
การขยายตวัของอุตสาหกรรมและโครงการพฒันาขนาดใหญ่การขยายตวัของอุตสาหกรรมและโครงการพฒันาขนาดใหญ่
ในไทยและอาเซียนที กระทบพื#นที ผลติอาหารในไทยและอาเซียนที กระทบพื#นที ผลติอาหาร

นางสาวลดาวลัย์ คาํภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

วนัเสาร์ที  15 มิถุนายน 2556
เวลา 10.20 – 12.30 น.

 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



การขยายตวัของอตุสาหกรรม

ภาพรวมประชาคมอาเซยีน

11

22

ประเดน็นําเสนอ

2

33 แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม



การใช้ประโยชน์ที�ดิน พ.ศ. 2535 และ 2545
1. การขยายตวัของอตุสาหกรรม > 1.1 แผนที�การใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ 

2535 2545

3

ทีม่า: กรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง



เนื"อที�ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2551-2554
1. การขยายตวัของอตุสาหกรรม > 1.2 เนื%อที�ใชป้ระโยชนท์างการเกษตร

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000
จํ

าน
วน

 (
ไร

)่

เนื%อที&ใชป้ระโยชนท์างการเกษตร
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• เปิดเปิดเปิดเปิดเสรีเสรีเสรีเสร+ี+++อาํนวยอาํนวยอาํนวยอาํนวยความความความความ
สะดวกทางการค้า บรกิาร สะดวกทางการค้า บรกิาร สะดวกทางการค้า บรกิาร สะดวกทางการค้า บรกิาร 
+ + + + การลงทุนการลงทุนการลงทุนการลงทุน

• ความความความความตกลงการขนส่งในตกลงการขนส่งในตกลงการขนส่งในตกลงการขนส่งใน
ภูมภิาคภูมภิาคภูมภิาคภูมภิาค
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พรมแดนพรมแดนพรมแดนพรมแดน
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ประชาคมอาเซียนและพนัธกรณี
ประชาคมอาเซียน

พฒันาการเมือง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ร่วมมือป้องกนัทาง
ทหารและความมั นคงอาเซียน 
เพื อความสงบสุข เป็นเอกภาพ 
และแขง็แกร่ง

ประชาคมเศรษฐกจิ
(ASEAN Economic 

Community)

ประชาคมการเมืองและความมั นคง
(ASEAN Political-Security 

Community)

ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
(ASEAN Socio-Culture 

Community)
พฒันามนุษย์ สวสัดกิารสังคม 
ลดความยากจน ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส สร้างอตัลกัษณ์
อาเซียน พฒันาสังคมผ่านกรอบ
อนุภูมิภาค แก้ปํญหาสิ งแวดล้อม

(1) ตลาด/ฐานการผลติเดยีว 
(2) ภูมิภาคที มีความสามารถใน
การแข่งขนั 
(3) มีการพฒันาที เท่าเทียม 
(4) บูรณาการกบัเศรษฐกจิโลก 

2. ภาพรวมประชาคมอาเซียน > 2.1 โครงสร้างและพนัธกรณีประชาคมอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน : กรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียน 

6

Master Plan on ASEAN Connectivity
การเชื อมโยงทาง

กายภาพ การเชื อมโยงด้านกฎระเบียบ การเชื อมโยง
ระหว่างกนัของประชาชน

เพื อความสงบสุข เป็นเอกภาพ 
และแขง็แกร่ง

อาเซียน พฒันาสังคมผ่านกรอบ
อนุภูมิภาค แก้ปํญหาสิ งแวดล้อม

(3) มีการพฒันาที เท่าเทียม 
(4) บูรณาการกบัเศรษฐกจิโลก 

• คมนาคม
• ICT
• พลงังาน

• เปิดเสรี+อาํนวยความสะดวกทางการค้า 
บริการ + การลงทุน

• ความตกลงการขนส่งในภูมภิาค
• พธิีการในการข้ามพรมแดน
• เสริมสร้างศักยภาพ

• การศึกษาและวฒันธรรม
• การท่องเที ยว

AEC Blueprint APSC Blueprint ASCC Blueprint



เป้าหมายและพนัธกรณี
2. ภาพรวมประชาคมอาเซียน > 2.1 โครงสร้างและพนัธกรณีประชาคมอาเซียน

แผนแม่บทการเชื อมโยงระหว่างกนัในอาเซียนเพื อเร่งรัดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาระสําคญั MPAC
• รวบรวมแผนงานและจดั 

