดมทุนของ
ภาคเอกชนท่ียงัมีสัดส่วนน้อย จึงเป็นโครงสร้างท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาการกู้เงินระยะสั้นมาลงทุนใน
โครงการท่ีใชเ้วลายาวก่อนท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือมีกระแสรายไดเ้ขา้ จึงเกิดปัญหากบัการสร้างทุนท่ี
เป็นสินทรัพยใ์นรูปของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และซอฟแวร์ไดง่้าย นอกจากน้ีขนาดของ
ตลาดทุนไทยท่ีเล็ก ท าให้มีความอ่อนไหวต่อการเคล่ือนยา้ยเงินทุนโดยเฉพาะจากการด าเนินธุรกรรมของ
กองทุนบริหารความเส่ียงของต่างชาติ (hedge fund) ไดง่้าย  อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถานการณ์ไดเ้ร่ิม
ปรับตวัดีข้ึนตามล าดบัซ่ึงเป็นผลจากนโยบายการพฒันาตลาดทุนอยา่งต่อเน่ือง   

(๗) ด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ความยากจนลดลงตามล าดับและการกระจาย
รายได้ปรับตัวดีขึน้อย่างช้าๆ  ในปี ๒๕๔๘ มีจ  านวนประชาชนท่ียงัอยูภ่ายใตเ้ส้นความยากจนซ่ึงเป็นระดบั
รายได ้๑,๒๔๒ บาทต่อเดือนอยูจ่  านวน ๗.๓๔ ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ ของจ านวนประชากร
รวมของประเทศ การกระจายรายไดป้รับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ๆ โดยในปี ๒๕๔๗ ค่าดชันีจีน่ี (Gini coefficient) 
ของประเทศไทยเท่ากบั ๐.๔๙๙ ลดลงต่อเน่ืองจาก ๐.๕๒๕ ในปี ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในปี ๒๕๔๕ แต่
อย่างไรก็ตามการแกปั้ญหาการกระจายรายไดต้อ้งไดรั้บล าดบัความส าคญั เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบั



 ๓๐ 

นานาประเทศการกระจายรายได้ในประเทศไทยยงัมีความเท่าเทียมน้อยกว่าหลายประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่น 
(๐.๒๕) ประเทศเกาหลีใต ้(๐.๓๑) ยุโรป (๐.๓๒) อินเดีย (๐.๓๓) จีน (๐.๔๕) สหรัฐฯ (๐.๔๑) และในปี 
๒๕๔๘ รายไดข้องกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งสุดร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ๑๒.๑ เท่าของรายไดข้องกลุ่มล่างสุดร้อยละ 
๒๐  



 ๓๑ 

๓.๓ สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ท าให้อุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น ้ า ป่าไม ้ชายฝ่ังทะเล แร่ธาตุ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งชนิด
พนัธ์ุ พนัธุกรรม และระบบนิเวศ ชุมชนมีวิถีการด ารงชีวิตท่ีพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสมภูมิปัญญาและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ แมว้า่ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะเป็นจุดแข็งของประเทศมาแต่เดิม แต่ทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั  ท าให้มีการใช้ทรัพยากร
อยา่งส้ินเปลืองโดยไม่ค  านึงถึงขอ้จ ากดั  การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจไดเ้พิ่มปริมาณของเสียและมลพิษท่ีเกิน
ขีดความสามารถในการฟ้ืนตวั และการรองรับของระบบนิเวศ จนส่งผลกระทบต่อความสมดุลย ัง่ยืนของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ และการเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตท่ี
เป็นปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม  เม่ือพิจารณาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจนถึง
ปัจจุบนั พบว่าอยู่ในสภาพท่ีก าลงัเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิต ให้บริการ และการ
ด ารงชีพท่ีย ัง่ยนืทั้งในเขตเมืองและชนบท ดงัน้ี 

(๑) การขาดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งผลกระทบให้เกิดความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาภัยธรรมชาติ 

(๑.๑) พืน้ที่ป่าไม้ลดลงจนระบบนิเวศเสียสมดุล ป่าไมข้องประเทศถูกท าลายไปถึง 
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในช่วง ๔๐ ปี ปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่าร้อยละ ๓๓ ของพื้นท่ีประเทศ และยงัไม่สามารถเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ถึงร้อยละ ๔๐ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวไ้ด ้และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในแถบเอเชีย พบว่า ไทยมีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมอ้ยูใ่นเกณฑ์ต ่า ในขณะท่ีญ่ีปุ่น 
มีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมถึ้งร้อยละ ๖๘ และเวยีดนาม มีร้อยละ ๔๐ 

(๑.๒) ทรัพยากรน ้ามีปัญหาขาดแคลน น ้าหลากท่วม และคุณภาพน ้า เป็นประจ า โดย
ปริมาณน ้ าจืดของประเทศมีเฉล่ีย ๓,๔๐๐ ลบ.ม./คน/ปี ต ่ากว่าประเทศลาวท่ี ๔๙,๐๙๐ ลบ.ม./คน/ปีและต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของเอเชียท่ี ๓,๙๒๐ ลบ.ม. ซ่ึงตามเกณฑ์ของ UNESCO ถือวา่มีสภาวะการขาดแคลนน ้ าในระดบั
รุนแรง ส่วนพื้นท่ีไม่มีปัญหาการขาดแคลนน ้า เช่น ประเทศแคนาดา โอเชียเนียมีปริมาณน ้ าต่อคนต่อปี อยู่
ในระหว่าง ๑๗,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. ในขณะท่ีพื้นท่ีขาดแคลนน ้ าในขั้นวิกฤติจะอยู่ในตะวนัออกกลาง
และแอฟริกาตอนเหนือโดยมีปริมาณน ้ านอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อคนต่อปี นอกจากน้ี ปริมาณน ้ าจืดของ
ไ ท ย ย ั ง ไ ม่ ก ร ะ จ า ย ต ล อ ด ปี  โ ด ย เ ป็ น น ้ า ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๖  แ ล ะ ช่ ว ง 
ฤดูแลง้เพียงร้อยละ ๑๔ ขณะท่ีสามารถกกัเก็บน ้ าในช่วงน ้ ามากไวใ้ช้ในช่วงน ้ าน้อยไดเ้พียงร้อยละ ๓๔ ของ
ปริมาณน ้าทั้งหมด ท าใหต้อ้งประสบปัญหาทั้งน ้าหลากท่วมและน ้ าขาดแคลนเป็นประจ าทุกปี การแกไ้ขปัญหา
ท่ีผ่านมา ด าเนินการโดยภาครัฐเป็นหลกั โดยการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการกกัเก็บน ้ าและการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ ขาดมิติการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ิน มีการใชน้ ้ าเพิ่มข้ึนมาก
อยา่งต่อเน่ืองในภาคเกษตร ขณะท่ีการพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม มีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และมี
การครอบครองใชป้ระโยชน์แลว้ รวมทั้งถูกต่อตา้นหรือไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชน ส่งผลให้ปัญหาเก่ียวกบั
การจดัสรรแย่งชิงน ้ ารุนแรงมากข้ึน กระทบต่อคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน
ปัจจุบนัและในระยะยาว  



 ๓๒ 

ส าหรับในดา้นคุณภาพน ้ า พบวา่ ในปี ๒๕๔๘ มีแหล่งน ้ าอยูใ่นเกณฑ์ดี
ร้อยละ ๒๐ เกณฑ์พอใชร้้อยละ ๔๘ เกณฑ์เส่ือมโทรมร้อยละ ๒๗ และเกณฑ์เส่ือมโทรมมากร้อยละ ๕ ซ่ึง
ในช่วง ๓-๔ ปีท่ีผา่นมา แหล่งน ้ าท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีมีจ  านวนลดลงเกือบเท่าตวั ท่ีอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมมากมา
โดยตลอด  คือ เจา้พระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ล าตะคองตอนล่าง และทะเลสาบสงขลา โดยมีค่าออกซิเจน
ละลายในน ้าต ่ากวา่มาตรฐานและปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียแ์ละแบคทีเรีย (กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม) 
สูงกวา่มาตรฐาน สาเหตุหลกัเกิดจากน ้ าเสียชุมชนท่ีไม่ผา่นกระบวนการปรับคุณภาพน ้ าก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น ้ า และการปล่อยของเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตวล์งสู่ทางน ้ าธรรมชาติ รวมทั้งขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการของ
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ในขณะท่ีภาครัฐไดล้งทุนสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียในเขต
เทศบาลไปแลว้ ๘๗ แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ีบริการไดร้้อยละ ๓๔ แต่สามารถบ าบดัน ้ าเสียไดเ้พียงร้อยละ ๒๕ 
ของปริมาณน ้าเสียทั้งหมด 

(๑.๓) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมมากขึน้จากการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพ  ท าให้
เกิดปัญหาการชะล้างพงัทลาย ดินขาดอินทรีย ์ดินเค็ม ดินเปร้ียว ท่ีดินท่ีมีปัญหามีถึงร้อยละ ๖๐ ของพื้นท่ี
ทั้งหมด และขยายตวัเพิ่มข้ึนเกือบปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการชะลา้งพงัทลายประมาณ
ร้อยละ ๓๓ ของประเทศ ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกและเอเชียท่ีมีสัดส่วนร้อยละ ๒๓ และ ๒๕ ตามล าดบั 
ในขณะที่ความตอ้งการพื้นที่ท  าการเกษตรเพิ่มข้ึน แต่พื้นที่ถือครองโดยเฉล่ียลดลงจาก ๒๑ ไร่ต่อคน 
ในปี ๒๕๓๖ เหลือเพียง ๑๙.๓ ไร่ต่อคน ในปี ๒๕๔๖ มีผู ้ไร้ท่ีท ากิน ๗๗๐,๐๐๐ ราย ต้องการท่ีดิน 
๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ แต่มีท่ีดินของรัฐท่ีสามารถน าไปจดัสรรไดเ้พียง ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ จากการท่ีความอุดมสมบูรณ์
ของดินลดลงและพื้นท่ีท าการเกษตรลดลง ท าให้ตอ้งเพิ่มผลผลิตโดยการใชส้ารเคมี และเกิดปัญหาการตกคา้ง
ของสารเคมีในดินมากข้ึน  

(๑.๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังลดความอุดมสมบูรณ์ อตัราการจบัสัตวน์ ้ า
ลดลง ๓ เท่า จาก ๒๙๘ กิโลกรัมต่อชั่วโมงในปี ๒๕๐๔ ลดลงเหลือ ๖๒.๑๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ในปี ๒๕๒๗ และลดลงเหลือเพียง ๒๓ กิโลกรัมต่อชัว่โมง ในปี ๒๕๔๖ ป่าชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ไร่
เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และคร่ึงหน่ึงอยู่ในสภาพเส่ือมโทรม แหล่งปะการังร้อยละ ๕๐ และหญา้ทะเลร้อยละ 
๓๐ มีสภาพเส่ือมโทรม โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งภยัธรรมชาติ นอกจากนั้นร้อยละ ๑๑ 
ของชายฝ่ังเกิดปัญหาการกดัเซาะ 

(๑.๕) ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยู่ใน ๒๐ ล าดับแรกของโลก โดย
มีระบบนิเวศไม่ต ่ากวา่ ๑๕ ระบบนิเวศ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวแ์ละพืชประมาณร้อยละ ๒.๖-๑๐ ของชนิดพนัธ์ุ
ทั้งหมดที่พบในโลก พนัธุ์พืชของไทยมีอยู่ราว ๑๕,๐๐๐ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๘ ของพนัธุ์พืชในโลก มี
ชนิดพนัธ์ุท่ีส าคญัในเชิงเศรษฐกิจ เช่น เป็นพืชท่ีข้ึนบญัชีสมุนไพรประมาณ ๑,๐๐๐ ชนิด กลว้ยไม ้๑,๐๐๐ 
ชนิด เห็ดรา ๓,๐๐๐ ชนิด และพืชเฉพาะถ่ิน ๑,๐๐๐ ชนิด ขณะน้ีก าลงัถูกท าลายอยา่งรวดเร็ว สาเหตุมาจาก



 ๓๓ 

การด าเนินกิจกรรมของมนุษยท่ี์ท าลายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของระบบนิเวศ ท าให้อตัราการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตเพิ่มข้ึน มีรายช่ือสัตวแ์ละพนัธ์ุพืชในบญัชีท่ีใกลสู้ญ
พนัธ์ุถึง ๖๘๔ ชนิด  

(๒) คุณภาพส่ิงแวดล้อมได้รับการแก้ไข แต่โดยภาพรวมยังมีสภาพเส่ือมโทรม ส่ง 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ  

(๒.๑) คุณภาพอากาศ  ในบริเวณเมืองใหญ่ท่ีการจราจรหนาแน่น พื้นท่ีท่ีมีการเผาในท่ี
โล่งแจง้ และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศเกินกวา่เกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ซ่ึง
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจ านวนรถยนต์สะสม โดย ณ บริเวณริมถนนยงัคงเกิน
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานเฉลี่ยทั้งปี ที่ไม่ควรเกิน ๕๐ มก./ลบ.ม. ในเขตกรุงเทพมหานคร แมคุ้ณภาพ
อากาศจะอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่กรุงปักก่ิง จาการ์ตา นิวเดลี และมะนิลา แต่ก็ยงัดอ้ยกวา่ในอีกหลาย ๆ เมือง เช่น 
ฮ่องกง ไทเป และโตเกียว เป็นตน้ ในขณะท่ีอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon dioxide emissions) เพิ่ม
จาก ๐.๙ ตนั/คน/ปี ในปี ๒๕๒๓ เป็น ๓.๗ ตนั/คน/ปี ในปี ๒๕๔๕ ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกในปีเดียวกนั
เล็กนอ้ย ซ่ึงเท่ากบั ๓.๖ ตนั/คน/ปี โดยประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี ๗๓ จากจ านวน ๑๗๗ ประเทศ อยา่งไรก็ตาม
ในปี ๒๕๔๓ อตัราการปล่อยก๊าซดงักล่าวของไทยคิดเป็นร้อยละ ๐.๙ ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในโลกเท่านั้น 

(๒.๒) ปริมาณกากของเสีย ทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีมากถึงปีละ ๒๒ ลา้น
ตนั และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยไม่สามารถก าจดัได้ทนั อตัราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมือง 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สูงถึง ๑.๓ กก./คน/วนั เท่ากับของกรุงโตเกียวและฮ่องกง แต่ความสามารถ 
ในการจดัการขยะชุมชนอยา่งถูกสุขลกัษณะมีเพียงร้อยละ ๔๐ ของขยะในเขตเมือง ในขณะท่ีการน าของเสีย
กลบัมาใชใ้หม่ยงัท าไดเ้พียงร้อยละ ๒๒ ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแมจ้ะสูงกว่าของกรุงปักก่ิงและมะนิลา 
แต่ก็ยงัต ่ากว่าฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลี ท าให้ประเทศไทยตอ้งสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปปีละ
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลา้นบาท 

(๒.๓) ของเสียอันตราย เกิดข้ึนปีละ ๑.๘ ล้านตนั ก าจดัได้ไม่ถึงคร่ึงหน่ึง ของเสีย
อนัตรายประมาณ ๒ ใน ๓ มาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโลหะ ซ่ึงก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว และ
เติบโตมากกวา่การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เท่า การผลิตและการน าเขา้สารอนัตราย เพื่อ
ใช้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน จาก ๘.๙ ลา้นตนั ในปี ๒๕๓๗ เป็น ๓๑.๗ ลา้นตนั ในปี 
๒๕๔๘ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ ๗๒ โดยเป็นการน าเขา้ปุ๋ยเคมี ๓.๖ ลา้นตนั และสารเคมีการเกษตร 
๗๘,๐๐๐ ตนั  ในขณะท่ียงัขาดกลไกการจดัการท่ีดี  ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การกกัเก็บ  
การขนส่ง และการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม มีอุบติัเหตุจากสารเคมีท่ีสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น



 ๓๔ 

บ่อยคร้ังข้ึน รวมทั้งเกิดการตกค้างแพร่กระจายในส่ิงแวดล้อมและปนเป้ือนในห่วงโซ่อาหาร จนส่ง 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและการด าเนินวถีิชีวติของประชาชน 

สาเหตุหลักของปัญหามลพิษ นอกจากจะเกิดจากการขยายตวัของจ านวน
ประชากร ท่ีท าให้อุปสงค์ในการบริโภคทรัพยากรและปล่อยของเสียเพิ่มข้ึนแล้ว ยงัเกิดจากอุปนิสัยบริโภค
นิยมหรือนิยมบริโภคเกินความจ าเป็น การใช้กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตและด าเนินวิถีชีวิตท่ีใช้
ทรัพยากรส้ินเปลืองและก่อมลพิษ ตลอดจนการใชพ้ื้นท่ีอยา่งไม่เหมาะสม ทั้งท่ีเกินขีดความสามารถในการฟ้ืน
ตวัของทรัพยากรหรือรองรับมลพิษ และเกินศกัยภาพในการบริหารจดัการมลพิษของทอ้งถ่ิน ท่ียงัมีอยู่อย่าง
จ ากดั ทั้งดา้นงบประมาณ บุคลากร และองคค์วามรู้ จนอาจไม่พร้อมรับกบัภาระที่จะเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
ประชาชน ซ่ึงเป็นทั้งผูก่้อปัญหาและรับผลกระทบต่อปัญหายงัขาดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารจดัการนอ้ย การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ยงัมีอยูจ่  ากดั รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัมีปัญหาทั้งใน
ดา้นความซ ้ าซอ้น ช่องวา่ง และขาดการบงัคบัใช ้ 

(๓) จุดอ่อนที่ส าคัญของปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือการ
บริหารจัดการแบบแยกส่วน  

กลไกกฎหมายของรัฐได้แยกสังคมชุมชนออกจากทรัพยากร ละเลยรากฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิถีการผลิต  การด ารงชีวิตของชุมชน และการจดัการทรัพยากร  ในขณะท่ีกลไกตลาดมุ่ง
ใช้ทรัพยากรเป็นสินคา้ในระบบตลาด ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรถูกดึงเขา้สู่ศูนยก์ลาง และไม่มีการ
กระจายผลประโยชน์ใหส้ังคมอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม ในขณะท่ีนโยบายของรัฐขาดบูรณาการ ขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถ่ิน  ขาดองค์ความรู้และระบบขอ้มูลท่ีเป็นเอกภาพ ท าให้เกิดขอ้ขดัแยง้ทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบติั  โดยเฉพาะนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  
นโยบายส่งเสริมการเกษตรเชิงเด่ียว เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีขาดความพอดีพอประมาณไดมี้
ส่วนท าลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน  น ้ า ป่าไม ้เช่น กรณีของยางพาราและปาล์มน ้ ามนั การเร่งเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรโดยละเลยความสมดุลของระบบนิเวศ  ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมแ้ละชายฝ่ัง ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศท่ีเปราะบาง  และแหล่งก าเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งน าไปสู่ปรากฏการณ์ภยั
ธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน ขณะเดียวกนันโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศท่ีมุ่งเป้าหมายการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจและการจา้งงานเป็นหลกั ไดเ้ปิดรับการเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีก่อมลพิษสูง
เขา้สู่ประเทศไทย โดยขาดองคค์วามรู้และการพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ จะท าให้มีการ
เพิ่มปริมาณการปล่อยของเสียและการแพร่กระจายของมลพิษท่ีเป็นภาระในการบริหารจดัการ ต่อไป 

นอกจากน้ี กระแสบริโภคนิยมและวงจรการใช้สินค้าท่ีสั้ นลง ท าให้มีการใช้
ทรัพยากรส้ินเปลือง ปริมาณของเสียเพิ่มข้ึน ทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ของเสียอนัตราย น ้ าเสีย และ
อากาศเสีย รวมทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษ ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกร้อนข้ึน ส่งผลต่อ



 ๓๕ 

การเสียสมดุลของระบบนิเวศ และอาจท าให้อตัราการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตสูงข้ึน ทั้งอาจกลายเป็น
ขอ้จ ากดัตามอนุสัญญาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดว้ย การขยายตวัของเมือง ความหนาแน่นของ
ประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ของภาคเมือง ก่อให้เกิดความตอ้งการใช้ทรัพยากรเพิ่มข้ึน จนเกิด
การแยง่ชิงและกลายเป็นขอ้ขดัแยง้กบัภาคชนบท 

อย่างไรก็ตาม บริบทการเปล่ียนแปลงจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ ไดส้ร้างขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและพนัธกรณีต่างๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการแข่งขนั ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนัในภูมิภาค พร้อมกบัมีขอ้เรียกร้องให้ประเทศตอ้งปรับ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนกวา่เดิม การพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัการ ส่งเสริมกระบวนการผลิตท่ีสะอาด ประหยดัการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสียและมลพิษ
ไดม้ากข้ึน เทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรมใหม่ ท่ีท าให้ฐานทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นว ัตถุดิบท่ีมีค่าในการสร้างความก้าวหน้าด้านการแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม นอกจากน้ี โครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมผูสู้งอายุ พื้นฐานการศึกษาและ
ระดบัความรู้ท่ีสูงข้ึน และกระแสการอนุรักษ์และนิยมธรรมชาติมากข้ึน ได้ท าให้รูปแบบของสินคา้และ
บริการส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลงไป สู่ความนิยมในสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ค านึงถึงการ
รักษาสุขภาพ และนิยมการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศ ซ่ึงไดส้ร้างโอกาสในการพฒันาให้เกิดความสมดุลในระหวา่ง
มิติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป 

๓.๔ สถานะด้านการบริหารจดัการประเทศ 

 กระแสโลกาภิวตัน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศท าให้เกิด
ภาวการณ์เช่ือมโยงกันของโลก รวมถึงเคล่ือนยา้ยแลกเปล่ียนข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์อย่างเสรีและ
รวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และแนวคิดและค่านิยมอยา่งกวา้งขวาง เกิดเป็นกระแสท่ี
ผลกัดนัให้ประเทศไทยตอ้งปรับเปล่ียนท่าทีกระบวนการและกลไกการบริหารจดัการประเทศให้สอดรับกบั
กระแสประชาธิปไตย การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทกัษ์
สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน รวมทั้งกระแสการปฏิรูป
เร่ืองโลกาภิบาลและการจดัการระบบเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะท าให้องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทในด้าน
การเมืองและความมั่นคงของโลกมากข้ึน และมีการปฏิรูปให้โปร่งใสและเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัความขดัแยง้ด้านลทัธิอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนัยงัมีปัญหาอยู่หลายพื้นท่ี น าไปสู่การใช้ความ
รุนแรงและการก่อการร้าย ซ่ึงจะคุกคามต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยและความมัน่คงของนานาประเทศ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จะ
ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของสังคมไทย โดยในดา้นการปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญเป็นตวัเร่งให้
เกิดการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจ เปิดโอกาสกระแสการเคล่ือนไหว
ของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมให้เข้มแข็งมากข้ึน และในด้านปฏิรูปสังคมไทยได้ให้
ความส าคญัต่อการพฒันาคนดว้ยการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข การคุม้ครองทางสังคมอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีในช่วงเกือบทศวรรษท่ีผา่นมา ไดมี้ความพยายามท่ีจะด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ



 ๓๖ 

บริหารจดัการท่ีดีในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ และฉบบัท่ี ๙ โดยสังคมไทยทุกระดบัมีความต่ืนตวัและให้
ความส าคญัต่อการพฒันาระบบบริหารจดัการในภาคส่วนของตนเองให้มีธรรมาภิบาลมากข้ึน ทั้งในเร่ือง
การปฏิรูปราชการ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน ในขณะท่ีภาคประชาชนเร่ิมได้รับ
โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศและเขา้ร่วมในกระบวนการตรวจสอบมากข้ึน โดยสถานะ
ดา้นการบริหารจดัการประเทศท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 (๑) กระบวนการบริหารจัดการประเทศได้เร่ิมเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมกับ
ภาครัฐมากขึน้ แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอืน่ๆ ยงัมีบทบาทจ ากดั 

 (๑.๑) ภาคการเมืองปรับตัวเข้มแข็งขึ้น และมีเสถียรภาพอย่างมาก  อนัเป็นผล
สืบเน่ืองจากการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าให้ระบบพรรคการเมือง 
รัฐบาล และระบบรัฐสภามีความเขม้แข็ง มีเสถียรภาพมากข้ึน รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีมีความชดัเจน
ในเร่ืองนโยบายและทิศทางการพฒันาประเทศ การผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติัได้อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งรัฐบาลยงัให้ความสนใจเป็นอยา่งมากกบัการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ยงัมีการรวมศูนยอ์  านาจการบริหารจดัการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระบบ
การตรวจสอบถ่วงดุลขาดประสิทธิภาพ 

 (๑.๒) การปฏิรูประบบราชการน าไปสู่ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
กระบวนการบริหารจัดการยังรวมศูนย์อ านาจทั้งมีลักษณะปิดค่อนข้างมาก และยังขาดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การปฏิรูประบบราชการท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทั้ งการปรับโครงสร้างกระทรวง 
ทบวง กรม และการปฏิ รูปการบริหารจัดการไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  โดยมี 
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัและวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเคร่ืองมือผลกัดนัท่ี
ส าคญั ส่งผลให้สามารถวดัผลอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงการปฏิรูป
ดงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐเพิ่มข้ึน ผลการประเมินการพฒันาระบบราชการ
ในด้านต่างๆ โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดีข้ึนไป และมีคะแนนเฉล่ียในระดบัภาพรวมในปี ๒๕๔๗ เท่ากับ 
๓.๘๒ ซ่ึงเพิ่มจากปี ๒๕๔๖ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั ๒.๖๑  

 อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการดงักล่าวยงัไม่ตอบสนองต่อการสร้างการบริหาร
จดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล การบริหารจดัการภาครัฐยงัมีลกัษณะรวมศูนยอ์  านาจ การก าหนดนโยบาย 
แผนงาน/โครงการจะด าเนินการในราชการส่วนกลาง เช่นเดียวกบัระบบงบประมาณท่ีก าหนดให้กระทรวง ทบวง 
กรม และรัฐวสิาหกิจเท่านั้นท่ีเป็นหน่วยไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน ส่วนการมอบอ านาจและจดัสรร
งบประมาณเพื่อการพฒันาจงัหวดัให้ราชการส่วนภูมิภาค (ผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ) ยงัไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่เขม้แข็งและขาดอิสระในการ
จดัเก็บรายไดใ้ห้เพียงพอต่อการพึ่งตนเอง และการบริหารงานยงัไม่เป็นอิสระจากส่วนกลางอยา่งแทจ้ริง 
อย่างไรก็ดี การด าเนินงานการกระจายอ านาจมีความก้าวหน้ามากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจและ
แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ ซ่ึงผลการด าเนินงานจนถึงตน้ปี ๒๕๔๘ พบว่า การ
กระจายอ านาจดา้นการเงินการคลงั สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอยา่ง



 ๓๗ 

ต่อเน่ือง จากร้อยละ ๒๐.๙๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๒๔.๐๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 
ในส่วนการถ่ายโอนภารกิจด าเนินการไปแลว้จ านวน ๑๘๐ ภารกิจ และยงัไม่ไดถ่้ายโอน ๖๔ ภารกิจ โดย
คร่ึงหน่ึงของภารกิจท่ียงัไม่ถ่ายโอนเป็นดา้นการจดัการศึกษาและสาธารณสุข ขณะท่ีการถ่ายโอนบุคลากร 
ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ จ านวนรวม ๔,๕๕๙ คน เป็นขา้ราชการ 
๑,๓๗๘ คน และลูกจา้งประจ า ๓,๐๘๑ คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีมีภารกิจดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และ
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  

(๑.๓) ภาคประชาชนเร่ิมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และมีบทบาท
เพิ่มขึ้น ทั้ งทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนต่ืนตัวด้านการเมืองและเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการตดัสินใจเลือกผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัและบริหารในลกัษณะของการใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง
เพิ่มมากข้ึน จากสัดส่วนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งท่ีต ่าสุดเพียงร้อยละ ๒๙.๕๑ ในปี ๒๔๙๑ ไดเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
จนเป็นร้อยละ ๗๐.๖ ในปี ๒๕๔๔ และ ๗๒.๖ ในปี ๒๕๔๘ ซ่ึงนบัเป็นอตัราท่ีสูงท่ีสุดตลอดช่วงท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตามบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาประเทศ จึงจ ากดัอยูใ่นขั้นตอนของการให้
ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางของการพฒันาเท่านั้น ยงัเข้าไม่ถึงอ านาจการตดัสินใจในเชิง
นโยบาย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงปัจจุบนัภาคประชาชนมีความต่ืนตวัเขา้ร่วมกบั
ภาคส่วนอ่ืนๆ ในกระบวนการบริหารจดัการประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการมีส่วนร่วมในระดบั
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย/มาตรการในระดบัชาติ การเสนอกฎหมาย 
การยืน่ถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัพบวา่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบั
กฎเกณฑท่ี์ซบัซอ้น ยุง่ยาก และไม่เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 

 (๑.๔) ภาคธุรกจิเอกชนเป็นกลไกทีม่ีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 
และมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น แต่ยังไม่มีพลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ
เอกชนโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทการพฒันาประเทศร่วมกบัภาครัฐมาตั้งแต่ช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ท่ี ๓ - ๔ ท่ีด าเนินการในรูปสภาหอการคา้ไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย เป็นตน้ 
ต่อมาแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๕ ได้มีการร่วมมือกันในรูปของคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชน 
(กรอ.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการส่งออกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงส่งผลให้การ
พฒันาเศรษฐกิจขยายตวัรวดเร็ว ขณะเดียวกนัก็ได้ก่อให้เกิดความขดัแยง้ในเร่ืองการใช้ทรัพยากร และ
ความไม่เป็นธรรมในการพฒันาเพิ่มข้ึน ผลประโยชน์จากการพฒันากระจุกตวัอยู่ในเฉพาะกลุ่มนกัธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ส่วนเกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน ประชาชนไม่ไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเสมอภาค สถานการณ์
ดงักล่าวได้ทวีความรุนแรงข้ึน  เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ท่ีสาเหตุส าคญัส่วนหน่ึงเกิดจากการ
ลงทุนท่ีเกินตวัและลงทุนในกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมของภาคเอกชน เน่ืองจากขาดหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ รัฐบาลจึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการเสริมสร้างบรรษทัภิบาล โดยผลกัดนัให้มีแนวทางและ
หลกัเกณฑ์ส่งเสริมธรรมาภิบาลส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อให้เป็นเง่ือนไขท่ี



 ๓๘ 

จ าเป็นต่อการพฒันาและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั และเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้มูลค่าหุ้นของกิจการ
เพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งช่วยลดตน้ทุนในการกูย้ืม ซ่ึงสร้างความต่ืนตวัให้ภาคเอกชนมาก แต่ก็ยงัจ  ากดัอยู่ใน
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ก่ีแห่ง และยงัไม่มีจ  านวนมากพอที่จะสร้างกระแสการขบัเคล่ือนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในภาพรวม 

  ส าหรับธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีข้ึนในสายตาต่างประเทศโดยการ
จดัอนัดบัธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบนัจดัอนัดบั IMD ได ้ปรากฏว่าอนัดบัโดยเฉล่ียของประเทศ
ไทยดีข้ึน จากอนัดับท่ี ๓๖ ในปี ๒๕๔๔ เล่ือนข้ึนเป็นอนัดับท่ี ๓๒ ในปี ๒๕๔๕ อนัดบัท่ี ๓๑ ในปี 
๒๕๔๗ อนัดบัที่ ๓๐ ในปี ๒๕๔๘ และยงัคงที่อนัดบัที่ ๓๐ ในปี ๒๕๔๙ โดยปัจจยัส่วนใหญ่ท่ี
น ามาใช้ในการจดัล าดบัธรรมาภิบาลภาคเอกชนไดป้รับตวัดีข้ึน โดยเฉพาะความรับผิดชอบทางสังคม 
การให้ความส าคญัต่อลูกคา้ และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีการปรับตวัจากเดิมข้ึนมาก อย่างไร
ก็ตาม ปัจจยัดอ้ยท่ียงัมีอยู ่ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร ความสามารถของผูบ้ริหารในการสร้างมูลค่า
ใหผู้ถื้อหุน้ และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน ขณะท่ีความโปร่งใส และความเป็นธรรม
แมจ้ะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน แต่ยงัมีเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ
เร่ืองการแข่งขนัทางการคา้ท่ีภาคเอกชนไทยมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงเพิ่มข้ึน 

 (๒) กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายยังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมกับทุกภาคี 
ขณะทีก่ลไกการตรวจสอบภาครัฐยงัขาดประสิทธิภาพ 

 (๒.๑) กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการยุติธรรมยังปรับตัวไม่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ
อุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจขนาดเล็กในชุมชน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ือง
จดัสรรสิทธิและอ านาจนั้น ยงัเปิดโอกาสการใชดุ้ลยพินิจแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐค่อนขา้งมาก ขาดความโปร่งใส และ
เกณฑว์ดัความถูกผดิ ในขณะเดียวกนักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบ
ภาษีอากร มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการค้า
มากกวา่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ท าให้เอ้ือประโยชน์และจดัสรรสิทธิ
ใหแ้ก่ธุรกิจขนาดใหญ่มากกวา่การดูแลภาคธุรกิจขนาดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน เกษตรกรในชนบท  

 (๒.๒) กลไกตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ยังขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
การปฏิบัติงานขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญจึงขาดความเช่ือมั่นจากสังคม ท าให้เกิดการละเมิด
หลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงกระทบต่อความพยายามในการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล ในขณะที่กลไกตรวจสอบถ่วงดุลนอกภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่ือมวลชน 



 ๓๙ 

องคก์รพฒันาเอกชน ภาคนกัวชิาการ กลุ่มสถาบนั/วิชาชีพยงัมีบทบาทจ ากดัเฉพาะเร่ืองเฉพาะดา้น ยงัไม่มี
การท างานเชิงลึก เชิงตรวจสอบสืบสวน และยงัขาดการท างานในลกัษณะเครือข่ายท่ีจะก่อให้เกิดพลงั 

 (๓) วัฒนธรรมอุปถัมภ์ยังคงเป็นอุปสรรคขัดขวางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

 แมว้่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีบทบญัญติัท่ีมุ่งให้การเมือง การบริหารจดัการมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งกระจายอ านาจทางการเมือง การปกครอง และการเงินการคลงั แต่โดย
พื้นฐานของสังคมไทยยงัคงมีวฒันธรรมอุปถัมภ์ท่ีฝังรากลึก ประกอบกับการขาดคุณธรรมและจิตส านึก
สาธารณะท าใหไ้ม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีหรือประโยชน์สาธารณะ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการใชอ้  านาจข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลค่อนขา้งมาก จึงท าให้มีปัญหาความ
ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีขยายตวัในรูปแบบท่ีซบัซอ้น  

 ส าหรับความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน โดยดัชนีช้ีวดั
ภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ (Corruption Perception Index: CPI) เป็นตวัช้ีวดัท่ีพฒันาโดยองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และมหาวทิยาลยักอตทิงเกน ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงมี
การส ารวจและจดัอนัดบัภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่เป็นประจ าทุกปี มีภาพลกัษณ์ดีข้ึนต่อเน่ืองจากคะแนน ๓.๒ 
เม่ือปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ ไดสู้งข้ึนเป็น ๓.๘ ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า อยา่งไรก็
ตาม จากการประเมินของ World Economic Forum พบวา่ ความโปร่งใสของภาครัฐในการช้ีแจงเร่ืองการ
ด าเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ อยูใ่นระดบั ๔.๑-๔.๓ ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียท่ี ๓.๘-
๓.๙ จากจ านวนประเทศท่ีส ารวจทั้งหมด ๘๐-๑๐๔ ประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในประเทศ
อาเซียนยงัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยอยู่ในระดบัดีกว่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย แต่ยงัต ่ากว่า
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซ่ึงมีคะแนนสูงอยูใ่นล าดบัตน้ๆ ของโลก 

 ๔  แนวคดิและทิศทางการปรับตวัของประเทศไทย 

๔.๑ แนวคดิหลกั 

 ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะมีผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อการพฒันา
ประเทศในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพฒันาท่ีผ่านมาและสถานะของประเทศไทยไดส้ะทอ้น
ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการประเทศท่ีไม่สมดุล 
ไม่ย ัง่ยืน และเปราะบางต่อผลกระทบจากความผนัผวนของปัจจยัภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากข้ึน ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์การพฒันาให้เป็นไป



 ๔๐ 

ในทางสายกลางตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาแบบองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลาง
เพื่อให้ประเทศสามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่งมัน่คงและน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล เป็นธรรมและย ัง่ยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) กระบวนทรรศน์การพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 ทิศทางการพฒันาประเทศในระยะ ๑๐-๑๕ ปีข้างหน้าจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้
ด าเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวตัของการพฒันาและพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
ท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

 (๑.๑) ยดึหลกัการ “ความพอเพียง” ซ่ึงมีคุณลกัษณะส าคญั ๓ ประการ กล่าวคือ การ
ใช้หลกั “ความมีเหตุผล” ในการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจกบัสถานะของประเทศไดอ้ย่างชัดเจนว่ามี
จุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันาเร่ืองใดบา้ง ตอ้งเขา้ใจถึงโอกาสและภยัคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อเลือกรับ
หรือน าส่ิงท่ีดีมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาประเทศ และพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเป็นภยัคุกคาม
ประเทศ วิธีคิดอยา่งมีเหตุผลดงักล่าวจะน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบั “ความพอประมาณ” เพื่อสร้างความ
สมดุลในการพฒันาบนพื้นฐานความพอดีระหวา่งความสามารถในการพึ่งตนเองกบัความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีโลก ระหวา่งสังคมชนบทกบัสังคมเมือง โดยค านึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนและมีการเตรียม “ระบบภูมิคุม้กนั” ดว้ยการบริหารจดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

 (๑.๒) การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนตอ้งใช้ “ความรอบรู้” ในการ
พฒันาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนและสอดคล้องกบัสภาพ
วิถีชีวติของสังคมไทย เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ ขณะเดียวกนั
ตอ้งเสริมสร้างศีลธรรมในจิตใจของคนในชาติในทุกภาคส่วนและทุกระดบั โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
นกัวชิาการและนกัธุรกิจเอกชนใหมี้ส านึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ท่ีและด าเนินชีวิตดว้ย “ความเพียร” อนัจะเป็นภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีให้พร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 



 ๔๑ 
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวคดิ

หลกัการ

เง ือ่นไข

เป้า
ประสงค์

ทางสายกลาง
แนวทางการด ารงอยู ่การปฏบิตัติน ในทกุระดบั

ครอบครวั  ชุมชน  รฐั  - ในการพฒันา บรหิารประเทศ

พอประมาณ

มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั
ในตวัทีด่ ี

ความรอบรู ้ คณุธรรม ความเพยีร
ความรูใ้นตวัคน ใน
หลกัวชิา รอบคอบ 

ระมดัระวงั
ซือ่สตัย ์สจุรติ อดทน ขยนัหม ัน่เพยีร   

มสีต ิ

เชือ่มโยงวถิชีวีติ/เศรษฐกจิ/สงัคม/สิง่แวดลอ้ม/การเมอืง

สรา้งสมดลุ/ม ัน่คง/เป็นธรรม/ย ัง่ยนื 

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
 

 (๒) กระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พฒันา”  

 แนวคิดการพฒันาสู่ความพอเพียงท่ีปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมา
เป็นการพฒันาท่ียดึ “คน” เป็นตวัตั้ง ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์และความอยูดี่มีสุขของประชาชนเป็น
หลกั และใช้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยตอ้ง
ปรับวธีิคิดและวธีิการพฒันาจากเดิมท่ีมีลกัษณะแบบแยกส่วนตามภารกิจและหนา้ท่ี มาเป็นแบบบูรณาการ
เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาเป็นองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลาง และยดึหลกั “ภูมิสังคม” ตามความแตกต่าง
ของความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวฒันธรรมตามสภาพแวดลอ้มของพื้นที่และวิถี
ชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพฒันาจาก “บนลงล่าง” มาเป็นจาก “ล่าง
ข้ึนบน”  ยึดหลกั “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในกระบวนการพฒันาและตดัสินใจ โดยพฒันาอย่าง
เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน  เร่ิมตน้จากการพึ่งตนเองให้ไดก่้อน  แลว้จึงพฒันาไปสู่การรวมกลุ่มพึ่งพากนั
และกนัและสร้างเครือข่ายการพฒันาเช่ือมโยงสู่ภายนอกเพื่อความอยู่ดีมีสุขและความเจริญกา้วหนา้ใน
ล าดบัต่อไป แนวคิดการพฒันาน้ีอาจกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ “การพฒันาท่ีเอาคนเป็นตวัตั้ง โดยค านึงถึงทุกมิติ
ของคุณค่าความเป็นคน และการอยู่ร่วมกนัดว้ยสันติสุขระหว่างคนกบัคน และระหว่างคนกบัธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื” 
 
 



 ๔๒ 

  

 (๓) ความสอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 การก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศไดย้ึดหลกัความสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในด้านสิทธิและเสรีภาพของคนไทย แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดบั โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนและ
ทุกระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนและกระบวนการตดัสินใจในทุกขั้นตอนของการพฒันา 



 ๔๓ 

 ๔.๒ ทศิทางการปรับตวัของประเทศไทย 

  การพฒันาประเทศไทยให้สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและมีแนวโน้มทวีรุนแรงข้ึน จ าเป็นตอ้งหันกลบัมาให้ความส าคญักบัความ
แข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถพึ่ งตนเองได้มากข้ึน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พร้อมรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั โดยมีหลกัการท่ีส าคญัคือ 

  (๑) การเสริมสร้างทุนเพือ่การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

  ทิศทางการพฒันาจะให้ความส าคญักบัการน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพและความ
ไดเ้ปรียบดา้นอตัลกัษณ์และคุณค่าของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม” มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือน
เสาเขม็หลกัในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมัน่คง 

(๑.๑) การเสริมสร้างทุนสังคม ให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพคนในทุกมิติ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเสริมสร้างสุขภาวะ และความรู้ให้มีภูมิคุม้กนัพร้อมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงและก้าวสู่สังคมฐานความรู้ มีจิตส านึกในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอนัดีงาม 
ครอบครัวมีความอบอุ่น มัน่คงดา้นเศรษฐกิจและสังคม ประชากรทุกช่วงวยั ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการเตรียม
ความพร้อมใหก้า้วสู่สังคมผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายเพื่อ
การพฒันา ตลอดจนมีการใชค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินชุมชน 
ในการพฒันาคุณภาพชีวิต และสร้างสรรคคุ์ณค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(๑.๒) การเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ ให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจไทยสู่
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โครงสร้างการผลิตมีการเพิ่มคุณค่าบน
ฐานความรู้ และความเป็นไทย มีการพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้ง
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การบริหารองคค์วามรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
และการพฒันาพลังงานทางเลือก รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างศกัยภาพและภูมิคุม้กนัของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาอยา่งเป็น
ธรรม 

(๑.๓) การเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ความส าคญักบั
การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเขา้ถึง และจดัการทรัพยากร
เพื่อสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคงความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ



 ๔๔ 

การพฒันาประเทศ และเป็นฐานการด ารงชีวิตของคนไทยให้มีความสุขอย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกนัมีการ
เสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบ
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  (๒) การบริหารจัดการประเทศสู่ความยัง่ยนื 

  การบริหารประเทศระยะต่อไปจ าเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
โครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจดัการประเทศให้อยู่บนหลกัธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 
โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกระดบัให้เกิดพลงัร่วมและเป็นเครือข่ายที่เขม้แข็ง มี
บทบาทขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ พร้อมทั้งปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐ ทั้งระบบราชการ และ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดบทบาทอ านาจของราชการในส่วนกลาง และเพิ่มบทบาท 
มอบอ านาจและกระจายอ านาจการตดัสินใจ การด าเนินการ และการกระจายการจดัสรรทรัพยากรให้แก่
ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ
เอกชนให้เขม้แข็งสุจริต โปร่งใส และเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้างสมดุลในการจดัสรรและ
กระจายผลประโยชน์การพฒันาให้ทัว่ถึงเป็นธรรม โดยตอ้งด าเนินการรักษาและเสริมสร้างความมัน่คง
ควบคู่ไปด้วย อันจะสนับสนุนให้การบริหารจัดกาประเทศสู่ดุลยภาพ ทั้ งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง น าไปสู่สันติสุขและความย ัง่ยนื 

 ๕  วสัิยทัศน์และพนัธกจิการพฒันาประเทศ 

ผลการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทยในเวทีทุกระดบัท่ีผ่านมา 
ประกอบกบัการวิเคราะห์บริบทการเปล่ียนแปลง และสถานะของประเทศ รวมทั้งการประเมินสถานภาพ
ทุนของการพฒันาประเทศ สามารถน ามาก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจการพฒันาประเทศในอนาคต ท่ี
ทุกภาคส่วนเห็นพอ้งตอ้งกนั ดงัน้ี 

๕.๑ วสัิยทศัน์ประเทศไทย  

มุ่งพฒันาประเทศไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี

คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิศ์รี” 



 ๔๕ 

 ๕.๒ พนัธกจิ 

เพื่อให้การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ มุ่งสู่ “สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ดงักล่าว เห็นควรก าหนดพนัธกิจของ
การพฒันาประเทศ ดงัน้ี 

(๑) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่
ในครอบครัวท่ีอบอุ่น ชุมชนท่ีเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรีภายใต้
ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(๒) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได ้มีภูมิคุม้กนัความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้มใน
ยคุโลกาภิวตัน์ บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ มีระดบัการออมท่ีพอเพียง มี
การปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม ใชจุ้ดแข็งของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไปไทย ควบคู่กับการเช่ือมโยงกับต่างประเทศ และการพฒันาปัจจยั
สนบัสนุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลงังาน กฎกติกา และกลไกสนบัสนุนการแข่งขนัและ
กระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 

(๓) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน 
เป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนบัสนุนให้ชุมชนมีองคค์วามรู้และสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อคุม้ครอง
ฐานทรัพยากร คุม้ครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร ปรับแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากขอ้ตกลง
ตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์จาก
การพฒันาสู่ทุกภาคี ควบคู่กบัการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการ
กระจายอ านาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สู่ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการใชท้รัพยากร 

 ๖  วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั 



 ๔๖ 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยจะตอ้งปรับตวัในอนาคต และเพื่อ
กา้วไปสู่วสิัยทศัน์การพฒันาประเทศท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว การพฒันาในระยะ ๕ ปีของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๑๐ จึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาไว ้ดงัน้ี 

๖.๑ วตัถุประสงค์ 

(๑) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ืองท่ีขบัเคล่ือนด้วยการ
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุล
ระหวา่งการส่งเสริม การป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

(๒) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน น าไปสู่การ
พึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอยา่งบูรณาการ 

(๓) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการบนฐานความรู้และ
นวตักรรม รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งสาขาการผลิตเพื่อท าใหมู้ลค่าการผลิตสูงข้ึน    

(๔) เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั และระบบบริหารความเส่ียงให้กบัภาคการเงิน การคลงั พลงังาน 
ตลาดปัจจยัการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน  

(๕) เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชนในทุก
ภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม 

(๖) เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้เป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 
และการด ารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุ่นปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติอยา่งเป็นธรรมและอยา่งย ัง่ยนื 

(๗) เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่กบัการ
เสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั
ต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

๖.๒ เป้าหมาย 



 ๔๗ 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

(๑) เป้าหมายการพฒันาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๑.๑) การพฒันาคน 

๑) คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีทกัษะในการประกอบอาชีพ 
มีความมัน่คงในการด ารงชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  

๒) เพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเป็น ๑๐ ปี พฒันาก าลัง
แรงงานระดบักลางท่ีมีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ ๖๐ ของก าลงัแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรดา้น
การวจิยัและพฒันาเป็น ๑๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

๓) อายุคาดหมายเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนเป็น ๘๐ ปี ควบคู่กับการลด
อตัราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกนัได้ใน ๕ อนัดบัแรก คือ หัวใจ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน 
หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายดา้นสุขภาพของบุคคลลงใน
ระยะยาว 

(๑.๒) การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจดัสรรงบประมาณ 
เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขา้ถึงแหล่ง
ทุน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และลดสัดส่วนผูอ้ยู่ใตเ้ส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี 
๒๕๕๔  

(๒) เป้าหมายด้านเศรษฐกจิ  

(๒.๑) โครงสร้างเศรษฐกจิ สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการคา้ระหวา่ง 
ประเทศเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๕๔ และสัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๑๕ ภายในปี ๒๕๕๔  

(๒.๒) เสถียรภาพเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ต่อปี  
สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ และความยืดหยุ่นการใช้
พลงังานเฉล่ียไม่เกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 



 ๔๘ 

(๒.๓) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่วนรายไดข้องกลุ่มที่มีรายไดสู้งสุดร้อย
ละ ๒๐ แรกต่อรายไดข้องกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่าสุดร้อยละ ๒๐ ไม่เกิน ๑๐ เท่าภายในปี ๒๕๕๔ และสัดส่วนผลผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๔๐ ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐  

(๓) เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

(๓.๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้มีพื้นท่ีป่าไมไ้วไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ ๓๓ และตอ้งเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๘ ของพื้นท่ี
ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นท่ีท าการเกษตรในเขตชลประทานไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ 



 ๔๙ 

(๓.๒) รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพ
ชีวติท่ีดีและไม่เป็นภยัคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยรักษาคุณภาพน ้ าในลุ่ม
น ้าต่างๆ และแหล่งน ้าธรรมชาติใหอ้ยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละดี รวมกนัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตอ้งมีค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมงไม่เกิน ๑๒๐ มก./
ลบ.ม. อตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อประชากรลดลงร้อยละ ๕ จากปี ๒๕๔๖ คือไม่เกิน ๓.๕ 
ตนั/คน/ปี ควบคุมอตัราการผลิตขยะในเขตเมืองไม่ให้เกิน ๑ กก./คน/วนั และของเสียอนัตรายจากชุมชน
และอุตสาหกรรมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้ง ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอนัตรายทั้งหมด รวมทั้งให้
มีระบบฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ระดบัประเทศ ๑ ระบบ 

(๔) เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล 

 (๔.๑) มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลกัษณ์ของความโปร่งใส
อยู่ท่ี ๕.๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีการด าเนินงานท่ีคุม้ค่าเพิ่มข้ึน ลด
ก าลงัคนภาคราชการใหไ้ดร้้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึน ทอ้งถ่ินมีขีด
ความสามารถในการจดัเก็บรายไดแ้ละมีอิสระในการพึ่งตนเองมากข้ึน ภาคประชาชน มีความเขม้แข็ง รู้
สิทธิ หนา้ท่ี และมีส่วนร่วมมากข้ึนในการตดัสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจดัการประเทศ 

 (๔.๒) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ให้มี
การศึกษาวิจยั พฒันาองค์ความรู้ในด้านวฒันธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรมธรรมาภิบาล และวฒันธรรม
สันติวธีิเพิ่มข้ึนในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐  

 ๗  ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลบัซับซ้อนมากข้ึน 
จะส่งผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและรู้จกัน าศกัยภาพท่ีมีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งน้ี การประเมิน
สถานะของประเทศในเวทีโลกและการประเมินสถานภาพทุนของประเทศในระยะท่ีผา่นมา ไดส้ะทอ้นให้เห็น
โอกาสและขอ้จ ากดั รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ ซ่ึงสามารถน าไปเป็นแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์
การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

การใช้โอกาสและเล่ียงภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีตอ้งเน้นการพฒันาบนฐานความรู้
และสร้างนวตักรรม และการคา้เสรี รวมทั้งการที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และองค์ความรู้อย่าง



 ๕๐ 

กวา้งขวางดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาใหค้นไทย ซ่ึงปัจจุบนัคุณภาพ
การศึกษายงักา้วไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และยงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกนัจะช่วยเสริมโอกาสการสร้างสรรค์นวตักรรมการผลิตสินคา้และบริการบนฐาน
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีสังคมไทยมีกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี 
เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีมีความโดดเด่นจากประเทศคู่แข่ง และสร้างรายไดใ้ห้
สินคา้และบริการของประเทศได ้

ขณะเดียวกนัยงัสามารถใชศ้กัยภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพท่ีหลากหลาย ควบคู่กบัเครือข่ายชุมชน
เขม้แข็งท่ีมีอยู่ในหลายพื้นท่ี ภายใตก้ระแสการอนุรักษ์และนิยมธรรมชาติ มาสร้างโอกาสการผลิตสินคา้และ
บริการเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ ซ่ึงจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็น
รากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ และการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยคนและชุมชนสามารถอยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเก้ือกลู  

นอกจากน้ี สามารถใช้จุดแข็งจากระบบเศรษฐกิจไทยท่ีมีฐานการพฒันาท่ีหลากหลายทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ มีบรรยากาศการลงทุนและการแข่งขนัท่ีดี ร่วมกบักระแสโลกาภิวตัน์ท่ีท า
ใหก้ารเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ และบริการเป็นไปอยา่งเสรี มาก าหนดแนวทางปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและย ัง่ยนื ท่ีเนน้การพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี มีคุณภาพ แข่งขนัได ้และ
กระจายการพฒันาอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยงัใช้โอกาสจากกระแสผลกัดนัธรรมาธิบาลและประชาธิปไตยใน
สังคมโลก ร่วมกบัการใช้โอกาสท่ีประชาชนต่ืนตวัมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาประเทศ และมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ มาเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสู่ความ
ย ัง่ยนื 

ดงันั้น ในการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศอยา่งเหมาะสม โดยน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้ภายใต้
การพฒันาท่ียึด “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” อยู่บนพ้ืนฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวตั” ที่เช่ือมโยงทุกมิติ

อย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง โดยมุ่งสร้างดุลยภาพการพัฒนาระหว่าง 

“ความเข้มแขง็ในการพ่ึงตนเองของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในชนบทที่เป็นฐานรากของสังคม และความ

สมดุลในประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม” กับ “ความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใชค้วามรอบรู ้

คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยู่บนหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมี

ภูมิคุม้กนัที่ดีให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี โดยให้



 ๕๑ 

ความส าคญักบัการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศกัยภาพ 
แข่งขนัไดใ้นกระแสโลกาภิวตัน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่ง
รู้เท่าทนั ควบคู่ไปกบัการกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัของกลุ่มคนใน
สังคม และความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คง และเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของชุมชน
และสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศทุกระดบั อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศกัด์ิศรี โดยมี
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

 

 

 
๗.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ 

การเรียนรู้  ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยพฒันาจิตใจควบคู่
กบัการพฒันาการเ รียนรู้ของคนทุกกลุ่มวยัตลอดชีว ิต และสามารถจดัการกบัองค ์ความรู้ ทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้สมยัใหม่เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้ ง
เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่ โดยเน้น
การพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร และการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 



 ๕๒ 

ด ารงชีวิตอย่างมัน่คงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการ
ด ารงชีวติท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู ่บนพื้นฐานของความยติุธรรมในสังคม 

๗.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง
ของประเทศ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แข็งดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั 
ร่วมคิด ร่วมท า ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน การสร้าง
ความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียง ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหวา่ง
เครือข่ายองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่
กบัการพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการ
อยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสันติและเก้ือกูล และการสร้างกลไกในการปกป้อง
คุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  

