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วตัถุประสงค์ของโครงการ

• เพื่อก ำหนดควำมหมำยและค ำจ ำกดัควำมของเศรษฐกิจสมดุลใหม่ท่ีเหมำะสม
• เพ่ือศึกษำปัญหำและสำเหตุของกำรพฒันำท่ีไม่สมดุลท่ีผำ่นมำในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
• เพื่อศึกษำขีดควำมสำมำรถของประเทศไทยในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกำรปรับตวัรองรับบริบทกำรเปล่ียนแปลงของโลก ดำ้นควำมมัน่คง
ทำงอำหำร ดำ้นควำมมัน่คงของแหล่งน ้ำและน ้ำ ดำ้นควำมมัน่คงดำ้นพลงังำน ดำ้นควำม
มัน่คงของส่ิงแวดลอ้ม และดำ้นควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ

• เพื่อใหภ้ำคส่วนต่ำงๆ ในสังคม ไดมี้ส่วนร่วมในกำรเสนอแนะปัญหำ สำเหตุ และ
แนวทำงกำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไปสู่ทิศทำง
เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ท่ีมีควำมมัน่คง บนพื้นฐำนของกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื

• เพื่อก ำหนดสัดส่วนกำรพฒันำท่ีสมดุล ระหวำ่งกิจกรรมในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยมัน่คง มีกำรเติบโตอยำ่งมี
เสถียรภำพ สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั  ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื 

• เพื่อน ำผลกำรศึกษำ มำประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ จดัท ำเป็นร่ำงขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบำยในกำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไปสู่
ทิศทำงเศรษฐกิจสมดุลใหม่ท่ีเหมำะสม เกิดกำรพฒันำท่ีมัน่คง ยงัยนื และสำมำรถแข่งขนั
กบันำนำประเทศ ภำยใตบ้ริบทกำรเปล่ียนแปลงของโลก
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เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

• กรอบงานวิจัย

• แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

LINK  (19 กพ 52)/กรอบแนวคิด/กรอบแนวคิด.ppt
LINK  (19 กพ 52)/กรอบแนวคิด/แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา.ppt
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ฐานทรัพยากรและความสมดุลในเศรษฐกจิ - สังคม ของประเทศไทย

1. ส่ิงแวดล้อมโลกที่มีผลต่อประเทศไทย
• เศรษฐกจิ การเงนิโลก และการลงทุน

– ไทยมีส่วนในเศรษฐกิจโลกเพียงร้อยละ 1 ของโลก
– กำรจบักลุ่มกำรคำ้ NAFTA, APEC จนถึง BRIC ค ำถำมคือ ประเทศไทยตั้งรับควำมผนัผวน

อยำ่งไร
– Global Supply Chain ประเทศไทยมีตน้ทุนกำรปิดโรงงำนต ่ำ
– ตลำดเงินของประเทศอยูใ่นระดบักลำง เม่ือเทียบกบัประเทศใน ASEAN
– กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ปริมำณ 5 แสนลำ้นบำท ส่งผลกระทบต่อมูลค่ำเพิ่มเพียงร้อยละ 55) 

• การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด
– ควำมกำ้วหนำ้อยำ่งรวดเร็วของเทคโนโลยหีลกั (IT, BIO) กำรผสมผสำนกำรใชเ้ทคโนโลย ี

สร้ำงสรรใหเ้กิด value added
– งำนวิจยัและพฒันำสูงถึง 2 ถึง 4 % ของ GDP มูลค่ำสูงถึง 154,855 ลำ้นเหรียญสหรัฐ (ญ่ีปุ่น) 

29 พนัลำ้น (จีน) 2.3 พนัลำ้น (เกำหลีใต)้
– แต่ประเทศไทยมีงบประมำณวิจยัและพฒันำเพียงปีละ 12,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.24-0.28

ของ GDP (423.41 ลำ้นเหรียญสหรัฐ)
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1. ส่ิงแวดล้อมโลกที่มีผลต่อประเทศไทย
• การเปลีย่นแปลงด้านสังคมและการเคลือ่นย้ายแรงงาน

– ประชำกรโลกจะเพิ่มเป็น 9 พนัลำ้นคนในปี พ.ศ.2590
– หลำยประเทศเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำย,ุ 9% ของประชำกรอำยเุกิน 60 ปี และจะเป็น 22% ใน 50 ปีขำ้งหนำ้
– ประเทศไทยจะกำ้วสู่สังคมผูสู้งอำยใุนอีก 20 ปีขำ้งหนำ้  
– ประเทศไทยจะไดป้ระโยชนจ์ำกควำมไดเ้ปรียบดำ้นอำหำร สมุนไพร อยำ่งไร?
– กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำน โดยเฉพำะเขำอำเซ่ียนจะเสรีมำกข้ึน มีผลทั้งบวกและลบ นโยบำยสู่สมดุลควรจะเป็น

เช่นใด
• การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

– กำรขำดแคลนและเส่ือมโทรมของทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน
– กำรเพิ่มของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในอำกำศท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหอุ้ณหภูมิโลกสูงข้ึน ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง
– ธญัญำพืชลดลงทัว่โลกร้อยละ 3.5 (89 ลำ้นตนั) พื้นท่ีเพำะปลูกท่ีเหมำะสมจะเปล่ียนแปลงอยำ่งมำก (เขตร้อน

และเขตแหง้แลง้จะเพำะปลูกไม่ไดอี้กต่อไป เช่น ในออสเตรเลีย และจีนตอนกลำง

ฐานทรัพยากรและความสมดุลในเศรษฐกจิ - สังคม ของประเทศไทย
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ฐานทรัพยากรและความสมดุลในเศรษฐกจิ - สังคม ของประเทศไทย

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านประชากรและสังคม
– จ ำนวนประชำกร อีก 20 ปีขำ้งหนำ้ อตัรำคนวยัท ำงำน : คนชรำ เท่ำกบั 1 : 4 - 5 คน
– กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม อยูเ่กณฑต์ ่ำและลำ้หลงั (กำรจดัอนัดบัของ WEF และ IMD)

– สัดส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์: ประชำกร เท่ำกบั 1 : 3,182 คน
– ร้อยละ 96.3 มีหลกัประกนัสุขภำพ และ มีโครงสร้ำงพื้นฐำนครอบคลุมทุกพื้นท่ี
– กำรเจบ็ป่วยโดยรวมลดลง แต่กำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคป้องกนัได ้มีแนวโนม้สูงข้ึน
– สังคมไทยเผชิญปัญหำวิกฤติค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม ขำดจิตส ำนึกสำธำรณะ สถำบนั

ครอบครัวอ่อนแอ
– ควำมเท่ำเทียมกนัในสังคมค่อนขำ้งต ่ำ ค่ำ Gini coefficient 0.49 (ปี 2550)
– ปัญหำเร่งด่วน คือ ปัญหำหน้ีสิน รองลงมำ คือ กำรไม่มีงำนท ำ และ กำรขำดแคลนทุนในกำร

ประกอบอำชีพ
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
– กำรศึกษำโดยเฉล่ียสูงข้ึน (8.5 ปี) แต่ยงัต ่ำกวำ่กำรศึกษำภำคบงัคบั (9 ปี) และประสบ

ปัญหำดำ้นคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
– ควำมรู้ไม่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน (ส่วนใหญ่ศึกษำสำขำสงัคม แต่

ตลำดแรงงำนตอ้งกำรก ำลงัคนระดบักลำงสำยอำชีวะ)
– ประสิทธิภำพกำรผลิตของแรงงำนต ่ำ (เฉล่ีย 6.2 เหรียญ : คน : ชัว่โมง)
– ก ำลงัคนระดบัสูงยงัคงขำดแคลน โดย ดำ้นวิยำศำสตร์และเทคโนโลยมีีไม่ถึง ร้อยละ 2.0 ส่วน 

ดำ้นกำรวิจยัและพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประแทศมีเพียง ร้อยละ 5.9 (ปี 2548) 
คนต่อประชำกรหม่ืนคน

– บุคลำกรดำ้นกำรวิจยัของไทยยงัต ่ำมำก เม่ือเทียบกบัต่ำงประเทศ ประเทศไทยมีเพียง 3.29 คน
ต่อประชำกร 10,000 คนเท่ำนั้น 

ฐานทรัพยากรและความสมดุลในเศรษฐกจิ - สังคม ของประเทศไทย
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

สัดส่วนภาคเศรษฐกจิส าคัญของประเทศระหว่าง ปีพ.ศ. 2523-2550 

1. โครงสร้างเศรษฐกจิ

ฐานทรัพยากรและความสมดุลในเศรษฐกจิ - สังคม ของประเทศไทย



10สินค้าส่งออกส าคญั 15 รายการแรกของไทย ปีพ.ศ.2550
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

2. การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ

มีการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) สัดส่วนร้อยละ 4.4 (ปี 2550) การค้า
ระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 12.5 และการส่งออก ร้อยละ 70 ของ GDP 
ประเทศไทยยังเติบโตช้าและมีขีดความสามารถโดยเปรียบเทียบในการแข่งขันต ่า 
และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศมีรายได้ปานกลาง

ฐานทรัพยากรและความสมดุลในเศรษฐกจิ - สังคม ของประเทศไทย
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Gross domestic product per capita, current prices ,U.S.dollars
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

3. ความหลากหลายของระบบการผลิต

– โครงสร้างการผลิตของประเทศมีความหลากหลาย นับว่าเป็นจุดแข็งที 
สามารถช่วยลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดี

– มีความได้เปรียบทั้งในเรื องสถานที ท่องเที ยว วัฒนธรรมไทยและ
คุณภาพการบริการ

– ขีดความสามารถของผลิตภาพแรงงานสาขาบริการ อยู่ล่าดับที  48 จาก
55 ประเทศ ซึ งไทยจะต้องปรังปรุงให้สูงขึ้น
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

4. เสถยีรภาพเศรษฐกจิ

การพึ งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที ท่าให้มูลค่าการน่าเข้าและค่าใช้จ่ายค่า
รอยัลตี้ เพิ มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ท่าให้ประเทศไทยอ่อนไหวต่อการ
เปลี ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ซึ งเป็นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที ท่าให้มีความ
เสี ยงที จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการช่าระเงินได้ง่าย 

5. การพึง่พาวัตถุดบิจากต่างประเทศ

– ต้องพึ งพิงการน่าเข้าวัตถุดิบช้ินส่วน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที สูง 
– ผลิตภาพการผลิตยังต ่า 
– ไทยยังตกอยู่ในฐานะที มีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจ่านวนมากและถูกบีบให้อยู่ตรง

กลาง (nut cracker) ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและก่าลังพัฒนาที มีขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบาที มีความได้เปรียบจากค่าจ้างแรงงาน
ที ยังต ่ากว่าไทย 
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

6. ข้อจ ากดัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

– ข้อจ่ากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย ท่าให้มีต้นทุนสูงถึง
ร้อย ละ 16-20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

– ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาการขนส่งแบบยั งยืนของไทยยังอยู่ในวงจ่ากัด 
– สิ งอ่านวยความสะดวกในการรวบรวมและกระจายสินค้าไม่ เพียงพอขาด

ประสิทธิภาพ
– ปริมาณและมูลค่าการบริโภคพลังงานของประเทศเพิ มสูงขึ้น
– โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื อสารและน้่า เพื อการอุปโภค

บริโภค ยังไม่กระจายไปสู่พื้นที ชนบทอย่างเพียงพอและทั วถึง
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

7. พืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับ
ต ่ากว่าประเทศเพื อนบ้านที เป็นคู่แข่งทางการค้า 

– ความสามารถในการ แข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่
ในอันดับที  46-49 (ปีพ.ศ.2547-2550) และอันดับที  37 ในปีพ.ศ.2551 