ลาํดบัความสําคญั
• พฒันาโครงข่ายคมนาคม ICT 

และพลงังานอย่างบูรณาการ
• กาํหนดยุทธศาสตร์ ความ

ตกลง กลไก และกฎหมายให้

วสิัยทศัน์เดยีว อตัลกัษณ์เดยีว ประชาคมเดยีว

เศรษฐกจิ การเมอืง
ความมั นคง

สังคม
วฒันธรรม

77

ก

ตกลง กลไก และกฎหมายให้
การเชื อมโยงบรรลผุล

• ส่งเสริมการลงทุนทาง
การศึกษา วฒันธรรมและการ
ท่องเที ยว 

• สร้างหลกัการระดมทุน และ
กลไกที เหมาะสม 

• สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วน
และการประสานงานระหว่าง
ทุกภาคส่วน

โครงสร้างพื#นฐาน กฎระเบยีบ ประชาชน
โครงข่ายทางบก 

นํ#า อากาศ

ระบบ ICT และ
พลงังาน

การเปิดเสรีการค้า 
ลงทุน บริการ

การขนส่งและ
ศุลกากร

การท่องเที ยว

วฒันธรรมและ
การศึกษา

Master Plan on ASEAN Connectivity

ตั#ง ASEAN Infrastructure Fund เป็นกลไกการระดมทุน
ของอาเซียนเพื อสนับสนุนการดาํเนินงาน



เขตเศรษฐกจิพเิศษ
2. ภาพรวมประชาคมอาเซียน > 2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหนือ 

พื#นที ชายแดนอาํเภอ

แม่สาย อาํเภอเชียง
แสน อาํเภอเชียงของ 

จงัหวดัเชียงราย
ภาคตะวนัออก 

พื#นที ชายแดน

ภาคตะวนัตก 

พื#นที ชายแดน
จงัหวดักาญจนบุรี 
และอาํเภอแม่สอด 

8

การขนส่งและศุ
กากร

การพฒันาเขต
เศรษฐกจิพเิศษ

พื#นที ชายแดน
จงัหวดัสระแก้ว

ภาคใต้ 

พื#นที ชายแดนอาํเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา 

และพื#นที ชายแดนจงัหวดั
นราธิวาส

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พื#นที ชายแดนจงัหวดั

มุกดาหาร จงัหวดั
นครพนม และจงัหวดั

หนองคาย

และอาํเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก



แผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมูิภาคลุ่มแม่นํ"าโขง (GMS)
2. ภาพรวมประชาคมอาเซยีน > 2.2 เขตเศรษฐกจิพเิศษ

เชื อมเส้นทางรถไฟ 
GMS ภายในปี 

2563 และ
พฒันาการขนส่งต่อ
เนื องหลายรูปแบบ เน้นประสิทธิภาพ, 

Low Carbon  
การซื#อขายพลงังาน
เพื อสร้างความมั นคง

เน้นการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร 
และการเคลื อนย้าย

โลจิสติกส์ การ
พฒันาเมอืง การ
พฒันาเศรษฐกจิ

การลงทุนของ
ภาคเอกชน

 แผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
GMS GMS 20122012--20222022

9

                                                        
ความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมา
• เริม่ในปี 2535 สมาชกิ 

6 ประเทศ 
ไดแ้ก ่ กมัพชูา จนี ลาว 
เมยีนมาร์
ไทย เวยีดนาม

• พฒันาตามยุทธศาสตร ์ 3 
Cs คอื Connectivity 
Competitiveness 
Community และ 

และการเคลื อนย้าย
แรงงาน การอนุรักษ์ความ

หลากหลาย
ทางชีวภาพ การ

ปรับตัวต่อ 
Climate Change

พฒันาเศรษฐกจิ
ชายแดน/เศรษฐกจิ

พเิศษ

    ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา : : : : ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 9999    สาขาความรว่มมอืสาขาความรว่มมอืสาขาความรว่มมอืสาขาความรว่มมอื
• โครงขา่ยถนนเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิคอ่นขา้งครบโครงขา่ยถนนเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิคอ่นขา้งครบโครงขา่ยถนนเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิคอ่นขา้งครบโครงขา่ยถนนเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิคอ่นขา้งครบ

เต็มระบบ เต็มระบบ เต็มระบบ เต็มระบบ 
----    ไทยให้ความช่วยเหลอื วงเงนิ ไทยให้ความช่วยเหลอื วงเงนิ ไทยให้ความช่วยเหลอื วงเงนิ ไทยให้ความช่วยเหลอื วงเงนิ 14141414,,,,000000000000    ลบลบลบลบ. . . . แกส่ปปแกส่ปปแกส่ปปแกส่ปป....ลาว ลาว ลาว ลาว 