๗.๓ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลติให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความส าคญักบัการปรับ
โครงสร้างเพื่อสร้างความเขม้แขง็ของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณค่าสินคา้และบริการจาก
องคค์วามรู้สมยัใหม่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและนวตักรรม และการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีด้วยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง
กฎระเบียบ การพฒันามาตรฐานในดา้นต่างๆ และการด าเนินนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศให้สนบัสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัและระบบบริหารความ
เส่ียงของระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม การส่งเสริมการออม การ
พฒันาพลงังานทางเลือก และใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัอยา่ง
เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ถึง เพื่อให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจช่วยแกปั้ญหา
ความยากจนและมีการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 

๗.๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ใหค้วามส าคญักบัการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ด้วยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อ
ลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการพฒันาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุม้กนั ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมัน่คงของภาคเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชน และพฒันาขีด
ความสามารถและสร้างนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 

๗.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุ ่ง
เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย



 ๕๓ 

และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย เสริมสร้างความเขม้แข็งของภาค
ประชาชนให้สามารถเขา้ร่วมในการบริหารจดัการประเทศ พร้อมทั้งสร้างภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล โดยเน้นการบริการแทนการก ากับควบคุมและท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพฒันา 
รวมทั้งกระจายอ านาจการบริหารจดัการประเทศสู่ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน และชุมชนเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ตลอดจน
ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล นอกจากนั้นด าเนินการปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความ
สมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา รวมทั้งการรักษาและเสริมสร้างความมัน่คงเพื่อสนบัสนุน
การบริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพและความย ัง่ยนื 

 ๘  การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ สู่การปฏิบติั ตอ้งให้ภาคีพฒันาทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน โดยน าเอาแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่แผนปฏิบติั
การในระดบัต่างๆ ควบคู่ไปกบัการปรับระบบการจดัสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การ
สร้างองคค์วามรู้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ โดยมีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 

๘.๑ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับ
ต่างๆ ที่บูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส าคญักบัการจดัแบ่งบทบาทหลกัท่ีชัดเจนของภาคีพฒันาทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสถาบนัต่างๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถด าเนินภารกิจร่วมมือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
ได ้ควบคู่ไปกบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้
ใหก้บัภาคีพฒันาทุกภาคส่วนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนและจดัท าแผนปฏิบติัการระดบัต่างๆ 
ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐  

๘.๒ ก าหนดแนวทางการลงทุนที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๐ เพื่อภาคีพฒันาสามารถน าไปขบัเคล่ือนภายใตบ้ทบาทภารกิจของตน และสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนต่างๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใต้การพัฒนาคนและสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน  
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 



 ๕๔ 

๘.๓ เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ให้ 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตก้รอบการปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือต่อ
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของ
ประเทศ การแกไ้ขปัญหาความยากจน การป้องกนัการทุจริต การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยา่ง
ทัว่ถึง ตลอดจนการมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน์ และเร่งรัดการ
พฒันาบุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความจ าเป็นของทางราชการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก  โดยมีกฎหมาย ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรฯ และ 
การบริหารจดัการท่ีต้องเร่งผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไข และการประกาศใช้ รวมทั้ง 
การยกร่างข้ึนใหม ่



 ๕๕ 

๘.๔ ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐ สู่การปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยสร้าง 
องค์ความรู้ท่ีจะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดบัการ
ปฏิบัติและระดับนโยบายได้ต่อไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ ง  
๕ ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐  

๘.๕ พฒันาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการพฒันาใน
ทุกระดับ  โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดกา รภาครัฐ 
แนวใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ให้มีมาตรฐานและมีวิธีวดัผลงานท่ีชดัเจน รวมทั้งสนบัสนุนให้ทุกส่วนราชการ
พฒันาสู่ระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ ท่ีมุ่งความคุม้ค่า ความโปร่งใส 
และตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาดชันีช้ีวดั ผลส าเร็จ
และผลกระทบของการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๐ ทั้งในระดบัภาพรวม และระดบัยุทธศาสตร์ 
ควบคู่ไปกบัการสร้างองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผล และการเผยแพร่รายงานด้านการติดตาม
ประเมินผลสู่สาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 

๘.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพืน้ที่และท้องถิ่น  โดยสนับสนุนให้
หน่วยงานระดบันโยบายดา้นขอ้มูลพฒันาระบบขอ้มูล ฐานขอ้มูล และระบบบริหารจดัการสถิติเพื่อการ
วางแผนใหต้อบสนองต่อการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ และส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงข่ายขอ้มูล
ระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน และชุมชนเขา้กบัส่วนกลาง ให้เป็นระบบท่ีเขา้ถึงไดง่้าย และใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 



บ ท ท่ี  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทย 
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 ๑  บทน า 

ทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) ก าหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เขม้แข็งอย่างต่อเน่ือง  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  และ
อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”  
ดงันั้นยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมไทยจึงให้ความส าคญัล าดบัสูงกบัการพฒันาคุณภาพคน เน่ืองจาก 
“คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดทา้ยท่ีจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา ขณะเดียวกนัเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อไปสู่เป้าประสงคท่ี์ตอ้งการ  จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพคนในทุกมิติอยา่งสมดุล 
ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทกัษะความสามารถ  เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งดา้น “คุณธรรม” และ “ความรู้” 
ซ่ึงจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมดัระวงั  ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและ 
“คุณธรรม”  ท  าให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถตดัสินใจโดยใชห้ลกั “ความพอประมาณ” ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต อดทนขยนัหมัน่เพียร อนัจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คน
พร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  ด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรีและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
สังคม อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติสุข  ขณะเดียวกันเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นฐานการด ารงชีวิตและการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน  น าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกนั 

 จากการท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีท าให้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใน ๒๐ ปีข้างหน้า  
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ ๒๔.๓ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๒๐.๒ ในปี 
๒๕๕๘  ประชากรวยัท างานยงัคงมีสัดส่วนสูงอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ ๖๕.๙ ในปี ๒๕๔๓ และสูงสุดใน
ปี ๒๕๕๒ คือร้อยละ ๖๗.๑ ก่อนจะลดลงเป็นร้อยละ ๖๖.๐ ในปี ๒๕๕๘ ประชากรวัยสูงอายุ มี



 ๔๘ 

สัดส่วนสูงข้ึนเป็นล าดบัจากร้อยละ ๙.๕ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๕๘ จึงมีระยะเวลานอ้ย
ในการเตรียมความพร้อมคนและระบบต่างๆ  

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรท่ีกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุช้ีประเด็นท่ีพึงระวงั คือ ภาระ
พึง่พงิสูงขึน้ คนวยัแรงงานตอ้งรับภาระเพิ่มข้ึนในการดูแลผูสู้งอายุ ขณะท่ีพื้นฐานความรู้ ทกัษะ และผลิต
ภาพแรงงานของไทยยงัต ่า  การผลิตของประเทศจะลดลงส่งผลกระทบเชิงลบต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในช่วงท่ีประชากรวยั
แรงงานมีสัดส่วนสูงจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนท่ีกลุ่มวยัแรงงานจะมีสัดส่วนลดลง  การบริการทาง
สังคมรวมถึงการจัดระบบการคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะบริการทาง
การแพทย ์เน่ืองจากแบบแผนการเกิดโรคเร้ือรังและโรคท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  ค่าใชจ่้ายใน
การจดับริการสาธารณสุขและการจ่ายผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุท่ีจะเพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกนั ประเทศ
ไทยมีโอกาสจากการท่ีประชากรโลกโดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ท่ีเป็นสังคมผูสู้งอายุ และพฤติกรรม
การบริโภคเปล่ียนแปลงท่ีนิยมบริโภคสินค้าธรรมชาติและกระแสนิยมวฒันธรรมตะวนัออก ท าให้
สามารถน าจุดแขง็ดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

การประเมินสถานะการพฒันาคนและสังคมไทยพบว่าคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ผลการ
พฒันาช้ีให้เห็นประเด็นส าคัญหลายประการทีต้่องเร่งแก้ไขและเสริมสร้างให้เข้มแข็ง  

การพัฒนาด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็น ๘.๕ ปี ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงัไม่ถึงระดบัการศึกษาภาคบงัคบั และต ่ากวา่ประเทศ
ในแถบเอเชียท่ีมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย ๑๐-๑๒ ปี  อตัราส่วนนกัเรียนต่อประชากรเพิ่มข้ึนทุกระดบั การ
เขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๗๑.๒  ระดบัปริญญาตรีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๔.๓  แต่
คุณภาพการเรียนเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความส าคัญสูง ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ๔ วิชาหลกั (ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ต  ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ มาโดยตลอด รวมทั้งยงัขาดความเขม้แข็ง
ในดา้นความรู้และทกัษะพื้นฐานในการท างานดา้นการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ทักษะการอ่านของ
นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีค่าไม่เกนิระดับ ๒ จากทั้งหมด ๕ ระดับ  

คนไทยได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้นแต่ยังไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์ได้เท่าที่ควร  ร้อยละ ๒๒ ของหมู่บา้นทัว่ประเทศมีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน การเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมีมากขึ้น  คนไทยมีคอมพิวเตอร์ใช้ ๕๗ เคร่ืองต่อประชากรพนัคนแต่ต ่ากว่าอเมริกาท่ีมีอตัรา 
๗๖๓ เคร่ืองต่อประชากรพนัคน การเขา้ถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๑๑๖.๗ คนต่อประชากรพนัคน แต่ยงัคง
ต ่ากวา่ ๖ เท่าเม่ือเทียบกบัประเทศไอซ์แลนด ์ซ่ึงเขา้ถึงเครือข่ายสูงท่ีสุดในโลก ขณะท่ีประชากรอายุ ๑๕ ปี
ข้ึนไปท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีความสามารถในการอ่านเขียนและค านวณในเบ้ืองตน้ท่ีน าไปสู่การ
คิดเป็นท าเป็น เพยีงร้อยละ ๖๐ ของประชากร  

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นจุดฉุดร้ังการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ แมแ้รงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพิ่มขึน้



 ๔๙ 

จากร้อยละ ๓๕.๖ ในปี ๒๕๔๕ เป็นร้อยละ ๓๙.๘ ในปี ๒๕๔๘ แต่ความตอ้งการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงร้อยละ ๖๐  ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต ่าคิดเป็น ๖.๒ เหรียญสหรัฐ
ต่อคนต่อชัว่โมงเทียบกบัมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ไตห้วนัท่ีมากกวา่ ๑๑ เหรียญสหรัฐ ก าลังคนระดับสูง
ด้านวิทยาศาสต ร์ยั งมี สัด ส่วนที่ ไ ม่ เหมาะสม  และมีการลงทุนด้านการวิ จั ยและพ ัฒนาต ่ า 
ภาคอุตสาหกรรมมีก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐  บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอยู่เพียง ๖.๗ คน-ปีต่อประชากรหมื่นคน ในปี ๒๕๔๖ การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศอยูใ่น
ระดบัต ่าเพียงร้อยละ ๐.๒๖ ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย ๗ เท่า  แมว้่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนามีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อยู่ในระดับต ่า   จ านวน
สิทธิบตัรที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีร้อยละ ๐.๔ ของสิทธิบตัรทัว่โลกและร้อยละ ๗๗ เป็นของ
ชาวต่างชาติ 

การจัดบริการสุขภาพมีทั่วถึง คนไทยร้อยละ ๙๖.๓ มีหลักประกันสุขภาพ โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
สุขภาพระดับชุมชนครอบคลุมทุกพืน้ที ่การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ยัง
มีแนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง  อายุคาดหมายเฉล่ียของคนไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ชาย ๖๘ ปี หญิง ๗๕  ปี สูง
กว่าค่าเฉล่ียของโลก แต่ยงัห่างจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีอายุยืนท่ีสุด คือ ชาย ๗๘ ปี และหญิง ๘๕ ปี การ
เจ็บป่วยโดยรวมลดลงเป็น ๑,๗๙๘.๑ ต่อประชากรพนัคนในปี ๒๕๔๗ แต่เน่ืองจากคนไทยยงัมีพฤติกรรม
เส่ียงต่อสุขภาพทั้งการบริโภคและการใชชี้วิต ท าให้การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้เพิ่มขึน้ ทั้งการป่วย
ดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคหวัใจ และมะเร็ง มีอตัราเพิ่มร้อยละ ๑๘.๔   ๑๔.๒   ๑๓.๔ และ 
๔  ต า ม ล า ดั บ  ร ว ม ทั้ ง ปั ญ ห า ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร เ กิ น  มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ข้ึ น ทุ ก 
กลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กซ่ึงมีปัญหาเก่ียวกบัระดบัเชาวน์ปัญญาท่ีอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งต ่า นอกจากน้ี 
โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ ้า  เช่น โรคซาร์ส ไขห้วดันก ไขห้วดัใหญ่ เป็นตน้ ยงัเป็นปัญหาสุขภาพท่ี
เป็นประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขอยา่งจริงจงั  

การลงทุนด้านสุขภาพของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต ่า คือประมาณร้อยละ ๓.๓ ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศเป็นอตัราท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ ๗.๗  สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรไม่
เพียงพอ ๓๐ คนต่อประชากรแสนคน ในขณะท่ีญ่ีปุ่นมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน จีน ๑๖๔ คนต่อ
ประชากรแสนคน และมีการกระจุกตวัของบุคลากรในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  

หลักประกันทางสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง ปี ๒๕๔๘ 
แรงงานท่ีประกนัตนภายใตร้ะบบประกนัสังคมมีจ านวน ๘.๒ ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ ของก าลงั
แรงงาน  ส่วนแรงงานนอกระบบซ่ึงมีกว่าร้อยละ ๗๐ ยงัไม่สามารถเขา้ถึงระบบประกนัสังคม และการ
เขา้ถึงบริการทางสังคมของคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสในลกัษณะการสงเคราะห์เพิ่มข้ึนแต่ยงัไม่ทัว่ถึง 

 นอกจากน้ี ในภาวะท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน  คนไทยต้องเผชิญกับความเส่ียงในด้านความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  แมค้ดียาเสพติดมีแนวโนม้ลดลงแต่พฒันาการของยาเสพติดและการคา้ใน
รูปแบบใหม่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งเตรียมรับมือ อาทิ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์  ขณะเดียวกนัการก่อ



 ๕๐ 

อาชญากรรมยงัมีแนวโนม้สูงข้ึน  สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์เพิ่มจาก ๑๐๙.๗ คดีเป็น ๑๒๒.๑ คดีต่อ
ประชากรแสนคน คดีชีวิต ร่างกายและเพศ เพิ่มข้ึนจาก ๖๐.๕ คดีเป็น ๗๓.๔ คดีต่อประชากรแสนคน และ
เด็กมีแนวโนม้กระท าผดิมากข้ึน  

คนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรม  เช่ือมโยงถึงการด าเนินชีวิต 
ความประพฤติ ความคิด ทศันคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลของ
วฒันธรรมต่างชาติท่ีเขา้สู่ประเทศไทยผา่นส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือสร้างสรรคย์งัมีนอ้ย ส่ือท่ีเป็น
ภยัและผดิกฎหมายมีการเผยแพร่มากข้ึนแมมี้มาตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวด เวบ็บริการทางเพศเพิ่มข้ึน 
๓ เท่าตวั  ขณะท่ีคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยงัไม่สามารถคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม ประกอบกบัสถาบนัทางสังคม อาทิ สถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา
มีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพฒันาศกัยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว มีความเปราะบาง อตัราการหยา่ร้างสูงข้ึนจาก ๔.๔ คู่ต่อพนัครัวเรือนในปี ๒๕๔๔ เป็น ๕.๐ คู่
ต่อพนัครัวเรือนในปี ๒๕๔๘ สถาบันการศึกษา ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณธรรมของผูเ้รียนไม่มาก
เท่าท่ีควร สถาบันศาสนา ยงัใชป้ระโยชน์จากศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนาซ่ึงมีอยูม่ากมายไม่เต็มท่ี 
และขาดความสอดคลอ้งกบัภาวะปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย
โดดเด่น และระบบความสัมพนัธ์ท่ีเป็นวฒันธรรมและเป็นรากฐานในการสร้างความเขม้แข็งให้สังคมไทย 
และเป็นตาข่ายนิรภยัทางสังคม รวมทั้งมีภูมิปัญญาไทยที่มีการส่ังสม สืบทอดและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า มี
ปราชญ์และผูรู้้ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศกว่า ๑.๗ ล้านคน หากยงัมีการถ่ายทอด สืบคน้ ถอดความรู้ รวบรวม 
พฒันาและน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นระบบนอ้ย  

จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกบับริบทการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การพฒันาในอนาคต  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ จึงมุ่งพฒันาคนและสังคมไทยครอบคลุม ๓ เร่ืองหลัก คือ การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมน า
ความรู้  โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวิต ตั้งแต่วยัเด็กให้มี
ความรู้พื้นฐานเขม้แข็ง  มีทกัษะชีวิต พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของก าลงัแรงงานให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการท างานและการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพ สร้างและพฒันาก าลงัคนท่ีเป็นเลิศ
โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู้  ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต จดัการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองค์ความรู้สมยัใหม่ตั้งแต่ระดบัชุมชนถึงประเทศ 
สามารถน าไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจ  เน้นการพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั การฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมัน่คงทางอาหารและการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ลด ละ 
เลิกพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  และการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดย



 ๕๑ 

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด ารงชีวิตอยา่งมัน่คงทั้งใน
ระดบัครอบครัวและชุมชน พฒันาระบบการคุม้ครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายและครอบคลุม
ทัว่ถึง สร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู่ บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
จริงจงัควบคู่กบัการเสริมสร้างจิตส านึกดา้นสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองและความตระหนกัถึงคุณค่าและ
เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พื่อลดความขดัแยง้ 

 ๒  วตัถุประสงค์ และเป้าหมายการพฒันาคนและสังคมไทย 

๒.๑ วตัถุประสงค์ 

(๑) สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว 
สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะก าลงัคน สามารถประกอบอาชีพเพื่อ
ด ารงชีวติและสนบัสนุนการแข่งขนัของประเทศ  

(๒) เสริมสร้างระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกนั 
การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สามารถลดการเจบ็ป่วยและค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

(๓) สร้างระบบคุม้ครองทางเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้
คนไทยสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คงและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

๒.๒ เป้าหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายการพฒันาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เม่ือส้ินแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ในปี ๒๕๕๔ ดงัน้ี 

(๑) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

คนไทยทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม อารมณ์  มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

(๒) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(๒.๑) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเป็น ๑๐ ปี 

(๒.๒) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัของทุกระดบัสูงกวา่ร้อยละ ๕๕ 

(๒.๓) เพิ่มก าลงัแรงงานระดบักลางท่ีมีคุณภาพเป็นไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของก าลัง
แรงงานทั้งประเทศ 



 ๕๒ 

(๒.๔) จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัและพฒันาเพิ่มข้ึนเป็น ๑๐ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน 

(๒.๕) อายคุาดหมายเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนเป็น ๘๐ ปี 

(๒.๖) ลดอตัราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกนัได้ ๕ อนัดบัแรก ได้แก่ 
โรคหวัใจ  โรคความดนัโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเน้ืองอกร้าย (มะเร็ง)   

(๒.๗) ผูอ้ยูใ่นเศรษฐกิจนอกระบบไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมอยา่งทัว่ถึง 

(๒.๘) ลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละ ๑๐ 

 ๓  แนวทางการพฒันา 

 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจในการพฒันาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทนั 
แนวทางการพฒันาภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ในระยะ ๕ ปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ให้ความส าคญักบัการพฒันาคนใน ๓ มิติ คือ การ
พฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ โดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่ม
ทุกวยั เพื่อให้สามารถรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง กา้วสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างมัน่คง และสนบัสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกนั มุ่งเสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะท่ีดี  ควบคู่กบัการ
เสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม  
กระบวนการยติุธรรม  การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภยัในการด าเนินชีวติ  

๓.๑ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนทั้ง
ดา้นจิตใจ ทกัษะชีวิตและความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิต การพฒันาสมรรถนะและทกัษะแรงงาน 
และเร่งผลิตก าลังคนเพื่อตอบสนองการพฒันาประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และการจดัการ
องคค์วามรู้ 

(๑) การพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจทีด่ีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม และมีจิตส านึก
สาธารณะ โดย 

(๑.๑) ผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาร่วมกัน
พฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม เป็นคนดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูน้ า อุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวม และมีบทบาทดูแล ตกัเตือน เฝ้าระวงัความประพฤติฉนัทเ์ครือญาติ รวมทั้งสืบคน้คนดีใน
สังคม เชิดชูใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีในทุกระดบั  

(๑.๒) ปลูกฝังทศันคติและการเรียนรู้ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  เปิดโอกาส
ให้คนทุกวยัโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเรียนรู้ท างานร่วมกนัประสานประโยชน์ เช่น กิจกรรม
อาสาสมคัรเพื่อสาธารณประโยชน์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมลูกเสือและเนตร



 ๕๓ 

นารี และกิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น และในระดับองค์กรของทุกภาคีการพฒันา มุ่งส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

(๒) การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม  ภายใตร้ะบบการศึกษาท่ีมุ่งการเรียนรู้ทั้งทางปฏิบติัและวชิาการ โดย 

(๒.๑) พัฒนาเด็กเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งเกิดให้เติบโตตามวัยอย่าง
เหมาะสมและพร้อมเรียนรู้  โดยเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้กบัพ่อแม่ในการดูแลสุขภาพและพฒันา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดทั้งทางจิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ฝึกให้เด็กคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ รู้จกั เขา้ใจและสามารถควบคุมตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้ถึงความสามารถท่ีตนมีอยูแ่ละร่วมมือกบั
ผูอ่ื้น  ผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์จริงและมีความสุขจากการเรียนรู้ 

(๒.๒) พฒันาหลกัสูตรทั้งในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมองท่ีบูรณาการเร่ืองศีลธรรม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการลดความขดัแยง้แบบสันติวิธี เป็น
การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในรากเหงา้ของตน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข พฒันาส่ือการเรียน
การสอนท่ีจูงใจใหเ้ด็กสนใจและใฝ่รู้ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ และพฒันาคุณภาพครูให้รู้เท่า
ทนัวทิยาการสมยัใหม่   

(๒.๓) สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มุ่งศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน โดยสร้างระบบ
เครือข่ายผูป้กครอง  การจดับริการเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ืองทั้งการซ่อมสร้าง พฒันาระบบถ่ายโอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการส่งเสริมผูท่ี้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลบัสู่ภูมิล าเนาไดมี้โอกาสเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง สามารถสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(๓) พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศ  โดยเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะพื้นฐานในการท างานและจดัระบบการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่
ระดบัพื้นฐานสู่ระดบัวชิาชีพ 

(๓.๑) เพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพ
แรงงานใหสู้งข้ึนทั้งการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์แกปั้ญหา ตดัสินใจ ท างานเป็นทีม มีจริยธรรม มีวินยัใน
การท างาน สามารถรองรับ และเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อนได้ง่ายปรับตวัให้ทนักบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
และพร้อมกา้วสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

(๓.๒) จัดระบบการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพทั้งในด้านความรู้  ความสามารถและ
ทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ และมีการส่งต่ออยา่งเช่ือมโยงตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน
ไปสู่ระดบัวชิาชีพ โดย 



 ๕๔ 

๑) เสริมสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนทุกระดบัในการพฒันาสมรรถนะแรงงาน โดยจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะสั้ นท่ีหลากหลาย
ส าหรับแรงงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นช่องทางการเปล่ียนงานตามความถนดั 
เหมาะสมกบัศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการฝึกงานในสถานประกอบการให้
กวา้งขวาง 

๒) ผลกัดนัองค์กรต่างๆ ในสังคม เช่น องค์กรชุมชน สถานประกอบการ 
สถาบนัการแพทย ์สถานสงเคราะห์ เป็นตน้ ให้จดัการศึกษาในรูปศูนยก์ารเรียนที่มุ่งจดัการเรียนขั้น
พื้นฐานและวชิาการดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพคนไทย เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

๓) เร่งรัดการจัดท าระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาท่ีมีความพร้อมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและน ามาปฏิบติัอย่างจริงจงั เพื่อให้แรงงานไดรั้บค่าจา้งเหมาะสมกบัความรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวติควบคู่กบัการผลกัดนัการจดัตั้งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ  

๔) สนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาสให้มีงานท าเหมาะสมตามศกัยภาพ โดยผลกัดนั
ให้ภาคเอกชนร่วมกบัชุมชนและสถาบนัการศึกษาจดัการฝึกอบรมอาชีพและสร้างงานให้ผูด้อ้ยโอกาสทั้ง
ในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ 

๕) จดัท าข้อมูล ข่าวสารและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานและ
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพในทุกอาชีพเผยแพร่ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เขา้ใจง่ายและเขา้ถึงได ้ 
ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

(๔) เร่งสร้างก าลังคนที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ   โดยมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพในทุกสาขา 
โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฒันานกัวิจยั และสร้างปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาวิทยาการ
ทุกแขนง 

(๔.๑) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม่ 

๑) เร่งผลิตนักวิจยัในสาขาท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดและของ
สังคมไทย เพื่อเป็นแกนน าในการพฒันาประเทศ โดย 



 ๕๕ 

 ผลักดันให้การค้นหาเด็กท่ีมีอัจฉริยภาพด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและพฒันาศกัยภาพให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม โดยส่งเสริมให้
ครอบครัวสามารถเขา้ถึงสันทนาการเชิงสร้างสรรคแ์ละกิจกรรมศิลป์ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

 มุ่งผลิตนักวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมให้สามารถบริหาร
จดัการความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพฒันา เนน้สาขาหลกั อาทิ เทคโนโลยี  พฒันาคน สังคม และการบริหาร
จดัการ   และร่วมท าวจิยักบัต่างประเทศท่ีเหมาะสมกบับริบทประเทศไทย 

๒) พัฒนานักวิจัยท่ี มีอยู่ให้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และความ
เช่ียวชาญสูงข้ึน สามารถสร้างนวตักรรมท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย ์

 ปลูกฝังคุณค่าในเร่ืองความไวเ้น้ือเช่ือใจให้กบันกัวิจยัท่ีก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ม สร้างเป็นเครือข่ายทั้ งในและระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

 สนับสนุนให้ท าการวิจยั พฒันาและสร้างนวตักรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสร้างสรรคคุ์ณค่าและมูลค่าเพิ่ม เพิ่มผลิตภาพโดยรวม น าไปสู่การพึ่งตนเองใน
ระยะยาว 

(๔.๒) สร้างปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาให้เป็นระบบ เนน้การมีส่วน
ร่วมอยา่งจริงจงั ก าหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหล่งเรียนรู้ใหก้วา้งขวางในทุกภูมิภาค 

๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มผา่นการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลกัดนัให้บริษทัขา้มชาติจดักิจกรรมวิจยัและ
พฒันาในประเทศเพิ่มข้ึน รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ่านการลงทุนจาก
ต่างประเทศควบคู่กบัการสนบัสนุนการร่วมลงทุนดา้นวจิยัและพฒันาระหวา่งภาครัฐและเอกชน  เพื่อสร้าง
ฐานเทคโนโลยีของตนเอง 

๒) ก าหนดมาตรการจูงใจท่ีมุ่งสนบัสนุนให้นกัวิจยัสามารถท างานไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ยกเวน้ภาษีทุกประเภทท่ีเก่ียวกบังานวจิยัและพฒันาทุกสาขา จดัใหมี้กลไกจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากการวจิยัและพฒันาใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม พฒันากระบวนการแพร่กระจาย ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยี  และยกย่องนักวิทยาศาสตร์ไทย  นักวิจัยและพฒันาด้านต่างๆ  ท่ีมีผลงานดีเด่นให้เป็น
แบบอยา่งส าหรับเด็กและเยาวชน   



 ๕๖ 

๓) กระจายและพฒันาแหล่งเรียนรู้ทุกสาขาวิชา พฒันาและยกระดบัศูนย์
ความเป็นเลิศด้านต่างๆ สร้างเครือข่ายองค์กรท่ีเก่ียวข้องในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสู่ภูมิภาคและชุมชน สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพฒันาต่อยอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๕) พฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวติ ส่งเสริมใหค้นไทยไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สามารถเขา้ถึง
แหล่งความรู้ทั้งท่ีเป็นวิทยาการสมยัใหม่ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีมุ่งสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ส่งเสริมให้จดัการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ืออ านวยกบัการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

(๕.๑) สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับคนทุกช่วงวัย ให้ตระหนกัถึง
ประโยชน์และความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตและความสามารถ
ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั โดย 

๑) สร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัทุกคนใน
สังคมไทย ใหเ้ห็นความส าคญัและสนใจการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้” 

๒) ปรับทศันคติของสังคมให้ยกย่องผูท่ี้ใฝ่ศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นคนท่ีมี
คุณค่า มีความขยนัหมัน่เพียรและสามารถปรับตวัรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

๓) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้และปรับตวัรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและความรู้อยา่งกวา้งขวาง 

(๕.๒) พฒันารูปแบบและหลกัสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของ
เมืองและชุมชน โดย 

๑) เปิดพื้นท่ีทั้ งสถานศึกษาและชุมชนให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน โดยจดักิจกรรมหลงัเวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลกัสูตรส าหรับคนทัว่ไปในมหาวิทยาลยัและ
วทิยาลยั เพิ่มการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ อาทิ หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์ศูนยก์ารเรียนรู้ ศูนย์
กีฬา  

๒) พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถ่ิน 
โดยส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน จดัหลกัสูตรท่ีมุ่งให้ปราชญ ์ผูรู้้ในพื้นท่ีเป็นผูส้อน มีหลกัสูตรส าหรับ
ผูน้ าการเรียนรู้เพื่อให้เป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นกัการศึกษา ผูฝึ้กกีฬา ผูน้ าเยาวชน บรรณารักษ์
ห้องสมุด ผูดู้แลพิพิธภณัฑ์ อาสาสมคัร เป็นตน้ และจดัท าปฏิทินการเรียนรู้เพื่อกระตุน้ความสนใจของ
สาธารณชน รวมทั้งการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบ้ืองตน้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  



 ๕๗ 

(๕.๓) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับทุก
คน โดย 

๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยก าหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหย่อนภาษีให้ภาคเอกชนท่ีร่วมลงทุน และส่งเสริมให้
จดัการเรียนรู้ในสถานประกอบการ เป็นตน้ ปรับปรุงกฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และพฒันาสถานท่ีเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
กิจกรรม 

๒) จดัระบบขอ้มูลข่าวสารการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงผา่น
ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจดัหน่วยให้ค  าปรึกษาส าหรับการเรียนรู้เพื่อแนะน าการเรียนท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูส้นใจเรียน 

(๖) การจัดการองค์ความรู้ทั้งเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่
ระดบัชุมชนถึงระดบัประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดย 

(๖.๑) การจัดการ พัฒนาต่อยอด ใช้ประโยชน์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
รักษาองคค์วามรู้ดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาใหค้งอยูแ่ละเผยแพร่สู่สากล โดย 

๑) จดัการความรู้ด้านวฒันธรรม ภูมิปัญญา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการสืบคน้ ถอดความรู้/ภูมิปัญญาท่ีอยูใ่นตวัคนออกเป็นความรู้ท่ีผูอ่ื้นสามารถเรียนรู้ รวบรวม
จดัเป็นคลงัขอ้มูลในชุมชน และน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาชุมชน อาทิ  การจดัท าแผนชุมชน และ
คุม้ครองความรู้เหล่าน้ี ทั้งทางนิตินยัและพฤตินยั ป้องกนัมิใหต้กไปอยูก่บักลุ่มผลประโยชน์  

๒) สนบัสนุนให้คนรุ่นใหม่ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากการ
ปฏิบติัจริงร่วมกบัปราชญ ์ผูรู้้ และผูสู้งอายุท่ีมีประสบการณ์ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน และผลกัดนัให้
เป็นวชิาในการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษา   

๓) น าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ และน าไป
ผลิตสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับการท าวิจัยพื้นบ้านท่ีนักวิจัยในชุมชนร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาและภาครัฐ  รวมทั้งจดัระบบการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้เชิงลึก 

(๖.๒) การจัดการความรู้ระดับประเทศ ท่ีมุ่งสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัในเวทีโลก
บนฐานของการพึ่งตนเองตามศกัยภาพของคนไทย โดย 



 ๕๘ 

๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทุกสาขาให้ผลิตองค์ความ รู้และ
เทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของประเทศ ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลง   และผลกัดนัไปสู่การใช้
ประโยชนท์ั้งทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สร้างสรรคคุ์ณค่า พฒันาคุณภาพชีวิต 
อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน โดยปรับมาตรการจูงใจทางการเงินการคลงั ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศึกษาใหพ้ฒันาขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

๒) พัฒนานวัตกรรมท่ีน าไปสู่การพึ่ งตนเอง สามารถลดการน าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และปรับระบบจูงใจดา้นการเงิน  พร้อมกบัจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่ง
เป็นระบบ ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครอง การแบ่งปันผลประโยชน์ การน าองคค์วามรู้ไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์มี
องคก์ร กลไก รับผดิชอบโดยตรง  

๓.๒ การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ งกายและใจ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่  โดยมุ่งสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั  

(๑) การพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ท่ีมุ่งการส่งเสริม การป้องกนั การรักษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พฒันาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ควบคู่กับการพฒันาศักยภาพการเฝ้าระวงัและการจัดการกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ ้ าท่ีทัน
สถานการณ์  

(๒) พลิกฟ้ืนแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้เพียงพอกับการด ารงชีวิตโดยเฉพาะคน
ยากจนและดอ้ยโอกาส ส่งเสริมการบริโภคท่ีปลอดภยั ใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และวฒันธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี โดยส่งเสริมการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องค์ความรู้ท่ีมีอยู่และองค์ความรู้ใหม่ มา
พฒันาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ แทนการใช้
สารเคมี รวมทั้งผสมผสานเทคโนโลยสีะอาดในการท าเกษตรกรรม 

(๓) สนับสนุนให้คนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมสุ่มเส่ียงทางสุขภาพ ควบคู่กบัการดูแล
สุขภาพท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั  รู้จกัการป้องกนัโรคเบ้ืองตน้ มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ออก
ก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เล่นกีฬา ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  เสริมสร้างความร่วมมือของครอบครัวและ
ชุมชนในการสร้างสุขภาพท่ีดีและพฒันาสภาพแวดลอ้มในชุมชนใหเ้หมาะสมกบัสุขภาพมากข้ึน 

(๔) พฒันาการแพทย์ทางเลอืกและการแพทย์แผนไทย ท่ีมุ่งการวิจยัและพฒันาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติและสร้างสรรคม์ูลค่าทางเศรษฐกิจ จดัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการวิจยัและ
พฒันา และพฒันาบุคลากรท่ีสามารถผสมผสานการแพทยแ์ผนไทย/ทางเลือกกบัการแพทยส์มยัใหม่  



 ๕๙ 

๓.๓ การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  มุ่ ง เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด ารงชีวิตอยา่งมัน่คงทั้งในระดบัครอบครัว
และชุมชน โดยพฒันาระบบการคุม้ครองทางเศรษฐกิจและสังคม  กระบวนการยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งมีความปลอดภยัในการด าเนินชีวติ เกิดความสงบสุขในสังคม  

(๑) เสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีสัมพนัธภาพท่ีดี เกิดความอบอุ่น รักษา สืบ
ทอดวฒันธรรมและค่านิยมท่ีดีสู่คนรุ่นต่อไป โดย 

(๑.๑) เสริมสร้างพ่อแม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย
และมั่นคงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหนา้ท่ี ควบคู่กบัการให้ความรู้ตามหลกัวิชาการ
และหลักค าสอนทางศาสนาในการเล้ียงดูบุตรหลานให้เหมาะสมตามช่วงวยั รวมทั้งประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีส าหรับบุตรหลานภายใตว้ฒันธรรมไทยท่ีดีงาม 

(๑.๒) ส่งเสริมให้ครอบครัวน าความรู้ที่เป็นทักษะในการด ารงชีวิตมาอบรม กล่อม
เกลา ช้ีแนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและความพอเหมาะพอควร ประหยัด  
อดออม มีวินยัในการใช้จ่าย และให้รู้จกัรากเหงา้ของตนเองและทอ้งถ่ิน โดยท ากิจกรรมทางสังคมและ
ศาสนาร่วมกัน จัดสรรเวลาส าหรับการพูดคุยกับบุตรหลานอย่างสม ่าเสมอ ควบคู่กับการเปิดพื้นท่ี
สาธารณะส าหรับกิจกรรมของครอบครัว และการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑.๓) เร่งขยายพืน้ที่สารสนเทศและพืน้ที่สาธารณะให้เด็กและเยาวชน  สามารถ
แสดงออกทางความคิดและจินตนาการไดอ้ยา่งอิสระและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

(๒) ให้ทุกคนได้รับหลกัประกนัความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมทีห่ลากหลายประเภท
อย่างทั่วถึง สามารถป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงท่ีเผชิญไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ สร้างรายไดแ้ละการด ารงชีวติใหมี้ความมัน่คง โดย 

(๒.๑) สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพและรายได้
อยา่งทัว่ถึง โดยเร่งรัดพฒันากองทุนหมู่บา้นให้เป็นสถาบนัการเงินชุมชนที่สามารถให้บริการเงินกูเ้พื่อ
ประกอบอาชีพแก่คนในชุมชนไดท้ัว่ถึงและเชื่อมโยงกบัธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย ์รวมทั้ง
เร่งรัดมาตรการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุนท าให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได ้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

(๒.๒) ขยายการคุ้มครองทางสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้แก่คน
ในชุมชน มุ่งจดัสวสัดิการสังคมให้ทัว่ถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ สตรีและผูด้อ้ยโอกาสให้สามารถ



 ๖๐ 

ใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อชราภาพ สร้างหลักประกนัทางเศรษฐกิจส าหรับ
อนาคต 

(๒.๓) ส่งเสริมการออมระดับครัวเรือนท่ีมุ่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้โดยกระตุน้ให้คน
ไทยมีการออมในรูปแบบต่างๆ อาทิ พนัธบตัรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย ์การประกนัชีวิตและสุขภาพ เพื่อ
สร้างความมัน่คงในชีวิตและส่งผลใหก้ารออมรวมของประเทศมีเพียงพอท่ีจะน ามาลงทุนพฒันาประเทศ 

(๓) ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ และสงบสุข บนพื้นฐานของความ
ยติุธรรมในสังคม สามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุขและไดรั้บการคุม้ครองสิทธิต่างๆ อยา่งเป็น
ธรรม โดย 

(๓.๑) เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างจริงจงั ในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส เด็กและสตรี ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

(๓.๒) เสริมสร้างจิตส านึกด้านสิทธิและหน้าที ่ของพลเมือง  ภายใตก้รอบ
กฎหมาย จารีตประเพณี วฒันธรรมของการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ สร้างความตระหนกัถึงคุณค่าและ
เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ั้งของตนเองและผูอ่ื้น ส่งเสริมความเสมอภาคของบทบาทหญิงและชาย 
โดยเฉพาะบทบาทผูห้ญิงในการบริหารและการปกครองทุกระดบัให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม ลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทุกระดบัโดยใช้หลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือ 

  (๔) เร่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้
ทั่วถึง โดยสนับสนุนให้สามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ ทั้งการพฒันาศกัยภาพในการประกอบอาชีพ การ
เสริมสร้างสุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวติไดห้ลากหลายวธีิอยา่งเท่าเทียมกนั  



 ๖๑ 

 ๔  บทบาทภาคกีารพฒันา 

 การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยใหก้า้วสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ภาคีการพฒันาทุก
ภาคส่วนมีบทบาทในการผลกัดนัแนวทางการพฒันาไปสู่การปฏิบติับนพื้นฐานของความร่วมมือและ
ประสานเช่ือมโยงการท างานอยา่งบูรณาการ ดงัน้ี 

๔.๑ ภาครัฐ  ก าหนดนโยบาย มาตรการ ในการก ากบัดูแล สนบัสนุนและประสานการท างานท่ี
เช่ือมโยงทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั และติดตามประเมินผล 

(๑) ระดับนโยบาย/ส่วนกลาง 

(๑.๑) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม  สนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพคน พฒันาก าลงัคนทุกระดบัร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา  เร่งรัดการ
จดัท าระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กบัการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบให้กระจายอย่างทัว่ถึง  และเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งผลกัดนัสถาบนั 
องค์กรต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัศาสนา จดั
การศึกษาท่ีเนน้คุณธรรมน าความรู้  

(๑.๒) ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะส่งเสริมและ
ผลกัดนัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ ควบคู่กบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้ประชาชน
เกิดความตระหนกัและความภาคภูมิใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  

(๑.๓) พฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ท่ีมุ่งการส่งเสริม การป้องกนั การรักษา 
การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  และเพิ่มศกัยภาพในการเฝ้าระวงัโรคทั้งโรคอุบติัใหม่และโรคระบาดซ ้ า  รวมทั้งเช่ือมโยง
เครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 

(๑.๔) ก ากบัดูแล ประสาน เช่ือมโยงการพฒันาของภาคส่วนต่างๆ ปรับวิธีการ
บริหารราชการท่ีบูรณาการการท างานทั้งแนวด่ิงและแนบราบ  ติดตามการสร้างความมัน่คงของมนุษย์
ทุกช่วงวยั รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 (๒) ระดับท้องถิ่น 



 ๖๒ 

(๒.๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จดัล าดบัความส าคญัของการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างสอดรับกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ สามารถบริหารงบประมาณไดอ้ยา่งคุม้ค่า  

(๒.๒) จดับริการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณภาพ  
ดูแลความมัน่คงและปลอดภยั  รวมทั้งพฒันาระบบการคุม้ครองทางสังคม สวสัดิการสังคมท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุมประชาชนในพื้นท่ี 

(๒.๓)  สนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมสุขภาวะ และจดับริการสังคมให้
ทัว่ถึงโดยเฉพาะกลุ่มผูด้้อยโอกาส จดัสรรงบประมาณการพฒันาท่ีสมดุลทั้งเศรษฐกิจและสังคม และ
ผลกัดนัการจดัท าแผนชุมชน 

(๒.๔) ประสานและสนับสนุนการสืบค้น รวบรวม จดัเก็บ การถ่ายทอดความรู้  
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมพื้นบา้นใหเ้ป็นระบบ และน ามาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๒.๕) ส่งเสริมและประสานใหเ้กิดการรวมกลุ่มในเชิงสร้างสรรคข์องคนในชุมชน
ในการท ากิจกรรมการพฒันาดา้นต่างๆ  รวมทั้งสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่ง
ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล เฝ้าระวงัทางสังคมทั้งในเร่ืองการพฒันาการเรียนรู้ สุขภาวะ ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

๔.๒ ธุรกจิเอกชน 

(๑) จดัท าบรรษทัภิบาลในองค์กร  ยกระดบัการผลิตบนฐานความรู้ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม  โดยมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  พฒันาคุณภาพแรงงานด้วยการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการเสริมสร้างชีวอนามยั รวมทั้งสร้างและพฒันาระบบเครือข่ายพนัธมิตรทาง
ธุรกิจการคา้  

(๒) สนับสนุนการวิจยัและพฒันาท่ีจะน าไปสู่การสร้างนวตักรรม เทคโนโลยีทางการ
ผลิตบนฐานการพึ่งตนเอง และลดการน าเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเอกลกัษณ์ของ
สินค้าและบริการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย น าไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  

(๓) ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและสถาบนัการศึกษาในการก าหนดทิศทางการ
พฒันาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ร่วมพฒันาหลกัสูตรการศึกษา ถ่ายทอดความรู้



 ๖๓ 

และประสบการณ์สู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่งเสริมการพฒันาความรู้และทกัษะ และศกัยภาพ
ของแรงงานในการดูดซบัเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

๔.๓ ประชาสังคม เป็นการรวมตวัของภาคีการพฒันาต่างๆ  ประกอบด้วย  ชุมชน  ประชาคม  
มูลนิธิ  สมาคม  และองคก์รพฒันาเอกชน 

(๑) สร้างผูมี้ศกัยภาพ/ผูน้ าตามธรรมชาติให้เป็นแกนน าของประชาสังคม ริเร่ิมกิจกรรม
สร้างสรรค์ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  การประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ  
ตลอดจนเป็นแกนน าในการขยายเครือข่ายประชาสังคมไปสู่ระดบัประเทศ  

(๒) เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้ และสนบัสนุนการจดัการความรู้ของชุมชนอยา่งเป็นระบบ  
สร้างความรู้ใหม่ๆ ให้คนในชุมชนมีความรู้และทกัษะท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง สร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี โดยประสานความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหป้ราชญ ์ผูรู้้ ผูสู้งอายใุนชุมชน มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ 

(๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ โดยน า
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาพฒันา ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการอนุรักษ ์ดูแล ฟ้ืนฟู และน าไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

(๔) สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในชุมชนโดยเฉพาะผูด้้อยโอกาส 
ส่งเสริมการออม พฒันาวสิาหกิจชุมชน จดัสวสัดิการชุมชน  ติดตามและเฝ้าระวงัทางสังคม 

๔.๔ สถาบันทางสังคม  ประกอบดว้ย 

 (๑) ครอบครัว   
(๑.๑) นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิต 

หาความรู้ และเพิ่มพนูทกัษะในการเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวให้เหมาะสมตามวยั และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

(๑.๒) ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สนับสนุนการเรียนรู้ตามศกัยภาพและความ
สนใจอยา่งต่อเน่ือง ถ่ายทอดวฒันธรรม จารีตประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม และอบรมใหรู้้จกับทบาทและหนา้ท่ี 
มีวนิยั รับผดิชอบ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีน ้าใจ มีจิตสาธารณะ  

(๑.๓) ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 
ดูแลช่วยเหลือเก้ือกลู  แกไ้ขปัญหา  เฝ้าระวงัชุมชนใหมี้ความปลอดภยั  

(๑.๔) ร่วมสืบคน้ รวบรวม จดัเก็บและถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
พื้นบา้นใหเ้ป็นระบบ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน และใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติ  



 ๖๔ 

(๑.๕) ผลิตและบริโภคพืชผกัท่ีปลอดสารพิษ น าสมุนไพรใชท้ดแทนสารเคมี ป้องกนั
และรักษาโรค  รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มของบา้น จดัการขยะในครัวเรือน และร่วมดูแลชุมชนให้น่าอยู่
อาศยั  

(๒) สถาบันการศึกษา 

(๒.๑) พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง คน้หาศกัยภาพเด็ก
และพฒันาใหส้อดรับกบัความสามารถและความถนดั สู่ความเป็นเลิศ เช่ือมโยงการเรียนรู้ในระบบและนอก
ระบบการศึกษา  ควบคู่กบัการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

(๒.๒) พฒันาและจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน
เขม้แข็ง พร้อมต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งช้ีแนะแนวทางการเขา้สู่อาชีพ เพิ่มความรู้เร่ืองทกัษะชีวิต 
ทกัษะพื้นฐาน วฒันธรรม ภูมิปัญญาไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 

(๒.๓) สร้างและพฒันาก าลงัคนท่ีมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวตักรรม โดย
พฒันากระบวนการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเนน้การปฏิบติัจริงตั้งแต่ชั้นปฐมวยั ให้ผูรู้้และ
ผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่  และผูรู้้ดา้นภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่วมถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์  

(๒.๔) สร้างองคค์วามรู้ใหม่ และน าไปสู่การสร้างนวตักรรม โดยให้ความส าคญักบั
ฐานทางด้านเทคโนโลยีท่ีพึ่งพาตนเอง น าภูมิปัญญาไทยผสมผสานกบัเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่องค์
ความรู้อยา่งกวา้งขวาง  

(๒.๕) เป็นแหล่งขอ้มูลของชุมชนและท่ีปรึกษาทางวิชาการของชุมชน  ท าการวิจยั
ร่วมกบัชุมชน ถอดรหัสความรู้ ภูมิปัญญาท่ีอยู่ในตวัคนให้เป็นความรู้ท่ีเปิดเผย  และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีชุมชนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
รวมทั้งสร้างศกัยภาพชุมชนใหส้ามารถจดัการความรู้ในชุมชน   

 (๓) สถาบันศาสนา   

(๓.๑) สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลกัธรรมในการด ารงชีวิตมากข้ึน และเป็น
ศูนยร์วมใจและท่ียึดเหน่ียวของคนในสังคม โดยปรับรูปแบบการเผยแผ่หลกัธรรมให้ทนัต่อยุคสมยัและ
กลุ่มเป้าหมาย  ช้ีแนะแนวปฏิบติัในการด ารงชีวติตามหลกัธรรม 

(๓.๒) พฒันาบุคลากรทางศาสนาให้มีศกัยภาพในการจูงใจให้คนเล่ือมใสศรัทธา 
และปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนา  



 ๖๕ 

(๓.๓) ผนึกพลงัร่วมกบัสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางสังคม
อ่ืนๆ ในการร่วมสร้างคนดีและสังคมดี โดยเน้นสร้างบทบาททางดา้นการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

(๔) ส่ือสารมวลชน 

(๔.๑) ผลิตส่ือสร้างสรรค ์สร้างกระแสเชิงบวกให้เกิดแก่สังคม สร้างพื้นท่ีดี ให้แก่
เด็กและครอบครัว  และส่งเสริมใหเ้ด็กมีบทบาทร่วมผลิตส่ือสร้างสรรค ์ 

(๔.๒) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจยั นวตักรรมท่ีหลากหลายสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เสริมสร้างความรู้ท่ีเพิ่มมุมมองและเปิดโลกทศัน์ และกระตุน้ให้คนไทยเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน 
รวมทั้งการใช้ส่ือสารมวลชนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในบทบาท สิทธิ และ
หนา้ท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดี 

(๕) องค์กรระหว่างประเทศ 

(๕.๑) ให้การสนับสนุนทางวิชาการในงานพฒันา เป็นศูนยข์อ้มูล เป็นท่ีปรึกษา  
และส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อพฒันาขีดความสามารถดา้นต่างๆ 
ใหแ้ก่ประเทศท่ีขอรับการช่วยเหลือ  

(๕.๒) ประสานการถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศต่างๆ  และเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการพฒันา เพื่อสร้างทางเลือกในการพฒันาท่ีเหมาะสมกบับริบทของแต่ละประเทศ 

(๕.๓) สร้างความตระหนกั ผลกัดนั ประสานและเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ/เครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือ การพฒันาและสร้างภาคีการพฒันาระดบันานาชาติใน
ประเด็นท่ีส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดการพฒันาในระดบัสากล ตลอดจนส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุ วฒันธรรมและภาษาเพื่อก่อใหเ้กิดความสมานฉนัท ์

(๕.๔) ติดตามและเฝ้าระวงั รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพฒันาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในระดบัโลก 

 

 



 ๖๖ 

 



บ ท ท่ี  ๓ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

 

 ๑  บทน า 

การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลย ัง่ยืน จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ี
มีอยู่ ทั้งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึน
และเช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันา ทั้งน้ีการเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพื้นฐานหลกั 
โดยตอ้งเร่ิมจากการพฒันาคุณภาพคนให้เป็นคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตส านึกสาธารณะและรู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน  และเป็นพลงัของการพฒันาประเทศ 

 ชุมชนเกิดจากการรวมตวัของผูค้นทั้งในชนบทและในเมือง ในหมู่บา้นและระหว่างหมู่บา้น  
อ าเภอ จงัหวดั ในอาชีพหน่ึงหรือในความสนใจร่วมกนัของคนหลายอาชีพจากหลายแห่งหลายพื้นท่ี
การรวมตวักนัดังกล่าวมีทั้งท่ีเป็นมูลนิธิ เป็นสหกรณ์  สมาคม หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้จดทะเบียน 
รวมกนัเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นชมรม  มีกติกาหลกัการและกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกนั  การเสริมสร้างให้
ชุมชนมีการรวมตวัอยา่งเขม้แข็งมาร่วมคิดร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบติั  มีกระบวนการเรียนรู้และการจดัการองค์
ความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายตาม ภูมิสังคม ท่ีเหมาะสมสอดรับกบัการด าเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา และวถีิวฒันธรรมชุมชน ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรักความ
เอ้ืออาทร  มีความสามคัคี เสียสละ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองและผูอ่ื้น จึงเป็นการอญัเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ความสุขที่เกิด
จาก ความสมดุล  ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้   ชุมชน
สามารถบริหารจดัการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูอ่ย่างมีดุลยภาพสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชุมชน 
เพิ่มพนูความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดทางสังคมระหวา่งผูค้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งน้ี การรวมตวักนั
อย่างเข้มแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ียากและสลับซับซ้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนท่ีมีความเป็นองค์รวมเก่ียวพนัทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ



 

 

๖๖ 

การเมืองการปกครอง ซ่ึงตอ้งอาศยัชุมชนท่ีเขม้แข็งเป็นเสาหลกัในการร่วมมือร่วมใจด าเนินการให้หลุดพน้
จากความยากจนตลอดไปแลว้ ยงัช่วยใหชุ้มชนสามารถพฒันาอนาคตของชุมชนไดอี้กดว้ย 

การพฒันาท่ีผ่านมา มีการกระจายอ านาจให้ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันามีมากข้ึน  
โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจดัท าแผนชุมชนแลว้จ านวน ๓,๖๕๗ ต าบล ส่งเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนพฒันาอ าเภอทุกขั้นตอน 
รวมทั้งมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามการด าเนินงานควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพของผูน้ าชุมชน มีวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีจดทะเบียนทัว่ประเทศ ขณะน้ีจ านวน ๒๘,๒๙๖ แห่ง รวมทั้ง มีการโอนเงินให้กองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมืองแลว้ ๗๗,๕๐๘ ลา้นบาท ส าหรับประชาชนผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างงาน
สร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชน  อนัเป็นความกา้วหนา้ของการเตรียมความพร้อมแก่ทอ้งถ่ินและชุมชนรองรับการ
กระจายอ านาจการบริหารจดัการไปสู่ทอ้งถ่ินซ่ึงจกัตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง   

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนสะทอ้นถึงความไม่สมดุลของกระบวนการพฒันาประเทศ  ประกอบกบั
การท่ีประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีกระแสโลกาภิวตัน์ไดน้ าพาระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม่และการส่ือสารไร้พรมแดนเขา้มา ความรวดเร็วของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะความ
เป็นเมืองมากข้ึน  และพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบโลกตะวนัตก  ลว้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนทั้งส้ิน   ปัจจยัดงักล่าวจะเป็นภยัคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ขณะเดียวกันอาจเป็นโอกาสในการพฒันาของชุมชนได้เช่นกัน หากชุมชนสามารถปรับตัวและใช้
ประโยชน์จากบริบทการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื่อเสริมสร้างใหส้ังคมไทยอยูเ่ยน็เป็นสุข ดว้ยวถีิปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
ท่ีเขม้แขง็ จึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชน โดยท่ียุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา
จะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถจดักิจกรรมท่ีเป็นองคร์วม มีกระบวนการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนด้วยทุนทางทรัพยากรและศกัยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเล้ียง
ตวัเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกชุมชนบน
พื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม  น าไปสู่การอยู ่ร่วมกนัอย่างสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท์ มีการอนุรักษ์ พฒันาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมยัง่ยนืน าไปสู่สภาวะดินด าน ้าชุ่ม ป่าไม ้พืชพรรณ สัตวป่์าอุดมสมบูรณ์ และส่ิงแวดลอ้มน่าอยู่
ปลอดมลภาวะ อยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสันติและเก้ือกูลเกิดความสงบสุข
ร่มเยน็ สามารถแกปั้ญหาความยากจนอยา่งมีบูรณาการ มีภูมิคุม้กนัสามารถตา้นรับและใช้ประโยชน์จาก
กระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ อยา่งรู้เท่าทนั และมีบทบาทท่ีเขม้แขง็ในการพฒันาประเทศ  