– ส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของไทย ในปีพ.ศ.2551 อยู่ในอันดับที  43 
– มีปัญหาการขาดแคลนนักวิจัย ครู อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพและค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาที อยู่ในระดับต ่า เพียง
ร้อยละ 0.26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

8. โครงสร้างภาคการเงิน

– เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคของไทย ยังคงอยู่ในเกณฑ์ไม่แตกต่างกับ
ประเทศที พัฒนาโดยทั วไป คือ การขาดดุลร้อยละไม่เกิน 2.4 ไม่เกินร้อยละ 2.5
ของ GDP

– ฐานะการออมที ต ่ากว่าการลงทุน ท่าให้ไทยต้องพึ งเงินทุนจากต่างประเทศทั้งใน
รูปของการลงทุนโดยตรง การกู้ยืมจากต่างประเทศและการเข้ามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของต่างชาติ 

– โครงสร้างภาคการเงินของประเทศไทยยังพึ งพิงกับธนาคารในการระดมทุนเป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะที ตลาดทุนมีขนาดเล็กมาก ซึ งเป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนของ
ประเทศ
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

– พื้นที ป่าเหลืออยู่เพียงร้อยละ 30.92 (ปีพ.ศ.2549) ของพื้นที ประเทศ และยังไม่
สามารถเพิ มพ้ืนที ป่าไม้ให้ถึงร้อยละ 40 

– ปริมาณการจับสัตว์น้่าทะเลลดต ่าลง
– ปัญหาขาขยะมูลฝอยและการปล่อยก๊าซเรือน กระจกเพิ มสูงขึ้น
– ทรัพยากรน้่ามีปัญหาขาดแคลน น้่าหลากท่วม และมีปัญหาคุณภาพน้่า
– ดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (EPI) ประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที  53 ด้วยคะแนะ 79.2
– ที ดินที มีปัญหามีถึงร้อยละ 60 ของพื้นที ทั้งหมด 
– มีรายชื อสัตว์และพันธุ์พืชในบัญชีที ใกล้สูญพันธุ์ถึง 684 ชนิด
– ไทยมีศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย แต่วัตถุดิบพลังงานจากฟอสซิล

จะหมดลงใน 50 ปีข้างหน้า
– ประเด็นใหม่ที ต้องพิจารณาร่วม คือ ความสมดุลระหว่างการผลิตพืชอาหาร และพืช

พลังงาน 
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

10. ธรรมาภิบาลของภาครัฐและเอกชน

– ในสายตาของนักธุรกิจและนักวิชาการเห็นว่าไทยมีการทุจริตสูง (คะเฉลี ยตั้งแต่ปี
พ.ศ.2541-2551 ที  3.4 คะแนน) 

– ความโปร่งใสของภาครัฐในการชี้แจงเรื องการด่าเนินนโยบายของรัฐบาล เมื อ
เปรียบเทียบกับเพื อนบ้านในประเทศอาเซียนยังอยู่ในระดับปานกลาง (การประเมิน
ของ World Economic Forum (WEF) )

– การจัดล่าดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนได้ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ทางสังคม การให้ความส่าคัญต่อลูกค้าและการปรับตัวต่อการเปลี ยนแปลงที มีการ
ปรับตัวจากเดิมขึ้นมาก

– ภาคเอกชนไทยมีความจ่าเป็นต้องปรับปรุง เรื องการใช้ข้อมูลภายในเพื อ
ผลประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และการแข่งขันทางการค้าที เพิ มขึ้น
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

11. แรงงานและการกระจายรายได้
– การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ยังคงเน้นการใช้ปริมาณแรงงานและทุนในการเพิ ม

ผลผลิต จากการใช้แรงงานลักษณะ 3L (low wage  low productivity  long 
working hours) นโยบายทดแทนการน่าเข้าสู่กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื อ
การส่งออกไม่ได้น่ามาสู่การเปลี ยนแปลงรูปแบบการใช้ทักษะแรงงาน

– การพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่การส่งออกไทยอาศัยแรงงานราคาถูก เพื อสร้างความ
ได้เปรียบจากการแข่งขัน หรือรูปแบบการใช้แรงงาน 3L คือ ค่าจ้างต ่า ผลิตภาพ
แรงงานต ่า เพื อสร้างอ่านาจต่อรอง

– การพัฒนาเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแนวขยาย (extensive development) 
มากกว่าการเพิ มมูลค่าของสินค้า (value added) และการขยับทักษะการผลิตจาก 
“ผู้รับจ้างผลิต” ไปสู่การออกต้นแบบสินค้า (original brand name)

– ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน (labor deficit) โดยอัตราการเพิ มของประชากรมี
แนวโน้มลดลง จากร้อยละ 3 ในปีพ.ศ.2503 เหลือร้อยละ 0.6 ต่อปี ก่าลังแรงงานมี
อัตราเพิ มต ่ากว่าอัตราการเพิ มของประชากร อีกทั้งไทยยังขาดแคลนแรงงาน
ประเภทกึ งมีฝีมือและไร้ฝีมือ 
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

11. แรงงานและการกระจายรายได้ (ต่อ)

– ขาดการจัดระบบการ “น่าเข้า” แรงงานมีผลต่อการพัฒนามาตรฐานแรงงานใน
ประเทศและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระดับ
สากลซึ งมีการเชื อมโยงการค้ากับมาตรฐานแรงงาน และจริยธรรมของนักลงทุน 
(corporate social responsibility: CSR)

– ธุรกิจต่างๆ ต้องแสวงหา “ความยืดหยุ่น” (flexibility) เพื อลดต้นทุนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ งสามารถแยกออกเป็นระบบการจ้างงานยืดหยุ่นเชิงรุก และการ
จ้างงานยืดหยุ่นเชิงตั้งรับ

– การจ้างงานยืดหยุ่นเชิงรุก (offensive flexibility) คือ การใช้แรงงานที มีทักษะที 
หลากหลายท่างานได้ในหลายหน้าที  (multi-skill, multi-task) เป็น polyvalent 
workers ใช้ฐานข้อมูลความรู้ (knowledge-base) และกระบวนการค้นหา แก้ปัญหา 
(problem solving) และนวัตกรรม ส่วนการจ้างงานยืดหยุ่นแนวตั้งรับ (defensive 
flexibility) มีรูปแบบ คือ การจ้างชั วคราวจ้างรายชั วโมง การใช้สัญญาจ้างที มีก่าหนด
ระยะเวลา (ต่อสัญญา) และการเหมาค่าแรงในโรงงาน
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สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบัุน

• ด้านเศรษฐกจิ

11. แรงงานและการกระจายรายได้ (ต่อ)

– การพัฒนาอุตสาหกรรมท่าให้ไทยมีการแข่งขันที กดดันจากตลาดบน (high end) 
คือ การแข่งขันที เน้นคุณภาพสินค้า การใช้แรงงานที มีทักษะและการนวัตกรรมกับ
การแข่งขัน ที มาจากตลาดล่าง (lower end) ซึ งประเทศไทยค่อนข้างมีข้อจ่ากัดใน
การแข่งขันในตลาดบน เพราะขาดการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการพัฒนาฝึกอบรม การลงทุน เพื อการวิจัยและพัฒนาและ
การนวัตกรรม (innovation)

– การพัฒนากับการกระจายรายได้ ประเทศไทยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(growth) เพื อแก้ปัญหาความยากจนเชิงสมบูรณ์ (absolute poverty) แต่
ประเทศไทยมีปัญหาในการกระจายรายได้ และความเหลื อมล้่าระหว่างภูมิภาคมา
โดยตลอด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที มีความยากจนที สุด



23

สถานการณ์ภาพรวม
และความไม่สมดุล
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อนัดบั

ประเทศ

ตวัช้ีวดัพืน้ฐาน สถาบนัหรอืองคก์รต่างๆ
ความพรอ้มทางด้าน

เทคโนโลยี

GDP 
ณ ราคา
ปจัจุบนั

จ านวน
ประชากร

GDP 
ต่อหวั

กรรมสทิธิ ์
ในทรพัยส์นิ

Public trust of 
politicians

ความเป็น
อสิระของ
ศาล

ตน้ทุนของธุรกจิ
ทีม่าจากดา้น

อาชญากรรมและ
ความรุนแรง

ethical 
behavior 
of firms

การลงทุน
โดยตรงจาก

ต่างประเทศกบั
เทคโนโลยใีหม่

จ านวนผูใ้ช้
อนิเตอรเ์น็ต

สหรฐัอเมรกิา 1 3 11 26 41 23 83 22 23 51

ญีปุ่น่ 2 10 22 15 45 25 57 24 36 52

จนี 4 1 88 54 36 69 56 60 79 90

องักฤษ 5 20 12 36 35 18 91 17 21 10

อนิเดยี 12 2 106 52 84 43 53 61 20 115

เกาหลใีต้ 13 22 35 39 25 45 42 27 28 47

ออสเตรเลยี 14 44 15 13 15 8 38 10 12 32

อนิโดนีเซยี 20 4 93 117 59 80 47 97 24 100

ไตห้วนั 24 41 38 34 54 49 35 40 22 28

ไทย 32 18 75 61 64 53 50 69 48 72

มาเลเซยี 38 38 59 38 20 47 74 30 6 56

สงิคโปร์ 45 96 21 4 1 15 9 5 1 15

ฟิลปิปินส์ 46 13 97 92 123 83 93 102 50 84

เวยีดนาม 60 12 113 75 48 75 58 73 57 114
ท่ีมา:  World Economic Forum, 2008.  The Global Competitiveness Report 2008-2009

ภาพรวมและศกัยภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ
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ประเทศ

อนัดบั

เสถียรภาพของเศรษฐกิจระดบัมหภาค ความน่าเช่ือถือของตลาดการเงิน

รฐับาลเกนิดุล/
ขาดดุล

ภาวะเงนิ
เฟ้อ

สว่นต่าง
อตัรา

ดอกเบีย้

หนี้ทีร่ฐับาล
กูโ้ดยตรง

Financial 
market 

sophisticatio
n

Financing 
through 

local equity 
market

Ease of 
access to 

loans

Inflow-
Outflow 
loans

Soundness 
of banks

Regulation 
of securities 
exchanges

สหรฐัอเมรกิา 97 45 17 102 3 6 12 42 40 20

ญีปุ่น่ 110 3 2 129 48 13 67 54 93 38

จนี 49 62 33 22 83 80 99 121 108 109

องักฤษ 105 35 6 77 9 15 9 32 44 27

อนิเดยี 127 77 69 113 33 8 42 78 51 25

เกาหลใีต้ 30 40 3 40 35 11 26 65 73 31

ออสเตรเลยี 45 34 68 20 7 12 6 52 4 3

อนิโดนีเซยี 84 79 74 63 72 19 65 37 121 37

ไตห้วนั 46 17 11 61 45 9 38 78 117 52

ไทย 96 30 48 66 37 31 44 104 75 36

มาเลเซยี 109 25 31 74 31 16 15 67 50 32

สงิคโปร์ 9 24 59 121 10 18 11 7 13 7

ฟิลปิปินส์ 64 42 64 96 57 54 89 75 72 66

เวยีดนาม 86 103 39 76 106 5 91 84 113 81

กมัพชูา 71 74 122 52 114 134 107 62 125 130

ภาพรวมและศกัยภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ



26

ประเทศ

อนัดบั

ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า
ประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน

ขนาดของตลาด

Extent of 
market 

dominanc
e

Effectivenes
s of anti-
monopoly 

policy

Agricultural 
policy 
costs

Prevalence 
of foreign 
ownership

Pay and 
productivity

อตัราสมอง
ไหล

ดชันีขนาดของ
ตลาด

ภายในประเทศ

ดชันีขนาด
ของตลาด
ต่างประเทศ

การน าเขา้
คดิเป็นรอ้ย
ละของ GDP

การสง่ออกคดิ
เป็นรอ้ยละ
ของ GDP

สหรฐัอเมรกิา 6 8 69 47 7 1 1 2 131 131

ญีปุ่น่ 4 21 130 99 12 14 3 4 132 122

จนี 39 55 6 105 9 36 2 1 93 69

องักฤษ 16 15 74 16 32 25 6 8 109 104

อนิเดยี 19 28 82 69 45 49 4 5 120 115

เกาหลใีต้ 26 23 38 54 14 33 14 9 61 63

ออสเตรเลยี 14 5 5 37 26 38 17 34 128 118

อนิโดนีเซยี 28 29 15 24 18 19 16 24 118 91

ไตห้วนั 7 26 50 62 4 27 18 13 32 18

ไทย 60 66 52 89 43 31 23 18 35 19

มาเลเซยี 24 40 7 67 6 29 35 17 7 4

สงิคโปร์ 11 20 2 3 2 13 53 11 1 1

ฟิลปิปินส์ 104 77 76 98 57 116 33 40 71 71

เวยีดนาม 44 91 39 104 17 88 42 29 13 15

กมัพชูา 92 118 40 75 64 55 96 79 18 23

ภาพรวมและศกัยภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ
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ปี

Corruption Perceptions Index

ไทย สงิคโปร์ ออสเตรเลยี เกาหลใีต้ ฮอ่งกง ญีปุ่น่ ใตห้วนั มาเลเซยี

2541 3.0 9.1 8.7 4.2 7.8 5.8 5.3 5.3

2542 3.2 9.1 8.7 3.8 7.7 6 5.6 5.1

2543 3.2 9.1 8.3 4 7.7 6.4 5.5 4.8

2544 3.2 9.2 8.5 4.2 7.9 7.1 5.9 5

2545 3.2 9.3 8.6 4.5 8.2 7.1 5.6 4.9

2546 3.3 9.4 8.8 4.3 8 7 5.7 5.2

2547 3.6 9.3 8.8 4.5 8 6.9 5.6 5

2548 3.8 9.4 8.8 5 8.3 7.3 5.9 5.1

2549 3.6 9.4 8.7 5.1 8.3 7.6 5.9 5

2550 3.3 9.3 8.6 5.1 8.3 7.5 5.7 5.1

2551 3.5 9.2 8.7 5.6 8.1 7.3 5.7 5.1

คา่เฉลีย่ 3.4 9.3 8.7 4.6 8.0 6.9 5.7 5.1

หมายเหตุ : CPI Score หมายถงึระดบัการคอรปัชัน่ทีส่ ารวจจานกัธุรกจิและวชิาการ ซึง่มลี าดบัคะแนนระหวา่ง 10 (ไมทุ่จรติ)
และ 0 (ทุจรติสงูสุด)

ทีม่า : Transparency International, Global Corruption Report

ดชันีการรบัรู้เก่ียวกบัคอรปัชัน่ (Corruption Perceptions Index)
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กลุ่ม/ประเทศ
ดชันีคณุภาพชีวิต (HDI)

ค่าเฉล่ีย
2545 2547 2548 2549 2550

ฮ่องกง 0.888 0.903 0.916 0.927 0.937 0.914

สงิคโปร์ 0.885 0.902 0.904 0.916 0.922 0.906

เกาหลใีต้ 0.882 0.888 0.901 0.912 0.921 0.901

มาเลเซยี 0.782 0.793 0.796 0.805 0.811 0.797

ไทย 0.762 0.768 0.778 0.784 0.781 0.775

ฟิลปิปินส์ 0.754 0.753 0.758 0.763 0.771 0.760

จนี 0.726 0.745 0.755 0.768 0.777 0.754

เวยีดนาม 0.688 0.691 0.704 0.709 0.733 0.705

อนิโดนีเซยี 0.684 0.692 0.697 0.711 0.728 0.702

อนิเดยี 0.577 0.595 0.602 0.611 0.619 0.601

สหภาพพมา่ 0.552 0.551 0.578 0.581 0.583 0.569

กมัพชูา 0.543 0.568 0.571 0.583 0.598 0.573

ภฎูาน 0.494 0.536 0.536 0.538 0.579 0.537

ลาว 0.485 0.534 0.545 0.553 0.601 0.544

ประเทศก าลงัพฒันา 0.654 0.663 0.694 0.679 0.691 0.6762

กลุ่มประเทศ OECD 0.905 0.911 0.892 0.923 0.916 0.9094

ทัว่โลก 0.722 0.729 0.741 0.741 0.743 0.7352
ท่ีมา: Human Development Report, 2002-2007

ดชันีคณุภาพชีวิต (Human Development Index) ของประเทศต่างๆ พ.ศ. 2545-2550
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หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่อย่างง่าย = 62.74
ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั = 60.34

1 ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2550

ความไมส่มดุล

ผลลพัธ์

ปัจจยัน าเข้า

oทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม (ท่ีดิน ป่าไม ้น ้า แร่ ธาตุ)
oทุน (เครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์) โครงสร้างพื้นฐาน
oวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 
oทรพัยากรมนุษย ์(แรงงานมีฝีมอื, กึ่งมีฝีมอื และไร้ฝีมอื )

กระบวนการ

oนโยบาย (การเงนิ การคลัง)
oการจดัการภาครัฐ (การจดัสรร
งบประมาณ, การบริหาร,
การตรวจสอบ ฯลฯ) 
oการมีส่วนร่วม

ผลผลติ

ความไม่สมดุลในเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย
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ความไม่สมดลุด้านต่างๆ

เกษตรกรรม บริการ อุตสาหกรรม

ปัจจัย

ขบวนการ สังคม

ส่ิงแวดล้อมมนุษย์ เทคโนโลยี

โครงสร้าง
พืน้ฐาน

นโยบาย

การจดัการ
ภาครัฐ

ทรัพยากร
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ความสมดุลเกษตรกรรม
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วงจรความไม่สมดลุสาขาเกษตรกรรม

 ความไม่มีประสิทธิภาพในการแปลงนโยบาย
เกษตรสู่การปฏิบติั
 มีหน่วยงานภาครฐัท่ีดแูลภาคเกษตรแต่มีปัญหา
ในการบูรณาการ และการจดัการภาครฐั  (การจดัสรร
งบประมาณ, การบริหาร, การตรวจสอบ ฯลฯ) 
 การมีส่วนรว่มจากส่วนท้องถ่ิน ค่อนข้างน้อย มี
ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าท่ีรฐั และ
เกษตรกร
 ระบบกลุ่มเกษตรกรยงัไม่เข้มแขง็ ไม่มีการบริหาร
จดัการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพและขาดการต่อยอดทาง
ธรุกิจ  เช่น การตลาด  อตุสาหกรรมแปรรปู

 พืน้ท่ีเกษตร 40%  ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
 ประชากรเกษตร 40% แรงงานเกษตร 43.28%
 พืน้ท่ีชลประทาน  30% ของพืน้ท่ีเกษตร
 แหล่งทุน จ ากดั เช่น ธกส. สหกรณ์เกษตร
 โครงสรา้งพืน้ฐานยงัไม่ทัว่ถึง และใช้ไม่เตม็ศกัยภาพ
 ต้นทุนโลจิสติกส์ กว่ารอ้ยละ 20 
 งบประมาณด้านการวิจยัทางเกษตร ค่อนข้างต า่
 ขาดความรู ้/ ทกัษะการบริหารจดัการเชิงธรุกิจ

ด้านสงัคม
เกดิการอพยพยา้ยถิน่  ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ระหวา่งกลุม่เกษตรกรและผูม้ี
รายไดส้งู
 ชุมชนไมเ่ขม้แขง็  ขาดก าลงัคนในการพฒันา 
โดยเฉพาะคนรุน่ใหมท่ีไ่มก่ลบัสูท่อ้งถิน่

 สัดส่วน GDP ภำคเกษตร มี
แนวโนม้ ลดลง
 พื้นท่ีเกษตรต่อครัวเรือนเฉล่ีย 22 
ไร่
 รำคำสินคำ้เกษตรท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
ต ่ำเพรำะไม่มีกำรเพิ่มมูลค่ำ ผลผลิตทำง
กำรเกษตร
 รำคำสินคำ้เกษตรมีแนวโนม้ลดลง 
และมีควำมผนัผวนมำกข้ึน 
 ควำมเหล่ือมล ้ำของรำยไดภ้ำคเกษตร
กบัภำคอ่ืน ๆ มีมำกข้ึน  (เกษตร 
20% : บริกำร 80%)

ความไมม่ัน่คงในอาชพีเกษตรกร  
 ความไมม่เีสถยีรภาพของรายไดเ้กษตรกร เป็น
หนี้มากขึน้
 ประชากรเกษตรและแรงงานเกษตรมแีนวโน้ม
ลดลง  
คนรุน่ใหมไ่มอ่ยากประกอบอาชพีเกษตร 
ผลติภาพของแรงงานเกษตร เพิม่ขึน้ในอตัรา
น้อยมาก (0.6%)

ด้านส่ิงแวดล้อม
 การใชส้ารเคม ีสง่ผลต่อ ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม  ผลตกคา้งในดนิ น ้า อากาศ
 สุขภาพเกษตรกร ผูบ้รโิภค มปีญัหา  
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 วสิยัทศัน์ ฝ นโยบายของรฐัดา้นบรกิารยงั
ไมม่ทีศิทางทีช่ดัเจน
 กฎหมาย ระเบยีบ  ไมเ่อือ้ใหเ้กดิการ
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ระหว่างกลุ่มทุนขา้มช่าติ
ขนาดใหญ่ กบั SME ผูป้ระกอบการไทย
 ขาดการบรูณาการเชื่อมโยงการบรหิาร
จดัการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

 การจ้างงาน 53%
 สถานประกอบการ
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน / โสจิสติกส์ ท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการส่งออกสินค้า
 ระบบเงินทุน สินเช่ือ  
 การพฒันาความรู้ เทคโนโลยี และการวิจยั 
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสินค้าและบริการ ยงัไม่ชดัเจน

 สดัสว่น GDP ภาคบรกิาร และอื่น ๆ 50%
 การจา้งงานในภาคการคา้และบรกิารทีม่ี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 รายไดภ้าคบรกิารมมีากขึน้  (เกษตร 20% : 
บรกิาร 80%)

การขยายตวัของการคา้และบรกิารเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการทัง้ในและต่างประเทศ
ผลติภาพของแรงงานภาคบรกิารและอื่น ๆ
เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่ 1 % ต่อปี

ด้านส่ิงแวดล้อม
 กำรขยำยตวัของกำรผลิตสินคำ้และ
บริกำร ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  เช่น 
มลพิษในส่ิงแวดลอ้ม 

วงจรความไม่สมดลุสาขาการค้า และบริการ ด้านสังคม
เกิดกำรไหลเขำ้ของเงินทุนและแรงงำน จำก
กำรเปิดเสรีทำงกำรคำ้และบริกำร ส่งผลต่อกำร
จำ้งงำนของแรงงำนไทย
 แรงงำนไร้ฝีมือ  ขำดทกัษะ ถูกกดค่ำแรง  และ
บำงส่วนตอ้งเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ ส่งผล
ต่อควำมอบอุ่นของครอบครัว
 กำรบริกำรบำงประเภทส่งผลกระทบต่อ
ภำพลกัษณ์ วฒันธรรม และโครงสร้ำงสังคมไทย
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ภาคเกษตร,

