
ทกุภาคสว่นรว่มก าหนด “เสน้ทางประเทศไทย... ส ูป่ระชาคมอาเซียน” 
ในการประชมุประจ าปี ๒๕๕๖ ของ สศช. 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจ าปี 
๒๕๕๖ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เรื่อง “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จ.นนทบุร ี

เตรยีมความพรอ้มของไทยส ูป่ระชาคมอาเซียน  

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน
ว่า กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมการและการพัฒนาเพื่อให้
ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายของรัฐบาลที่ได้บูรณาการยุทธศาสตร์
ประเทศและแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ เข้าด้วยกัน โดยรัฐบาล
ได้ใช้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนมิใช่เพียงแค่ภาครัฐจึงควรมีการเตรียมความพร้อมและบูรณาการ 
แนวทางการด าเนินงานในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน
พิจารณาถึงสภาพความพร้อมในปัจจุบัน และแนวทางที่จะด าเนินการในระยะเวลาที่เหลือ
นับจากนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์อาเซียน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกภาคส่วน 

การประชุมวิชาการประจ าปีของส านักงานฯ ในปีนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะความพร้อมของไทยในปัจจุบัน 
ก าหนดแนวทาง กลไก และกระบวนการด าเนินงานที่จะสร้างความเข้มแข็ง
และเอกภาพส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป  
โดยส านักงานฯ ได้เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้น า
ภาคประชาสังคมและผู้น าชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ 

ยทุธศาสตรแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ กบัอาเซียน  

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์  
ซึ่งให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของชุมชนในการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในโลกอาเซียน และอนุภูมิภาค 



๒ 

 

และพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการคุ้มครองภายในประเทศและรองรับการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน เน้นส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือ
ในการผลิตการตลาด ปรับปรุงกฎระเบียบและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไกที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งตลาดเอเชียและแอฟริกา 
รวมทั้งเพิ่มบทบาทของสกุลเงินเอเชียที่มีศักยภาพ เพื่อน าไปสู่การเป็นเงินสกุลกลางส าหรับการท าธุรกรรม 
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และการสร้างค่านิยม 
ให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการยกระดับ 
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มบทบาทประเทศไทย 
ในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการควบคุม
และลดมลพิษด้วยการพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย เพื่อรองรับมาตรการส่ง เสริมการค้าเสรี 
ภายในกรอบความร่วมมือต่างๆ  

ยุทธศาสตร์การการสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เช่น พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และระบบ โลจิ ส ติ ก ส์ ภ าย ใต้ ก รอบความร่ วมมื อ 
ในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาฐานการลงทุน 

โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ และก าหนด
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เป็นต้น ส าหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน   โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย  
เพื่อสร้างความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค ส่วนการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้
และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสนับสนุนกลไกการพัฒนา 
ระดับพื้นที่  

 



๓ 

 

เสรมิสรา้งความพรอ้มเฉพาะดา้นส ูป่ระชาคมอาเซียน  

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การประชุมประจ าปีครั้งนี้ ได้เชิญทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วม 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นส าคัญในการระดมความเห็นแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี ้

กล ุ่มท่ี ๑ การเตรียมความพรอ้มดา้นการเงิน การคลงั และการคา้การลงทนุ 

เพ่ือเขา้ส ูป่ระชาคมอาเซียน 

“ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” มุ่งให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอาเซียน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การเปิดตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกัน (๒) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ (๔) การเชื่อมโยง
ของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีแนวทางด าเนินการในด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ อาทิ เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ด าเนินการเปิดเสรีทางการค้าทั้งด้านการปรับลดอัตรา
ภาษีศุลกากรและการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  อ านวยความสะดวกการค้าเพื่อลดต้นทุน  
ของผู้ส่งออก และพัฒนาความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในภูมิภาค เป็นต้น นโยบายการเงินและสถาบันการเงิน 
เช่น ปรับปรุงเป้าหมายนโยบายการเงินในปัจจุบันให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในเชิงสถาบัน ทั้งกฎหมายคุ้มครองนักลงทุนและผู้บริโภค เป็นต้น นโยบายการคลัง อาทิ 
สร้างความร่วมมือกันหรือหารือความตกลงร่วมกันทางด้านนโยบายภาษีกับประเทศสมาชิก ให้ความส าคัญ  
กับการด าเนินนโยบายด้านรายจ่าย ปรับปรุงมาตรการ เงื่อนไข การให้แรงจูงใจที่สนับสนุนการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและนโยบายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายด้านแรงงาน เช่น พัฒนาทักษะแรงงาน
ให้สฮดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มความได้เปรียบเพิ่มขึ้น พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
ในสาขาที่เปิดเสรีเพื่อให้ได้มาตรฐานสากละและรองรับการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

กล ุม่ท่ี ๒ สรา้งสงัคมผ ูป้ระกอบการไทย กา้วอยา่งมัน่ใจส ูป่ระชาคมอาเซียน 

การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก และพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถปรับตัว
รองรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมี
แนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ บทบาทภาครัฐ ควรด าเนินการ อาทิ 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้ เอื้ อต่อการส่ง เสริมการลงทุน
ภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตและฐานการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ สนับสนุน
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น การปรับตัวของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาผลิตภาพ 
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนทักษะฝีมือแรงงาน และ
สร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์ภายในประเทศ เป็นต้น  



๔ 

 