๖๗ 

 

 ๒  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

๒.๑  วตัถุประสงค์  

 (๑) เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนให้เขม้แข็งเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้
และการจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ พฒันาเป็นแผนชุมชนเพื่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชน
บนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในทอ้งถ่ิน 

 (๒) พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขม้แข็งของชุมชนและการใช้
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพเพื่อสร้างภูมิคุม้กนั ลด
รายจ่าย สร้างรายได ้และการแกปั้ญหาความยากจนอยา่งบูรณาการ    

 (๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับระบบนิเวศได้อย่างเก้ือกูล 
สามารถอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยืน น าไปสู่สังคม
ท่ีน่าอยูส่งบสุขและสมานฉนัท ์ 

๒.๒ เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข มีกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตและการจดั
สวสัดิการชุมชน มีความมัน่คงดา้นอาหาร มีดุลยภาพในการด ารงชีวิตภายใตศ้กัยภาพของฐานทรัพยากร
และวถีิวฒันธรรมท่ีดีงามในชุมชน มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และน าไปสู่การลดปัญหาความยากจน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินน าแผนชุมชนไปประกอบการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน รวมทั้งขยายโอกาสการ
เขา้ถึงแหล่งทุนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ  

 ๓  แนวทางการพฒันา 

๓.๑ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวัเรียนรู้ร่วม
คิดร่วมทดลองปฏิบติัจริง รวมทั้งการเสริมหนุนกลุ่มท่ีมีการรวมตวัอยูแ่ลว้ให้เขม้แข็ง  เนน้ศกัยภาพความ
พร้อมของชุมชน   เช่ือมโยงกบัการท ามาหาเล้ียงชีพตั้งแต่ระดบัปัจเจก ระดบัครอบครัวจนถึงระดบัชุมชน  
ค านึงถึงความพอประมาณและความพออยู่พอกินเป็นล าดบัแรกก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกบัชุมชนและสังคม



 

 

๖๘ 

ภายนอก มีกระบวนการจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดย 

(๑) การส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งในเชิงพื้นท่ีหรือประเด็นความสนใจ   และเสริม
หนุนชุมชนท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุ่มต่างๆ อยูแ่ลว้ให้มีขีดความสามารถในการพฒันามากข้ึน โดยการเปิด
พื้นท่ีสาธารณะในการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผ่านส่ือบุคคล 
ส่ือการศึกษา  ส่ือทอ้งถ่ินและส่ือระดบัชาติ รวมถึงการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
มาตรการการเงินการคลงัเพื่อเอ้ืออ านวยใหภ้าคส่วนต่างๆ เขา้มาร่วมสนบัสนุนการสร้างชุมชนเขม้แขง็  

(๒) การจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจร โดย   

(๒.๑) พฒันาฐานขอ้มูลชุมชนให้เป็นระบบและปรับให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ทั้งขอ้มูล
ครัวเรือน ขอ้มูลศกัยภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ อาทิ สถานะของกลุ่มต่างๆ  กิจกรรมของชุมชน ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญห์รือผูน้ าตามธรรมชาติในชุมชน 
การสืบคน้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้ โดยจดัท าเป็นแผนท่ีทุนของชุมชนท่ีคนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและน าไปใช้เป็นฐานในการจดัการทรัพยากรของชุมชนและก าหนด
ทางเลือกการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ   

(๒.๒) จดัให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพฒันาของชุมชนท่ียึดหลกัการพึ่งพาตนเองด้วยศกัยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  โดยน าขอ้มูลชุมชนมาวิเคราะห์หา
ปัญหาและสาเหตุ  คน้หาทางออก น าไปทดลองปฏิบติัจริง มีเครือข่ายการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ มี
การต่อยอดปรับใช้ประโยชน์ โดยใช้แหล่งทุนในชุมชน อาทิ ธนาคารประชาชน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
และกองทุนต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น พฒันาความต้องการของชุมชนให้เป็นแผนชุมชนไป
เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนยทุธศาสตร์จงัหวดั และแผนอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม    

(๒.๓) ส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ ์กลุ่มแกนน าและผูรู้้ ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินผ่านการเรียนรู้และการจดัการความรู้ในชุมชน โดยเช่ือมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง ควบคู่กบัการคน้หาผูน้ าตามธรรมชาติรุ่น
ใหม่ท่ีเขม้แข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และมีจิตส านึกต่อส่วนรวมให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนและ
ขยายผลกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนในวงกวา้งและระยะยาว 



๖๙ 

 

(๒.๔) สนบัสนุนการจดัการองค์ความรู้และการท าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูความรู้พื้นบา้น โดยสนบัสนุนบทบาท
นกัวจิยัทอ้งถ่ินร่วมกบันกัวจิยัของสถาบนัการศึกษาในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ท่ีผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่น การท าเกษตรผสมผสาน และการท าหัตถกรรม
พื้นบา้น เป็นตน้ โดยรวบรวมความรู้ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ  เผยแพร่สู่ชุมชนและมีกระบวนการพฒันาต่อ
ยอดใหเ้กิดประโยชน์สู่การพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั    

(๓) การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการ
ส่งเสริมความมัน่คงของครอบครัว  การจดับริการทางสังคมในชุมชน การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม การสร้างระบบ
ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของชุมชนและระหว่างชุมชนอย่างเท่าเทียมดว้ยบริบททาง
ศาสนาและวฒันธรรมชุมชน และการให้ความคุม้ครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝ้าระวงัช่วยเหลือเยียวยา
เม่ือชุมชนเผชิญกบัภยัพิบติัต่างๆ  โดย 

(๓.๑) เสริมสร้างครอบครัวให้มีความมัน่คง มีสัมพนัธภาพท่ีดี มีความเขม้แข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเ น่ือง ใช้ ส่ือชุมชนและ 
ส่ือสาธารณะให้ข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เช่น ความรู้ด้านโภชนาการ 
ค าปรึกษาการใช้ชีวิตสมรสและการเป็นพ่อแม่ท่ีดี วิธีการเขา้รับบริการจากรัฐ ราคาผลิตภณัฑ์การเกษตร 
ช่องทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทชายหญิง การจดักิจกรรม
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบนัทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ    

(๓.๒) เสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้เอ้ือต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเน่ือง  เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น  
ศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ศูนยส์าธิตของหน่วยงานรัฐ  พิพิธภณัฑ์พื้นบา้น ฯลฯ  รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกให้ชุมชนเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างสม ่าเสมอดว้ยสาระและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในราคา
ถูก เช่น การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม รายการวิทยุโทรทศัน์ท่ีสร้างสรรค ์อินเทอร์เน็ตประจ าชุมชน ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ    

(๓.๓) เสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทั้ งการสร้าง
หลกัประกนัชีวิต สวสัดิการสังคม ความมัน่คงด้านอาหาร ความมัน่คงด้านสุขภาพและท่ีอยู่อาศยั การ
คุม้ครองผูบ้ริโภค และความมัน่คงในสิทธิมนุษยชน โดย 

๑) สนบัสนุนการระดมทุนในชุมชนเพื่อการออมทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ สหกรณ์ออมทรัพย ์ การออมวนัละบาท  ฯลฯ  เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพฒันาอาชีพและ



 

 

๗๐ 

จดัสวสัดิการขั้นตน้ของชุมชน ควบคู่กบัการสร้างวินยัในการใชจ่้าย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการออม
สินทรัพยอ่ื์นๆ ของคนในชุมชน เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายไดใ้นการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
เช่น การออมความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้า ป่า พืชผกั ผลไม ้และสัตว ์เป็นตน้ 

๒) สร้างประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่ อใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างความมัน่คงทางอาหาร  โดยการท าเกษตร
ผสมผสานให้มีกินตลอดปี การใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทดแทนการใช้สารเคมีและเพื่อความ
ปลอดภยัของอาหาร ควบคู่กบัการเสริมสร้างให้ชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวงัสุข
ภาวะของชุมชนทั้งโรคอุบติัใหม่ โรคระบาดซ ้ า การมีสุขอนามยัท่ีดีและสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ปลอด
มลภาวะ   



๗๑ 

 

๓) เตรียมความพร้อมและยกระดบัการพฒันาคุณภาพบริการ   ให้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการจัดบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนแต่ละช่วงวยัและวิถีชีวิตในชุมชน  เช่น การจดั
ศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชนท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและเอ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่  การจดับริการดูแล
ผูสู้งอายุโดยชุมชน การดูแลสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน การให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนพิการ 
ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาสท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นตน้ รวมทั้งการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาชุมชนน่า
อยูแ่บบองคร์วมท่ีมุ่งสู่ความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภยั และความมีระเบียบวนิยั  

๔) พฒันาศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการความเส่ียงภยัของชุมชน เช่น ผลกระทบของการเปิด
การคา้เสรีหรือการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ อาชญากรรมขา้มชาติ ท่ีเกิดจากการเคล่ือนยา้ยคนโดยเสรี 
โดยเฉพาะประเด็นการคา้มนุษย ์ยาเสพติดและการฟอกเงิน ฯลฯ  รวมไปถึงการเฝ้าระวงัความเส่ียงจากภยั
พิบตัิจากธรรมชาติ ความเส่ียงจากราคาผลิตภณัฑ์การเกษตร  ความเส่ียงจากโรคอุบตัิใหม่และโรค
ระบาดซ ้ า โดยมีระบบการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพ   

๕) เช่ือมโยงบทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน สถาบนั ทางศาสนา 
และสถานศึกษาในการสืบสานวฒันธรรมจารีตประเพณีท่ีดีงามของชุมชน การฟ้ืนฟูค่านิยมการท างาน
ร่วมกนั เช่น ประเพณีลงแขก สืบชะตาล าน ้ า เป็นตน้ การปฏิบติัตามหลกัธรรมและการท านุบ ารุงศาสนา 
การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัฉันท์เครือญาติโดยเฉพาะคนยากจน การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจและเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรมและชนต่างชาติพนัธ์ุ 
รณรงค์สร้างจิตส านึกสาธารณะให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความ
ซ่ือสัตย ์รักและภาคภูมิใจในบา้นเกิด รวมทั้งสนบัสนุนการเป็นอาสาสมคัรชุมชน 

๓.๒ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกจิชุมชน  ดว้ยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียงภายในชุมชน   
สร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายไดท่ี้มีการจดัสรรประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนและน าไปสู่การแกปั้ญหา
ความยากจน โดย 

(๑) สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆ เช่น สหกรณ์กลุ่มยอ้มสีธรรมชาติ 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์ฯลฯ พฒันาระบบเครือข่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมการเกษตรหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย มี
การแปรรูปและการผลิตบนฐานทรัพยากรในชุมชนให้เพียงพอกบัการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน และน า



 

 

๗๒ 

ส่วนเกินไปแลกเปล่ียนระหว่างชุมชน หรือเช่ือมโยงเครือข่ายสู่ตลาดภายนอกชุมชน โดยมีขอ้ตกลงและ
ผลประโยชน์ท่ียอมรับร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 



๗๓ 

 

(๒) รณรงคแ์ละส่งเสริมภาคการผลิตและบริการในการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรหรือ   กิจกรรม
บางส่วนไปสร้างอาชีพและการจา้งงานในทอ้งถ่ินและพื้นท่ีห่างไกล เพื่อลดการเคล่ือนยา้ยแรงงานสู่เมือง
หลวงและเมืองใหญ่  ท าให้ครอบครัวอบอุ่นอยูพ่ร้อมหนา้ทุกวยั มีการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน
และมีแกนน า/ผูน้  าชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยจะตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนควบคู่ไปดว้ย 

(๓) ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหวา่งเครือข่ายองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจบนหลกัของความโปร่งใส ใช้ฐานทรัพยากรในพื้นท่ี อาทิ การสร้างโรงงาน 
ไบโอดีเซล เกษตรอินทรีย ์หัตถกรรม บริการสุขภาพและสปา ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและลองสเตย ์เป็นตน้ 
และเช่ือมโยงการคา้การลงทุนระหวา่งเศรษฐกิจชุมชนกบัวสิาหกิจขนาดกลางและหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต  โดยทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายให้
เอ้ือต่อการร่วมทุน และการใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

(๔) สนบัสนุนการน าภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นการสร้างสรรคคุ์ณค่า
ของสินคา้และบริการท่ีมีโอกาสทางการตลาดสูง เช่น  อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ บริการ
การท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยรักษาคุณค่าเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แข็งเม่ือน าภูมิปัญญา และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไปต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย ์ 

(๕) พฒันาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กบัการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ดว้ย
การพฒันาความรู้ด้านการจดัการ การตลาด องค์ความรู้เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
พฒันามาตรฐานสินคา้ การสร้างตราสินคา้  การจดัการเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา และการพฒันาทกัษะใน
การประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ  รวมทั้งคนพิการท่ีสอดคลอ้งกบัความหลากหลายของอาชีพในชุมชน 
เพื่อลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ   

๓.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสันตแิละเกือ้กลูกนั  ดว้ยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการสงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา ใชป้ระโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  โดย   

(๑) สร้างความตระหนกัรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีต่อวิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอ านาจการจดัการทรัพยากรของทอ้งถิ่นให้ชุมชนที่มีศกัยภาพเขา้มามี



 

 

๗๔ 

ส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   



๗๕ 

 

(๒) สนบัสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเช่ือมโยงกบัการผลิตเพื่อการยงัชีพของชุมชนอยา่งเป็นธรรม อาทิ การใชป้ระโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ินเพื่อความมัน่คงดา้นอาหารและเป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรค โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร การจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝ่ัง การบริหารจดัการลุ่มน ้ าอย่างบูรณาการ การจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมือง 
เช่น ขยะ น ้ าเสีย เป็นตน้  ตลอดจนโอกาสให้ไดรั้บการชดเชยหากเกิดการท าลายทรัพยากรของชุมชนโดย
กิจการอ่ืนนอกชุมชน 

(๓) เสริมสร้างขีดความสามารถและองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นภาคีหลักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการป่าและพื้นท่ีอนุรักษ ์
การจดัการลุ่มน ้า การจดัการและฟ้ืนฟูป่าชายเลน การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นทอ้งถ่ิน เป็นตน้  โดย
มีการใชแ้ละแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยติุธรรม 

 ๔  บทบาทของภาคกีารพฒันา 

 ในการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง พึ่งตนเองไดอ้ย่างมัน่คง ชุมชนมีการเรียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
เป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่มีความสุข และมีการเช่ือมต่อระหวา่งชุมชนเป็นเครือข่ายขยายผลเพื่อการพฒันาทัว่ทั้ง
ประเทศ  แต่ละภาคีการพฒันามีบทบาท ดงัน้ี 

๔.๑  ภาครัฐ 

 (๑) ส่วนกลาง    

(๑.๑) บริหารสังคมโดยการเช่ือมโยงแผนทุกระดบั ตั้งแต่แผนพฒันาระดบัชาติ 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนท้อง ถ่ินและ 
แผนชุมชน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมภายใตว้าระแห่งชาติด ้านต่างๆ อาทิ 
ด้านยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน ดา้นเมืองไทยแข็งแรง การแกปั้ญหาไขห้วดันก ฯลฯ โดยใช้
ชุมชนเป็นกลไกหลกัในการด าเนินงาน 



 

 

๗๖ 

(๑.๒) ประสานและอ านวยความสะดวกให้ภาคีต่างๆ ทั้งระดบัชาติ จงัหวดั ศตจ. 
ศตส. อปท. องคก์รพฒันาเอกชน กลุ่มปราชญ/์แกนน าชุมชนมีบทบาทร่วมกนัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ชุมชน รวมทั้งการสนบัสนุนงบประมาณและวชิาการ   

(๑.๓) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เคร่ืองมือดา้นการเงิน การคลงั การระดมทุน
นอกระบบงบประมาณ  รวมทั้งการลดการน าเขา้สารเคมีดา้นการเกษตร การลดภาษีหรือชดเชยค่าใช้จ่าย
ใหแ้ก่ธุรกิจเอกชนท่ีสร้างอาชีพในชุมชน การร่วมทุนในชุมชน 

(๑.๔) กระจายอ านาจการบริหารจดัการดา้นบริการขั้นพื้นฐานสู่ทอ้งถ่ินและชุมชน
พร้อมทั้ งเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานแก่ อปท. ทั้ งในด้านการเงิน ด้านปัจจัยส่ี   การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองสิทธิต่างๆ ของประชาชนและชุมชน ด าเนินการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคมในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของทอ้งถ่ิน   

(๑.๕) ปรับวิธีคิดของเจ ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาและ
การพฒันาชุมชนแบบองค์รวม เป็นผูห้นุนเสริมศกัยภาพ ชุมชน  อ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถด าเนินการไดด้้วยตัวเอง ตลอดทั้งท าความเขา้ใจกบัแนวทางปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพิ่มบทบาทในการด าเนินการและสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 

(๑.๖) สร้างระบบเตือนภัยทางสังคมท่ีเ ช่ือมโยงตั้ งแต่ระดับชุมชน จังหวัด  
ระดบัชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนตามแนวชายแดนท่ีมีแนวโน้มการเกิด
อาชญากรรมขา้มชาติ เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยคนโดยเสรีทั้งในเร่ืองการคา้มนุษย ์ยาเสพติดและการฟอกเงิน 

(๒) ส่วนท้องถิ่น   

(๒.๑) น าแผนชุมชนมาประกอบการจดัสรรงบประมาณการพฒันาท้องถ่ินและ
ผลกัดนัการด าเนินงานภายใตแ้ผนชุมชนให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นท่ี
รับผดิชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พฒันาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจา้ของท่ี
น าไปสู่การพฒันาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

(๒.๒) จดับริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทัว่ถึงและ 
มีประสิทธิภาพ คนในชุมชนสามารถเขา้ถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุม้ครองทางสังคมได้
อยา่งเท่าเทียมกนั 

(๒.๓) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพฒันาต่างๆ ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน 
จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั ภูมิภาค และประเทศ ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการพฒันาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอยา่งกวา้งขวางในหลายมิติ พร้อมทั้งสนบัสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวงัและตรวจสอบบริการ
ต่างๆ  ใหมี้ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ครองผูท่ี้ท  าประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม   



๗๗ 

 

(๒.๔) พฒันาฐานขอ้มูลทอ้งถ่ิน ให้เป็นระบบและปรับให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ทั้งขอ้มูล
ครัวเรือน ขอ้มูลศกัยภาพทอ้งถิ่นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มและการจดักิจกรรมของชุมชน 
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญห์รือผูน้ าตามธรรมชาติ
ในชุมชน สนบัสนุนการจดัการองค์ความรู้ในชุมชน ประสานสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี และเปิดเวทีให้
ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วมพฒันาและเป็นแกนในการจดัการองคค์วามรู้  

(๒.๕) พฒันาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจดัท าตัวช้ีวดัความ
เขม้แข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ตวัช้ีวดัความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเขา้ถึง
หลกัศาสนา ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมี
ปัจจยัส่ีพอเพียง การมีหลกัประกนัในชีวติ เป็นตน้ 

 ๔.๒  ภาคเอกชน   

(๑) สนบัสนุนการวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และยกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท าวิจยัร่วมกบัชุมชน เป็นหุ้นส่วนของชุมชนในการต่อยอดภูมิปัญญา   ประสานและสร้างความสมดุล
ระหวา่งภาคเศรษฐกิจและชุมชน  

(๒) สนับสนุนทรัพยากร วิทยากร  สร้างอาชีพในชุมชน และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
รอบสถานประกอบการ  ให้มีกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อสังคม รวมทั้งมีการผลิตสินคา้ที่ไม่เป็นอนัตราย
ต่อผูบ้ริโภค ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีงามของชุมชน 

(๓) สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน การสร้างผูป้ระกอบการใหม่  
ร่วมสร้างผลิตภณัฑ์ของชุมชนจากความหลากหลายทรัพยากรและศกัยภาพของชุมชน สนบัสนุนทั้งใน 
รูปเงินลงทุน โอกาสทางการตลาด องคค์วามรู้ โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม   

๔.๓ ชุมชน (ประชาชน/ประชาคม) 

(๑)  รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันาฐานขอ้มูลชุมชน  ก าหนดแนวทางและกิจกรรม
การพฒันาของชุมชนท่ียึดหลกัการพึ่งพาตนเองด้วยการค านึงถึงศกัยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน  โดยน าข้อมูลชุมชน มาวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ ค้นหา
ทางออก น าไปทดลองปฏิบติัจริงบนฐานองคค์วามรู้และศกัยภาพของชุมชน  ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากเครือข่าย และจดัท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

(๒)  ริเร่ิมและเป็นแกนน าจดักิจกรรมสร้างสรรคชุ์มชน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงบทบาท
ระหวา่งบา้น สถาบนัศาสนา โรงเรียน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างเครือข่ายการดูแล คุม้ครอง การจดั



 

 

๗๘ 

สวสัดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทุกประเภท และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

(๓) จดัให้มีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตาม ตรวจสอบบริการต่างๆ สร้างธรรมาภิบาล
ในชุมชน และใหมี้มาตรการคุม้ครองผูท่ี้ท  าประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม   



๗๙ 

 

๔.๔  สถาบันทางสังคมอืน่ ๆ  

(๑)   องค์กรพฒันาเอกชน 

(๑.๑) มีบทบาทในการจดัการองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เป็น 
พี่เล้ียงท่ีช่วยสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในการเขา้มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ   

(๑.๒) เป็นหน่วยเติมเต็มช่วยเหลือเก้ือกูลในเร่ืองท่ีชุมชนขาดแคลน ประสบปัญหา
เร่งด่วนไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลและเยยีวยาผูด้อ้ยโอกาส เด็ก สตรี และผูสู้งอายุ 

(๒)   สถาบันการศึกษา/นักวชิาการ 

(๒.๑) ท าวิจยัร่วมกบัชุมชนโดยชุมชนเป็นนกัวิจยัหลกั  ถอดรหัสความรู้ท่ีอยู่ในตวั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นความรู้ท่ีเปิดเผย รวมทั้งเป็นแหล่งขอ้มูลและท่ีปรึกษาของชุมชน 

(๒.๒) สร้างศกัยภาพชุมชนให้สามารถจดัการความรู้ในชุมชนของตวัเอง และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชน รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีชุมชนสามารถ
น าไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดรายไดแ้ก่ชุมชน   

(๒.๓)  กระตุน้เผยแพร่ใหค้วามรู้ขอ้มูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในโลกยคุใหม่ เช่น ภาษาต่างประเทศ ผลของภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศและการท ามาหาเล้ียงชีพ ภยัไซเบอร์ 
ฯลฯ  

(๓) สถาบันศาสนา 

(๓.๑) ปลูกฝังทัศนคติและแนวธรรมะปฏิบัติท่ีถูกต้องในการด ารงชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนั และใหบุ้คลากรทางศาสนาเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง 

(๓.๒) ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา ชุมชนและสถาบนัครอบครัวในการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก และการสืบสานจารีตประเพณี 

(๓.๓) เป็นศูนยร์วมใจเช่ือมโยงสายใยของคนให้มาร่วมในการพฒันาครอบครัว ชุมชน   



 

 

๘๐ 

(๔) ส่ือ    

(๔.๑) เป็นแกนกลางในการไหลเวียนข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปรับตวัของชุมชน กระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งให้แก่ชุมชนผลกระทบการคา้เสรีการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ทั้งสินคา้และบริการ  ตลอดทั้งการสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถึงสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องประชาชน 
ชุมชน  

(๔.๒) ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม สร้างค่านิยมรักถ่ิน ครอบครัวอบอุ่น
พฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบพออยูพ่อกินบนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามแก่เด็กและเยาวชนและสังคมไทย  และ
ทั้งร่วมกนัดูแลฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(๔.๓) สอดแทรกสาระสร้างสรรค์สังคมในส่ือทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ให้แก่เด็กและครอบครัว   และเปิดโอกาสให้เด็กมีบทบาทร่วมผลิตส่ือสร้างสรรค์ เช่น ส่ือสะทอ้นการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การเฝ้าระวงัทางสังคมและการเผยแพร่ความรู้ เป็นตน้ 

(๔.๔) ใช้ส่ือในชุมชนทุกรูปแบบในการให้ความรู้/สร้างค่านิยมท่ีดีแก่ชุมชน เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อนัตราย การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างกิจกรรมให้ครอบครัว 
การสร้างส านึกรักบา้นเกิด  การเชิดชูคนดี  และการสร้างระเบียบวนิยัของคน ชุมชน เป็นตน้ 

 

 

 

 



 

บ ท ท่ี  ๔ 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยนื 

 ๑  บทน า 

จากความท้าทายท่ีประเทศไทยจะต้องเผชิญในระยะต่อไป และจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจท่ียงัมีอยู ่ การพฒันา           ประเทศใหย้ ัง่ยนืและมัน่คงในระยะยาวตอ้งเร่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและย ั่งยืน ซ่ึ                     หลักการ “ความเพียงพอ” ท่ีมุ่งใช ้
“            ”                                        ถึง          รับ            พฒันาด้วย
“          ”                                   ภายในประเทศ        สามารถใชป้ระโยชน์จากกระแส
โลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งชาญฉลาดและรู้เท่าทนั มุ่งใหเ้กิดการขยายตวัท่ีสมดุลทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ โดย
      “                   ”                                              ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งเร่งปรับ
โครงสร้างการผลิตใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมาจากวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่มและวิสาหกิจชุมชน
มีฐานการผลิตท่ีใหญ่ข้ึนและเขม้แข็งยิ่งข้ึน โดยใชก้ระบวนการพฒันาเครือข่ายรวมกลุ่มกนัเป็นคลสัเตอร์ 
(Cluster) และเช่ือมโยง       ในช่วงตน้น ้ าหรือปลายน ้ าเขา้กบัภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศได ้ และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน พร้อมกบัการเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการ (Value Creation)  
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ท่ี ตั้ ง อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร 
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การผลิตสินคา้และบริการในประเทศไทยก้าวไปสู่การผลิตท่ีใช ้
“ฐานความรู้และนวตักรรม” เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั อนัจะท าให้การผลิตสินคา้และบริการในทุกสาขา
สามารถใช้ปัจจยัการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบท่ีสร้างตลาดเฉพาะได ้และมีแบรนด์ของ
ประเทศไทยเองท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในตลาด และสินคา้และบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

                              ความมีเหตุผลจากการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในสถานะ
ของประเทศ              รอบคอบ                                                   
                                                        เพื่อสร้างฐานการผลิตท่ีแข็งแกร่งและ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบ    ภาคเกษตรของไทยจะพฒันาเป็นฐานอาหารท่ีมีความปลอดภยัและ
เพียงพอ ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมเคล่ือนสู่ระดบัห่วงโซ่มูลค่าท่ีสูงข้ึน ภาคบริการอาศยัจุดแข็งทางดา้น
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นไทยเป็นแนวทางในการพฒันา 
และภาคบริการมีฐานท่ีกวา้งข้ึนจากความกา้วหนา้ของการบริการทางการศึกษา สาธารณสุข บริการดา้น
โทรคมนาคมและการส่ือสาร และบริการทางการเงิน  นอกจากนั้นต้องมีการสนับสนุนให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหวา่งสาขาการผลิตท่ีจะช่วยยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าของทั้งระบบการผลิตและการบริการ โดยมี
การปรับใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมท่ีจะช่วยให้การผลิตและการบริโภคประหยดัการ
ใช้พลงังานและทรัพยากรอ่ืนๆ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก (๑) การพฒันา



 

 

๗๘ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริม
มาตรฐานการด ารงชีวติท่ีดีข้ึนของประชาชน (๒) การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ (๓) การปรับ
โครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งการด าเนินนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ การส่งเสริมการลงทุนท่ีจะ
สนบัสนุนให้เกิดการพฒันาฐานเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ง และ (๔) การสร้างความร่วมมือกบัประเทศ
เพื่อนบา้น ให้สนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และการ
พฒันาสังคมของประเทศ  

ขณะเดียวกนั จ าเป็นตอ้งสร้าง “ภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ” เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ
ปัจจยัคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการคา้และการเคล่ือนยา้ยดา้นเงินทุนและกลไก “การ
บริหารความเส่ียง” ท่ีเหมาะสมทั้งในตลาดสินคา้และบริการ ตลาดการเงิน ตลาดแรงงานและตลาดปัจจยั
การผลิตอ่ืน เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเก็งก าไรและความผนัผวนภายในประเทศหรือจาก
ภายนอกประเทศ ทั้งน้ีจะตอ้งพฒันาปัจจยัแวดลอ้มในหลายดา้นให้เขม้แข็ง ทั้งในส่วนของการพฒันา
ความเขม้แข็งขององค์กรด าเนินการ และให้มีองค์ความรู้และการบริหารจดัการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้าง “สมดุล” ระหว่างประสิทธิภาพ คุณภาพ และปริมาณทั้งในกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภค ซ่ึงการสร้าง “ภูมิคุม้กนัและระบบประกนัความเส่ียง” จะประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานและการพฒันาแหล่งพลงังานทางเลือกเพื่อลดความอ่อนไหวดา้นพลงังานของเศรษฐกิจ
ไทย การบริหารเศรษฐกิจมหภาค   มีความเหมาะสม การส่งเสริมการออมให้เพียงพอเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนของประเทศและลดการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะการพึ่งพิงในรูปของเงินกู้และ
เงินทุนระยะสั้น ต                                                 ซ่ึงจะเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั รวมทั้งเป็นการสร้างหลกัประกนัส าหรับประชาชน
ในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุและเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีวิถี
ชีวติท่ี “พอประมาณ” มีการใชจ่้ายและลงทุนอยา่งสมเหตุสมผลบนพื้นฐานการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ 

ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในแนวทางดงักล่าวจะตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัการส่งเสริม “การ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม” โดยอาศยักลไกตลาดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสะทอ้นตน้ทุนและราคาท่ีแทจ้ริง และการ
บงัคบัใช้กฎหมายและกฎระเบียบในการป้องกนัการผูกขาดทางการคา้และการลงทุนและในการรักษา
มาตรฐานสินคา้และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม
และมีการคุ้มครองผู ้บริโภคท่ีเหมาะสม อาทิ การบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู ้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพฒันาระบบการเงินฐานรากเพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนในระดับชุมชนและ
หมู่บา้นและส่งเสริมการออม การปรับโครงสร้างภาษีใหมี้ความเป็นธรรม และการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน  

ดงันั้น แนวทางหลกัในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและย ัง่ยืนในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๑๐  จึงประกอบด้วย ๓ แนวทางหลกั คือ (๑) แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตให้ผลิตภาพ 
การผลิตและคุณค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตในประเทศไทยสูงข้ึน บนฐานความรู้และความเป็นไทย 
(๒) การสร้างภูมิคุม้กนัและระบบบริหารความเส่ียงส าหรับตลาดสินคา้และบริการ ตลาดการเงิน ตลาดปัจจยั
การผลิต และระบบการคลงั และ (๓) การส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและการกระจายรายได ้



 ๗๙ 

 ๒  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ๒.๑ วตัถุประสงค์ 

(๑) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสินคา้และบริการ
บนฐานความรู้และนวตักรรม รวมทั้งสนบัสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งสาขาการผลิต เพื่อท าให้มูลค่า
การผลิตสูงข้ึน 

(๒) เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั (Safety Net) และระบบบริหารความเส่ียงให้กบัภาคการเงิน การ
คลงั พลงังาน ตลาดปัจจยัการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน  

(๓) เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชน
ในทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม 

๒.๒ เป้าหมายการพฒันา 

การพฒันาเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ไดก้ าหนด
เป้าหมายการพฒันาใหโ้ครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลและย ัง่ยนื ดงัน้ี  

(๑) ดา้นการผลิตก าหนดเป้าหมายผลิตภาพการผลิตรวมสูงข้ึนเฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๓ 
ต่อปี และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน โดยก าหนดเป้าหมายให้สัดส่วนการส่งออก
ในตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะที่การด าเนินการพฒันาในแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจยั
การผลิต ทุน และพลงังาน จะท าใหพ้ึ่งพาการน าเขา้ในสัดส่วนท่ีต ่าลง ทั้งน้ีโดยก าหนดเป้าหมายการลงทุน
เพื่อการวิจยัและพฒันาเป็นร้อยละ ๐.๕ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และก าหนดเป้าหมายที่จะลด
ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์จากร้อยละ ๑๖ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๑๓ 
ภายในปี ๒๕๕๔ 

   โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความสมดุลข้ึนระหวา่งภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ภาคการคา้ระหว่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายให้สัดส่วนอุปสงคใ์นประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศท่ีวดัดว้ยผลรวมของมูลค่าการส่งออกและการน าเขา้สินคา้และบริการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากร้อย
ละ ๗๑ ในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๕๔  

  ส าหรับสาขาการผลิตของประเทศ ฐานการผลิตจากภาคเกษตร เกษตรแปรรูปและ
ภาคบริการทั้งบริการท่องเท่ียว บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการทางการเงินจะมีขนาดใหญ่
ข้ึนและผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายมากข้ึน ส าหรับภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างมีรากฐานของกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ และอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเข้มแข็งข้ึนเพื่อใช้เป็นช่องทางการตลาดกับกลุ่ม



 

 

๘๐ 

อุตสาหกรรมใหม่ โดยก าหนดเป้าหมายใหส้ัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ ๑๒.๔ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๑๕ ภายในปี ๒๕๕๔ 

  (๒) การพฒันาให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากข้ึน ก าหนดเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป
เฉล่ียร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ต่อปี อตัราการว่างงานต ่าไม่เกินร้อยละ ๒ ของก าลงัแรงงาน การบริหารการคลงัมี
ประสิทธิภาพท าใหห้น้ีสาธารณะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วน
การออมรวมของประเทศอยูท่ี่ระดบัร้อยละ ๓๕ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี ๒๕๕๔ โดยเป็น
การเพิ่มข้ึนทั้งจากฐานการออมครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ อนัเน่ืองมาจากการส่งเสริมการออม
อยา่งเป็นระบบและการสร้างฐานรายไดข้องประชาชนให้สูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้ประเทศมีความเส่ียงจากการขาด
ดุลบญัชีเดินสะพดัลดลง โดยก าหนดเป้าหมายการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัเฉล่ียต่อปีไม่เกินร้อยละ ๒ 
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  และการใช้พลงังานมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยก าหนดเป้า
หมายความยดืหยุน่ของการใชพ้ลงังานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ไม่เกิน ๑ : ๑ ต ่ากวา่เฉล่ีย ๑.๔ : ๑ ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ และสัดส่วนการใช้พลงังานหมุนเวียนเป็นร้อยละ ๘.๐ รวมทั้งลดสัดส่วนการใช้
พลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลดการใชน้ ้ ามนัในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละ 
๓๐ ของการใชพ้ลงังานทั้งหมดจากระดบัร้อยละ ๓๘ ในปัจจุบนั 

  (๓) การสร้างความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและ
พฒันาให้เป็นฐานท่ีใหญ่ข้ึนของระบบเศรษฐกิจ มีผูป้ระกอบการใหม่เพิ่มข้ึน โดยก าหนดเป้าหมายให้
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผลิตและให้บริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ ๔๐ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จากสัดส่วนร้อยละ ๓๙.๔ ในปี 
๒๕๔๘ และจากเศรษฐกิจฐานรากท่ีใหญ่ข้ึน กลไกตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมทั้งการด าเนินงานของ
ตลาดล่วงหนา้สินคา้เกษตร การจดัระบบพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตร การ
ลงทุนดา้นสังคมของรัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการคุม้ครองแรงงานท่ีเหมาะสม จะท าให้มี
การกระจายรายได้ท่ีดีข้ึน โดยไดก้ าหนดเป้าหมายให้รายไดข้องกลุ่มท่ีรายไดสู้งสุดร้อยละ ๒๐ แรกมี
สัดส่วนไม่เกิน ๑๐ เท่าของรายไดข้องกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่าสุดร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๕๔ 

 ๓  แนวทางการพฒันา 

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน นั้นให้ความส าคญักบัการปรับฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้ใหญ่ข้ึน ให้มีการปรับตวัในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตได้ใกล้เคียงกบัภาคเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศมากข้ึน และพฒันาระบบภูมิคุม้กนัความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจยุคโลกาภิ
วตัน์ และสร้างกลไกท่ีจะท าให้มีการกระจายผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและมีการ



 ๘๑ 

แข่งขนัท่ีเป็นธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางส าคญั คือ (๑) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการจากองค์ความรู้และ
นวตักรรม และการบริหารจดัการท่ีดี มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูป
องค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิต (๒) การสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและการพฒันาแหล่งพลงังานทางเลือก และการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบ และ (๓) การ
สนบัสนุนใหเ้กิดแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และการสร้างเคร่ืองมือและกลไกในการกระจายประโยชน์อยา่งทัว่ถึง
เพื่อให้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจช่วยแก้ปัญหาความยากจน และมีกระจายรายได้ท่ีดีข้ึน โดยมี
สาระส าคญัของแนวทาง ดงัน้ี 

  ๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้างการผลติเพือ่เพิม่ผลติภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการ
บนฐานความรู้และความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพฒันาคลสัเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง
เครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมไทย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสินค้าท่ีมีคุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้าเป็นท่ียอมรับของตลาด 
รวมทั้ งสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ เพื่อผลกัดนัยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 

(๑) การปรับโครงสร้างภาคเกษตร ให้ประเทศไทยมีความมัน่คงและความปลอดภยัดา้น
อาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคญัของโลก เป็นแหล่งผลิตไฟเบอร์และวสัดุเพื่อสนบัสนุนสาขาอ่ืน
นอกจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีโอกาสใหม่ เช่น พลงังานทดแทน 
สินค้าท่ีมาจากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ และสินค้าท่ีสอดคล้องกับรสนิยมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นฐานรายไดท่ี้มัน่คงของเกษตรกร โดย 

(๑.๑) ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาสินคา้อาหารเพื่อให้เป็นแหล่งการผลิตอาหาร
แปรรูปท่ีส าคญัของโลกท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภยัของอาหาร เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่
ผูบ้ริโภคสินคา้ในระยะยาว โดยมีสินคา้เป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว กุง้ ไก่เน้ือ ผกัและผลไม ้

(๑.๒) สนบัสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรท่ีมิใช่อาหาร (Non-Food) 
และมีโอกาสใหม่ทางการตลาด ไดแ้ก่ สมุนไพร พืชเส้นใย รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตเป็นพลงังานทดแทน เช่น ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั ออ้ย  



 

 

๘๒ 

(๑.๓) สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมไทย รวมทั้ งความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินคา้ เพื่อสร้างผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและมีมูลค่าสูงบนพื้นฐาน
การใชอ้งคค์วามรู้ รวมทั้งพฒันาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวและการรักษาคุณภาพผลิตผลการเกษตร  

(๑.๔)  พฒันาสถาบนัเกษตรกร กระบวนการจดัท าแผนชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ในการสร้างเครือข่าย และเป็นกลไกในการเช่ือมโยงการสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) 
ระดบัชุมชนกบัประเทศ เพื่อสร้างความเขม้แขง็และความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะสินคา้เกษตรท่ี
ไดรั้บโอกาสจากขอ้ตกลงการคา้เสรี 

(๑.๕)  ส่งเสริมการท าการเกษตรท่ีย ัง่ยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรอินทรีย ์บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตท่ี
หลากหลาย ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงดา้นราคาและมีมูลค่าผลผลิตสูง โดยเช่ือมโยงกบัแหล่งความรู้ท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ี เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปล่ียนระบบ
การผลิตและมีการขยายพื้นท่ีการท าการเกษตรแบบยัง่ยนืใหม้ากข้ึน 

(๑.๖)  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และการสร้างตราสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป
ของไทยให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของผูบ้ริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยาย
ตลาดรองรับสินคา้เกษตรท่ีมีการเพิ่มมูลค่า 

(๑.๗) จดัระบบการใช้ท่ีดินการเกษตร และแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ให้สอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และควบคุมพื้นท่ีชลประทานให้ใช้เป็น
พื้นท่ีส าหรับการผลิตในภาคเกษตรตลอดไป 

  (๒) การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคและโลก 
ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูง และวางรากฐานให้กบัอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีศกัยภาพและแนวโน้มท่ีดี 
บนพื้นฐานการสร้างมูลค่าโดยใชอ้งคค์วามรู้และนวตักรรม โดย 

(๒.๑) ลงทุนเพื่อสร้างและพัฒนาต่อเช่ือมห่วงโซ่มูลค่า  รวมทั้ งขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยาง อุตสาหกรรมแฟชัน่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังานและท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟ้าและฮาร์ดดิสด์ไดร๊ฟ (HDD) วิทยุและโทรทศัน์ และอุตสาหกรรมใหม่ (New Wave 
Industries) เช่น อุตสาหกรรมพลงังานชีวภาพ อุตสาหกรรมวสัดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร (Nutra-Ceutical) ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองดา้นชีวภาพท่ีเป็นศกัยภาพของไทยในอนาคต 



 ๘๓ 

(๒.๒) จดัท าแผนท่ีน าทางการบริหารจดัการสิทธิบตัร เพื่อให้ผูป้ระกอบการใชต้่อ
ยอดในการผลิตผลิตภณัฑ์เป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูงท่ี
แข่งขนัไดดี้อยูแ่ลว้  

(๒.๓) สร้างระบบวจิยัในเชิงประยกุตอ์ยา่งบูรณาการ เพื่อมุ่งสร้างนวตักรรม ทั้งใน
รูปของผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต โดยการส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยี ตั้งแต่
การได้มาและการเขา้ถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการสร้างขบวนการเช่ือมโยงทั้งระหว่างและ
ภายในองค์กร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีท่ีไดม้า หรือใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้สามารถปรับปรุง วิจยั
และพฒันาเทคโนโลยใีหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน เพื่อสร้างความพิเศษและแตกต่าง 

(๒.๔) ส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางให้มีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชดัเจนในการ
พฒันาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรง โดยใช้แนวทางคลัสเตอร์ และจดัให้มี
โครงสร้างพื้นฐานและระบบอ านวยความสะดวก เช่น ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ ศูนยท์ดสอบผลิตภณัฑ์ และ
ศูนยรั์บรองมาตรฐาน เป็นตน้  

(๒.๕) สร้างหรือสนบัสนุนให้เกิดผูป้ระกอบการท่ีเก้ือหนุนต่อการสร้างนวตักรรม 
โดยใชร้ะบบบ่มเพาะธุรกิจ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบสนบัสนุนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แหล่งเงินทุน และกระบวนการจดั
องคค์วามรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๒.๖) พฒันาบุคลากรทั้งในระบบและการฝึกอบรมให้มีความเก่ง/ความช านาญ 
โดยสถาบนัการศึกษาและสถาบนัอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการท่ีจะยกระดบัอุตสาหกรรมรายสาขา 
ควบคู่ไปกบัการสร้างส านึกและทกัษะให้เกิดพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะนิสัยทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Habit) และสร้างและพฒันาบุคลากรท่ีมีความตอ้งการสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ยานยนต ์และแม่พิมพ ์เป็นตน้  

(๒.๗) พฒันาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพและ
โอกาสด้านตลาด ด้วยการสนับสนุนการพฒันาเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีตอ้งปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมใหเ้ขม้แขง็ โดยเฉพาะการพฒันาการรวมกลุ่มในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต์ ส่ิงทอและเส้ือผา้ส าเร็จรูป บริการท่องเท่ียว เป็นต้น รวมทั้งการ
ขบัเคล่ือนผูป้ระสานการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการ
พฒันาคลสัเตอร์ในภาคการผลิตและบริการภายใตแ้นวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

(๓) การปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ โดย
พฒันาการท่องเท่ียวไทย ให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และความเป็นไทย และพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดธุรกิจ
บริการครอบคลุมระดบัภูมิภาค บนฐานการสร้างความแตกต่างและความช านาญเฉพาะดา้นของบริการ



 

 

๘๔ 

ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ธุรกิจบริการดา้นการศึกษา บริการสุขภาพและสปา ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก ธุรกิจบริการทาง
การเงิน ธุรกิจบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ธุรกิจการก่อสร้างและธุรกิจภาพยนตร์ไทย เป็นตน้  

(๓.๑) ฟ้ืนฟู พฒันา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ โบราณสถานใน
เชิงกลุ่มพื้นท่ี และเสริมสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน 
และภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อสร้างสินคา้ท่องเท่ียวใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเท่ียวไทย และเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของตลาดท่องเท่ียวโลก  

(๓.๒) ส่งเสริมการลงทุน พฒันาธุรกิจบริการที่เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับตลาดกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะดา้น และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้ การพ านกัระยะยาว การจบัจ่ายซ้ือสินคา้ สินคา้โอท๊อป และ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นตน้  

(๓.๓) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการท่ีมีศกัยภาพให้เป็นท่ี
ยอมรับ น่าเช่ือถือ และตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบายการเปิดเสรีภาค
บริการ บนฐานความโดดเด่นทางวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพในการ
ดึงกลุ่มลูกคา้มาใช้บริการในประเทศ เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจบริการด้านการศึกษา บริการด้าน
สุขภาพ และธุรกิจภาพยนตร์ไทย เป็นตน้ 

(๓.๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวและกลุ่มลูกคา้ธุรกิจบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
รักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ เช่น ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศท่ีเคยเป็นอาณา
นิคมของรัสเซีย ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม โดยอาศยัเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดร่วมกนั 

(๓.๕) พฒันาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว ทั้ งการ
พฒันาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อการเขา้ถึงและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว มาตรฐานความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบขอ้กฎหมาย การพฒันาบุคลากร
ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของธุรกิจ และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ และขีดความสามารถการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(๓.๖) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อการอนุรักษ์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม รวมทั้ง
สนบัสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน
กบักิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 

 (๔) การพฒันาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลติ  



 ๘๕ 

(๔.๑) บริหารองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการสั่งสม การสร้าง การแพร่กระจาย
และการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยรีวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้ในเชิงพาณิชย ์และมี
การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมเขา้สู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ดงัน้ี  

๑) พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อให้สามารถรองรับกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในระดบันกัวิจยั 
นกัเรียน นกัศึกษา ครูและอาจารย ์ 

๒) พัฒนาและผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้วยการสนับสนุนการ
พฒันากระบวนการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้และเทคโนโลย ีวจิยัและพฒันา ตามศกัยภาพของคนไทยและน ามา
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

๓) สนับสนุนการท าวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และผลักดันไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ รวมทั้งการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมี
การบริหารจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัตั้งกองทุนรัฐร่วมเอกชนเพื่อการ
วิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จดัตั้งบริษทัร่วมทุนในการพฒันาเทคโนโลยีและหน่วยบ่มเพาะ
เทคโนโลยี เร่งสร้างนวตักรรุ่นใหม่ๆ และจดัตั้งศูนยข์ยายนวตักรรมตน้แบบ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวตักรรม เพือ่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลติและสังคม โดย 

 เร่งพฒันาและยกระดบัศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในสาขา
เทคโนโลยท่ีีส าคญัในมหาวทิยาลยัและหน่วยงานวจิยั  

 พฒันาระบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อสนบัสนุนให้มีการ
น าผลงานวจิยัและพฒันาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์โดยให้มีการจดัตั้งส านกังานอนุญาตเพื่อท า
หน้าท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยให้ความส าคญักับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่
มหาวทิยาลยั การแบ่งปันผลประโยชน์ และสร้างความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อน าองคค์วามรู้และเทคโนโลยไีปพฒันาหรือต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรม 

(๔.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลติ โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 



 

 

๘๖ 

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการบริหารจัดการ โลจิ
สติกส์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคมทีท่นัสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย 

 พฒันาเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศให้เช่ือมโยงอย่างบูรณาการ 
ทั้งเครือข่ายภายในและการเช่ือมโยงไปสู่ต่างประเทศ โดยการพฒันาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ ระบบการขนส่งสนบัสนุน (Feeder) รวมทั้งศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ตามจุดยุทธศาสตร์
ฐานการผลิตของประเทศ รวมทั้งยกระดบัประสิทธิภาพกระบวนการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต
ใหเ้ช่ือมโยงถึงกนัตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพฒันาธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากร และกลไกการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

 สนับสนุนการใช้รูปแบบและวิธีการบริหารจดัการขนส่งเพื่อการ
ประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง ทางน ้ า และทางท่อให้มากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียน
การใชพ้ลงังานในภาคขนส่งไปสู่รูปแบบท่ีมีตน้ทุนต ่า การประยุกตใ์ชว้ิธีการจดัการขนส่งท่ีทนัสมยั และ
การใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่ง เพื่อน าไปสู่การลดตน้ทุนการขนส่งทั้งในระดบัธุรกิจและระดบัประเทศ 

 พฒันาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลใหมี้ความสมบูรณ์ เพื่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ประหยดัเวลา และลดการใชพ้ลงังาน  

 พฒันาโครงข่ายและบริการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุนและมุ่งเนน้ให้มีการแข่งขนัดา้นการให้บริการอยา่งเสรี 
เพื่อสนบัสนุนภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และบริการ รวมทั้งรองรับการพฒันาระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ 
ส าหรับใหบ้ริการแก่ประชาชน และภาคธุรกิจ 

๒) บริหารจัดการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ที่โปร่งใส มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดย 

 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียในการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การยอมรับและความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ 

 มุ่งเน้นให้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน และสุขภาพของประชาชนอยา่งละเอียดรอบคอบเพื่อให้แน่ใจวา่
โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีชดัเจน โดย
เนน้ใหมี้กระบวนการกลัน่กรองโครงการ และการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

 ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุน และแข่งขันการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน ไม่ก่อให้เกิดความซ ้ าซ้อนในการลงทุน โดยมีการปรับปรุง



 ๘๗ 

ระเบียบและกฎหมาย ให้มีความคล่องตวัและยึดความโปร่งใส รวมทั้งเร่งรัดการจดัตั้งองค์กรก ากบัดูแล
รายสาขา เพื่อท าหนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค และก ากบัดูแลการแข่งขนัท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ส่งเสริมการจดัการด้านอุปสงค์ และการสร้างจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งประหยดั คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  

(๔.๓) ด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุน และสร้าง
ความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้าน ใหส้นบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั และการพฒันาสังคมของประเทศ ดงัน้ี 

๑) สร้างกลไกเพื่อรองรับผลกระทบและผลกัดนัการใชป้ระโยชน์ท่ีเกิดจาก
การให้สัตยาบนัตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และการตกลงการคา้เสรีต่าง ๆ จากการคา้ การลงทุน 
และการบริการ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจหรือผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีให้สามารถ
ปรับตวัเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้หรือปรับไปสู่ธุรกิจอ่ืนและบรรเทาผลกระทบด้านสังคมระหว่างการ
ปรับตวั  

๒) ขยายตลาดส่งออกโดยการเปิดเสรีกบัประเทศท่ีมีช่องทางการคา้ส าหรับ
ประเทศไทยในทวปีอเมริกาใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา และ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
มีนัยส าคญัในทุกขั้นตอนการเจรจาเปิดเสรี ของทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาชน โดยเฉพาะ
ส่ือมวลชน เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓) พฒันาและเร่งรัดการปรับกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศ
ต่างๆ และพฒันาบุคลากรดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้พร้อมรับการเปิดเสรีทางการคา้ และการ
ปฏิบติัตามกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนบัสนุนให้เอกชนไดป้ระโยชน์จากการเปิดเสรีท่ีไดต้ก
ลงแลว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงกฎระเบียบ 
จดัคณะผูแ้ทนทางการคา้ของภาครัฐร่วมเอกชน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

๔) ผลกัดนัความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคให้มีความก้าวหน้าในการ
กา้วสู่ประชาคมเอเชียตะวนัออก (East Asian Community) ทั้ง ๓ ดา้น ไดแ้ก่ Economic Community, 
Social Community and Security Community โดยการขยายความร่วมมือ ASEAN และ ASEAN+๓ รวมทั้ง
ผลกัดนัการด าเนินการในเร่ืองตลาดพนัธบตัรเอเชียให้สามารถปฏิบติัได้จริง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ส ารองแหล่งสุดทา้ย 

๕) ส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศในกรอบความร่วมมือ GMS ACMECS 
IMT-GT JDS และ BIMSTEC โดยพฒันาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานหลกัเช่ือมโยงแนวพฒันาพื้นท่ี
เศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการคา้การลงทุน
ขา้มพรมแดน ควบคู่กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว ดูแลและป้องกนัผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์



 

 

๘๘ 

๖) พฒันาผูป้ระกอบการใหม่และส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยท่ีมีศกัยภาพ
ไปลงทุนในหลากหลายสาขาในต่างประเทศเพิ่มข้ึน และเจรจาเพื่อขอแกไ้ขกฎระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการลงทุนในประเทศพนัธมิตร เพื่อส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ อาทิ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใหก้ารบริการ เป็นตน้ 

๗) สนับสนุนความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ และการแก้ไขใน
ประเด็นปัญหาร่วมระหวา่งประเทศ เช่น โรคติดต่อ และภยัพิบติัธรรมชาติ การขาดแคลนพลงังาน ปัญหา
ความมัน่คง ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ การฟอกเงิน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจดัการและ
การแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน เ ช่น การเค ล่ือนย้ายแรงงาน ปัญหายา เสพติด ปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะลุ่มน ้าท่ีส าคญั อาทิ ลุ่มแม่น ้าโขง เป็นตน้ 

๘) เสริมสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทย 
ดว้ยการมีบทบาทในเวทีโลก และพฒันามาตรฐานของประเทศในดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นแรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม 
และธรรมาภิบาล รวมทั้งการพฒันาตามเป้าหมายสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 

 ๓.๒ แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกนัของระบบเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย ๓ แนวทางหลกั คือการ
บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คงและสนบัสนุน
การปรับโครงสร้างการผลิต โดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการออม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการพฒันาแหล่งพลงังานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการน าเขา้พลงังาน
และประหยดัเงินตราต่างประเทศ  

  (๑) การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย แนวทางการ
พฒันาดา้นการเงิน และแนวทางพฒันาดา้นการคลงั มีสาระส าคญั ดงัน้ี  

   (๑.๑) แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การออมและสนับสนุนให้มีการระดมทุนไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริงอย่างเหมาะสมและสนบัสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิต และช่วยกระจายความเจริญและความเป็นธรรมไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดย  

