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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(สรุปย่อ) 

____________________________________________________________________________________ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์

ชาติ มีอำนาจหนา้ที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศสู่ความ

ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ

ใช้เป็นกรอบในการดำเนนิงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่  

(๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ 

ปี และ  

(๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตาม

แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และ

กรอบการปฏิรูป ได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มี

การนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจดัทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ 

ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการรวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็น

จากภาค ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการดำเนนิการปรับปรุงร่างกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  

ในการดำเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ีจะนำเสนอต่อ สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึง

เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างท่ีกลไกการ

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซ่ึงคาดว่าจะดำเนนิการแล้วเสร็จภายใน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  
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2. สาระสำคัญ  

๒.๑ สภาพแวดล้อม  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนในโลก เป็นไปอย่างรวดเร็วและหลายมิติ ทำให ้   

ภูมิทัศนข์องโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ีก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเส่ียง และภัยคุกคามท่ี

ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึน กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์  

เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมท่ีมีโครงสร้างเศรษฐกิจใน 

ระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการ 

ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามลำดับ จึงมี 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง และ

ชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจกุตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท ใน 

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามด้านอื่น ๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย 

โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปล่ยีนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีรุนแรงขึ้น โดยท่ีการก่อการร้ายจะยัง

เป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ท่ี

เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และ เทคโนโลยีอย่างเสรี

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะเอื้อให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและ ช่องทางใหม ่ๆ ที่แยบยลมาก

ข้ึน สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและ

การบริหารความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใชวิ้จารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่ลอ่แหลม

และมีความเส่ียง  

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภวัิตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของโลก

เปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้า

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เง่ือนไข ภายนอกท่ี

สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมคีวามเส่ียงและ

ท้าทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้

และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกจิในภูมิภาคนำไปสู่ ความเช่ือมโยงทุกระบบ 

ในขณะท่ีศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วง
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ระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลาย ประการท้ังปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจโลก ในชว่งปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทำให้ระดับหน้ีสาธารณะใน

ประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความ ยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการดา

เนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นความเส่ยีงให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ได้เม่ือ

เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้นัการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุด อิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสทิธิภาพการ

ผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และ เป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ

ตัวท่ีชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้ม ของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม ่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้ เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามแีนวโน้มท่ีจะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อย

ละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)1 ดังน้ัน ภายใต้สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า 

แต่ประเทศ ต่าง ๆ  

ขยายกำลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกัน 

การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้าน้ี จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข

ดังกล่าวเป็นความเส่ียงสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือ

แก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล ในด้านความม่ันคงของโลกก็กำลังกา้วเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ

จากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ

รัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย และยุโรปนั้นน่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี 

๒๕๗๙ มลีักษณะ ผสมผสานกัน ท้ังความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังใน

ระดับทวิภาคี และพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุม่ประเทศ สำหรับการ 

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบ ใหม่ 

รวมท้ังเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหนา้ อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เง่ือนไขที่กดดัน

ให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเชน่กัน และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมี ส่วนสำคัญในการ

แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมท้ังน้ำมันซ่ึงในชว่งท่ีผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพง

ข้ึน และผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงทางอาหารของโลก  
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นอกจากน้ัน ยังมีข้อจำกัดและความเส่ียงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ เปล่ียน

แปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส ทางธุรกิจ

ใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย งบประมาณด้าน

สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังท่ีสำคัญ สำหรับภาวะโลกร้อน

และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ รุนแรงมากข้ึนน้ันกดดันให้ต้องมี

การปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมากขึ้นประกอบกับจำนวนประชากร

ที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ี  

เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใชพ้้ืนที่ และความเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดังกล่าวการ

ยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีท้ังในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้

เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน  

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทำให้

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา ต้ังแต่ปี 

๒๕๓๑ และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ ลา่สดุในปี 

๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙ ดอลลาร์ต่อปี ฐานการผลิตและบริการ หลากหลายขึ้น ฐานการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน และมีส่วนแบ่งในตลาดโลก

สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟา้ 

อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน

เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ลา้นคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหา

ความยากจนจึงลดลงตามลำดับ จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นใน

ทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้นืฐานต่าง ๆ และการ

คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร ต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ใน

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิ

ภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางใน การสนับสนนุการพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ของประเทศก็

มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่

ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น  
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นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ การ

ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกำกบัดูแลวินยัทาง

การเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลงัเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะ การคลังมีความมั่นคงมาก