กล ุม่ท่ี ๓ สรา้งสรรคส์งัคมไทยส ูป่ระชาคมอาเซียน  

แนวทางการสร้างสังคมไทย ควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ อาทิ เร่งยกระดับทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคุณภาพแรงงานไทย โดยยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ ตลอดทุกช่วงวัย 
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสการมีงานท า 
รวมทั้งเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่ม/สาขาอาชีพ ควบคู่ ไปกับ 
การพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน 
พร้อมทั้งสร้างสังคมไทยที่มีการคุ้มครองทางสังคม

อย่างทั่วถึงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยเสริมสร้างคุณภาพในการบริการสุขภาพ เร่งจัดการให้แรงงาน  
ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการพัฒนาระบบประกันสังคมให้เข้มแข็ง และผลักดัน 
ให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์
และยาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวและพัฒนาการ
ของกระบวนการค้ามนุษย์และยาเสพติด ทั้งในประเทศ ตามชายแดน และภูมิภาคอย่างใกล้ชิด  

กล ุม่ท่ี ๔ การเช่ือมโยงโครงสรา้งพ้ืนฐานส ูอ่าเซียน 

ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีความได้เปรียบในการพัฒนา 
เป็นแหล่งผลิตที่สามารถตอบสนองอุปสงค์ใหม่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ และ
เพื่อให้การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพรองรับ
การเคลื่อนย้ายคน สินค้า และบริการที่คล่องตัว รวมถึง
ความสามารถในการสนองตอบต่อประสิทธิภาพการผลิต  
ความน่าเชื่อถือด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านพลังงาน 
ประเทศไทยควรเร่งรัดการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเส้นทาง
ขนส่งคมนาคมที่ขาดอยู่ทั้งทางบกและทางราง การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพท่าเรือหลักของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพแข่งขันได้ การส่งเสริมระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาความร่วมมือการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้า การพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน และปรับปรุงขีดความสามารถทางด้าน ICT 
ตามกรอบความร่วมมือของอาเซียน 

กล ุม่ท่ี ๕ การเตรยีมความพรอ้มระดบัจงัหวดัเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน 

การเตรียมความพร้อมของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ควรมีการก าหนดบทบาทและกิจกรรมหลัก 
ของพื้นที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดให้มีความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบความร่วมมือ 
อนุภูมิภาค และกรอบข้อตกลงอาเซียน เพื่อให้จังหวัด

และกลุ่มจังหวัดสามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุล ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
เอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน โดยมีความสอดคล้องกับการจัดท าโซนนิ่ง การบริหารจั ดการน้ า และ
กรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารจัดการ



๕ 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรน้ ามีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตสินค้าให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีโครงข่ายในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน 

กล ุม่ท่ี ๖ ส ูป่ระชาคมอาเซียน : บรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้มอยา่งไรใหย้ัง่ยืน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคาดว่าจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัว
และเตรียมความพร้อมในระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด และเร่งด าเนินการก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการค้า
การลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง 
ที่ ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  ร ะ ย ะ สั้ น  โ ด ย เ ร่ ง เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการบริ โภคที่ยั่ งยืนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 
เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน เร่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เร่งรัดให้มีการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

ส่วนในระยะยาว ได้แก่ มุ่งพัฒนาคนโดยการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษาทั้งใน 
และนอกสถาบันการศึกษา สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  
และเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการปฏิรูป
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้ เอื้ อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถรองรับ  
การใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน 

ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะน าผลการระดมความคิดเห็นไปประมวลและจัดท าแนวทางการขับเคลื่อน  
ที่เป็นรูปธรรมที่ใช้เป็นแผนที่น าทางที่ระบุถึงกลไกและกระบวนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เกิดประโยชน์  
ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคีการพัฒนาในประเทศไทยเอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ 
ประเทศ ก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป    

ผลการประเมินช่วงปีแรก แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ 

ส าหรับผลการพัฒนาประเทศในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เลขาธิการฯ กล่าวว่า สังคมไทย 
มีระดับความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มขึ้น 
จากต้องปรับปรุงมาอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยค่าดัชนีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๕.๗๖ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๖๙.๘๗ ในปี ๒๕๕๔ และ
ร้อยละ ๗๑.๓๖ ในปี  ๒๕๕๕ ทั้ งนี้ปัจจัย
เกื้อหนุนที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น เกิดจากความเข้มแข็ง 

ของชุมชน เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม ครอบครัวมีความอบอุ่น และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 



๖ 

 

โดยดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ ๔๖.๓๘ ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ 
๗๖.๔๗ ในปี ๒๕๕๔ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
เนื่องจากชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูล สามารถพึ่งตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  

นอกจากนี้ ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ปรับเพิ่มจากร้อยละ ๗๔.๒๒ เป็นร้อยละ ๗๖.๗๓ 
และร้อยละ ๘๐.๑๐ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และพึ่งตนเอง 
ได้มากขึ้น ขณะที่ครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๘.๓๑ จากการที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ เอาใจใส่ดูแลกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น ส่วนสังคมประชาธิปไตยที่มี 
ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ แต่ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  

ส าหรับปัจจัยบั่นทอนที่ส่งผลกระทบทางลบต่อความอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย คือ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลที่ปรับตัวลดลง ขณะที่การมีสุขภาวะค่อนข้างทรงตัว กล่าวคือมีสุขภาวะ
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ ๗๒.๑๑ เป็นร้อยละ ๗๒.๐๓ ในช่วงระยะเดียวกัน เนื่องจากปัญหาความเจ็บป่วย 
ที่ป้องกันได้ และคุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข 
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 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 