    ๑) ด าเนินนโยบายการเงินอย่างโปร่งใส อิสระ และยืดหยุ่น โดยมุ่งรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการด าเนินนโยบายการเงินให้เหมาะสมกบัพลวตัรของโครงสร้างและ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเป้าหมายและวิธีด าเนินนโยบายการเงินตามความจ าเป็น มี
การก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานล่วงหน้าเพื่อป้องกนัการเกิดวิกฤตหรือบรรเทาผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงินด้านต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบายการเงินของ



 ๘๙ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยและป้องกนัการแทรกแซงโดยทางการเมือง ทั้งน้ีโดยพิจารณาให้มีรูปแบบการ
แถลงนโยบายต่อสาธารณะและการก าหนดขอบข่ายความรับผดิชอบ  

    ๒) บริหารภาคการเงินให้มีความมั่นคง แข่งขันได้ และสามารถเป็นกลไก
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิ การออม และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

 ปรับโครงสร้างระบบสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาสถาบัน
การเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทางการเงินและโครงสร้างของระบบสถาบนัการเงินท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานก ากบัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและก าหนดหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งกนั ซ่ึงเป็นการรองรับกระแสของธุรกิจท่ีทบัซ้อนกนัระหวา่งสถาบนัการเงิน
ต่างประเภทเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงิน  

 ยกระดบัการก ากบัสถาบนัการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
โดยเร่งรัดการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบญัญติัธุรกิจ
สถาบนัการเงิน และพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก เพื่อให้สามารถก ากบัดูแลสถาบนัการเงินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์  

 ยกระดับการประเมินและบริหารความเส่ียงของสินทรัพย์ของ
สถาบนัการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล อาทิ การใช้มาตรฐาน Basel II ในการวดัความเพียงพอ 
(Minimum capital requirements) ของเงินกองทุนซ่ึงจะเร่ิมใชใ้นปี ๒๕๕๑ โดยให้ความส าคญัเร่ืองการ
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และการก าหนดทั้งบทลงโทษและการให้รางวลัหรือแรงจูงใจ 
ควบคู่กนัไปดว้ย 

 พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการก ากบัดูแลตลาดทุนให้มีความชดัเจน โปร่งใส เพื่อรองรับบรรยากาศของการ
แข่งขนั และในขณะเดียวกันก็เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นการสร้างเสถียรภาพของตลาดทุน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินไดจ้ากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดตราสารหน้ีให้มี
ความเป็นกลาง และส่งเสริมการสร้างศกัยภาพของธุรกิจในการปฏิบติัตามเกณฑ์การบริหารจดัการท่ีดี 
(Corporate Governance: CG) ตามมาตรฐานสากลท่ีมีการปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศ 

    ๓) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
ภาคการเงินทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับตลาดทุนอื่น ๆ และรองรับผลกระทบ
และสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลือ่นย้ายทุนอย่างเสรี โดย 



 

 

๙๐ 

 ด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนในการเพิ่มอุปสงค์หรือเงิน
ลงทุนในตลาดทุนเพื่อให้ตลาดมีความลึกหรือขนาดใหญ่ข้ึน ควบคู่กบัการสร้างเสถียรภาพของตลาดโดย
ขยายฐานผูล้งทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหน้ี และสนบัสนุนการลงทุนผ่านกองทุน เพิ่มผูล้งทุน
สถาบนัในประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการเคล่ือนยา้ยเงินทุน ตลอดจนพฒันาตลาดพนัธบตัรเอเชีย
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อขยายโอกาสในการระดมทุนส าหรับโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เพิ่มอุปทานหรือตราสารท่ีซ้ือขายในตลาดทุน ทั้งตราสารทุน ตรา
สารหน้ีภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการระดม
ทุน ลดความเส่ียงของผูป้ระกอบการ ผูล้งทุน และช่วยให้ตลาดมีสภาพคล่องและมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน โดยตอ้ง
สร้างความรู้ความเขา้ใจในตราสารแต่ละประเภทใหก้บัผูล้งทุน ผูอ้อกตราสาร และตวักลางในตลาด  

 ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้สู่ระบบของการ
เป็นบริษทัจดทะเบียน มีการออกตราสารทุนและตราสารหน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนเพิ่มข้ึน โดย
การเพิ่มศกัยภาพในการวางแผนและการบริหารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พฒันา
และส่งเสริมการใชก้องทุนร่วมลงทุน (Venture capital) ในการสนบัสนุนธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ แต่มี
ระยะเวลาคืนทุนนาน หรือธุรกิจท่ีเป็นเป้าหมายของนโยบาย และช่องทางการเขา้จดทะเบียนในตลาด 
Market for Alternative Investment (MAI) และการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitization) ของ
สินเช่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  (๑.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลงัโดย
มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดีภายใตเ้ง่ือนไข ความคุม้ค่า ความย ัง่ยืน และการรักษาวินยัทางการ
คลงั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

๑) สร้างความโปร่งใสทางการคลัง และพฒันาระบบบริหารความเส่ียง
ทางการคลงัท่ีดี เพื่อให้รับรู้ถึงความเส่ียงทางการคลงัทั้ง ๔ ประเภท อนัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการไม่รู้
สถานการณ์คลงัท่ีแทจ้ริงของรัฐบาล ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของเศรษฐกิจมหภาค ความเส่ียงท่ี
เกิดจากความไม่ย ัง่ยนืทางการคลงั และความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากความอ่อนแอของโครงสร้างการคลงัและ
หน่วยงานบริหารจดัการดา้นการคลงั 

๒) พฒันาระบบฐานขอ้มูลการคลงัสาธารณะของประเทศ (Consolidated 
Public Sector Account) ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลการคลงัรัฐบาลซ่ึงรวมเงินนอกงบประมาณและกองทุน
นอกงบประมาณ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวสิาหกิจ ใหมี้ความสมบูรณ์ เพื่อจะไดรั้บรู้ถึงสถานะ
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ทางการคลงัท่ีแทจ้ริงของภาครัฐ รวมทั้งการพฒันาระบบบญัชีท่ีสามารถแสดงให้เห็นหน้ีสินในอนาคต 
(Contingent liabilities) ท่ีอาจจะกลายเป็นความเส่ียงทางการคลงั 

๓) ปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกบัแนวทางการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในภาคการผลิต เช่น การก าหนดอตัราภาษีการน าเขา้
วตัถุดิบและภาษีสินค้าส าเร็จรูปท่ีสอดคล้องตามทิศทางการปรับโครงสร้างการผลิต การทบทวน
โครงสร้างภาษีนิติบุคคล และการทบทวนโครงสร้างฐานภาษีใหมี้ความเหมาะสมกบัโครงสร้างเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ และบริหารระบบการจดัเก็บให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป 

๔) จดัล าดบัความส าคญัของการใช้จ่าย ท่ีให้ล าดบัความส าคญักบัการใช้
จ่ายเพื่อพฒันาสังคมทั้งทางดา้นการศึกษาและสาธารณสุข และการพฒันาวทิยาศาสตร์ วิจยัและพฒันา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต และการบริหาร  
องค์ความรู้เพื่อการพฒันาบนฐานความรู้ โดยมีการจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 
(Medium-term Expenditure Framework: MTEF) ภายใตก้รอบการรักษาเสถียรภาพในระดบัมหภาคและ
ความจ าเป็นในการใชจ่้ายของรัฐบาลตามล าดบัความส าคญัของการพฒันา ซ่ึงจะท าให้การบริหารการคลงั
มีความยดืหยุน่และมีการปรับเปล่ียนไดท้นัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงจะเป็นการลดความเส่ียงต่อฐานะการคลงั 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่ายนอกงบประมาณและกองทุนนอก
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อลดความเส่ียงต่อฐานะการคลงั โดยการจดัระบบกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียนท่ีรัฐบาลสนบัสนุนให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารการคลงัซ่ึงจะ
ช่วยลดภาระงบประมาณท่ีซ ้ าซอ้นหรือไม่มีความจ าเป็น 

๖) ปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบบ าเหน็จบ านาญเพื่อให้ฐานะท่ี
มัน่คงในระยะยาวเม่ือประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และลดภาระรายจ่ายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการออม 

๗) พฒันารัฐวสิาหกิจใหมี้การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
จดัการท่ีดี และรายงานผลการด าเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีกฎหมายก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนัในการให้บริการจากภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและเกิด
ส วัส ดิ ก า ร สู ง สุ ด แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ  ทั้ ง น้ี  ก า ร แ ป ร รู ป รั ฐ วิ ส า ห กิ จ จ ะ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง เ ก ณ ฑ ์ 
๓ ประการท่ีส าคญั คือ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน การเพิ่มมูลค่าสินทรัพยข์องรัฐ และ
การดูแลผลประโยชน์ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้รายไดน้อ้ยใหส้ามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 



 

 

๙๒ 

(๒) แนวทางการส่งเสริมการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ เพื่อ
ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดวิกฤตการณ์การขาดดุลบญัชีเดินสะพดัและดุลการช าระเงิน อนัเน่ืองมาจากการขาด
แคลนการออมและการระดมทุนท่ีไม่เหมาะสม และเพื่อให้ประชาชนสร้างหลกัประกนัในชีวิตโดยมีการ
ออมท่ีพอเพียงโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนท่ีจะเขา้สู่ช่วงผูสู้งอายุ ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็จะเป็นการช่วยลด
ภาระของรัฐบาล โดย 

(๒.๑) ส่งเสริมการออมทั้งระบบของประเทศ ทั้งการออมภาคครัวเรือน การออม
ภาครัฐ และการออมภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหก้ารออมรวมของประเทศมีพอเพียงเพื่อการลงทุนของประเทศ 
ควบคู่ไปกบัการสร้างฐานรายไดท่ี้มัน่คงส าหรับประชาชน และการสร้างพฤติกรรมการออม เพื่อเพิ่มการ
ออมครัวเรือน  

(๒.๒) พฒันาระบบการออมต่างๆ เช่น การออมภาคบงัคบั โดยการจดัตั้งกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ท่ีมีกรอบโครงการบ าเหน็จบ านาญครอบคลุมแรงงานทั้ง ๑๓ ลา้นคน และพฒันา
กองทุนการออมให้เป็นระบบการออมเพื่อการชราภาพส าหรับแรงงานนอกระบบ ท่ีมีความครอบคลุม
ครบถว้นส าหรับก าลงัแรงงานของประเทศทั้งหมด 

(๒.๓) ส่งเสริมระบบสหกรณ์และพฒันาองค์กรการเงินฐานรากเพื่อเป็นทางเลือก
ในการออมของประชาชนท่ีเป็นรากหญา้   

(๓) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งรัดการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อ
ประหยดัเงินตราต่างประเทศในการน าเขา้พลงังาน ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
ประชาชน และลดมลพิษท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตและบริโภคของประชาชน ดงัน้ี 

(๓.๑) จดัหาแหล่งพลงังานทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งหาแหล่งพลงังาน
ใหม่ๆ ตลอดจนส ารองแหล่งพลงังานใหเ้พียงพอและสามารถรองรับความตอ้งการในภาวะขาดแคลน เพื่อ
สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศในระยะยาว 

(๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาคขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน 
โดยใช้มาตรการจูงใจและมาตรการบังคับ เช่น การให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษแก่
อุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแต่ใช้พลังงานน้อย การควบคุมการน าเข้าเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานต ่า เป็นตน้ รวมทั้งการใช้มาตรการ
ผงัเมือง การปรับโครงสร้างการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ท่ีเนน้รูปแบบการขนส่งท่ีใช้เช้ือเพลิงน้อย 
และเนน้ลดการเดินทางของคนและสินคา้ การขนส่งโดยระบบรางและทางน ้ า การพฒันาอุตสาหกรรมใน
ลกัษณะคลสัเตอร์ และการพฒันาเมืองแบบครบวงจร  
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(๓.๓) รณรงคใ์ห้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังานและใชพ้ลงังาน
ทางเลือกต่างๆ ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) ก๊าซโซฮอล์ และไบโอดีเซล รวมทั้งการให้
ค  าปรึกษาแก่ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐในกระบวนการผลิตพลงังานทางเลือก และ
พลงังานทดแทน การลดการใชพ้ลงังาน และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังาน 

(๓.๔) วิจยัและพฒันาพลงังานทางเลือก และพลงังานทดแทน รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมในการน าเช้ือเพลิงรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้าส าหรับอนาคต ทั้งดา้นเทคนิค ความคุม้ค่าเชิง
พาณิชย ์และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัเตรียมบุคลากรใหมี้ความพร้อม และการให้ความรู้
แก่ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึงเหตุผลความจ าเป็น  

๓.๓ แนวทางการสนับสนุนให้เกิดแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเป็นธรรม  โดยการบริหารจดัการเศรษฐกิจและการสร้างเคร่ืองมือและกลไกใน
ป้องกนัการผกูขาดในทุกตลาด และท าให้เกิดการกระจายประโยชน์อยา่งทัว่ถึงเพื่อให้การปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจช่วยพฒันาวิสาหกิจต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง คุ ้มครองผูบ้ริโภค แก้ปัญหาความยากจน และมี
กระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน โดย 

(๑) การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในประเทศ โดยเน้นให้ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก
และผูป้ระกอบการใหม่สามารถประกอบธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกนัการ
ผกูขาดและป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าอนัไม่เป็นธรรม โดยเสริมสร้างความเขม้แข็งของกลไกการบงัคบั
ใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ ตลอดจนทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหเ้อ้ือต่อการประกอบการ
ของนกัลงทุนภายในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  

(๒) การกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้
ประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพียงพอ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นท่ี โดยเนน้
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ ขยายโครงข่ายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารความรู้ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาส เด็กและสตรี รวมทั้งพฒันาระบบประปาใน
พื้นท่ีชนบทใหท้ัว่ถึง เพียงพอ และวางแผนพฒันาท่ีอยูอ่าศยัให้สอดคลอ้งกบัแหล่งงาน และพื้นท่ีฐานการ
ผลิต รวมทั้งให้ความส าคญัในการสร้างชุมชนท่ีน่าอยู่เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และลด
ความเหล่ือมล ้าของการไดรั้บบริการพื้นฐานของประชาชนในเขตเมืองและชนบท  

(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐาน
รากให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการพฒันาองค์กรการเงิน
ชุมชนให้มีความเขม้แข็งเพื่อส่งเสริมการออมรายยอ่ยและการพฒันาวิสาหกิจชุมชน และการใช้สถาบนั
การเงินเฉพาะกิจเป็นกลไกในการระดมเงินทุนใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและเศรษฐกิจฐาน
ราก โดย  



 

 

๙๔ 

   (๓.๑) สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
ตดัสินใจและด าเนินงาน และให้สามารถท าธุรกรรมในนามกลุ่มไดภ้ายใตก้รอบการก ากบัดูแลท่ีออกแบบ
ให้เป็นมาตรฐานหรือกติกากลางเพื่อคุ้มครองผูมี้ส่วนได้เสียโดยได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ
สหกรณ์ 

   (๓.๒) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในระดับชุมชนให้สามารถบริหารจดัการ
เงินทุนและการท าบญัชีของกลุ่มการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมเพื่อให้มีความโปร่งใสใน
การเปิดเผยขอ้มูลและสร้างธรรมาภิบาลในองคก์รระดบัชุมชนนั้น ๆ 

   (๓.๓) สร้างกลไกเช่ือมโยงเงินทุนระหวา่งกลุ่มการเงินดว้ยกนั และกลุ่มการเงินกบั
สถาบนัการเงิน เพื่อให้การระดมทุนภายในประเทศและการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเกิดประโยชน์
สูงสุดในการสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพ 

   (๓.๔) ใช้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นกลไกในการระดมเงินทุนให้กบัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ งการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เช่น การแยกบญัชีธุรกิจเชิงพาณิชยก์บัธุรกิจตามนโยบาย เพื่อการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และใชใ้นการสนบัสนุนเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา 
และการสร้างความมัน่คงของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

(๔) การด าเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ กระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน
เพื่อการกระจายความเจริญไปทัว่ทุกภูมิภาค โดยการกระจายอ านาจดา้นการจดัเก็บภาษี การกระจายอ านาจ
ดา้นการจดัท างบประมาณและการเบิกจ่าย และการกระจายอ านาจดา้นการก่อหน้ี ภายใตก้รอบการรักษา
วนิยัทางการคลงั การเพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการเตรียมความพร้อมดา้น
กฎระเบียบและความรับผดิชอบ โดย  

(๔.๑) พฒันาแหล่งรายได้ขององค์การส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้สามารถพึ่งพิงรายได้ท่ี
จดัเก็บเองไดม้ากกว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการแบ่งแยกประเภทการจดัเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินอย่าง
ชดัเจน การปฏิรูปโครงสร้างภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ เช่น การน าภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างมาใชแ้ทนภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงทอ้งท่ี การเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการปฏิรูปการบริหารจดัการเงินเหลือจ่ายสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้อ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการหารายไดจ้ากการบริหารเงินสะสม 



 ๙๕ 

(๔.๒) แบ่งบทบาทการด าเนินภารกิจอย่างชัดเจน ทั้งการแบ่งบทบาทระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรัฐบาลกลาง การด าเนินภารกิจร่วมกนัในการให้บริการสาธารณะ และ
การด าเนินภารกิจร่วมกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 

(๔.๓) ใหอิ้สระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท างบประมาณของตนเอง
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท า การบริหาร
จดัการ การตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่าย และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้การบริหารการคลงัส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชน 

(๔.๔) จดัท ากรอบงบประมาณท่ีครอบคลุมงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใต้
ยทุธศาสตร์จงัหวดั เพื่อใหส้ะทอ้นกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง 

(๔.๕) กระจายอ านาจดา้นการก่อหน้ีและการบริหารหน้ีให้กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยท่ีรัฐบาลไม่ค  ้าประกนั
เงินกู ้ 

 ๔  บทบาทภาคกีารพฒันา 

๔.๑ ภาครัฐ ในอนาคตรัฐจะลดบทบาทลงโดยจะเป็นเพียงผูก้  าหนดนโยบาย ก ากบัดูแล และ
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพฒันาและด าเนินธุรกิจมากข้ึน เพื่อให้การพฒันาของประเทศ
สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไดสู้งสุด โดยมีแนวทางท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(๑) ก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ
สอดคลอ้งกนั สามารถพฒันาเศรษฐกิจให้ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพและเพิ่มคุณภาพในการขยายตวั 
รวมทั้งส่งเสริมการออมในทุกระดบั 

(๒) ก ากบัและสนบัสนุนการท างานของภาคเอกชนให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทางบรรษทัภิบาล เพื่อรองรับกระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ด าเนินภารกิจในส่วนท่ีมีความจ าเป็นในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา และใน
กิจการท่ีไม่ใหผ้ลตอบแทนในเชิงพาณิชยแ์ต่มีความจ าเป็นต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 



 

 

๙๖ 

(๔) จดัเก็บภาษีอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามกรอบนโยบายการพฒันา โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลท่ีสามารถตรวจสอบได ้และ
มีความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการ  

๔.๒ ภาคเอกชน ด าเนินงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศมากข้ึน รวมทั้งตอ้งร่วมมือกบัภาครัฐในการพฒันาประเทศ โดยมีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 

(๑) ร่วมมือกบัภาครัฐในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและผลกัดนัไปสู่การ
ปฏิบติั  

(๒) ลงทุนในธุรกิจ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชม และร่วมด าเนินงานกบัภาครัฐในการ
ใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

(๓) ส่งเสริมการพฒันาธุรกิจและบุคลากร โดยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
นวตักรรม รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งตอ้งใหค้วามส าคญักบัการลดการส้ินเปลืองดา้นพลงังาน 

๔.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะยาวจะเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในการพฒันามากข้ึน 
เน่ืองจากจะมีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปสู่พื้นท่ีเพิ่มข้ึน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงควรมี
บทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

(๑) ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมธุรกิจในพื้นท่ี รวมทั้งการร่วมมืออนุรักษ ์
พฒันาพื้นท่ี วฒันธรรม และวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ินใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนื 

(๒) พฒันาขีดความสามารถดา้นประสิทธิภาพการคลงัและการบริหารจดัการให้สามารถ
พึ่งตนเองในดา้นรายได้และจดับริการสาธารณะในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ควบคู่กบัการปรับระบบการบริหารจดัการท่ียึดหลกัธรร
มาภิบาล 

(๓) เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นขอ้มูลสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
งบประมาณ และแผน/โครงการพฒันาโดยผา่นส่ือลกัษณะต่างๆ 

๔.๔ ชุมชน (ประชาชน/ประชาสังคม) เป็นภาคส่วนท่ีจะมีบทบาทในกระบวนการพฒันา
ประเทศเพิ่มข้ึน โดยควรมีบทบาท ดงัน้ี 

(๑) ร่วมให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ และมีส่วนในกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 
และโครงการต่างๆ ของภาครัฐใหโ้ปร่งใส และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา 



 ๙๗ 

(๒) ร่วมกันประหยดัและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศ 

(๓) ใฝ่รู้ในเชิงวิชาการและพฒันาทักษะทางอาชีพด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพ  

๔.๕ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา เป็นภาคส่วนท่ีถูกคาดหวงัจากสังคมในการเป็นแหล่ง
ความรู้และความเป็นกลางทางวชิาชีพ ซ่ึงควรมีบทบาท ดงัน้ี 

(๑) เป็นผูใ้ห้ความรู้ทางวิชาการเศรษฐกิจแก่สาธารณชนอย่างเป็นกลางและถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ เพื่อท่ีสังคมจะไดรั้บความรู้และสามารถใชว้เิคราะห์ประเด็นการพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(๒) เป็นท่ีปรึกษาทางวชิาการ และร่วมท าการวจิยักบัชุมชน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีสามารถน าไปสู่การเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการ 

๔.๖ ส่ือสารมวลชน เป็นภาคส่วนท่ีมีบทบาทในการกระตุน้และสร้างสรรคส์ังคมให้เขม้แข็ง 
โดย 

(๑) พฒันาคุณภาพมาตรฐานในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารโดยการสร้างจิตส านึกและ
ความรับผดิชอบในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้งและเป็นกลาง  

(๒) เป็นแกนรับฟังความคิดและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ 

(๓) เผยแพร่องคค์วามรู้เร่ืองการปรับโครงสร้างการผลิต สู่สาธารณชนในวงกวา้ง 

 

 

 

 



 

บ ท ท่ี  ๕ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 

 ๑  บทน า 

จุดมุ่งหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ คือสังคมท่ีอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั โดยมีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการปฏิบติัท่ีส าคญั  ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได ้
ยึดหลกั ”ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นๆ  มุ่ง ”ทางสายกลางหรือความสมดุล” ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้ นและผลประโยชน์ระยะยาว ระหว่างผลได้และผลเสีย  
ขณะเดียวกนัยงัตอ้งค านึงถึง ”คุณธรรมหรือความเป็นธรรม” ในการครอบครองสิทธิ การเขา้ถึง การใชแ้ละ
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้าง ”ความรู้” ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัของทุกภาคส่วน รวมทั้งยึดหลกั ”ความพอประมาณ” ในการ
พฒันาท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟ้ืนตวัของทรัพยากรธรรมชาติและการ
บ าบดัมลพิษของระบบนิเวศให้คงไวซ่ึ้ง ”ความสมดุล”  เพื่อสร้างหลกัประกนัว่าทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้นจะยงัคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์  สามารถเป็นฐานการด ารงชีวิตของคนในสังคมให้อยู่เยน็
เป็นสุขร่วมกนัและเป็นรากฐานการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์จึงเร่ิมจากใชห้ลกั ”ความมีเหตุผล” ดว้ยการสร้างความรู้เก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรม คุณค่าฐานทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ให้เขา้ใจถึงเหตุปัจจยัท่ีเก่ียว
โยงกนัระหว่างคนกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การปกป้องภยัคุกคามต่อระบบนิเวศ การสร้างฐานรากท่ี
มัน่คงเขม้แข็ง การใช้โอกาสและปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นสังคม เพื่อให้เกิดการยกระดบัและเปล่ียนแปลง
เชิงคุณภาพอย่างเป็นล าดับขั้น เป็นการพฒันาท่ีสามารถ ”พึ่ งตนเอง” ได้  มี ”ภูมิปัญญา” และสร้าง ”
ภูมิคุม้กนั” ใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและปัจจยัคุกคามจากภายนอกได ้โดยใหค้วามส าคญักบั
การเขา้ถึงขอ้มูลและพฒันาองคค์วามรู้เพื่อการบริหารจดัการเชิงป้องกนั ปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคให้เกิดความย ัง่ยืน ควบคู่กบัการร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการฐานทรัพยากรของตนเอง 



 ๙๘ 

และสร้างทางเลือกของการพฒันาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
สะทอ้นถึงความเขม้แขง็และภูมิปัญญาของชุมชนทอ้งถ่ิน 



 ๙๙ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจึงถูกก าหนดข้ึน โดยใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งและ
ปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนของทุนทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ รวมทั้งค  านึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยแนวคิดการบริหารจัดการมุ่งสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน ทั้ งในมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยการฟ้ืนฟูและสร้างความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดิน น ้ า ป่าไม ้ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อให้ฐานทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิต เป็นพื้นฐานของการพึ่งตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างทุนทาง
สังคม และรักษาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื  

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทุนท่ีมีชีวิต เก่ียวโยงอยูใ่นทรัพยากรทุกอยา่ง บ่งช้ี
ถึงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนั บริบทการเปล่ียนแปลง
จากภายนอก ทั้ งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ สังคมผูสู้งอายุ กระแสสุขภาพและการนิยม
ธรรมชาติ จะท าใหเ้ป็นโอกาสของการใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิตและบริการ และใช้เป็นว ัตถุดิบส าคัญส าหรับการสร้างนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าสูง ข้ึน ใน 
ขณะท่ีพนัธกรณีระหว่างประเทศ และข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าทั้ งทวิภาคีและพหุภาคี จะส่ง 
ผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง ทั้งเร่ืองการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยสิ์นทางปัญญา การคา้ บริการ 
และภาคการผลิต ท าใหต้อ้งพิจารณาก าหนดจุดยนืและวางยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ สามารถรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งคุม้ครองสิทธิชุมชนและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนในระยะยาว   

การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยนั้น พบวา่ ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยเป็นจุดแข็งของประเทศมาแต่เดิม ไดรั้บผลกระทบจาก
แบบแผนการพฒันาท่ีมุ่งใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั 
ท าใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองโดยไม่ค  านึงถึงขอ้จ ากดั การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจและการยา้ย
ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีมีมลพิษสูง จากผลของการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริโภคและกระแสวตัถุนิยม ไดเ้พิ่มปริมาณมลพิษและของเสีย ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพอนามยัของประชาชน ท าใหส้ถานการณ์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นสภาพท่ี
ก าลงัเป็นปัญหาต่อการด ารงชีวติของประชาชน และส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี  



 ๑๐๐ 

พื้นท่ีป่าไมถู้กท าลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ในช่วง ๔๐ ปี ปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่า ร้อยละ ๓๓ ของ
พื้นท่ีประเทศ นอ้ยกวา่ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้เวียดนาม และต ่ากวา่ร้อยละ ๔๐ ซ่ึงเป็น
ระดบัท่ีจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวไ้ด้ การสูญเสียพื้นท่ีป่าอยา่งต่อเน่ืองท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วม น ้ า
แลง้ และภยัธรรมชาติท่ีบ่อยคร้ังและรุนแรงมากข้ึน นอกจากนั้น ยงัประสบปัญหาทั้งน ้ าขาดแคลน และ
ความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้ า สภาวะการขาดแคลนน ้ าของประเทศอยู่ในระดบัรุนแรงเม่ือเทียบตาม
เกณฑ์ของ UNESCO มีการใช้น ้ าเพิ่มข้ึนมากอย่างไม่มีขีดจ ากดั ขณะท่ีการพฒันาแหล่งน ้ าขนาดใหญ่
เพิ่มเติม มีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการครอบครองใชป้ระโยชน์ ท าให้เกิดกรณีขดัแยง้แย่ง
ชิงน ้าท่ีมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน  

ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมจากการใชท่ี้ดินไม่ถูกตอ้งตามศกัยภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
ในขณะท่ีความตอ้งการพื้นท่ีท าการเกษตรเพิ่มข้ึน ท าให้ตอ้งเพิ่มผลผลิตโดยการใชส้ารเคมี เกิดปัญหาการ
ตกคา้งของสารเคมีในดิน รวมทั้งมีปัญหาการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีกระจุกตวั ในปี ๒๕๔๖ มีผูไ้ร้ท่ีท า
กินราว ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตอ้งการท่ีดินท ากินเพิ่มถึง ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังก็ลด
ความอุดมสมบูรณ์ลง อัตราการจับสัตว์น ้ าลดลง ๓ เท่า ป่าชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่เหลือ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ แหล่งปะการังร้อยละ ๕๐ และหญา้ทะเลร้อยละ ๓๐ มีสภาพเส่ือมโทรม ส าหรับทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ก็ก าลงัถูกท าลายอยา่งรวดเร็ว สาเหตุมาจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษยท่ี์
ท าลายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ท าให้อตัราการ
สูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติเพิ่มข้ึน มีรายช่ือสัตวแ์ละพนัธ์ุพืชในบญัชีใกลสู้ญพนัธ์ุถึง ๖๘๔ ชนิด 

สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศในช่วงท่ีผ่านมา ถึงแมว้่าจะได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง แต่โดยภาพรวมยงัมีสภาพเส่ือมโทรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิต โดย
คุณภาพอากาศในบริเวณเมืองใหญ่ท่ีการจราจรหนาแน่น พื้นท่ี ท่ีมีการเผาในท่ีโล่งแจ้ง และเขต
อุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจ านวนรถยนตส์ะสม การผลิตและการน าเขา้สารอนัตราย เพื่อใชใ้นภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ขณะท่ียงัขาดกลไกการจดัการท่ีดี ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การ
กกัเก็บ การขนส่ง และการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม มีอุบติัเหตุจากสารเคมีท่ีสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและ
ทรัพยสิ์นบ่อยคร้ังข้ึน รวมทั้งเกิดการตกคา้งแพร่กระจายในส่ิงแวดลอ้มและปนเป้ือนในห่วงโซ่อาหาร จน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและการด าเนินวถีิชีวติของประชาชน   

ส าหรับปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีมากถึงปีละ ๒๒ ลา้นตนั และมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่สามารถก าจดัไดท้นั ในขณะท่ีการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ยงัท าได้



 ๑๐๑ 

จ ากดั ๒ ใน ๓ ของของเสียอนัตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโลหะ  ซ่ึงก าลงัขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว และเติบโตมากกวา่การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เท่า  

สถานการณ์และบริบทการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท าให้เป็นท่ีตระหนกัว่าทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเคยเป็นจุดแขง็ของประเทศ และเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาและการด ารงชีวิต
ของชุมชนและสังคม  ไดรั้บผลกระทบจากแบบแผนการพฒันาท่ีไม่สมดุล  ในขณะท่ีศกัยภาพและโอกาส
ของประเทศ ในฐานะท่ีมีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์สูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ยงัไม่มีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในเชิงยุทธศาสตร์อย่างชดัเจน  หากประเทศไม่มีการ
ปกป้องดูแลโดยเหมาะสม ก็จะท าใหฐ้านทรัพยากรดงักล่าวเส่ือมโทรมอ่อนแอ จนกลายเป็นขอ้จ ากดัได ้  

ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความมัน่คงของฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดใ้ชห้ลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประกอบดว้ย ๓ แนวทาง ไดแ้ก่ การรักษา
ฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ 
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และการพฒันาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อวางพื้นฐานส าหรับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ซ่ึงการด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะ
ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการด ารงชีพพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
ควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ให้รบกวนระบบนิเวศท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างสรรคคุ์ณค่าของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการใช้
โอกาสจากบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและเป็นการพฒันาท่ีสอดคล้องกับพื้นฐานของประเทศ 
เช่ือมโยงวิถีชีวิต  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่  ทั้งน้ี จะท าให้ทุกฝ่ายตระหนกัถึง
คุณค่าของฐานทรัพยากร ท่ีตอ้งหวงแหนรักษาไวต้ลอดไป ท าใหเ้กิดการบูรณาการเช่ือมโยงการเสริมสร้าง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประโยชน์กบัสังคม
ทุกระดบั และสร้างสมดุลของการพฒันา ท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีความสุขไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ๒  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับทิศทางการพฒันาให้กลบัมาสู่รากฐานท่ีเป็นจุด
แข็งและเป็นศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของสังคมไทย โดยมุ่งหวงัวา่ทิศทางการพฒันาดงักล่าว จะช่วยปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมากข้ึน สร้างโอกาสการพฒันาท่ีเปิดกวา้งหลากหลายให้สังคมและชุมชน ตาม
เ งื ่อ น ไ ข ส ภ า พ แ ว ด ล อ้ ม  ศ กั ย ภ า พ แ ล ะ ภ ูม ิป ัญ ญ า ข อ ง ค น ใ นส ัง ค ม  แ ล ะ ค า ด ห ว งั ว า่ 
แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐาน



 ๑๐๒ 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จะกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่คนส่วนใหญ่ของประเทศ น าไปสู่
ความพอเพียง พึ่งตนเองไดแ้ละสังคมท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั  



 ๑๐๓ 

๒.๑ วตัถุประสงค์ 

(๑) เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ยกระดบัการสร้างคุณค่า และคุณภาพชีวติของประชาชน 

(๒) เพื่อเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นฐานการพฒันาประเทศท่ีมัน่คง สมดุลและย ัง่ยนื 

(๓) เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะยาว 

(๔) เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจและมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากขอ้ตกลงในพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศ   

๒.๒ เป้าหมาย  

(๑) การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

(๑.๑) คุ ้มครองพื้นท่ีป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ พื้นท่ี 
ป่าอนุรักษไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๘ ของพื้นท่ีประเทศ  ฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ ์ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ไร่  

(๑.๒) ฟ้ืนฟูพื้นท่ีดินท่ีมีปัญหา เช่น พื้นท่ีดินเปร้ียว ดินเค็ม ดินขาดอินทรีย ์
ไม่ต ่ากวา่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่  และลดพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการชะลา้งพงัทลายไม่ต ่ากวา่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่      

(๒) การตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นในการด ารงชีวติ 

(๒.๑) ออกกรรมสิทธ์ิที่ดิน (โฉนด) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ จดัสรรที่ท  ากินให้ผูไ้ร้ท่ี
ท  ากินไม่นอ้ยกวา่ ๗๐๐,๐๐๐ ราย   

(๒.๒) มีการบริหารจัดการลุ่มน ้ าอย่างบูรณาการ ๒๕ ลุ่มน ้ า และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทานไม่นอ้ยกวา่ ๘ แสนไร่  

(๒.๓) มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ ของเสียอนัตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้ง
ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอนัตรายจาก
ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้โดยผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้ 



 ๑๐๔ 

(๒.๔) ลดการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรให้ไม่เกินปีละ ๓.๕ ล้านตนั 
รวมทั้งมีระบบจดัการสารเคมีอยา่งครบวงจรตั้งแต่การผลิต การน าเขา้ จนถึงการก าจดัท าลาย 

(๒.๕) ควบคุมรักษาคุณภาพน ้ า ในลุ่มน ้ าต่างๆ และแหล่งน ้ าธรรมชาติ ให้อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และดี รวมกนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๘๕ ฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าสายหลกั โดยเฉพาะเจา้พระยา
ตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ล าตะคองตอนล่าง และทะเลสาบสงขลา ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมาก และ
ควบคุมคุณภาพอากาศทั้งในเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

(๓) การวางรากฐานด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(๓.๑) มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ระดับประเทศ  
๑ ระบบ รวมทั้งมีกลไกระเบียบควบคุมการเขา้ถึง การใช ้และการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 

(๓.๒) เกิดเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองที่มีความมัน่คงด้านอาหารและสุขภาพ 
จากการจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ ๑,๕๐๐ ชุมชน 

 ๓  แนวทางการพฒันา 

หลกัการส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดแนวทางการพฒันาของยุทธศาสตร์ ประการแรก คือตอ้งให้
ความส าคญักบัการอนุรักษฟ้ื์นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัโดย
ต่อเน่ือง ประการท่ีสองจะตอ้งระมดัระวงัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ การด ารงชีวิตของคน
ในชุมชน การสร้างกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจ ให้เป็นไปอยา่งรู้คุณค่าโดยการมีส่วนร่วมของผู ้
ได้รับผลประโยชน์และผูไ้ด้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร ประการท่ีสาม คือการน าจุดแข็งและ
โอกาสของประเทศ คือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างกระบวนการพฒันาประเทศ
อย่างสมดุล ดว้ยการวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีผสมผสานระหวา่ง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และประการสุดทา้ย คือ 
การบริหารจดัการความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และการไดรั้บผลกระทบจาก
มลพิษโดยสันติ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 



 ๑๐๕ 

๓.๑ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  

การตระหนกัว่าฐานทรัพยากรเป็นทรัพยสิ์นร่วมกนัของสังคม ทุกคนมีส่วนไดรั้บประโยชน์
และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกนั  จะท าให้เกิดการปรับเปล่ียนบทบาทการบริหารจดัการให้เกิด
ลกัษณะกระจายอ านาจ  และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างศกัยภาพ 
และจิตส านึก เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจ  เพื่อรักษาสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใช้
ประโยชน์ ระหวา่งผลประโยชน์ระยะสั้นกบัผลประโยชน์ระยะยาว และระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  
นอกจากนั้น ยงัจ  าเป็นตอ้งสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐ องค์กรพฒันา
เอกชน ภาคเอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน และนกัวิชาการ เพื่อให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนทางสังคมอยา่งแทจ้ริง โดยมี
แนวทางด าเนินงาน ดงัน้ี 

(๑) พฒันาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้  

พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และขอ้มูลแผนท่ี ๑ : ๔๐๐๐ เพื่อใช้
ก าหนดแนวเขตอนุรักษท่ี์ชดัเจนโดยชุมชนมีส่วนร่วม  และจดัท าระบบฐานขอ้มูลและทะเบียนการบุกรุก
ใชป้ระโยชน์ เพื่อวางระบบกระจายการถือครองให้คนยากจนมีปัจจยัการผลิตเป็นของตนเอง สนบัสนุน
การวิจยัร่วมระหวา่งภาควิชาการกบัชุมชนทอ้งถ่ิน คน้หาองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของชุมชน 
ตามลกัษณะของระบบภูมินิเวศน์ ในการดูแลฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศท่ีส าคญั เช่น ป่าตน้น ้ า ลุ่มน ้ า ระบบนิเวศชายฝ่ัง แหล่งก าเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
จดัท าเป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นเอกภาพ น าไปเผยแพร่ต่อชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสร้างฐาน
องคค์วามรู้และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากร  รวมทั้งเผยแพร่รูปธรรมตวัอย่างในการอนุรักษ์
และจดัการฐานทรัพยากรท่ีมีความสมดุลและย ัง่ยนื    

(๒) ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในจัดการทรัพยากร   

กระจายอ านาจการจดัการทรัพยากรใหชุ้มชนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพ สนบัสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วม การสร้างความเขม้แข็งของประชาคม ส่งเสริมบทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น และการสร้างเครือข่ายทางสังคม เครือข่ายอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแลฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้ง
ถ่ายทอดยกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรร่วมกบัความรู้สมยัใหม่ เช่ือมโยงการจดัการ
ทรัพยากรกบัการผลิตของชุมชน  ส่งเสริมชุมชนในการจดัตั้งป่าชุมชน การจดัการประมง ทะเล และทรัพยากร
ชายฝ่ัง สร้างมาตรการจูงใจสนบัสนุนใหชุ้มชนท าหนา้ท่ีฟ้ืนฟู รักษาสายพนัธ์ุทอ้งถ่ิน ทั้งพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์
ท่ีมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิต เป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี หายากและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมัน่คง



 ๑๐๖ 

ด้ า น อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  ซ่ึ ง จ ะ ท า ใ ห้ ชุ ม ช น ท่ี อ ยู่ ร า ย ร อ บ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ 
ฐานทรัพยากร เป็นฐานเครือข่ายทางสังคมท่ีเขม้แขง็ในการฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   

(๓) พฒันาระบบการจัดการร่วมเพือ่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓.๑) ให้ความส าคญักับการก าหนดเขต และการจดัการเชิงพื้นท่ี โดยค านึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตร์และขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สร้างแนวกนัเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์
โดยจดัท าข้อตกลงกับชุมชนท้องถ่ิน เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นท่ีในอนาคต ก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์และกระจายการถือครองท่ีดิน โดยร่วมกบัทอ้งถ่ินก าหนดเขตการใชท่ี้ดินและวางผงัเมือง แกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัแยง้เร่ืองการทบัซ้อนของแนวเขตท่ีดิน และจดัระเบียบการบุกรุกใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ 
และพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ ก าหนดมาตรการเพื่อรักษาท่ีดินท่ีเหมาะสมซ่ึงรัฐไดล้งทุนพฒันาระบบชลประทาน 
ไวแ้ลว้ ใหเ้ป็นท่ีดินส าหรับการเกษตรตลอดไป 

(๓.๒) มีมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินหยุดใช้ชัว่คราว ส าหรับทรัพยากรท่ีอยู่ใน
ภาวะถูกท าลายสูง เพื่อให้ทรัพยากรนั้นไดส้ร้างตวัใหม่ และเกิดความย ัง่ยืน ในบางพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัสูง 
โดยประกาศเป็นพื้นท่ีควบคุมอยา่งชดัเจน 

(๓.๓) สร้างกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างสันติวิธี ยุติธรรมอยู่บนหลกัเกณฑ ์
ท่ีทุกภาคส่วนยอมรับ และบูรณาการให้เกิดความสมดุลในการปรับเปล่ียนเป้าประสงค์และกระบวนการ
ผลิตท่ีไม่ย ัง่ยนืไปสู่ความสมดุลท่ีไดจ้ากการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 

(๓.๔) ฟ้ืนฟูสภาพป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยปฏิบติัตามมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์อยา่งเขม้งวด และปลูกป่าเสริม ก าหนดมาตรการ “คน
อยู่ร่วมกับป่า” โดยให้ท ากิจกรรมสนับสนุนการฟ้ืนฟูรักษาระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยยงัคงรักษาระบบนิเวศไวต้ลอดไป  

(๓.๕) บริหารจดัการน ้ าในลุ่มน ้ าอย่างบูรณาการ เพื่อให้มีน ้ าในปริมาณและคุณภาพ
ท่ีเหมาะสม สนองความตอ้งการจ าเป็นในการด ารงชีวติท่ีดีและการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีพอเพียง โดย 

๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ ด้วยการปลูกป่า
เสริมสร้างฝายในพื้นท่ีตน้น ้า ปลูกหญา้แฝกในพื้นท่ีลาดชนั  

๒) พฒันาแหล่งน ้ าเพื่อการใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน โดยการจดัหาน ้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอทัว่ถึงทุกหมู่บา้น เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกกัของแหล่งน ้ าท่ีมีอยู่
เดิม ฟ้ืนฟูปรับปรุงแหล่งน ้ าธรรมชาติ ขุดสระน ้ าในไร่นา พฒันาระบบโครงข่ายเช่ือมโยงแหล่งน ้ าและ 



 ๑๐๗ 

การกระจายน ้า พฒันาแหล่งน ้ าใหม่เพิ่มเติมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและท่ีประชาชนยอมรับ และพฒันา
น าน ้ าบาดาลมาใชร่้วมกบัน ้ าผิวดิน ในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพน ้ าบาดาลเพียงพอ ภายใตก้ารบริหารจดัการความ
ตอ้งการใชน้ ้าอยา่งคุม้ค่า  



 ๑๐๘ 

๓) ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภยั โดยการก่อสร้างแก้มลิงรองรับ 
น ้าท่วม การปรับปรุงระบบป้องกนัและระบายน ้าชุมชนเมือง 

๔) ควบ คุ มและบรร เท า ปัญหาน ้ า เ สี ย  โดยก าร ฟ้ื นฟู แล ะ เพิ่ ม 
ขีดความสามารถของระบบบ าบดัน ้าเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ่ การบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมและก าจดัน ้ า
เสียให้เกิดประสิทธิผล การสนบัสนุนการบ าบดัน ้ าเสียท่ีแหล่งก าเนิดทั้งจากครัวเรือนและรวมกลุ่มอาคาร 
ตลอดจนการจดัเก็บค่าบ าบดัน ้าเสีย  

๕) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการน ้ า โดยพฒันา
ระบบช่วยในการตัดสินใจบริหารจัดการน ้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน ้ าแล้งและน ้ าท่วม ระบบ
ฐานขอ้มูลสถานการณ์น ้ าและโครงการแหล่งน ้ าต่างๆ เพื่อการติดตามประเมินผล พฒันาศกัยภาพของ
องคก์รบริหารจดัการน ้ าระดบัชาติและองค์กรภาครัฐ ให้สามารถผลกัดนันโยบายการบริหารจดัการน ้ าใน
ลุ่มน ้ าอย่างย ัง่ยืนสู่การปฏิบติั และสามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ระหวา่งส่วนกลางกบัพื้นท่ีได ้รวมทั้งพฒันาองคก์รลุ่มน ้ าและองคก์รชุมชน ให้มีองคค์วามรู้และศกัยภาพ
ในการปฏิบติัการจดัการน ้าและบรรเทาปัญหาขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัน ้าในระดบัพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

(๓.๖) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยรณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรใช้
วิธีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม มีความหลากหลาย ก าหนดมาตรการลดการใช้สารเคมีการเกษตร  ลดและ
ควบคุมการปลูกพืชเชิงเด่ียว ส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ ์ขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย ์เกษตรย ัง่ยืน  เพื่อ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีเกษตรกรรม  

(๓.๗) ส่งเสริมการจัดการพื้นท่ีทางทะเลและชายฝ่ังอย่างผสมผสานภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ให้มีการก าหนดเขตพื้นท่ีและหลกัเกณฑ์การใชป้ระโยชน์ โดย
การตกลงร่วมกนัของภาคีการพฒันา ในการจดัการป่าชายเลนชุมชน การคุม้ครองปะการัง หญา้ทะเล พื้นท่ี
จบัสัตวน์ ้า พื้นท่ีเพาะเล้ียง และการท าประมงชายฝ่ัง    

(๓.๘) จดัให้มีหลกัเกณฑ์และมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ ใหอ้ยูภ่ายใตขี้ดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การสร้างคุณค่าการท่องเท่ียวในเชิง
คุณภาพมากกวา่การเพิ่มปริมาณนกัท่องเท่ียว  

(๓.๙) วางแผนบริหารจดัการทรัพยากรแร่ ปรับปรุงอตัราค่าภาคหลวง และเพิ่ม
สัดส่วนรายไดใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาเพื่อก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน าแร่มาใช้
ประโยชน์ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต ก าหนดมาตรการและการบงัคบัใชท่ี้เขม้งวดเพื่อ



 ๑๐๙ 

ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดลอ้ม ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้ป่า
ตน้น ้าล าธาร และสุขภาพอนามยัของประชาชน  

(๓.๑๐) พฒันาระบบการจดัการและป้องกนัภยัพิบติั   ให้ความส าคญักบัการจดัท า
แผนจดัการภยัพิบติัท่ีครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั หลงัเกิดภยั และแผนป้องกนัระยะยาว 
พฒันาระบบการเตือนภยัล่วงหน้า การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการป้องกนัและลดผลกระทบ 
ที่ใช้ทั้งมาตรการดา้นกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตพื้นท่ีเส่ียงภยั 

๓.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่เีพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติและการพฒันาทีย่ัง่ยนื  

ตลอดเวลาท่ีผา่นมา โครงสร้างการผลิตและบริการของไทยใชท้รัพยากรเป็นฐานหลกัอยา่ง
ส้ินเปลือง ไม่คุม้ค่า ประกอบกบักระแสการบริโภคแบบวตัถุนิยม ยิ่งท าให้คนเกิดความตอ้งการบริโภค
มากข้ึน มีการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง จนไม่สามารถเกิดหรือสร้างข้ึนมาใหม่ทนักบัความตอ้งการ
ใช้ได้ ทั้ งย ังปล่อยของเสียท่ีเหลือจากการใช้ดังกล่าวให้เป็นภาระในการจัดการ ซ่ึงบางประเภทก็ 
เป็นสารอนัตราย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติของสาธารณชนอีกดว้ย  นอกจากน้ี การ
บริหารจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้มที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการแกปั้ญหาแบบแยก
ส่วนและแกไ้ขท่ีปลายเหตุ ซ่ึงนอกจากจะไม่ท าใหม้ลพิษลดลงแลว้ ยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงกวา่การป้องกนั
มิให้ปัญหาเกิด อนัเป็นการจดัการด้านอุปสงค์ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย
ตั้งแต่ตน้ทางหรือท่ีแหล่งก าเนิด ดงันั้น เพื่อให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกลบัมาเป็นฐานใน
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดอี้กคร้ังหน่ึง จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตและการบริโภค  ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งจ  าเป็นตอ้งเร่งปลูกจิตส านึกและ
สร้างค่านิยมใหม่เร่ืองการบริโภคอยา่งพอเพียง สร้างความรู้และความเขา้ใจแก่สาธารณชนเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมให้มุ่งสู่ความย ัง่ยืนมากข้ึน สร้างอุปสงค์ในสินคา้และบริการท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างเพียงพอท่ีจะจูงใจให้ผูป้ระกอบการปรับเปล่ียนวิธีการมาผลิตสินคา้และบริการ
ป ร ะ เ ภ ท น้ี ม า ก ข้ึ น  ร ว ม ทั้ ง ต้ 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 น้ น 
การป้องกนัหรือควบคุมมลพิษตั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

(๑) การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื ่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(๑.๑) ก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืนในสังคม 
เช่น การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่งท่ีประหยดัพลงังานคือระบบราง



 ๑๑๐ 

และการขนส่งทางน ้ าแทนการขนส่งทางถนน การใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตวั 
เพื่อให้เกิดการประหยดัทรัพยากร พลงังานและลดมลพิษ การก าหนดมาตรการทางภาษีและราคา เพื่อ
จูงใจใหเ้กิดการปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 



 ๑๑๑ 

(๑.๒) ส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาดในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กท่ีก่อมลพิษ รวมทั้งขยายผลประสบการณ์เรียนรู้ดา้นการผลิตท่ีสะอาด 
จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ พฒันาบุคคลากรดา้นเทคโนโลยสีะอาด โดยเฉพาะส าหรับ SMEs ในกลุ่ม
วสิาหกิจ และคู่คา้ธุรกิจ 

(๑.๓) ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรย ัง่ยืนเพื่อลดการใชส้ารเคมีในภาค
เกษตร  โดยส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร   ส่งเสริม
การท าเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ พฒันาถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ดา้นเกษตรย ัง่ยืน มีการประกนัความ
เสียหายผลผลิตจากการปรับเปล่ียนการท าเกษตรกระแสหลกัมาท าเกษตรย ัง่ยืน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
ด ้านการตลาดรองรับสินค ้า เกษตรอินทรีย ์  ตลอดจนส่ง เส ริมให้มีการน าวสัดุเหลือ ทิ ้งทาง
การเกษตรมาใชป้ระโยชน์ 

(๑.๔) ก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ทั้งทางการเงินและการคลงัเพื่อให้เกิด
การผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยนื  รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จูงใจให้เกิดการประหยดั
การใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิต และจูงใจสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตท่ีสะอาด เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการใชท้รัพยากร ลดหยอ่นภาษีส าหรับผูผ้ลิตสินคา้ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการท่ีน าวสัดุใช้แลว้มาเป็นวตัถุดิบ
ในการผลิต สนับสนุนการลงทุนแก่ผูผ้ลิตสินคา้จากวสัดุใช้แลว้  รวมทั้งลดหยอ่นภาษีน าเขา้เทคโนโลยี
สะอาดและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแก่ผูป้ระกอบการ ตลอดจนผลกัดนัให้สถาบนัการเงินพิจารณาให้สินเช่ือ
เงินกูด้อกเบ้ียต ่าแก่ผูป้ระกอบการท่ีใชก้ระบวนการผลิตท่ีสะอาด  

(๑.๕) ส่งเสริมการวิจยั พฒันา และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวสัดุ 
และนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้เกิดการประหยดั ทรัพยากร พลงังาน และลดมลพิษ รวมทั้งการผลิต
พลงังานทดแทนจากพืชและชีวมวล โดยให้ด าเนินการร่วมกบัภาคเอกชนท่ีจะเป็นผูน้ าองคค์วามรู้ดงักล่าว
ไปใช้ในเชิงพาณิชย ์และชุมชนท่ีมีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมให้ต่อยอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่
แลว้ โดยเฉพาะในภาคเกษตรท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูม่าก 

(๑.๖) สร้างตลาดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยภาครัฐเป็นผูน้ า
ในการบริโภค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐให้สามารถรองรับสินคา้ดงักล่าว รวมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก  พฒันาและจดัท าฐานขอ้มูลสินคา้
ฉลากเขียว/สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ก าหนดและให้รางวลักบัหน่วยงานท่ีเป็นองคก์รสีเขียวของ
ภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในองค์กรภาคเอกชนผ่านห่วงโซ่อุปทาน 



 ๑๑๒ 

สีเขียวหรือการจดัการส่ิงแวดล้อมผ่านคู่คา้ทางธุรกิจ ควบคู่กบัการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายผูบ้ริโภคเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และความร่วมมือในการพิทกัษ์สิทธิและเฝ้าระวงั เช่น เป็นชมรม
หรือเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผูบ้ริโภคเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เป็นตน้  

(๑.๗) ส่งเสริมการใช้วฒันธรรม ประเพณี การด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้สถาบนั
ครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัศาสนา ผ่านการให้ความรู้โดยตรง การท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และการท ากิจกรรมร่วมกนั  ตลอดจน สร้างตวัอย่างชุมชนพอเพียง ที่มีการบริโภคตามความจ าเป็น 
ผลิตโดยใช้ทรัพยากรของทอ้งถ่ิน บนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม เน้นการเรียนรู้และพึ่งตนเอง ตวัอย่างเช่น 
ชุมชนเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 

(๑.๘) รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างจิตส านึก ความรู้ความเขา้ใจและ
สร้างค่านิยมเก่ียวกบัการบริโภคท่ีย ัง่ยืน การบริโภคอย่างพอเพียง รวมทั้งให้ขอ้มูลข่าวสาร และถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของการบริโภคท่ีไม่ย ัง่ยืนหรือมีการปนเป้ือนของสารพิษต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีองคค์วามรู้เพียงพอต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ 

(๒.๑) ผลักดันให้เกิดระบบประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment - SEA) ตั้งแต่ขั้นของการก าหนดนโยบาย แผน และการพฒันาระดบัพื้นท่ี 
อยา่งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพในการรองรับและบริหารจดัการมลพิษของพื้นท่ี รวมทั้งจดัให้มีระบบ กลไก 
และตวัช้ีวดัผลกระทบทางสุขภาพจากส่ิงแวดลอ้ม (Health Impact Assessment - HIA) และพฒันาระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ  ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
และน าหลกัการดงักล่าว มาก าหนดไวใ้นการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาของรัฐและ/หรือท่ี
รัฐอนุมติัให้เอกชนด าเนินการ ตลอดจนให้มีการส ารวจประเมินผลกระทบโครงการพฒันา โดยเฉพาะ
โครงการพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐท่ีมีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

(๒.๒) ก าหนดเขตการใช้ท่ีดิน รวมทั้งก าหนดทิศทางและจดัระเบียบการเติบโตของ
ชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงศกัยภาพของธรรมชาติ วฒันธรรม ปริมาณและประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อใหส้ามารถควบคุมผลกระทบมิ
ใหเ้กินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีและความสามารถในการบริหารจดัการ 



 ๑๑๓ 

(๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจดัการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ของเสีย
อนัตราย และขยะติดเช้ือ โดยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและคดัแยกขยะ ณ  แหล่งก าเนิด 
สนบัสนุนการสร้างธุรกิจชุมชน สวสัดิการชุมชน และธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  พฒันาระบบรวบรวม
คดัแยกและโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในการจดัการ ของเสียอนัตราย  รวมทั้ง
ออกกฎหมายใหผู้ป้ระกอบการรับผดิชอบต่อซากผลิตภณัฑ์ของตนเอง เรียกเก็บภาษีผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดของ
เสียอนัตราย พิจารณาน ามาตรการภาษีบรรจุภณัฑ์ และการเก็บอตัราภาษีท่ีแตกต่างกนั ส าหรับสินคา้ท่ีน า
กลบัมาใช้ใหม่ไดแ้ละท่ีเป็นของเสียอนัตราย สนับสนุนการวิจยั และน ามาใช้เชิงพาณิชยส์ าหรับผลิตภณัฑ์/
บรรจุภณัฑ์ทดแทน ตลอดจนสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบเก็บขนและก าจดัขยะติดเช้ือ
แยกต่างหากและเป็นแบบรวมศูนย ์

(๒.๔) จดัการการใช้สารเคมีอย่างเป็นระบบ ควบคุมได ้และปลอดภยั ทั้งสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ซ่ึงรวมทั้งสาธารณสุข มีระบบควบคุม เฝ้าระวงั และติดตาม 
ทั้งการผลิต เก็บกกั ขนส่ง ใช้ ก าจดั และจดัการดา้นความเส่ียง อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวงจร ติดตาม
ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับนโยบายการจดัการสารเคมีของต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป และ
เผยแพร่ขอ้มูลความเคล่ือนไหวให้ผูป้ระกอบการตระหนกัและเขา้ใจ ส่งเสริมและพฒันาให้หน่วยงานท่ีมี
ขอ้สนเทศเก่ียวกบัสารเคมีและอาชีวอนามยัมีการจดัเก็บขอ้มูลให้สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลกนัได ้เพื่อ
จดัการความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีในประเทศ 

(๒.๕) ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเผาใน
ท่ีโล่ง  และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยเร่งปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนท่ีปราศจากมลพิษ เช่น รถไฟฟ้า เป็นตน้ สนบัสนุนการใชเ้คร่ืองยนต์
และพลังงานสะอาด โดยเฉพาะในระบบขนส่งสาธารณะ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง และสนับสนุน
มาตรการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) 

(๒.๖) ยกระดบัขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก าจดั/บ าบดั
มลพิษขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งทางดา้นวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ควบคู่กบัการสร้าง
จิตส านึก และกระจายอ านาจการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปยงัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชน ในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั ก าหนดเง่ือนไขดา้นงบประมาณเพื่อ
จูงใจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการจดัเก็บค่าบ าบดั
น ้ าเสีย และค่าก าจดัขยะเพื่อน ามาใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน จดัท าศูนยจ์ดัการขยะรวมหรือการ
ลงทุนร่วมกนั รวมทั้งจดัให้มีระบบการชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการของรัฐ และ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การท าหลุมฝังกลบหรือเตาเผาขยะ และระบบบ าบดั
น ้าเสีย  เป็นตน้ 



 ๑๑๔ 

(๒.๗) ส่งเสริมให้มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อก าหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ ต่อ
พนัธกรณีและขอ้ตกลงระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อนุสัญญาวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารเคมีและของเสียอนัตราย เช่นอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสาร
มลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน และอนุสัญญารอตเตอร์ดมัวา่ดว้ยกระบวนการแจง้ขอ้มูลล่วงหนา้ส าหรับสารเคมี เป็น
ตน้ ติดตามสถานการณ์ความเคล่ือนไหวและประเด็นการเจรจา และสร้างทีมผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเจรจาต่อรอง จดัท ากฎหมายเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐาน ควบคุมการน าเขา้และการใช้สารเคมีและ
ของเสียอนัตรายภายใตอ้นุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัประเภทโครงการท่ีสมควร
ด าเนินการ และการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตภายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งประเทศ ในระดบัโลก ภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน และการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกนัในเวทีระหวา่งประเทศ  

๓.๓ การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปัิญญาท้องถิ่น  

โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส าคญั การพฒันาจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน คือ เร่ิมตน้จากการสร้างองคค์วามรู้และภูมิคุม้กนั พร้อมทั้งป้องกนัการคุกคามจากภายนอก เม่ือมี
ความเขม้แขง็พึ่งตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง แลว้จึงขยายโอกาส  สร้างเครือข่าย ยกระดบัภูมิปัญญาและการผลิต 
พฒันานวตักรรม จนสามารถเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจระดบัประเทศและการส่งออกไดต้ามศกัยภาพท่ีแทจ้ริง 
โดยแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จะเป็นการวางพื้นฐาน เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว  มีแนวทางดงัน้ี 

(๑) จัดการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกนั   

แมว้่าประเทศไทยจะมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ และมี
การสะสมองค์ความรู้ที่เกิดจากการด ารงชีวิตและการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรของชุมชนมาแต่เดิม  
แต่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัไม่มีการเช่ือมต่อกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ ท าให้ฐานความรู้ของประเทศโดยภาพรวมยงั
ไม่เขม้แข็ง  และขณะน้ีมีทั้งโอกาสและภยัคุกคามจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันั้น การพฒันาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพควรเร่ิมตน้จากการสร้างองคค์วามรู้และภูมิคุม้กนัก่อนเป็นล าดบัแรก  ดงัน้ี 

(๑.๑) พฒันาระบบฐานขอ้มูล วางระบบการจดัการฐานขอ้มูลและสร้างศูนยข์อ้มูล
ระดับชาติด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียดด้านอนุกรมวิธาน คุณสมบติั การใช้
ประโยชน์ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระบุชุมชนเจา้ของภูมิปัญญา  รวมทั้งจดัท าระบบขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ท่ีให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยภาครัฐและภาคีการพฒันา ช่วยพฒันาระบบการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลฐานบญัชี



 ๑๑๕ 

ทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน จดัท าระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัท่ีสามารถเช่ือมโยงใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้
โดยใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถคุม้ครองการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพื่อการคา้โดยไม่เป็นธรรม 

(๑.๒) สร้างองค์ความรู้และบุคลากร สร้างระบบการเรียนรู้และจิตส านึกของชุมชน
ให้ตระหนกัถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างองคค์วามรู้และบุคลากร 
จดัท าหลกัสูตรดา้นความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และใชป้ระโยชน์ โดยเฉพาะเร่ือง
สุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ การแพทยแ์ผนไทย สมุนไพร และเกษตรธรรมชาติ ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้สืบ
ทอดอย่างเป็นระบบ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จดัตั้งโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยทุกภูมิภาค  สนับสนุนการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ และความเข้าใจอย่างบูรณาการ 
ทั้งด้านนิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสนับสนุนปราชญ์ชาวบา้น และ 
แพทยแ์ผนไทย และนักพฤกษศาสตร์พื้นบา้น ในการสืบทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างคนรุ่นต่อไป รวมทั้ง
ระดมใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิบตัร  ทรัพยสิ์นทางปัญญา สร้างความต่ืนตวั  ความหวงแหนภูมิปัญญาไทย และ
เผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน 

(๑.๓) ส่งเสริมการวิจัยพฒันา ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนบัสนุนวิธีการวิจยัและพฒันาร่วมระหวา่งนกัวิชาการและชุมชนให้ความส าคญักบังานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจทอ้งถ่ินหรือการวิจยัเพื่อทดแทนการน าเขา้  เช่น พฒันาบริการดา้น
สุขภาพสมุนไพร สร้างผลิตภาพเกษตรปลอดสารพิษ การปรับปรุงพนัธ์ุและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุ รวมทั้งวิจยั
และพฒันาเพื่อยกระดบัองคค์วามรู้ภูมิปัญญา สร้างสรรคคุ์ณค่าของผลิตภณัฑ์ และสร้างนวตักรรมท่ีเป็น
สินคา้ทอ้งถ่ิน 

(๑.๔) คุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก 
โดยเฉพาะจากพนัธกรณีระหว่างประเทศ และขอ้ตกลงการเปิดเขตการคา้เสรี ติดตามสถานการณ์ความ
เคล่ือนไหวและประเด็นการเจรจา เตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองในเวทีโลก มีมาตรการเชิงรุกเพื่อ
รองรับเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาและการจดสิทธิบตัรส่ิงมีชีวิต ท่ีอาจท าให้การเขา้ถึงเพื่อใชป้ระโยชน์ฐาน
ทรัพยากรของชุมชนมีปัญหาในอนาคต สร้างกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะที่เปิดกวา้ง เพื่อ
พิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยสร้างกลไกภายในทั้งดา้นกฎหมายและ
การบริหารจดัการที่เขม้แข็งโปร่งใส ก่อนการรับรองพนัธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดบัภูมิภาค และก าหนดจุดยนืร่วมกนัในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑.๕) สร้างระบบการคุม้ครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
ทั้งในแง่ของกฎหมาย มาตรการ การจดัตั้งองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีกลไกปกป้อง
พนัธุกรรมและสิทธิภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการเฝ้าระวงั ก ากบัดูแล ก าหนดเง่ือนไขการเขา้ถึงขอ้มูลและ
องค์ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งเพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สร้างกลไกการตอบแทนผลประโยชน์แก่ชุมชนท่ีเป็นเจา้ของพนัธุกรรมและภูมิปัญญา เม่ือมีการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์  

(๑.๖) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถ่ิน เพื่อรักษาความ
หลากหลายของสายพนัธ์ุ ท่ีเช่ือมโยงกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน โดยเฉพาะการ



 ๑๑๖ 

คุม้ครองสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ  การอนุรักษ์พนัธ์ุขา้วพื้นเมือง และพืชพรรณซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
และประเทศ สร้างธนาคารทรัพยากรพนัธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
พฒันากลไกมาตรการในการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพ และการป้องกนัชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน  

(๒) ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมั่นคงของภาค
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ บทบาทของ
ชุมชน ท่ีเร่ิมจากการพึ่งตนเองจนเกิดความเขม้แขง็แลว้ จึงขยายโอกาสไปสู่การผลิตเพื่อการคา้ โดยชุมชนท่ีมี
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอาศยัอยูร่ายรอบฐานทรัพยากร จะสามารถน าทรัพยากรมาใชเ้พื่อการพึ่งตนเองในการด ารง
ชีพ สร้างความมัน่คงทางอาหารและสุขภาพ เม่ือชุมชนเขม้แข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ควรสนบัสนุนให้
มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทรัพยากร องค์ความรู้ และสร้างตลาดทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เกิดการพฒันาภูมิปัญญาจนสามารถเร่ิมสร้างนวตักรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ โดยความร่วมมือจาก
เครือข่ายต่างๆ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม   

(๒.๑) ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างความมัน่คง
ด้านอาหารและสุขภาพ ท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างย ัง่ยืน ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและส่งเสริมรูปแบบการผลิตของ
ชุมชนท่ีพึ่งตนเองดา้นอาหารและสุขภาพดว้ยทรัพยากรทอ้งถ่ิน  โดยการสร้างความหลากหลายให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสร้างข้ึน ควรเผยแพร่รูปธรรมตวัอยา่งท่ีประสบ
ความส าเร็จ และประสานใหเ้กิดการเรียนรู้และความร่วมมือกบัชุมชนท่ีเขม้แขง็ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

(๒.๒) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการท่ีชุมชนมีศกัยภาพในการจดัการ  โดย
พฒันาศกัยภาพของชุมชนให้มีอ านาจในการจดัการผลิต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากร
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น บริการสุขภาพ เกษตรอินทรีย ์สมุนไพร ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  อาหารสุขภาพ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการวิเคราะห์ทิศทางและโอกาสทางการตลาด จดัท าแผนท่ีน าทางของการพฒันา
และแนวทางส่งเสริมในภาพรวม โดยเร่ิมตน้จากการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้เขม้แข็งข้ึนมาเป็นล าดบั  
ส่งเสริมการรวมตวั เช่ือมโยงขยายเครือข่าย เพื่อสร้างฐานการผลิตและการตลาดท่ีเขม้แขง็ 

(๒.๓) พฒันาบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนให้เขม้แข็ง โดยการฝึกอบรม พฒันาทกัษะ
ดา้นการผลิต การจดัการ และการตลาด โดยสร้างตวัอยา่งท่ีไดม้าตรฐานเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริม SMEs ให้มี
ระบบการจดัการท่ีดี มีการรวมกลุ่มเพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจการ สนบัสนุนการวจิยัตลาดของสินคา้และ
บริการท่ีเช่ือมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น นวดไทย สปา อาหาร เกษตรปลอดสารพิษ 
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาขีดความสามารถ และพฒันาให้กา้วหนา้ ควรสร้างบุคลากรและแรงงานให้
เพียงพอ สอดคลอ้งกบัทิศทางการขยายตวัและสนองตลาดท่ีกวา้งขวางข้ึน  



 ๑๑๗ 

(๒.๔) สนบัสนุนและบูรณาการนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการเสริมสร้าง
สุขภาพ การพฒันาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทย อาหารปลอดภยั การส่งเสริมเกษตรกรรมย ัง่ยืน 
การลดสารเคมีการเกษตร รวมทั้งก าหนดจุดยืนท่ีชดัเจนในประเด็นท่ีอาจมีขอ้ขดัแยง้เชิงนโยบายในอนาคต 
เช่น เร่ืองส่ิงมีชีวติดดัแปรพนัธุกรรม (GMOs) เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนเกิดความเขา้ใจ 
และด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 



 ๑๑๘ 

(๓) พัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศ  

การยกระดบัการผลิตเพื่อการแข่งขนั ควรด าเนินการเม่ือชุมชนมีความเขม้แข็ง  มี
ความพร้อมในดา้นพื้นฐานองคค์วามรู้ท่ีเป็นระบบ และสามารถดูแลปกป้องฐานทรัพยากรไดอ้ยา่งเขม้แขง็แลว้ ซ่ึง
จะต้องค านึงถึงศักยภาพและความพร้อม อย่างรอบคอบ เพื่อเร่ิมสร้างนวตักรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
ยกระดบัให้สูงข้ึน โดยพิจารณาจากกระแสการเติบโตและความตอ้งการในตลาด ควรวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศอย่างต่อเน่ือง ส่วนการพฒันาสินคา้ท่ีตอ้งใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการลงทุน
ระดบัสูง อาจตอ้งพึ่งพาต่างประเทศมากเกินไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตสารสกดั อุตสาหกรรม
ยา ควรด าเนินการเม่ือประเทศมีการสะสมทุน และมีองค์ความรู้ของตนเองอย่างเพียงพอแลว้จึงยกระดบัสู่
การพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการคา้ ในขั้นต่อไป 

(๓.๑) สร้างนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีมีการสะสมองค์ความรู้อย่างเพียงพอ   
พฒันาจากฐานความตอ้งการตอบสนองตลาดท่ีก าลงัขยายตวั เช่น นวตักรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรอินทรีย ์
อาหารสุขภาพ สมุนไพร ควรก าหนดจุดยืนท่ีชดัเจนในเร่ืองอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีเน้น
ความเป็นผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพสูง มีเป้าหมายสนบัสนุนความตอ้งการภายในประเทศ 
ลดการพึ่งพาภายนอก ก าหนดนโยบายและทิศทางการพฒันานวตักรรม โดยใช้ระดบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เช่ือมโยงกับศกัยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจากฐานความ
เขม้แขง็ภายใน 

(๓.๒) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ใหส้อดคลอ้งกบัการสร้างสังคมแห่งสุขภาพ สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภค พฒันากระบวนการผลิต
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ตอ้งมีระบบใหก้ารรับรองโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เช่น การผลิตพืชตาม
หลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์เกษตร
อินทรีย ์รวมทั้งตอ้งมี Clinical Study เก่ียวกบัสมุนไพร และแพทยแ์ผนไทยดว้ย 

(๓.๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ าย  พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ผูป้ระกอบการรายย่อย และภาคธุรกิจในกลุ่มการผลิต การคา้ และบริการ ท่ีสามารถสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน
ได ้ เช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนและขยายสู่ระดบัประเทศ 

(๓.๔) สร้างค่านิยมและส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ โดยใช้เร่ือง
สุขภาพเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างกระแส เช่น สังคมแห่งสุขภาพ วิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภยั เพื่อเช่ือมโยง



 ๑๑๙ 

กบัฐานเศรษฐกิจ ทรัพยากร ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของสังคมไทย โดยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้สนใจภูมิ
ปัญญาไทยให้มากข้ึน เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ให้เกิดข้ึนทุกระดบัของสังคม เพื่อสร้างแรงขบัดนัด้านอุปสงค ์
(Demand Driven) ท่ีก่อใหเ้กิดการขยายจากระดบัประเทศ ไปสู่การแข่งขนัในตลาดโลกในอนาคต 



 ๑๒๐ 

 ๔  บทบาทภาคกีารพฒันาในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

ทุกภาคีล้วนเป็นส่วนหน่ึงของพลงัร่วมท่ีจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลของการพฒันา และล้วนเป็น 
ผูร่้วมรับผลกระทบหรือผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น เพื่อให้ผลของการพฒันาตาม
ยทุธศาสตร์ฯ น้ี มุ่งสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคีตลอดกระบวนการพฒันา ควบคู่
ไปกบัการสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ให้องค์ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กบัคน
ไทยทุกคน และการสร้างกลไกให้เอ้ือต่อการเขา้มีส่วนร่วมฯ มีสิทธิในการเขา้ถึง ใช้และรับประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมและสมดุลกบัขอ้จ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การด าเนินกิจกรรมของตน จึงเป็นเง่ือนไขของความส าเร็จ ซ่ึงภาคีต่างๆ ควรมีบทบาท ดงัน้ี 

๔.๑ ภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งปรับบทบาทจากผูค้วบคุม
และสั่งการ มาเป็นผูป้ระสานงานและอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งกระจายอ านาจการเขา้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการไปยงัภาคีร่วมพฒันาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชน คือ  

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ ภาครัฐส่วนกลางตอ้งสนบัสนุน
สิทธิการดูแลทรัพยากรและพฒันาองคค์วามรู้แก่ชุมชน รวมทั้งกติกาสร้างความยุติธรรมในการใชป้ระโยชน์
ของภาคการผลิตและชุมชน โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย และใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง
สร้าง เช่ือมโยง และส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้ภาคีร่วมพฒันา และใช้กลไกและการเขา้ถึง
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในขณะท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขยายบทบาทการจดัการและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มากข้ึน โดย
พฒันาทั้งองคค์วามรู้ ขีดความสามารถในการบริหารจดัการและแนวทางกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม
ใหแ้ก่ชุมชน 

(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาครัฐ
ส่วนกลางต้องปรับปรุงนโยบายสาธารณะให้สนับสนุนการประหยดัการใช้ทรัพยากรและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ใชม้าตรการทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจูงใจให้เกิดการประหยดัทรัพยากร พลงังานและลด
มลพิษ ทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งพฒันาขีดความสามารถและ
องคค์วามรู้ รวมทั้งความรับผิดชอบให้พร้อมรับกบัการกระจายอ านาจ และจดัสรรทรัพยากรของทอ้งถ่ินเพื่อ
ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  



 ๑๒๑ 

(๓) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างระบบ
ฐานขอ้มูลระดบัชาติ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาร่วมกบัชุมชน ก าหนดจุดยืนในประเด็นท่ีอาจมีขอ้ขดัแยง้
ในอนาคต เช่น เร่ืองส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม (GMOs) เป็นตน้ ก าหนดมาตรการคุม้ครองทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิทธิภูมิปัญญาท้องถ่ินจากการคุกคามภายนอก วางระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างพนัธมิตรกบัประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ 

๔.๒ ภาคเอกชน ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สร้างและสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงรวมทั้งแก่ชุมชน 
ท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจริยธรรมทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตสินคา้และบริการด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ี
สะอาด ส่งเสริมการสร้างคุณค่าจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนวตักรรมและเทคนิค
ทางการตลาด  มีความยุติธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหวา่งเจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเจา้ของเทคโนโลยีและนวตักรรม  รวมทั้งยกระดบัการผลิต
และสร้างมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร สมุนไพร และผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

๔.๓ ภาคประชาสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์รพฒันาเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาท
ส าคญั ดงัน้ี 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ   จะต้องสร้างประชาคมและ
เครือข่ายการอนุรักษ ์การจดัการ และการจดัท าฐานขอ้มูลทรัพยากรของชุมชนทอ้งถ่ิน ถ่ายทอดยกระดบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรร่วมกบัความรู้สมยัใหม่ ร่วมกนัก าหนดกติกา หลกัเกณฑ์การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนร่วมกนั เช่น ป่าชุมชน ลุ่มน ้ า และทรัพยากรชายฝ่ัง เป็นตน้ ก าหนด
มาตรการควบคุมกิจกรรมท่ีคุกคามหรือท าลายระบบนิเวศ เช่น การท่องเท่ียวและการจดักิจกรรมท่ีไม่
เหมาะสมในเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์การคา้สัตวป่์าและการเล้ียงสัตวห์ายาก เป็นตน้ 

(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ควร
ตอ้งปลูกฝังค่านิยม รณรงค์ และเผยแพร่ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการ
ผลิตและบริโภคอย่างย ัง่ยืนแก่สาธารณชน ท าแผนบริหารจดัการภายในชุมชน ร่วมกนัอนุรักษ์และเฝ้าระวงั
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี รวมทั้งเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

(๓) การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าเป็นตอ้งส่งเสริม
การเรียนรู้ท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะดา้นอาหารและสุขภาพ และต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชน 
การใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืน  การเช่ือมโยงชุมชนให้เกิดการแลกเปล่ียน



 ๑๒๒ 

เรียนรู้ การเฝ้าระวงัการเขา้ถึงพนัธุกรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งสนบัสนุนภาครัฐในการเจรจาต่อรองกบัต่างประเทศ
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๔ สถาบันอื่น ๆ ได้แก่ สถาบนัวิชาการและส่ือมวลชน เป็นตน้ โดยสถาบนัวิชาการควรมี
บทบาทโดยใหก้ารศึกษาแก่สาธารณชน รวมทั้งวิจยัและพฒันาร่วมกบันกัพฒันาและชุมชนในการติดตาม
และเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนบัสนุนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าฐานขอ้มูล รวมทั้ง
สนบัสนุนชุมชนและนกัพฤกษศาสตร์พื้นบา้น ในการรวบรวมขอ้มูลทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้
สอดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลระดบัชาติ ให้การศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการยกระดบัและต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนเป็นพี่เล้ียงในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ
ดึงศกัยภาพของชุมชนออกมา ผา่นกระบวนการจดัท าแผนชุมชน 

 ส าหรับส่ือมวลชน ตอ้งเผยแพร่ตวัอยา่งการอนุรักษแ์ละจดัการฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของความสมดุลและย ัง่ยืน รวมทั้งข่าวสาร ขอ้มูล และองคค์วามรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นเวทีในการร่วมคิด 
ร่วมด าเนินการ เพื่อสร้างฉันทามติและความสมานฉันท์ ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกนัของสังคม ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้สนใจภูมิปัญญาไทยให้มากข้ึน สร้างความต่ืนตวัแก่
สาธารณชน โดยเผยแพร่กรณีศึกษาและบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในท่ีต่างๆ เก่ียวกับปัญหาการจดสิทธิบตัร 
รูปแบบและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 



  

บ ท ท่ี  ๖ 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการประเทศ 

 

 ๑  บทน า  

ท่ามกลางการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารและเงินทุนอยา่งรวดเร็วกวา้งขวางในยุคโลกไร้พรมแดน
ได้เกิดกระแสการต่ืนตวัในสิทธิ หน้าท่ี และค่านิยมใหม่ๆ กระจายไปทัว่โลก ก่อให้เกิดกระแสผลกัดัน
เรียกร้องใหก้ารบริหารจดัการประเทศตอ้งค านึงถึงความเป็นประชาธิปไตย การคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม แม้ว่าประเทศไทยจะได้วางรากฐานการบริหารจัดการประเทศภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมานบัตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนมาถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นหลกัการและเจตนารมณ์ท่ีมุ่งเพิ่มระดบัความ
เป็นประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ มีการกระจายอ านาจและกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้เกิดข้ึนใน
สังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการประเทศอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 
ถือเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลไวอ้ย่างครบถว้น ทั้งในเชิง
โครงสร้าง กลไก กระบวนการ แต่การพฒันาท่ีผ่านมาก็ยงัไม่สามารถส่งผลให้ระบบการบริหารจดัการ
ประเทศปรับเปล่ียนสู่การมีระบบธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริงได ้คงเป็นเพียงการปรับเปล่ียนในเชิงรูปแบบท่ี
ยงัไม่สามารถพฒันาน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงในทุกระดบั ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบการ
บริหารจดัการประเทศเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ีมีกลไกซับซ้อน และยงัมีการรวมศูนยอ์  านาจการตดัสินใจ
ไวใ้นส่วนกลาง ระบบและกลไกการบริหารจดัการโดยรวม แมจ้ะเร่ิมเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วม แต่ก็ยงัไม่เพียงพอและไม่เอ้ือให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นธรรมให้พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลง 

ดงันั้น การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จึงตอ้งให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในการบริหารจดัการประเทศอยา่งแทจ้ริง เพราะธรรมาภิบาลเป็นปัจจยั
เสริมใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลกัษณะเปิดใหป้ระชาชนมีเสรีภาพการพฒันาภายใตเ้ศรษฐกิจ
เสรีนิยม มีความเป็นธรรมใหก้บัทุกภาคส่วนมากข้ึน โดยประสบการณ์ของนานาประเทศพบวา่ ประเทศท่ี
มีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือมีลกัษณะเปิดทางการเมืองสูง จะท าให้มีการแลกเปล่ียนความคิดกนั



 ๑๑๘ 

อย่างกวา้งขวาง เกิดกระบวนการรวมตวัของประชาชน สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนโดยเฉพาะในเร่ือง
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะน าไปสู่การพฒันาท่ีสร้าง
ความเป็นธรรม และความสันติสุขในสังคม  

ภายใตส้ถานการณ์ความทา้ทายและเง่ือนไขท่ีประเทศตอ้งเผชิญและปรับตวัเพื่อพฒันาไปสู่สังคม
ที่อยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัตามวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๐ จึงก าหนดให้มีย ุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีจะมีส่วนสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนพนัธกิจและยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศจะมุ่งให้ความส าคัญกับการพฒันา
ศกัยภาพของ “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้มีพื้นฐานทางจิตใจท่ียึดมัน่ใน “คุณธรรม” มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ “ความรอบรู้” อนัเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าให้เกิดการประพฤติปฏิบตัิตนได้อย่าง “มี
เหตุมีผล” รู้จกัสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สามารถผนึกพลงัเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการและพฒันาประเทศเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบัระบบโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจดัการประเทศ บนหลกัธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตย ที่เปิดกวา้งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยตอ้งมีการปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐทั้ง
ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เน้นบทบาทในการอ านวยความสะดวกก ากบั
ดูแล แทนการควบคุมและสั่งการ เน้นการท างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ในลกัษณะหุ้นส่วนการพฒันา 
ขณะเดียวกนัตอ้งลดบทบาทอ านาจของราชการในส่วนกลาง และเพิ่มบทบาท มอบอ านาจและกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ การด าเนินการ การกระจายการจดัสรรทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วน
ทอ้งถ่ิน และชุมชน ให้มีศกัยภาพความสามารถรับผิดชอบการพฒันาในพื้นท่ีไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ
เอกชนใหเ้ขม้แขง็ สุจริต โปร่งใส ลดการผกูขาด เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคและธุรกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งเร่งปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้าง “สมดุล” ในการจดัสรรและ
กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการรักษาและเสริมสร้างความมัน่คง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพและความย ัง่ยืน โดยให้ความส าคญักบัการสร้างศกัยภาพบทบาทของ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจรับผดิชอบดา้นการป้องกนัประเทศ ความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อ
ผนึกพลังร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ด าเนินการป้องกันและพฒันาประเทศให้สามารถพิทกัษ์รักษาเอกราช 



 ๑๑๙ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่คงของประชาชนและสังคมให้มีความอยู่
รอดปลอดภัย อันจะเป็น “ภูมิคุ ้มกัน” และส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศเกิด 
ดุลยภาพทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง ซ่ึงจะน าไปสู่
สันติสุขและความย ัง่ยนื 



 ๑๒๐ 

 ๒  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  

 ๒.๑ วตัถุประสงค์ 

  (๑) เพื่อเสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของวิถี
การด าเนินชีวติของประชาชนในสังคมไทยภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

  (๒) เพื่อปรับโครงสร้างและกระบวนการบริหารจดัการประเทศ เป็นกระบวนการท่ีเปิด
โอกาสใหภ้าคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน มีการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 

  (๓) เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งและจิตส านึกในสิทธิ หน้าท่ีของภาคประชาชน และ
ประชาสังคม เพื่อใหส้ามารถเขา้ร่วมในกระบวนการบริหารจดัการประเทศ และสามารถดูแลผลประโยชน์
ของภาคส่วนต่างๆ ใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม 

 ๒.๒ เป้าหมาย 

 (๑) ธรรมาภิบาลของประเทศ ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีข้ึน โดยมีคะแนนระดบัความโปร่งใสไม่นอ้ยกวา่ ๕.๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๕๔ 

(๒) ประชาชนมีศกัยภาพท่ีจะเขา้ร่วมในการบริหารจดัการประเทศเพิ่มข้ึน โดย 

 (๒.๑) ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นสิทธิ หน้าท่ี และ
ความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองไทยภายใตรั้ฐธรรมนูญ  

 (๒.๒) ประชาชนเขา้มาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดา้นการพฒันาและ
การวางแผนของภาครัฐเพิ่มข้ึน 

 (๓) ลดก าลงัคนภาคราชการให้ไดร้้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี เพื่อให้ระบบราชการมีขนาด
กระทดัรัด มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั และมีขีดสมรรถนะสูงข้ึน สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินงานทุกส่วนราชการ 

 (๔) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถในการจดัหารายไดข้องตนเอง มีอิสระใน
การพึ่ งตนเองมากข้ึน สามารถเพิ่มบทบาทในการจดับริการสาธารณะให้ประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 



 ๑๒๑ 

 (๕) ให้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านวฒันธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรม  
ธรรมาภิบาล และวฒันธรรมสันติวธีิเพิ่มข้ึนในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

 ๓  แนวทางการพฒันา  

 ๓.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้
เกิดขึน้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  ดว้ยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตส านึกการด าเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล ยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกนั ตระหนกัในสิทธิหน้าท่ีเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค รวมทั้ งอุดมการณ์ ค่านิยมท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และวฒันธรรมธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน
และผู ้น าในสังคมทุกระดับ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม พร้อมทั้ งวางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ รวมทั้งการเมืองใหเ้ขม้แขง็และเป็นอิสระมากข้ึน  

  (๑) รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วฒันธรรมธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนในสังคม อย่างต่อเน่ืองจริงจัง โดย 

(๑.๑) สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค พฒันาใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ เกิดจิตส านึกในการป้องกนัดูแลและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาความรู้และวฒันธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง ผา่นส่ือทุกประเภทดว้ยรูปแบบ
ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรเวลาออกอากาศ ท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหแ้ก่รายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสอดแทรกในรูปแบบข่าว 
ละคร บทเพลง และการละเล่นพื้นบา้น 

(๑.๒) สนบัสนุนสถาบนัและหน่วยงานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
จัดท าหลักสูตรวิชาการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม เวทีสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ว่าด้วยว ัฒนธรรม
ประชาธิปไตย การเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม
ตั้งแต่วยัเยาวใ์หมี้จิตส านึกการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริต และประพฤติปฏิบติัจนเป็นปกติวสิัย 

(๑.๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาคราชการ บา้น สถาบนัทางศาสนา โรงเรียน 
ประชาสังคม และส่ือในการปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองหลกัการประชาธิปไตยและวฒันธรรมประชาธิปไตย 
รวมทั้งธรรมาภิบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวยัเรียนจนถึงวยัท างาน ตระหนกัและเช่ือมัน่ในแนวทาง 
การอยูร่่วมกนัตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 



 ๑๒๒ 

(๑.๔) จัดท าคู่มือจริยธรรมของประชาชนและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนใชเ้ป็นกรอบยดึถือปฏิบติัในการด ารงชีวติ และสถานศึกษาใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

(๑.๕) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและศึกษาวิจัย ท่ี เ ก่ียวกับว ัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วฒันธรรมธรรมาภิบาล และวฒันธรรมสันติวิธีท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพื่อให้สามารถ
พฒันากรอบความคิด หลกัการ แนวทางการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย และวฒันธรรมธรรมาภิบาลท่ี
เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย  

(๑.๖) สนับสนุนให้มีพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพิ่ม ข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการประเทศ และการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ 

 (๒) พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมทุกระดับให้เป็นแบบอย่างทีด่ีในสังคมไทย โดย 

(๒.๑) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผูน้ าตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใหย้ดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรมสันติวิธี 
และมีวฒันธรรมธรรมาภิบาลที่พร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังความเห็นจากประชาชน และภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดและสร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินทุกระดบั 

(๒.๒) จดัท าแผนพฒันาผูน้ าทางสังคมในทุกระดบั รวมทั้งผูน้  าท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
มีอ านาจ และมีบทบาทช้ีน าการพฒันาให้กบัเยาวชนและประชาชนโดยทัว่ไป ให้ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล
อย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม มีค่านิยมท่ีถูกตอ้งดีงาม สามารถแบ่งแยกความสัมพนัธ์ 
และประโยชน์ส่วนตวัออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ยอมรับนับถือผูท่ี้มีพฤติกรรมไม่สุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมยกย่องผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เป็นตวัอย่างเผยแพร่แก่สังคม 
และมีบทลงโทษทางสังคมเม่ือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นตน้แบบท่ีดีงามของเยาวชนสืบต่อไป 

(๒.๓) สร้างกลุ่มแกนน าในระดบัครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และทุกภาคส่วนใน
สังคม รวมทั้งสร้างเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน โดยสนบัสนุนการรวมกลุ่มเป็นกลไกและ
องค์กรเครือข่ายท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
วฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และขยายผลสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

(๒.๔) สนบัสนุนองคก์รดา้นวฒันธรรม มีส่วนร่วมรณรงคเ์สริมสร้างความเป็นผูน้ า
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และส่งเสริมบทบาทสภาวฒันธรรมจงัหวดัให้เป็นศูนยก์ลางเผยแพร่
การพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในระดบัพื้นท่ี 



 ๑๒๓ 

(๓) เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมจดัท าแผนพฒันา
การเมืองแบบมีส่วนร่วม และก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนกัการเมือง และยึดถือปฏิบติั โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคญั เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม รวมทั้ง
สนบัสนุนการบริหารพฒันาประเทศให้มีธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขา้ถึงอ านาจการตดัสินใจตามหลักประชาธิปไตย 
และหลกัธรรมาภิบาลในการพฒันาประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างความสมดุล สามารถมีบทบาท
ในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐให้ด าเนินการอยา่งโปร่งใส ลดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการได้
อยา่งมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของการยอมรับและการไวว้างใจกนั  

(๑) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง และมีบทบาทมี
ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิม่ขึน้  

(๑.๑) สนับสนุนการรวมตวัของภาคประชาชนเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัท่ีเขม้แขง็ ทั้งแนวด่ิงและแนวราบ 

(๑.๒) ส่งเสริมภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการของ
ภาครัฐทั้งในระดบัชาติ ภูมิภาค จงัหวดั และชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อเขา้ร่วมในการก าหนดนโยบายการวางแผนจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั ชุมชน การตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจดัการภาครัฐ โดย
ใหมี้สิทธิรับรู้ขอ้มูลขา่วสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีสิทธิใหค้วามคิดเห็น และสามารถติดตามตรวจสอบได ้

(๑.๓) สนับสนุนให้มีกลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชนในระดับชาติและระดับ
ปฏิบติัการในพื้นท่ี ตั้งแต่ระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมให้ขอ้คิดเห็น
ในระดบันโยบาย ยุทธศาสตร์การพฒันา และการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบ สามารถสะทอ้นความ
พึงพอใจและความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พฒันาของภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 

(๒.๑) พัฒนาส่ือให้สามารถรายงานข่าวสารในเชิงสืบสวนท่ีมีข้อมูลถูกต้อง 
ครบถว้น และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยสนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มวิชาชีพทางดา้นส่ือสารมวลชน
ท่ีเป็นอิสระและเขม้แข็ง ก ากบัดูแลและตรวจสอบส่ือมวลชนดว้ยกนัเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีจรรยาบรรณในการผลิตและน าเสนอส่ือต่างๆ ต่อสังคม ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ หรือกลุ่ม



 ๑๒๔ 

ผลประโยชน์ธุรกิจใดๆ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผูผ้ลิตส่ือในการเสนอขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงอยา่งอิสระ โดยใหมี้องคก์รคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน 

(๒.๒) พฒันากรอบและวิธีการในการร่วมมือกันในระหว่างองค์กรเอกชน/ภาค
ประชาสังคมกับภาควิชาการ ให้มีลักษณะเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางรวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกบัภาคีการพฒันาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาคส่ือสารมวลชน ภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
สามารถศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกไดก้วา้งขวาง และสร้างพลงัในการตรวจสอบการป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

(๓) สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมสันติวิธีและจัดให้มีกลไกที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งอย่างสันติวธีิ  

 (๓.๑) เผยแพร่ สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างวฒันธรรมสันติวิธีให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ใชฉ้นัทามติในการแกไ้ขปัญหา เพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉนัท ์

 (๓.๒) ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของกลไกระงบัความขดัแยง้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ประชาพิจารณ์ ฉนัทานุมติั ฯลฯ และศึกษาวิจยัสร้างองคค์วามรู้ หารูปแบบวิธีการและกลไก ตลอดจนหา
แนวทางปรับกลไกท่ีมีอยูใ่หส้ามารถท าหนา้ท่ีระงบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมในทุก
ขั้นตอนของการด าเนินคดี ให้การดูแล และให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้องร้อง การประกนัตวั การ
ด าเนินคดี การสืบพยาน จนกระทัง่คดีส้ินสุดแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสในสังคม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมใหมี้กลไกท่ีปกป้องผูแ้จง้เบาะแส/พยานในเร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบ การชดเชยค่าเสียหายให้
บุคคลเหล่านั้นและผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงานของภาครัฐ 

(๕) เร่งรัดการก่อตั้งองค์การภาคสังคมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นองค์การแกนท่ี
เป็นอิสระเขา้มาถ่วงดุลการใชอ้  านาจของระบบราชการ เช่น องคก์ารอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารอิสระ
คุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

๓.๓ สร้างภาคราชการและรัฐวสิาหกจิทีม่ปีระสิทธิภาพ และมธีรรมาภิบาล เน้นการอ านวย
ความสะดวกแทนการก ากบัควบคุม และท างานร่วมกบัหุ้นส่วนการพฒันา  

 (๑) พฒันาระบบราชการและข้าราชการให้ทนัสมัย โปร่งใส และมีขีดสมรรถนะสูงขึน้ โดย 



 ๑๒๕ 

(๑.๑) มีกลไกนโยบายระดับชาติส่งเสริมการขยายการให้บริการในรูปแบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่หน่วยราชการทุกแห่ง และบริหารจดัการงบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๑.๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยในทุกส่วนราชการ ภารกิจใดมีความจ าเป็นท่ีจะได้
ด าเนินการต่อไป หรือสมควรเปล่ียนแปลง ยกเลิกหรือเพิ่มเติม ควบคู่ไปกบัการด าเนินการปรับปรุงอ านาจ
หน้าที่ โครงสร้าง ระบบงาน และอตัราก าลงัให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความจ าเป็นในแต่ละหน่วย
ราชการ โดยค านึงถึงความคุม้ค่า สถานการณ์ และปัจจยัอ่ืนประกอบ พร้อมทั้งจดัท าแผนเสริมสร้างขีด
ความสามารถของขา้ราชการ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในบทบาท ภารกิจหน้าท่ี และ
นโยบายปรับลดจ านวนก าลงัคนภาครัฐ 

(๑.๓) พฒันาหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกบัการบริหารงานขององคก์รรูปแบบ
พิเศษท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัของรัฐบาลให้มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน ได้แก่ องค์กรมหาชน องค์กร
ลกัษณะพิเศษภายในกระทรวง หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นตน้ ทั้งในเร่ืองการก าหนดอตัราเงินเดือน 
เบ้ียประชุมของคณะกรรมการ แนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(๒) พฒันาระบบราชการและข้าราชการให้ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดย 

(๒.๑) ปรับทัศนคติข้าราชการให้เห็นความส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วฒันธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรมสันติวิธีและ 
ธรรมาภิบาลอย่างเขม้ขน้ เรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการท างานร่วมกับภาค
ประชาชนในกระบวนการพฒันาประเทศอยา่งจริงจงั โดยใหมี้การฝึกอบรมและพฒันาประสิทธิภาพ จดัท า
ระบบส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เขา้รับราชการ และในระหว่าง
รับราชการเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ เนน้ในประเด็น 

๑) ส่งเสริมให้ขา้ราชการยึดถือหลกัคุณธรรม จริยธรรมท่ีแยกเร่ืองส่วนตวั
ออกจากส่วนรวม รวมทั้งท างานแบบมืออาชีพ สามารถให้ความเห็น และขอ้เสนอแนะตามหลกัวิชาการ
อย่างตรงไปตรงมา ปลูกฝังขา้ราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ 
พร้อมรับผดิชอบต่อส่วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาคอ่ืนๆ 

๒) ส่วนราชการยดึและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ต่อผูร้้องขอโดยเร็ว รวมทั้งสร้างหลกัประกนัใหข้า้ราชการเกิดความมัน่ใจ และกลา้เปิดเผยขอ้มูลการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

(๒.๒) พฒันาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส่วนราชการ และใน
ระดบับุคคล โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการจดัสรรรางวลั
ประจ าปีของส่วนราชการ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดบัเจา้หน้าท่ี และให้มีบทลงโทษ



 ๑๒๖ 

ส าหรับส่วนราชการ/ขา้ราชการท่ีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑ์ ทั้งน้ีควรพิจารณาให้มีหน่วยงานกลางเป็น
ผูด้  าเนินการประเมินผล และรายงานผลต่อสาธารณะ 

(๓) พฒันาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

(๓.๑) สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ศึกษาจดัเตรียมโครงการและก าหนด
หลกัเกณฑ์การตดัสินใจลงทุนท่ีรอบคอบและเหมาะสม ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ค านึงถึง
ความจ าเป็น ความคุม้ค่า ผลประโยชน์ของประชาชน และขีดความสามารถในการด าเนินงานและการเงิน
ขององคก์รบนพื้นฐานของความโปร่งใส เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดย  

๑) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินโครงการ
ของรัฐวสิาหกิจอยา่งเป็นระบบ และมีการเผยแพร่ขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งอยา่งครบถว้น เพื่อสร้างความ
เขา้ใจ ใหเ้กิดความร่วมมือ และการยอมรับ 

๒) สร้างวฒันธรรมองค์กรของรัฐวิสาหกิจท่ีมุ่งประสิทธิภาพและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร สามารถปรับกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียง การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

๓) เร่งแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุน โดยจดัท าแผน
แกไ้ขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุน ก าหนดเป้าหมายและมาตรการท่ีชดัเจน และผลกัดนั
ไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั  พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นการสร้าง
มูลค่าและหารายไดเ้พิ่มให้แก่องค์กร พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การอุดหนุนการให้บริการท่ีขาดทุนใน
แต่ละประเภทท่ีชัดเจนและเหมาะสม ทบทวนความจ าเป็นในการยุบ จ าหน่าย จ่ายโอน หรือคงสภาพ
รัฐวสิาหกิจ ในกรณีเป็นกิจการท่ีเอกชนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูแ่ลว้ 

(๓.๒) เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการให้บริการสาธารณะไดอ้ย่างเพียงพอ ทัว่ถึง ในราคาท่ีเป็นธรรม และลดภาระการ
ลงทุนภาครัฐ โดยพิจารณาก าหนดรูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้เหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสร้างของกิจการแต่ละประเภท ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขป้องกนัไม่ให้เกิดภาวการณ์เปล่ียนการ
ผกูขาดจากภาครัฐไปสู่การผกูขาดโดยภาคเอกชน ตลอดจนพฒันากลไกการก ากบัดูแลท่ีเขม้แข็งเพื่อให้เกิด
การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โปร่งใส โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม และคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับรัฐวิสาหกิจดา้นสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกวา้ง ภาครัฐจะยงัคงความเป็นเจา้ของอยู ่ 

๓.๔ การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง พฒันาศกัยภาพ และกระจายอ านาจการตดัสินใจให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการ



 ๑๒๗ 

บริหารจดับริการสาธารณะ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทอ้งถิ่นอย่างแทจ้ริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

 (๑) ปรับโครงสร้าง กลไก และหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐให้กระจายอ านาจ
การตัดสินใจสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิม่ขึน้  

(๑.๑) สนับสนุนการน าระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการที่ยึดพื้นที ่
ภารกิจ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
และสร้างความเช่ือมโยงกับท้องถิ่นชุมชน ให้เป็นระบบท่ีริเร่ิมแก้ปัญหาพฒันาพื้นท่ี โดยน าเอาปัญหา
ความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งศกัยภาพและภูมิสังคมของพื้นท่ีมาก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พฒันาภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

๑) สนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนท่ีริเร่ิมโดยกลไกกระบวนการชุมชน 
และพฒันาใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างชุมชนทอ้งถ่ินให้เขม้แข็งจดัการตนเองได ้รวมทั้งสนบัสนุนให้
มีการบูรณาการเช่ือมโยงแผนชุมชนกบัแผนทอ้งถิ่นและแผนระดบัต่างๆ ในพื้นที่ทั้งระดบัจงัหวดั 
กลุ่มจงัหวดั  และแผนยุทธศาสตร์ภาค เพื่อสามารถสนบัสนุนการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
จดัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน ชุมชนไดต้รงความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

๒) สนบัสนุนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดัท่ีมีความ
เช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติ และตอบสนองความตอ้งการของพื้นท่ีในระดบัทอ้งถ่ิน 
ชุมชน โดยค านึงถึงภูมิสังคม ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท า 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั และการร่วมตดัสินใจในการด าเนินการและการติดตามประเมินผล 
ควบคู่ไปกบัการพฒันากระบวนการท างานท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอ้มูลกลาง
เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั และมีระบบการติดตามประเมินผล 

๓) สนบัสนุนการบูรณาการยุทธศาสตร์ระดบักระทรวงและกรมท่ีค านึงถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์และปัญหาความตอ้งการในระดบัพื้นท่ี ภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั ควบคู่ไปกบัการให้
ความส าคญัต่อการพฒันากลไกบริหารจดัการท่ีประสานเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในระดบัส่วนกลางกบัระดบั
พื้นท่ีใหเ้กิดการบูรณาการงานพฒันาในพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔) ปรับกระบวนการท างานและระบบบริหารงานด้านการเงิน การพสัดุ 
การคลงั ให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานแบบบูรณาการของภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั และพื้นท่ี พร้อมทั้งพฒันา
ระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดบั โดยเปิดโอกาสให้องคก์รภาคประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมประเมินผลและตรวจสอบถ่วงดุลในการบริหารการพฒันาเชิงพื้นท่ี 



 ๑๒๘ 

(๑.๒) ปรับระบบงบประมาณระดับจังหวัด ใช้ระบบงบประมาณแบบบูรณาการใน
ระดับพืน้ที่ ให้สามารถรองรับภารกิจภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และยุทธศาสตร์การ
พฒันาภาค โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ปัญหา และค านึงถึงการบริหาร
งบประมาณอย่างคุม้ค่า เปิดเผย และโปร่งใส พร้อมทั้งให้จงัหวดัสามารถปรับเปล่ียนงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสมภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับสถานะจงัหวดัเป็นหน่วย
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณไดใ้นระยะต่อไป 

(๑.๓) พิจารณาทบทวนปรับบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ ้าซ้อน เพื่อสามารถด าเนินภารกิจท่ีสนบัสนุนเช่ือมโยงกนัอยา่งเก้ือกูล สามารถ
ประสานการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งเหมาะสม และประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีและ
บริหารด าเนินการเบด็เสร็จในพื้นท่ีไดม้ากยิง่ข้ึน โดย 

๑) กระทรวงควรปรับบทบาทเป็นหน่วยก าหนดยุทธศาสตร์ พฒันานโยบาย
และช้ีน าเป้าหมายการพฒันา ส าหรับกรมหรือกลุ่มภารกิจควรปรับบทบาทเป็นหน่วยสนับสนุนความรู้
วทิยาการใหม่ และบริหารจดัการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามยทุธศาสตร์และเป้าหมายท่ีก าหนด 

๒) จงัหวดั ควรปรับบทบาทเป็นเจา้ภาพบริหารจดัการภารกิจราชการทุกเร่ือง
ในพื้นท่ีจงัหวดั สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางยทุธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลและส่วนกลางกบัความ
ต้องการของทอ้งถ่ินและชุมชน รวมทั้งควรมีบทบาทสนบัสนุนช่วยเหลือองคก์รทอ้งถ่ิน และเป็นหน่วย
ปฏิบติัตามในระดบัพนัธกิจในพื้นท่ี กรณีท่ีทอ้งถ่ินไม่สามารถปฏิบติัภารกิจนั้นได ้ 

(๒) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบจัดบริการ
สาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ และสร้างความเจริญในเศรษฐกิจ สังคม แก่
ท้องถิ่นชุมชน 

(๒.๑) พฒันาเพิม่ขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเงิน การ
คลงั และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดย 

๑) เพิ่มขีดความสามารถความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพึ่งพาตนเอง ดว้ยการพฒันาจดัเก็บรายไดข้องตนเองเพิ่มข้ึน สามารถจดับริการสาธารณะ ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และทนัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถ่ิน  โดย 

 ขยายฐานรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง ควรด าเนินการน าระบบภาษี 
ทรัพยสิ์นมาใชแ้ทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน โดยเร่งรัดการประกาศใชร่้าง พ.ร.บ.ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ...... 



