
. ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 25๘๐)  

 เป้าหมายของยุทธศาสตรช์าต ิคอื การกําหนดกรอบและแนวทางการพฒันาให้หน่วยงาน

ของรฐัทุกภาคส่วนต้องทําตาม เพอืให้บรรลุวสิยัทศัน์ภายในปี 2580 ตามสโลแกนว่า “มนัคง มงัคงั ยงัยนื” 

โดยรฐับาล คณะกรรมการ และหน่วยงานราชการทุกแห่งในอนาคตจะต้องทําตามยุทธศาสตรช์าต ิตงัแต่

ระดบันโยบาย งบประมาณประจําปี และแผนต่างๆ โดย พ.ร.บ. การจดัทํายุทธศาสตรช์าติ  กําหนด

อย่างชดัเจนในมาตรา  ว่า “หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยมีหน้าทีดําเนินการเพือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ

คณะรฐัมนตรีก่อนทีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมนัคงแห่งชาติและแผนอืนใด รวมตลอดทงัการ

จดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ” และ “เป็นหน้าที

ขอ งค ณ ะรัฐมน ตรีที จ ะกํ ากับ ดู แลและสนั บ ส นุน ให้ห น่ วยงาน ของรัฐทุ กห น่ วยดํ า เนิ น การ ”                     

ตามยทุธศาสตรช์าต ิ 

 

วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมนัคง มงัคงั ยงัยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 



 

 

โดยมทีงัหมด ๖ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงันี 

 ๑. ยุทธศาสตรด้์านความมนัคง การกําหนดยุทธศาสตรค์วามมนัคงมเีป้าหมายเพอืสรา้ง

ความมนัคงในทุกระดบัตงัแต่ ระดบัชาต ิสงัคม ชุมชน และความมนัคงของมนุษยจ์ากภยัคุกคามทงัทเีป็นภยั

คุกคามแบบดงัเดมิ และภยัคุกคามรูปแบบใหม่ให้เกิดความมนัคงของสถาบนัหลกัของชาติ ความมนัคง

ทางการทหาร ความมนัคงแนวชายแดนและเกดิความมนัคงปลอดภยัจากภยัคุกคามและภยัพบิตัใินรปูแบบ

ใหม่ๆ  

 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั การกําหนดยุทธศาสตร ์                                    

ในการเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศทจีะก่อให้เกิดความมงัคงัไปไดอ้ย่างยงัยนืในระยะ

ยาวนัน หัวใจสําคัญ คือ การเพิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพืนฐานของการพัฒนาและใช้

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันาและนวตักรรมทผีสมผสานกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้

สอดคล้อง ซงึจะส่งผลให้เกิดการเปลยีนแปลงทงัในด้านประสทิธภิาพ (Efficiency) และการสรา้งมูลค่าของ

สนิค้าและบรกิารทสีูงขนึ (Value creation) โดยกําหนดแนวทางการพฒันาทใีห้ความสําคญักบัการพฒันา

กลไกขบัเคลอืนเศรษฐกิจเพืออนาคตทีสามารถสร้างมูลค่าเพมิได้ทงัใน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ

บรกิารและการท่องเทยีว โดยให้ประเทศสามารถยกระดบัการผลติทางการเกษตรเพอืสรา้งมูลค่าให้สูงขนึ 

ขณะทมีอุีตสาหกรรมและการบรกิารแห่งอนาคตทจีะเป็นกลไกขบัเคลอืนประเทศไทยไปสู่ประเทศพฒันาแล้ว  

ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยแีห่งอนาคต รวมทงัรกัษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเทยีวระดบั

โลก ในขณะเดยีวกนัต้องพฒันาปัจจยัสนับสนุนต่างๆ               ทงัในส่วนโครงสรา้งพนืฐานทางกายภาพ

ในด้านโครงข่ายการคมนาคม พนืทแีละเมอืง รวมถงึเทคโนโลย ีและโครงสรา้งพนืฐานทางเศรษฐกิจ เพอื

อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลอืนย้ายสนิค้า บรกิาร เงนิทุน บุคลากร และเชอืมโยงประเทศ

ไทยกบัประชาคมโลก และรบัมอืกบัการเปลยีนแปลงสู่อนาคต 

 ๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ การวางรากฐาน

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เป็นปัจจยัสําคญัในการนําพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแล้วซงึเป็น

เป้าหมายในอกี 20 ปี ขา้งหน้า โดย คนไทยในอนาคต ต้องเป็นมนุษยท์สีมบูรณ์ มคีวามพรอ้มทงั กาย ใจ 

สติปัญญา สามารถเรยีนรู้ ได้ตลอดชีวติ มีทกัษะในศตวรรษที 21 สู่การเป็นคนไทย ทมีีทักษะสูง เป็น

นวตักรรม นักคิด และผู้ประกอบการ บนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มคีุณธรรมจรยิธรรม มวีนิัย 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และมสีุขภาวะทดี ี



 ๔.ยุทธศาสตรก์ารสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สงิสําคญัทจีะก่อให้เกิด

สงัคมแห่งโอกาสจาํเป็นต้องมกีารปรบัโครงสรา้งทางสงัคม เพอืยกระดบัคุณภาพสงัคมในทุกๆดา้นไปพรอ้ม

กนัโดยไม่ทอดทงิใครไวเ้บอืงหลงั ประกอบด้วย การสรา้งความมนัคงทางเศรษฐกิจและสงัคมให้กบัคนทุก

กลุ่มในสงัคม ซงึเป็นความจําเป็นขนัพนืฐานของแต่ละบุคคลให้ได้รบัการตอบสนอง โดยการมหีลกัประกนั

ทางสงัคมทจีําเป็นในการดํารงชวีติอย่างพอเพียง กลุ่มผู้มรีายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้รบัโอกาสในการ

พฒันาศกัยภาพ รวมทงัการเข้าถึงบรกิารสาธารณะของกลุ่มผู้พกิาร และมกีารกระจายทรพัยากรให้ทุกคน

สามารถเขา้ถงึอย่างเป็นธรรมควบคู่กบัการสรา้งโอกาสทเีป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก และคํานึงถงึหลกัสทิธิ

มนุษยชนและศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการส่งเสรมิความเสมอภาคและความเป็นธรรมในฐานะ

ของสมาชกิในสงัคมททีุกคนสามารถเขา้ถงึและเป็นส่วนหนึง 

 

ของสถาบนั และความสมัพนัธ์ทางสงัคมต่างๆ ทเีกยีวข้อง โดยเฉพาะอย่างยงิการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง

บรกิารทางสงัคมอยา่งทวัถงึ และมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายกบัทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

 ๕.ยุทธศาสตรด้์านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มี

เป้าหมายทีสาํคญั คอื การบรโิภคทยีงัยนืและการผลติทยีงัยนื การดําเนินการทสีําคญัคอืต้องเร่งวางระบบ

การอนุรกัษ์ ฟืนฟูและสรา้งความมนัคงของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิบรหิารจดัการนําใหม้ปีระสทิธภิาพ เน้น

การปรบัระบบการบรหิารจดัการอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทังยกระดับความสามารถในการป้องกัน

ผลกระทบและปรบัตวัต่อการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัธิรรมชาตแิละปรบัตวัไปสู่รูปแบบ

ของการผลติและการบรโิภคทปีล่อยคารบ์อนตําและเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มมากขนึ โดยพฒันาการผลติให้มี

ประสทิธภิาพและพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทเีป็นมติรกบัสงิแวดล้อมโดยการจดัการขยะ

สารพษิและของเสยีอนัตราย อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ๖. ยุทธศาสตรด้์านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั มแีนว

ยุทธศาสตรท์สีาํคญัประกอบดว้ย การวางระบบบรหิารงานภาครฐัแบบบรูณาการ เพอืใหเ้กดิความสอดคลอ้ง

เชอืมโยงกันตังแต่ยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับพืนทีการจดัสรรงบประมาณให้มีลกัษณะยดึโยงกับ

