
ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 2558

วนัจันทรท์ี ่26 พฤศจกิายน 2555, 15.00-16.30 น. 
ณ บางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์บ ีชัน้ 22 เซ็นทรัลเวลิด์

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ 
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

สมัมนาวชิาการประจ าปี 2555
สถาบนัวจิัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย

หัวขอ้ที ่4 ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม
และชอ่งวา่งทางรายได ้



ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปรับ
Internal 
Process

ระบบ/ก ำลังคน/ 
งบประมำณ

Growth & 
Competitiven

ess

Green GrowthInclusive 
Growth

กำรพัฒนำ
กฎหมำย กฎ และ

ระเบียบ 

กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์

กำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง

กำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของสินค้ำ 
บริกำร กำรค้ำและ

กำรลงทุน

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และ
โลจิสติกส์

กำรเพ่ิมศักยภำพ
ของเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกำส
จำกอำเซียน

กำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตระหนักถึง
ประชำคมอำเซียน

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและ
กำรคุ้มครองทำง

สังคม

คน / คุณภำพชีวิต / ควำมรู้ / ยุติธรรม โครงสร้ำงพื้นฐำน / ผลิตภำพ / วิจัยและพัฒนำ

กฎระเบียบ



เป้าหมายของประเทศใน 10 - 15 ปี

เป้าหมาย
 เพิ่มรายได้ต่อหัวเป็น 12,400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (GNI) 
 รักษาอัตรา การขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.0 - 6.0 ต่อปี ในช่วง 10 - 15 ปีข้างหน้า 

เป้าหมาย
 เพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP    
 เพิ่มปีการศึกษาเฉลี่ยและอัตราการอ่านออกเขยีนได้ 

 GINI coefficient ลดลงเหลือ 0.40 หรือน้อยกว่า เพ่ือยกระดับฐานะของคนทุกกลุ่ม

เป้าหมาย
 ลดการปล่อย GHG ในภาคพลังงาน 

 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 

หลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้

ปานกลาง

ลดความ

เหลื่อมล้้า

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

Growth & Competitiveness

Inclusive Growth

Green Growth



แนวยุทธศาสตร์และนโยบายสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ :

• ด้านเกษตร

• ภาคอุตสาหกรรม

• การท่องเที่ยว

และบริการ

• โครงสร้างพื้นฐาน

• พลังงาน

• การเชื่อมโยง

เศรษฐกิจในภูมิภาค

• การปรับขีดความ 

สามารถในการ

แข่งขัน

• R&D

• การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

• การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุข

• การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี 

และผู้ด้อยโอกาส

• การสร้างโอกาสและรายได้ 

แก่ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน

• แรงงาน 

• ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้้า

• การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

สร้างธรรมาภบิาลและความโปร่งใส

• การพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

• การลดการปล่อย 

GHG
• นโยบายการคลัง

เพื่อสิ่งแวดล้อม

• การฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

บริหารจัดการน้้า

• การเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ

• กรอบแนวทางและ

การปฏิรูปกฎหมาย

• การปรับโครงสร้าง

ระบบราชการ

• การพัฒนาก้าลังคน

ภาครัฐ

• การปรับโครงสร้างภาษี

• การจัดสรรงบประมาณ

• การพัฒนาสินทรัพย์

ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• การแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

• การปฏิรูปการเมือง

GROWTH & 

COMPETITIVENESS
INCLUSIVE GROWTH

GREEN

GROWTH

INTERNAL

PROCESS

28 ประเด็นบูรณาการ



ประชาคมอาเซียนและพนัธกรณี 

พัฒนาการเมอืง คุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน รว่มมอืป้องกนัทาง
ทหารและความมัน่คงอาเซยีน
เพือ่ความสงบสขุ เป็นเอกภาพ 

และแข็งแกรง่

ประชาคมเศรษฐกจิ
ASEAN Economic Community 

Blueprint

ประชาคมการเมอืง-ความมัน่คง
ASEAN Political-Security Community 

Blueprint

ประชาคมสงัคม-วัฒนธรรม
ASEAN Socio-Culture Community 

Blueprint

พัฒนามนุษย ์สวัสดกิาร
สงัคม ลดความยากจน 
สง่เสรมิผูด้อ้ยโอกาส 
สรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน 

พัฒนาสงัคมผา่นกรอบอนุภู
ภมูภิาค แกป้ ญหา

สิง่แวดลอ้ม

ตลาด/ฐานการผลติเดยีว 
ภมูภิาคทีม่คีวามสามารถในการ
แขง่ขนั มกีารพัฒนาทีเ่ท่าเทยีม

และบรูณาการเขา้กบั
เศรษฐกจิโลก 

กฎบัตรอาเซยีน : กรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซยีน
ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY

หนึง่วสิยัทัศน,์ หนึง่เอกลักษณ์, หนึง่ประชาคม

แผนแมบ่ทวา่ดว้ยความเชือ่มโยงระหวา่งอาเซยีน (MPAC)

กายภาพ กฎระเบยีบ ประชาชน

• โครงสรา้งพืน้ฐานทางบก ทาง
ทะเล ทางอากาศ

• ICT
• พลังงาน

• เปิดเสรแีละอ านวยความสะดวกการคา้ 
บรกิาร การลงทนุ

• ความตกลงการขนสง่ในภมูภิาค
• พธิกีารในการขา้มพรมแดน
• เสรมิสรา้งศักยภาพผูป้ระกอบการ

• การศกึษาและ
วัฒนธรรม

• การทอ่งเทีย่ว
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

• ศักยภาพการผลติ
• มาตรฐานสินค้า/บริการ
• ตลาด

• การคุ้มครองแรงงาน
• สวัสดิการสังคม
• สภาพแวดล้อม

• ทักษะภาษาอังกฤษ
• ทักษะฝีมือแรงงาน/ผู้ประกอบการ
• มาตรฐานฝีมือ
• หลักสูตรการศึกษา
• เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก

• ความเชื่อมโยง
• ความสามารถในการรองรับ (capacity)
• กฎ/ระเบียบการขนส่งสนิค้า/ผู้โดยสาร

• พันธกรณี
• อ านวยความสะดวกทางการค้า
• ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

• ตระหนักรู้ทุกกลุ่มทุกวยั
• องค์ความรู้อาเซียน
• วัฒนาธรรมระหว่างประเทศสมาชิก

• ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• อาชญากรรม/ภัยพิบัติ
• การจัดการพ้ืนที่ชายแดน
• ธรรมาภิบาล

• เมืองหลวง
• เมืองอุตสาหกรรม 
• เมืองท่องเที่ยว/บริการ
• เมืองการค้าชายแดน

วิสัยทัศน์: ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกที่

เข้มแข็ง
และสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

อาเซียนร่วมกัน?

3. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

โลจิสติกส์

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

5. การพัฒนากฎหมาย 
กฎ และระเบียบ 

6. การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน

7. การเสริมสร้างความ
มั่นคง

8. การเพ่ิมศักยภาพ
ของเมืองเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน

1. การเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้า 
บริการ การค้า และ

การลงทุน

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการคุ้มครอง

ทางสังคม



เป้าหมาย

• ศักยภาพภาคการผลติ บรกิาร การคา้และการลงทนุเพิม่ขึน้ เพือ่รองรับ
การเปิดเสรแีละใชโ้อกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว

1. การเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ของสนิคา้บรกิารการคา้และการลงทนุ

• ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมและการประกันความเสีย่ง 
และมสีภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ีม่ั่นคงปลอดภัย

2. การพฒันาคณุภาพชวีติและการคุม้ครองทางสงัคม

• โครงสรา้งพืน้ฐานมคีวามเชือ่มโยงและมขีดีความ สามารถในการรองรับ
พรอ้มทัง้มกีฎ ระเบยีบทีอ่ านวยความสะดวกทัง้การคา้และการลงทนุ

3. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและโลจสิตกิส ์

• การมมีาตรฐานการศกึษาอาเซยีน รวมทัง้ทักษะฝีมอืและภาษา

4. การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

• การมกีฎหมาย กฎ และระเบยีบทีอ่ านวยความสะดวกการคา้ การลงทนุ
และสอดรับกับพันธกรณีและขอ้ตกลงอาเซยีน

5. การพฒันากฎหมาย กฎ และระเบยีบ 

• ประชาชนทกุกลุม่เขา้ใจและตระหนักรูถ้งึความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซยีน

6. การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกั ถงึความ ส าคญัของอาเซยีน

• การมคีวามรว่มมอืดา้นการเมอืงและความมั่นคง
เพือ่น าไปสูภ่มูภิาคทีม่บีรรทัดฐาน เอกภาพ และสนัตภิาพรว่มกัน

7. การเสรมิสรา้งความม ัน่คง

• เมอืงหลวงและเมอืงส าคัญมศีักยภาพทีจ่ะเชือ่มโยงกับประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ทัง้ในดา้นอตุสาหกรรม การทอ่งเทีย่วบรกิาร การลงทนุ และการคา้ชายแดน

8. การเพิม่ศกัยภาพของเมอืงเพือ่เชือ่มโยงโอกาสของอาเซยีน

วสิยัทศัน์



ขอบคุณ
www.nesdb.go.th

Apple Application: NESDB-Store
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