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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
บริษทั ส านักพมิพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 

บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมพฒันาการศึกษาของชาติให้เจริญกา้วหนา้ดว้ย
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับให้ครูและนกัเรียนใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงส่ือการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของส านกัพิมพไ์ดรั้บความเช่ือถือมาเป็นเวลานาน  

ในสังคมโลกปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลในส่ือการเรียนรู้
บางเร่ืองท่ีเผยแพร่ไปแลว้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากครูและนกัเรียนน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน
ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดและอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส านกัพิมพ์
จึงไดจ้ดัท า “เอกสารเสริม” ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั ส าหรับใหค้รูและนกัเรียนไดน้ าไปใช้ 
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
มีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงั ก็ไดท้รงเน้นย  ้าแนวทางแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้วิกฤต และสามารถด ารงอยู่ได้
อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 

  วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ1 

นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ประเทศไทยตอ้งประสบกบัภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกวา้ง ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงประชาชนในชนบท อนัมีสาเหตุ
มาจากการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมท่ีขาดประสิทธิภาพ มีการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนมีการ
เก็งก าไรค่าเงินบาทและมีการไหลออกของเงินทุนระยะสั้นอย่างรวดเร็ว ระบบการเงินและเศรษฐกิจของ
ประเทศจึงขาดเสถียรภาพและเขา้สู่ภาวะวิกฤตในท่ีสุด กล่าวคือ เศรษฐกิจหดตวัอยา่งรุนแรงใน พ.ศ. 2541 
ท าให้เกิดปัญหาสังคม ทั้งการว่างงานและคนยากจนท่ีเพิ่มจ านวนมาก จนท าให้คนไทยทุกภาคส่วนของ
ประเทศเกิดความต่ืนตระหนกต่อภาวะดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นน้ีนบัเป็นโอกาสดี
ท่ีท าให้คนไทยตระหนกัถึงความเป็นจริงเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจเสรีภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และไดเ้ห็น
ความจริงท่ีว่า การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีผ่านมาเป็นการพฒันาแบบไม่ย ัง่ยืน และเป็นการพฒันา
แบบฟองสบู่ ท  าให้การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจการก ากบั
และการควบคุมของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ หรือ IMF (International Monetary Fund)2 

ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งแสวงหามาตรการแกไ้ขปัญหาเพื่อความอยู่รอด
ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานแนวพระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง แก่คนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แนว
พระราชด าริน้ีเนน้การพึ่งตนเองเป็นหลกั โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมความสามคัคี
                                                           

1โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. สารานุกรมไทย ฉบับเฉลมิ
พระเกยีรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550. 

2กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund–IMF) เป็นทบวงช านัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งข้ึน
จากการเจรจาของฝ่ายพนัธมิตรในระหว่างวนัท่ี 1–22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 มีวตัถุประสงคเ์พื่อดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน
ระหวา่งประเทศ เร่ิมด าเนินการเม่ือ พ.ศ. 2489 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา  



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 4–6      4 

ของชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติสุข นอกจากน้ี ดว้ยเหตุท่ีความพอเพียง
เป็นแนวคิดพื้นฐานของวฒันธรรมไทย เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นวฒันธรรมในการด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมของ
ไทยก่อนท่ีจะถูกระบบทุนนิยมท าลาย การน าแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงกลบัมาสู่สังคมไทยอนัจะท าให้
ชนบทไทยสามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเอง และเป็นพื้นฐานส าคญัของเศรษฐกิจไทย ก่อนท่ีประเทศไทยจะกา้ว
ต่อไปขา้งหนา้อีกคร้ังหน่ึง ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีกระแส
พระราชด ารัสใจความส าคญัว่า ประเทศไทยมีความจ าเป็นตอ้งถอยหลงัเพื่อท่ีจะกา้วหน้าต่อไป เศรษฐกิจ
พอเพียงจะเป็นพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งในการท าให้ประเทศไทยพน้จากสภาวะเศรษฐกิจแบบฟองสบู่1 ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได้อีกหลงัผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแล้ว ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น หากเศรษฐกิจชุมชนไม่เข้มแข็ง 
ประเทศไทยก็ตอ้งเขา้สู่สภาพเดิม คือ เกิดภาวะฟองสบู่แตก ดงันั้น การเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงจะช่วยใหป้ระเทศรอดพน้จากความหายนะทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน
ได้อีกในอนาคต เพราะเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แข็งจะสามารถตา้นทานต่อผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ
ระดบัชาติ รวมทั้งวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจากโลกภายนอกได ้

แนวพระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร จึงเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของไทยเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัมีพระราชด าริว่า การท่ี
ประเทศไทยมีโครงการต่าง ๆ และโรงงานเกิดข้ึนมาก เพราะตอ้งการมุ่งสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ จนกระทัง่คนเขานึกวา่ประเทศไทยเป็นเสือตวัเล็ก ๆ และเป็นเสือตวัโตข้ึน เราไปเห่อวา่จะเป็นเสือ 
โดยทรงเนน้วา่ การเป็นเสือนั้นมนัไม่ส าคญั ส าคญัอยู่ท่ีเราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวา่ อุม้ชูตวัเองได ้มีพอเพียงกบัตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1เศรษฐกิจฟองสบู่ (bubble economy) คือ สภาวการณ์ท่ีราคาสินคา้ต่าง ๆ สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการ

เก็งราคาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละตลาดหุน้ เน่ืองจากคาดวา่เศรษฐกิจจะเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงอาจจะท าใหร้าคา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะหน่ึง เกิดเป็นภาพลวงทางการเงินจึงท าใหเ้กิดการเก็งก าไรในตลาดสินคา้อ่ืน ๆ 
ตามมาดว้ย เม่ือความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจแทจ้ริงไม่สัมพนัธ์กบัระดบัราคาท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในท่ีสุดราคาอสังหาริมทรัพย์
ท่ีข้ึนไปอยา่งรวดเร็วแบบฟองสบู่จะอยูไ่ม่ได ้จึงเกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ ฟองสบู่แตก เศรษฐกิจก็จะหดตวัลงมาอยา่งรวดเร็ว 
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  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยค านึงถึงคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดี ตลอดจนใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

1. มีความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

2. มีเหตุผล คือ การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

3. มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ดี คือ การเตรียมตวัให้พร้อมรับกบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงจะมีคุณลกัษณะส าคญั 3 ประการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีเง่ือนไขท่ีส าคญั
อีก 2 ประการ คือ 

1. มีความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงัในการน าความรู้และวทิยาการต่าง ๆ มาใช ้
2. มีคุณธรรม คือ มีความตระหนกั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้

สติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 4–6      6 

  หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 บรมนาถบพติร 

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดการ
ด าเนินงานในลกัษณะทางสายกลางที่สอดคลอ้งกบัส่ิงที่อยูร่อบตวัและสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง ทรงมีความ
ละเอียดรอบคอบและทรงคิดคน้หาแนวทางเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่า และควรยึด
เป็นแบบอยา่งในการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท เพื่อให้บงัเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตลอดไป 

 

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ใชธ้รรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 

ระเบิดจากขา้งใน ใชอ้ธรรมปราบอธรรม 

แกปั้ญหาท่ีจุดเล็ก ปลูกป่าในใจคน 

ท าตามล าดบัขั้น ขาดทุนคือก าไร 

ภูมิสังคม การพึ่งตนเอง 

องคร์วม พออยูพ่อกิน 

ไม่ติดต ารา เศรษฐกิจพอเพียง 

ประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด ความซ่ือสัตย ์สุจริต จริงใจต่อกนั 

ท าใหง่้าย ท างานอยา่งมีความสุข 

การมีส่วนร่วม ความเพียร: พระมหาชนก 

ประโยชน์ส่วนรวม รู้ รัก สามคัคี 

บริการรวมท่ีจุดเดียว  

 
 
 
 
 
 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 4–6      7 

  โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 บรมนาถบพติร 

โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีมีอยู่
เป็นจ านวนมากนั้น มีหลกัการส าคญัหลายประการท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สรุปไดด้งัน้ี1 

1. เน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม-
นาถบพิตร ทรงเนน้เสมอวา่ โครงการของพระองคน์ั้นส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมุ่งช่วยเหลือแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าท่ีประชาชนก าลงัประสบอยู่ หรือเป็นปัญหาในส่วนท่ีก าลงัเกิดข้ึน สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกร 
ตอ้งรีบท าการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรสามารถด ารงอยู่ต่อไปได ้และค่อยหาทางเรียนรู้แกไ้ข
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา โดยทรงจดัล าดบัวา่ ปัญหาใดควรรีบด าเนินการก่อนหรือหลงั ทรงเนน้การมีขั้นตอนใน
การแกปั้ญหา เพราะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทั้งหมดท่ีมีอยูไ่ดใ้นเวลาเดียวกนั 