กมัพชูา และ เมยีนมาร ์กมัพชูา และ เมยีนมาร ์กมัพชูา และ เมยีนมาร ์กมัพชูา และ เมยีนมาร ์
• เริม่ขบัเคลือ่นความรว่มมอืด้านกฎระเบยีบในความตกลงการเริม่ขบัเคลือ่นความรว่มมอืด้านกฎระเบยีบในความตกลงการเริม่ขบัเคลือ่นความรว่มมอืด้านกฎระเบยีบในความตกลงการเริม่ขบัเคลือ่นความรว่มมอืด้านกฎระเบยีบในความตกลงการ

ขนส่งข้ามพรมแดน ขนส่งข้ามพรมแดน ขนส่งข้ามพรมแดน ขนส่งข้ามพรมแดน 
โดยไทยมดีา่นนํารอ่ง โดยไทยมดีา่นนํารอ่ง โดยไทยมดีา่นนํารอ่ง โดยไทยมดีา่นนํารอ่ง 2222    แห่ง คอื มุกดาหารแห่ง คอื มุกดาหารแห่ง คอื มุกดาหารแห่ง คอื มุกดาหาร----สะหวนันะเขต สะหวนันะเขต สะหวนันะเขต สะหวนันะเขต 
และอรญัประเทศและอรญัประเทศและอรญัประเทศและอรญัประเทศ----ปอยเปต   ปอยเปต   ปอยเปต   ปอยเปต   

• พฒันาแหลง่ผลติไฟฟ้า และโครงขา่ยโทรคมนาคมเชือ่มโยงพฒันาแหลง่ผลติไฟฟ้า และโครงขา่ยโทรคมนาคมเชือ่มโยงพฒันาแหลง่ผลติไฟฟ้า และโครงขา่ยโทรคมนาคมเชือ่มโยงพฒันาแหลง่ผลติไฟฟ้า และโครงขา่ยโทรคมนาคมเชือ่มโยง
ประเทศเพือ่นบา้นประเทศเพือ่นบา้นประเทศเพือ่นบา้นประเทศเพือ่นบา้น
เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาค เช่น พฒันาฐานเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาค เช่น พฒันาฐานเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาค เช่น พฒันาฐานเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาค เช่น พฒันาฐาน



ท่าเรือทวาย

บ้านพุนํ �าร้อน

กาญจนบุรี

นครปฐม

โครงข่ายทางหลวงเชื�อมโยงท่าเรือแหลมฉบงั -  กรงุเทพฯ – ท่าเรือนํ"าลึกทวาย (เมียนมาร)์ 

กรุงเทพฯ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สาย บางใหญ่ – นครปฐม  –
กาญจนบุรี ระยะทาง 97 กม. 

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สาย กาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า 

(บ้านพุนํ �าร้อน) ระยะทาง 70 กม.

ท่าเรือแหลมฉบงั

แนวเส้นทางปัจจุบัน 
 ชายแดนพม่า – กาญจนบุรี – สาย 323, 4, 338 – วงแหวนตะวนัตก - วงแหวนดา้นใต้ – สาย 34 – สาย 7 – แหลมฉบงั   
แนวเส้นทางในอนาคต 

ชายแดนพม่า – กาญจนบุรี – นครปฐม – บางใหญ่ – วงแหวนดา้นตะวนัออก – สาย 7 – แหลมฉบงั   
เสน้ทางในพม่า (บ.แม่ธะมี0 – ทวาย )

ที0มา กรมทางหลวง

เส้นทางจาก กทม. (วงแหวน
ด้านตะวันตก) – กาญจนบุรี 

ระยะทาง 99 กม. 

เส้นทาง กาญจนบุรี 
– ชายแดนไทย/

สหภาพพม่า 
ระยะทาง 70 กม. 

www.nesdb.go.th 10



    โครงการพฒันาท่าเรือนํ#าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
แผนการพฒันาโครงการฯ (ปี ‘54-‘63)

ระยะที  1 เนน้การก่อสร้างโครงสร้างพื:นฐานและระบบสาธารณูปโภคที0จาํเป็นในส่วนของ
ท่าเรือ เขตนิคมอุตสาหกรรม และด่านพรมแดน 

ระยะที  2 ขยายความเชื0อมโยงและและระบบระบบสาธารณูปโภค
ระยะที  3 ขยายท่าเรือและก่อสร้างรถไฟ สายส่งไฟฟ้า และท่อก๊าซและท่อนํ:ามนั