 16.79 %

ภาคบรกิาร, 

 50.76 %

ภาคอุตสาหกรรม

,  32.45 %

สัดส่วนค่าจ้างทีแ่รงงานได้รับ 

(แยกตามประเภทอุตสาหกรรม) ปี 2550

ภาคบรกิารและอืน่ๆ

50%

ภาคอุตสาหกรรม

41%

ภาคเกษตร 

9%

ภาคเกษตร,

 39.5%

ภาคบริการ,

 38.6%

ภาคอุตสาหกรรม

, 21.9 %

สัดส่วนผู้มงีานท า ปี 2550

ภาคการค้า

Outcome

Outputs

 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
 กฎหมาย ระเบียบ  ไม่เอือ้ให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ระหว่างกลุ่มทุนข้ามช่าติขนาดใหญ่ กับ SME 
ผู้ประกอบการไทย
 ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงการบริหารจัดการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

Process

 การจ้างงาน 53%
 สถานประกอบการด้านการค้าเป็นของกลุ่มทุน         
ขนาดใหญ่
 ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน / โสจิสติกส ์ ท่ีไม่เอือ้ต่อการ
ส่งออกสินค้า
 ระบบเงินทุน สินเช่ือ  
 การพฒันาความรู ้เทคโนโลยี และการวิจยั เพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้า ยงัไม่ชดัเจน

Inputs

ด้านสังคม
เกดิการไหลเข้าของเงินทุนและแรงงาน จากการเปิดเสรี
ทางการค้าและบริการ ส่งผลต่อการจ้างงานของแรงงานไทย
และธุรกจิการค้าของคนไทย
 แรงงานไร้ฝีมือ  ขาดทกัษะ ถูกกดค่าแรง  และบางส่วน
ต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ ส่งผลต่อความอบอุ่นของ
ครอบครัว
 การผลติเพือ่การค้าบางประเภทส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เช่น สร้างมลภาวะในด้านต่าง ๆ

 สัดส่วน GDP ภำคบริกำร และอ่ืน ๆ 50%
 พึงพิงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศกวำ่ 70 % ของ GDP 
 กำรส่งออกพึ่งพิงตลำดหลกัเพียงไม่ก่ีประเทศ 
 สินคำ้ท่ีส่งออกไม่หลำกหลำยและไม่มีกำรเพิ่ม
มูลค่ำ
 จำ้งงำนในภำคกำรคำ้มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
 สถำนประกอบกำรท่ีเป็นธุรกิจคำ้ปลีกร้อยละ 50 
ของสถำนประกอบกำรทั้งหมด

กำรขยำยตวัของกำรคำ้และบริกำรเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
ผลิตภำพของแรงงำนภำคบริกำรและอ่ืน ๆ  เพ่ิมข้ึนในอตัรำ
เฉล่ีย 1 % ต่อปี

ด้านส่ิงแวดล้อม
 การขยายตัวของการผลติสินค้าและบริการ ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม  เช่น มลพษิในส่ิงแวดล้อม 
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ส ิ ้ ใ ้แ งง  ส ิ ้ ใ ้ ท โ โลยี ส ิ ้ ใ ้ว ตถดุิบ  ห  

ประเทศไทยพึง่พงิการส่งออก
สูงกว่าร้อยละ 70 ของ GDP
ไทยมส่ีวนแบ่งในการค้าโลก

ร้อยละ 1 และมแีนวโน้มถดถอยลง

การผลติและการค้าส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเทคโนโลยทีีต้่องพึง่พงิ

วตัถุดบิและ Knowhow 
จากต่างประเทศ
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ภาคเกษตร,

 16.79 %

ภาคบรกิาร, 

 50.76 %

ภาคอุตสาหกรรม

,  32.45 %

สัดส่วนค่าจ้างทีแ่รงงานได้รับ 

(แยกตามประเภทอุตสาหกรรม) ปี 2550

ภาคบรกิารและอืน่ๆ

50%

ภาคอุตสาหกรรม

41%

ภาคเกษตร 

9%

ภาคเกษตร,

 39.5%

ภาคบริการ,

 38.6%

ภาคอุตสาหกรรม

, 21.9 %

สัดส่วนผู้มงีานท า ปี 2550

ภาคบริการ

Outcome

Outputs
 วิสัยทัศน์ ฝ นโยบายของรัฐด้านบริการยงัไม่มี
ทิศทางท่ีชัดเจน
 กฎหมาย ระเบียบ  ไม่เอือ้ให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ระหว่างธุรกิจบริการของต่างชาติ กับ ธุรกิจ
บริการของไทย 
 ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงการบริหารจัดการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การเปิดเสรีด้านบริการ ส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายทุน
และธุรกิจบริการ และแรงงานต่างชาติทีมีทักษะดีกว่า 
แรงงานไทย 

Process

 การจ้างงาน ภาคบริการ (รวมการท่องเท่ียว) 43 %
 สถานประกอบการ
 ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน / โสจิสติกส ์ ท่ีไม่เอือ้ต่อการ
ส่งออกสินค้า
 ระบบเงินทุน สินเช่ือ  
 การพฒันาความรู ้เทคโนโลยี และการวิจยั เพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการ ยงัไม่ชดัเจน

Inputs

ด้านสังคม
เกดิการไหลเข้าของเงินทุนและแรงงาน จากการเปิดเสรี
ทางการค้าและบริการ ส่งผลต่อการจ้างงานของแรงงานไทย
และธุรกจิบริการของคนไทย
 แรงงานไทยมีอตัราการว่างงานสูงขึน้ เน่ืองจากไร้ฝีมือ  
ขาดทกัษะ ถูกกดค่าแรง  และบางส่วนต้องเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ ส่งผลต่อความอบอุ่นของครอบครัว
 การบริการบางประเภทส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ 
วฒันธรรม และโครงสร้างสังคมไทย

 สัดส่วน GDP ภำคบริกำร  52%
 กำรจำ้งงำนในภำคบริกำรท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนและ
ตอ้งกำรแรงงำนท่ีมีทกัษะควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นมำก
ข้ึน 
 รำยไดภ้ำคบริกำรมีมำกข้ึน  (เกษตร 20% : บริกำร 
80%)
 ผลิตภำพแรงงำนสำขำกำรคำ้และบริกำร 101,324 
บำทต่อคน
 ขีดควำมสำมำรถของแรงงำนอยูท่ี่ล  ำดบั 48 (จำก 55 
ประเทศ)

มีรูปแบบของธุรกิจบริกำรท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองคำมตอ้งกำรเฉพำะดำ้น
กำรขยำยตวัของกำรคำ้และบริกำรเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
ผลิตภำพของแรงงำนภำคบริกำรและอ่ืน ๆ  เพ่ิมข้ึนในอตัรำ
เฉล่ีย 1 % ต่อปี

ด้านส่ิงแวดล้อม
 การขยายตัวของการผลติสินค้าและบริการ ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม  เช่น มลพษิในส่ิงแวดล้อม 
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ความสมดุลการท่องเทีย่ว
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การด าเนินงานภาครฐัยงัไม่สอดรบักบั
สถานการณ์การท่องเท่ียว(มาตรฐานสินค้า)
ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่ชดัเจน
ระบบการรกัษาความปลอดภยั
ผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านบริหารจดัการ

สินค้าท่องเท่ียว
- แหล่งท่องเท่ียว (ทางธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึ้น)
- กิจกรรมท่องเท่ียว (เชิงเกษตร สขุภาพ กีฬา)

โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวไม่สมบรูณ์
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวขาดแคลน/ขาดความรู้
ธรุกิจท่องเท่ียวไม่ได้มาตรฐานสากล

นักท่องเท่ียว
และรายได้
•Inbound 
•Domestic
•Outbound

•การใช้ศกัยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวใน

บางพืน้ท่ีไม่เหมาะสม
(มาก/น้อยเกินไป)
•การกระจายรายได้

ไม่ทัว่ถึง

ส่ิงแวดล้อม
•แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม

สงัคม
•การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวหลกั
•ครอบครวัขาดความอบอุ่น

•ชุมชนอ่อนแอ

วงจรความไม่สมดลุสาขาการท่องเท่ียว

กระบวนการ
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สรุปสาเหตุความไม่สมดุลด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ภาวะกดดนั-สถานภาพ-การตอบสนอง

•การผลติ
- การเกษตร
- อุตสาหกรรม

•การบริโภค
•อืน่ๆ เช่น การใช้พลงังาน 
การขนส่ง

ดนิ น า้ ป่าไม้
อากาศและบรรยากาศ
ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง

ภาครัฐ
เอกชน
ชุมชน
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ความไม่สมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
ดชันีช้ีวดัความสมดลุ. ค่าดชันีของประเทศไทย เกณฑ/์เป้าหมาย

1.รอ้ยละของพืน้ทีป่า่ต่อพืน้ทีป่ระเทศ 30.92 (ปี 2549) 40.0

2.รอ้ยละของพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ต่อพืน้ทีป่ระเทศ 18.28 (ปี 2548) 25 (ใน แผน ฯ9) และ 30 ในแผนฯ 
10-11

3. พืน้ทีป่า่ชายเลน (ลา้นไร)่ 1.457 (ปี 2547) 1.25

4. ปรมิาณการจบัสตัวน์ ้าทะเลต่อหน่วยการจบั 
(กก./ชัว่โมง) 

23.1 ทศิทางแยล่ง

5. จ านวนพืน้ทีท่ ีม่ปีญัหามลพษิทางอากาศ 12 (ปี 2550) ศนูย์

6. ปรมิาณขยะมลูฝอย (ลา้นตนั/ปี) 14.72 (ปี 2550) ทศิทางแยล่ง

7. สดัสว่นขยะมลูฝอยทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ (รอ้ยละ) 22.0(ปี 2550) 30.0

8.รอ้ยละของปรมิาณของเสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดั
อยา่งถูกตอ้งต่อของเสยีทัง้ประเทศ

36.6 (ปี 2549) ทศิทางดขีึน้

9.การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก Co2, CH4 (ลา้นตนั
ต่อปี)

188.46 (ปี 2547) ทศิทางแยล่ง

ที่มา : TDRI, 2549 และ ส านักงานคณะกรรมพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
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ผลการจัดล าดบัความส าคญัของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมด้วยมูลค่า
ความเสียหายที่เกดิจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเกินระดบั

ของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ความเสียหายรวมประมาณ
119,805  ล้านบาท/ปี

ทีม่า: สถาบนัวจิัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย
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ปัจจัย
กระแสโลกำภิวฒัน์
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจเขม้ขน้ข้ึน
ระดบักำรขำดดุลของไทยเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนสำกล
มีตลำดเงินและตลำดทุนท่ีเลก็ และไม่มีสภำพคล่องเท่ำท่ีควร
ตลำดหุน้นั้นยงัมีกำรพฒันำนอ้ยมำก
นกัลงทุนในตลำดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรลงทุนเท่ำท่ีควร
ภำคครัวเรือน มีอตัรำกำรออมท่ีต ่ำเม่ือ เทียบกบั GDP

กระบวนการ
สว่นต่างอตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้ละเงนิฝากยงัคงสงู
ทางการไดพ้ยายามหามาตรการในการปรบัปรุงโครงสรา้งของตลาดทุนในหลายๆ ดา้น เพื่อใหต้ลาดทุนมบีทบาทในการระดมเงนิทุนเพิม่ขึน้
ประสบปญัหาเกีย่วกบัเครื่องมอืทีจ่ะชว่ยเสรมิประสทิธภิาพและเสรมิสภาพคล่องในการสง่มอบ และการท าธุรกรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ประเทศไทยยงัมคีวามไมพ่รอ้มในเรื่องของกฎหมายในการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิ

ผลผลิต
ประเทศไทยมกีารขาดดุลรอ้ยละ 2.4 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.5 ของ GDP ของประเทศและอยู่ในระดบัการขาดดุลตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  
ประเทศไทยยงัมหีนี้ทีร่ฐับาลกูย้มืโดยตรงอยู่ในระดบัทีไ่มส่งูมากนกัเมือ่เทยีบกบัประเทศในภูมภิาคอาเซยีน
การขยายโอกาสการเขา้มาและออกไปของเงนิทุน ประเทศไทยอยู่ใน อนัดบัที ่104 อยู่ในอนัดบัการแขง่ขนัทีต่ ่ามากเมือ่ 
เทยีบกบัประเทศอื่นๆ