2. เน้นการพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามล าดับความจ าเป็น และประหยัด  พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นการพฒันาที่มุ่งสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน
ในลกัษณะการพึ่งพาตนเอง ทรงใชค้  าวา่ ระเบิดจากขา้งใน คือ จะตอ้งเร่งช่วยให้ชุมชนหรือหมู่บา้นมีความ
พร้อมเข้มแข็งเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก พระองค์มีพระราชประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือ
เกษตรกรและชุมชนเล็ก ๆ ให้สามารถด ารงอยูไ่ดเ้ป็นหลกั แลว้จึงค่อยขยายพื้นท่ีการพฒันาออกสู่วงกวา้งข้ึน 
ไม่เป็นการสร้างความมัง่คัง่อย่างฉาบฉวยภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ 
นัน่คือ โครงการพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริท่ีเป็นล าดบัการพฒันาจากเล็กไปหาใหญ่ 

3. เน้นการพึ่งตนเอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเน้น
การพฒันาท่ีใหป้ระชาชนหรือเกษตรกรสามารถอยูไ่ดใ้นสังคมตามสภาพท่ีแทจ้ริงและสามารถพึ่งตนเองได้
ในท่ีสุด การหาทางช่วยเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีให้สามารถช่วยตนเองให้ได ้จึงตอ้งค านึงถึงสภาพปัญหา
ความจริงและความจ าเป็นของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีท่ีปรากฏอยูเ่ป็นส าคญั ยิง่กวา่การพยายามในการบรรลุ
ถึงเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีวางไว ้เพราะทรงตระหนักว่า การท่ีเกษตรกรสามารถพึ่ งพาตนเองได้นั้น นับเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัยิง่ของการพฒันาเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการพฒันาสังคมในส่วนรวมอีกดว้ย 

4. เน้นการส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสริมสร้างส่ิงท่ียงัขาดแคลนและเป็น
ความตอ้งการของเกษตรกร คือ ความรู้และเทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ๆ 
ภายใตส้ภาพของไร่นา พื้นท่ีชนบท และตวัเกษตรกรเอง พระองค์ทรงเน้นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างให้มี
ตวัอย่างแห่งความส าเร็จในการจดัท าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในลกัษณะของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต 

                                                           
1โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. สารานุกรมไทย ฉบับเฉลมิ

พระเกยีรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550. 
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เพื่อใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสเห็นตวัอยา่งของความส าเร็จจริง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มจริงและน ากลบัไปปฏิบติั
เองได ้โดยไม่ยดึติดกบัต าราหรือลอกเลียนแบบจากต่างประเทศท่ีพฒันาแลว้มากเกินไป เน่ืองจากมีเง่ือนไข
ท่ีแตกต่างกนัมาก พระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษา ทดลอง วิจยั และแสวงหาความรู้เทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ี
เกษตรกรเลือกรับได ้และน าไปด าเนินการเองได ้เป็นวิธีท่ีประหยดั เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพและ
การประกอบอาชีพของเกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นภูมิภาคนั้น ๆ 

5. เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้เน้นการ
เจริญเติบโตหรือความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือย 
ท าให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายมีความเส่ือมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความสนพระราชหฤทยัเป็นอย่างยิ่งในการท านุบ ารุง
ปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นป่าไม ้ท่ีดิน แหล่งน ้ า และ
การประมง เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอย่างย ัง่ยืนให้มาก
ท่ีสุด พระองคจึ์งมีพระราชด าริใหด้ าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยทรงเนน้วา่ การอนุรักษดิ์นและน ้ าในไร่นา
นั้นสามารถกระท าได ้หากมีวธีิการท่ีเหมาะสมและน ามาซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศ สมรรถภาพการผลิต 
และรายไดจ้ากผลผลิต รวมทั้งมีสังคมชนบทท่ีเขม้แขง็มัน่คงอีกดว้ย 

 
 



 
 
 
 
 
 

  ภาวะเศรษฐกจิและอตัราเงนิเฟ้อในปีที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะเศรษฐกิจของไทยในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตวัลดลงตามการชะลอตวัของอุปสงค์

ภาคต่างประเทศ ในขณะท่ีอุปสงค์ในประเทศปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ือง โดยปัจจยัสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ การใชจ่้ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโนม้ขยายตวัในเกณฑ์ดี การปรับตวัดีข้ึนของการลงทุน
ตามแนวโนม้การเร่งตวัข้ึนของการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ือง การเพิ่มข้ึนของ
แรงขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเท่ียว การส่งออกยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดี และการเปล่ียนแปลง
ทิศทางการคา้ การผลิต และการลงทุนระหวา่งประเทศ ส่วนปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ ระบบเศรษฐกิจและการเงิน
โลกยงัมีความเส่ียงต่อความผนัผวนและขยายตวัต ่ากวา่การคาดการณ์ รวมถึงมาตรการกีดกนัทางการคา้อาจ
เพิ่มข้ึน ความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากเศรษฐกิจจีนชะลอตวั และการเพิ่มข้ึนของ
อตัราดอกเบ้ียในตลาดโลกท่ีเร็วกวา่ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

1. ภาคเกษตร ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วดัจากดชันีรายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2561 
เพิ่มข้ึนจากเดือนธันวาคม 2560 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยสินคา้ส าคญัท่ีมีผลผลิต
เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ขา้วเปลือกเจา้นาปี ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ยางพารา และกุง้ขาวแวนนาไม และสินคา้ส าคญัท่ีมี
ราคาลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั และไก่เน้ือ 

การเปลีย่นแปลงดัชนีเศรษฐกจิการเกษตร (%YoY) 

รายการ 2560 

2560 2561 2562 

คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั คร่ึงปีแรก ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ธันวาคม 
มกราคม 
(p) 

รายไดเ้กษตรกร 4.04 17.23 -4.69 1.78 -1.74 -1.24 1.45 1.88 
ผลผลิต 

สินคา้เกษตร 
7.01 11.27 3.95 12.17 1.30 -0.06 3.12 3.29 

ราคาสินคา้เกษตร -2.78 4.42 -9.65 -8.90 -3.00 -1.17 -1.62 -1.36 
หมายเหตุ: รายไดเ้กษตรกรไม่ไดร้วมเงินจ่ายโอนจากภาครัฐ ไดแ้ก่ โครงการรับจ าน าขา้ว เงินช่วยเหลือชาวนา และเงินชดเชย 
 ตน้ทุนการผลิตแก่เกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 
 %YoY คือ เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา, P = ขอ้มลูในปีล่าสุดเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ 
ที่มา: ศูนยป์ฏิบติัการเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัลดลง เน่ืองจากการชะลอตวัของการผลิต
รถยนต์และการลดลงของการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตบางรายการ โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมี
สัดส่วนการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 30–60 ชะลอตวัลงตามการผลิตรถยนต์ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม
กลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ขยายตัวดีต่อเน่ือง ส่วนดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกนอ้ยกวา่ร้อยละ 30) ปรับตวัลดลงตาม
การผลิตสุราและยาสูบ 

โดยในภาพรวมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ชะลอตวัลงจาก
สองไตรมาสแรกตามการชะลอตวัลงของอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคญั เช่น การผลิตยานยนต์ การผลิต
ยางลอ้และยางใน การผลิตผลิตภณัฑ์ยาง อยา่งไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปี 2561 ควรให้ความส าคญักบั
การสนบัสนุนการขยายตวัดา้นการลงทุนภาคเอกชน การสนบัสนุนภาคการส่งออกให้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
การขบัเคล่ือนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง และการเตรียมความพร้อมดา้นก าลงัแรงงานและคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตวัของ
ภาคการผลิตต่อไป 

3. ภาคบริการ ภาคบริการในไตรมาสท่ี 3 ขยายตวัลดลงจากสองไตรมาสแรกของปี 2561 ตามการ
ชะลอตวัลงของจ านวนและรายรับจากการท่องเท่ียวจีน รัสเซีย และยุโรป แต่ก็มีนักท่องเท่ียวมาเลเซีย 
ฮ่องกง ไตห้วนั และเวยีดนามเพิ่มข้ึน ท าให้ 9 เดือนของปี 2561 ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัเพิ่มข้ึน
จาก 9 เดือนของปี 2560 รวมถึงบริการโทรคมนาคมมีการขยายตวัเร่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของ
ผลประกอบการของผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม 

อตัราเงินเฟ้อ 
ในปี 2561 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปรับลดลงตามราคาพลงังานเป็นส าคญั ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน

ปรับลดลงจากผลของการข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นปีก่อนไดห้มดลง 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.09 ลดลงจาก

ไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 1.47 เน่ืองจากราคาพลงังานขยายตวัชะลอลงตามการปรับลดลงของราคาน ้ ามนั
ขายปลีกในประเทศ สอดคลอ้งกบัทิศทางราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก ขณะท่ีราคาอาหารสดหดตวันอ้ยลง
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนตามราคาเน้ือสัตวแ์ละไข่ที่ทยอยปรับสูงข้ึน เน่ืองจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน
เร่ิมคล่ีคลาย 

อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.72 ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนท่ีร้อยละ 0.78 โดยอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานกลุ่มอาหารปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากราคาอาหาร
ส าเร็จรูปท่ีขยายตวัสูงข้ึนโดยเฉพาะราคาอาหารบริโภคนอกบา้น ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานกลุ่มท่ีไม่ใช่
อาหารปรับลดลง เน่ืองจากผลของการข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในปีก่อนได้
หมดลง ส าหรับราคาสินคา้กลุ่มอ่ืน ๆ ทยอยปรับเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ ตามแรงกดดนัดา้นอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกบัปัจจยัเชิงโครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ส าหรับเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะสั้ น (1 ปี ข้างหน้า) จากผลการส ารวจผู ้ประกอบการและ
ผูเ้ช่ียวชาญทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน 
 

  แนวโน้มเศรษฐกจิและอตัราเงนิเฟ้อ 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในระยะขา้งหนา้
มีแนวโน้มขยายตวัชะลอลง โดยคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2561 และปี 2562 จะขยายตวัท่ีร้อยละ 4.2 และ 4.0 
ตามล าดบั โดยแรงส่งจากอุปสงคต่์างประเทศชะลอลงตามปริมาณการส่งออกสินคา้และบริการท่ีมีแนวโนม้
ขยายตวัต ่ากวา่ท่ีเคยประเมินไว ้สอดคลอ้งกบัปริมาณการคา้โลกและเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ท่ีขยายตวัชะลอ
ลง ขณะท่ีอุปสงคใ์นประเทศยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญั โดยเฉพาะการบริโภคท่ีภาคเอกชนท่ีขยายตวัดี
ต่อเน่ือง ส าหรับประมาณการอตัราเงินเฟ้อใกลเ้คียงท่ีประมาณการไวเ้ดิม โดยอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโนม้
ลดลงเล็กนอ้ยจากราคาน ้ามนัดิบท่ีลดลง 

สรุปผลประมาณการ 
ร้อยละต่อปี 2560* 2561 2562 

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 

อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 

3.9 

0.7 

0.6 

4.2 (4.4) 

1.1 (1.1) 

0.7 (0.7) 

4.0 (4.2) 

1.0 (1.1) 

0.9 (0.8) 

หมายเหต ุ * ขอ้มูลจริง 
( ) รายงานนโยบายการเงิน กนัยายน 2561 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย ์
 และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ในการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟ้อของไทยท่ีจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดพ้ิจารณาขอ้สมมุติท่ีใช้ประกอบการประมาณการ ตลอดจน
ความเส่ียงทุกดา้นอยา่งรอบคอบ ดงัน้ี1 

ข้อสมมุติประกอบการประมาณการ 
ขอ้สมมุติประกอบการประมาณการเศรษฐกิจและแนวโนม้เงินเฟ้อ สรุปไดด้งัน้ี 
1. เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขยายตวัชะลอลงตลอดช่วงประมาณการ จากขอ้มูลเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 ขยายตวัต ่ากวา่ท่ีประเมินไว ้อุปสงคใ์นประเทศท่ีมีแนวโนม้ปรับลดลง และ
การส่งออกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวหลังจากท่ีเร่งส่งออกในช่วงปลายปี 2561 ก่อนท่ีมาตรการภาษีของ

                                                           
1คณะกรรมการนโยบายการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย. รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2561 [ออนไลน์], 2561. 

แหล่งท่ีมา: https://www.bot.or.th [11 กุมภาพนัธ์ 2562] 
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สหรัฐอเมริกาจะมีผลบงัคบัใช้เต็มพิกดัท่ีประกาศไว ้รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ของ
สหรัฐอเมริกาต่อปริมาณการคา้โลกและเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ 

2. อตัราดอกเบีย้นโยบายของสหรัฐอเมริกา คงทิศทางตามท่ีประเมินไวเ้ดิม โดยประเมินวา่ ธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกาปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายรวม 4 คร้ัง ในปี 2561 และคาดวา่จะปรับข้ึนอีก 2 คร้ังในปี 
2562 รวมทั้งจะทยอยปรับลดขนาดงบดุลตามขั้นตอนท่ีประกาศไว ้

3. ค่าเงินภูมิภาค (ไม่รวมจีน) ปรับอ่อนค่าลงตลอดช่วงประมาณการตามขอ้มูลค่าเงินภูมิภาค
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซ่ึงอ่อนค่ากว่าคาดจากผลกระทบของวิกฤตค่าเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
บางประเทศท่ีมีมากกวา่ท่ีประเมินไว ้ทั้งน้ี ค่าเงินภูมิภาคมีทิศทางทยอยแข็งค่าข้ึนอยา่งชา้ ๆ ในระยะต่อไป
ตามปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค 

4. ราคาน ้ามันดิบดูไบ ปรับลดลงตลอดช่วงประมาณการตามแนวโนม้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั 
และแนวโนม้อุปทานน ้ ามนัดิบท่ีปรับเพิ่มข้ึน หลงัจากสหรัฐอเมริกายกเวน้การบงัคบัใชม้าตรการคว  ่าบาตร
การส่งออกน ้ ามนัจากอิหร่านบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนให้แก่ผูน้  าเขา้น ้ ามนัจากอิหร่าน 8 ประเทศส าคญั 
อาทิ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้อินเดีย 

5. รายได้เกษตรกร ปรับลดลงตลอดช่วงประมาณการตามปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีแนวโนม้
ลดลงจากภยัแลง้ โดยเฉพาะขา้วนาปีและออ้ย ส่วนราคาสินคา้เกษตรในบางหมวดสินคา้มีแนวโน้มปรับ
ลดลง อาทิ ราคายางพารา ปาลม์น ้ามนั ตามอุปทานในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน 

6. การใช้จ่ายภาครัฐ ณ ราคาประจ าปี ปรับลดลงตลอดช่วงประมาณการตามรายจ่ายเพื่อการลงทุน
เป็นส าคญั โดยการลงทุนของรัฐบาลกลางปรับลดลงเน่ืองจากความล่าช้าของการก่อสร้างมอเตอร์เวยส์าย
บางใหญ่–กาญจนบุรี จากปัญหาการอนุมติัค่าเวนคืนท่ีดิน รวมถึงความล่าชา้ในการจดัท าแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐชะลอการก่อหน้ีผูกพนัในบางโครงการ ส่วนการลงทุนของ
รัฐวสิาหกิจปรับลดลงตามการเล่ือนการลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ระยะท่ี 2 ท่ีอยูร่ะหวา่งการทบทวนล าดบั
ความส าคญัของโครงการ ขณะท่ีการอุปโภคภาครัฐมีแนวโนม้ใกลเ้คียงเดิม 

ประมาณการทางเศรษฐกจิ 
จากขอ้สมมุติประกอบการประมาณการสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการทางเศรษฐกิจไดด้งัน้ี 
1. การส่งออกสินค้าและบริการ มูลค่าการส่งออกสินคา้ของไทยในปี 2561 และ 2562 มีแนวโน้ม