ข้ึน และฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ได้มีการ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจาก

การถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนนิธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน  

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ท้ังทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง จุดอ่อน สำคัญ

ของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลำดับ แต่ คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต่ำและ การออมไม่

เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับลา่ง ผลิตภาพ แรงงานโดยเฉล่ีย

ยังต่ำ ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่

โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า เศรษฐกิจภายในประเทศมาก

จึงมีความอ่อนไหวและผนัผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตร และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ

โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่อืการเพ่ิมมูลค่ายังมนี้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่

เพียงพอ การวิจัยท่ีดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนา

นวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงานและการ บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ 

การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด ความต่อเน่ือง ประสิทธิภาพต่ำ ขาดความ โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 

ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์รวมท้ังการบริหารจัดการน้ำยัง

ไม่เป็นระบบโครงข่ายที่ สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่

ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

เป็น สำคัญ ขณะที่ความเหล่ือมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน  

ทั้งนี้ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรสูส่ังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมนีัยยะท่ีสาคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม ตลอดจค่าใช้จา่ย ด้านสุขภาพความมั่นคงทางสังคม 
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และคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ของประชาชน นอกจากนัน้ปัญหา

ความเหล่ือมล้าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพ

ทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและ

การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าและท่ีสำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้อง

ปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผน่ดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ

การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี  

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกลา่วจะส่งผล ให้

ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น ข้ึนเป็น

โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล

และข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการ

เพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและ ข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพ

ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนนิธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม

โลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น 

เง่ือนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมาก

ข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการ

สร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ

แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปี ต่อ จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ

แข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ ให้ดีข้ึนได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ำ และปัญหาความ

เหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ เส่ือมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพฒันาประเทศจะไม่สามารถ

ยั่งยืนไปได้ในระยะยาว  

ทั้งน้ีเงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมติิจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา 

ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ทั้งท่ี

เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและ ความเส่ียงใน

หลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมอืกับ ภัยคุกคามเหล่านี้

ได้น้ัน จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์

ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลง เหล่าน้ันโดยท่ีประเทศไทยต้อง
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ปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเหมาะสมกับ

ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง และภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ

อาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชนส์ุขให้กบั คนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้นืฐาน การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยน ค่านิยมและ

วัฒนธรรมการดำรงชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ซ่ึง จำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

การดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาน้ัน ๆ ซึ่งการ ดำเนนิการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน

ระยะยาวเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์และ เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ เป้าหมายที่กำหนดไว้  

ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา

ประเทศน้ันเพ่ือให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ ประเทศไทยมีความ

ม่ันคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้ อย่างย่ังยืนทั้งนี้การวิเคราะห์

ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของ ประเทศ จะนำไปสู่การกำหนด

ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะสง่ผลให้เกิด

การผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การ

ดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน  

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของประเทศ

ในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝา่ยบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย  

พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อ

เน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิน้เปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร 

ราชการแผน่ดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมี ความ

รับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปส่เูป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย จำเป็น

จะต้องมี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน

ใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 

สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา

สร้างประโยชน์สขุให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ ประเทศ และทิศทางในการ
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ขับเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการ

พัฒนาภายในประเทศ  

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ การ

ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถ นำไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้ หลุดพ้นหรือ

บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจบัุน ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความ เหล่ือมล้า ปัญหาการ

ทุจริตคอรัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ บริหารจัดการกับความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผา่นประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการ เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ 

ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรง รักษาความเป็นชาติท่ีมีความม่นัคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข อย่างถ้วนหน้ากัน  

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึง่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ใน ขณะ

นี้น้นัจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้ง นโยบายแห่งชาติ

และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง ดำเนินการไปพร้อมกัน

อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซ่ึงส่ิงที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย มั่นคง ม่งัคั่ง และยั่งยืน ในทุก

สาขาของกำลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ การเมือง ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  

๒.๒ วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ท้ังน้ี วิสัยทัศน์ดังกล่าว 

จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ

ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย คุกคามทุก

รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผน่มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติ

และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมสีุขของประชาชน ความ

ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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ประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ

ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า  

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ  

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์น้ัน จำเป็นจะต้องมี การ

วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ ขับเคล่ือน

ไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจำเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่

การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต ของประเทศไทย

ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน การขับเคลื่อนการพัฒนา

เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือ คติพจน์ประจาชาติ “ม่ันคง มั่ง

ค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี

ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ

พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ ด้านความม่ันคง  

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม  

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 