ผลลพัธ์
• ความน่าเชื่อถอืของตลาดการเงนิ ประเทศไทยอยู่ใน อนัดบัที ่37 จากทัง้หมด 134 ประเทศ
• ประเทศไทยมหีนี้สนิต่างประเทศมากกว่าสนิทรพัยต่์างประเทศ
• การระดมทุนในตลาดการเงนิไทยยงัขาดความสมดุล โดยการพึง่พายงัคงกระจุกตวัอยู่ในระบบ ธนาคารพาณิชยส์งูกว่าการ
ระดมทุนจากตลาดเงนิทุนมาก
• ภาวะสภาพคล่องสว่นเกนิ ในตลาดการเงนิ
• ความน่าเชื่อถอืของเงนิทุนจากต่างชาตคิ่อนขา้งต ่า
• ปญัหาหน้ีสนิในภาคเกษตรท าใหก้ารออมในภาคน้ีมไีมม่ากนกั
• ปญัหาหน้ีสนิในภาคการเกษตรยงัคงเป็นปญัหาอนัดบัหน่ึง

การเงิน การคลงั
วงจรความไม่สมดุล
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ทรัพยากรมนุษย์และวทิยาศาสต์และเทคโนโลยี

• ระบบการศึกษาอ่อนแอ (วกิฤตด้ิานหลกัสูตร)
• สัดส่วนการเรียนระหว่างวทิยาศาสตร์และสังคมในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป
• ความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้านการศึกษา
• คุณภาพสถานศึกษา
• ครูด้อยคุณภาพ

ปัจจัย

• ประสิทธิภาพของแรงงานต ่า
• คุณภาพชีวติลดลง

• สัดส่วนของภาคแรงงานสายสังคมและสายวทิยาศาสตร์ เป็นอุปสรรคในการพฒันาประเทศ
• ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต ่า

• การจัดการบริหารของภาครัฐ
• การประเมินคุณภาพการศึกษาขาดประสิทธิภาพ
• งบประมาณลงทุนด้านวทิยาศาสตร์ต ่า

• ความสามารถในการศึกษาของเด็กไทยต ่า
• แรงงานไม่ตรงกบัความต้องการของตลาด
• ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถคดิวเิคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
• แรงงานทางด้านสังคมศาสตร์มมีากกว่าทางด้านวทิยาศาสตร์

ผลลพัธ์

ผลผลติ

กระบวนการ

(วงจรความไม่สมดุล)
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สรุปสาเหตุความไม่สมดุลด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ภาวะกดดนั-สถานภาพ-การตอบสนอง

•กำรผลิต
- กำรเกษตร
- อุตสำหกรรม

•กำรบริโภค
•อ่ืนๆ เช่น กำรใชพ้ลงังำน 
กำรขนส่ง

ดิน น ้ำ ป่ำไม้
อำกำศและบรรยำกำศ
ทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝ่ัง

ภำครัฐ
เอกชน
ชุมชน
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สังคมวฒันธรรม

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของเดก็และเยาวชน
สถาบนัครอบครวัอ่อนแอ
ความยากจนและการกระจายรายได้
คณุธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปล่ียนไป
ความสขุในการด ารงชีวิตลดลง

ปัจจัย

การไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติ
ความอ่อนแอของระบบการศึกษา

กระบวนการ

นโยบายที่ผดิพลาดของภาครัฐ
ภาวะบบีคั้นทางเศรษฐกจิและสังคม

ปัญหาหนีสิ้น
ปัญหาการไม่มงีานท า

ผลผลติ
ผลลพัธ์ (วงจรความไม่สมดุล)
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การจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ปัจจัย
• ประชำชนขำดจิตส ำนึกสำธำรณะ
•กระแสกำรคำ้เสรีท่ีมีกำรแข่งขนัอยำ่งรุนแรง
•ประชำชนขำดควำมกระตือรือร้นหรือขำด
ควำมสนใจในกำรมีส่วนร่วม

ผลผลิต
• การพฒันาในลกัษณะรวมศนูย์
• ปญัหาคอรร์ปัชัน่
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยงัขาดประสทิธภิาพ
• กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนยงัประสบปญัหาและขอ้จ ากดัอยูม่าก 

ผลลพัธ์
• เกิดความไม่ยติุธรรม

•ท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน
• ประชาชนขาดความไว้วางใจรฐับาล 

•เกิดความสญูเปล่าในทรพัยากรของประเทศ
• ขาดการจงูใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ 
•ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เน่ืองจากปัญหาเงินสินบน 

•ความไม่ประสิทธิภาพของมาตรการควบคมุคอรร์ปัชัน่ และ 
•ข้อจ ากดัจากการน านโยบายไปใช้เน่ืองจากการทุจริตของข้าราชการ

กระบวนการ
• การสง่เสรมิการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ยงัน้อย
•นโยบายสาธารณะของทอ้งถิน่ยงัไมม่คีวามชดัเจน
•องคก์รปกครองทอ้งถิน่ยงัไมม่บีทบาทมากพอในการบรหิารจดัการ
•มขีอ้จ ากดัดา้นกรอบกฎหมาย
•เจา้หน้าทีร่ฐัทีม่กัมอีคต ิมองการมสีว่นรว่มของประชาชนในแงล่บ
•ภาครฐัไมส่นบัสนุนการมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ

(วงจรความไม่สมดุล)
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สถานการณ์ภาพรวมอตุสาหกรรม

            GDP            ต       

                    ต   GDP

ภาคอุตสาหกรรมมคีวามส าคญัเพิม่ขึน้ในแง่
ของการผลผลติ รายได้ และการส่งออก
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สถานการณ์ภาครวมอตุสาหกรรม

- ต    ตภ        ต (Productivity)         ศ   ต      
-     ศ          ูญ                 ใ           

               ต          
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โครงสร้างอตุสาหกรรมใหม่

ต                    ต       

    ต   ู ใ         

    ต  ต   ใ         

  ศ   ภ  ใ     ต

•  ิ ล็ ท   ิ ส์ ย  ย ต์ สิ่งท  ผลิต  ณฑ์ย ง  ิโต 
  มีแล พล สติ    ห  ส    ็จ ู 

 ลุม่ท่ีมี   ขย ยต วสงูแล มี ว ม
ได้   ียบโดย   ียบ ทียบ

•    ่ื งใ ้ไฟฟ้   ฟ  ์ ิ จ  ์  หล็ แล โลห      ย  
แล ผลิต  ณฑ์ ส ิมสขุ  พ

 ลุม่ท่ีต้ งพ ฒ   (Improving 

industry)

•    ่ื งจ    ล  ูต่ ่  ื  แล ซ ่ม  ื  ลุม่ท่ีต้ ง   บ  ุง (Survive 

industry)

• Bio-Fuel & Bio-Product
 ลุม่ ตุส ห   มส ้ งโ   สใหม่
(New wave industry)
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ความสมดุลอุตสาหกรรม
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สรุปภาพรวมจุดแขง็ (ศักยภาพ) จุดอ่อน 
(อุปสรรค)ของอุตสาหกรรม

ศกัยภำพ/โอกำส

• ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
• มีจ ำนวนแรงงำนท่ีมีฝีมือ(ปำนกลำง)

จ ำนวนมำก
• มีกลุ่ม Supplier ช้ินส่วนและอุปกรณ์

เขำ้มำตั้งอยูใ่นประเทศทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

• นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
• Bio  Fuel & Bio  Product

ปัญหำ/อุปสรรค

• ผลิตภำพกำรผลิตต ่ำ (ทั้งแรงงำน 
และทุน)

• ขำดกำรเรียนรู้เทคโนโลยี
• ขำดกำรวิจยัและพฒันำ
• ปัญหำดำ้นโยบำยของภำครัฐ
• ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
• มำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้โดย

เฉพำะท่ีมิใช่ภำษี (NBTs)
• กำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงจำกประเทศจีน 

และเวียดนำม
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-ผลติภาพการผลติต า่
-มูลค่าเพิม่ที่ตกในประเทศต า่
-ก าลงัสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขนั
-เกดิการอพยพออกจาก
ท้องถิน่
-เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม

-ขาดแคลนบุคลากรเประเภทช่าง และ
วศิวกรที่มีคุณภาพ
- แรงงานมีฝีมือ (ปานกลาง) มีจ านวนมาก
-เทคโนโลย ีและทุนเป็นของต่างชาติ
-ทรัพยากรธรรมชาตมิีมาก

-ขำดกำรวิจยัและพฒันำเชิงปฏิบติั
-ปัญหำดำ้นนโยบำยของภำครัฐไม่
ต่อเน่ือง 
-ปัญหำดำ้นกำรควบคุมส่ิงแวดลอ้มจำก
อุตสำหกรรม
-ปัญหำของระบบกำรศึกษำ
-ปัญหำของกำรจดัสรรพ้ืนท่ีเขต
อุตสำหกรรม
-มุ่งเนน้กำรผลิต(ประกอบ) เพ่ือกำร
ส่งออก

อเิลก็ทรอนิกส์, ยานยนต์, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,
ส่ิงทอ, อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ ปัจจัยภายนอก

วงจรความไม่สมดลุสาขาอตุสาหกรรม
กระบวนการ
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สถานการณ์ภาพรวมโลจิสติกส์

ทางถนน 86.76%

ทางรถไฟ 2.84%

ทางน้ า 10.39% ทางอากาศ 0.01%

ปจัจุบนัประเทศไทยมโีครงขา่ยถนน
โดยรวมกวา่ 180,000 กม. โดยมสีดัสว่น
การขนสง่ทางถนนกวา่รอ้ยละ 90 สงูสดุ

การขนสง่ทางรถไฟมี
ระยะทางรวมประมาณ 
4,200 กโิลเมตรเศษเทา่นัน้ 
ประกอบดว้ยทางเดีย่วถงึ
3,881 กม.และทางคู/่ทาง
สามเพยีง 248 กม. 