ยุทธศาสตรใ์นทุกระดบัและมเีป้าหมายร่วมเป็นหลกัรวมทงัมรีะบบการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน ทงั

ในระดบัยทุธศาสตรต์ามภารกจิ      และพนืท ี

ความสอดคล้องระหว่างแผนยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี กบัแผนยุทธศาสตรข์องเงินทุนฯ 

 ยุทธศาสตรที์ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

 โดยจากยทุธศาสตรด์งักล่าวมสี่วนทเีชอืมโยงโดยตรงกบั ทพส.-ทร. สรปุไดโ้ดยสงัเขปดงันี  

  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ตําแหน่งทีตังทางภูมิศาสตร์ ของ

ประเทศไทยในการส่งเสรมิการคมนาคม ขนส่ง และโลจสิติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมภิาค เพอืการ



ส่งออกสู่ตลาดโลก และศูนยก์ลางการท่องเทยีวในภูมภิาค ลดด้นทุนทางดา้นโลจสิตกิส์และเพมิ มูลค่าจาก

การเป็นศูนย์กลางทางภูมศิาสตร์ ส่งเสรมิอุตสาหกรรมและบรกิารทีเกยีวข้อง โดยการส่งเสรมิ การสรา้ง

ศูนยก์ลางดา้นโลจสิตกิส์ระดบัภูมภิาคและเชอืมต่อกบัเครอืข่ายโลจสิตกิสฃ์องโลก การพฒันาอุตสาหกรรม

การบนิและอวกาศเพอืรองรบัการเติบโต ของอุตสาหกรรมและบรกิารทเีกยีวขอ้งโดยยกระดบับรกิารซ่อม

บํารุงอากาศยาน และการผลติชนัส่วน อากาศยาน และซ่อมแซมอากาศยานเพอืขยายตลาดบรกิารดูแล

รกัษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนา เทคโนโลยสีําหรบัการบินและอวกาศ การส่งเสรมิและ

พฒันาการขนส่งรูปแบบใหม่ทีสอดคล้องกบับรบิท ของไทยในอนาคต รวมทงัอุตสาหกรรมและบรกิารที

เกยีวเนือง พรอ้มทงัการพฒันาบุคลากรทมีทีกัษะ  

 อุตสาหกรรมความมนัคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมนัคง ของประเทศที

ไทยมศีกัยภาพ เพอืลดการพงึพาจากต่างประเทศ และพฒันาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออก ต่อไป โดย

การต่อยอดพฒันาอุตสาหกรรมความมนัคงต้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศทไีทย มคีวามเขม้แขง็

อยูแ่ลว้ รวมทงัส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งกบัความมนัคงต้านต่าง ๆ และเทคโนโลยี

ทมีปีระโยชน์ในบรบิท  ด้านความมนัคงและเซงิพาณิชย ์ตลอดจนพฒันาบุคลากรทางต้าน วจิยัและพฒันา 

การออกแบบ และการผลิตเพือรองรบัการเติบโตของอุตสาหกรรมความมนัคงของประเทศ การพัฒนา

อุตสาหกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการ                   

ภยัพบิตั ิซงึรวมถงึระบบการเตอืนภยั การเตรยีมตวัรบั ภยัพบิตั ิและการใหค้วามช่วยเหลอืระหว่างและหลงั

เกดิภยัพบิตั ิพรอ้มทงัการสรา้งอุตสาหกรรมทสี่งเสรมิ ความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร ์เพอืลดผลกระทบ

จากภยัคุกคามไซเบอร ์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และปกป้องอธปิไตยทางไซเบอร ์เพอืรกัษาผลประโยชน์ของ

ชาตจิากการทําธุรกิจดจิทิลั ส่งเสรมิการจดัหา พลงังานให้เพยีงพอ เพอืเป็นฐานความมนัคงต้านพลงังาน

ของประเทศ พรอ้มไปกบัการเพมิลดัส่วนการใช ้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ใหม้คีวามสมดุลและ