ระยะเร่งด่วน
• ประกาศใหบ้า้นพนุํ: าร้อนเป็นจุดผา่นแดนชั0วคราวภายใน 4-5 เดือน
• เตรียมความพร้อมของด่านศุลกากรที0บา้นพนุํ: าร้อน
• จดัตั:งอนุกรรมการพฒันาโครงสร้างพื:นฐานเชื0อมโยงพื:นที0เศรษฐกิจฝั0ง

ตะวนัตกกบัประเทศเพื0อนบา้น
• หาขอ้ยตุิในประเดน็เส้นเขตแดนระหวา่งประเทศไทยและสหภาพพม่า

ระยะระยะปานกลาง-ยาว
• ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงสร้างพื:น ฐานเชื0อมต่อพม่าอยา่ง

เตม็รูปแบบ (ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซและนํ:ามนั) 
• พฒันาด่านพรมแดนและสิ0งอาํนวยความสะดวกทางการคา้ และยกระดบั

ด่านพนุํ: าร้อนเป็นด่านถาวร
• เตรียมการพฒันาพื:นที0เศรษฐกิจบริเวณชายแดน และจงัหวดักาญจนบุรี

แนวทางเตรียมความพร้อมของไทย ตามมติ กบส. ครั#งที  1/2554 (25 ม.ค. 2554)

โครงสร้างพื#นฐานเชื อมโยงพม่าด้านจังหวดักาญจนบุรีในระยะปานกลาง-ระยะยาว
ระบบถนน

ปัจจุบัน ทางหลวง กทม. – ชายแดนไทย/พม่า ระยะ169 กม.
ขนาด 2-10 ช่องจราจร อยูใ่นสภาพดี 
• กทม.(วงแหวนตะวนัตก)–กาญจนบุรี 99 กม. 4-10 ช่องจราจร 
• กาญจนบุรี–ชายแดนไทย/พม่า 70 กม. 2 ช่องจราจร
อนาคต โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง
• บางใหญ่–นครปฐม–กาญจนบุรี ระยะ 97 กม. 4-6 ช่องจราจร 
 กาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุนํ#าร้อน) ระยะ 70 กม. 

ระบบราง
ระบบรถไฟและลานกองตู้สินค้า (Depot) ปัจจุบนัมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ  –
กาญจนบุรี โดยมีขบวนรถสินคา้ทั0วไปเฉลี0ยประมาณวนัละ 1 ขบวน  และศูนย์
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ ที0ตาํบลหนองตาบ่ง อําเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี 
ให้บริการขนส่งทางรถไฟจากกาญจนบุรี-ท่าเรือแหลมฉบงั โดยเป็นการขนส่ง
สินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์กระดาษ ผลิตภณัฑ์แปรรูปการเกษตร และวสัดุก่อสร้าง 
เป็นตน้

โครงสร้างพื#นฐานเชื อมโยงพม่าด้านจังหวดักาญจนบุรีในระยะปานกลาง-ระยะยาว

การพฒันากาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางภาคตะวนัตก
• สศช. ร่วมกบั มท. บูรณาการการพฒันากาญจนบุรี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวนัตก โดยเป็นประตูเชื0อมเส้นทางท่าเรือทวาย ท่าเรือแหลม

ฉบงัท่าเรือสีหนุวิลล ์ประเทศกมัพชูา และท่าเรือวงัเตาประเทศเวียดนาม
• ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการพฒันาพื:นที0บริเวณชายแดนและตามแนวพื:นที0พฒันาเศรษฐกิจตอนใต ้เพื0อเป็นฐานการผลิตรองรับกิจกรรม    

ทางเศรษฐกิจที0จะเกิดขึ:นจากการพฒันาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
• ผลการประชุมหารือกบัจงัหวดักาญจนบุรี (19 ม.ค. 2554) เพื0อปรับปรุงร่างแผนบรูณาการฯนาํเสนอ ครม. โดยจงัหวดัมีขอ้เสนอให้กาญจนบุรี เป็นศนูยก์ลาง

เศรษฐกิจดา้นเกษตรอุตสาหกรรม และเนน้การพฒันาการคา้ชายแดนทั:ง 2 พื:นที0 คือ ด่านเจดียส์ามองค ์และบา้นพนุํ: าร้อน 11