 ๑๒๙ 

 ส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินน าระบบการจดับริการสาธารณะแบบคืนทุนมาใช ้
และระบบการจดัเก็บค่าบริการตามหลกัการผูใ้ชบ้ริการเป็นผูจ่้ายให้มากข้ึน เพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้บริการมี
ส่วนร่วมรับภาระการลงทุนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

๒) พัฒนาระบบงบประมาณและระบบบัญชีของท้องถิ่น  โดยน าระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลการด าเนินงาน และระบบบญัชีแบบพึงรับพึงจ่ายไปประยุกตใ์ชใ้นส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจและเงินอุดหนุนแบบใหม่ได ้

๓) เพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
และปรับกระบวนการท างาน เปิดสู่สาธารณชนมากขึน้ โดย 

 ปรับใชร้ะบบการบริหารจดัการสมยัใหม่เพื่อยกระดบัขีดความสามารถ
ของฝ่ายบริหารและพนักงานทอ้งถ่ิน ให้มีการท างานแบบมืออาชีพ มีความคิดริเร่ิม ท างานเชิงรุก มี
ทกัษะในนโยบายสาธารณะและการบริหารชุมชน มีการจดัการที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมตน้ทุน 
พร้อมพฒันาคุณภาพมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศ สามารถปรับการท างานไดร้วดเร็วทนัสถานการณ์ 

 น าระบบการบริหารการงบประมาณและการคลงัสมยัใหม่มาใช้ 
ลดการขยายตวัของหน่วยงานและพฒันารายไดใ้ห้มากข้ึน รวมทั้งใชป้ระโยชน์เทคโนโลยี และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของประชาชนให้เห็นประโยชน์ในการผลิตบริการสาธารณะแบบคืนทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การจดัการทางการคลงั ใชก้ลไกการตลาดในการจดับริการสาธารณะมากข้ึน 

 ปรับระบบการท างาน โดยยึดหลกัการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชน ความรับผดิชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากข้ึน โดยเปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงาน
สู่สาธารณชน ปรับระบบการท างานและลดระเบียบขั้นตอนให้น้อยลง และสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการท างาน ตลอดจนการจดับริการสาธารณะ
ร่วมกบัองคก์รทอ้งถ่ิน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทอ้งถ่ินได ้

(๒.๒) ปรับบทบาทระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุน 
ขีดความสามารถด้านการคลัง และการบริการสาธารณะของท้องถิ่น โดยส่วนกลางปรับบทบาทจากการควบคุม
มาเป็นอ านวยความสะดวก ก าหนดมาตรฐานการบริการ ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการ โดย 

๑) พฒันาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่ทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือ 
และกลไก รักษาดุลการคลงัและวินัยทางการคลงัของรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ส่งเสริมความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการจดัแบ่ง และการถ่ายโอนภารกิจการจดับริการสาธารณะ
แก่ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีการจดัสรรเงินอุดหนุนระบบใหม่ควรค านึงถึงการลดช่องวา่งทางการคลงัระหวา่งทอ้งถ่ิน
ดว้ยกนัเองเป็นหลกั 



 ๑๓๐ 

๒) พฒันาระบบการจดับริการสาธารณะของส่วนท้องถ่ิน โดยค านึงถึง
ความตอ้งการของประชาชน โดยปรับระบบการจดับริการท่ีมีการถ่ายโอนอ านาจการซ้ือบริการสาธารณะ
ให้แก่ทอ้งถ่ิน และให้หน่วยงานส่วนกลางท าหนา้ที่ผลิตและขายบริการดงักล่าวให้ทอ้งถิ่น รวมทั้งการ
ถ่ายโอนภารกิจให้ทอ้งถ่ินในกรณีท่ีทอ้งถ่ินสามารถผลิตเองได้ และการมอบอ านาจให้ทอ้งถ่ินด าเนิน
กิจกรรมบริการบางประเภทแทนส่วนกลาง พร้อมทั้งพฒันามาตรฐานบริการสาธารณะของทอ้งถ่ินให้มี
ระบบการสร้างหลกัประกนัสุขภาพทั้งระบบประกนัคุณภาพมาตรฐานขั้นต ่า และระบบส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพ ตลอดจนการพฒันาระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓.๕ ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และเป็นบรรษัทภิบาลมากขึน้ จดั
ให้มีกฎ ระเบียบ และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และธุรกิจเอกชน
ทัว่ไปเขา้ร่วมในกระบวนการบรรษทัภิบาลเพิ่มมากข้ึน และสร้างจิตส านึกในการประกอบธุรกิจอย่าง
ซ่ือสัตย ์ยุติธรรมต่อผูบ้ริโภค และเป็นธรรมกบัธุรกิจคู่แข่ง ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปัน
ผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ รวมทั้ งสนับสนุนสถาบันวิชาชีพ กลุ่ม และชมรมให้มีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนใหม้ากข้ึน  

(๑) มีมาตรการส่งเสริมกรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และ
ผู้บริโภคมากขึน้ โดยมีการก าหนดบทลงโทษท่ีเด็ดขาดส าหรับผูบ้ริหารท่ีกระท าผิดเก่ียวกบัการฉ้อฉลและ
ใช้ข ้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก  รวมทั้งมีข้อก าหนดให้บริษทัที่จะจด
ทะเบียนในบริษทัตอ้งให้กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทัผ่านการฝึกอบรมเร่ืองการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีดว้ย 

(๒) ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารธุรกจิ สร้างความตระหนกั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีมีความสนใจสามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดใ้นหลายช่องทาง และสามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นอินเตอร์เน็ต/ไปรษณีย ์
เป็นต้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์จากการลงทุน และร่วมพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทตาม
หลกัการของธรรมาภิบาล   

(๓) จัดให้มีมาตรการจูงใจแก่ธุรกิจเอกชนในตลาดหลักทรัพย์และภาคธุรกิจทั่วไปที่
ได้รับการรับรองความเป็นบรรษัทภิบาล ในดา้นสิทธิท่ีจะได้รับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วจากภาครัฐ 
และ/หรือจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(๔) ให้องค์กรก ากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อท่ีจะให้กลไก
ในการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนมีอิสระ และสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนและ 
ผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองความโปร่งใส มีความเท่ียงธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 



 ๑๓๑ 

(๕) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ธุรกิจเอกชน ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป รู้ถึงประโยชน์ในการก ากับดูแลธุรกิจที่ดี ว่าจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัทาง
ธุรกิจ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านความโปร่งใส ประเทศชาติและสังคมโดยรวมจะได้รับ
ประโยชน์ทางออ้มดว้ย และท่ีส าคญัตอ้งประกอบอาชีพโดยซ่ือสัตย ์ยุติธรรมต่อผูบ้ริโภค 

(๖) ส่งเสริมสถาบันวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ กลุ่ม ชมรมให้มีบทบาทในการสร้าง 
ธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจทั่วไป ส่งเสริมสถาบันวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ กลุ่ม ชมรมผู ้ประกอบการ 
ด้านธุรกิจประเภทต่างๆ ให้มีความเขม้แข็งและมีขีดความสามารถในการขบัเคล่ือนธรรมาภิบาล และ
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรธุรกิจและปัจเจกบุคคลในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ให้มีความ
โปร่งใส มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และซ่ือสัตยต่์อภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
รวมทั้งมีบทบาทในการจดัฝึกอบรมผูป้ระกอบการธุรกิจใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการธรรมาภิบาล 

๓.๖ การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพือ่สร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพฒันา โดยเฉพาะกฎหมายเก่ียวกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายท่ีลดการใชดุ้ลพินิจของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีให้มีนอ้ยท่ีสุด รวมทั้ง
สร้างความเขม้แข็งของกลไกการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเอ้ือต่อผูป้ระกอบการขนาดเล็ก และผูป้ระกอบการ
ใหม่  

 (๑) ศึกษา ทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม  

 (๑.๑) ตรวจสอบกฎหมายที่มีลักษณะการสร้างความไม่สมดุลในการจัดสรร
ผลประโยชน์ อาทิ กฎหมายท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
ย่อมหรือภาคชุมชน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคและสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูบ้ริโภคใน
ฐานะผูค้านอ านาจภาคธุรกิจเอกชน 

 (๑.๒) ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มีความครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ปรับปรุงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ซ่ึงเป็น มาตรฐานกลาง ใน
การปฏิบติัราชการทางปกครองของหน่วยงานรัฐทุกแห่งท่ีท าหน้าท่ีทางการปกครอง (ไดย้กเวน้ในส่วน
ของการพิจารณาทางนโยบายของรัฐบาล องคก์รท่ีใชอ้  านาจตามรัฐธรรมนูญ และศาล) เพื่อหน่วยงานจะใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเติมสาระของ
พระราชบญัญติั วธีิปฏิบติัราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดงัน้ี 

๑) เพิ่มเติมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถออกกฎของฝ่าย
ปกครองให้มีข้อห้ามครอบคลุมทั้งในประเด็นความสัมพนัธ์ในลักษณะครอบครัว ญาติ พี่น้อง และ
ความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจกบับุคคลหรือองคก์รท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการออกกฎ 

๒) มีขอ้ก าหนดให้การออกกฎ ระเบียบของกระทรวงท่ีมีลกัษณะให้การ
ส่งเสริมหรืออุดหนุน มีการรับฟังขอ้คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม การเปิดโอกาสให้มี
การแสดงความคิดเห็น และมีการช้ีแจง และใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 



 ๑๓๒ 

(๒) ปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ภาคและกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การเสนอและตรากฎหมายให้มากที่สุด เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาดูแลผลประโยชน์ และคาน
อ านาจกบัภาคส่วนอื่นๆ ซ่ึงจะสร้างความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์ ทั้งน้ีการพิจารณาปรับแก้
กฎหมายจะตอ้งด าเนินการให้ครบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในส่วนกฎหมายหลกัและกฎหมายลูก และ
กฎหมายระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งพิจารณาปรับแกก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกนั 

(๓) สร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ้ือต่อผูป้ระกอบการขนาดเล็ก และ
ผูป้ระกอบการใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมในประเทศ 

(๔) ก าหนดให้มีกฎ ระเบียบให้โครงการ/มาตรการของรัฐ ตอ้งวิเคราะห์ความเหมาะสม
และผลกระทบและเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการออกกฎระเบียบของกระทรวงท่ีมีลกัษณะของ
การให้การส่งเสริมหรืออุดหนุนแก่ธุรกิจเอกชน จะตอ้งมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ และ
ผลกระทบก่อนเร่ิมโครงการ และใหร้ะบุผูท่ี้จะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง (จ านวนบริษทั และรายช่ือของ
บริษทั) และผูท่ี้จะไดรั้บผลโดยออ้ม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลกระทบของโครงการ
ต่อสาธารณชน 

 ๓.๗ การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและ
ความยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างศกัยภาพบทบาทของหน่วยงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบดา้นการ
ป้องกันประเทศ ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อผนึกพลังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
ด าเนินการป้องกันและพัฒนาประเทศให้สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย ์
ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่คงของประชาชนและสังคมให้มีความอยูร่อดปลอดภยั อนัจะส่งผล
ให้ก ารบ ริหารจัดการและการพัฒนาประ เทศ เ กิด ดุลยภาพทั้ ง ใน มิ ติของ เศรษฐ กิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง ซ่ึงจะน าไปสู่ความย ัง่ยนื  



 ๑๓๓ 

(๑) พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศและตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับไว มุ่งพฒันากองทพัให้มีขนาดก าลงั
พลท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ยึดหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกบัการ
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย พฒันาเทคโนโลยีทางทหารท่ีใช้ศักยภาพด้านต่างๆ และทรัพยากร
ภายในประเทศเป็นส าคญั 

(๒) ระดมสรรพก าลัง และทรัพยากรของกองทัพร่วมสนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ส าคัญของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคญักบัการส่งเสริม
การใช้ก าลงัพล ยุทโธปกรณ์ของกองทพั ร่วมด าเนินการกบัหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในภารกิจดา้นการ
จัดระ เ บี ยบชายแดน การพัฒนาแก้ไข ปัญหาส าคัญ ท่ี ส่ งผล ต่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีแนวโน้มจะทวีความส าคญัมากข้ึนในทุกขณะ เช่น ปัญหาจาก
ภยัพิบัติ ภัยธรรมชาติ ปัญหาโรคระบาดสายพันธ์ุใหม่ๆ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหา
อาชญากรรมขา้มชาติ และแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง เป็นตน้ โดยมีการเตรียมความพร้อมการเผชิญ
เหตุอยา่งเป็นระบบ และด าเนินมาตรการการป้องกนั มาตรการแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาฉุกเฉิน และมาตรการ
ฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์ เพื่อสามารถบรรเทาความเดือดร้อน คุ ้มครองความปลอดภยัแก่ประชาชน
และสนบัสนุนให้เกิดการกระจายประโยชน์จากการพฒันาไดท้ัว่ถึงในทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล
และชายแดน 

(๓) สนับสนุนให้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยให้
ความส าคญักบัประเด็นความมัน่คงท่ีครอบคลุมเช่ือมโยงในทุกมิติท่ีสัมพนัธ์กนั และประเด็นความมัน่คง
เฉพาะด้าน เฉพาะเร่ืองท่ีมีความส าคัญสูง อาทิ ความมั่นคงชายแดน ซ่ึงต้องให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อสร้างความไวว้างใจและความร่วมมือในการพฒันา 
ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพของคนและชุมชนชายแดนให้มีความเขม้แข็งมีส่วนร่วมในการพฒันา พร้อม
ทั้งการแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคล โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกบัการรักษาความมัน่คง การดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มผูป้ระสบภยัจากทุ่นระเบิด กลุ่มผูสู้ญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ตลอดจนการจดัระเบียบชุมชนหมู่บา้นให้มีระบบป้องกนัท่ีเขม้แข็ง และมีระบบบริหาร
จดัการท่ียึดพื้นท่ีภารกิจและการมีส่วนร่วมโดยบูรณาการและสร้างเครือข่ายการท างานร่วมระหว่าง
หน่วยงาน และภาคีการพฒันาทุกภาคส่วนในการจดัการแก้ไขปัญหาร่วมกนัโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลในทุก
ระดบั 



 ๑๓๔ 

 ๔  บทบาทภาคกีารพฒันา  

๔.๑ ภาครัฐ 

(๑) มีบทบาทหลักในการรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตาม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวฒันธรรม
ประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชนทุกระดบั ทุกภาคส่วน และทุกสถาบนั/หน่วยงาน 
องคก์รอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั โดย 

(๑.๑) สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาผูน้ า สร้างกลุ่มแกนน าในระดบัครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในสังคม ให้เป็นศูนยก์ลางการรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ การด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย  

(๑.๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาคราชการ บา้น สถาบนัทางศาสนา โรงเรียน 
และส่ือในการปลูกฝังจิตส านึกเด็ก เยาวชน ประชาชนในเร่ืองธรรมาภิบาล สร้างความตระหนกัและต่อตา้น
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสร้างเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จดัสรรงบประมาณ 
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองธรรมาภิบาลแก่ สถาบนัทางศาสนา โรงเรียน และส่ือ  

(๒) สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันวิชาการต่างๆ  สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้เขา้ใจสิทธิ หน้าท่ีในระบอบ
ประชาธิปไตย และยดึถือปฏิบติัในวถีิชีวติ โดย 

(๒.๑) จดัท าหลกัสูตรวิชาว่าดว้ยวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย จดัให้มี
กิจกรรมฝึกอบรม เวทีสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เปิดพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเก่ียวกบัสิทธิหนา้ท่ีในระบอบ
ประชาธิปไตย คุณธรรมกบัวถีิสังคมไทย วฒันธรรมประชาธิปไตย  

(๒.๒) จดัท าคู่มือจริยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชนและเยาวชน มีบทบาท
ร่วมติดตามตรวจสอบการประเมินผลธรรมาภิบาลของส่วนราชการร่วมกบัหน่วยราชการ  

(๒.๓) ศึกษาวิจยัและสร้างนวตักรรม เพื่อช้ีน าให้เกิดการเรียนรู้และวิเคราะห์
หาแนวทางการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรมธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินวิถีชีวิต
ของสังคมไทย 



 ๑๓๕ 

(๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจในการ
พฒันาประเทศในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการร่วมกบัภาครัฐ พร้อมทั้งให้มีสิทธ์ิรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาผูน้ าทางสังคมในทุกระดับ เพื่อให้เป็นตวัแบบให้
เยาวชน ประชาชนไดย้ดึเป็นตน้แบบท่ีดีงามสืบต่อไป 

(๔) พฒันาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึน้ โดย 

(๔.๑) ปรับบทบาท ภารกิจให้เหมาะสมกระทดัรัด และคุ้มค่า มีการพฒันาการ
ให้บริการ/ ด าเนินงานในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรลกัษณะพิเศษ องคก์รมหาชน หน่วยงาน
บริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น มากข้ึน พร้อมทั้ งมีการศึกษาวิจัยเพื่อมีการปรับลดขนาดก าลังคนให้
เหมาะสมเพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร โดยมีการพฒันาหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การบริหารงานขององคก์รรูปแบบพิเศษท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐบาลดงักล่าว  

(๔.๒) พฒันาศักยภาพข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีภาครัฐอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่เข้ารับ
ราชการ และในระหว่างรับราชการเป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความเขา้ใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเนน้ในประเด็นส าคญัๆ คือ การท างาน
แบบมืออาชีพ สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา ปลูกฝัง
ขา้ราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ พร้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
สามารถแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากส่วนรวม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
พฒันาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลทั้งในระดบัองคก์รและและในระดบับุคคล โดยผูต้รวจ
ราชการประจ ากระทรวงและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระเมินเบ้ืองตน้ และน าผลการประเมินไป
ใช้ประกอบการพิจารณาการจดัสรรรางวลัประจ าปีของส่วนราชการ การพิจารณาความดีความชอบใน
ระดบัเจา้หนา้ท่ี และรายงานผลการปฏิบติัราชการขององคก์รต่อสาธารณะ 

(๕) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ท่ีสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
ระดบัชาติ และตอบสนองความตอ้งการของพื้นท่ีในระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน โดยค านึงถึงภูมิสังคม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกบัการพฒันากระบวนการท างานทั้งดา้นการเงินการ
คลงั พสัดุ ท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอ้มูลกลางเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ภาค กลุ่ม
จงัหวดั จงัหวดั และมีระบบการติดตามประเมินผล 

(๖) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหต้อบสนองและสนบัสนุนภารกิจของกลุ่มจงัหวดั/
จงัหวดั และสนบัสนุนให้ปรับสถานะจงัหวดัเป็นหน่วยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณไดใ้นระยะต่อไป 
พร้อมทั้งปรับบทบาทหน่วยงานระดบักระทรวง กรม และจงัหวดั โดยกระทรวงควรปรับบทบาทเป็นหน่วย
ก าหนดยทุธศาสตร์ นโยบายและช้ีน าเป้าหมายการพฒันา กรมหรือกลุ่มภารกิจ ควรปรับบทบาทเป็นหน่วย



 ๑๓๖ 

สนบัสนุนความรู้วิทยาการใหม่และบริหารจดัการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และจงัหวดัควรปรับบทบาทเป็น
เจา้ภาพบริหารจดัการภารกิจราชการทุกเร่ืองในพื้นท่ีจงัหวดั รวมทั้งมีบทบาทสนบัสนุนช่วยเหลือองคก์ร
ทอ้งถ่ิน และเป็นหน่วยปฏิบติังานในกรณีท่ีทอ้งถ่ินไม่สามารถปฏิบติัภารกิจนั้นได ้ 



 ๑๓๗ 

(๗) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมโดยการตรวจสอบกฎหมายท่ีมี
ลกัษณะการสร้างความไม่สมดุลในการจดัสรรผลประโยชน์ กฎหมายท่ีเปิดโอกาสการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีมากเกินไป การสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ 

(๘) จัดท าการวิเคราะห์โครงการและผลกระทบก่อนเร่ิมโครงการส าหรับโครงการ/
มาตรการของรัฐท่ีมีลกัษณะของการให้การส่งเสริมหรืออุดหนุนแก่ธุรกิจเอกชน และให้ระบุผูท่ี้จะไดรั้บ
ผลประโยชน์โดยตรง (จ านวนบริษทั และรายช่ือของบริษทั) และผูท่ี้จะไดรั้บผลโดยออ้ม รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลกระทบของโครงการต่อสาธารณชน พร้อมทั้งปรับปรุงพระราชบญัญติั
วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถออก
กฎของฝ่ายปกครองที่ห้ามมิให้มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะญาติ พี ่น้อง โดยให้ขยายครอบคลุมถึง
ความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจดว้ย ในขณะเดียวกนัการออกกฎ/ระเบียบของกระทรวงตอ้งมีการรับฟังขอ้คิดเห็น
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม 

(๙) กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึน้ โดยส่วนกลางปรับบทบาท
จากการควบคุมมาเป็นการอ านวยความสะดวก ก าหนดมาตรฐานการบริการและสนบัสนุนทางเทคนิค
วชิาการ ดว้ยการส่งเสริมการพัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่ท้องถิ่นใหม่ ท่ีค  านึงถึงการลดช่องวา่ง
ทางการคลังระหว่างทอ้งถ่ินด้วยกนัเองเป็นหลกั และพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะของส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งพฒันามาตรฐานบริการสาธารณะของทอ้งถ่ินใหมี้ระบบการสร้างหลกัประกนัคุณภาพทั้ง
ระบบประกนัคุณภาพมาตรฐานขั้นต ่า และระบบส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ ตลอดจนการพฒันาระบบ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พึ่งตนเอง สามารถจดัเก็บรายไดข้องตนเอง จดับริการสาธารณะไดท้นัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งพฒันาขีดความสามารถของประชาชนให้เขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินของตน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถท างาน
แบบมืออาชีพ ยึดหลกัความรับผิดชอบต่อชุมชนและมีความโปร่งใสมากข้ึน รวมทั้งน าระบบการ
บริหารงบประมาณและการคลงัสมยัใหม่มาใช ้

๔.๒ องค์กรอสิระภายใต้รัฐธรรมนูญ  

โดยองคก์รอิสระภายใตรั้ฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ผูต้รวจการ
แผน่ดินรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) ควรมีบทบาทสนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล



 ๑๓๘ 

ในภาครัฐและภาคการเมือง โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจา้หน ้า ที ่ร ัฐและ
นักการเมืองให้มีความโปร่งใส สุจริต และสร้างความเป็นธรรมให้กบัผูที้่เก่ียวขอ้ง โดยรัฐสนับสนุน
งบประมาณการบริหารจดัการและการด าเนินงานให้อย่างเพียงพอ 

๔.๓ ภาคเอกชน 

(๑) ภาคธุรกิจเอกชน ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และซ่ือสัตยต่์อภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งมีบทบาทในการจดัฝึกอบรม 
ผูป้ระกอบการธุรกิจใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบรรษทัภิบาล 

(๒) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการไทย รณรงค์สร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ธุรกิจเอกชน ผูบ้ริหาร / กรรมการ ผูถื้อหุ้น ตลอดจนประชาชนทัว่ไป รู้ถึงประโยชน์ในการ “ก ากบัดูแล
ธุรกิจท่ีดี”  ว่าจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัทางธุรกิจ และก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในดา้นความ
โปร่งใส จัดให้มีข้อก าหนดให้บริษัทท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ต้องให้กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัผา่นการฝึกอบรมการก ากบักิจการท่ีดีดว้ย 

(๓) สถาบัน สมาคม ชมรม กลุ่มทางด้านวิชาชีพ พฒันาจดัท าจรรยาบรรณในแต่ละ
วิชาชีพและใช้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อก ากบัควบคุมภาคธุรกิจในสังกดัให้ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค และมีจิตส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 

๔.๔ สถาบันวชิาการ และรัฐวสิาหกจิ 

(๑) ภาควิชาการ พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัธรรมาภิบาลและการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อกระตุน้สังคมให้ต่ืนตวั ตระหนกั และเขา้ร่วมใน
การตรวจสอบปัญหาท่ีเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและบรรษทัภิบาล และการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนพฒันา
เครือข่ายท่ีแน่นแฟ้นกับส่ือ ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน เพื่อท่ีจะป้อนข้อมูลท่ีถูกต้องและ
ครบถว้นใหแ้ก่แนวร่วมในการต่อตา้นทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๒) ภาครัฐวิสาหกิจ  ปรับปรุงว ัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งประสิทธิภาพและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจดัท าโครงการอย่างเป็นระบบ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งครบถว้น เร่งแกปั้ญหารัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุน โดยจดัท าแผนฟ้ืนฟูท่ีมีเป้าหมาย
และวิธีการด าเนินการท่ีชดัเจนเหมาะสมกบัรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่า 



 ๑๓๙ 

๔.๕ ภาคประชาสังคม ประชาชน ส่ือ และภาคชุมชน 

(๑) ภาคประชาสังคม  พัฒนาทักษะความเป็นผู ้น าตามระบอบประชาธิปไตย  
เพื่อสามารถถ่ายทอดและสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
สภาวฒันธรรมจงัหวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางเผยแพร่พฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยในระดบัพื้นท่ี 

(๒) ภาคประชาชน  

(๒.๑) ศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองในสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ พฒันาความรู้สึกในการ
เป็นเจา้ของ หรือให้เกิดจิตส านึกในการปกป้อง ดูแล และมีส่วนร่วมในการพฒันาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคใ์น
เวทีสาธารณะ และสามารถเขา้ร่วมก าหนดและตดัสินใจนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน 

(๒.๒) รวมตัวกันเป็นองค์กรต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกันท่ีเข้มแข็ง และร่วมกันจดัตั้ งองค์การอิสระต่างๆ เช่น องค์การอิสระด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม องค์การอิสระคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ และเขา้ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการของภาครัฐ 
เพื่อสามารถเขา้ร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจรัฐ 

(๓) ภาคส่ือมวลชน  

(๓.๑) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประชาธิปไตย วฒันธรรมธรรมาภิบาล และ
วฒันธรรมสันติวธีิ ผา่นส่ือทุกประเภทในรูปแบบท่ีหลากหลาย เขา้ใจง่าย โดยสอดแทรกในข่าว ละคร บท
เพลง และการละเล่นพื้นเมือง 

(๓.๒) มีส่วนร่วมกบัภาคประชาสังคมและนกัวิชาการตรวจสอบภาครัฐได้อย่าง
เขม้แขง็ และไดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากสังคม โดยมีการก าหนดมาตรฐานการน าเสนอข่าว มีการควบคุม
การปฏิบตัิงานภายใตจ้รรยาบรรณทางวิชาชีพที่เขม้งวด รักษาความเป็นกลาง ความเป็นอิสระในการ
เสนอข่าว 

(๓.๓) พฒันาความสามารถในการรายงานข่าวในเชิงสืบสวนท่ีมีประเด็นเชิงลึก 
มีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บ และคน้หาขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น 

(๔) ภาคชุมชน  เขา้ร่วมในกระบวนการบริหารการพฒันาในชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเขา้ร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในระดบัจงัหวดั เพื่อจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และเขา้ร่วมกบัองคก์รปกครอง



 ๑๔๐ 

ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้การจดัท าโครงการและการจดัสรรงบประมาณสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
ตลอดจนร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานใหโ้ปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม 

 

 



บ ท ท่ี  ๗ 

การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตแิละ 
การติดตามประเมินผล 

 

 ๑  บทน า  

 ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีนบัตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ เป็นตน้มา ท่ีประเทศไทยไดป้รับเปล่ียน
กระบวนทศัน์การพฒันาใหม่ ยึดการพฒันาแบบองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา และต่อมา
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ได้อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางการพฒันาและ
บริหารประเทศ โดยปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการเช่ือมโยงกันทุกมิติเป็น 
องค์รวม พร้อมทั้งให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมในทุก
ขั้นตอนการพฒันา โดยวางแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั แต่
กระบวนการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ และ ๙ ไปสู่การปฏิบติัภายใตก้ระบวนทศัน์ใหม่ดงักล่าว ยงัไม่
เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร สาเหตุอนัเน่ืองมาจากในปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ ได้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจท าให้ตอ้งเร่งฟ้ืนฟูแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและลดผลกระทบท่ีมีต่อคนและสังคม ส่งผลให้การด าเนิน
ยทุธศาสตร์ส าคญักระท าไดไ้ม่เตม็ท่ี อีกทั้งแนวคิดท่ียดึปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันายงัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีหน่วยงานส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจ จึงท าให้ไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลเตม็ท่ี  

 อย่างไรก็ตาม การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีเป็นการวางรากฐานธรรมาภิบาล
เพื่อรองรับการปรับบทบาท ภารกิจ และกลยุทธ์การบริหารจดัการภาครัฐให้มุ่งสู่การด าเนินงานท่ีมี
มาตรฐาน สามารถวดัผลงานท่ีชดัเจน เปล่ียนแนวคิดจากการควบคุมและด าเนินการเองของรัฐมาเป็นการ
ก ากบัดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนเกิดเคร่ืองมือและระบบตรวจสอบ รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบติัการภาคราชการระดับต่างๆ ท่ีน าไปสู่การบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวมีส่วนช่วยสนบัสนุนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาในส่วน
ของภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 



 ๑๓๘ 

 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ยงัคงยดึกระบวนทศัน์การพฒันาใหม่ดงักล่าว และให้ความส าคญักบัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมในการด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมด าเนินการพฒันาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน อนัเป็นการระดม
ทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและผนึกพลงัสังคมจากทุกภาคส่วนใหเ้ป็นเครือข่ายร่วมขบัเคล่ือน
การพฒันาตามยุทธศาสตร์ของแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม รวมตลอดทั้งร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งสร้างองค์ความรู้ ความเขา้ใจในหลกั “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และการประยกุตใ์ชใ้นการขบัเคล่ือนการพฒันาให้กบัภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดบั 
ควบคู่ไปกบัการจดักลไกและกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั ด้วยการจดัท าและใช้แผนระดับต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการ
ขบัเคล่ือนและปรับระบบการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้
เอ้ือ พฒันาสร้างองคค์วามรู้ เพื่อหนุนเสริมการขบัเคล่ือนให้สัมฤทธ์ิผล และให้มีการติดตามประเมินผล
อยา่งเป็นระบบ 

 ๒  วตัถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคีพฒันาขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั 
ด้วยการจดัท าแผนปฏิบติัระดบัต่างๆ ท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

๒.๒ เพื่อปรับระบบการจดัสรรทรัพยากรและระบบงบประมาณให้เอ้ือต่อการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม 

๒.๓ เพื่อปรับปรุงและพฒันากฎหมาย กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บงั
เกิดผลในทางปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๒.๔ เพื่อศึกษาวิจยัพฒันาองค์ความรู้ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั 
หนุนเสริมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

๒.๕ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและสร้างเคร่ืองช้ีวดัการพฒันาให้เป็น
เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓  แนวทางการพฒันา 



 ๑๓๙ 

๓.๑ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคพีฒันาจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ 
ที่บูรณาการเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยใหค้วามส าคญักบั 

(๑) การจัดแบ่งบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนา  เพื่อสามารถด าเนินภารกิจและความ
ร่วมมือใหส้นบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งเหมาะสมในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั โดย 

(๑.๑) ภาครัฐ ตอ้งปรับบทบาทจากผูก้  ากบั ควบคุม สั่งการ และด าเนินการเอง มา
เป็นผูป้ระสานสนบัสนุน บริการอ านวยความสะดวก สามารถท างานกบัภาคีพฒันาในลกัษณะหุ้นส่วนการ
พฒันาท่ีค านึงถึงความตอ้งการของประชาชน 

(๑.๒) ภาคเอกชน ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู ้บริโภค มี
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายคุณค่าทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัการท่ี
โปร่งใส เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเขา้มามีบทบาทร่วมจดับริการสังคมและกิจกรรมสร้างสรรค์
อ่ืนๆ ร่วมกบัภาครัฐ  

(๑.๓) ภาคสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบนัศาสนาจะมีบทบาทเป็นแหล่งเผยแพร่
หลกัธรรม ปลูกฝังทศันคติการใชห้ลกัธรรมในการด าเนินชีวิต การช่วยเหลือเก้ือกูลคนในสังคมและร่วม
ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สถาบนัการศึกษาจะมีบทบาทเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างศกัยภาพและ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและคนทุกกลุ่มวยั ส่ือจะมีบทบาทในการตรวจสอบเฝ้าระวงั เป็น
ส่ือกลางสะทอ้นขอ้เทจ็จริง สร้างความรู้และกระแสสังคมเชิงสร้างสรรค์ 

(๑.๔) ภาคชุมชน ตอ้งมีศกัยภาพขีดความสามารถพึ่งพาตนเองได ้มีการรวมกลุ่ม 
เสริมสร้างความเขม้แข็งใหส้ามารถมีบทบาทเขา้ร่วมในกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้
ให้กับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพื่อสามารถมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนการพฒันาและ
จดัท าแผนปฏิบติัในระดบัต่างๆ ผลกัดนัให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การปรับวิธีคิด ทศันคติค่านิยม เกิด
ความตระหนกัเขา้ใจ พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรู้เท่าทนั สามารถน าไปเป็นแนวปฏิบติัในการ
ด ารงชีวติได ้

(๓) สนับสนุนการจัดท า และใช้แผนระดับต่างๆ ที่สอดรับเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นเคร่ืองมือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และหลกัการบูรณาการทีย่ดึพืน้ที ่ภารกจิและการมีส่วนร่วม โดย 

(๓.๑) ใช้กลไกกระบวนการ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ขับเคลื่อนการพัฒนา 
เพื่อให้ภาครัฐสามารถประสานบทบาท ภารกิจ แนวทาง และมาตรการ ตลอดจนวิธีการท างาน 
ไปในทิศทางท่ีสอดรับกนัอย่างเป็นระบบ มีการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสม เกิด
การบูรณาการในแนวราบระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ สามารถเช่ือมโยงบทบาทจากภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



 ๑๔๐ 

มาหนุนเสริม และน าไปสู่การจดัท าแผนการลงทุนภาครัฐในระยะ ๓ ปี ท่ีครอบคลุมแนวทางมาตรการท่ีมี
ล าดบัความส าคญัสูงของแต่ละยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

(๓.๒) ใช้กลไกกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส่วนราชการ ขับเคล่ือนและบูรณาการเข้ากับมิติภารกิจงานตามอ านาจหน้าท่ีปกติของ
กระทรวง ทบวง กรม และมิติพื้นท่ีในระดบัจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระงานพิเศษ 
หรือวาระแห่งชาติท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมาร่วมด าเนินการอย่างมีบูรณาการเพื่อ
สามารถจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบมากข้ึน  

(๓.๓) ใช้กลไกกระบวนการ แผนชุมชน สร้างการบูรณาการและความเช่ือมโยงกับ
แผนท้องถิ่นและแผนระดับต่างๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเป็นเคร่ืองมือสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน ให้ชุมชนรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู ่สามารถจดัการตนเองให้
บรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาได้ ส่งผลให้ชุมชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถด ารงชีวิตได้
อยา่งมีความสุข ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพฒันา
ในพื้นท่ีในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน และเช่ือมโยงให้เกิดการบูรณาการกบัแผนทอ้งถ่ินและแผนใน
ล าดบัท่ีสูงกวา่ อาทิ แผนจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และแผนพฒันาภาค 

(๔) สนับสนุนให้มีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในระดับพืน้ที่ โดยสนบัสนุนการจดัตั้งกลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชน ในระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี
ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ และทอ้งถิ่น เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้คิดเห็นต่อการ
ด าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา การจดัระบบบริหารและบริการ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลท่ีสามารถสะทอ้นความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน
ภาคราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนในพื้นท่ีได้
อยา่งแทจ้ริง 

 



 ๑๔๑ 

 

 

 



 ๑๔๒ 

๓.๒ ก าหนดแนวทางการลงทุนที่ส าคญัตามยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่
๑๐ เพื่อภาคีพฒันาทุกภาคส่วนสามารถผลกัดนัน าไปขบัเคล่ือนภายใตบ้ทบาทภารกิจของตน และสร้างการ
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมด าเนินการ รวมทั้งสามารถระดมการจดัสรรทรัพยากรจาก
ภาคส่วนต่างๆ ใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ โดย 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั ่นคงของประเทศ มีแนวทางการ
ลงทุนท่ีส าคญัในระยะ ๕ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

(๑.๑) การพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการส่งเสริม การป้องกนั การรักษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พฒันาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการสร้างนวตักรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบ
ประกนัสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกนัทั้ง ๓ ระบบ ไดแ้ก่ สวสัดิการขา้ราชการ การประกนัสังคม และการสร้าง
หลกัประกนัสุขภาพ ซ่ึงเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคร่วมกบัชุมชนและน าไปสู่การเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว 

(๑.๒) การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการบริหารจดัการองค์ความรู้
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และพฒันาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กบัการให้มีกลไกหน่วยเคล่ือนท่ีไปกระตุน้ให้
เด็กทุกวยัและผูป้กครอง ต่ืนตวัในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้เด็กมีพฒันาการตามวยัอนัควร  การจดัหา
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนอยา่งทัว่ถึง และสร้างโอกาสการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัความตอ้งการก าลงัคนและการแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส 

(๑.๓) การพัฒนาคุณภาพการวิ จัยและพัฒนา  ด้วยการปลูกฝังการเ รียน รู้
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วยัเด็กท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงทุกระดับการศึกษา การสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ในก าลังคน
ระดบักลาง/ระดบัสูง การสร้างส่ิงจูงใจทั้งดา้นกายภาพและเส้นทางอาชีพท่ีเหมาะสม 

(๑.๔) การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเน่ือง ด้วยการจดัท าแผนชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม การพฒันาวสิาหกิจชุมชนท่ีเนน้การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สนบัสนุนการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์
ต่างๆ ท่ีเน้นการพัฒนาระบบและการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ การเพิ่มทักษะความรู้ในการเป็น
ผูป้ระกอบการ ควบคู่กบัการขยายโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนทั้งระดบัชุมชนและระดบัชาติ รวมทั้ง
การสร้างกลไกใหภู้มิปัญญาและนวตักรรมต่างๆ เป็นแหล่งทุนท่ีส าคญั 



 ๑๔๓ 

(๑.๕) การสร้างหลักประกันสังคมให้ผู้อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสู้งอายุและคนพิการในชุมชน และให้มีบริการจดัหาท่ีอยู่
อาศยัถาวรส าหรับผูมี้รายไดน้้อยท่ีมีการดูแลชุมชนน่าอยู่ ทั้งน้ีให้ชุมชนและทอ้งถ่ินมีบทบาทร่วมในทุก
กิจกรรม 

(๑.๖) การบูรณาการการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้าง
กระบวนการยติุธรรมสมานฉนัท ์ท่ีท าให้สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่างๆ และปัญหายาเสพติดลดลง รวมทั้ง
การลดขอ้ขดัแยง้ในชุมชนดว้ยกระบวนการยติุธรรมทางเลือก  

(๑.๗) การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการทั้งการพัฒนาด้านกายภาพและ
การพัฒนาฐานความรู้ ท่ีขบัเคล่ือนโดยภาคีการพฒันาท่ีมีบทบาทชดัเจนระหว่างภาคราชการส่วนกลาง 
ระดบัจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ชุมชน ค านึงถึงความพอเพียงและน าไปสู่
ความสุข 

(๑.๘) การเสริมสร้างทุนวัฒนธรรมและการน าไปสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
ท่ีอนุรักษ์และสืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่เป็นเอกลกัษณ์ไทย สืบสานไปสู่คนรุ่น
ต่อไป และน าวฒันธรรมท่ีเป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างนวตักรรม
ใหก้บัสินคา้และบริการ และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ 

(๑.๙) การส่งเสริมบทบาทส่ือและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการผลิต
ส่ือสร้างสรรค์ท่ีเด็กและเยาวชนมีบทบาทร่วม การรณรงค์สร้างภูมิคุม้กนัส่ือร้ายและสร้างกระแสครอบครัว
อบอุ่นผ่านส่ือทุกรูปแบบ ควบคู่กบัการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในดา้นการศึกษา การพฒันาก าลงัคน การ
สร้างอาชีพแก่ผูด้อ้ยโอกาสและคนพิการ และการร่วมเฝ้าระวงั รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(๒) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน มีแนวทางการลงทุนที่ส าคญัใน
ระยะ ๕ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

(๒.๑) การปฏิรูประบบการออม ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนส าหรับก าลัง
แรงงานของประเทศทั้งหมด ๑๓ ลา้นคน ทั้งขยายการออมภาคบงัคบั ปฏิรูปกองทุนบ าเหน็จบ านาญ และ
การออมเพื่อการชราภาพส าหรับแรงงานนอกระบบ 

(๒.๒) การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ในสาขาการผลิตและ
บริการทีม่ีศักยภาพ รายสาขา/รายพืน้ที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
การพฒันาการรวมกลุ่มในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นท่ี โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต์ ส่ิงทอและ
เส้ือผา้ส าเร็จรูป บริการท่องเท่ียว รวมทั้ งการขับเคล่ือนผูป้ระสานการพฒันาคลัสเตอร์ และติดตาม
ประเมินผลการพฒันาคลสัเตอร์ในภาคการผลิตและบริการ 

(๒.๓) ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation System Reform) อย่างครบวงจร ทั้ง
สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั จดัตั้งกองทุนและบริษทัร่วมทุน และส านกังานอนุญาต รวมทั้งศูนยก์าร
กระจายนวตักรรม เพื่อสามารถพฒันานวตักรรมไดอ้ยา่งกา้วกระโดด  



 ๑๔๔ 

(๒.๔) สร้างฐานการท า Value Creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง และ
กระจายพนัธ์ุทีด่ีในสินค้าเกษตร ใหเ้กษตรกรใชอ้ยา่งทัว่ถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคา้หลกัท่ี
ส าคญัท่ีเป็นอาหาร สมุนไพร พลงังาน และไฟเบอร์ ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย ปาล์มน ้ ามนั ยางพารา 
โดยภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพนัธ์ุหลัก แล้วสนับสนุนให้สถาบนั
เกษตรกรและชุมชนเป็นผูผ้ลิตเป็นพนัธ์ุขยายและกระจายสู่เกษตรกรในพื้นท่ี 

(๒.๕) ลดต้นทุนด้านขนส่งและโลจิสติกส์ พฒันาและขยายขีดความสามารถของ
โครงข่ายการขนส่งทางราง ทางน ้ า ทางท่อ ระบบการขนส่งสนบัสนุน (Feeder) และศูนยร์วบรวมและ
กระจายสินคา้ตามจุดยุทธศาสตร์ฐานการผลิตของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ (Multimodal) รวมทั้งการลงทุนพฒันาระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ และการพฒันา
บุคลากรดา้นโลจิสติกส์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการพฒันาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์ และการปรับเปล่ียนรูปแบบการใชพ้ลงังานของ
ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดตน้ทุนเช้ือเพลิง 

(๒.๖) การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พฒันาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ และระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ (e-Government) เช่น ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบ
การศึกษา (e-Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เป็นตน้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลย ีและความคุม้ค่าในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน และภาคธุรกิจ  

(๒.๗) การลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการพื ้นฐานที่สมดุลและเป็น
ธรรม ขยายโครงข่ายการใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ีชนบท และการ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน สร้างโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และการ
พฒันาความรู้ของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพฒันาแหล่งน ้ าและระบบน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในพื้นท่ีชนบทให้ทัว่ถึง เพียงพอ ตลอดจนการจดัหาแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน ้าสูญเสียของโครงข่ายระบบประปา 

(๒.๘) สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จดัหาแหล่งพลงังานทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มเติม รวมทั้งหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ ท่ีมีความคุม้ค่าเชิงพาณิชยห์รือมีตน้ทุนต ่า ตลอดจนการส ารอง
แหล่งพลังงาน รวมทั้งเร่งพฒันาเทคโนโลยีและการลงทุนแหล่งพลังงานทดแทน เช่น การผลิต
ก๊าซโซฮอล์และไบโอดีเซล การขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) การวิจยัพฒันา
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม เป็นตน้ 

(๓) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีแนวทางการลงทุนท่ีส าคญัในระยะ ๕ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

(๓.๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดเขตพืน้ที่และ
สร้างแนวกันเขตอนุรักษ์ที่ชัดเจน โดยรัฐด าเนินการร่วมกบัชุมชนในการก าหนดแนวเขต ใช้แผนท่ี ๑:
๔๐๐๐ เป็นฐานในการจดัท าระบบขอ้มูล ด าเนินการสอบสวนสิทธ์ิและจดัท าทะเบียนการบุกรุกใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองท่ีดินใหผู้ไ้ร้ท่ีท  ากินมีปัจจยัการผลิตเป็นของตนเอง  



 ๑๔๕ 

(๓.๒) พฒันาแหล่งน า้เพือ่การใช้ประโยชน์ โดยการสร้างฝายตน้น ้ าเพื่อเพิ่มการเก็บ
กกัน ้าไวใ้นดิน พฒันาระบบประปาใหพ้อเพียงทัว่ถึงทุกหมู่บา้น เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกกัแหล่ง
น ้ าท่ีมีอยู่เดิม ปรับปรุงแหล่งน ้ าธรรมชาติ ขุดสระน ้ าในไร่นา พฒันาแหล่งน ้ าใหม่เพิ่มเติมในพื้นท่ี
เหมาะสม พฒันาระบบเช่ือมโยงกระจายน ้ าผิวดิน และน ้ าใตดิ้น วางระบบสารสนเทศการจดัการ ๒๕ ลุ่มน ้ า
อยา่งบูรณาการ รวมทั้งการฟ้ืนฟูน ้าใตดิ้นในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน ้ าใตดิ้นใน
พื้นท่ีวกิฤต  

(๓.๓) ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน ้ าและป้องกนัน ้ า
ท่วมชุมชนเมืองท่ีเส่ียงภยัจากน ้าหลากลน้ตล่ิง จดัท าระบบขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ การเตือนภยัพื้นท่ี
ตน้น ้าและการพยากรณ์ระดบัน ้า การเตือนภยัน ้าท่วม แผน่ดินถล่ม การสร้างความปลอดภยัเข่ือน 

(๓.๔) ลงทุนในการสร้าง ขยาย และปรับปรุงระบบบ าบัดน ้าเสียรวม และระบบ
ก าจัดขยะชุมชนแบบรวมศูนย์ทัว่ประเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพืน้ที่วิกฤตและแหล่งท่องเที่ยว 
โดยรัฐบาลกลางร่วมสนับสนุนงบประมาณบางส่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บค่าบริการบ าบดัก าจดัของเสียใหส้ะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการด าเนินการ  

(๓.๕) ปรับเปลีย่นมาใช้เคร่ืองยนต์และพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ โดยภาครัฐลงทุนปรับเปล่ียนระบบเคร่ืองยนต์และพลงังานเช้ือเพลิง ที่ใช้กบัรถยนต์ของทาง
ราชการและรถประจ าทาง ขสมก. ทั้งหมด มาใชเ้คร่ืองยนตแ์ละพลงังานท่ีสะอาด 

(๓.๖) การสนับสนุนธุรกจิ Recycle และการจัดการของเสียอนัตราย โดยรัฐก าหนด
มาตรการจูงใจดา้นภาษี ผลกัดนัให้สถาบนัการเงินให้สินเช่ือเงินกูด้อกเบ้ียต ่าแก่ผูป้ระกอบธุรกิจทั้งชุมชน
และเอกชน ส่ง เสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย ปรับปรุงและออก 
กฎ ระเบียบ กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อให้ผูป้ระกอบการรับผิดชอบซากผลิตภณัฑ์ของตน การประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์จากขยะชุมชนเพื่อเป็นพลงังาน และหาเทคโนโลยี
ในการลงทุนท่ีเหมาะสม 

(๓.๗) สร้างระบบจัดการฐานข้อมูลและสร้างศูนย์ข้อมูลระดับชาติด้านทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมีรายละเอียดดา้นอนุกรมวธิาน คุณสมบติั การใชป้ระโยชน์ และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง โดยระบุชุมชนเจา้ของภูมิปัญญา โดยให้มีระบบบริหารจดัการที่สามารถคุม้ครอง
การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพื่อการคา้โดยไม่เป็นธรรม 

(๔) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มีแนวทางการลงทุนท่ี
ส าคญัในระยะ ๕ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ อาทิ 



 ๑๔๖ 

(๔.๑) รณรงค์ปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมสันติวิธีแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน และทุกสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ด าเนินการผา่น
ส่ือทุกประเภทด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เข้าใจง่าย  เข้า ถึ งก ลุ่ม เป้าหมาย  สนับสนุนสถาบัน 
การศึกษา/วชิาการจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรม จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะทาง
สังคมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมติดตามตรวจสอบนโยบายสาธารณะต่างๆ  

(๔.๒) การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแก้ไข ปรับปรุงกลไก 
ขั้นตอน และกระบวนการด าเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีใช้งบประมาณสูง โครงการท่ีมี
ลกัษณะสนบัสนุน/ส่งเสริม/ควบคุม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชนอยา่งกวา้งขวางทั้งทางตรงทางออ้ม เปิด
โอกาสใหภ้าคประชาชนและภาคีท่ีมีส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะท างาน คณะอนุกรรมการ  

(๔.๓) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ันตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา  โดยศึกษา 
ทบทวน เพื่อจดัท าหรือแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีลกัษณะผกูขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของส่วน
ราชการในส่วนที่เกี่ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยผลการศึกษา/วเิคราะห์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง เพิ่มเติมกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน 

(๔.๔) การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสนบัสนุนการลงทุนดา้นการศึกษาวิจยัสร้างองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งหลากหลาย 
ทั้งจากประสบการณ์ของทั้งในประเทศและต่างประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมประชาธิปไตย 
วฒันธรรมธรรมาภิบาล วฒันธรรมสันติวธีิ ตลอดจนหลกัการท่ีวา่ดว้ยการขดัแยง้กนัของผลประโยชน์ส่วน
ตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใหมี้กรอบแนวคิด แนวทางท่ีเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย  

(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑) 

๓.๓ เร่งปรับปรุงและพฒันากฎหมายเพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ให้บังเกดิผล
ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตก้รอบการปรับปรุงพฒันากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของ
ประเทศ การแกไ้ขปัญหาความยากจน การป้องกนัการทุจริต การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยา่ง
ทัว่ถึง ตลอดจนการมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน์ และเร่งรัดการ



 ๑๔๗ 

พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความจ าเป็นของทางราชการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเร่งผลกัดนัออกกฎหมายในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(๑) ด้านสังคม โดยมีกฎหมายท่ีต้องเร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้พร้อมทั้ งเร่งรัด
ปรับปรุงแกไ้ขและยกร่างข้ึนใหม่ โดย 

(๑.๑) เร่งผลกัดันให้มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... พระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบัน คุณวุ ฒิ วิชา ชีพ    ร่ า งพระราชบัญญัติ โรง เ รียน เอกชน พ .ศ .  . . . .  
ร่างพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....  และร่างพระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. .... 

(๑.๒) เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย อาทิ ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พ.ศ. .... พระราชบญัญติัคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญติัจดัตั้งสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และ
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  

(๑.๓) ผลักดัน ใ ห้มี ก ารยก ร่ า งกฎหมาย ใหม่  อ า ทิ  กฎกระทรวงว่ าด้ว ย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พระราชบญัญติั
คุม้ครองสิทธิชุมชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

(๒) ด้านเศรษฐกิจ โดยมีกฎหมายท่ีตอ้งเร่งผลกัดนัโดยเร็วพร้อมทั้งเร่งรัดปรับปรุงและ
กฎหมายท่ีตอ้งผลกัดนัใหมี้ผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดย 

(๒.๑) เร่งผลักดันออกเป็นกฎหมายโดยเร็ว อาทิ ร่างพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนั
การเงิน พ.ศ.  . . . .   ร่ างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.  . . . .   ร่ างพระราชบัญญัติ 
แฟรนไซส์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรการป้องกนัการน าเขา้สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติับรรษทัวิสาหกิจแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
นครท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. ....  ร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการน ้า พ.ศ. ....  

(๒.๒) เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย อาทิ ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัท่ี 
....) พ.ศ. ..... ร่างพระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี ....) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ 
( ฉบ บั ที ่ . . . . )  พ . ศ .  . . . .    ร ่า ง พ ระ ร า ชบ ญัญ ตั ิส ิท ธ ิบ ตั ร  ( ฉบ บั ที ่ . . . . )  พ . ศ .  . . . .  
ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบญัญติัการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒  



 ๑๔๘ 

(๒.๓) ผลกัดันให้มีผลบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ พระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็นพฤติกรรมอ านาจเหนือตลาด พระราช
กฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ร่างกฎหมาย
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการออก การโอน การวางหลกัประกนั และการจ าน าตราสารหน้ี 

(๓) ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎหมายท่ีตอ้งเร่งผลกัดนัโดยเร็ว
พร้อมทั้งเร่งรัดปรับปรุงแกไ้ข โดย 

(๓.๑) เร่งผลักดันออกเป็นกฎหมายโดยเร็ว อาทิ ร่างพระราชบญัญตัิเสริมการ
จดัการของเสียอนัตรายจากซากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แลว้ พ.ศ. ....  ร่างพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ า พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างกฎหมายควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรพนัธุกรรมและการ
แบ่งปันผลประโยชน์จาการน าทรัพยากรพนัธุกรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยัและเพื่อการคา้ ร่าง
กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ  

(๓.๒) เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. .... 
พระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. .... 

(๔) ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ โดยมีกฎหมายท่ีควรต้องเร่ง
ปรับปรุงแกไ้ข อาทิ ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบบัท่ี....) 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. .... 