เกิดความมนัคง สามารถพึงพาตนเองทาง ต้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมต้านพลงังานทีมี

มูลค่าเพิม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบรกิารทีเกียวเนือง การพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทังการผลิต ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกับ

อุตสาหกรรมทีเป็นเทคโนโลยีสองทาง และ อุตสาหกรรมทีเกียวกับความมันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิของประซาซน 

  สรา้งความหลากหลายดา้นการท่องเทยีว โดยรกัษาการเป็นจุดหมายปลายทางทสีําคญัของ

การท่องเทียวระดับโลกทีด ึงด ูดน ักท ่อ ง เทีย วทุก ระด ับ และเพิมส ัดส ่วนของน ักท ่อ ง เทียวทีมี 

คุณภาพสูง  มุ ่งพ ัฒนาธุรก ิจด้านการท่องเทียวให้ม ีมูลค่าสูงเพิมมากยิงขึน ด้วยอ ัตล ักษณ์และ

ว ัฒนธรรมไทย และใช ้ประโยชน์จากข้อมูลและภูม ิปัญญาท้องถิน เพือสร ้า งสรรค ์คุณค่าทาง

เศรษฐกิจและความหลากหลาย ของการท่องเทียวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุค

ใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทังเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

ส่ง เสร ิมการตลาด การดูแลความปลอดภ ัยและ อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทียวทุกกลุ ่ม 



รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเทียว ให้เอือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

เศรษฐกิจต่อเนือง  พัฒนาแหล่งท่องเทยีวเดิมและสรา้งแหล่งท่องเทยีวใหม่ ทีมเีอกลกัษณ์เฉพาะโดย

คํานึงถึงศกัยภาพของแต่ละพนืท ีการส่งเสรมิการท่องเทยีวพํานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสรมิการพฒันา

โครงสรา้งพนืฐาน ระบบนิเวศ และทรพัยากรทเีออืต่อการเตบิโตของ การท่องเทยีวทมีคีุณภาพ เพอืกระจาย

โอกาสในการสรา้งรายไดไ้ปสู่ชุมชนและเมอืงอย่างทวัถงึและ ยงัยนื และพฒันาการเชอืมโยงการท่องเทยีว

ไทยกับประเทศอืน ๆ ในภูมิภาค เพือการเป็นแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเทียวอย่างประทับใจตลอดการ

ท่องเทยีวจนเกดิการท่องเทยีวซําและแนะนําต่อ  

  ท่องเทียวเซิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสงิจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ของการ

ท่องเทยีวเซงิธุรกจิ โดยส่งเสรมิการเป็นศูนยก์ลางการจดัประชุมและนิทรรศการนานาชาตขิองโลก เนืองจาก

ไทยมคีวามได้เปรยีบเซงิภูมศิาสตร์ทเีหมาะแก่การเดนิทางเพอืประกอบธุรกิจและ การท่องเทยีว ทงัยงัมี

ความพรอ้มด้านการบรกิารทเีป็นเอกลกัษณ์ โดยพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระบบขนส่ง ระบบดจิทิลัเพอืการติดต่อสอืสาร เพอือํานวย ความสะดวกทงัในการเดินทางเขา้มาเพอืการ

ประชุมและการสรา้งความร่วมมอืทางธุรกิจระหว่างกนั พรอ้มทงัส่งเสรมิการขยายพนืทจีุดหมายปลายทาง

ของการจดัประชุมและนิทรรศการ และการพกัผ่อน ระหว่างประชุมจากเมอืงหลกัสู่เมอืงอนืทมีศีกัยภาพของ

ไทย รวมถงึสรา้งพนืทหีรอืซ่องทาง การจดัแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทงัการจดัแสดงผลงานจรงิและใน

รูปแบบเสมอืนจรงิ รวมถึง การส่งเสรมิให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการ

ส่งเสรมิการท่องเทยีว เซงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมทเีน้นรปูแบบการท่องเทยีวทยีงัยนีและส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ชุมชน ตลอดจน การสนับสบุนการท่องเทยีวรปูแบบอนืทไีทยมศีกัยภาพและเชอืมโยงเสน้ทางการท่องเทยีว

ในพนืทอีนื เพอืให้เกดิการเติบโตทางเศรษฐกจิร่วมกนั ซงึรวมถงึการสรา้งรูปแบบและจูงใจการเดนิทางเขา้

มา ประกอบธุรกจิและการท่องเทยีวดว้ยการอํานวยความสะดวกและมาตรการ 

สนับสนุนต่าง ๆ พรอ้มทงั การสรา้งความพรอ้มของธุรกจิอนืทเีกยีวเนืองในห่วงโซ่ธุรกจิ 

 ท่องเทยีวสําราญทางนํา ส่งเสรมิให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเทยีวเซงิสําราญ ทางทะเล

และ      ซายฝัง และเป็นแหล่งท่องเทยีววฒันธรรมลุ่มนําทมีเีอกลกัษณ์ทโีดดเด่น เนืองจากไทย มจีุดเด่น

ดา้นแหล่งท่องเทยีวทางนําทสีวยงามและกจิกรรมการท่องเทยีวทหีลากหลาย ทสีามารถดงึดูด นกัท่องเทยีว

ผ่านการชนืซมธรรมชาต ิการรอ้ยเรยีงเรอืงราวประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติ วฒันธรรมไทย ตามเสน้ทางท่องเทยีว

ทางนํา ทงัเรอืสําราญและเรอืยอรซ์ ตามซายฝังทะเลทงัอนัดามนัและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ทสีวยงาม รวมทงั

การท่องเทยีวตามแม่นําลําคลอง นําไปสู่ศูนยก์ลางท่องเทยีวสําราญทางนํา โดยการปรบับทบาทของท่าเรอื

ในประเทศทมีศีกัยภาพใหเ้ป็นท่าเรอืหลกั การมุง่พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน และสาธารณูปโภคของท่าเรอืมารี

น่า และท่าเทยีบเรอืให้ได้มาตรฐาน และการบรหิารจดัการท่าเรอืทงั ในเรอืงความสะอาด และการจดัการ

ความปลอดภยัของท่าเรอืและมารน่ีาทไีด้มาตรฐานสากล รวมทงั พฒันาโครงสร้างพนืฐานและสงิอํานวย

ความสะดวกในการท่องเทยีวตามแม่นําลําคลองทสีําคญั และมมีาตรการกํากบัดูแลความปลอดภยัในการ

เดนิทาง รวมถึงการส่งเสรมิการเชอืมโยงระบบเดนิทางท่องเทยีวภายในประเทศ ทงัการเชอืมโยงเส้นทาง



ท่องเทยีวทางนําให้เชอืมต่อกบัการเดนิทางทางบกและทางอากาศใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ รวมทงัสรา้งให้

เกดิเสน้ทางและแหล่งท่องเทยีวใหม่ และ การจดัทําระบบฐานขอ้มลูดา้นการท่องเทยีวทางนํา นําเทคโนโลยี

มาใชอ้ํานวยความสะดวกในการ ดําเนินธุรกจิกบักระบวนการตรวจคนเขา้เมอืงทมีปีระสทิธภิาพ และพฒันา

บุคลากรทุกภาคส่วนให้ มคีวามพรอ้ม รวมถึงการให้ความสําคญักบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิหล่ง

ท่องเทยีว โดยคํานึงถงึ ความยงัยนืของพนืทกีารท่องเทยีว 

  ท่องเทียวเชือมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากทีตังทางภูมิศาสตร์ในการเชือมโยง การ

ท่องเทียวกับต่างประเทศ เพือขยายการท่องเทียวของไทยและภูมภิาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชือมโยง 

โครงสรา้งพนืฐานและโลจสิติกส์ จากเมอืงหลกัสู่เมอีงรอง เพือรองรบัการเชอืมโยงเส้นทางการท่องเทยีว 