2. ภาพรวมประชาคมอาเซียน > 2.3 ผลกระทบสินคา้เกษตร

ข้อผูกพนัภายใต้ AEC Blueprint : เกษตรและอาหาร
เพื อส่งเสริมการค้าระหว่างกนัภายในกลุ่มอาเซียน และการค้ากบันอกกลุ่มอาเซียน 
และสร้างความสามารถในการแข่งขันที ยั งยนืในธุรกจินี#ของกลุ่มอาเซียน ผ่านการตกลง
กาํหนดมาตรฐาน และระบบประกนัคุณภาพสําหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ที เป็นหนึ ง
เดยีวกนัในกลุ่มอาเซียน

o ภาษีระหว่างกนัเป็น 0 ภายในปี 2558 
ยกเว้น sensitive list (<5%), 

12

ภาษีระหว่างกนัเป็น 0 ภายในปี 2558 
• ยกเว้น sensitive list (<5%), 

highly sensitive list (ลดภาษีลงในระดบัที ตกลงกนั)

o คุณภาพ ความปลอดภัย และความมั นคงทางอาหาร 
• HCCP, GAP, GAHP, GHP, GMP, มาตรฐานสุขอนามยั สารพษิตกค้าง
• การวจิัยและการถ่ายโอนเทคโนโลยี
• พนัธมติรสหกรณ์การเกษตร SMEs และวสิาหกจิชุมชน



2. ภาพรวมประชาคมอาเซยีน > 2.3 ผลกระทบสนิคา้เกษตร

ข้อผกูพนัภายใต้ AEC Blueprint : สินค้าเกษตร

13



การขยายตวัของอตุสาหกรรม

ภาพรวมประชาคมอาเซยีน

11

22

ประเดน็นําเสนอ

14

33 แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม



แผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
3. แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม > 3.1 แผนพัฒนาฯ ฉบบัที� 11

“ สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมีภมูคิุ้มกันต่อการเปลี:ยนแปลง ”วิสัยทศัน์

1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ:มขึ �น ความเหลื:อมล้าในสังคมลดลงและ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั:นดีขึ �น 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื:อง มีสุขภาวะดขีึ �น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ �น 
3. เศรษฐกจิเตบิโตในอัตราที:เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสาํคัญกับการเพิ:มผลิตภาพรวม

ไม่ตํ:ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ:มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิของประเทศ 
เพิ:มมูลค่าผลิตภณัฑ์ของวิสาหกจิ

4. คุณภาพสิ:งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ:มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย

15

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต
อย่างยั:งยืน 

ยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร ความ
มั:นคงของอาหาร

และพลังงาน

ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกจิสู่การ
เตบิโตอย่างมี
คุณภาพและ

ยั:งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เชื:อมโยงกับ
ประเทศใน

ภูมิภาคเพื:อความ
มั:นคงทาง

เศรษฐกจิและ
สังคม 

 ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาตแิละ

สิ:งแวดล้อมอย่าง
ยั:งยืน 

4. คุณภาพสิ:งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ:มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั �งเพิ:มพื �นที:ป่าไม้เพื:อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา

แผนพัฒนาฯ
สู่การปฏิบัติ

• สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วน
• สร้างความเชื:อมโยงระหว่างแผนฯ 11 กับนโยบายรัฐบาลและแผนต่างๆ
• สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื �อต่อการขับเคลื:อนแผนฯ

• เพิ:มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื:อน
• เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วน
• ตดิตามประเมินผลอย่างต่อเนื:อง

11 663322 44 5

*



ยทุธศาสตรค์วามเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมั �นคงอาหารและพลงังาน
3. แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม > 3.1 แผนพัฒนาฯ ฉบบัที� 11

• บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติที�เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแขง็
• เป็นแหล่งการผลิตอาหารที�ม ั �นคงของประเทศ 
• เพิ�มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 
• สร้างความมั �นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• ให้ความสาํคญักบัการสร้างความมั �นคงด้านพลงังานชีวภาพทั "งในระดบัครวัเรือนและชมุชน

1. พฒันาทรพัยากรธรรมชาติที�เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแขง็และยั �งยืน
2. เพิ�มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร

16

2. เพิ�มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร
3. สร้างมลูค่าเพิ�มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
4. สร้างความมั �นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
5. สร้างความมั �นคงด้านอาหาร และพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบัครวัเรือน 

และชมุชน
6. สร้างความมั �นคงด้านพลงังานชีวภาพเพื�อสนับสนุนการพฒันาประเทศ 

และความเข้มแขง็ภาคเกษตร
7. ปรบัระบบการบริหารจดัการภาครฐัเพื�อเสริมสร้างความมั �นคงด้านอาหาร

และพลงังาน



ยทุธศาสตรก์ารสร้างความเชื�อมโยงกบัประเทศในภมูิภาค
เพื�อความมั �นคงทางเศรษฐกิจและสงัคม

3. แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม > 3.1 แผนพัฒนาฯ ฉบบัที� 11

จุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์

“ใหค้วามสําคญั

กบั 3 กลุ่ม”

สร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพฒันา
เพื:อความมั:นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

อนุภูมิภาค 
(GMS, IMT-GT, 

ACMECS, 
BIMSTEC)

อาเซียน
(ASEAN)

เอเชียแปซฟิิก
รวม อาเซียน+3  

อาเซียน+6
เอเปค

1 2 3

9
แนว
ทาง
การ

พัฒนา

อนุภูมิภาค อาเซียน เอเชียแปซฟิิค

เชื:อมโยงการขนส่ง / 
โลจิสตกิส์ โดยพัฒนาบริการ 
คน ปรับปรุง กฎระเบียบ

พัฒนาฐานการผลิต/ลงทุน 
ตามแนวพื �นที:พัฒนา
เศรษฐกิจ และพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน

สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยพัฒนาบุคลากร 
เสริมสร้างสถาบันการเรียนรู้ให้มี
มาตรฐาน

เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ ระดับโลก
และภูมิภาค

ประเดน็
การ

พัฒนา
ร่วม

ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / เคลื:อนย้ายแรงงาน / ส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ

มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพตดิ ภัยพบิัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย

สร้างความร่วมมือที:ดีในการสนับสนุนการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ:งแวดล้อม

เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที:มีผลบังคับใช้แล้ว 

ปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาในท้องถิ:น

33 41 2

99

6

55

7

8



3. แนวทางการเตรียมความพร้อม > 3.2 ยทุธศาสตร์ประเทศ

ยุทธศาสตร์ประเทศ: สร้างฐานเศรษฐกิจที0มั0นคงและยั0งยนื

หลุดพ้นหลุดพ้น
จากประเทศจากประเทศ

รายได้รายได้
ปานกลางปานกลาง

คน / คุณภาพชีวิต / 
ความรู้ / ยุติธรรม

โครงสร้างพื#นฐาน / 
ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา

Growth & Competitiveness
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ปรับ
Internal 
process

เป็นมติรต่อเป็นมติรต่อ
สิ งแวดล้อมสิ งแวดล้อม

ลดความลดความ
เหลื อมลํ#าเหลื อมลํ#า

คน / คุณภาพชีวิต / 
ความรู้ / ยุติธรรม

โครงสร้างพื#นฐาน / 
ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา

กฎระเบียบ

Inclusive Growth Green Growth



เรื องเร่งด่วนที ต้องเร่งดาํเนินการ
3. แนวทางการเตรียมความพร้อม > 3.2 ยทุธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมาย : เพิ มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ สร้างเอกภาพและความมั นคงของอาเซียน
สร้างความพร้อมของไทย
เข้าสู่อาเซียนและเวทโีลก

พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการจัดทํา MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานกาํลงัคน โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและภาษา
สําคญัอื นๆ ในอาเซียนและการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานวชิาชีพ
พฒันาบุคลากรภาครัฐ รวมทั#งจัดตั#ง ASEAN Unit  ในหน่วยงานภาครัฐ 
สร้างความตระหนักรู้เรื องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื อประชาสัมพนัธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย

กฎระเบียบเพื อลดอุปสรรค
การค้าและการลงทุน และ
สอดคล้องกบักฎหมาย
ระหว่างประเทศ

ปรับปรุงกฎหมายที เกี ยวข้องกบัพนัธกรณี  อาทิ เร่งรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ (3 ฉบับ ผ่านสภาแล้ว 
อกี 2 ฉบับ อยู่ในการพจิารณาของ สคก.) และปรับปรุงกฎหมายกาํกบัดูแลธุรกจิ เพื อให้เกดิความมั นใจของนัก
ลงทุน ลดอุปสรรคในการค้าการลงทุน (ease of doing business) เร่งรัดการจัดทําข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
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ระหว่างประเทศ และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ชายแดน พฒันาด่านและเมืองชายแดน : พฒันาประสิทธิภาพด่านที เป็นประตูเชื อมโยงการค้า เช่น เร่งรัดการเปิดด่าน

ถาวรที บ้านพุนํ#าร้อนเพื อรองรับทวาย และเร่งรัดระบบ National Single Window เชื อมโยงหน่วยงาน
ภายในประเทศและ ASEAN Single Window

การเชื อมโยงเพื อการค้าการ
ลงทุน (Connectivity) 