ขยายตวัต ่า โดยเป็นผลจากราคาสินค้าส่งออกท่ีมีแนวโน้มปรับลดลงตามราคาน ้ ามนัดิบและแนวโน้ม
ปริมาณการส่งออกท่ีลดลง ทั้งน้ี การส่งออกท่ีลดลงเป็นผลจากปัจจยัชั่วคราวจากภยัธรรมชาติในญ่ีปุ่น 
ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ รวมทั้งมาตรการกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา และอุปสงคจ์ากประเทศคู่คา้ท่ีมี
แนวโน้มชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ ส่วนการส่งออกบริการโดยรวมขยายตวัต ่ากว่าท่ี
ประเมินไวต้ามรายรับภาคการท่องเท่ียวท่ีต ่ากวา่คาด ซ่ึงเป็นผลจากทั้งจ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและ
ค่าใชจ่้ายต่อคนท่ีมีแนวโนม้ปรับลดลง 
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2. การบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัดีต่อเน่ืองในเกือบทุกหมวด
สินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าคงทนและสินค้าก่ึงคงทนท่ีขยายตวัเร่งข้ึน โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ท่ี
ขยายตวัดี ส่วนหน่ึงจากผลของมาตรการรถยนต์คนัแรกท่ีตอ้งถือครอง 5 ปีทยอยหมดลง รวมทั้งไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากรายไดค้รัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีขยายตวัและกระจายตวัมากข้ึน และการจา้งงานท่ีมีแนวโนม้
ปรับเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในหลายภาคเศรษฐกิจหลกั รวมถึงนโยบายภาครัฐท่ีออกมาเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนบัสนุน
การบริโภคของครัวเรือน เช่น โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงบา้งในระยะต่อไปจากผลของฐานท่ีสูงในปี 2561 ของ
หมวดสินค้าคงทน รายได้เกษตรกรท่ีมีแนวโน้มชะลอลงตามทิศทางราคาสินคา้เกษตร และรายได้ของ
แรงงานบางส่วนท่ีมีแนวโนม้ชะลอลงตามทิศทางการส่งออกสินคา้และบริการ นอกจากน้ี หน้ีครัวเรือนท่ียงั
อยูใ่นระดบัสูงส่งผลใหค้รัวเรือนจ าเป็นตอ้งน ารายไดบ้างส่วนไปช าระหน้ี รวมทั้งแนวโนม้การใชเ้คร่ืองจกัร
ทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิตและอตัราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัต ่าท าให้ผูป้ระกอบการไม่จ  าเป็นตอ้ง
เพิ่มค่าจา้งมากนกั ส่งผลให้รายไดเ้ฉลี่ยของแรงงานไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่าและเป็นปัจจยัที่ท  าให้ก าลงัซ้ือ
ขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในระยะต่อไป 

3. การใช้จ่ายภาครัฐ การใชจ่้ายภาครัฐมีแนวโนม้ต ่ากวา่ที่เคยประเมินไวเ้ดิมจากการลงทุนภาครัฐ
ท่ีมีแนวโน้มล่าช้าของรัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจ โดยการลงทุนของรัฐบาลกลางปรับลดลง ส่วนหน่ึง
เน่ืองจากโครงการมอเตอร์เวยส์ายบางใหญ่–กาญจนบุรี ประสบปัญหาความล่าช้าในการอนุมติัค่าเวนคืน
ท่ีดิน รวมถึงความล่าชา้ในการจดัท าแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐชะลอการ
ก่อหน้ีผูกพนัในบางโครงการเพื่อปรับแผนให้สอดคลอ้งกนั ส าหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับลดลง
จากการเล่ือนการลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ระยะท่ี 2 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อทบทวน
ล าดบัความส าคญัของโครงการ แมจ้ะมีการปรับเพิ่มรายจ่ายลงทุนในปี 2563 ตามโครงการพฒันาท่าเรือ
แหลมฉบงัระยะท่ี 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ส าหรับการอุปโภคภาครัฐมีแนวโนม้ขยายตวั
ใกลเ้คียงเดิม 

4. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัใกลเ้คียงเดิม แต่มีแนวโนม้ปรับ
ดีข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจากการลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นส าคญั โดยมีแรงสนบัสนุนจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพและการขยายก าลงัการผลิต รวมถึงการยา้ยฐานการผลิตมาไทย ซ่ึงช่วยชดเชยแนวโนม้
การลงทุนท่ีชะลอลงจากความกงัวลของนกัลงทุนต่อมาตรการกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา และความ
ล่าช้าของโครงการลงทุนภาครัฐ นอกจากน้ีย ังมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการพิเศษของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อกระตุน้การลงทุนจากต่างประเทศ และโครงการร่วมลงทุนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน อยา่งไรก็ดี ตอ้งติดตามความคืบหนา้ของโครงการลงทุนต่าง ๆ ในระยะต่อไป 
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ประมาณการอตัราเงินเฟ้อ 
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อใกล้เคียงกับท่ีประเมินไวเ้ดิม ในระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี

แนวโน้มลดลงจากท่ีประเมินไวใ้นรายงานนโยบายการเงินฉบบัก่อนจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง แมจ้ะถูก
ชดเชยดว้ยผลจากค่าไฟฟ้าผนัแปรที่จะปรับเพิ่มข้ึน อตัราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโนม้เพิ่มบา้งเล็กนอ้ยจาก
การปรับเพิ่มอตัราค่าโดยสารรถประจ าทางโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และแรงกดดนั
เงินเฟ้อดา้นอุปสงคที์่มีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งชา้ ๆ ซ่ึงส่วนหน่ึงสะทอ้นจากช่องวา่งการผลิตที่จะทยอยปิด
ในระยะต่อไป 

คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงประมาณการอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2561 และ 2562 ท่ีร้อยละ 1.1 
และ 1.0 ตามล าดับ และประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2561 และ 2562 ท่ีร้อยละ 0.7 และ 0.9 
ตามล าดบั 

ความเส่ียงประมาณการเศรษฐกจิและประมาณการอตัราเงินเฟ้อ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่า ความเส่ียงท่ีประมาณการเศรษฐกิจและประมาณการ

อัตราเงินเฟ้อจะต ่ ากว่ากรณีฐานมีมากข้ึนจากรายงานนโยบายการเงินฉบับก่อน ตามความเส่ียงด้าน
ต่างประเทศเป็นส าคญั เน่ืองจากความเส่ียงท่ีสหราชอาณาจกัรอาจออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีขอ้ตกลง
มีมากข้ึน 

โอกาสทีเ่ศรษฐกจิไทยอาจขยายตัวต ่ากว่ากรณฐีาน มาจาก 
1. ผลกระทบของมาตรการกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกาอาจมากกวา่คาด 
2. การขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้อาจต ่ากวา่คาด ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ทางภูมิรัฐศาสตร์ 
3. การบริโภคภาคเอกชนอาจขยายตวัต ่ากวา่ท่ีประเมินไว ้เน่ืองจากก าลงัซ้ือในประเทศท่ียงัขยายตวั

ไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะรายไดภ้าคเกษตร 
4. การใช้จ่ายภาครัฐต ่ากว่าคาด จากข้อจ ากดัในการเบิกจ่ายและการด าเนินโครงการลงทุนของ

ภาครัฐ 
โอกาสทีเ่ศรษฐกจิไทยอาจขยายตัวสูงกว่ากรณฐีาน มาจาก 
1. เศรษฐกิจจีนชะลอตวันอ้ยกวา่ท่ีคาดจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของจีน 
2. การใช้จ่ายภายในประเทศอาจมากกว่าคาดจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ

โครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ งมาตรการภาครัฐท่ีช่วยสนับสนุนการใช้จ่าย
ภาคเอกชน 

ส าหรับความเส่ียงท่ีประมาณการอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปและอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานจะต ่ากว่ากรณีฐาน
มีมากข้ึนตามความเส่ียงของประมาณการเศรษฐกิจและความเส่ียงของราคาน ้ามนัท่ีโนม้ไปทางดา้นต ่ามากข้ึน 
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ประมาณการเศรษฐกจิและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ร้อยละต่อปี 2560* 2561 2562 

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

อุปสงคใ์นประเทศ 

การบริโภคภาคเอกชน 

การลงทุนภาคเอกชน 

การอุปโภคภาครัฐ 

การลงทุนภาครัฐ 

ปริมาณการส่งออกสินคา้และบริการ 

ปริมาณการน าเขา้สินคา้และบริการ 

3.9 

2.1 

3.2 

1.7 

0.5 

-1.2 

5.5 

6.8 

4.2 (4.4) 

4.0 (3.9) 

4.7 (4.2) 

3.6 (3.7) 

2.1 (2.3) 

4.6 (6.1) 

3.7 (5.5) 

7.6 (7.5) 

4.0 (4.2) 

4.0 (3.8) 

4.0 (3.7) 

4.5 (4.5) 

2.6 (2.2) 

6.6 (7.7) 

4.1 (4.1) 

3.2 (3.3) 

ดุลบญัชีเดินสะพดั (พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 51.1 33.1 (35.4) 34.5 (36.3) 

มูลค่าการส่งออกสินคา้ 
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ 

9.8 
13.2 

7.0 (9.0) 
15.3 (16.9) 

3.8 (4.3) 
3.8 (5.6) 

จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ (ลา้นคน) 35.4 38.0 (38.3) 40.0 (40.6) 
หมายเหต ุ * ขอ้มูลจริง 

( ) รายงานนโยบายการเงิน กนัยายน 2561 

 

  ปัญหาเศรษฐกจิของไทยและแนวทางการพฒันา 

ปัญหาเศรษฐกจิของไทย 
ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความส าคญักบัการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกบั

การคา้ระหวา่งประเทศและเศรษฐกิจโลก ปัญหาเศรษฐกิจแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ด้านการผลติและบริการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดา้นการผลิตและบริการ แบ่งไดด้งัน้ี 