ไทยกบัอาเซยีนและอนุภูมภิาค    ลุ่มแม่นําโขง ทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ โดยการจดัทําเสน้ทาง 

ท่องเทียวเชอืมโยงระหว่างประเทศ ดงัเซ่น เส้นทางจุดร่วมทางวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ ทีเน้น การ

พฒันาการท่องเทยีวเชอืมโยง และส่งเสรมิการท่องเทยีวรว่มกบัประเทศเพอืนบา้น โดยใชป้ระโยชน์ จากการ

พฒันาเสน้ทางทางบก ทางราง ทางนํา และทางอากาศระหว่างกนัในภมูภิาค และส่งเสรมิ ความสมัพนัธอ์นัดึ

ทจีะทําให้เกิดการท่องเทยีวทยีงัยนืร่วมกนั พรอ้มทงัการส่งเสรมิการทําการตลาด ร่วมกนัในเส้นทางการ

ท่องเทยีวระหว่างประเทศให้สอดรบักบัทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซงึรวมถึงการพฒันาแหล่ง

ท่องเทยีวเดมิและสรา้งแหล่งท่องเทยีวใหม่ในประเทศ ให้เหมาะสมกบั ศกัยภาพและบรบิทของแต่ละพนืท ี

เพอืรองรบัการเชอืมโยงเส้นทางการท่องเทยีวกบัต่างประเทศ และพฒันาสงิอํานวยความสะดวกให้มคีวาม

ปลอดภยัและได้มาตรฐาน รวมทงัป้องกนัและแก่ไฃปัญหาความเสอืมโทรมของแหล่งท่องเทยีว ทงัแหล่ง

ท่องเทยีวตามธรรมชาตแิละทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม พรอ้มทงัการใชป้ระโยชน์จากการท่องเทยีวใหเ้ออื

ต่อผลติภณัฑ์ชุมชน รวมทงัอุตสาหกรรมและบรกิาร ต่อเนือง เพอืขยายโอกาสในการสรา้งรายไดไ้ปสู่เมอืง

และชุมชนเพมิจากการท่องเทยีวของประเทศ และการส่งเสรมิการขยายธุรกจิและการทําตลาดท่องเทยีวของ

ไทยในต่างประเทศ โดยใชป้ระโยชน์ จากเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทสีอดรบักบัพฤตกิรรมการท่องเทยีวรปูแบบใหม ่

 โครงสร้างพืนฐาน เชือมไทย เชือมโลก โครงสร้างพนืฐานเป็นสงิจําเป็นสําหรบัประเทศ

ไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิอาเซยีน และเป็นจุดเชอืมต่อทสีําคญัของภูมภิาคเอเชยี ในยุค

ของการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพืนฐาน จะครอบคลุมถึง

โครงสร้างพืนฐาน           ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พืนทีและเมือง รวมถึง เทคโนโลย ี

ตลอดจนโครงสรา้งพนืฐาน ทางเศรษฐกจิ เพอือํานวยความสะดวกและลดต้นทุน ในการเคลอืนย้ายสนิค้า 

บรกิาร เงนิทุน บุคลากร และเชอืมโยงประเทศไทยกบัประชาคมโลก 

 เชือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชอืมโยงโครงข่ายคมนาคมระดบัภูมภิาค จาก

เอเชยีตะวนัออกถงึเอเชยีใต้อยา่งไรร้อยต่อ โดยมไีทยเป็นจดุเชอืมโยงหลกัของการคมนาคมใหเ้ป็น ระเบยีง

เศรษฐกิจแห่งเอเชยี เพอืเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสนิค้า การค้า การลงทุน และ

การท่องเทยีว สอดรบั       กบัการพฒันาการเชอืมโยงกบักลุ่มเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค โดยการพฒันา

โครงข่ายคมนาคมและ          โครงสรา้งพนืฐานทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ เพอืรองรบัการขนส่ง 



และโลจสิตกิสต์ลอดห่วงโซ่อุปทาน   ของภูมภิาค โดยใหค้วามสําคญักบัการขนส่งทางนําและระบบราง มาก

ขนึ รวมถึงการพฒันาและบูรณาการ     การใช้ท่าอากาศยานหลกัในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วน

ภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชอืมโยงโครงข่ายทงัในประเทศและต่างประเทศมากขนึ พร้อมทงัการวาง 

โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชอืมโยงสู่เมอืงหลกัของภูมภิาคอย่างไรร้อยต่อ เพอืรองรบัการเพมิจาํนวน 

ของเมอืงและการขยายเมอืง และเชอืมโยงกบัประเทศ       เพอืนบา้น และการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ 

สมยัใหม่และสงิอํานวยความสะดวกภายในเมอืงให้มคีวามเชอืมโยงกนั ส่งเสรมิระบบขนส่งสมยัใหม่ และ

พฒันาพนืทโีดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทงัการส่งเสรมิการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเชอืมโยงโครงข่ายคมนาคม                                และระบบโลจสิตกิสใ์ห้มี

มาตรฐานเดยีวกนั และสรา้งความร่วมมอืในการอํานวยความสะดวกทางการคา้ระหว่างกนัในภูมภิาคให้ง่าย

และสะดวกมากทสีุด 

 สร้างและพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเ้ป็นเครอืงมอืในการพฒันาเศรษฐกจิ และกระจาย

ความเจรญิ สู่ภูมภิาค ยกระดบัรายไค้และคุณภาพชวีิตของประซาซน และแก้บญัหา ความมนัคงบรเิวณ

ชายแดนโดย          การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกให้มคีวามพรอ้มทางโครงสรา้งพนืฐานทจีะ

ทําให้ไทยเป็นศูนย์กลาง      ทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศ รวมทงัเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และ

นวตักรรม พฒันาเมอืงและส่งเสรมิการท่องเทยีว รวมถงึการพฒันาเขตเศรษฐกจิตะวนัตก เพอืเชอืมต่อกบั

การพัฒนาภาคตะวนัออก และภาคอืน ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน ทงัทางด้านการค้า การ

ลงทุน และการท่องเทยีว โดยคํานึงถงึจุดเด่น      ของแต่ละพนืทแีละการเสรมิซงึกนัและกนั กบัการพฒันา

เขตเศรษฐกจิของประเทศเพอืนบา้น พรอ้มทงั             การจดัผงัเมอืง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การอํานวยความสะดวกทางการคา้การลงทนุ                  ทงัใน ดา้นขอ้มลู แรงงาน และกฎระเบยีบต่าง ๆ 

รวมทงัมมีาตรการสนับสนุนให้เกดิการลงทุนในอุตสาหกรรม   และบรกิารเป้าหมายทมีกีารใช้ เทคโนโลยี

และนวตักรรม และมมีลูค่าเพมิสูง โดยตระหนักถงึความยงัยนื 

 โดยใน ยุทธศาสตรที์ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั นัน  เงนิทุนฯ ต้อง

เตรียมการในการรองรบั โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor) ภายใตไ้ทยแลนด ์๔.๐ ดว้ยการพฒันาเชงิพนืททีต่ีอยอดความสาํเรจ็มาจาก แผนพฒันาเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซงึดําเนินการมาตลอดกว่า ๓๐ ปีทผี่านมา โดยเป็นการรองรบัการ

ลงทุนในโครงสรา้งพนืฐานดา้นการคมนาคมเป็นสดัส่วนมากทสีุด เพอืยกระดบัคุณภาพและเพมิการเชอืมต่อ

ภายในประเทศและภูมภิาคมากยงิขนึ ทงัทางบก ทางนําและทางอากาศ และสนับสนุนการเป็นศูนยก์ลาง

การคมนาคมและโลจสิตกิส ์

ของเอเชยีในอนาคต อกีทงัยงัรองรบัการท่องเทยีวทางนําแบบครบวงจร และรองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ไดแ้ก่ การแพทยค์รบวงจร ปิโตรเลยีม อากาศยาน และเขตนวตักรรมเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EECI)  

 