เชื อมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเชื อมโยงกบัทางหลวงอาเซียนผ่าน 10 ด่านสําคญั
พลงังาน รับซื#อไฟฟ้าจากประเทศเพื อนบ้าน
ICT เชื อมโยงโครงข่ายเคเบิลใต้นํ#าระหว่างประเทศ พฒันาระบบเพื อการเตือนภัยพบิัติ 

พฒันาคุณภาพชีวติและการ
คุ้มครองทางสังคม

การศึกษา ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกนัและสร้างมาตรฐานหลกัสูตรร่วม 
แลกเปลี ยนบุคลากรกนั
การกระจายระบบสวสัดิการให้มีประสิทฺธิภาพและครอบคลมุ สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสวสัดิการของ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ น บริหารจัดการทรัพยากรเพื อความยั งยนื

เสริมสร้างความมั นคงใน
อาเซียน

ระบบยุติธรรม กาํหนดแนวทางที ชัดเจนในการเข้าถึงและสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบยุติธรรมที เป็น
มาตรฐานสากล โดยยดึความเสมอภาคและเป็นธรรม
การลกัลอบเข้าเมือง ควบคุมการลกัลอบเข้าเมืองผดิกฎหมาย และร่วมกบัภาคสีมาชิกในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายข้ามชาติ



ประเทศไทยผลติอาหารที มคีุณภาพและปลอดภัย 
มคีวามมั นคงด้านอาหารอย่างยั งยนื เพื อชาวไทยและชาวโลก

ประเทศไทยผลติอาหารที มคีุณภาพและปลอดภัย 
มคีวามมั นคงด้านอาหารอย่างยั งยนื เพื อชาวไทยและชาวโลก

1. เพื อเพิ มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากร
การผลิตให้เกิดประโยชน์อย่าง

2. เพื อให้อาหารที ผลิตในครัวเรือน 
ชุ ม ช น  แ ล ะ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม มี
เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยและมี

3. เพื อสร้างกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์
ความรู้เกี ยวกับอาหารตลอด

วตัถุประสงค์

วสิัยทศัน์

3. แนวทางการเตรียมความพร้อม > 3.3 ความมั0นคงทางอาหาร

กรอบยุทธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย
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การผลิตให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยั งยนื

4. เพื อพฒันาระบบบริหารจัดการด้านอาหารให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( โ ค ร ง ส ร้ า ง ก ฎ ห ม า ย  ร ะ บ บ
สารสนเทศ และอื นๆ)

5. เพื อเกิดความมั นคง ด้านอาหารระดับครัวเรือน 
ชุมชน และประเทศ ทั#งภาวะปกติและวกิฤต

เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยและมี
คุณค่าโภชนาการ 

ความรู้เกี ยวกับอาหารตลอด
ห่วงโซ่

ยุทธศาสตร์ที  1 ด้านความมั นคงอาหาร

ยุทธศาสตร์ที  2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ยุทธศาสตร์ที  3 ด้านอาหารศึกษา

ยุทธศาสตร์ที  4 ด้านการบริหารจัดการ
ที มา: คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, ตุลาคม 2553



แนวทางพฒันาภาคเกษตร

• เน้นด้านการเพิ มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น การพัฒนาพันธุ์คุณภาพดี 
ทนโรค/แมลง ปลูกได้ทุกฤดู 
มีคุณค่า/โภชนาการสูง 

• พัฒนานวัตกรรมทาง
การเกษตร เช่น การแปรรูป

เพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ให้ความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนา

บริหารจัดการ
การนําเข้าสินค้าเกษตร

• พัฒนาการอาํนวยความสะดวกทาง
การค้า เพื อเพิ มประสิทธิภาพ 
ความรวดเร็วของการให้บริการ

• โซนนิ งภาคเกษตร เพื อลดต้นทุน
และเพิ มผลผลิต

• พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การ

• เข้มงวดการตรวจรับรอง 
• ควบคุมด้านมาตรฐานและ

ความปลอดภัยของสินค้า
นําเข้า

• ปราบปรามการลักลอบ

3. แนวทางการเตรียมความพร้อม > 3.4 แนวทางพฒันาภาคเกษตร
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• พัฒนานวัตกรรมทาง
การเกษตร เช่น การแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ มระดับสูง

• พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล พร้อมเทคโนโลยี
ทันสมัย เพื อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

เตรียมความพร้อมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
• สร้างโอกาสจากความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีการผลิต / เน้นความพร้อมด้านภาษาและความรู้ที เกี ยวข้อง
• สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตร เพื อเพิ มอาํนาจต่อรอง เพิ มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

