




	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(สรุปยอ) 

	  
1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ 
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ไดแก 
(๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบ 
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม 
แนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป 
ประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป  

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป ไดดําเนินการยกราง 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการ 
นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจาก 
หลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจาก 
ภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบ 
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  



ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอราง 
กรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟง 
ความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติให 
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ 
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใช 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 
๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนา 
รายสาขา ในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
อยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

2. สาระสําคัญ 

๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไป 
อยางรวดเร็วและหลายมิติ ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้กอใหเกิดโอกาส ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เปนความเสี่ยงและ 
ภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัว 
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนา 
ในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น ตามลําดับ 
จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัว 
ในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน 
ของโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาทิ การกอการราย โรคระบาด 



เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การ 
กอการรายจะยังเปนภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาที่มี 
แนวโนมขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้น การเคลื่อนยายอยางเสรี 
ของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน และองคความรูและเทคโนโลยีอยางเสรีภายใต 
กระแสโลกาภิวัตนเขมขนจะเอื้อใหสามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและ 
ชองทางใหมๆ ที่แยบยลมากขึ้น สถานการณและแนวโนมดังกลาวบงชี้วาประเทศไทย 
ตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่ดี 
และประชาชนจะตองไดรับความรูที่สามารถใชวิจารณญาณไดดีในสถานการณที่ลอแหลม 
และมีความเสี่ยง 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศน 
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสู 
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอก 
ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้น 
อยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยาย 
อยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยี 
และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความ 
เชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชีย 
ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับ 
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก 
ในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับ 
หนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง 
ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ 
ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้น 
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี 



ใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวางเชน 
ที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจนแตก็มี 
แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา 
เศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนา 
มีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)1 ดังนั้น ภายใตสถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตาง ๆ 
ขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี 
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป 
ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาว 
เปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับ
โครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจาก 
การปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกไวและเพื่อคานอิทธิพล 
และบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นนาจะมีผลทําให 
บรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙  มีลักษณะผสมผสานกัน 
ทั้งความรวมมือและความขัดแยงโดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและ 
กลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยอียางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญ 
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม 
ที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้ง 
เกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ 
ภายใตเงื่อนไขที่กดดันใหตองมีความสอดคลองกับแนวคิดสีเขียวดวยเชนกัน และ 
ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตาง ๆ 
รวมทั้งน้ํามันซึ่งในชวงที่ผานมาตองเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดัน 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 แตสูงขึ้นจากรอยละ ๓.๖ ในชวง ๕ ปหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  



ใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบ 
ตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัย 
ของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสราง 
ประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัยแมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยง 
ใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดาน 
สวสัดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลัง 
ที่สําคัญ สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิด 
ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึง 
มากขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองที่เติบโตอยาง 
ตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ 
การใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ 
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของ 
การพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ 
โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมา 
อยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป 
๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙2 ดอลลาร สรอ. ตอป ฐานการผลิต 
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิต 
และบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตรา 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
 ขอมูลดังกลาวเปนขอมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยูที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. 

ตอหัวตอป) โดย สศช. 



ตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 
อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจ 
ที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 
๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลง 
ตามลําดับ จากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง 
พื้นฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ 
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ 
เปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี 
และพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
การเมือง ของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําให 
ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น  

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 
๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยง 
และสรางภูมิคุมกันใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี อันไดแก การดําเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น 
มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปน 
แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงนิสํารองระหวาง 
ประเทศอยูในระดับสูง มกีารปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ไดมีการดําเนินการ 
อยางเปนระบบมากขึ้น สรางความเปนธรรมใหกับกลุมตาง ๆ สามารถคุมครองผูบริโภค 
และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขัน 
ในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น 

แตประเทศไทยกย็ังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุ 
มากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศ 



ขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน 
โดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําตองอาศัยการเพิ่มปริมาณ 
เปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศ 
ตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความออนไหวและ 
ผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมผีลิตภาพการผลิตต่ํา 
โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลย ี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุน 
เพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด 
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับ 
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง 
งบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง ประสิทธิภาพต่ํา 
ขาดความ โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํายังไมเปน 
ระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและ 
กฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม 
จริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ํา 
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอม 
เสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ทั้งนี้ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนา 
ประเทศไทยที่สําคัญ  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ 
อยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอการ 
พัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
ยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจาย การลงทุนและ 
การออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ 



ประชาชน นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความ 
สามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปน 
ในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 
และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือการแกปญหาความออนแอของการบริหาร 
ราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการ 
บริหารราชการที่ดี 

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและ 
ความโปรงใสดังกลาวจะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความ 
เสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้นเปนโลกไรพรมแดน 
อยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู 
เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลก 
รุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตาง ๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน 
รุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบ 
ของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตน เงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศ 
ไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตอง 
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับ 
การสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญ 
ของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ป 
ตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชน 
จะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ํา 
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนา 
ประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 



ทั้งนี้เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะ
สงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิง 
โครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่ 
จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก 
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตอยางรอบดาน ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียม 
ความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นโดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ 
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 
บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
และสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การปรับเปลี่ยน คานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต การทํางาน และการเรียนรู 
ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกัน
อยางเปนเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 
ของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ 
พัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและ 
เสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศนั้นเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและ 
รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน 
คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมทั้ง 
ความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย 



ของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการ 
ผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน 
ทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพ 
อนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศน 
ประเทศ  เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดิน 
ของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลกท็ําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการ 
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบ 
การบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และ 
เพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู 
เปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี 
“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยน 
อยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง 
และภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
มาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ 
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
และความทาทายตาง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ 
แผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยก
ระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ 
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม 



รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของ 
โลกได ซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษา 
ความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศ 
มีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน 

สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
กําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ 
ที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ 
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ 
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๒.๒ วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว3 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติ
วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชน 
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การ 
ดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ 
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน 
มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
 ในยุทธศาสตรชาติฉบับนี้ ไดอธิบายคําวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไวแลว 

ซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแลว 



มนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน 
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระ 
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่ 
พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว 
และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น 
จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสู 
การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง 
อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม 
ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและ 
รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทาง 
การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) 
ยุทธศาสตร ดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดาน 
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตร 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  