1) ภาคเกษตร การพฒันาในภาคการเกษตรมีความล่าช้ากว่าสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ ผลิตภาพ
การผลิตต ่าเน่ืองจากการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้สนบัสนุนมีน้อย ในขณะท่ีคุณภาพดินแย่ลง มีการใช้ท่ีดิน
ไม่เหมาะสม และการบริหารจดัการน ้ ายงัไม่เป็นระบบ รวมทั้งภาคการเกษตรเผชิญกบัความผนัผวนของ
สภาพภูมิอากาศและราคาสินคา้โดยไม่มีระบบประกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

2) ภาคอุตสาหกรรม ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมยงัไม่ได้รับการพฒันา
เท่าท่ีควร มีการพึ่งพิงการน าเข้าวตัถุดิบและสินค้าก่ึงส าเร็จรูปในสัดส่วนท่ีสูง และการพฒันาพื้นท่ีและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศกัยภาพ 
เน่ืองจากไม่สามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้ผ้ลิตท่ีเป็นเจา้ของเทคโนโลยมีาตั้งฐานการผลิตในประเทศได ้
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3) ภาคบริการ ภาคบริการมีบทบาทส าคญัในการเป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่ของประเทศ แต่
แรงงานในภาคบริการส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดบัล่าง จึงท าใหมู้ลค่าเพิ่มของภาคบริการค่อนขา้งต ่าและผลิต
ภาพการผลิตโดยรวมหดตวัลง 

2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ในระยะท่ีผา่นมาไทยไดมี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี
ต่าง ๆ ของประเทศอยา่งต่อเน่ือง แต่การขยายตวัของเมืองในภาคต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วท าให้การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตวัได้อย่างเพียงพอ และยงัตอ้งพฒันาการบริหาร
จดัการและการวางแผนพฒันาเมืองใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตวัของเมืองในอนาคต 

3. ด้านการกระจายรายได้ การกระจายรายไดร้ะหวา่งกลุ่มประชากรช้ีให้เห็นวา่ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่
อยูใ่นกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายไดสู้ง ท าให้สัดส่วนรายไดร้ะหวา่งกลุ่มคนรวยกบักลุ่มคนจนมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงความเหล่ือมล ้าทางรายไดแ้ละโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ในสังคม และ
เป็นอุปสรรคในการพฒันาประเทศ 

แนวทางการพฒันา 
การเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ

สร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน เพื่อ
ยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ สร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดสู่้คนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง อนัจะ
น ามาซ่ึงความเขม้แขง็ของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี1 

1. การพฒันาภาคการเกษตร มีแนวทางการพฒันาดงัน้ี 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
3) ยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเขา้สู่ระบบมาตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนในการบริหารจดัการภาคเกษตรและสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 
 
 
 

                                                           
1คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) [ออนไลน์], (ม.ป.ป.). แหล่งท่ีมา: http://www.nesdb.go.th [12 กุมภาพนัธ์ 2562] 
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2. การพฒันาภาคอุตสาหกรรม มีแนวทางการพฒันาดงัน้ี 
1) พฒันาต่อยอดความเขม้แข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีความศกัยภาพปัจจุบนัเพื่อยกระดบัไปสู่

อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของการพฒันาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2) วางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ท่ีผสาน
โอกาสจากแนวโนม้บริบทโลกในอนาคตและการปรับเปล่ียนเขา้สู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการในตลาดเฉพาะและตลาดท่ีรองรับความตอ้งการรูปแบบใหม่ในอนาคต 

3. การพฒันาภาคบริการและการท่องเทีย่ว มีแนวทางการพฒันาดงัน้ี 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศกัยภาพทั้งฐานบริการ

เดิมและฐานการบริการใหม่เพื่อส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 
2) พฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้มีความทนัสมยั จดัท า และบงัคบัใช้มาตรฐานด้านการ
ท่องเท่ียว และปรับโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 

3) พฒันาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากการกีฬาและปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นการกีฬา 

4. การพฒันาภาคการค้าและการลงทุน มีแนวทางการพฒันาดงัน้ี 
1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มความตอ้งการบริโภคสินคา้ภายในประเทศและการส่งออก

สินคา้ไทย 
2) พฒันาการอ านวยความสะดวกทางการคา้ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงพฒันาระบบประกนัความเส่ียงภยัของสินคา้และบริการ 
3) สนับสนุนผูป้ระกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และน า

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการเพิ่มผลิตภาพในการคา้และการประกอบธุรกิจ 
4) ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
5) พฒันาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน

ต่างประเทศ 
6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความ

สะดวกการคา้การลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
7) พฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ผ่านมา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมีใชม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้น ในแผนแต่ละฉบบัได้
ปรับเปล่ียนทั้งวธีิการและสาระส าคญัในการพฒันาตามสถานการณ์ในแต่ละยคุสมยั ดงัน้ี 

แผนพฒันาฯ สาระส าคัญ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ. 2504–2509) 

ก าหนดแนวทางหลกัในการพฒันาประเทศโดยเนน้ดา้นเศรษฐกิจ 
เป็นส าคญั มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาก 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2510–2514) 

ด าเนินการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 1 และใหค้วามส าคญักบัการกระจายการพฒันาทัว่ประเทศ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ. 2515–2519) 

ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสังคม ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
และขยายขีดความสามารถทางการผลิตใหสู้งข้ึน 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ. 2520–2524) 

มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเนน้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศและใหค้วามส าคญักบัการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
และเร่งรัดการส่งออก 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 
(พ.ศ. 2525–2529) 

ปรับแนวทางการพฒันาประเทศแนวใหม่ ใหมี้ลกัษณะเป็น 
แผนนโยบายท่ียดึพื้นท่ีเป็นหลกัในการวางแผนก าหนดแผนงาน 
และโครงการ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 
(พ.ศ. 2530–2534) 

มุ่งยกระดบัการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต
ควบคู่กบัการแกไ้ขปัญหา โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันา
ประเทศและมุ่งกระจายรายไดแ้ละความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบท 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 
(พ.ศ. 2535–2539) 

มุ่งสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบั 
การรักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
และมีเสถียรภาพ 
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แผนพฒันาฯ สาระส าคัญ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ. 2540–2544) 

ปรับแนวคิดใหม่จากเดิมท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจมาเป็นมุ่งเนน้
พฒันาคนเป็นเป้าหมายหลกั ก าหนดใหค้นเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ. 2545–2549) 

อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นปรัชญา 
น าทางในการพฒันาและบริหารประเทศต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ  
ฉบบัท่ี 8 ท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550–2554) 

มุ่งพฒันาสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั โดยใชแ้นวปฏิบติัตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพฒันาแบบองคร์วมท่ียดึ 
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และใหค้วามส าคญักบัการน าทุนสังคม  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และทุนเศรษฐกิจมาใช้
ประโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) 

มีแนวคิดต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8–10 โดยยงัคงยดึ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
รวมทั้งสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติและขบัเคล่ือนใหบ้งัเกิดผล
ในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในทุกระดบั 

 

  ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) 
การพฒันาประเทศในปัจจุบนัเขา้สู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) โดยเป็นแผนพฒันา

ประเทศในระยะ 5 ปี ซ่ึงแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) สู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
ทิศทางการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 ซ่ึงก าหนดไวใ้น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบท่ีแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มุ่งตอบสนองวตัถุประสงค์และเป้าหมายการ
พฒันาท่ีก าหนดภายใตร้ะยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งค  านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองภายใต้
แผนพฒันาฯ ฉบบัต่อ ๆ ไป 
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การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 มุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลกัการ
ส าคญัดงัน้ี1 

1. ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเน่ืองมาตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพฒันาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กนัและการบริหารจดัการ
ความเส่ียงท่ีดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยมุ่งเนน้การพฒันาคนให้มีความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กบัทุกคนในสังคมไดด้ าเนินชีวิตที่ดี 
มีความสุข และอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวถีิชีวติ ค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม 

2. ยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา มุ่งสร้างคุณภาพชีวติและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พฒันาคนให้
มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยัและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใชป้ระโยชน์และอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกูล อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

3. ยดึวสิัยทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทศัน์ประเทศไทยในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 12 วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

4. ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายระดบัย่อยลงมา โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัใน
ดา้นต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายท่ีย ัง่ยืน (SDGs) 

5. ยดึหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มุ่งเนน้การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมทัว่ถึงเพื่อขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางใหก้วา้งข้ึน 