พัฒนาทักษะผู้ประกอบการเกษตร 

• พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การ
ตรวจรับรองสินค้า สู่สากล

• สร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรให้
เป็นที รู้จัก ยอมรับ 

• สร้างมูลค่าเพิ มระดับสูง ด้วย
นวัตกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ น

• ปราบปรามการลักลอบ
นําเข้าที ผิดกฎหมาย



โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิสําหรับสินค้าเกษตรที สําคญั
3. แนวทางการเตรียมความพร้อม > 3.5 การจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ปรับรูปแบบการ
ผลติในเขตเหมาะสม

น้อย/
ไม่เหมาะสม

เดิม
6 ชนิด

พชื (6) – ข้าวนาปี มนัสําปะหลงั 
อ้อยโรงงาน ยางพารา
ข้าวโพดเลี#ยงสัตว์ ปาล์ม
นํ#ามนั 

• มูลค่าสินค้าเกษตรนําร่อง 16 ชนิด 
คดิเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 75 
ของ GDP สินค้าเกษตร ในปี 2554
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ใหม่
10 ชนิด

พชื (1) - หญ้าเนเปียร์
ผลไม้ (2) - ลาํไย สับปะรด
ปศุสัตว์ (5) - โคนม โคเนื#อ สุกร 

ไก่เนื#อ ไก่ไข่
สัตว์นํ#า (2) - กุ้งขาว ปลานิล

ของ GDP สินค้าเกษตร ในปี 2554
• พื#นที เพาะปลูก  109 ล้านไร่ 

จากพื#นที เกษตร 152 ล้านไร่
• เกษตรกรที ทาํการเกษตรประมาณ 

4 ล้านครัวเรือน



โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิสําหรับสินค้าเกษตรที สําคญั
3. แนวทางการเตรียมความพร้อม > 3.5 การจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

จัดทาํข้อมูล
สารสนเทศราย
แปลงบนแผนที 

ปรับรูปแบบการ
ผลติในเขตเหมาะสม

น้อย/
ไม่เหมาะสม

เพิ มประสิทธิภาพ
การผลติในเขต

เหมาะสม

• การจัดทําแผนที รูปแปลง
ที ดนิในระบบดิจิตอล พร้อม

• ด้านพืช เช่น  ปรับเปลี0ยนพื:นที0ปลูก
ข้าวนาดอนไม่เหมาะสมเพื0อทํา

• ด้านพืช เช่น  จดัหาแปลงตน้แบบ
การเพิ0มผลผลิตพืช การผลิตมัน
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ที ดนิในระบบดิจิตอล พร้อม
รายละเอียดที ดิน  การถือ
ครอง และการใช้ประโยชน์

• การจัดทําแผนที รายแปลง
และฐานข้อมูลเชิงพื#นที   

ข้าวนาดอนไม่เหมาะสมเพื0อทํา
เกษตรผสมผสาน ปรับเปลี0ยนพื:นที0
ปลูกขา้วเพื0อปลูกอ้อย เปลี0ยนการ
ผลิตลาํไยเป็นลาํไยนอกฤดู เป็นตน้

• ด้านปศุสัตว์ ไดแ้ก่ ปรับเปลี0ยนพื:นที0
ป ลู ก ข้ า ว น า ปี ใ น พื: น ที0 มี ค ว า ม
เหมาะสมน้อยเพื0อปลูกพืชอาหาร
สตัว์ (นาหญา้)

• ด้านประมง ไดแ้ก่ ปรับเปลี0ยนการ
ปลูกพืช/เลี:ยงสตัวน์ํ: าที0ไม่เหมาะสม 
มาเป็นการเลี:ยงปลานิล/ปลานํ: าจืด

การเพิ0มผลผลิตพืช การผลิตมัน
สาํปะหลงั พฒันาการผลิตขา้ว/ขา้ว
หอมมะลิให้ได้มาตรฐาน GAP 
เป็นตน้

• ด้านปศุสัตว์ ไดแ้ก่ พฒันาเขตการ
เลี:ยงโคเนื:อ โคนม สุกร ไก่เนื:อ 
ไก่ไข่

• ด้านประมง ได้แก่ จดัทาํศูนย์พ่อ
แ ม่ พัน ธุ์ เ พื0 อ ร อ ง รั บ ก า ร เ พิ0 ม
ประสิทธิภาพการเพาะเลี:ยงกุง้ทะเล  
และจัดตั: งศูนย์ผลิตปลานิลพันธุ์
ขยาย
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ในไทยและอาเซียนที กระทบพื#นที ผลติอาหารในไทยและอาเซียนที กระทบพื#นที ผลติอาหาร
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