(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๒) 

๓.๔ ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดยให้ความส าคญักบัการศึกษาวิจยัสร้างองค์
ความรู้ท่ีจะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดบัการปฏิบติั
และระดบันโยบายไดต่้อไป โดยมีประเด็นสาระงานวจิยัหลกัๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพฒันาฯ ฉบบั
ท่ี ๑๐ อนัไดแ้ก่ 

(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ควร
ด าเนินการศึกษาวิจยัสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการ
เกษียณเป็น ๖๕ ปี ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิง



 ๑๔๙ 

รุกในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (KPI) อยา่งมีบูรณาการ การศึกษาประเภทของกิจกรรม
ในภาคการผลิตและบริการตามล าดบัขั้นการพฒันา การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพท่ีมุ่งพฒันาระบบ
สุขภาพอยา่งครบวงจร 

(๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ควรด าเนินการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาเช่ือมโยงเครือข่าย 
การวิจยัองคก์รภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีความแตกต่างกนัไปใน
แต่ละพื้นท่ี  

(๓) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ควรด าเนินการศึกษาวิจยัสร้างองค์
ความรู้ในดา้นต่างๆ  

(๓.๑) ด้านการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออมและ
การพฒันาระบบการออมระยะยาว และการศึกษาระบบการเงินระดบัรากฐาน  

(๓.๒) ด้านการการปรับโครงสร้างการผลิตให้ผลิตภาพการผลิตและคุณค่าของ
สินค้าและบริการ บนฐานความรู้และความเป็นไทย ควรด าเนินการศึกษาวจิยัในดา้นต่างๆ อาทิ 



 ๑๕๐ 

๑) การปรับโครงสร้างด้านเกษตร  ควรมีการศึกษาวิจยัโอกาสและความ
เป็นไปไดใ้นการเพิ่มพนูมูลค่าสินคา้เกษตรและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การศึกษาวิจยัการบริหารจดัการ
หลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลการเกษตร ในกลุ่มสินคา้ท่ีมีการเน่าเสียง่ายและมีปัญหาราคาตกต ่าเป็นประจ าทุก
ปี การศึกษาวิจยัแนวทางการบริหารจดัการสินค้าเกษตรของไทยท่ีมีศกัยภาพทางการตลาดจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอายุและการตระหนกัเร่ืองสุขอนามยัของผูบ้ริโภค การ
ศึกษาวจิยัความตอ้งการของตลาดในการรองรับสินคา้เกษตรในกลุ่มต่างๆ ท่ีมีการเพิ่มมูลค่าและมีศกัยภาพ
ในดา้นการตลาด  

๒) การปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม เน้นการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เพื่อให้มีการลงทุนในการสร้าง พฒันาและขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูง และอุตสาหกรรมใหม่ 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองด้านชีวภาพ การวิจยัเพื่อพฒันาและประยุกต์นวตักรรมทาง
เทคโนโลยท่ีีส าคญั ๘ สาขาน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรม  

๓) การปรับโครงสร้างภาคบริการ เนน้การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตภาค
บริการของประเทศไทย การวิจยัตลาดการท่องเท่ียวในเชิงลึกเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงระหว่างตลาด กบั
รสนิยมและความตอ้งการสินคา้ และบริการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาเพื่อพฒันาความสามารถใน
การแข่งขนัของภาคบริการใหม่ท่ีมีศกัยภาพตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า อาทิ ธุรกิจบริการดา้นการศึกษา บริการ
สุขภาพ และสปา ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมเรือต่อเรือไทย 

๔) การคา้และการลงทุน ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของประเทศ การศึกษาในเชิงลึกเพื่อก าหนด/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริม
การลงทุนทั้งท่ีอยูใ่นรูปสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใชภ้าษีอากรเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ และสนบัสนุนนกัลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ 

(๓.๓) ด้านปัจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกจิและการลงทุน ควรด าเนินการศึกษาวจิยัทางดา้นต่างๆ อาทิ 

๑) ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการโลจิสติกส์ ควรมีการศึกษาส ารวจการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้เต็มรูปแบบทัว่ประเทศ การศึกษาและจดัท าขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ การประเมินผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ไทย การศึกษาเพื่อพฒันาธุรกิจผูใ้ห้บริการ โล
จิสติกส์ การศึกษาเพื่อสนบัสนุนการพฒันาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลภาครัฐและโลจิสติกส์เพื่อการ
น าเขา้ส่งออก การศึกษาเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายโลจิสติกส์เช่ือมโยงกบัต่างประเทศ ตลอดจน
การศึกษาวิจยัและส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการระบบโลจิ
สติกส์ 



 ๑๕๑ 

๒) ดา้นพลงังาน ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาพลงังานนิวเคลียร์เพื่อ
การผลิตไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางในการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ มาทดแทนการใชก้๊าซธรรมชาติควบคู่
ไปกบัการศึกษาพฒันาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย ์การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดา้นอุปสงค์และ
อุปทาน  

(๔) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ควรด าเนินการศึกษาวจิยัสร้างองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ อาทิ  

(๔.๑) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมี
การศึกษาเพื่อวางระบบการจดัท าอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้
ครบถว้นสมบูรณ์ การศึกษาวจิยัเพื่อเช่ือมต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองคค์วามรู้ใหม่  

(๔.๒) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อติดตามการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการพฒันา การศึกษาวิจยัเพื่อวางระบบการจ าแนกประเภท
พื้นท่ีคุ้มครองและพื้นท่ีอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง การศึกษาวิจยัและส ารวจเพื่อการพฒันา
ทรัพยากรแร่ในอนาคต การศึกษาบทบาทของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในระบบลุ่มน ้ า และ
การพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจดัการน ้ าชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าและ
เพิ่มมูลค่าน ้า 

(๔.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่
ยัง่ยนื ศึกษาพฒันาแนวทางการตลาดเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาแนวทางและมาตรการส่งเสริมธุรกิจริไซเคิลขยะมูลฝอย ศึกษาแนวทาง
การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินการคลงัส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีสะอาด 

(๕) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ควรด าเนินการศึกษาวิจยั
สร้างองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ อาทิ  

(๕.๑) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ควรมีการศึกษาวิจยัเชิง
ลึกทั้งในด้านการเสริมสร้างและยกระดบัธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายระเบียบ
ราชการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจยัระบบการจดัสรรทรัพยากรท่ีช่วย
เสริมความเขม้แข็งของภาคีการพฒันาในระดบัพื้นท่ี/จงัหวดั/ทอ้งถ่ิน การปรับปรุงบทบาทภารกิจ หนา้ท่ี 
ระบบงานและขนาดหน่วยงานภาครัฐ การวิจยัความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจภาครัฐ และการสร้างระบบ
จดัการความรู้ในองคก์ร และ e-Government 



 ๑๕๒ 

(๕.๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้าร่วมในการบริหาร
จัดการประเทศ ควรมีการติดตามติดตามประเมินผลบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
บริหารจดัการประเทศ  

(๕.๓) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ควรมีการศึกษาบทบาท
ผูน้ าทางสังคมท่ีมีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การวิจยัแนวทางการพฒันา
วฒันธรรมประชาธิปไตยกบัการด าเนินวถีิชีวติของชุมชนสังคมไทย 

(๕.๔) การกระจายอ านาจและการพัฒนาพื้นที่  ควรมีการศึกษาวิจัยสร้าง 
องคค์วามรู้ในเร่ืองส าคญั อาทิ  

๑) ดา้นการกระจายอ านาจ เน้นการศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสมเก้ือกูลกนั การพฒันาขีดความสามารถดา้นการเงิน 
การคลงัและการบริหารจดัการให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ินสามารถรับผิดชอบด าเนินภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนอยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้การจดัการรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละระดบัอยา่ง
สอดรับกบัภารกิจ และความตอ้งการใชจ่้ายในการจดับริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่
กบัการศึกษารูปแบบทางเลือกและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการพฒันา
จดัเก็บรายได้ของตนเอง และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบการด าเนินนโยบายการ
กระจายอ านาจ ควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรู้และขอ้เสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการกระจายอ านาจ 

๒) ดา้นการพฒันาพื้นท่ีและเมือง ควรมีการศึกษาแนวโน้มและผลกระทบ
ของการขยายตวัของเมืองและระบบชุมชนในระดบัประเทศ ภาคและพื้นท่ีเมืองศูนยก์ลางความเจริญใน
ภูมิภาค การจดัท าและขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาเชิงพื้นที่ของประเทศ การวางยุทธศาสตร์การ
พฒันาเมืองและระบบชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีศูนย์กลางเศรษฐกิจหลกัของประเทศ การศึกษา
รูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจดัการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีชุมชนท่ีเช่ือมโยงชุมชนทอ้งถ่ินกบั
ภูมิภาคและส่วนกลาง  

(๕.๕) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ควรมีการ
พฒันาระบบติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ีวดัความส าเร็จของการพฒันาทุกระดับ การติดตาม
ประเมินผลส าเร็จการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้
ดชันีช้ีวดัผลกระทบการพฒันา และการพฒันาระบบขอ้มูลและระบบบริหารจดัการสถิติเพื่อการวางแผน
และติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม  



 ๑๕๓ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๓) 



 ๑๕๔ 

 ๔  การติดตามประเมินผล 

๔.๑ พฒันาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการพฒันาใน
ทุกระดบั โดย 

(๑) สนับสนุนการพฒันายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน โดยให้มีมาตรฐานและมีวิธีวดัผลงานท่ีชดัเจน 
ง่ายต่อการเขา้ใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวา่งหน่วยงานได ้รวมทั้งสามารถวดัผลไดใ้น
ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัพื้นท่ี หน่วยงาน และระดบับุคคล  

(๒) สนบัสนุนใหทุ้กส่วนราชการพฒันาเขา้สู่ระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จดัการท่ีดีของภาครัฐ เพื่อใหก้ารปฏิบติัภารกิจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีความคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของประชาชน 

(๓) สนับสนุนการพฒันาและจดัท าดชันีช้ีวดัผลส าเร็จของการพฒันาตามแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๑๐ ในระดบัภาพรวมของแผนฯ ระดบัยุทธศาสตร์ และความเช่ือมโยงกบัแผนระดบัอ่ืนๆ ท่ีมีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ อาทิ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบติัราชการระดับ
กระทรวง ระดบัภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน รวมทั้งพฒันาดชันีช้ีวดัผลกระทบขั้น
สุดท้ายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ ท่ีมุ่ง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาเป็นเครือข่ายการติดตามประเมินผล ให้เกิด
การยอมรับและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดต่้อไป 

(๔) สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทกัษะกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ด้าน
การติดตามประเมินผล และการจดัท าดัชนีช้ีวดัการพฒันาแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และภาคีการ
พฒันาในทุกระดบั รวมทั้งเผยแพร่รายงานดา้นการติดตามประเมินผลสู่สาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 

๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดบันโยบาย ตลอดจนระดบัพืน้ทีแ่ละท้องถิ่น โดย 

(๑) สนบัสนุนให้หน่วยงานระดบันโยบายดา้นขอ้มูลพฒันาระบบขอ้มูล ฐานขอ้มูล และ
ระบบบริหารจดัการสถิติเพื่อการวางแผนให้ตอบสนองต่อการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ส่งเสริม
การพฒันาขอ้มูลเพื่อการเฝ้าระวงัและบ่งช้ีทิศทางการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมของ



 ๑๕๕ 

ประเทศและระดบัโลก ติดตามตรวจสอบการด าเนินนโยบาย การประเมินผลการปฏิบติังาน และการใชจ่้าย
งบประมาณ โดยเช่ือมโยงเป็นโครงข่ายขอ้มูลข่าวสารเป็นระบบท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง แม่นย  า ไดม้าตรฐาน 
เป็นท่ียอมรับ ง่ายต่อการเขา้ถึงและการจดัเก็บขอ้มูล ใชป้ระโยชน์ไดร้วดเร็ว 

(๒) สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายขอ้มูลร่วมกนัโดยให้จงัหวดัประสานกบัสถาบนัการศึกษา
ในการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน และชุมชน และ
ส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงข่ายขอ้มูลระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน และชุมชนเขา้กบัส่วนกลาง ให้เป็นระบบท่ี
เขา้ถึงไดง่้าย และใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 



 

ส รุ ป ส า ร ะ ส ํา ค ัญ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 ๑  ความน า 

 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปล่ียนสําคญัของการวางแผนพฒันา
ประเทศและเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยท่ีให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให ้“คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันา
ให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณา
การแบบองคร์วม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็
ตามในปีแรกของแผนฯ ประเทศไทยตอ้งประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อคน
และสังคมเป็นอย่างมาก จึงตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมัน่คง และลดผลกระทบจากวิกฤตท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานและความยากจนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทรรศน์การพฒันาแบบบูรณา
การเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ โดยให้
ความสําคญักบัการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วง และสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เขม้แข็งและมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกนัมุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้ง
ดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยูดี่มีสุขของคนไทย 
ผลการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ สรุปไดว้า่ ประสบความสําเร็จท่ีน่าพอใจ เศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ ๕.๗ ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่
ความมัน่คง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกนัระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจาก
การดาํเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามยั การมีหลกัประกนัสุขภาพท่ีมีการปรับปรุงทั้งดา้นปริมาณและ
คุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการลดลงของปัญหายาเสพติด แต่เศรษฐกิจไทยยงั
ไม่เขม้แข็งและอ่อนไหวต่อความผนัผวนของปัจจยัภายนอก ขณะท่ียงัมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 



 บ 

ความยากจนและความเหล่ือมลํ้าทางรายได ้ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการของภาครัฐ ท่ียงัตอ้งใหค้วามสาํคญัในการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในหลายบริบท ทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชน์อยา่งรู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์และสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัทุกภาคส่วนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๒  การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวของ

ประเทศไทย 

๒.๑ การเปลีย่นแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวตัน์ 

ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายด้านท่ีสําคญั ซ่ึงมี
ผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก ซ่ึงแนวโน้มของบริบทการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัมี ๕ บริบท ดงัน้ี 

(๑) การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ทาํให้
การเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ และบริการ รวมทั้งคนในระหวา่งประเทศมีความคล่องตวัมากข้ึน ประกอบ
กบัการก่อตวัของศตวรรษแห่งเอเชียท่ีมีจีนและอินเดียเป็นตวัจกัรสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลก 
ส่งผลใหป้ระเทศไทยต้องด าเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลกัดนัให้ผูผ้ลิตใน
ประเทศปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทย  
นอกจากนั้น ปัญหาความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจของโลกท่ีสะสมมานาน และการขยายตวัของกองทุน
ประกนัความเส่ียงจะสร้างความผนัผวนต่อระบบการเงินของโลก จึงมีความจาํเป็นต้องยกระดับการก ากับ
ดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงินและ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก  

(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปล่ียนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ



 ป 

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีงักล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
ทัง้การพฒันาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุด
แ ข็ ง ใ น สั ง ค ม ไ ท ย  อ า ทิ  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ ว ั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการ มีการบริหารจดัการลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร 
และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมกบั
ชุมชน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ปัจจุบนัประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศกาํลงัเขา้สู่
สังคมผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นทั้งโอกาสและภยัคุกคามต่อประเทศไทย โดยดา้นหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมาก
ข้ึนในการขยายตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ และการใหบ้ริการดา้นอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแพทย์
พื้นบา้น สถานท่ีท่องเท่ียวและการพกัผอ่นระยะยาวของผูสู้งอาย ุจึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิน่ของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิม่ ซ่ึงจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่
ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศท่ีมี
ผลตอบแทนสูงกว่า  ขณะเดียวกนั การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดนทาํให้การดูแลและ
ป้องกนัเด็กและวยัรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นไปอยา่งลาํบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อการ
ร้าย การระบาดของโรคพนัธุกรรมใหม่ๆ และการคา้ยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ  

(๔) การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแส
โลกาภิวตัน์ส่งผลใหมี้การเดินทางทั้งเพื่อการท่องเท่ียวและการทาํธุรกิจในท่ีต่างๆ ทัว่โลกมากข้ึน รวมทั้ง
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้  ทําให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ี มี 
องคค์วามรู้สูงต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในขณะท่ีกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกบัการรวมตวั
ของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานและผูป้ระกอบการเพื่อไปทาํงานใน
ต่างประเทศไดส้ะดวกข้ึน ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งคาํนึงถึงมาตรการทั้งดา้นการส่งเสริมคนไปทาํงาน
ต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเขา้มาทาํงานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิ์น  

(๕) การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จาํนวนประชากรในโลก
ท่ีมากข้ึน ได้สร้างแรงกดดนัต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลกให้เส่ือมโทรมลง ส่งผล
กระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภยัธรรมชาติบ่อยคร้ังข้ึน รวมทั้งการเกิดการ
ระบาดและแพร่เช้ือโรคท่ีมีรหัสพนัธุกรรมใหม่ๆ เป็นเหตุให้เกิดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศและ
สนธิสัญญาเพื่อให้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลกในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน อาทิ 



 ผ 

อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวป่์า
และพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์  เป็นต้น นอกจากนั้ น การกีดกันทางการค้าท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก็มีมากข้ึน ประเทศไทยจึงต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึนกว่าเดิม โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ  ดว้ย
การพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
และปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพฒันาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศ  
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๒.๒ สถานะของประเทศ 

  ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจดัการประเทศ 
แสดงว่าประเทศไทยมีโอกาสการปรับตวัและไดรั้บประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตัน์  แต่ยงัตอ้งพฒันา
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการ เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข ซ่ึงสรุปสถานะ
ของประเทศท่ีสาํคญัได ้ดงัน้ี 

  (๑) สถานะด้านสังคมของประเทศ 

  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาคนระดบักลางและมีแนวโน้มการ
พฒันาคนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยค่าดชันีการพฒันาคนของประเทศไทยในปี ๒๕๔๘ เท่ากบั ๐.๗๗๘ 
อยู่ในลาํดบั ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซ่ึงสูงกว่าจีนและเวียดนามแต่ตํ่ากว่าญ่ีปุ่น เกาหลีและสิงคโปร์ 
สาํหรับการพฒันาคุณภาพคนดา้นการศึกษาขยายตวัเชิงปริมาณอยา่งรวดเร็ว โดยจาํนวนปีการศึกษาเฉล่ีย
ของคนไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็น ๘.๕ ปี ในปี ๒๕๔๘ และมีคนไทยท่ีคิดเป็นทาํเป็นร้อยละ ๖๐ ของ
ประชากร ส่วนการขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากข้ึน แต่ความสามารถในการเรียนรู้โดย
เช่ือมโยงนาํความรู้ไปปรับใชข้องคนไทยยงัอยูใ่นระดบัตํ่า คุณภาพการศึกษายงัไม่เพียงพอในการปรับตวั
เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งเร่งให้ความสําคญัระยะ
ต่อไป แมก้ารศึกษาของแรงงานไทยท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดบัประถมศึกษาเพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ ๓๙.๘ 
ในปี ๒๕๔๘ แต่ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยงัตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี 
สิงคโปร์ ไต้หวนั และญ่ีปุ่น ตลอดทั้งกาํลังคนระดับกลางและระดับสูงยงัขาดแคลนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และยงัมีการลงทุนดา้นวิจยัและพฒันาเพียงร้อยละ ๐.๒๖ ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตํ่า
กวา่ค่าเฉล่ียถึง ๗ เท่า ตลอดจนการนาํองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยย์งัอยูใ่นระดบัตํ่า จึงเป็น
จุดอ่อนของไทยในการสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม รวมทั้งการวิจยัเพื่อพฒันาประเทศ และเป็นจุดฉุดร้ัง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัต่างประเทศ 

  ขณะเดียวกนัคนไทยกาํลงัประสบปัญหาวกิฤตค่านิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือน
ไหลทางวฒันธรรมต่างชาติเขา้สู่ประเทศทั้งทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยขาดการคดั
กรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม ทาํให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ทาํให้สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษาและสถาบนัศาสนามี
บทบาทในการอบรมเล้ียงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลง นาํไปสู่
ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวตัถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากข้ึน ในด้านสุขภาวะคนไทยได้รับ
หลกัประกนัสุขภาพอย่างทัว่ถึงร้อยละ ๙๖.๓ ในปี ๒๕๔๘  การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑ 
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ต่อประชากรพนัคนในปี ๒๕๔๗ อยา่งไรก็ตาม คนไทยยงัเผชิญกบัการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีป้องกนัไดท่ี้มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง รวมทั้งโรคอุบติัใหม่หรือโรคระบาดซํ้ าท่ีเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ 
ส่วนหลกัประกนัทางสังคมยงัไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอย่างทัว่ถึง และ
คนไทยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นสูงข้ึน 
  สําหรับสถานะดา้นชุมชน พบวา่สังคมไทยไดป้รับตวัเขา้สู่ยุคของการเปล่ียนแปลง
จากชนบทสู่เมืองอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีการพฒันาชนบทกบัเมืองมีลกัษณะแยกส่วนส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุลของการพฒันาของชุมชนชนบท  อยา่งไรก็ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาและ
การจดัการความรู้มีมากข้ึน ส่งผลให้ชุมชนมีการรวมตวั รวมกลุ่มและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้สามารถ
จดัการกบัปัญหาท่ีมากระทบกบัชุมชนไดใ้นระดบัหน่ึง พร้อมกบัมีการเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินให้
สามารถปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีกลไกการบริหารงานให้พร้อมรับภารกิจกระจายอาํนาจ 
โดยภาครัฐได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจดัทาํแผนชุมชนแล้ว ๓,๖๕๗ ตาํบล การส่งเสริม
กระบวนการประชาคมในการจดัทาํแผนของส่วนทอ้งถ่ินและอาํเภอ รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํ
ชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 
ขณะท่ีในดา้นวฒันธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่
นอ้ย ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเร่ืองจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเร่ิม
เส่ือมถอย อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยงัมีผูน้าํการพฒันาโดยเฉพาะผูน้าํชุมชนและปราชญ์กระจายอยู่ทุก
พื้นท่ีประมาณ ๑.๗ ลา้นคน และมีบทบาทสําคญัเป็นแกนหลักในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมขน ทาํให้มี
ชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้อยู่ทั่วทุกภูมิภาค 
ขณะเดียวกนัพฤติกรรมการดาํรงชีวิตและการปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนปรับเปล่ียนไปจากอดีต โดย
กระแสวตัถุนิยมท่ีเขา้สู่ชุมชนไดส่้งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน ทาํให้มีความสะดวกมากข้ึนแต่
มีความสุขลดลง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย มีหน้ีสินเพิ่มข้ึน และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
ลดนอ้ยลงในลกัษณะต่างคนต่างอยูม่ากข้ึน 

  (๒) สถานะด้านเศรษฐกจิของประเทศ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ ๕.๗ ต่อปี 
ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่
เป็นลาํดบัท่ี ๒๐ จากจาํนวน ๑๙๒ ประเทศในโลก โดยยงัคงมีบทบาททางการคา้ระหวา่งประเทศ และ
รักษาส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ดใ้นขณะท่ีการแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน ตลอดทั้งการพฒันาเศรษฐกิจฐานความรู้
ของประเทศไทยปรับตวัดีข้ึน ขณะท่ีโครงสร้างการผลิตมีจุดแข็งท่ีมีฐานการผลิตท่ีหลากหลาย ช่วยลด
ความเส่ียงจากภาวะผนัผวนของวฏัจกัรเศรษฐกิจและสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากข้ึน อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างท่ีตอ้งพึ่งพิงการนาํเขา้
วตัถุดิบ ช้ินส่วน พลงังาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนท่ีสูง โดยท่ีผลิตภาพการผลิตยงัตํ่า การผลิต
อาศยัฐานทรัพยากรมากกวา่องคค์วามรู้ มีการใชท้รัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยา่งส้ินเปลือง ทาํให้
เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและผลกระทบในด้านสังคมตามมา โดยไม่ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่าง
เหมาะสม ส่วนโครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่งและโลจิสติกส์ยงัขาดประสิทธิภาพและการเช่ือมโยงท่ีเป็น
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ระบบ ทาํใหมี้ตน้ทุนสูงถึงร้อยละ ๑๖ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนส่งยงัมีสัดส่วนการ
ใช้พลงังานเชิงพาณิชยสู์งถึงร้อยละ ๓๘ นอกจากน้ี โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสาร และนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ยงัไม่กระจายไปสู่พื้นท่ีชนบทอย่างเพียงพอและทัว่ถึง ส่วน
โครงสร้างพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของไทยต่างอยูใ่นระดบัตํ่าและตกเป็นรอง
ประเทศเพื่อนบา้นท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้  

อยา่งไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูท่ี่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดบัท่ีดีจากการ
ดาํเนินนโยบายเพื่อฟ้ืนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ ทาํให้เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัอยูใ่นเกณฑดี์ โดย ณ ส้ินปี ๒๕๔๘ อตัราการวา่งงานอยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ ๒ 
และทุนสํารองเงินตราระหวา่งประเทศอยูใ่นระดบั ๕๒.๑ พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนบัวา่เป็นระดบัท่ีมี
ความเพียงพอในการเป็นภูมิคุม้กนัความเส่ียงจากภายนอก อยา่งไรก็ตามราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากตั้งแต่
ปลายปี ๒๕๔๗ และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ส่งผลใหดุ้ลการคา้ ดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลเพิ่มข้ึน สะทอ้น
ถึงปัญหาความอ่อนแอในเชิงโครงสร้างท่ีพึ่งพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้งประเทศไทยยงัมีฐานะการ
ออมท่ีตํ่ากว่าการลงทุน จึงตอ้งพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศ ทาํให้ประเทศมีความเส่ียงจากการขาดดุล
บัญชีเดินสะพดัและจากการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ จึงมีความจาํเป็นต้องพฒันาระบบ
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจภายใต้เ ง่ือนไขบริบทโลกท่ีมีการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของคน องค์ความรู้
เทคโนโลย ีเงินทุน สินคา้และบริการ   

สําหรับการพฒันาเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน มีส่วนช่วยให้ความยากจนลดลงตามลาํดบัและการกระจายรายไดป้รับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ๆ ในปี 
๒๕๔๗ มีจาํนวนประชาชนท่ียงัอยูภ่ายใตเ้ส้นความยากจนซ่ึงเป็นระดบัรายได ้๑,๒๔๒ บาทต่อเดือนอยู่
จาํนวน ๗.๓๔ ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายไดป้รับตวั
ดีข้ึนอย่างช้าๆ โดยค่าดชันีจีน่ี (Gini coefficient) ของประเทศไทยเท่ากบั ๐.๔๙๙ ลดลงต่อเน่ืองจาก 
๐.๕๒๕ ในปี ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในปี ๒๕๔๕ แต่อยา่งไรก็ตามการแกปั้ญหาการกระจายรายไดต้อ้ง
ไดรั้บลาํดบัความสาํคญั เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ แลว้ การกระจายรายไดใ้นประเทศไทย
ยงัมีความเท่าเทียมนอ้ยกวา่หลายประเทศ  

  (๓) สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ถูกนํามาใช้เพื่อตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพื้นท่ีป่าไม้ถูกทาํลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ในช่วง ๔๐ ปี 
ปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่าร้อยละ ๓๓ ของพื้นท่ีประเทศ ก่อให้เกิดปัญหานํ้ าท่วม นํ้ าแลง้ และภยัธรรมชาติ 
ท่ีบ่อยคร้ังและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังลดความอุดมสมบูรณ์ลงโดยป่าชายเลนลดลงจาก  
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๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ อตัราการจบัสัตวน์ํ้ าลดลง ๓ เท่า แหล่งปะการังและหญา้ทะเล
สภาพเส่ือมโทรม สาํหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กาํลงัถูกทาํลายอยา่งรวดเร็ว สาเหตุมา
จากการดาํเนินกิจกรรมของมนุษย์ท่ีทาํลายถ่ินท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ทาํใหอ้ตัราการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติเพิ่มข้ึน 

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ือมโทรม มีสาเหตุสําคญัจากการขยายตวัของจาํนวน
ประชากร และแบบแผนการดาํรงวิถีชีวิตท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มข้ึน โดยคุณภาพ
อากาศและนํ้าอยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่มาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีมากข้ึนเกินศกัยภาพ
ในการกาํจดัไดท้นั ขณะท่ีการนาํเขา้สารอนัตรายท่ีใช้ในการผลิตมีมากข้ึน โดยขาดกลไกการจดัการทั้ง
การควบคุมกระบวนการผลิต การจดัเก็บ การขนส่ง ทาํให้เกิดการแพร่กระจายในส่ิงแวดล้อมและ
ปนเป้ือนห่วงโซ่อาหาร นอกจากน้ี การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีอยูจ่าํกดั 
รวมทั้งมีความซํ้ าซอ้น มีช่องวา่ง และขาดการบงัคบัใช ้

  (๔) สถานะด้านการบริหารจัดการประเทศ 

กระบวนการบริหารจดัการประเทศไดเ้ร่ิมเปิดโอกาสใหภ้าคส่วนอ่ืนๆ เขา้มาร่วมกบั
ภาครัฐมากข้ึน แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอ่ืนๆ ยงัมีบทบาทจาํกดั กล่าวคือ ภาคการเมืองปรับตวั
เขม้แขง็ข้ึนและมีเสถียรภาพอยา่งมาก ขณะท่ียงัมีการรวมศูนยอ์าํนาจการบริหารจดัการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถ่วงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะท่ีการปฏิรูประบบราชการ
นําไปสู่ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่กระบวนการบริหารจัดการยงัมีลักษณะปิด
ค่อนขา้งมาก และยงัขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมินการพฒันาระบบราชการ
ในด้านต่างๆ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีข้ึนไป และมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเท่ากับ ๓.๘๒ ใน 
ปี ๒๕๔๗ ส่วนภาคประชาชนเร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและขยายบทบาทเพิ่มข้ึนทั้งดา้นการเมือง
และการพฒันาทอ้งถ่ิน สัดส่วนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นร้อยละ ๗๒.๖ ในปี ๒๕๔๘ 
สาํหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง และมีการบริหารจดัการท่ีเป็นธรรมาภิ
บาลมากข้ึน ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติเพื่อพฒันาการจดัการ 
(Institute for Management Development : IMD) ปรากฏว่าประเทศไทยมีอนัดบัดีข้ึน จากอนัดบัท่ี 
๓๖ ในปี ๒๕๔๔ เป็นอนัดบัที่ ๓๐ ในปี ๒๕๔๙ แต่ยงัไม่มีพลงัเพียงพอที่จะขบัเคล่ือนธรรมาภิบาลใน
ภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลกัทรัพย ์

อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการภาครัฐดงักล่าวยงัไม่ตอบสนองต่อการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล โดยยงัมีลกัษณะรวมศูนยอ์าํนาจ ยงัไม่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมตดัสินใจของ
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ประชาชน แมก้ารดาํเนินงานการกระจายอาํนาจมีความกา้วหนา้มากข้ึน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ยงั
ไม่เข้มแข็งและขาดอิสระในการจดัเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อการพึ่ งตนเอง นอกจากน้ี กระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายปรับตวัไม่ทนัการเปล่ียนแปลงจึงยงัไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมกบัทุกภาคี 
ขณะท่ีกลไกการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของรัฐยงัขาดประสิทธิภาพและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลนอก
ภาครัฐยงัมีบทบาทจาํกดั ขาดการทาํงานเป็นเครือข่ายท่ีจะก่อให้เกิดพลงัร่วมในการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโน้มดีข้ึนต่อเน่ือง โดยดัชนีช้ีวดั
ภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ จดัทาํโดยองคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเพิ่มสูงข้ึนเป็น ๓.๘ จากคะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน ในปี ๒๕๔๘ ซ่ึงยงัอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า ทั้ งวฒันธรรมอุปถัมภ์ท่ีฝังรากลึก ยงัคงเป็น
อุปสรรคขดัขวางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกบัการขาดคุณภาพและจิตสํานึก
สาธารณะ จึงทาํให้ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัออกจากผลประโยชน์สาธารณะ ก่อให้เกิด
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

 ๒.๓ แนวคดิและทศิทางการปรับตวัของประเทศไทย 

  (๑) แนวคิดหลกั 

ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะมีผลกระทบต่อการพฒันาของประเทศไทย
ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพฒันาและสถานะของประเทศ ไดส้ะทอ้นถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง
การพฒันาของประเทศท่ีไม่สมดุล ไม่ย ัง่ยืน และอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผนัผวนของปัจจยั
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัหันมาทบทวนกระบวน ทรรศน์การ
พฒันาในทิศทางท่ีพึ่งตนเองและมีภูมิคุม้กนัมากข้ึน โดยยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
เพื่อให้การพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวตัของการ
พฒันาท่ีเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตวัคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและ
การเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุล
ระหว่างมิติทางวตัถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่ งตนเองกับ
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก ความสมดุลระหวา่งสังคมชนบทกบัสังคมเมือง โดยมีการเตรียม 
“ระบบภูมิคุ้มกัน” ดว้ยการบริหารจดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

ทั้งน้ี การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนตอ้งใช้ “ความรอบรู้” ในการ
พฒันาดา้นต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย 



 ย 

รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีและดาํเนินชีวิต
ด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากน้ี ยงัได้ยึดความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดว้ยแลว้ 

  (๒) ทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย 

การพฒันาประเทศให้สามารถดาํรงอยู่อย่างมัน่คงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนม้ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน จาํเป็นตอ้งสร้างความแข็งแกร่งของระบบและ
โครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีของประเทศตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสําคญัต่อการนาํทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพและความ
ไดเ้ปรียบดา้นอตัลกัษณ์และคุณค่าของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือน
เสาเข็มหลกัในการพฒันาประเทศ โดยการเสริมสร้างทุนสังคม ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพคนในทุกมิติทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครอบครัวมีความอบอุ่น มัน่คง ชุมชนมีความเขม้แข็ง และรวมพลงัเป็น
เครือข่ายในการพฒันาสําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ มุ่งพฒันาเศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีมี
การขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
การลงทุน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์จากการพฒันาอย่างเป็นธรรม ในส่วนของการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มุ่งพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเขา้ถึงและ
จดัการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์เป็น
รากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ และเป็นรากฐานการดาํรงชีวติของคนไทยใหมี้ความสุขอยา่งย ัง่ยนื 

ขณะเดียวกนัจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างระบบ โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหาร
พฒันาประเทศให้อยู่บนหลกัธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนและทุกระดบัในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและย ัง่ยืน พร้อมทั้ง
ปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดบทบาทอาํนาจของราชการในส่วนกลาง 
และเพิ่มบทบาท มอบอาํนาจและกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การดาํเนินการ และกระจายการจดัสรร
ทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเ้ขม้แขง็ สุจริต โปร่งใส และเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้างสมดุลในการจดัสรร
และกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหท้ัว่ถึงเป็นธรรม โดยตอ้งดาํเนินการรักษาและเสริมสร้างความ



 ร 

มัน่คงควบคู่ไปดว้ย อนัจะสนบัสนุนให้การบริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คง นาํไปสู่สันติสุขและความย ัง่ยนื 

 ๓  วสัิยทัศน์และพนัธกิจ 

 ๓.๑ วสัิยทศัน์ประเทศไทย 

มุ่ งพัฒนา สู่  “ สังคมอยู่ เย็น เ ป็นสุขร่วมกัน  (Green  and  Happ iness  Soc ie ty )  
คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข 

เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิศ์รี” 

 ๓.๒ พนัธกจิ 

เพื่อให้การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ มุ่งสู่ “สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข
ร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  เห็นควรกาํหนดพนัธกิจของการพฒันา
ประเทศ ดงัน้ี 

(๑) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่
ในครอบครัวท่ีอบอุ่น ชุมชนท่ีเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรีภายใต้
ดุลยภาพของความหลากหลายทางวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(๒) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขนัได ้มีภูมิคุม้กนัความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้ม
ในยุคโลกาภิวตัน์ บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมท่ี
พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม ใช้จุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กบัการเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ และการ
พฒันาปัจจยัสนบัสนุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลงังาน กฎกติกา และกลไกสนบัสนุนการ
แข่งขนัและกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 

(๓) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืน เป็นธรรม และ
มีกา รส ร้า งส รรค์ คุ ณค่ า  สนับส นุนให้ ชุม ชนมีองค์ความ รู้และ สร้าง ภู มิ คุ้ม กัน เพื่ อ คุ้มค รอง 
ฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับ 



 ล 

แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจาก
ขอ้ตกลงตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

(๔) พฒันาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกดิธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์จากการ
พฒันาสู่ทุกภาคี ควบคู่กบัการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการ
กระจายอาํนาจและกระบวนการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการใชท้รัพยากร 

 ๔  วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับตวัในอนาคต และเพื่อกา้ว
ไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว การพฒันาประเทศในระยะ ๕ ปีของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาไว ้ดงัน้ี 

๔.๑ วตัถุประสงค์ 

(๑) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ืองท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการ
เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุล
ระหวา่งการส่งเสริม การป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

(๒) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวติ และอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน นาํไปสู่การ
พึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอยา่งบูรณาการ 

(๓) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสินคา้และบริการ
บนฐานความรู้และนวตักรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทาํให้
มูลค่าการผลิตสูงข้ึน  

(๔) เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั (Safety Net) และระบบบริหารความเส่ียงให้กบัภาคการเงิน การ
คลงั พลงังาน ตลาดปัจจยัการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

(๕) เพื่อสร้างระบบการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชนใน
ทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม 
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(๖) เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้เป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 
และการดาํรงชีวิตของคนไทยทั้งในรุ่นปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติอยา่งเป็นธรรมและอยา่งย ัง่ยนื 

(๗) เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่กบัการ
เสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยให้เกิดผลในทาง
ปฏิบติัต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 ๔.๒ เป้าหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว ได้กาํหนดเป้าหมายการพฒันาของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

(๑) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพฒันาทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัตนเองท่ีจะนาํไปสู่ความเขม้แข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย โดยเพิ่มจาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเป็น ๑๐ ปี พฒันากาํลงัแรงงานระดบักลางท่ีมี
คุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ ๖๐ ของกาํลงัแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันา
เป็น ๑๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้งลดปัญหาอาชญากรรมลงร้อยละ ๑๐ และกาํหนดให้อายุ
คาดหมายเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนเป็น ๘๐ ปี ควบคู่กบัลดอตัราเพิ่มของการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีป้องกนัได้
ใน ๕ อนัดบัแรก คือ หัวใจ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นาํไปสู่การเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายดา้นสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  

(๒) เป้าหมายการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน พฒันาให้ทุกชุมชนมีแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และลดสัดส่วนผูอ้ยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๔  

(๓) เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและย ัง่ยืนโดยให้
สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการคา้ระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๕๔  
สัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๑๕ ภายในปี ๒๕๕๔  อตัราเงิน
เฟ้อทัว่ไปเฉล่ียร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ต่อปี  สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อย
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ละ ๕๐  ความยืดหยุน่การใช้พลงังานเฉล่ียไม่เกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐   เพิ่มสัดส่วน
ก ารใ ช้พ ลังงาน หมุ น เวีย น เ ป็น ร้อย ล ะ  ๘  รวม ทั้ ง ล ดสั ด ส่ วนก า รใ ช้พ ลัง ง า นต่ อผ ลิ ตภัณ ฑ ์
มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลดการใชน้าํมนัในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละ ๓๐ ของการใช้
พลงังานทั้งหมด รายไดข้องกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งสุดร้อยละ ๒๐ แรกมีสัดส่วนไม่เกิน ๑๐ เท่าของรายไดข้อง
กลุ่มท่ีมีรายไดต้ํ่าสุดร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๕๔ และสัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๔๐ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

(๔) เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รักษาความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้มีพื้นท่ีป่าไมไ้วไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ 
และต้องเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของพื้นท่ีประเทศ รักษาพื้นท่ีทาํการเกษตรในเขต
ชลประทานไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการ
ดาํรงคุณภาพชีวิตท่ีดีและไม่เป็นภยัคุกคามต่อระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพนํ้ าในลุ่มนํ้ าต่างๆ และแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้และดี รวมกนัไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตอ้งมีค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมงไม่เกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อตัราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงร้อยละ ๕ จากปี ๒๕๔๖ คือไม่เกิน ๓.๕ ตนั/คน/ปี ควบคุมอตัราการ
ผลิตขยะในเขตเมืองไม่ให้เกิน ๑ กก./คน/วนั และของเสียอนัตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมได้รับการ
จดัการอย่างถูกตอ้งร้อยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอนัตรายทั้งหมด รวมทั้งให้มีระบบฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ระดบัประเทศ ๑ ระบบ 

(๕) เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล  มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มีคะแนน
ภาพลกัษณ์ของความโปร่งใสอยู่ท่ี ๕.๐ ภายในปี ๒๕๕๔  ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีการ
ดาํเนินงานท่ีคุม้ค่าเพิ่มข้ึน ลดกาํลงัคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาค
ธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึน ทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถในการจดัเก็บรายไดแ้ละมีอิสระในการพึ่งตนเองมากข้ึน 
และภาคประชาชนมีความเขม้แขง็ รู้สิทธิ หนา้ท่ี และมีส่วนร่วมมากข้ึนในการตดัสินใจและรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใน
บริบทไทยเพิ่มข้ึนในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

 ๕  ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน  
จาํเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีเหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
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โครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศกัยภาพ แข่งขนัได้ในกระแสโลกาภิวตัน์ และสร้าง
ฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทนั ควบคู่ไปกับการกระจายการ
พฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัของกลุ่มคนในสังคม และความเขม้แข็งของชุมชน
ทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้คงความสมบูรณ์เป็น
รากฐานการพฒันาท่ีมั่นคง และเป็นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศทุกระดบั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คง
และย ัง่ยืน สามารถดาํรงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศกัด์ิศรี โดยมียุทธศาสตร์การ
พฒันาท่ีสาํคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ ใหค้วามสาํคญักบั 

(๑) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบัการ
พฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวติ เร่ิมตั้งแต่วยัเด็กใหมี้ความรู้พื้นฐานเขม้แข็ง มีทกัษะชีวิต 
พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของกาํลงัแรงงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการทาํงาน
และการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพ สร้างและพฒันากาํลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรคน์วตักรรม
และองคค์วามรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต จดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและองค์ความรู้สมยัใหม่ตั้งแต่ระดบัชุมชนถึงประเทศ สามารถนาํไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๒) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ งกายและใจ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพฒันาระบบสุขภาพอยา่งครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั การ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมัน่คงทางอาหารและการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยั ลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

(๓) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดาํรงชีวิตอย่างมัน่คงทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน 
พฒันาระบบการคุม้ครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายและครอบคลุมทัว่ถึง สร้างโอกาสในการ
เขา้ถึงแหล่งทุน  ส่งเสริมการดาํรงชีวิตท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม 
เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัควบคู่กบัการ
เสริมสร้างจิตสาํนึกดา้นสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง และความตระหนกัถึงคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยเ์พื่อลดความขดัแยง้ 
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๕.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ใหค้วามสาํคญักบั 

(๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด 
ร่วมทาํในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการ
จัดการองค์ความ รู้และระบบการเ รียน รู้ของชุมชนอย่าง เ ป็นขั้ นตอน มี เครือข่ ายการเ รียน รู้ 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้สามารถพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนําไปสู่การพึ่ งตนเอง รวมทั้ งการสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหชุ้มชนพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง 

(๒) การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดว้ยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศกัยภาพ และความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนาํภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการและสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายไดท่ี้มีการจดัสรรประโยชน์อยา่งเป็นธรรมแก่ชุมชน ส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหวา่งเครือข่ายองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะ
วสิาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้ดา้นการจดัการ การตลาด และทกัษะในการประกอบอาชีพ 

(๓) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสันติและเกือ้กูล  ดว้ยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสงวนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พฒันา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทั้งการสร้าง
กลไกในการปกป้องคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  

๕.๓ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยนื ใหค้วามสาํคญักบั 

(๑) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบน
ฐานความรู้และความเป็นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการท่ีใช้
กระบวนการพฒันาคลสัเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้สมยัใหม่ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพและ
มูลค่าสูง มีตราสินคา้เป็นท่ียอมรับของตลาด รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดี เพื่อดึงดูดการลงทุน
จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ไ ท ย ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ต ล อ ด จ น ก า ร บ ริ ห า ร 
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพฒันาระบบมาตรฐานในดา้นต่างๆ รวมทั้งการดาํเนินนโยบายการคา้ระหว่าง



 ห 

ประเทศให้สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 



 ฬ 

(๒) การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คงและสนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตโดยการ
ระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันารัฐวิสาหกิจให้มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
บนหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวสัดิการสูงสุดแก่ประเทศ
การส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นหลกัประกนัในชีวิตของประชาชน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการพฒันาแหล่งพลงังานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการ
นาํเขา้พลงังานและประหยดัเงินตราต่างประเทศ  

(๓) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเป็นธรรม  โดยส่งเสริมการแข่งขนัการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็นธรรม และ
ป้องกนัการผูกขาด  กระจายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนบัสนุนการ
พฒันาศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพฒันาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
ดาํเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ โดยกระจายอาํนาจการจดัเก็บภาษี การจดัทาํ
งบประมาณและการเบิกจ่าย และการก่อหน้ีภายใตก้รอบการรักษาวนิยัทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ิน  

๕.๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ใหค้วามสาํคญักบั 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่าง
การอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์ โดยพฒันาระบบฐานขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้  ส่งเสริมสิทธิชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร ตลอดจนพฒันาระบบการจดัการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคญักบัการกาํหนดเขต และการจดัการเชิงพื้นท่ีภายใต้การจดัทาํ
ขอ้ตกลงกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลกั ไดแ้ก่ ดิน นํ้ า ป่าไม ้ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง ทรัพยากรแร่ รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชท้รัพยากรท่ีสําคญัท่ีถูกทาํลายสูงเป็นการชัว่คราว และ
การสร้างกลไกแกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวิธี รวมทั้งการพฒันาระบบการจดัการและการป้องกนัภยั
พิบติั 

(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เพื่อลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดนโยบายสาธารณะ และใชก้ลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ทั้ งด้านการเงินและการคลัง รวมทั้ งการสร้างตลาดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ โดยผลกัดนัใหเ้กิดระบบประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ ระบบประเมินผล
กระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพฒันาของรัฐ หรือท่ีรัฐอนุมติัให้เอกชนดาํเนินการ ควบคู่กบั
การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนมีกลไกกาํหนดจุดยนืต่อพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม 



 อ 

(๓) การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสําคญั เร่ิมจากการจดัการองคค์วามรู้และสร้างภูมิคุม้กนั การคุม้ครอง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 
สร้างระบบการคุม้ครองสิทธิชุมชน และการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมัน่คงของภาคเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชน รวมทั้งพฒันาขีด
ความสามารถและสร้างนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  

๕.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมอยา่งย ัง่ยนื โดยใหค้วามสาํคญักบั 

(๑) การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วน
หน่ึงของวถิีการด าเนินชีวติในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสาํนึก ค่านิยมวฒันธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดบั อยา่งต่อเน่ืองจริงจงั พร้อมทั้งพฒันา
ภาวะความเป็นผูน้าํประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดบัเพื่อให้เป็น
แบบอยา่งท่ีดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่ง
แทจ้ริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐและการเมืองให้เขม้แข็ง
และเป็นอิสระมากข้ึน 

(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวัและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกันให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมใหเ้ขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอยา่งเท่าเทียม และร่วมในกระบวนการบริหารจดัการประเทศให้
เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพฒันาประเทศ เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสร้างเครือข่าย
การทาํงานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อาํนาจของภาครัฐไดอ้ย่าง
เขม้แขง็มีประสิทธิภาพ  

(๓) สร้างภาคราชการทีม่ีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการก ากับ
ควบคุม และท างานร่วมกบัหุ้นส่วนการพัฒนา เนน้การพฒันาประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการปฏิบติั
ภารกิจด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั ลดการบงัคบัควบคุม คาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนและทาํงานร่วมกบั
หุ้นส่วนการพฒันา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพฒันากลไกการกาํกบัดูแลท่ี
เขม้แข็งเพื่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โปร่งใส โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุม้ครอง



 ฮ 

ผูใ้ชบ้ริการ โดยดาํเนินการควบคู่ไปกบัการปลูกฝังจิตสํานึกขา้ราชการให้เห็นความสําคญัและยึดมัน่ใน
หลกัธรรมาภิบาล และยดึ/ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งเคร่งครัด 

(๔) การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ือง โดยพฒันาศกัยภาพ และกระจายอาํนาจการตดัสินใจให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบใน
การบริหารจดับริการสาธารณะ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

(๕) ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใหธุ้รกิจเอกชนทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และธุรกิจเอกชน
ทัว่ไปเป็น “บรรษทัภิบาล” เพิ่มมากข้ึน สร้างจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์ยุติธรรมต่อ
ผูบ้ริโภค และเป็นธรรมกบัธุรกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งบนัผลประโยชน์
คืนสู่สาธารณะ ตลอดจนสนบัสนุนสถาบนัวิชาชีพธุรกิจประเภทต่างๆ ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิ
บาลแก่ภาคธุรกิจมากข้ึน 

(๖) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ดว้ยการเปิดโอกาสให้
ภาคีและกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วน
ต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การใช้ดุลพินิจของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งสร้างความเขม้แข็งของกลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการขนาดเล็ก
และผูป้ระกอบการใหม ่

(๗) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลย
ภาพและความยั่งยืน โดยการพฒันาศกัยภาพ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานดา้นการป้องกนัประเทศ 
ความมัน่คง และการรักษาความสงบเรียบร้อย ใหมี้ประสิทธิภาพมีความพร้อมในการป้องกนัประเทศและ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ภัย คุ ก ค า ม ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ไ ด้ฉับ ไ ว  พ ร้ อ ม ทั้ ง ผ นึ ก พ ลัง ร่ ว ม กับ 
ภาคส่วนต่างๆ ดําเนินการป้องกันและพัฒนาประเทศให้สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช สถาบัน
พระมหากษตัริย ์ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่คงของประชาชนและสังคมให้มีความอยูร่อดปลอดภยัโดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาลในทุกระดบั 
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 ๖  การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 

การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ สู่การปฏิบติัตอ้งให้ความสําคญักบัการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคีพฒันาจากทุกภาคส่วน เพื่อสามารถผนึกพลงัความร่วมมือตามบทบาทความรับผิดชอบ 
ร่วมกนัขบัเคล่ือนโดยนาํเอาแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่แผนปฏิบติัการใน
ระดบัต่างๆ ท่ีสามารถนาํไปขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการปรับระบบการจดัสรร
ทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อหนุนเสริมการขบัเคล่ือนให้
สัมฤทธ์ิผล และมีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ โดยมีแนวทางสาํคญั ดงัน้ี 

๖.๑ เสริมสร้างบทบาทการมส่ีวนร่วมของภาคพีฒันา จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ  
ทีบู่รณาการเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง โดยให้ความสําคญักบัการจดัแบ่งบทบาทหลกัท่ีชดัเจนของภาคีพฒันาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสถาบนัต่างๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดาํเนินภารกิจร่วมมือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัได ้ควบคู่
ไปกบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ให้กบัภาคี
พฒันาทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง เพื่อมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนและจัดทาํแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ท่ี
เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ โดยภาครัฐจดัทาํและขบัเคล่ือนแผนบริหารราชการ
แผน่ดิน และแผนปฏิบติัการในรูปแบบต่างๆ ท่ียดึโยงกบัมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นท่ี และมิติตาม
วาระงานพิเศษ และใช้กลไกกระบวนการชุมชนสร้างการบูรณาการกบัแผนทอ้งถ่ิน แผนจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั และภาคไปจนถึงแผนระดบัชาติ ตลอดจนใหมี้กลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชนเพื่อร่วมขบัเคล่ือนใน
ระดบัพื้นท่ี 

๖.๒ ก าหนดแนวทางการลงทุนทีส่ าคญัตามยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่
๑๐ เพื่อภาคีพฒันาสามารถนาํไปขบัเคล่ือนภายใตบ้ทบาทภารกิจของตน และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนต่างๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตก้ารพฒันาคนและสังคม รวมทั้งความเขม้แข็งของชุมชน เน้น
การพฒันาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรู้ตลอดชีวติ การพฒันาคุณภาพการวิจยัและพฒันา การพฒันา
ศกัยภาพชุมชนอย่างต่อเน่ือง การสร้างหลกัประกนัสังคมให้ผูอ้ยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ การแกปั้ญหา
ความยากจนอย่างบูรณาการ ภายใตก้ารปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จะให้ความสําคญักบัการปฏิรูประบบ
ก า ร อ อ ม  ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม  ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ น วัต ก ร ร ม  ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง  แ ล ะ 
โลจิสติกส์ การลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานท่ีสมดุลเป็นธรรม และสร้างความมัน่คง
ดา้นพลงังาน 
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ภายใต้การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มจะให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพฒันา
แหล่งนํ้ า การควบคุมและบรรเทาอุทกภยั การลงทุนในการสร้าง ขยาย และปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสีย 
และกาํจดัขยะมูลฝอย การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดการปรับเปล่ียนมาใชเ้คร่ืองยนตแ์ละพลงังานท่ีสะอาด การ
สร้างระบบจดัการฐานขอ้มูลและสร้างศูนยข์อ้มูลระดบัชาติดา้นทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายใตก้ารเสริมสร้าง   ธรรมาภิบาลจะให้ความสําคญักบัการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล ค่านิยม
วฒันธรรม ประชาธิปไตย วฒันธรรมสันติวธีิแก่ประชาชนทุกระดบั ทุกภาคส่วน และทุกสถาบนั การเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบใน
กระบวนการบริหารจดัการประเทศ และสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย และ
วฒันธรรมธรรมาภิบาล 

๖.๓ เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ 
บังเกดิผลในทางปฏิบัตอิย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตก้รอบการปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกนัการทุจริต การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ถึง 
ตลอดจนการมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน์ และเร่งรัดการพฒันา
บุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทนัต่อความจาํเป็นของทางราชการและการเปล่ียนแปลงของ
โลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรฯ และการบริหารจดัการท่ีตอ้งเร่งผลกัดนั
การออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไ้ข และการประกาศใช ้รวมทั้งการยกร่างข้ึนใหม่ 

๖.๔ ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสร้าง 
องค์ความรู้ท่ีจะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดบัการ
ปฏิบัติและระดับนโยบายได้ต่อไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ ง  
๕ ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐  

๖.๕ พฒันาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการพฒันาใน
ทุกระดบั โดยพฒันายกระดบัระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ี
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน ให้มีมาตรฐานและมีวิธีวดัผลงานท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
เปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยงานได ้รวมทั้งสนบัสนุนให้ทุกส่วนราชการพฒันาสู่ระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ ท่ีมุ่งความคุม้ค่า ความโปร่งใส และตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาดัชนีช้ีวดัผลสําเร็จของการพัฒนาตาม
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ทั้งในระดบัภาพรวม และระดบัยุทธศาสตร์ รวมทั้งพฒันาดชันีช้ีวดัผลกระทบขั้น
สุดทา้ยของการพฒันาท่ีมุ่งสู่สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกบั
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การสร้างองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผล และการเผยแพร่รายงานด้านการติดตามประเมินผลสู่
สาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 

๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพืน้ที่และท้องถิ่น  โดยสนบัสนุนให้
หน่วยงานระดบันโยบายดา้นขอ้มูลพฒันาระบบขอ้มูล ฐานขอ้มูล และระบบบริหารจดัการสถิติเพื่อการ
วางแผนใหต้อบสนองต่อการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ส่งเสริมการพฒันาขอ้มูลเพื่อการเฝ้าระวงั
และบ่งช้ีทิศทางการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและระดบัโลก ติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินนโยบาย และสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายขอ้มูลร่วมกนัเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน และชุมชน ส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงข่ายขอ้มูลระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน 
และชุมชนเขา้กบัส่วนกลาง ใหเ้ป็นระบบท่ีเขา้ถึงไดง่้าย และใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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แนวทางการลงทุนในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๐ 

 ๑  ด้านเศรษฐกจิ 

๑.๑ การปฏิรูประบบการออม ใหมี้ความครอบคลุมครบถว้นส าหรับก าลงัแรงงานของประเทศ
ทั้งหมด ๑๓ ลา้นคน ทั้งขยายการออมภาคบงัคบั ปฏิรูปกองทุนบ าเหน็จบ านาญ และการออมเพื่อการชรา
ภาพส าหรับแรงงานนอกระบบ 

๑.๒ การขบัเคลือ่นการรวมกลุ่มและการพฒันาห่วงโซ่อปุทาน ในสาขาการผลติและบริการ
ที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพืน้ที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
เช่น พฒันาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและโอกาสด้านตลาด ด้วยการ
สนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีตอ้งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เขม้แข็ง 
โดยเฉพาะการพฒันาการรวมกลุ่มในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นท่ี โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต ์
ส่ิงทอและเส้ือผา้ส าเร็จรูป บริการท่องเท่ียว เป็นตน้ รวมทั้งการขบัเคล่ือนผูป้ระสานการพฒันาคลสัเตอร์ (Cluster 
Development Agent) และติดตามประเมินผลการพฒันาคลสัเตอร์ในภาคการผลิตและบริการภายใตแ้นวทางการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

๑.๓ ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation system reform) อย่างครบวงจร ทั้งสถาบัน 
การศึกษา สถาบนัวิจยั จดัตั้งกองทุนและบริษทัร่วมทุน และส านกังานอนุญาต รวมทั้งศูนยก์ารกระจาย
นวตักรรม เพื่อสามารถพฒันานวตักรรมไดอ้ยา่งกา้วกระโดด  

 ๑.๔ สร้างฐานการท า value creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง และกระจาย
พนัธ์ุทีด่ใีนสินค้าเกษตร ใหเ้กษตรกรใชอ้ยา่งทัว่ถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคา้หลกัท่ีส าคญั
ท่ีเป็นอาหาร สมุนไพร พลงังาน และไฟเบอร์ ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย ปาล์มน ้ ามนั ยางพารา เป็นตน้ 
โดยภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพนัธ์ุหลกั แล้วสนบัสนุนให้สถาบนั
เกษตรกรและชุมชนเป็นผูผ้ลิตเป็นพนัธ์ุขยายและกระจายสู่เกษตรกรในพื้นท่ี เช่น กรณีศูนยข์า้วชุมชน 
เป็นตน้ และการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีบางส่วนอาจสนบัสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผูผ้ลิตควบคู่กบัภาครัฐ โดยรัฐ



 ๑๕๔ 

เ ป็ น ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ พั น ธ์ุ ดี ท่ี จ ะ จ า ห น่ า ย ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร  
เช่น ปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ 

๑.๕ ลดต้นทุนด้านขนส่งและโลจิสติกส์ พฒันาและขยายขีดความสามารถของโครงข่ายการ
ขนส่งทางราง ทางน ้า ทางท่อ ระบบการขนส่งสนบัสนุน (Feeder) และศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ตาม
จุดยุทธศาสตร์ฐานการผลิตของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal) 
รวมทั้งการลงทุนพฒันาระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ เช่น ระบบ Single Window Entry และ One 
Stop Service เป็นตน้ และการพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการ
พฒันาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์ และการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชพ้ลงังานของระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดตน้ทุนเช้ือเพลิง 

๑.๖ การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พฒันาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ
ระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ (e-Government) เช่น ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบการศึกษา (e-
Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เป็นตน้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี และ
ความคุม้ค่าในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบ้ริการแก่ประชาชน และภาคธุรกิจ  

๑.๗ การลงทุนเพือ่สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ฐานที่สมดุลและเป็นธรรม ขยายโครงข่าย
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ีชนบท และการลงทุนด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร และการพฒันา
ความรู้ของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพฒันาแหล่งน ้ าและระบบน ้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในพื้นท่ีชนบทให้ทั่วถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน ้าสูญเสียของโครงข่ายระบบประปา 

๑.๘ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จดัหาแหล่งพลงังานทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม 
รวมทั้งหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ ที่มีความคุม้ค่าเชิงพาณิชยห์รือมีตน้ทุนต ่า ตลอดจนการส ารองแหล่ง
พลงังาน รวมทั้งเร่งพฒันาเทคโนโลยีและการลงทุนแหล่งพลงังานทดแทน เช่น การผลิตก๊าซโซฮอล์
และไบโอดีเซล การขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) การวิจยัพฒันาพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม เป็นตน้ 

 ๒  ด้านสังคม   

การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ และการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มัน่คงของประเทศในช่วง 
๕ ปีขา้งหนา้ เนน้ประเด็นการลงทุน ดงัน้ี 

๒.๑ การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ท่ีมุ่งการส่งเสริมการป้องกนัการรักษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พฒันาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการสร้างนวตักรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบ



 ๑๕๕ 

ประกนัสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกนัทั้ง ๓ ระบบ ไดแ้ก่ สวสัดิการขา้ราชการ การประกนัสังคม และการสร้าง
หลกัประกนัสุขภาพ ซ่ึงเนน้การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคร่วมกบัชุมชนและน าไปสู่การเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานในระยะยาว 

๒.๒ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริหารจดัการองคค์วามรู้กระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน และพฒันาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กบัการให้มีกลไกในลกัษณะหน่วยเคล่ือนที่ไปกระตุน้ให้เด็กทุกวยั
และผูป้กครอง ต่ืนตวัในการเรียนรู้ตลอดชีวติและใหเ้ด็กมีพฒันาการตามวยัอนัควร การจดัหาคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอนอยา่งทัว่ถึง และสร้างโอกาสการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ี
เ ชื ่อมโยงกบัความตอ้งการก าล งัคนและการแกป้ัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส 