6. ยดึหลกัการน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว จากการท่ีแผนพฒันาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดบัแรกท่ีจะก ากบัและส่งต่อแนวทางการ
พฒันาและเป้าหมายในยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบติัในทุกระดบัและในแต่ละดา้นอยา่งสอดคลอ้ง
กนั แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงให้ความส าคญักบัการใชก้ลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลงัขบัเคล่ือนทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพฒันาท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงและ
แผนพฒันาเฉพาะดา้น 
                                                           

1คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) [ออนไลน์], (ม.ป.ป.). แหล่งท่ีมา: http://www.nesdb.go.th [10 มีนาคม 2560] 
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  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
ยทุธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทหลกัในการพฒันาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 

ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะดา้นต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปี
ต่อจากน้ี ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และช่วย
ลดและป้องกันภยัคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพฒันา
ไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ การสร้าง
ความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้ง
การพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพฒันาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล 
มีทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย และมีครอบครัวท่ีมัน่คง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสทาง 
การพฒันาและสร้างความมัน่คงใหท้ัว่ถึง ลดความเหล่ือมล ้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นทรัพยากรน ้า รวมทั้ง
มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติั
ธรรมชาติ และพฒันามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล 
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  เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development Goals–SDGs) 
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป็นเป้าหมายเก่ียวกบัการ

พฒันาระดบันานาชาติท่ีจดัท าข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations–UN) แทนเป้าหมายการ
พฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals–MDGs) ท่ีส้ินสุดลงใน พ.ศ. 2558 โดยผูน้ าประเทศ
สมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศ ลงมติรับรองเพื่อใชเ้ป็นวาระแห่งการพฒันาของโลก
ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2559–2573) มี 17 เป้าหมายดงัน้ี1 

เป้าหมายที ่1 ขจัดความยากจน: ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร: ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คง

ทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน: สร้างหลกัประกนัว่าทุกคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี

และส่งเสริมสวสัดิภาพส าหรับคนในทุกวยั 
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้: สร้างหลกัประกนัว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่ง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
เป้าหมายที่ 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน: บรรลุความเสมอภาคระหว่าง

เพศและใหอ้ านาจของผูห้ญิงและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที ่6 จัดการน า้อย่างยัง่ยนืและพร้อมใช้ส าหรับทุกคน: สร้างหลกัประกนัวา่จะมีการจดัให้มี

น ้าและสุขอนามยัส าหรับทุกคน และมีการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่7 ให้ทุกคนเข้าถึงพลงังานทีย่ัง่ยนืได้ตามก าลงัของตน: สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึง

พลงังานสมยัใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ้เช่ือถือได ้และย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

ต่อเน่ือง ครอบคลุม และย ัง่ยนื การจา้งงานเตม็ท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที ่9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม: สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน 

ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย ัง่ยนื และส่งเสริมนวตักรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล า้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ: ลดความไม่เสมอภาคภายในและ

ระหวา่งประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย: ท  าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์

ความครอบคลุม ปลอดภยั มีภูมิตา้นทาน และย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: สร้างหลกัประกนัให้มีรูปแบบการผลิต

และบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

                                                           
1มลูนิธิมัน่พฒันา. เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน [ออนไลน]์, (ม.ป.ป.). แหล่งท่ีมา: http://www.tsdf.or.th [15 มีนาคม 2560] 
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เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน: ปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน: อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยนืเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก: ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
สนบัสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย ัง่ยืน จดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยดุการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่ และหยดุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน: ส่งเสริมสังคมท่ี
สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ใหทุ้กคนเขา้ถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบนัท่ีมีประสิทธิผล 
รับผดิชอบ และครอบคลุมในทุกระดบั 

เป้าหมายที ่17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: เสริมความเขม้แข็งให้แก่กลไก
การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประเทศไทยใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบในการพฒันาประเทศมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2504 ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 โดยไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวปฏิบติัตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 ต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สร้างภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 

  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับปัจจุบัน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –2564) ซ่ึงแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) สู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ดงันั้น ทิศทางการพฒันาของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ท่ีพฒันาแล้ว มีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทศัน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ซ่ึงก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบท่ี
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มุ่งตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาท่ีก าหนดภายใตร้ะยะเวลา 5 ปี 
การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายรวมของการพฒันา
ดงัน้ี1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) [ออนไลน์], (ม.ป.ป.). แหล่งท่ีมา: http://www.nesdb.go.th [10 มีนาคม 2560] 

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

แผนฯ ฉบบัท่ี 12 
พ.ศ. 2560–2564 

แผนฯ ฉบบัท่ี 13 
พ.ศ. 2565–2569 

แผนฯ ฉบบัท่ี 14 
พ.ศ. 2570–2574 

แผนฯ ฉบบัท่ี 15 
พ.ศ. 2575–2579 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 4–6      2 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทกัษะ
ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองไดต่้อเน่ืองตลอดชีวติ 

2. เพื่อใหค้นไทยมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรั้บความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขม้แข็งพึ่งพา
ตนเองได ้

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเขม้แข็ง แข่งขนัได ้มีเสถียรภาพ และมีความย ัง่ยืน สร้างความเขม้แข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายใหม่โดยการใช้นวตักรรมท่ีเข้มแข็งมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมัน่คงทางพลงังาน อาหาร และน ้า 

4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้สามารถสนบัสนุนการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทนัสมยั และมีการท างานเชิงบูรณา-
การของภาคีการพฒันา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพฒันาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพฒันา
ยกระดบัฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลกัดนัให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกบัประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในดา้นการคา้ การบริการ และการลงทุนภายใตก้รอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค ระดบัภูมิภาค 
และระดบัโลก 

เป้าหมายรวม 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงไดก้ าหนดเป้าหมายรวมของ

การพฒันาไว ้ดงัน้ี 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินยั มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทนัสถานการณ์ มีความ
รับผดิชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี-
ชีวติท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่าสุดร้อยละ 40 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 15 
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทลั มีผูป้ระกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
เขม้แขง็สามารถใชน้วตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัในการสร้างสรรคคุ์ณค่าสินคา้และบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อ
ลดความเหล่ือมล ้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจยั
สนบัสนุน เช่น ระบบโลจิสติกส์ พลงังาน การลงทุนวิจยัและพฒันาท่ีเอ้ือต่อการขยายตวัของภาคการผลิต
และบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้ห้ไดร้้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายใน พ.ศ. 2563 เทียบกบัการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการจดัการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน ้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภยัโจรสลดัและการลกัลอบขนส่งสินคา้และคา้มนุษยล์ดลง 
มีความพร้อมท่ีจะปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภยัพิบติัทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
การก าหนดบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
การพฒันาท่ีส าคญัในระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซ่ึงภาคเอกชนด าเนินการแทนไดดี้กวา่ลดลง 
เพิ่มการใชร้ะบบดิจิทลัในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชนัลดลง และการบริหารจดัการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอนัดบัประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจดัท าโดยสถาบนัการจดัการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวา้งข้ึน และดชันีการรับรู้การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้
ความสามารถและปรับตวัไดท้นักบัยคุดิจิทลัเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์

ทั้ง 6 ดา้นภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคลอ้งและการตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีตอ้งบรรลุในระยะ 5 ปี ท่ีจะเป็นการวางพื้นฐาน
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ท่ีสามารถสานต่อการพฒันาในประเด็นส าคญัของประเทศในระยะต่อไปท่ีสนบัสนุนการพฒันาให้เกิดความ
มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน โดยใชห้ลกัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งน้ี ภายใตยุ้ทธศาสตร์ทั้ง 10 
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ได้ก าหนดแนวทางการพฒันาครอบคลุมรายละเอียดท่ีตอบสนองต่อจุดเน้น
ประเด็นหลกัของการพฒันาในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธ์ิในแผนพฒันาฯ ฉบบัต่อ ๆ ไป โดย
จะตอ้งต่อยอดใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการขบัเคล่ือนการพฒันาปัจจยัพื้นฐานและการแกปั้ญหาส าคญัท่ีเป็น
รากเหงา้ของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
หลากหลายประเด็นการพฒันาท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อเน่ืองกนัไปตลอด 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 

มี 6 ยทุธศาสตร์ 
 1) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง 
 2) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถ 
 ในการแข่งขนั 
 3) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 4) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและ 
 ความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 6) ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันา 
 ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

มี 10 ยทุธศาสตร์ 
 1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย ์
 2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 
 และลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
 3) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 4) ยทุธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 5) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติ

เพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และย ัง่ยนื 
 6) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการในภาครัฐ  
 การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7) ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 และระบบโลจิสติกส์ 
 8) ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วจิยั และนวตักรรม 
 9) ยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 
10) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 เพื่อการพฒันา 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1. ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์

2. พฒันาศกัยภาพคนใหมี้ทกัษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า 
3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
4. ลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพและใหทุ้กภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงัด้าน

สุขภาพ 
6. พฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสังคมสูงวยั 
7. ผลกัดนัใหส้ถาบนัทางสังคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอยา่งเขม้แขง็ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ในสังคม 
1. เพิ่มโอกาสให้กบักลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้ ่าสุดให้สามารถเขา้ถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดา้นการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน การไดรั้บขยายการคุม้ครองทางสังคมและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสมอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม และการพฒันาทกัษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดบั
รายได ้

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้ งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทัว่ถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เกิดการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเขา้ถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกนั 
สามารถพฒันาศกัยภาพและยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 

3. เสริมสร้างศกัยภาพชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเขม้แข็งทางการเงิน
ฐานรากตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้มีสิทธิในการจดัการ
ทุน ท่ีดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

1. บริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวม เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
จ าเป็นตอ้งเพิ่มศกัยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตวัไดสู้งข้ึน โดยไม่สร้างแรงกดดนัให้เกิดการ
ขาดดุลบญัชีเดินสะพดั ภาวะเงินเฟ้อ และแรงกดดนัต่อภาระการคลงัท่ีมากเกินควร มีการกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อสนบัสนุนการกระจายผลประโยชน์การพฒันา 

2. เสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเนน้การสร้าง
ความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหวา่งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน เพื่อยกระดบั
ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ สร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดสู่้คนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง อนัจะน ามาซ่ึง
ความเขม้แขง็ของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
1. รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืนและเป็น

ธรรม ใชป้ระโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั รักษาความมัน่คงของ
ฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนและเป็นธรรม รวมทั้ง
ผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษเ์พื่อใชใ้นการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อให้เกิดความมัน่คง สมดุล และย ัง่ยืน ทั้งใน
มิติเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ีลุ่มน ้า เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรน ้ า ทั้งน ้ าผิวดิน
และน ้าใตดิ้นในทุกมิติ โดยค านึงถึงศกัยภาพและขอ้จ ากดัดา้นส่ิงแวดลอ้มและมิติเชิงสังคมของพื้นท่ีลุ่มน ้า 

3. แกไ้ขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดลอ้มดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น ้ าเสีย และ
ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อ
สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชน 

4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้การบริหารจดัการทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื ภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้นวคิดตลอดวฏัจกัรชีวติ 

5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติั เพื่อให้เกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุดและน าไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

7. พฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8. พฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ โดยผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บทการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดน การบริหารจดัการพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาหมอกควนัขา้มแดน สร้างความรู้ความเขา้ใจและแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับ
กฎหมายและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศให้กบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้มตามความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ในปัจจุบนั เพื่อป้องกนัปัญหาทางดา้นการคา้และการตดัสิทธ์ิทางการคา้ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยัง่ยืน 

1. รักษาความมัน่คงภายในเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคมและธ ารงไวซ่ึ้งสถาบนัหลกัของชาติ 
2. พฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภยัคุกคามทั้ง

การทหารและภยัคุกคามอ่ืน ๆ 
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3. ส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศดา้นความมัน่คง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกบัมิตรประเทศ
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกนัภยัคุกคามขา้มชาติ 

4. รักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไวซ่ึ้งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 

5. บริหารจดัการความมัน่คงเพื่อการพฒันา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงกบัแผนงานการพฒันาอ่ืน ๆ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทนัสมยั คล่องตวั มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุม้ค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพ ขา้ราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ี องคก์ร
มีสมรรถนะสูงและมีความทนัสมยั ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
มีขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีรับผดิชอบ 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลงัภาครัฐ 
เพื่อให้การจดัสรรและการใชจ่้ายมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล ้า 
มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเขา้ถึงขอ้มูล สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงาน 
งบประมาณ และการคลงัของภาครัฐไดอ้ยา่งโปร่งใสยิง่ข้ึน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการให้บริการสาธารณะให้ไดม้าตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความตอ้งการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา ลดการพึ่งพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตวั พึ่งตนเองทางการคลงัได้ในระยะยาว และ
สามารถจดับริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอยา่งมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินยั โปร่งใส ยึดมัน่ใน
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเขม้แข็ง เป็นภูมิคุม้กนัของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลงัการขบัเคล่ือนค่านิยม
ต่อตา้นการทุจริต 

6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียมีความมัน่ใจ ยอมรับ และปฏิบติัตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและการด าเนิน
ธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหล่ือมล ้ า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ตลอดจนมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลกันิติธรรมและลดปริมาณผูก้ระท าผดิในท่ีควบคุม 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 

1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่ง โดยพฒันาระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมือง โครงข่ายทางถนน ระบบขนส่งทางอากาศ และระบบขนส่งทางน ้า 

2. สนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่ง โดยสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากการ
ลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานและพฒันาการบริหารจดัการในสาขาขนส่ง 

3. พฒันาระบบโลจิสติกส์ โดยพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานใหไ้ดม้าตรฐานสากลและสนบัสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน พฒันาและยกระดบั
มาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการคา้โลก พฒันาคุณภาพบุคลากร
และวางแผนจดัการก าลงัคนดา้นโลจิสติกส์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ และบริหารจดัการ
ระบบติดตามประเมินผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

4. พฒันาดา้นพลงังาน โดยส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน จดัหา
พลงังานใหเ้พียงพอและสร้างความมัน่คงในการผลิตพลงังาน เพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการ การผลิต และ
การใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด ปรับปรุงและพฒันาการก ากบัดูแลการประกอบกิจการพลงังาน
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ในตลาดพลงังาน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ารซ้ือขายพลงังานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ
พฒันาพลงังานในภูมิภาคอาเซียน 

5. พฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั โดยพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ส่งเสริม
นวตักรรม การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีอวกาศของไทย สร้างความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ และปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. พฒันาระบบน ้ าประปา โดยพฒันาระบบน ้ าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ถึง การบริหารจดัการ
การใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพและการสร้างนวตักรรม ลดอตัราน ้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กบัการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัของระบบน ้าประปาทัว่ประเทศ และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการน ้าประปา 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรม 

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจยัและพฒันาและผลกัดนัสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคม 
โดยลงทุนวิจยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพพฒันาไดเ้อง ลงทุนวิจยัและพฒันากลุ่ม
เทคโนโลยีที่น าสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดด ลงทุนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสังคม
เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจยัและพฒันา 
และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พฒันาตลาด
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เทคโนโลยแีละนวตักรรมไทย และเสริมสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งมาตรฐานสากล 

2. พฒันาผูป้ระกอบการให้เป็นผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยี โดยส่งเสริมผูป้ระกอบการให้มี
บทบาทหลกัดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพฒันานวตักรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นว ัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจของไทย สนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีตอ้งการพฒันาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพฒันาความคิดสร้างสรรคล์งสู่พื้นท่ีและชุมชน และรณรงคป์ลูกฝังวฒันธรรม
การวจิยัและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. พฒันาสภาวะแวดลอ้มของการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม โดยพฒันาทั้ง
ดา้นบุคลากรวจิยั ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและดา้นการบริหารจดัการ 
ยุทธศาสตร์ที ่9 การพฒันาภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

1. พฒันาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้ระจายตวัอยา่งทัว่ถึง ดงัน้ี 
ภาคเหนือ: พฒันาใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคม์ูลค่าสูง ไดแ้ก่ 
1) พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความย ัง่ยืน มีธุรกิจภาคบริการต่อเน่ืองกบัการท่องเท่ียว

บริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งผลิตภณัฑส์ร้างสรรคท่ี์สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
2) พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์ควบคู่กบัการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด 

3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหคื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบ
นิเวศ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของภาคเหนือท่ีเร็ว
กวา่ระดบัประเทศ 10 ปี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: พฒันาใหห้ลุดพน้จากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ไดแ้ก่ 
1) เพิ่มศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั 
2) พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มสูง 
3) ยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ 

และกีฬาสู่นานาชาติ 
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้ห้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี

ตน้น ้าของจงัหวดัเลย อุดรธานี สกลนคร ชยัภูมิ และนครราชสีมา 
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ภาคกลาง: พฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า ไดแ้ก่ 
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพฒันาอุตสาห-

กรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายไดใ้หม่ เพื่อยกระดบัฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคา้เกษตรให้มีความทนัสมยัและเป็น
สากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภยั และไดม้าตรฐานโลก สนบัสนุนการเป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารของประเทศ 

3) ปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและภาพลกัษณ์ท่ีได้
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศกัยภาพของภาคกลางใหเ้ป็นศูนยร์วมการท่องเท่ียวของเอเชียท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จกัในระดบันานาชาติ 

4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน ้ า แก้ไขปัญหาความขัดแยง้ในการใช้น ้ าในภาค
ตะวนัออกระหวา่งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเท่ียว และชุมชน 

ภาคใต้: พฒันาเป็นฐานการสร้างรายไดท่ี้หลากหลาย ไดแ้ก่ 
1) เสริมสร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตรใหเ้ติบโตอยา่งเตม็ศกัยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้าง

รายไดใ้หก้บัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
2) ยกระดบัรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง และกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียว

สู่พื้นท่ีเช่ือมโยง รวมทั้งชุมชนและทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึงและย ัง่ยนื 
3) พฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความย ัง่ยืนในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งตน้น ้ าของภาค และพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลา 

2. พฒันาเมือง โดยพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
โดยมีความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพ
และทัว่ถึง และเนน้ความสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ความหลากหลาย และศกัยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

3. พฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
1) พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พฒันาฟ้ืนฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกให้เป็น

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศท่ีขยายตวัอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของพื้นท่ี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริการสังคม และการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง 
สามารถสนบัสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กบัการพฒันาภาคการผลิต
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเก้ือกลูและย ัง่ยนื โดยมีแนวทางการพฒันาดงัน้ี 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 4–6      11 

– เร่งรัดการแกปั้ญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกัให้เกิดผลในทางปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม 

– สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 

– เพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวทางทะเลเช่ือมโยงอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก 
– พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อยกระดบั

คุณภาพชีวติประชาชนและรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
– กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 

2) พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นให้เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย เขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นท่ี ไดแ้ก่ ตาก สระแกว้ สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด 
กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส โดยมีแนวทางการพฒันาดงัน้ี 

– ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
– สนับสนุนและยกระดบัการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและ

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 
– ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ

ประโยชน์จากการพฒันา 
– บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วม 
– บริหารจดัการดา้นสาธารณสุข แรงงาน และความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา 
1. ขยายความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนกบัมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินคา้

และบริการของไทย โดยการผลกัดนัให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการ
อยู่แลว้ให้เกิดผลเต็มท่ี และขยายความร่วมมือกบัตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพทั้งความร่วมมือในรูปทวิภาคี
และพหุภาคี ควบคู่ไปกบัการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยความร่วมมือของรัฐและเอกชนในการแสวงหา
ตลาดใหม่และพนัธมิตรทางการคา้ใหม่ ๆ 

2. พฒันาความเช่ือมโยงดา้นการคมนาคม โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใตแ้ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการก าหนดกรอบเวลาร่วมกนัให้ชดัเจนใน
การท่ีจะมีกฎระเบียบมารองรับ เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มท่ีจากการเป็นศูนยก์ลางความเช่ือมโยง
ในภูมิภาค รวมทั้งช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ินจากการเช่ือมต่อเป็น
แนวระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พื้นท่ีการพฒันาภายในประเทศไทย 
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GMS Greater Mekong Subregion Economic Cooperation กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
หรือกรอบความร่วมมือหกเหล่ียมเศรษฐกิจ เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว 
กมัพูชา เวียดนาม และจีน โดยมีธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชียเป็นกลไกประสานความร่วมมือ
ใน 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลงังาน สาขาส่ือสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สาขาท่องเท่ียว สาขาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการคา้
และการลงทุน 

ACMECS Ayeyawady-Chao Praya-Mekong Economic Cooperation Strategy ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี–เจา้พระยา–แม่โขง เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดบัอนุภูมิภาคท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเพ่ือใชป้ระโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของ 5 ประเทศสมาชิก คือ ไทย ลาว 
เมียนมา กมัพชูา และเวยีดนาม เพ่ือส่งเสริมการพฒันาอยา่งสมดุล 

IMT-GT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ง 3 ประเทศ ให้มีการใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ และพฒันาการเช่ือมโยงดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคระหวา่งประเทศ 

BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ความริเร่ิม
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ เป็นกรอบความ
ร่วมมือทางวชิาการและเศรษฐกิจระหวา่ง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ประกอบดว้ยบงักลาเทศ อินเดีย 
เมียนมา ศรีลงักา ไทย เนปาล และภูฏาน  

JDS Thailand-Malasia Committee on Joint Development Strategy for border areas คณะกรรมการวา่ดว้ย
ยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมส าหรับพ้ืนท่ีชายแดนไทย–มาเลเซีย จดัตั้งข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
กลไกในการพฒันาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพ้ืนท่ี 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ และ4 รัฐ
ภาคเหนือของมาเลเซีย โดยเน้นโครงการความร่วมมือท่ีให้ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็น
ส าคญั 

 

3. พฒันาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่น
ในภูมิภาค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการดา้นการเงิน บริการดา้นสุขภาพ บริการดา้นโลจิสติกส์ และ
การลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศยัจุดเด่นดา้นภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง
ของประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือและการเช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหน่ึง) 

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน
และองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีนสาขาการผลิตและบริการท่ีไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนบัสนุน
การพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการคา้ ซ่ึงเป็นการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลงั พ.ศ. 2558 ท่ีท าใหอ้าเซียนกลายเป็นแหล่งผลิตและตลาดเดียวกนั 
รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลง RCEP (อาร์–เซป: การเขา้ร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดบั
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ภูมิภาค) ในอนาคตท่ีเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเป็นฐานใหม่ในการลงทุนและการส่งออกของไทย การ
สนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการไทยมีขีดความสามารถในการผลิตไดแ้ละคา้ขายเป็น การพฒันาความเป็นสากล
ของบุคลากรไทย การสร้างนักการคา้อจัฉริยะเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการการคา้ในภูมิภาค และการส่งเสริมการคา้ท่ีขบัเคล่ือนหรือน าโดยความตอ้งการในตลาด 

5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกนั เพื่อสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกนั โดยการผลกัดนัการใหค้วามช่วยเหลือทั้งดา้นการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบา้น และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละ
ประเภท โดยจะตอ้งค านึงถึงความส าคญัทางการคา้ต่อประเทศไทย และระดบัการเจริญเติบโตหรือพฒันา
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้น ๆ 

6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดบั
ทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกบัประเทศยุทธศาสตร์หรือมีศกัยภาพ และประเทศในอนุภูมิภาค 
เพื่อส่งเสริมความมัน่คงในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดบัโลก และความเจริญกา้วหนา้และลดความเหล่ือมล ้า
อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนัในทุกมิติ 

7. เขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัมหาอ านาจต่าง ๆ 
ทั้งในระดบัโลกและภูมิภาค และประโยชน์อ่ืน ๆ ของประเทศ ทั้งในดา้นการคา้ ความมัน่คงของอาหารและ
พลงังาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ไทย โอกาสในการเขา้ถึงตลาดเงินและตลาดทุนที่ทนัสมยั
และเป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษา
เสถียรภาพและความมัน่คงของไทยและภูมิภาคโดยรวม 

8. ส่งเสริมความร่วมมือกบัภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมัน่คงในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
ความอยูดี่มีสุขของประชาชน ทั้งความมัน่คงดา้นพลงังาน ดา้นอาหาร ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ
ภยัพิบติัในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกนัภยัในทุกรูปแบบ เช่น ภยัจากการก่อการร้าย ภยัในโลกไซเบอร์ 

9. บูรณาการภารกิจดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศและดา้นการต่างประเทศ โดยการปรับกลไก
ภายในประเทศให้สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศในทุกดา้นและทุกระดบัอยา่ง
มีบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้มีลกัษณะการด าเนินงานภายใตที้มไทยแลนด์ เพื่อให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัและกนั อนัจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้
ความเข้าใจด้านต่างประเทศ ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีมีต่อการพฒันาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และ
สาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเขา้ใจ ความเช่ือมัน่ และภาพลกัษณ์ท่ีดีและ
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจและดา้นอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
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10. ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับตวัภายในประเทศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
1) ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการคา้และการลงทุนต่อกลุ่ม

ต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกนัปัญหาความเหล่ือมล ้าและไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการคา้การลงทุนเสรี
และความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

2) พฒันาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้งด้านความสามารถทางภาษา การ
เสริมสร้างศกัยภาพ และมีทศันคติท่ีเปิดกวา้งและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทน าในเวทีนานาชาติตามท่ีก าหนด
ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

3) เปล่ียนทศันคติและการสร้างความรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนไทยจากมุมมองของ
ผลประโยชน์ร่วมกนัจากการสร้างสรรคค์วามร่วมมือเพื่อการพฒันาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งภายใต้
กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศในวงท่ีกวา้งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 