การคมนาคมขนสง่ทางน ้ามทีา่เรอืสนิคา้
หลกัของประเทศในขณะนี้ คอื ทา่เรอื
แหลมฉบงั สามารถรองรบัตูส้นิคา้สงูสดุ
ประมาณ 6.9 ลา้น TEUs/ปี

การคมนาคมขนสง่ทางอากาศมกีารพฒันา
ทา่อากาศยานสากลจ านวน 6 แหง่ และทา่
อากาศยานในประเทศ จ านวน 30 แหง่ โดย
เป็นทา่อากาศยานของภาคเอกชน จ านวน 3 
แหง่และของภาครฐั 27 แหง่ 

สดัส่วนในการขนส่ง
สินค้าในแต่ละรปูแบบ
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แนวโน้มโลจิสติกส์

กระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization) และการเปิดเสรีทางการค้าส่งผล
กระทบต่อการก าหนดทิศทางการพฒันาระบบลอจิสติกสข์องประเทศไทย

• การอ านวยความสะดวกทางการค้า
และขนส่ง(Trade and Transport 
Facilitation)

อตุสาหกรรมขยายตวั

• การพฒันาเทคโนโลยี RFID, GPS, E-
Logistics เป็นส่ิงจ าเป็น

การเพ่ิมขึน้ของสินค้าไทย
ในตลาดโลก

• แต่ละประเทศต้องเร่งพฒันาระบบ    
ลอจิสติกส์

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ, 
การเปิดเสรีและภาวะ

น ้ามนั
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ความสมดุลโลจสิตกิส์
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        (ศ   ภ  )

• ต าแหน่งทางภมิูศาสตรเ์อ้ือต่อการเป็น
ศนูยก์ลางการขนส่ง

• ระบบทางหลวงแผน่ดินสามารถเช่ือม
ต่อไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นได้

• ความพยายามเจรจาข้อตกลงกลุ่ม
ประเทศในลุ่มแม่น ้าโขง (ลาว พม่า ไทย 
กบัมณฑลยนูนานของประเทศจีน ) ช่วย
เพ่ิมศกัยภาพการขนส่งทางเรือ

       (       )

• ขาดแคลนส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
การค้าอ่ืนๆ เช่น คลงัสินค้าส าหรบัเกบ็
สินค้าท่ีเน่าเสียง่าย (Perishable Center: 
PC) และศนูยร์วบรวมพร้อมกระจาย
สินค้า (Distribution Center: DC)

• การปรบัตวัของธรุกิจไม่สอดคล้องกบั
แนวโน้มของประเภทพลงังานในอนาคต

• เกษตรกรรายย่อยมีปัญหาเร่ืองการ
ขนส่งผลผลิตมายงัโรงงานแปรรปู

• ต้นทนุลอจิสติกสท์ัง้ระบบยงัสงู
เน่ืองจากขาดความต่อเน่ือง

สรุปภาพรวมจุดแขง็ (ศักยภาพ) จุดอ่อน 
(อุปสรรค)ของโลจิสตกิส์
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สถานการณ์ภาพรวมพลงังาน
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แนวโน้มพลงังาน

ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนพพลงังาน

ประเทศไทยยงัคงมีความต้องการ
ใช้พลงังานเพ่ิมสงูขึน้

ในอนาคต

สาขาขนส่ง
ยงัคงเป็นสาขาเศรษฐกิจ

ท่ีมีการใช้พลงังานอยู่ในระดบัสงู
เน่ืองจากการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน

ยงัคงสนับสนุนการใช้รถมากกว่าระบบอ่ืน
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ความสมดุลพลงังาน
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        (ศ   ภ  )

• ปลกูพืชได้หลากหลายเพ่ือใช้เป็นนพลงังาน
ทดแทน

• สามารถพฒันาให้ประเทศกลายเป็นธรุกิจการ
กลัน่น ้ามนัเพ่ือขายในตลาดโลกในระยะยาวได้

• ความหลากหลายของชนิดพลงังาน

• ในอนาคตคาดว่าจะมีการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้า
กบัแหล่งผลิตในอาเซียโดยเฉพาะระหว่างไทย
กบัลาว พม่า และจีนเพ่ือน าเข้าไฟฟ้าจากเข่ือน
พลงัน ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน

• โลกจะเร่ิมหนัเข้าสู่การใช้ “พลงังานสะอาด”
มากขึ้นและเร่ิมลดสดัส่วนการใช้พลงังาน
ประเภท liquid และ solid fuels เข้าสู่การใช้
พลงังานในรปูกา๊ซมากขึ้น

        (       )

• ในภาคการขนส่งและอตุสาหกรรมใช้พลงังาน
สงูมาก ยงัไม่ได้พฒันาสู่อตุสาหกรรมท่ีใช้
พลงังานน้อยแต่ให้ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสงู

• การปรบัตวัของธรุกิจไม่สอดคล้องกบัแนวโน้ม
ของประเภทพลงังานในอนาคต

• ไทยยงัคงประสบปัญหาการพ่ึงพาการน าเข้า
น ้ามนั

• การผลิตพลงังานหมุนเวียนยงัคงมีต้นทุนท่ีสงู

• ประเทศไทยไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญด้านพลงังาน
ทดแทน

สรุปภาพรวมจุดแขง็ (ศักยภาพ) จุดอ่อน 
(อุปสรรค)ของพลงังาน
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ลา้
นล

กูบ
าศ
กเ์
มต

ร

ทีม่า: บทความพเิศษ สถานการณ์น ้าปี พ.ศ. 2548, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

แนวโน้มทรัพยากรน า้
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        (ศ   ภ  )

• ประเทศไทยมีเข่ือนและ
แหล่งกกัเกบ็น ้าจ านวน
มาก

• ประเทศไทยมีภมิูปัญญาใน
การจดัการทรพัยากรน ้า
ชาวบา้นอยู่มาก

• มีปริมาณน ้าท่ีไม่มากหรอื
น้อยจนเกินไป

        (       )

• ปริมาณการใช้น ้ามีเพ่ิม
สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี

• การส่งน ้าไปใช้ยงัพืน้ท่ียงัมี
ประสิทธิภาพต า่

• ภาวะโลกร้อน

• ขาดการจดัการทรพัยากร
น ้าอย่างเป็นระบบ

สรุปภาพรวมจุดแขง็ (ศักยภาพ) จุดอ่อน 
(อุปสรรค)ของทรัพยากรน า้
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ความสมดุลทรัพยากรน า้
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ขีดความสามารถ ดัชนีความสุขของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ

ประเทศ
ความสามารถใน
การแขง่ขนั1 ดชันี HPI2 ดชันี GDI3 ดชันี HDI4

สหรฐัอเมรกิา 1 150 10 12

สงิคโปร์ 2 131 - 25

จนี 17 31 72 81

ญีปุ่น่ 22 95 13 8

มาเลเซยี 19 44 57 63

ไทย 27 32 70 78

ประเทศทัง้หมด 55 178 177 177

ที่ม : 1 ข้ มลูจ   International Institute for Management Development (IMD), 2008
2 ด   ีโล แหง่ ว มสขุ (Happy Planet Index: HPI) ข้ มลูจ  New Economics Foundation (NEF), 2006 
3 ด   ี   พ ฒ  ต ม พศ (Gender - related Development Index: GDI), ข้ มลูจ  Human Development    Report 2007/2008, United Nations Development Programme (UNDP), 2008 
4 ด   ี ีว้ ด   พ ฒ     (Human Development Index: HDI), ข้ มลูจ   Human Development Report 2007/2008, United Nations Development Programme (UNDP), 2008 
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ความหมายของค าว่าเศรษฐกิจสมดุลจากการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนใน 5 ภูมิภาค

ระบบเศรษฐกจิทีม่คีวามสมดุลจะต้องสมดุลทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นการ
พฒันาในทุกๆ ภาคสว่นไปพรอ้มๆ กนั โดยผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาในแต่ละสว่นตอ้งยอมรบัได้
และไมท่ าลายสว่นอืน่ๆ ทีเ่หลอื เชน่ในการพฒันาเศรษฐกจิไมค่วรสรา้งความเสยีหายอย่างรุนแรงต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ควรสร้างความเสียหายให้แก่สาขาเศรษฐกิจอื่นๆ 
เชน่เดยีวกนั

ระบบเศรษฐกจิทีม่คีวามสมดุลจะตอ้งสมดุลทัง้ทางเศรษฐกจิและจรยิธรรม มกีารด าเนินชวีติที่
อยู่ภายในสงัคมทีม่พีืน้ฐานความเป็นอยู่ทีด่ ีมรีายไดต้ามความสามารถทีม่อียู่ มีองค์ประกอบของปจัจยั 4 
และภายในสงัคมจะต้องมกีารใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า การพฒันาจะต้องอยู่ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม ซึ่งทุก
ฝา่ยจะตอ้งไดร้บัผลประโยชน์รว่มกนั การด าเนินไปของเศรษฐกจิตอ้งไมมุ่ง่หวงัผลก าไรเพยีงอย่างเดยีวแต่
ตอ้งค านึงถงึศลีธรรมดว้ย 

มุมมองด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม

มุมมองด้านจริยธรรม
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มุมมองด้านความเท่าเทยีมกนั
ความสมดุลจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพยีง และการแบ่งปนัของคนในสงัคม ช่วยลด

ความแตกต่างในสงัคม ลดช่องว่างระหว่างคนจนกบัคนรวย มคีวามพอดขีองทุกเพศทุกวยั และความมี
สมดุลในวถิชีวีติของคนในสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบท เช่น การเขา้ถงึบรกิารสาธารณูปโภค บริการสุขภาพ 
การศกึษา ให้โอกาสกบัทุกคนในสงัคมในการเขา้ถึงทรพัยากรได้เท่าเทยีมกนั ไม่กระจุกตวัอยู่ ที่กลุ่มใด
กลุม่หนึ่ง 

มุมมองด้านเวลา

เศรษฐกจิจะตอ้งมคีวามสมดุลระหว่างทรพัยากรทีม่อียู่ทัง้การใชใ้นปจัจุบนัและอนาคต การใช้
ทรพัยากรนัน้ เพือ่ด ารงชพีของคนในสงัคม และชว่ยใหทุ้กภาคสว่นของสงัคมมคีวามสุขและสามารถพึง่พา
ตนเองได้ การบรโิภคหรอืการใช้จ่ายจงึต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางด้านทรพัยากรธรรมชาตทิี่ มอียู่อย่าง
จ ากดั และตอ้งค านึงถงึคนในรุน่ถดัๆ ไปดว้ย 

ความหมายของค าว่าเศรษฐกิจสมดุลจากการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนใน 5 ภูมิภาค



67

ลักษณะของเศรษฐกิจสมดุลที่ส าคัญ

1) ความสมดุลตอ้งมลีกัษณะพลวตั คอื จดุสมดุลปรบัเปลีย่นไปเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงทาง
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม และทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม

2) ความสมดุล หมายถงึดุลยภาพ เสถยีรภาพ และความมัน่คงในระยะยาว ซึง่หมายถงึ
ความสามารถของระบบเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีจ่ะฟ้ืนกลบัสูส่ภาพปกตไิด ้เมือ่
ไดร้บัแรงกระแทกอยา่งรนุแรงซึง่คาดไมถ่งึ

3) ความสมดุลไมไ่ดห้มายถงึความเทา่กนั แต่หมายถงึความพอด ีระหวา่งมติทิีพ่จิารณา เชน่ 
ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน หรอืระหวา่งภาคเอกชนชนบทและภาคเมอืง และระหวา่งสาขา
เศรษฐกจิ เป็นตน้

4) ความพอดรีะหวา่งการใชท้รพัยากรและการผลติ ตอ้งตัง้อยูบ่นหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
มฉิะนัน้แมจ้ะมคีวามสมดุลระหวา่งอุปสงค-์อุปทาน แต่เป็นไปในสภาพทีฟุ่ม่เฟือย ยอ่ม
สง่ผลใหท้รพัยากรรอ่ยหรอและสงัคมเป็นสงัคมบรโิภคไมม่ทีีส่ ิน้สุด
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ค าจ ากัดความ
“ระบบเศรษฐกิจ ซึ งมีการด่าเนินการควบคู่ไปกับการเปลี ยนแปลง

ของสังคมและสิ งแวดล้อม โดยผลของการด่าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ต้องไม่ท่าลายทรัพยากร สิ งแวดล้อม และสภาพสังคม แต่ก่อให้เกิดความ
ยั งยืนมั นคงด้วยการมีภูมิคุ้มกันตนเองจากผลทางลบที อาจเกิดขึ้น โดย
สามารถพึ งพาตนเองได้ และทุกภาคส่วนของสังคมมีความสุข อยู่ร่วมกัน
อย่างโอบเอ้ือเกื้อกูลกันจากรุ่นปัจจุบันสู่รุ่นลูกหลาน”



69

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

ลูกข่างที่หมุนนั้นไม่ได้ตั้งตรงและอยู่กับที่ ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลที่ไม่
จ าเป็นต้องมีความส าคัญที่หนักเท่ากันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อาจหนักไปทางเศรษฐกิจบ้าง แต่ไม่ได้ท าลายสังคม หรือสิ่งแวดล้อม จนลูกข่างไม่
อาจหมุนอยู่และเคลื่อนไปข้างหน้าได้ นั่นหมายถึงเศรษฐกิจสมดุลใหม่ ใน
ความหมายของโครงการนี้
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3. ชุมชนเขม้แข็ง

4. เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม

5. สภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศสมดุล
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สมดุล
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การเปลีย่นแปลงของความอยูเ่ยน็เป็นสุขรว่มกนัในสงัคมไทย ในปีพ.ศ.2544-2549 

ดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุขในสงัคมไทย ในปีพ.ศ.2549
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มหีลกัประกนัและความปลอดภยัในการท างาน

พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ

ภมูคิุม้กนัทางเศรษฐกจิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ

ปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง

การกระจายรายได้

การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอย่าง

เป็นธรรม

เศรษฐกจิเขม้แขง็เป็นธรรม ในปีพ.ศ.2549

3. ดัชนีวัดความสมดุล
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ควำมไม่สอดคล้องของกำรใช้ปัจจยัทุนท่ีมีอยู่ อันได้แก่ ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแมจ้ะยงัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงกำรแข่งขนั แต่ก็เส่ือมโทรมลงอย่ำงมำกใน
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีควำมพร้อมด้ำนทุน โดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีอยู่ในเกณฑ์
ค่อนขำ้งดี แต่ยงัอ่อน โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ได้ถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของประเทศ ปัจจัยเหล่าน้ี เป็นเหตุเร่ิมต้นของการพฒันาที่ขาดสมดุลผ่านการ
ก าหนดนโยบาย และการจัดการของภาครัฐ ที่การมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ
ต ่า ท ำให้ผลผลิตของประเทศไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภำพบนฐำนกำรผลิตท่ีเป็นเกษตรกรรม
ของประเทศ ซ่ึงแมว้ำ่จะมีสัดส่วนของผูมี้งำนท ำในภำคเกษตรมีสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 39.5 
แต่หำกเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีแรงงำนไดรั้บกลบัมีสัดส่วนท่ีต ่ำ ผลสืบเน่ืองน้ีน ำไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีท ำใหค้วำมอยูเ่ยน็เป็นสุขในสงัคมไทยท่ีค่อนขำ้งต ่ำ อนัแสดงถึงควำมไม่สมดุล

สรุป
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กระบวนทัศน์ใหม่สู่เศรษฐกิจสมดุล

: ความสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ ความพอดีหรือจุดดุลยภาพระหว่าง ก. กับ 
ข. เช่นความต้องการ กับ การผลิต (อุปสงค์ กับ อุปทาน) ภาคชน กับ 
เมือง

: ความสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ ดุลยภาพซึ งก่ากับด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื อก่ากับมีอุปสงค์ ซึ งมีได้มากอย่างไร้ขอบเขตแม้เมื อมีอ่านาจ
ซื้อมาก และอุปทานเกิดจากการสร้างสรรสินค้าในระดับที ไม่เกิดการ
ท่าลายทรัพยากร และเอาเปรียบแรงงาน

: แนวคิดใหม่ในทางปฏิบัติ ไม่อาจเกิดขึ้นโดยง่าย จึงจ่าเป็นต้องมีมาตรการ
รองรับ โดยนโยบายจากภาครัฐ ซึ งควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และมีการ
ก่ากับ / บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
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ภาพรวมของมาตรการ 
เพ่ือความสมดุลของเศรษฐกิจ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สงัคม
ดชันีความสขุด้วยสขุภาวะ
และสขุภาพจิต – คณุธรรม 

เป็น 80 คะแนน

เศรษฐกิจ
รกัษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ให้เข้มแขง็ และมีความมัน่คง
ในอาชีพเพ่ิมขึน้จาก 54
คะแนน เป็น 80 คะแนน
ความมัน่คงทางอาหารและ
พลงังาน

ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีป่าเพ่ิมขึน้เป็น 33%
ระบบนิเวศสมดลุด้วยคะแนน
เพ่ิมจาก 60 เป็น 80 คะแนน

การเงิน การคลงั
เสถียรภาพการเงิน การ

คลงัและสดัส่วนเศรษฐกิจ
ในประเทศต่อต่างประเทศ 

เป็น 50:50
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• ท่านมีความเห็นเกี ยวกับเป้าหมายด้านต่างๆ ที จะน่าเสนอต่อไปนี้อย่างไร

• ท่านเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์และมาตรการที จะน่าเสนอหรือไม่อย่างไร

ประเด็นอภิปราย
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เป้าหมาย 20 ประการ 
เพื่อน ายุทธศาสตร์หลักสู่เศรษฐกิจสมดุลใหม่

 พืน้ทีป่า่ไมเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 33 ของพืน้ทีใ่นระยะปานกลาง และรอ้ยละ 40
ในระยะยาว (กรมปา่ไม)้

 พืน้ทีป่า่ชายเลนเพิม่ขึน้เป็น 2.4 ลา้นไร(่ คา่เกณฑม์าตรฐานกรมปา่ไม้

 การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดล์ดลงเหลอื (MDGS) 2.4 ตนั/คน/ปี( คา่
มาตรฐาน (กรมพลงังานทดแทน)

 สดัสว่นแหลง่น ้าทีม่คีุณภาพอยา่งต ่าในเกณฑพ์อใชเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 100) 
คา่สงูสดุใน 5 ปีทีผ่า่นมาเทา่กบัรอ้ยละ 74

1. เป้าหมายเพือ่ ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (4 ข้อ)
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2. เป้าหมายเพือ่ ยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางเศรษฐกจิ (10 ข้อ)

 การมงีานท าดว้ยรายไดแ้ละสวสัดกิารทีเ่พยีงพอ รอ้ยละ 98 ของก าลงัแรงงานทกุสาขา (อตัราวา่งงาน
ปกตริอ้ยละ 2)

 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ เฉลีย่รอ้ยละ 5-7 ต่อปี 
 ระดบัการเปิดประเทศรอ้ยละของ GDP ไมเ่กนิรอ้ยละ 110 (สงูสดุใน 5 ปีทีผ่า่นมา 121.7 เทา่กบั 68.7 

คะแนน) (สศช.)
 ดุลบญัชเีดนิสะพดัต่อ GDP รอ้ยละ 6.0 (5.56 สงูสดุ เทา่กบั 83.11 คะแนน)
 การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงโดยมปีระสทิธภิาพการผลติรวม (TFP) รอ้ยละ 5.5 (สงูสดุ 5.06 เท่ากบั 

88.89 คะแนน) (ธ.ป.ท. และ สมช.)
 สดัสว่นการออมต่อ GDP รอ้ยละ 30 (สงูสดุ 31.10 เทา่กบั 72.14 คะแนน)
 สดัสว่นการน าเขา้วตัถุดบิและสนิคา้ทนุต่อ GDP รอ้ยละ 33–34 หรอืเทา่กบั 80 คะแนน (ต ่าสดุ 39.54

เทา่กบั 70 คะแนน)
 การกระจายรายได ้และผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม ดชันีไทลไ์มเ่กนิ 0.13 และดชันี Gini ไมเ่กนิ 0.30(

ต ่าสดุ 0.139 เทา่กบั 80.95 คะแนนและ คา่ Gini = 49.5
 ความมัน่คงทางอาหารโดยก าหนดสดัสว่นพืน้ทีผ่ลติอาหารอยา่งน้อยรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีเ่กษตร
 ความมัน่คงดา้นพลงังานต่อการผลติพลงังาน (หมนุเวยีน) ไดใ้นประเทศ รอ้ยละ 60 ของปรมิาณการใช้
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3. เป้าหมายเพือ่ ยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางสังคม (6 ข้อ)

 การมสีุขภาวะทีด่โีดยเพิม่สดัสว่นแพทยต์่อประชากรเป็น 1:1,500 (มาตรฐาน WTO)

 หลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบัมสีดัสว่นของศลีธรรม–สงัคมต่อความรู ้25:75

 องคก์รชุมชนเขม้แขง็พึง่ตนเองได ้และมเีสถยีรภาพการเงนิดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 70
ของกลุ่มและสหกรณ์ (เกณฑม์าตรฐาน) (คา่สงูสดุ = 36.81 ในปี 2544 ดว้ยคะแนน 
52.6)

 สงัคมมธีรรมาภบิาล (ดชันีปลอดคอรร์ปัชนั) เป้าหมาย 8 คะแนน (เพิม่จาก 3.6 จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

 ธรรมาภบิาลภาคเอกชน มคีะแนนเป้าหมาย 8 คะแนน (เพิม่จาก 7.1)

 ทอ้งถิน่บรหิารจดัการชุมชนตามความตอ้งการของชุมชนอยา่งไดผ้ลโดยมสีดัสว่น
รายไดข้องทอ้งถิน่ต่อรายไดข้องรฐัดว้ยเป้าหมาย รอ้ยละ 35 (คา่เกณฑม์าตรฐานจาก 
25.2 ในปี 2551)
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8. ด้านวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

9. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

10. ด้านสังคม และวฒันธรรม

11. การจัดการภาครัฐ และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

มาตรการ และแนวการด าเนินงาน

1. ด้านการเกษตร

2. ด้านการเงิน และการคลงั

3. ด้านทรัพยากรมนุษย์

4. โครงสร้างพืน้ฐาน ลอจิสติกส์

และพลงังาน

5. ด้านการค้า และบริการ

6. ด้านการท่องเที่ยว

7. ด้านอุตสาหกรรม

ครอบคลมุ 11 ภาคส่วน และจดัเป็น 6 กลุ่มมาตรการ
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กลุ่มมาตรการหลัก 6 ด้าน

1. กระจายความมัน่คงทางอาชีพให้ทั่วถึง
เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของกลุ่มโครงสร้ำงอำชีพทำงกำรเกษตร 
เพิ่มควำมสำมำรถทำงดำ้นกำรแข่งขนัใหก้บัธุรกิจทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่วเพือ่มัน่คงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมท่ีมีอยูโ่ดยแกปั้ญหำสงัคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไป 
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรม 

3. พฒันาระบบการศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืด้วยยัง่ยนืด้านจริยธรรมและวชิาการ 
ปรับปรุงกระบวนทศัน์ในกำรศึกษำทั้งวชิำกำรและจริยธรรมใหเ้หมำะกบัวยั 
ปรับหลกัสูตรใหร้องรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกและสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำชีพ 
เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหอ้ำชีพครู 

4. เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน และบุคคล 
สร้ำงปลูกฝังวฒันธรรม จริยธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีท ำใหส้งัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งสงบสุข 
ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพกำยและจิต 
เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรวำงแผนงำนเพื่อพฒันำทอ้งถ่ิน 
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5. เสริมสร้างเสถียรภาพการเงนิ การคลงั
ส่งเสริมกำรออมในระดบัครัวเรือน ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ
สร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งตลำดกำรเงินและตลำดทุน
โครงสร้ำงกำรบริหำรซ่ึงปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งทนัท่วงที
ภำครัฐและเอกชนยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรกำรเงินและกิจกำร

6. เพิม่ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยราชการ 
สร้ำงระบบกำรท ำงำนอยำ่งโปร่งใสและท ำงำนตำมแผนระยะยำว 
เสริมสร้ำงวฒันธรรมในกำรท ำงำนร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำนและกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเฉพำะทอ้งถ่ิน 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและกำรท ำงำนของกระบวนกำรยติุธรรม 
สร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งรัฐบำลกลำงและรัฐบำลทอ้งถ่ินในดำ้นกำรปกครอง

กลุ่มมาตรการหลัก 6 ด้าน
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•เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่มโครงทางอาชพีทางการเกษตร 
•เพิม่ความสามารถทางดา้นการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิทอ้งถิ่น 

กระจายความมัน่คง
ทางอาชพีใหท้ัว่ถงึ

•ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมทีม่อียู่
โดยแกป้ญัหาสงัคมและสิง่แวดลอ้มควบคู่ไป
•ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และวฒันธรรม 

พฒันาอุตสาหกรรมและการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่ความมัน่คง
ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

•ปรบัปรงุกระบวนทศัน์ในการศกึษาทัง้วชิาการและจรยิธรรมให้
เหมาะกบัวยั
•ปรบัหลกัสตูรใหร้องรบัการเปลีย่นแปลงของโลกของโลกและสร้าง
ความมัน่คงทางอาชพี 
•เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหอ้าชพีคร ู

พฒันาระบบการศกึษา
เพือ่ความยัง่ยนืดา้น
จรยิธรรมและวชิาการ

•สรา้งระบบการท างานอย่างโปรง่ใสและท างานตามแผนระยะยาว 
•เสรมิสรา้งวฒันธรรมในการท างานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานและกบั
ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งโดยเฉพาะทอ้งถิน่ 
•เพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมายและการท างานของ
กระบวนการยตุธิรรม 

เพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานของหน่วย

ราชการ

•ส่งเสรมิการออมในระดบัครวัเรอืน ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ
•สรา้งความสมดุลระหว่างตลาดการเงนิและตลาดทุน
•โครงสรา้งการบรหิาร ซึง่ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงอยา่งทนัท่วงที
•สรา้งความสมดุลระหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ในดา้น
ต่างประเทศ
•ภาครฐัและเอกชนยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารการเงนิ
และกจิการ

เสรมิสรา้ง
เสถยีรภาพการเงนิ

การคลงั

•สรา้งปลกูฝงัวฒันธรรม จรยิธรรมและสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหส้งัคม อยู่
รว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสุข ส่งเสรมิการดแูลสุขภาพกายและจติ
•เพิม่การมสี่วนรว่มของชุมชนในการวางแผนงานเพื่อพฒันาท้องถิน่ 

เสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

และบุคคล

ชุมชน
เขม้แขง็

5

ความมัน่คง
ในชวีติ
มนุษย์

สงัคม 
ประชาธปิไตยมี
ธรรมภบิาล

6

สิง่แวดลอ้ม
4ครอบครวัและ

สงัคมทีอ่บอุ่น

3

เศรษฐกจิธรรม
และเขม้แขง็

2

สุขภาพ
1

ความเช่ือมโยงของดชันี
อยู่เยน็เป็นสุขและกลุ่ม
มาตรการ
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มาตรการสู่เศรษฐกิจสมดุลใหม่

1. มาตรการการผลักดันให้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นกลไกที ส่าคัญในการลดความเสี ยง
ด้านราคาของเกษตรกร

2. มาตรการสนับสนุนระบบฟาร์มสัญญา (contract farming) และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที 
เป็นธรรม

3. มาตรการส่งเสริมการเกษตรที ไม่ท่าลายสิ งแวดล้อม
4. มาตรการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม
5. มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรเพื อเพิ มมูลค่าเพิ มของสินค้าและเพิ มปริมาณการใช้

วัตถุดิบ
6. มาตรการจัดตั้ง Farmer’s University
7. มาตรการเกษตรเชิงพาณิชย์
8. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื อเพิ มประสิทธิภาพในการจัดการตลาด
9. มาตรการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

กลุ่มท่ี 1 กระจำยควำมมัน่คงทำงอำชีพใหท้ัว่ถึง
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มาตรการสู่เศรษฐกิจสมดุลใหม่

10. มาตรการบริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตรแบบบูรณาการ
11. มาตรการการก่าหนดโครงสร้างทางการเกษตรที เหมาะสมในระยะยาว
12. มาตรการสร้างค่านิยมที ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเสริมสร้างความมั นคงทาง

อาชีพเกษตรกรให้เป็นที ประจักษ์และให้ความรู้
13. มาตรการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรแบบยั งยืน
14. มาตรการเร่งรัดการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที ดิน มีฐานข้อมูลดีอยู่แล้ว เพื อ

น่าไปใช้ในการจัดการและอนุรักษ์ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
15. มาตรการการจัดการพื้นที ตามศักยภาพเพื อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ งแวดล้อม
16. มาตรการการสร้างแรงจูงใจและกลไกเพื อการท่าประมงที ยั งยืน
17. มาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในที ดินที เสื อมโทรม
18. มาตรการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

กลุ่มท่ี 1 กระจำยควำมมัน่คงทำงอำชีพใหท้ัว่ถึง (ต่อ)
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มาตรการสู่เศรษฐกิจสมดุลใหม่

19. มาตรการส่งเสริมการเพิ มพื้นที ป่าธรรมชาตินอกป่าอนุรักษ์ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้ที ดิน
สาธารณะ ทุ่งเลี้ยงสัตว์และที ดินอื นๆ ที ประชาชนในบริเวณนั้นใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นป่า
ชุมชน

20. มาตรการฟื้นฟูแหล่งผลิตทรัพยากรประมงเพื อเป็นฐานในการพัฒนา
21. มาตรการก่ากับและควบคุมการจัดการคุณภาพสิ งแวดล้อมของแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้่า 

เพื อให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
22. มาตรการจัดท่าธนาคารอาหารทะเลส่าหรับชุมชน
23. มาตรการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน 

น้่า ป่า ในการใช้ความได้เปรียบทาง ธรรมชาติเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง
24. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที เข้มแข็งในท้องถิ น
25. มาตรการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม SMEs อย่างเป็น

ระบบ

กลุ่มท่ี 1 กระจำยควำมมัน่คงทำงอำชีพใหท้ัว่ถึง (ต่อ)
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มาตรการสู่เศรษฐกิจสมดุลใหม่

26. มาตรการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการค้าและบริการของ SMEs ไทย
27. มาตรการการพัฒนาความรู้ให้แก่ธุรกิจไทยโดยการท่างานร่วมกันระหว่างเอกชน ชุมชน และ

มหาวิทยาลัย
28. มาตรการเพิ มสมรรถนะแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ น ในการบริหารจัดการสิ งแวดล้อม 

(อปท.) /มลพิษในท้องถิ น
29. มาตรการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นวาระแห่งชาติ (Logistics National 

Agenda)
30. มาตรการพัฒนาการขนส่งระบบราง
31. มาตรการ พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรของอุตสาหกรรมขนส่ง SMEs 

กลุ่มท่ี 1 กระจำยควำมมัน่คงทำงอำชีพใหท้ัว่ถึง (ต่อ)
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มาตรการสู่เศรษฐกิจสมดุลใหม่

1. มาตรการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนส่าหรับอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่

2. มาตรการ ส่งเสริมการปรับเปลี ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม
3. มาตรการ ส่งเสริมการปรับเปลี ยนพฤติกรรมการบริโภค
4. มาตรการ ใช้มาตรการทางสังคมเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ

สิ งแวดล้อม
5. มาตรการ สร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร
6. มาตรการ สร้างกลไกและกระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ด่าเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
7. มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน

การจัดการขยะมูลฝอยและน้่าเสียและมลพิษ ทางอากาศ

กลุ่มท่ี 2 พฒันำอุตสำหกรรมและกำรท่องเท่ียวเพ่ือควำมมัน่คงดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
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8. มาตรการ บูรณาการการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายอย่างครบวงจร
9. มาตรการ สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที ยวของประเทศไทย
10. มาตรการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศการท่องเที ยว
11. มาตรการ พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที ยว
12. มาตรการ ก่ากับ ควบคุมกิจกรรมการท่องเที ยวในพื้นที ที มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
13. มาตรการ จัดการการท่องเที ยวไม่ให้มีการท่าลายระบบนิเวศ รวมทั้ง วิถีวัฒนธรรม ชุมชน

และค่านิยมที ดีของชุมชน

กลุ่มท่ี 2 พฒันำอุตสำหกรรมและกำรท่องเท่ียวเพ่ือควำมมัน่คงดำ้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ)
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1. มาตรการการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนเป็นแบบบูรณาการ 
2. มาตรการ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที อยู่ในกลุ่มเสี ยงและเด็ก

พื้นที เสี ยง
3. มาตรการ ปฏิรูปหลักสูตรโดยเพิ มหลักสูตรการเรียนรู้จากครอบครัวและวัฒนธรรมท้องถิ น
4. มาตรการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา โดยจัดการเรียนการ

สอนผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มาตรการ ส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้มากขึ้นเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน
6. มาตรการ สร้างวัฒนธรรมของความคิดริเริ มสร้างสรรค์
7. มาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาเพื อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
8. มาตรการ เปิดโอกาสให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาด้วยตนเอง เพื อให้การผลิต

นักศึกษาต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
9. มาตรการ ปรับปรุงระบบประเมินครู และค่าตอบแทนครูทุกระดับ

กลุ่มท่ี 3 กำรพฒันำระบบกำรศึกษำเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื ดว้ยจริยธรรมและวชิำกำร
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1. มาตรการ การจัดตั้งศูนย์รวมปราชญ์ชุมชนในท้องถิ นและผู้เชี ยวชาญในท้องถิ น
2. มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกระดับ
3. มาตรการ การจัดสรรงบประมาณภาครัฐสูท่้องถิ น โดยใช้ดัชนีความเป็นเศรษฐกจิ

พอเพียง (Sufficiency Economy Index) การจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
productivity ของแต่ละพื้นที 

4. มาตรการ จัดท่าฐานข้อมูลท้องถิ น เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถตรวจสอบไดง้่าย
จากส่วนกลาง

5. มาตรการ พัฒนาขีดความสามารถและการปรับปรุงคุณธรรม จริยธรรมผู้น่าและบคุลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

กลุ่มท่ี 4 เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชนและบุคคล
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1. มาตรการ สร้างระบบตรวจสอบ เพื อป้องกันและระมัดระวังความเสี ยงจากระบบการเงิน
ภายนอกที มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นและมีภาวะแปรปรวนของระบบเศรษฐกิจและ
สิ งแวดล้อมภายนอก ที จะส่งผลให้เกิดความผันผวนทางด้านการเงินเพิ มสูงขึ้น

2. มาตรการ ส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ล่าพูน เชียงราย ล่าปาง และจังหวัดตามเส้นทาง 
East-West Corridor ได้แก่ ตาก พิษณุโลก ขอนแก่น มุกดาหาร และหนองคาย .ให้เป็น 
hub ด้านการเงิน การค้า และการลงทุน

3. มาตรการ สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยชุมชนเป็นเจ้าของ
4. มาตรการ เสริมสมรรถนะท้องถิ นในการบริหารการคลังและการวางแผนชุมชนอย่างมีส่วน

ร่วม โดยค่านึงถึงทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
5. มาตรการ การจัดหานักเศรษฐศาสตร์ที มีความเชี ยวชาญประจ่าองค์การบริหารส่วนต่าบล 

(อบต.) และการสร้างเครื องมือที ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการบริหารงาน
6. มาตรการ ส่งเสริมองค์การบริหารส่วนต่าบล ให้มีความสามารถในการหารายได้ของตนเอง

ให้เพิ มขึ้นอย่างนัยส่าคัญและยั งยืนต่อเนื อง

กลุ่มท่ี 5 เพ่ิมเสถียรภำพทำงกำรเงิน กำรคลงั
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1. มาตรการ แก้ไขและป้องกันการทุจริตคอรัปชั นในทุกภาคสว่น
2. มาตรการ การวางแผนร่วม การสร้างวัฒนธรรมท่างานร่วมกันระหว่างหนว่ยงาน
3. มาตรการ การใช้ข้อมูลร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
4. เสริมสมรรถนะทอ้งถิ นในการวางแผนชุมชนอย่างมีสว่นร่วม โดยค่านึงถึงทรัพยากรและ

สิ งแวดล้อม
5. มาตรการ แก้กฎระเบียบของประเทศที เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างยั งยืนและสมดุล

ของประเทศ

กลุ่มท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำร