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา ดว้ยการปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วยั
เด็กท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงทุกระดบัการศึกษา การสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ในก าลงัคนระดบักลาง/ระดบัสูง การ
สร้างส่ิงจูงใจทั้งดา้นกายภาพและเส้นทางอาชีพท่ีเหมาะสม 

๒.๔  การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการจดัท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม การ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สนบัสนุนการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
เนน้การพฒันาระบบและการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ การเพิ่มทกัษะความรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการ ควบคู่
กบัการขยายโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนทั้งระดบัชุมชนและระดบัชาติ ท่ีรวมทั้งการสร้างกลไกให้ภูมิ
ปัญญาและนวตักรรมต่างๆ เป็นแหล่งทุนท่ีส าคญั 

๒.๕   การสร้างหลักประกันสังคมให้ผู้อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสู้งอายุและคนพิการในชุมชน และให้มีบริการจดัหาท่ีอยู่อาศยัถาวร
ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีการดูแลชุมชนน่าอยู ่ทั้งน้ีใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินมีบทบาทร่วมในทุกกิจกรรม 

๒.๖ การบูรณาการการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สร้าง
กระบวนการยติุธรรมสมานฉนัท ์ท่ีท าให้สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่างๆ และปัญหายาเสพติดลดลง รวมทั้ง
การลดขอ้ขดัแยง้ในชุมชนดว้ยกระบวนการยติุธรรมทางเลือก  

๒.๗ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการทั้งการพัฒนาด้านกายภาพและการ
พฒันาฐานความรู้ ท่ีขบัเคล่ือนโดยภาคีการพฒันาท่ีมีบทบาทชดัเจนระหว่างภาคราชการส่วนกลาง ระดบั
จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ชุมชน ค านึงถึงความพอเพียงและน าไปสู่ความสุข 

๒.๘  การเสริมสร้างทุนวัฒนธรรมและการน าไปสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกจิ ท่ีอนุรักษ์
และสืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยูเ่ป็นเอกลกัษณ์ไทย สืบสานไปสู่คนรุ่นต่อไป และ
น าวฒันธรรมท่ีเป็นจุดแขง็มาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างนวตักรรมให้กบัสินคา้และ
บริการ และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ 

๒.๙   การส่งเสริมบทบาทส่ือและภาคเอกชนเพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชน  ในการผลิตส่ือ
สร้างสรรค์ท่ีเด็กและเยาวชนมีบทบาทร่วม การรณรงค์สร้างภูมิคุม้กนัส่ือร้ายและสร้างกระแสครอบครัว



 ๑๕๖ 

อบอุ่นผา่นส่ือทุกรูปแบบ ควบคู่กบัการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในดา้นการศึกษา การพฒันาก าลงัคน การ
สร้างอาชีพแก่ผูด้อ้ยโอกาสและคนพิการ และทั้งการร่วมเฝ้าระวงั รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดเขตพืน้ที่และสร้าง
แนวกันเขตอนุรักษ์ที่ชัดเจน โดยรัฐด าเนินการร่วมกบัชุมชนในการก าหนดแนวเขต ใช้แผนที่ ๑:
๔๐๐๐ เป็นฐานในการจดัท าระบบข้อมูล ด าเนินการสอบสวนสิทธ์ิและจดัท าทะเบียนการบุกรุกใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองท่ีดินใหผู้ไ้ร้ท่ีท  ากินมีปัจจยัการผลิตเป็นของตนเอง  

๓.๒ พัฒนาแหล่งน า้เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสร้างฝายตน้น ้ าเพื่อเพิ่มการเก็บกกัน ้ าไว้
ในดิน พฒันาระบบประปาให้พอเพียงทัว่ถึงทุกหมู่บา้น เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกกัแหล่งน ้ าท่ีมี
อยู่เดิม ปรับปรุงแหล่งน ้ าธรรมชาติ ขุดสระน ้ าในไร่นา พฒันาแหล่งน ้ าใหม่เพิ่มเติมในพื้นท่ีเหมาะสม 
พฒันาระบบเช่ือมโยงกระจายน ้ าผิวดิน และน ้ าใตดิ้น วางระบบสารสนเทศการจดัการ ๒๕ ลุ่มน ้ าอย่าง
บูรณาการ และการฟ้ืนฟูน ้าใตดิ้นในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน ้าใตดิ้นในพื้นท่ีวิกฤต  

๓.๓ ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน ้ าและป้องกนัน ้ าท่วมชุมชนเมืองท่ี
เส่ียงภยัจากน ้ าหลากลน้ตล่ิง จดัท าระบบขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจ การเตือนภยัพื้นท่ีตน้น ้ าและการ
พยากรณ์ระดบัน ้า การเตือนภยัน ้าท่วม แผน่ดินถล่ม การสร้างความปลอดภยัเข่ือน 

๓.๔ ลงทุนในการสร้าง ขยาย และปรับปรุงระบบบ าบัดน ้าเสียรวม และระบบก าจัดขยะ
ชุมชนแบบรวมศูนย์ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพืน้ที่วิกฤตและแหล่งท่องเที่ยว 
โดยรัฐบาลกลางร่วมสนับสนุนงบประมาณบางส่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย อปท. เก็บ
ค่าบริการบ าบดัก าจดัของเสียใหส้ะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการด าเนินการ  

๓.๕ ปรับเปลี่ยนมาใช้เคร่ืองยนต์และพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ  
โดยภาครัฐลงทุนปรับเปล่ียนระบบเคร่ืองยนตแ์ละพลงังานเช้ือเพลิง ท่ีใชก้บัรถยนตข์องทางราชการและ
รถประจ าทาง ขสมก.ทั้งหมด มาใชเ้คร่ืองยนตแ์ละพลงังานท่ีสะอาด 

๓.๖ การสนับสนุนธุรกจิทีน่ ากลบัมาใช้ใหม่และการจัดการของเสียอนัตราย โดยรัฐก าหนด
มาตรการจูงใจดา้นภาษี ผลกัดนัให้สถาบนัการเงินให้สินเช่ือเงินกูด้อกเบ้ียต ่าแก่ผูป้ระกอบธุรกิจทั้งชุมชน
และเอกชน ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในการจดัการของเสียอนัตราย ปรับปรุงและออกกฎ ระเบียบ 
กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อให้ผูป้ระกอบการรับผิดชอบซากผลิตภณัฑ์ของตน และการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน โดยเฉพาะเพื่อเป็นพลงังาน และหา
เทคโนโลยใีนการลงทุนท่ีเหมาะสม 



 ๑๕๗ 

 ๓.๗ สร้างระบบจัดการฐานข้อมูลและสร้างศูนย์ข้อมูลระดับชาติด้านทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมีรายละเอียดดา้นอนุกรมวิธาน คุณสมบตัิ การใช้ประโยชน์ และภูมิ ปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระบุชุมชนเจา้ของภูมิปัญญาให้มีระบบบริหารจดัการท่ีสามารถคุม้ครองการน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพื่อการคา้โดยไม่เป็นธรรม 

 ๔  ด้านธรรมาภิบาล  

๔.๑ รณรงค์ปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติ
วิธีแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน และทุกสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร โดยสนับสนุนการลงทุน
ดา้นการรณรงค์ผา่นส่ือทุกประเภท สอดแทรกในรูปแบบข่าว ละคร บทเพลง และการเล่นละครพื้นบา้นดว้ย
รูปแบบท่ีหลากหลาย เขา้ใจง่าย และให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย สนบัสนุนสถาบนัการศึกษา/วิชาการจดัท า
หลกัสูตรฝึกอบรม จดักิจกรรม และร่วมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน การเพิ่มพื้นท่ีสาธารณะทาง
สังคมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ปรึกษาหารือ และร่วมติดตามตรวจสอบเร่ืองท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บนโ ยบ า ยส า ธ า รณะ ต่ า ง ๆ  แล ะก า ร จั ดท า แ ผนพัฒน าภ า ว ะผู ้น า ท า ง สั ง ค ม 
ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัหน่วยงาน ระดบัชุมชน และระดบัเยาวชนในโรงเรียนให้เป็นตน้แบบท่ีดีงามของ
สังคม 

๔.๒ การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ  โดยการแกไ้ข ปรับปรุงกลไก 
ขั้นตอน และกระบวนการด าเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีใช้งบประมาณสูง โครงการท่ีมี
ลกัษณะสนบัสนุน/ส่งเสริม/ควบคุม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชนอยา่งกวา้งขวางทั้งทางตรงทางออ้ม ควร
ต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคีท่ีมีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมเป็นท่ีปรึกษาหรือคณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการและส่งเสริมการรวมตวัของภาคประชาชน/เครือข่ายประชาชนเป็น
องค์การมหาชนท่ีท าหน้าท่ีเป็นแกนน าการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

๔.๓ ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา  โดยศึกษา ทบทวน เพื่อ
จดัท าหรือแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีลกัษณะผกูขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของส่วนราชการใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้ เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยผลการศึกษา/วิเคราะห์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เพิ่มเติมกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน รวมทั้งเสริมสร้าง



 ๑๕๘ 

ความเขม้แข็งในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกนั
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการอ่ืน 



 ๑๕๙ 

๔.๔ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนแหล่งทุนด้านการศึกษาวิจยัสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้องหลากหลายอย่าง 
ครบถว้น พิจารณาจากทั้งประสบการณ์ของในประเทศและต่างประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
ประชาธิปไตย วฒันธรรมธรรมาภิบาล วฒันธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลกัการท่ีว่าดว้ยการขดัแยง้กนัของ
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้ เพื่อให้มีกรอบแนวคิดและแนวทางท่ีเหมาะสมกบั
บริบทไทย 

 

 

 



 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ๒ 
กรอบแนวทางการพฒันากฎหมายในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

 ๑  เป้าประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทนัสมยั พร้อมรับกบัสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวตั
ในยคุโลกาภิวตัน์ และเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีความมัน่คงและย ัง่ยนื รวมทั้งมีการพฒันาบุคลากรทางกฎหมายให้มี
ขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

 ๒  กรอบการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย 

พฒันาเพื่อเอ้ือต่อการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกนัการทุจริต มีการกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ถึง ตลอดจนมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวตัน์ และเร่งรัดการพฒันาบุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทนัต่อความจ าเป็นของทาง
ราชการ และการเปล่ียนแปลงของโลก 

 ๓  แนวทางการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย 

๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับต่างชาติได้ดีในยุคโลกาภิวตัน์ 
โดยเฉพาะการลดตน้ทุนดา้นต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การสร้างบรรยากาศของ
การลงทุน ดึงดูดนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเขม้แข็งให้ธุรกิจไทยในการเปิด
ตลาดเสรีหรือขอ้ตกลงการคา้เสรีทวิภาคีหรือพหุภาคี หรือดา้นต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐานความรู้
และความเป็นไทย โดยมีกฎหมายท่ีตอ้งเร่งผลกัดนัออกเป็นกฎหมายโดยเร็ว กฎหมายท่ีตอ้งเร่งรัดปรับปรุง 
และกฎหมายท่ีตอ้งผลกัดนัใหมี้ผลบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 



 

 

๑๖๐ 

(๑) กฎหมายทีต้่องเร่งผลกัดันออกเป็นกฎหมายโดยเร็ว 

 ร่างพระราชบัญญตัิธุรกจิสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เพื่อเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานให้การ
ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจการเงินของกิจการที่ไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชยใ์นส่วนท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งได ้สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนั
เหตุการณ์ ระบบสถาบนัการเงินมีเสถียรภาพ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองลูกคา้รายยอ่ย 

 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ... เพื ่อคุม้ครองเงินฝากของ
ประชาชนในสถาบนัการเงิน โดยเฉพาะลูกคา้รายย่อย เสริมสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพของระบบ
สถาบนัการเงิน และสร้างวินยัทางการเงินทั้งกบัผูอ้อมและสถาบนัการเงิน ให้มีการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล
และค านึงถึงความเส่ียง 

 ให้มีความชัดเจนของขอ้กฎหมายและการบงัคบัใช้กบัธุรกรรมทางการเงินใน
ปัจจุบนั ให้คุม้ครองผูเ้ก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เช่น ธุรกรรมลีสซ่ิง และแฟคเตอร่ิง ซ่ึง
เป็นวิธีการหน่ึงในการจดัหาเงินทุนของภาคธุรกิจในปัจจุบนั อาจต้องปรับปรุงบทบญัญติัในประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์ตราไวน้านแลว้ให้ครอบคลุม หรือตราเป็นกฎหมายใหม่เป็นการเฉพาะ เช่น ร่าง
พระราชบัญญตัิการประกอบธุรกจิแฟกเตอร์ร่ิง พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท 
และแสตนด์บายเครดิต พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยอนุพนัธ์ทางการเงิน พ.ศ. ...เป็นตน้ 

 ร่างพระราชบัญญัติแฟรนไชส์  พ.ศ. .. .  เพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์โดยก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
คุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูซ้ื้อแฟรนไชส์ 

 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... เพื่อให้มีการน าสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจซ่ึงไม่สามารถจ านองหรือจ าน าไดม้าใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินได ้ ท าให้ภาคธุรกิจ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากยิง่ข้ึน 

 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการก าหนดมาตรการป้องกันการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
พ.ศ. .... เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัการน าเขา้สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ.  ... ก าหนดจัดตั้ งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐมีความคล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพสูง 



 

 

๑๖๑ 

 ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ... . เพื่อปรับโครงสร้างการบริหาร
จดัการกิจการขนส่งของประเทศ โดยแบ่งแยกกลไกดา้นนโยบาย การก ากบัดูแล และการประกอบกิจการออก
จากกนั ก าหนดกลไกใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
พ.ศ. .... เพื่อจดัตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ 

 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน ้า พ.ศ. ...  เพื่อให้มีระบบก ากบัดูแลการ
ประกอบกิจการน ้ าท่ีมีความเหมาะสมและโปร่งใส ส่งเสริมการประกอบกิจการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

 ร่างพระราชบญัญติัการพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ..... 

 ร่างพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดิีทศัน์ พ.ศ..... 

 ร่างพระราชบญัญติัพฒันาเมือง พ.ศ. ... 

 กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่งของผูป้ระกอบการท่าเรือระหว่าง
ประเทศ และการรับจดัการขนส่งสินคา้ 

 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์รก ากบัดูแลกิจการไฟฟ้า 

 กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ 

(๒) กฎหมายทีต้่องเร่งรัดปรับปรุง 

 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่  . . .)  พ.ศ. . . .  เพื่อปรับปรุง
องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ เพิ่มบทบาทการส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนไทยในต่างประเทศ เพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผูไ้ด ้รับการส่งเสริม และยกเลิกสิทธิและประโยชน์ที่อุดหนุนการส่งออกให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลง WTO 

 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ.  ... เพื่อจ ากัดขอบเขตกฎหมาย
ลม้ละลายมิให้ใช้บงัคบัแก่ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และผูใ้ช้แรงงานท่ีมิไดมี้กิจการทาง
การคา้และพาณิชย ์



 

 

๑๖๒ 

 ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...โดยจดัให้มีการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปรับปรุง 

 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่. . .) พ.ศ.  . . .  โดยจ ัดให้มีการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปรับปรุง 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 พระราชบัญญตัิการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั  

 ด าเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ เพื่อ
ยกระดบัโลจิสติกส์ไทยใหพ้ฒันาสู่ระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงและไดม้าตรฐานสากล 

 กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 กฎหมายเก่ียวกบักิจการสนามกอลฟ์ และกิจการสปา 

(๓) กฎหมายทีต้่องผลกัดันให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็น
พฤติกรรมอ านาจเหนือตลาด 

 พระราชกฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ร่างกฎกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการออก การโอน การวางหลกัประกนั และการ
จ าน าตราสารหน้ี 

๓.๒ ด้านสังคม 

(๑) กฎหมายทีค่วรเร่งผลกัดันให้มีการประกาศใช้ 

 พระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. ..... 



 

 

๑๖๓ 

 ระราชกฤษฎีการจัดตั้ งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ …กฎหมายทั้ง ๒ ฉบบัเป็นการ
สนบัสนุนการพฒันาก าลงัคน โดยพฒันาระบบคุณวฒิุวิชาชีพให้มีมาตรฐานเทียบไดก้บัระบบสากล หากไม่
ก าหนดและประกาศใชก้ฎหมายทั้ง ๒ ฉบบัในระยะแผนฯ ๑๐ อาจส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ี
เป็นผลมาจากการเล่ือนไหลและการเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรี 

 ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ..... กฎหมายฉบบัดงักล่าว มีส่วนส าคญั
ในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยภาคเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารจดัการศึกษาเอกชนมีความชดัเจน
และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ร่างพระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายวา่ดว้ยสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีดา้นสุขภาพ รวมทั้งก าหนดแนวทางการบูรณาการองคค์วามรู้ และความร่วมมือ
ดา้นสุขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... กฎหมายฉบบัดงักล่าวเป็นการคุม้ครอง 
ส่งเสริมสนบัสนุนการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน ซ่ึงไดม้ีการยกร่างแลว้ แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี 

(๒) กฎหมายทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข 

 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ... กฎหมายฉบบัดงักล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีเง่ือนไขให้ปรับปรุงบทบาทของส านักบริหาร งาน
การศึกษานอกโรงเรียนในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูจ้ดัและส่งเสริมการจดัการศึกษา 
แทนการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเร่งด าเนินการปรับปรุงและประกาศใช ้เพื่อให้
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติมีผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กฎหมายฉบบัดงักล่าวมีส่วนส าคญัในการพฒันาและส่งเสริมแพทยพ์ื้นบา้น/แพทยแ์ผนไทย การคุม้ครอง
สมุนไพร การมีกองทุนภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย แต่การก าหนดมาตรฐานระหว่างแพทยแ์ผนไทย กบั
แพทยแ์ผนปัจจุบนัควรก าหนดให้มีความแตกต่างกัน พร้อมทั้งควรตรวจสอบและปรับปรุงประเด็นที่มี
ความขดัแยง้กบัพระราชบญัญติัยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เร่ืองสมุนไพรท่ีน ามาท ายารักษาโรค เพื่อท าใหก้ารแพทย์
แผนไทยเป็นแพทยท์างเลือกท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 



 

 

๑๖๔ 

 พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย กิจกรรมท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ตลาด/สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร สินคา้ในท่ีสาธารณะ ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนกลไก
การด าเนินงานในระดบัทอ้งถ่ินโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อให้เอ้ือต่อการจดัการเร่ือง
สาธารณสุขในแต่ละทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่สนบัสนุน และควบคุม ดูแลการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ภาคประชาชน/
ของชุมชน ควรมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและรับรองสถานะทางกฎหมายของกลุ่มออมทรัพย ์ซ่ึงการ
พิจารณาควรน าพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาควบคู่ด้วย เพื่อลดความขดัแยง้และ
ปรับปรุงให้มีความคล่องตวัและเป็นการส่งเสริมการออมภาคประชาชนให้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๓) กฎหมายทีค่วรมีการยกร่างใหม่ 

 กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน กฎหมายดงักล่าวจะ
ช่วยใหก้ารบริหารจดัการการศึกษาโดยภาคเอกชนมีความชดัเจนและน าไปสู่คุณภาพทางการศึกษามากข้ึน 

 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการลดปริมาณการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการกระท าความเสียหายอนัเน่ืองมาจากผูด่ื้ม
แอลกอฮอล์ในสังคมไทย โดยมีสาระส าคญัและมาตรการครอบคลุมประเด็น ลดการบริโภค การบ าบดัรักษาผู ้
ติดแอลกอฮอล ์รวมทั้งการจดัตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากผูด่ื้มแอลกอฮอล์ (ร่างใชแ้ทน
พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ ซ่ึงลา้สมยั) 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมของชุมชน เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมใหมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
ดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

๓.๓ ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การ
จดัการของเสียอนัตราย พฒันา ฟ้ืนฟู คุม้ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติร่วมกนั โดยเฉพาะการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตวป่์า รวมทั้งการใช้ประโยชน์



 

 

๑๖๕ 

ระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์และพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว การน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยัและ
เพื่อการคา้อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

(๑) กฎหมายทีต้่องเร่งผลกัดันออกเป็นกฎหมายโดยเร็ว 

 ร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
พ.ศ. .... โดยก าหนดให้มีกองทุนรองรับการบริหารจดัการองค์กรและด าเนินงานในการสรรหาเงินทุน
หมุนเวียนตามวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งกองทุนอิสระไม่ข้ึนกบัภาคราชการ การเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการของเสียจากผลิตภณัฑ์ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และ
แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีติดตามการปฏิบติัการตามกฎหมาย 

 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... โดยก าหนดเร่ืองสิทธิในทรัพยากรน ้ า 
ก าหนดเร่ืององคก์รบริหารจดัการ ก าหนดใหมี้กองทุนด าเนินงาน ก าหนดเร่ืองการพฒันาฟ้ืนฟู คุม้ครองและ
อนุรักษท์รัพยากรน ้า ก าหนดเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม ขาดแคลนน ้ า รวมถึงการชลประทาน 
โดยมีบทก าหนดโทษทางอาญา 

 ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษส์ัตว์
ป่า  โดยก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ การจดัตั้งเงินกองทุน 

 ร่างกฎหมายควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การน าทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการค้า เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขการขอเขา้ถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการน าทรัพยากรพนัธุกรรมไปใชป้ระโยชน์ดา้น
ต่างๆ ทั้งการใชป้ระโยชน์ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ก าหนดกลไกการให้อนุญาตเขา้ถึงและกลไก
การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ระดบัชาติ และก าหนดหน่วยงานกลางและหน่วยงานรับมอบอ านาจ 

 ร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
ควบคุมดูแลความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ย การดูแล และการใช้ประโยชน์และการศึกษาวิจยัส่ิงมีชีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ก าหนดกลไกและหน่วยงานรับแจง้การพิจารณาให้
อนุญาตในการเคล่ือนยา้ยดูแลใช้ประโยชน์การศึกษาวิจยัส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม และก าหนด
หน่วยงานประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพ 

(๒) กฎหมายทีต้่องเร่งรัดปรับปรุง 



 

 

๑๖๖ 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่. ..)  พ.ศ. 
. . . .  โดยแก้ไขพระราชบ ัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๓๕ โดย
แกไ้ขบทนิยามค าวา่ สนามบินพาณิชย ์โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนดนิยาม
ค าว่า “สนามบินพาณิชย”์ ให้ชดัเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของกรมการ
ขนส่งทางอากาศ 

 ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพื่อการส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตวป่์า โดยก าหนดชนิดสัตว์ป่าสงวน สัตวป่์าคุ้มครอง สัตว์ป่าในบญัชีตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ การห้ามล่า การครอบครองการคา้ การเพาะพนัธ์ุเพื่อการคา้ การจดัตั้งสวนสัตวส์าธารณะ การ
ก าหนดเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า การคุม้ครองบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า การจดัตั้งเงินกองทุนอนุรักษส์ัตวป่์า 
การให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์ใน
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 

 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... โดยแก้ไขปรับปรุงบทบญัญัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหลกักรรมสิทธ์ิ และส่วนควบ และให้สอดคลอ้งกบัมติ
คณะรัฐมนตรี ว่าดว้ยสิทธิในการใช้สอยทรัพยข์องบุคคล โดยแกไ้ขปรับปรุงให้ไมส้ักและไมย้างในป่า 
และในท่ีดินกรรมสิทธ์ิมีการควบคุมท่ีแตกต่างกนั พร้อมทั้งให้อ านาจการออกหนังสือรับรองไมใ้นท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองและหามาตรการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ร่างพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อลดขั้นตอนในการขอเขา้
ใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์ระหวา่งพื้นท่ีอนุรักษแ์ละพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 

๓.๔ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

(๑) กฎหมายทีต้่องเร่งปรับปรุง 

 ร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที.่..) พ.ศ. ....  เพื่อให้มีคณะกรรมการ
องค์การอิสระผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ และให้มีกองทุนเพื ่อการพฒันางานคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค รวมทั้งแกไ้ขสถานะของ สคบ. ไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 ร่างพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... ปรับปรุง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีให้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤตเร่งด่วน ให้การบริหารราชการ



 

 

๑๖๗ 

แผน่ดินมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์ ยกเลิกการเป็นนิติบุคคลของกรมและจงัหวดั เป็น
ตน้ 

 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ...)   พ.ศ. .... แกไ้ข
เพิ่มเติมขอบเขตให้ครอบคลุมหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพิ่มหลกัการ
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ 

 ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  เพื่อปรับปรุงวิธีการ
งบประมาณให้สอดคล้องกบัการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณและนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยเฉพาะการมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การกระจายอ านาจการจดัการงบประมาณ ลดขั้นตอน และ
ปรับเปล่ียนบทบาทของส านกังบประมาณ 

 



 

 

ภ า ค ผ น ว ก   ๓ 

การศึกษาวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

หัวข้อและสาระส าคญัโดยสังเขปของงานศึกษาวิจยั (Research areas) ท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ และกระบวนการเรียนรู้หนุนเสริมการขบัเคล่ือนแผนสู่
การปฏิบติัท่ีส าคญั จ าแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ มีดงัน้ี 

 ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้  

๑.๑ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการเกษียณเป็น ๖๕ ปี ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้ งการศึกษาโครงสร้างอาชีพของผูสู้งอายุท่ีเปล่ียนแปลงตามโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ตลอดจนกลไกการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมในบริบทสังคมไทย 

๑.๒ การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิงรุกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิ (KPI) อย่างมบูีรณาการ ดว้ยการขบัเคล่ือนแนวทางหลกั (Key Success Factor) ท่ีผลตอบแทน
ทางสังคมสูงและจดัท าขอ้เสนอแผนงานโครงการการลงทุนทางสังคมท่ีมีการใชทุ้นทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีดุลยภาพ 

๑.๓ การศึกษาประเภทของกจิกรรมในภาคการผลติและบริการตามล าดับขั้นการพัฒนา 
ตั้งแต่กลุ่มท่ียงัมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัความไดเ้ปรียบจากการใชแ้รงงานเป็นหลกัและมูลค่าเพิ่มและการสร้าง
มูลค่าให้สินคา้และบริการมีนอ้ย กลุ่มที่มีการใชอ้งคค์วามรู้มากข้ึน มีการแปรรูปการเกษตร มีตราสินคา้
ของกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการวิจยัและพฒันา และกลุ่มท่ีใช้ความรู้และโอกาสในการผลิตสินค้าและ
บริการท่ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้า และให้มีการสะท้อนความต้องการ
ก าลงัคนในแต่ละกลุ่ม ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาและบริหารก าลงัคนในแต่ละกลุ่ม 



 

 

๑๖๘ 

๑.๔ การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพทีมุ่่งพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริม
และป้องกันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลิตภาพแรงงาน 

 ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่

มั่นคงของประเทศ 

๒.๑ การศึกษาเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการทีม่คีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที่ ศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จท่ีจะท าใหภ้าคประชา
สังคมเข้มแข็ง กลไกการด าเนินงาน การบริหารจดัการองค์กรภาคประชาสังคมและการเช่ือมโยงเป็น
เครือข่าย ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลของภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือระดบั
พื้นท่ีในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

 ๓   ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยนื 

๓.๑ การบริหารเศรษฐกจิส่วนรวม 

(๑) การศึกษาพฤติกรรมการออมและการพัฒนาระบบการออมระยะยาว  โดยให้
ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ เพื่อ
สามารถก าหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมการออมไดอ้ยา่งเหมาะสม และศึกษาเร่ืองระบบการออมระยะยาว
ของประเทศท่ีจะตอ้งเร่งใหข้ยายขนาดและครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ได ้โดยศึกษาระบบการออมท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเต็มท่ี และระบบการออมท่ี
ตอ้งมีเพิ่มเติม โดยศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการของต่างประเทศ ผลกระทบ และความเส่ียงระยะสั้นและ
ระยะยาว 

(๒) การศึกษาระบบการเงินระดับฐานราก  เพื่อวางระบบท่ี ช่วยเสริมบริการ 
ของระบบการเงินเชิงพาณิชย ์เพื่อก าหนดรูปแบบและกฎระเบียบในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบัเง่ือนไข
และโครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างภาคการเงินของประเทศ รวมทั้งการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

๓.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตให้ผลิตภาพการผลิตและคุณค่าของสินค้าและบริการ บน
ฐานความรู้และความเป็นไทย  



 

 

๑๖๙ 

(๑) การปรับโครงสร้างภาคเกษตร 

 (๑.๑) การศึกษาวจัิยโอกาสและความเป็นไปได้ในการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในกลุ่มสินค้าสร้างรายได้หลักจากการส่งออก โดยเฉพาะสินคา้ท่ี
ส่งออกในรูปวตัถุดิบแปรรูปเบ้ืองต้นจ านวนมากซ่ึงมีมูลค่าเพิ่มน้อย ท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสให้
ต่างประเทศ อาทิ ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย เพื่อผลกัดนัผลการวิจยัให้เกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรมต่อไป 

(๑.๒) การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ในกลุ่ม
สินค้าทีม่ีการเน่าเสียง่ายและมีปัญหาราคาตกต ่าเป็นประจ าทุกปี ท  าให้ภาครัฐตอ้งเขา้ไปแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยการแทรกแซงราคาอย่างต่อเน่ือง อาทิ ผลไม้ (ล าไย ทุเรียน เงาะ ล้ินจ่ี มังคุด) ผกั (กระเทียม 
หอมแดง หอมหวัใหญ่) เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นระยะยาว 

(๑.๓) การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของไทยที่มีศักยภาพ
ทางการตลาดจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุและการตระหนักเร่ืองสุขอนามัยของ
ผู้บริโภค อาทิ พืชสมุนไพร สินคา้เกษตรอินทรีย ์พืชพลงังาน ซ่ึงการสนบัสนุนของภาครัฐท่ีผา่นมายงัอยูใ่น
วงจ ากดัและไม่แพร่หลาย ท าใหเ้สียโอกาสในการพฒันา 

(๑.๔) การศึกษาวจัิยความต้องการของตลาดในการรองรับสินค้าเกษตรในกลุ่มต่างๆ ที่
มีการเพิม่มูลค่าและมีศักยภาพในด้านการตลาด เพื่อให้สามารถวางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ดา้นการตลาดท่ี
เช่ือมโยงกบัดา้นการผลิตท่ีภาครัฐมีการส่งเสริมและสนบัสนุน  

(๒) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

 (๒.๑) การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้มีการลงทุนในการสร้าง พัฒนา และขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง (Potential industries) และอุตสาหกรรมใหม่ (New-wave industries) 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองด้านชีวภาพ (Bio-based Industries) ทั้งน้ี จะตอ้งศึกษาวิจยัเพื่อให้
สามารถระบุถึงระดบักลุ่มอุตสาหกรรมย่อย (Segment of industries) และระดบัสินคา้ (Products) ท่ีจะ
มุ่งเนน้ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value creation) ให้เกิดข้ึนตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value chains) รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมโยงกบัภาคบริการใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

(๒.๒) การว ิจ ัย เพื ่อพ ัฒนาและประยุกต์นว ัตกรรมทาง เทคโนโลย ีที ่ส าค ัญ  
๘ สาขาน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ๘ สาขา ได้แก่ การผลิตขั้นสูง 
อิเล็กทรอนิกส์-ยานยนต์ นิวทราซูติคลั ระบบฝังตวั เช้ือเพลิงชีวภาพ ระบบเซลล์แสงอาทิตย ์ไบโอพลาสติก 
(Bio-Plastics) และผลิตภณัฑ์ยางท่ีใช้ยางพาราเป็นวตัถุดิบ โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจดัการเทคโนโลย ี



 

 

๑๗๐ 

ศึกษารูปแบบ/แนวทางการใช้กลไกตลาด (Market Mechanism) ควบคู่ไปกบักลไก/มาตรการของภาครัฐ 
(Government mechanisms/measures) ท่ีเป็นผลให้การบริหารจดัการเทคโนโลยีสามารถสร้างประโยชน์ได้
ในเชิงพาณิชย ์



 

 

๑๗๑ 

(๓) การปรับโครงสร้างภาคบริการ 

 (๓.๑) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตภาคบริการของประเทศไทย (Productivity in 
the Thai Services Sector) โดยใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพการผลิต และการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตสาขาบริการโดยใช้ความรู้/เทคโนโลยี/นวตักรรมและทกัษะความช านาญ ซ่ึงจะไดมี้การ
ส ารวจสาขาบริการส าคญัและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการผลิตทั้งในรูปของผลผลิตของ
สาขาบริการและท่ีมาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาบริการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูงดว้ย 
ตลอดจนมีฐานข้อมูลด้านการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการของประเทศท่ีสนับสนุนการจัดท า
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาบริการเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศในระดบัประเทศ รายสาขา และระดบัธุรกิจได ้

   (๓.๒) การวิจัยตลาดการท่องเที่ยวในเชิงลึกเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงระหว่างตลาด 
(Market segmentation) กับรสนิยมและความต้องการสินค้า (Product) และบริการ/อุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง (Related services and incentives) ภายใตแ้นวคิดของการพฒันาการท่องเท่ียวให้มีส่วนในการ
กระตุน้และสร้างความเช่ือมโยงกบัภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable tourism development) โดยท่ีการพฒันาในรูปแบบน้ีจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลดา้น
การตลาดท่ีมาจากการวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้ได้ทราบถึงพลวตัรของความต้องการ/ความคาดหวงัของ
นกัท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (Traveler segment) ที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีให้ความ
สนใจการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรมของภูมิภาคและความเป็นไทย ในบริบทท่ีเน้นให้ความส าคญัต่อ
นกัท่องเท่ียวคุณภาพและมีการพฒันาสินคา้และบริการอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

(๓.๓) การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการใหม่ที่มี
ศักยภาพตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) อาทิ ธุรกิจบริการดา้นการศึกษา บริการสุขภาพและสปา 
ธุรกิจก่อสร้าง และซ่อมเรือ/ต่อเรือไทย 

(๔) การค้าและการลงทุน 

(๔.๑) การศึกษาในเชิงลึกถึ งปัจ จัยที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน 
(Investment Climate) ในเชิงบวกของประเทศ ศึกษาต่อยอดจากการส ารวจ ประสิทธิภาพการผลิตและ
บรรยากาศการลงทุนในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ (PICS) ในเชิงลึกและลงรายละเอียดถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหลกั
และมีผลกระทบต่อการสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีและการกระตุน้ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้ง
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎ ระเบียบและการก ากบัดูแล รวมทั้งการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้มีการก าหนด
แนวนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อมุ่งแก้ไขอุปสรรคในระดบัรากฐานของปัญหา รวมทั้งให้มีการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบและการก ากบัดูแลและอุปสรรคดงักล่าวดว้ย ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทั้ งในระดับภาพรวม (Macro)/ระดับสาขา (Sector)/และระดับอุตสาหกรรม  (Industry) ส่ง 
ผลกระทบในเชิงบวกต่อทั้งผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการแข่งขนัในต่างประเทศและ
เศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กนัไป ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย 



 

 

๑๗๒ 

(๔.๒) การศึกษาในเชิงลกึเพือ่ก าหนด/ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนทั้งที่อยู่
ในรูปสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร (Tax-based incentives and non-tax 
incentives) เพือ่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมุ่ง
ศึกษาเพื่อก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และแนวทางการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมและผสมผสานกนัทั้งมาตรการ/สิทธิประโยชน์ดา้นภาษี
อากรและท่ีไม่ใช่ภาษีอากร เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากภายนอก (FDI) รวมทั้งการสนบัสนุนนกัลงทุนไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศ จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อ
การส่งเสริมการลงทุนอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี จะตอ้งมีการศึกษาถึงการปรับปรุงกลไกและรูปแบบในการบริหาร
จดัการท่ีมีความคล่องตวัทั้งในส่วนของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหก้ารบริหารจดัการในเชิงรุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๓ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกจิส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิและการลงทุน  

(๑) ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการโลจิสติกส์ 

(๑.๑) การศึกษาและส ารวจการเคลื่อนย้ายสินค้าเต็มรูปแบบทั่วประเทศ เป็นการต่อ
ยอดโครงการน าร่อง Commodity Flow ระยะท่ี ๑ ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการเก็บขอ้มูลการ
เคลื่อนไหวของสิ้นคา้ ซ่ึงได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกนัยายน ๒๕๔๘ โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (สสช.) 

(๑.๒) การศึกษาและจัดท าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ซ่ึงเดิมไดด้ าเนินการโดย 
สพศ./สศช. และส้ินสุดโครงการแลว้เม่ือเดือนกนัยายน ๒๕๔๘ ทั้งน้ีในขั้นตอนต่อไปควรเร่งด าเนินการ
ปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลที่มีอยู่ และจดัเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมค านิยาม และคุม้รวมโลจิสติกส์ 
เพื่อให้สะทอ้นภาพตน้ทุนและมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไดถู้กตอ้งและสมเหตุสมผล
มากข้ึน และเพื่อให้มีขอ้มูลครบถ้วนตาม คุม้รวมของกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีไดม้าตรฐานสากล และสร้าง
มาตรฐานในการค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์ส าหรับประเทศไทยท่ีมีความละเอียดและถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน 
รวมทั้งศึกษาและค านวณตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีลงลึกในแต่ละภาคการผลิต 

(๑.๓) การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย เพื่อพฒันาชุดของดชันีช้ีวดั 
(Key Performances Indicators: KPI) การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม และเพื่อส ารวจ
สถานภาพและพฒันาระบบขอ้มูลดา้นโลจิสติกส์ รวมทั้งแนวทางการจดัเก็บขอ้มูลท่ีใช้ในการก าหนดและ
พฒันา KPI เพื่อให้สามารถใช้ KPI การพฒันาระบบโลจิสติกส์เป็นเคร่ืองมือในการวดัสถานภาพ 
ความก้าวหน้า และระดบัการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป และเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้และประเมินผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยใชร้ะบบดชันีช้ีวดัท่ีพฒันาข้ึนมา 



 

 

๑๗๓ 

(๑.๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) โดยพิจารณา 
แนวโน้มพฒันาการของการคา้ระหว่างประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของภูมิภาค แนวโน้มการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเง่ือนไขภายในประเทศ เป็นตน้ ที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสและภยัคุกคามของ
ธุรกิจผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ (LSPs) ซ่ึงจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศพบว่า แนวโน้ม
การเจริญเติบโตของ LSPs ประมาณ ๓-๔ เท่าของ GDP เห็นว่าเป็นโอกาสอนัดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 
LSPs ทั้งน้ี จ  าเป็นตอ้งหาแนวทางผลกัดนัของภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
แนวทางป้องกนัภยัคุกคาม อนัเน่ืองมากจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเปล่ียนแปลงไป 

(๑.๕) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลภาครัฐ
และโลจิสติกส์เพื่อการน าเข้าส่งออก (Thailand Single Window e-Logistics) โดยศึกษาทบทวนระบบ 
ขั้นตอนและเอกสารเก่ียวกบัการน าเขา้-ส่งออกในปัจจุบนัทั้งหมด (System Review) และก าหนดมาตรฐาน
รายการขอ้มูลและแบบฟอร์มเอกสารเพื่อการน าเขา้-ส่งออกท่ีมีการลดรูป ลดความซ ้ าซ้อนและใชม้าตรฐาน
ร่วม (Simplification, Harmonization และ Standardization) ซ่ึงจะเป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน 
โลจิสติกส์เพื่อการน าเขา้ส่งออก และพฒันาไปสู่ e-Logistics 

(๑.๖) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ เ ช่ือมโยงกับ
ต่างประเทศ เช่น การศึกษาโอกาส ลู่ทางการวางระบบเช่ือมโยงดา้นโลจิสติกส์ ทั้งท่ีมีอยู่ในประเทศ และ
เครือข่ายในต่างประเทศ รวมทั้งวางแผนเพื่อขยายเครือข่ายไปยงัประเทศเพื่อนบา้น อินเดีย และจีน ซ่ึง
ปัจจุบนัมีงานศึกษาบางช้ินก าลงัด าเนินการโดย สกว. 

(๑.๗) การศึกษาวิจัยและส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์  เช่น RFID Intelligent Packaging และรถก่ึงพ่วงแบบพิเศษ  
B-Double เป็นตน้ 

(๒) ด้านพลงังาน 

(๒.๑) การพฒันาพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่การผลิตไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางในการพฒันา
พลงังานทางเลือกอ่ืนๆ มาทดแทนการใชก้๊าซธรรมชาติ เช่น การพฒันาแหล่งน ้ า แสงอาทิตย ์ลม ความร้อน
ใตพ้ิภพ พลงัลม แต่การด าเนินการยงัมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขีดจ ากดัในการพฒันา และเม่ือพิจารณาถึง
เช้ือเพลิงอ่ืนๆ เช่น น ้ ามนั ถ่านหิน ซ่ึงภายในประเทศมีไม่พอเพียง จ าเป็นจะตอ้งสั่งซ้ือจากต่างประเทศซ่ึงมี
ราคาแพงและเปล่ียนแปลงตามสภาวะตลาดโลก  ดงันั้น พลงังานจากนิวเคลียร์เป็นทางเลือกทางหน่ึงส าหรับ
ประเทศไทยในอนาคต เน่ืองจากค่าเช้ือเพลิงมีราคาถูก ท าให้ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต ่า อยา่งไรก็ตาม จะตอ้ง
ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน และมีมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างเขม้งวด มีการตรวจสอบอุปกรณ์ 



 

 

๑๗๔ 

และระบบต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อมิให้มีการร่ัวไหลและเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและประชาชนใน
บริเวณโรงไฟฟ้า นอกจากน้ีตอ้งมีวธีิขจดักากกมัมนัตภาพรังสีท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย 

(๒.๒) การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้มีความคุม้ค่าในการใช้
งาน ลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลงังานไดน้านข้ึน และมีความเหมาะสมกบัภูมิอากาศ
ร้อนช้ืนของประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ีอยู่ในท้องท่ีห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช ้
ประหยดัตน้ทุนในการวางระบบสายส่งไฟฟ้าและลดการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศ รวมทั้งลดมลภาวะ
เน่ืองจากพลงังานจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีสะอาดและมีความย ัง่ยนื 

(๒.๓) การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เพื่อก าหนดเป็น
เป้าหมายการผลิตวตัถุดิบโดยละเอียด ทั้งดา้นปริมาณ และพื้นท่ีเพาะปลูก โดยสามารถประมาณให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการในการผลิตเพื่อน ้ามนั ไม่เกิดความขาดแคลน หรือในทางกลบักนัไม่เกิดภาวะลน้ตลาด และ
ไม่บิดเบือนการเพาะปลูกเพื่อการอ่ืนเดิมเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกจ ากดั และ
สินคา้เกษตรหลายชนิดเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการบริโภคในประเทศ ในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การ
ผลิตเพื่อทดแทนน ้ามนัอยูแ่ลว้ 

 ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ    การ

สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  

 ๔.๑ การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปัิญญาท้องถิ่น 

(๑) การศึกษาเพื่อวางระบบการจัดท าอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าการศึกษาวิจยัร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินและนกัพฤกษศาสตร์พื้นบา้น เพื่อประเมิน
ศกัยภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พื้นท่ีชุ่มน ้ า และระบบ
นิเวศ จดัท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ พนัธุกรรม รวมทั้งศึกษา
รวบรวมชนิดพนัธ์ุท่ีหายาก ใกลสู้ญพนัธ์ุ และพนัธุกรรมพืชทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่การพฒันาสายพนัธ์ุท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ความส าคญัของงานวิจยัคือ เพื่อสร้างพื้นฐานส าหรับการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการพร้อมไปกับการพฒันาศักยภาพของชุมชนท้องถ่ิน ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ งเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและผลประโยชน์ของประเทศจากการแย่งชิง
ทรัพยากรพนัธุกรรม 



 

 

๑๗๕ 

(๒) การศึกษาวจัิยเพือ่เช่ือมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ เช่น การพฒันาสมุนไพร 
การแพทยแ์ผนไทย การพฒันาองค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย ์การศึกษาวิจยัระบบนิเวศเกษตร และ
ระบบนิเวศดิน จุลินทรีย ์การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ และการพฒันาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ทั้งน้ี ความส าคญัของ
งานวิจยัคือ เพื่อสร้างคุณค่าจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีเช่ือมต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองค์
ความรู้สมยัใหม ่



 

 

๑๗๖ 

๔.๒ การสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากร 

(๑) การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการ
พัฒนา  เช่น ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศลุ่มน ้ า  ระบบนิเวศและพื้นที่เปราะบาง เป็นแหล่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(๒) การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจ าแนกประเภทพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีอนุรักษ์อย่าง
ย ัง่ยนื เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การจดัการป่าชายเลนชุมชน การจดัการป่าตน้น ้า 

(๓) การศึกษาวิจัย และส ารวจเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแร่ในอนาคต  โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และความจ าเป็นของคนรุ่นต่อไป รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
จดัการภาวะมลพิษจากเหมืองแร่ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และ
ชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน สนบัสนุนการศึกษาวจิยัร่วมระหวา่งผูรู้้ในชุมชน นกัพฒันา และนกัวิชาการ 
เพื่อยกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนใหส้ามารถจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนเองได ้

(๔) บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ในระบบลุ่มน า้ โดยการพฒันา
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ซ่ึงมีกวา่ ๘๐๐ ภูมิปัญญาในการบริหารจดัการลุ่มน ้ า ทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และทา้ยน ้ า สู่
ระบบความรู้สากลท่ีสามารถเรียนรู้และน าไปต่อยอด ประยุกต์ใช้กบัลุ่มน ้ าต่างๆ ท่ียงัขาดระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ ง น้ี  ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน ้ าควรมีการน าระบบ IT และ 
ภูมิสารสนเทศเขา้ประยกุตใ์ชด้ว้ย เพื่อความถูกตอ้ง สมบูรณ์และสามารถสร้างแบบจ าลองในสภาวะต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารจดัการ 

(๕) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน ้าชลประทานการถ่ายโอนงานท่ี
เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ยงัขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจดัการ การบ ารุงรักษาระบบ อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการท าให้เกิดความสูญเสีย และการ
กระจายน ้าไปสู่กลุ่มผูใ้ช้ไม่มีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมในส่วนท่ี
ยงัขาดความชดัเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ ้า และเพิ่มมูลค่าน ้า 

 ๔.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่เีพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติและการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(๑) ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ประเมินผลนโยบายและผลการด าเนินงานการจดัซ้ือสินคา้ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครัฐท่ีผ่านมา เพื่อปรับแนวทางและพฒันาความหลากหลายของสินค้า 
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง พฒันาฐานขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว 
และเตรียมความพร้อมของระบบใหก้ารรับรองผลิตภณัฑ ์รวมถึง ก าหนดมาตรการสนบัสนุนแก่ผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางดา้นราคา รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจแก่หน่วยงาน
และบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งกบักลไกการจดัซ้ือจดัจา้ง  



 

 

๑๗๗ 

(๒) ศึกษาแนวทางและมาตรการส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพื่อให้มีการสนบัสนุน
ธุรกิจรีไซเคิลให้มีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะกลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุมีค่า กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซ้ือวสัดุมี
ค่า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นผูแ้ปรรูปวสัดุเหลือใช้หรือขยะไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้า
ต่อไป จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาแนวทางและมาตรการส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาการ
จดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงการศึกษาจะคลอบคลุมถึงอุปสรรคและขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งขอ้เสนอเชิง
นโยบายและแนวทางการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนธุรกิจรีไซเคิลดว้ย  

(๓) ศึกษาแนวทางการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและการคลังส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่
สะอาด ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีสะอาด  เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากร จูงใจให้
ประชาชนลดและคดัแยกขยะ หรือจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มกบัสินคา้ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือ
จดัเก็บภาษีในพื้นท่ีพิเศษหรือพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัเพื่อจดัสรรมาใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

 ๕   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

๕.๑ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  เพื่อให้มีการปรับระบบบริหาร
จดัการภาครัฐใหส้อดคลอ้งหลกัธรรมาภิบาล จ าเป็นตอ้งท าการศึกษาวิจยัในเชิงลึก ทั้งในดา้นการเสริมสร้าง
และยกระดบัธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายและระเบียบราชการเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจยัระบบการจดัสรรทรัพยากรท่ีช่วยเสริมความเขม้แขง็ของภาคี
การพฒันาในระดบัพื้นท่ี/จงัหวดั/ทอ้งถ่ิน การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หนา้ท่ี ระบบงาน และขนาดหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการวจิยัความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจภาครัฐ และการสร้างระบบจดัการความรู้ในองคก์ร และ 
e-Government 

๕.๒ การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของภาคประชาชนให้เข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ 
การติดตามประเมินผลบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจดัการประเทศ อาทิ การมี
ส่วนร่วมแสดงความเห็น ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมก าหนดนโยบายในแผนงานโครงการของภาครัฐ 

๕.๓ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย  เพื่อให้มีขบวนการเสริมสร้างและ
พฒันาประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในทุกภาคส่วนและทุกระดบัของสังคม มีประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งศึกษาวิจยั 
ในเชิงลึก ๒ ด้าน คือ ๑) การศึกษาบทบาทผูน้ าทางสังคมท่ีมีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยและหลัก 
ธรรมาภิบาล และ ๒) การวิจยัแนวทางการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยกบัการด าเนินวิถีชีวิตของชุมชน



 

 

๑๗๘ 

สังคมไทย อาทิ การปลูกฝังวฒันธรรมประชาธิปไตยกบัการศึกษา การผลกัดนัวฒันธรรมประชาธิปไตยมา
ใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนั 

 ๕.๔ การกระจายอ านาจและการพฒันาพืน้ที่ ควรมีการศึกษาวิจยัสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองส าคญัๆ 
อาทิ 

(๑) การศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมเกือ้กูลกัน มุ่งให้สามารถด าเนินภารกิจภายใตห้น้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนไม่ซ ้ าซ้อน สนับสนุน
เช่ือมโยงกนั รวมทั้งศึกษาหาแนวทางรูปแบบการจดัการการใช้ทรัพยากรร่วมกนั และการเพิ่มขีดความสามารถ
การบริหารจดัการเพื่อการบริหารขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชน 

(๒) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเงิน การคลังและการบริหารจัดการให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นสามารถรับผดิชอบด าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ าเป็นตอ้งมี
การด าเนินการวิจยัใน ๒ ประเด็นส าคญั ดงัน้ี  ๑) การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ระดับอย่างสอดรับกับภารกิจ และความต้องการการใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มุ่งให้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ท่ีเป็นธรรม เท่าเทียมระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่สอดคลอ้งกบัขนาด รูปแบบ ภารกิจหนา้ที่การให้บริการขั้นพื้นฐานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทราบถึงขนาดรายจ่ายที่จ  าเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละระดบั 
สามารถจดัสรรรายไดใ้ห้สอดรับกบัภารกิจอย่างแทจ้ริง และ ๒)การศึกษารูปแบบ ทางเลือกและมาตรการ

การเพิม่ขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของตนเอง มุ่งให้สามารถ
น ารูปแบบ แนวทางและมาตรการท่ีมีอยูเ่ดิมมาใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการ
ขยายฐานรายได ้และการใชร้ะบบจดัเก็บค่าบริการ เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาว 

(๓) การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจ 
ควบคููู่กับการพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการกระจายอ านาจ มุ่งให้มีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบของการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจ โดยมีดชันีช้ีวดัท่ีชดัเจนและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการเสริมสร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้การ
กระจายอ านาจ รูปธรรมจากการด าเนินงานในพื้นท่ี ตลอดจนการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีส่งเสริม
กระบวนการกระจายอ านาจใหส้ัมฤทธ์ิผล 

(๔) การศึกษาแนวโน้มและผลกระทบของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนใน
ระดับประเทศ ภาคและพืน้ทีเ่มืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค มุ่งเนน้การศึกษาสถานการณ์และแนวโนม้



 

 

๑๗๙ 

การเปล่ียนแปลงระดับความเป็นเมือง ตลอดจนรูปแบบกระบวนการสู่ความเป็นเมืองและทิศทาง 
การขยายตวัท่ีชดัเจน สามารถก ากบัผลกระทบการขยายตวัของเมืองและระบบชุมชนต่อการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์พื้นที่ และด้านสังคมคุณภาพชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและระบบการผลิตสาขาต่างๆ โดยศึกษาทั้งในระดบัภาพรวมของประเทศ ระดบัภาค และพื้นท่ี
เมืองศูนยก์ลางความเจริญในภูมิภาคของประเทศ 

(๕) การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ (National 
Spatial Development Framework) มุ่งศึกษาช้ีแนะรูปแบบการพฒันาพื้นท่ีในระดบัประเทศ ภาค กลุ่ม
จงัหวดั เพื่อก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นท่ีหลักระดับภาค/และอนุภาค ควบคู่กับการพฒันาระบบและ
ศกัยภาพชุมชนส าคญั ๆ ให้มีบทบาทสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพภูมิสังคม มีการวิเคราะห์การผลิต
สาขาและกลุ่มสินคา้และบริการท่ีมีศกัยภาพในพื้นท่ีต่างๆ รวมทั้งการช้ีแนะการพฒันาระบบโครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีและชุมชนระดบัต่างๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจน
มาตรการเสริมดา้นการบริหารจดัการเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการขบัเคล่ือนในทางปฏิบติั อนัจะช่วยเสริมสร้างให้
เกิดความเช่ือมโยงการพฒันาพื้นท่ีชนบทและเมืองอยา่งเก้ือกลู และสนบัสนุนการพฒันาประเทศสู่ สังคมท่ีมี
ความสุขอยา่งย ัง่ยนื” 

(๖) การวางยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองและระบบชุมชนเมืองอย่างยัง่ยนืในพืน้ทีศู่นย์กลาง
เศรษฐกิจหลักของประเทศ (บริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบน)  มุ่งเน้นการศึกษาวางยุทธศาสตร์การ
พฒันาเมืองในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูงบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบน ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี กทม. 
และปริมณฑล เช่ือมต่อพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกให้เป็น กลุ่มเมือง/มหานครท่ีน่า
อยู ่เป็นตน้แบบของเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศเป็นฐานการกระจายความเจริญและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัไดอ้ยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

(๗) การศึกษารูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ที่ชุมชน
ที่เช่ือมโยงชุมชนท้องถิ่นกับภูมิภาคและส่วนกลาง มุ่งเนน้การศึกษากลไกและระบบการบริหารจดัการและ
ประสานขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีชุมชน ท่ีเร่ิมจากกระบวนการแผนชุมชนเช่ือมโยงกบัแผนทอ้งถ่ินและ
แผนพื้นท่ีในระดบัจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั ภาคและประเทศ ตลอดจนศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเสริมหนุนให้เกิด
การบูรณาการการพฒันา และการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในระดบั
พื้นท่ีและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

๕.๕ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล เพื่อให้การพัฒนา 
ระบบติดตามประเมินผลและสร้างดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการพฒันาทุกระดบั จ าเป็นตอ้งมีการศึกษา 



 

 

๑๘๐ 

วจิยัใน ๒ ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ๑) การติดตามประเมินผลส าเร็จการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ และ
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน โดยใชด้ชันีช้ีวดัผลกระทบการพฒันา และ ๒) การพฒันาระบบขอ้มูลและ
ระบบบริหารจดัการสถิติเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

 

 

 


