
๖๒ 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ มีผลต่อการพัฒนา
ด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบัน
ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต
ต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) 
จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) 
เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถ
รองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาด
ที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท า
การเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสาย

หลักตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝุายไม่มีความ

ขัดแย้งกันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งเพาะปลูกพริกที่ได้รับรองคุณภาพ

จากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคม เส้นทางขนส่ง
สินค้า 

-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัญหาดินเค็ม 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาด

การปรับปรุงและส่งเสริม  
เช่น แหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่
บริเวณตลาดปลา หมู่ที่ 4  
ต.ชัยบาดาล 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาด

โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

อุปสรรค 
-สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 



๖๓ 
 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสบืสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบ
อ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่มี
ความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตจิะท าให้ภายในจังหวัดมี

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นต่างๆ      ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบล. มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวฒันธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่าง  ๆเช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  

 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้ตลอด

ทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล.มีรายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ  

 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าชา้ เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหลง่น้ าขนาดใหญ่ส าหรับ
น าไปผลิตน้ าประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลีย่นแปลง

จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผล
กระทบต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท า
ให้ถนนช ารดุเสื่อมโทรมเรว็กว่าปกติ 

 
 
 



๖๔ 
 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ใกล้ รวมทั้งมี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ถึง 3 แหง่ 
และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้
ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในองค์การ
บริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเปน็พ้ืนที่ไม่ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาให้บรกิารอยา่งรวดเร็ว 

ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น า มี

ศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มีความเป็นตัว

ของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริม

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
- มีองค์กรชุมชน เช่นกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรี อส

ม. /กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่อบต. ในการ
จัดบริการสาธารณะทางด้านสวสัดกิารสังคมและ
พัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรฐับาลในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาต ิ

 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ  ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยัง

ไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น 

 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
ฟุุมเฟือย  
 
 
 

-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
จากการได้ท าประชาคม    หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ค.  และ
ข้อมูลการจัดท าแผนแม่บท   ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  สรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลชัย

บาดาลขอบข่ายและปริมาณของปญัหา 

พ้ืนที่เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน 
เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อ 
 
 
๑.๒  ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 

      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านซึ่งไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนได ้

๑.๓ ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ไม่มีน้ าประปาใช้ทุกครวัเรือน ระบบ
ประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ของราษฎร        

 
 
 

-พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 
องค์การบริหารสว่นต าบล
ชัยบาดาลยังประสบปัญหา
การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านใน

เขต 
องค์การบริหารสว่นต าบล
ชัยบาดาล 
 
 
 
-หมู่ 1 และหมู่ที่ 8 ต้องการ
ขยายเขตประปา 
 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล จดั
งบประมาณในการก่อสร้างและปรบัปรุง
ตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลชัยบาดาล อย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพ่ิมขึ้น 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
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     - ไม่มีภาชนะส าหรบัเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้

ส าหรับการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านใน

เขต องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลชยับาดาล. 

 

 
 
 
 
-องค์การบริหารสว่นต าบลชัยบาดาล.
จัดสรรงบประมาณให้การในการขุดลอก 
ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพ้ืนที่การเกษตร
,ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร,
ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร,คลองส่ง
น้ า,คลองระบายน้ า  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี

อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรบั
บริการ 

- ประชาชนบางสว่นวา่งงาน และแรงงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ
เสริม 

-  ผลผลติทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงนิกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
-  ประชากรวยัท างานที่ไม่มี

งานท า และงานที่ท าอยู่
ไม่ม่ันคง 

-  เยาวชนบางสว่นที่จบ
การศึกษาภาคบังคับแลว้
ไม่ได้ศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตร/ีกลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.จัด
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
- ส่งเสริมใหร้าษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี 
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะววิาท 

ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา 
ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลชัย
บาดาล 

 
 

- นโยบายของรฐับาลในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
องค์การบริหารสว่นต าบลชัย
บาดาล.ด าเนนิการเชิงรุกรว่มกับ
ฝุายปกครองและต ารวจ ในการปูอง
ปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า 
และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่ม
เสี่ยง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ  

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
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๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบรหิาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 
 
 
 
 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชยับาดาล
ต าบล 

 

 
- จัดสรรงบประมาณในการจดัส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีสว่นรว่มของประชาชน
ในการบรหิารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการดา้นข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรยีนรู/้ ที่
อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวฒัน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวฒันธรรมตะวันตกเขา้มามี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละ
ทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
        

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.

จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุดชุมชน/
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 
 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 

 
 
องค์การบริหารสว่นต าบลชัยบาดาล. 
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

- ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจ า
หมู่บ้าน 

  
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/

ทางสาธารณะ เพ่ิมขึ้นทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ

ดูแลบ ารุงรักษา 
 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชส้ารเคมี 

 
 
 

- ชุมชนตลาด/ทาง
สาธารณะ  

- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.

จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น 

- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใชว้ัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก 
และเกิดมลพิษ 
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และปัญหาดินเค็ม  -  องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล.
จัดกจิกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกปุา 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า การปรบัปรุงภูมิทัศน์ เปน็ต้น 

 
 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน  
  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
  (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔  
  (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
  (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐  
  (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ  
  (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ 
๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับ
ฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่
จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึ งเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ 
ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการ
ใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ
พัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ
ในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การ
ขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ความเหลื่อมล้ า 
  ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาด
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ความเป็นเมือง 
  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น 
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้ งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคน
ในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มี
จ านวนมาก 
 การบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ 
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
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งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหัน
มาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 บริบทภายนอก 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้  มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยใน
การไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล
มากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
  (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
   (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสใน



๗๑ 
 
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคใน
ระยะต่อไป  
  (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยง
จากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้า
ขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการ
การพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของ
โลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
  (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิด
การกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น 
จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน 
  (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชี วิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
และเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  



๗๒ 
 
  ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ านวน 
๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความ
เท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
 


