คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานฯ อยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ที่ไดมอบหมายใหสํานักงานฯ เตรียมการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อใหเปนแผนฯ ที่ดี สมบูรณ และครบถวนทุกมิติ ทั้งขอมูลในระดับ
หนวยงาน และขอมูลเชิงลึกในระดับรากหญา โดยสํานักงานฯ ไดเริ่มกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ที่นําเอาหลักการวางแผนยุทธศาสตรมาปรับใชนับตั้งแตปลายป 2547 เปนตนมา

การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในครั้งนี้ สํานักงานฯ ไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม

ของทุก ภาคสว นในสัง คม โดยไดว างขั้น ตอนกระบวนการจัด ทํา แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 10 ที่เ ปด
โอกาสใหมีก ารระดมความคิด อยา งกวา งขวางในทุก ระดับ ตั้ง แตร ะดับ ชุม ชน ระดับ ภาค และ
ระดับ ประเทศ ซึ่ ง ประกอบด ว ย 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) ขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (2) ขั้นยกรางรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ (3) ขั้นอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายในเดือนตุลาคม 2549 ขณะนี้การดําเนินงานในขั้นตอนแรก
ใกลจะเสร็จสมบูรณแลว ลาสุดสํานักงานฯ ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) ขึ้น
ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549 สําหรับการจัดสัมมนาในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้ เปนกระบวนการ
ตอเนื่องที่มุงใหเกิดการระดมความคิดเห็นอยางกวางขวาง และรวมกันบูรณาการการเชื่อมโยงแนวคิด
ยุทธศาสตร รวมทั้งบทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สู
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

เอก สาร “แนวคิด และยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 10

(พ.ศ.2550-2554)” ฉบับนี้ ไดประมวลความคิดเห็นจากเวทีทุกระดับที่ผานมา โดยมุงใหผูเขารวม
สัมมนาไดใชเปนเอกสารหลัก ควบคูกับเอกสารเลมยอยอีก 3 เลม ซึ่งหวังวาจะชวยจุดประกายใหเกิด
การระดมความคิ ดเห็ นอย า งกวา งขวางและสมบู รณยิ่งขึ้ น เพื่อ สํานัก งานฯ จะไดนํ า ไปเป นขอมู ล
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และวางบทบาท
การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสมตอไป

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เมษายน 2549
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สวนที่ 2 : เอกสารประกอบ
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การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ
ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

ภาคผนวก
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3.

สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค 4 ภาค
สรุปผลการระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group)
บันทึกชวยจําการประชุมระดมความคิดเห็นระหวางอดีตผูบริหาร สศช. และ
ผูบริหาร สศช. ปจจุบัน

สวนที่ 1

อ

แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
1 บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรและนโยบาย
การพัฒนาประเทศ โดยปจจุบันสํานักงานฯ อยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554) ซึ่ ง เป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2547 ที่ ได ม อบหมายให สํ า นั ก งานฯ
เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อใหเปนแผนฯ ที่ดี สมบูรณ และครบถวนทุกมิติ ทั้งขอมูลใน
ระดับหนวยงาน และขอมูลเชิงลึกในระดับรากหญา โดยสํานักงานฯ ไดเริ่มกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ที่นําเอาหลักการวางแผนยุทธศาสตรมาปรับใชนับตั้งแตปลายป 2547 เปนตนมา
การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคม ในการรวมคิด รวมจัดทํา และรวมผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ สํานักงานฯ จึงไดวางขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยเปดโอกาสใหมีการระดมความคิดอยางกวางขวางในทุกระดับ
ตั้งแตระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ

1.1

ขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งเนนกระบวนการระดม

1.2

ขั้นยกรางรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยระดม

1.3

ขั้นอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายในเดือนตุลาคม 2549

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในสังคมทุกระดับ เพื่อรวมกันประเมินสถานการณทุนการพัฒนาประเทศ ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาที่จะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้งการกําหนดวิสัยทัศน
และทิศทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนที่มีอยูในประเทศ และบทบาทการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาตางๆ โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนเมษายน 2549
ความคิดเห็นกับภาคีการพัฒนาและกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาและกํ า หนดบทบาทของภาคี ก ารพั ฒ นาในการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 พร อ มทั้ ง
ประมวลผลยกรางเปน “รางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10”
เสนอในการประชุมประจําป 2549 ของ
สํานักงานฯ ในเดือนมิถุนายน 2549
การดําเนินงานในขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ขณะนี้ใกลจะเสร็จสิ้นสมบูรณแลว โดยลาสุดสํานักงานฯ ไดจัด
เวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) ขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ 2549 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนการระดมความคิดเห็นตอเนื่องจากเวทีระดับภาคทั้ง 4 ภาคในชวงเดือนธันวาคม
2548 และเพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งเปนขั้นตอน
ตอไปมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สํานักงานฯ จึงไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) ขึ้น
อีกครั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุงใหเกิดการระดมความคิดเห็นอยางกวางขวางยิ่งขึ้นใน 2 ประการ คือ

2

ประการแรก : การรวมกันเสนอแนะแนวทางบูรณาการการเสริมสรางทุน 3 ทุน คือ ทุนทาง

เศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให มี ค วามสอดคล อ งกั บ
สถานการณการพัฒนาประเทศในภาพรวม เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 บังเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม

ประการที่สอง : การรวมกันกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาตางๆ ในการ

ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
ทั้งนี้ ผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุมดังกลาว สํานักงานฯ จะไดนําไปเปนขอมูล
ประกอบการยกรางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และวางบทบาทการมี
สวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสมตอไป

2 สถานการณการพัฒนาประเทศ
2.1

การทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมา

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดชวงระยะเวลาของการมีแผนพัฒนาฯ
ทั้ง 9 ฉบับที่ผานมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางดี คนไทยมีชีวิต
ความเปนอยูที่สะดวกสบายมากขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 เกิด
จากการนําทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและความไดเปรียบดานแรงงานราคาถูกของประเทศมาใช
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและขยายฐานการผลิต ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราสูง แต
การเติบโตดังกลาวนอกจากจะตองแลกดวยทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอและเสื่อมโทรมลงไปมากแลว
ยังตองพึ่งพาทุนเทคโนโลยี และตลาดจากตางประเทศ ในขณะที่มีขอจํากัดทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพ
คน การเสริ ม สร า งฐานทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และการบริ ห ารจั ด การฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาประเทศ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เกิดปญหาความขัดแยงในสังคมจากความเหลื่อมล้ําของ
รายไดและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทําใหสรุปไดวา แมการพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตาม
ความมุงหมาย แตไดนําไปสูผลการพัฒนาที่ไมพึงปรารถนาทางดานสังคม และการพัฒนานั้นอาจจะไม
ยั่ ง ยื น เพราะคนในสั ง คมส ว นใหญ ยั ง ไม ไ ด รั บ ผลประโยชน จ ากกระบวนการพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ งกั น มา
ยาวนาน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนการ
พัฒนาใหม โดยหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา และผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา จึงมุงเนนการพัฒนาแบบ
องครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการทุกดานใหเชื่อมโยง
กั น ส ว นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคนให มี ค วามสุ ข และมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น
นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังไดยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทยทุกคน
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การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาว แมวาจะสรางความเจริญเติบโตแกเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ที่ขยายตัวเฉลี่ย
ร อ ยละ 7 ต อ ป (ช ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 1-7) แม จ ะได รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในช ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แตภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 คือ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.1 ตอป สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอคนในราคาประจําป
เพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาทในป 2504 เปน 99,339 บาทในป 2547 การเติบโตดังกลาวสงผลใหประเทศไทย
สามารถสะสมทุน (Net Capital Stock ราคาปจจุบัน) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 2.17 ลานลานบาท ในป
2527 เปน 20.55 ลานลานบาทในป 2547 ฐานะการลงทุนระหวางประเทศของไทยดีขึ้น ภาระหนี้สิน
ลดลง เงิ น คงคลั ง เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารเคลื่ อ นย า ยทุ น ระหว า งประเทศมากขึ้ น ใน
ขณะเดียวกัน ยังไดทําใหประเทศเขาสูความทันสมัย คนไทยมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตและมี
โอกาสเขาถึ งบริการทางดานสาธารณสุขและการศึกษามากขึ้น ทําใหสุ ขภาพอนามั ยและการเรียนรู
โดยรวมของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม หากประเมินผลการพัฒนาประเทศในมิติของความสมดุล ความพอดี และ
การมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบวาการเติบโตดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสิ้นเปลือง ยังขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม ส ว นหนึ่ ง เนื่ อ งมาจากการใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เนนทางดานปริมาณมากกวาคุณภาพ สงผลใหทุนตางๆ ได
สูญหายหรือลดนอยลงไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุนที่มีอยูก็ไมไดรับการเสริมสรางใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศเทาที่ควร
(1)

สถานการณดานเศรษฐกิจ

การขยายตั ว ของเศรษฐกิจ ไทยเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเร งขยายตั ว ในเชิง
ปริมาณเปนหลัก และมุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากกวาการสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจ
ดวยการพึ่งตนเอง และสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน จึงทําใหเกิด
ความไมสมดุลและเปนความเสี่ยง ทั้งในระดับภาพรวมและในสาขาการผลิตที่แทจริง โดยเห็นไดจากการ
ทุมเททรัพยากรในดานตางๆ ไปเปนอันมาก แตประชาชนสวนใหญยังไมไดรับประโยชนอยางทั่วถึง อีก
ทั้ ง การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงพึ่ ง พาป จ จั ย ภายนอกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ
ภายในประเทศขาดความเขมแข็งอยางเพียงพอ จึงเกิดความเสี่ยงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการใชทุนใน
ดานตางๆ
(1.1) ทุนดานกายภาพ (Physical Capital) โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีอยู ยังไม ไดนํามาใชประโยชน อย างมีประสิทธิภาพและไมเกิดการสะสมทุ นอยางตอเนื่องใน
ประเทศเทาที่ควร กลาวคือ ประเทศไดใชทุนทรัพยากรและแรงงานที่มีอยูในการสรางสมทุนตางๆ มากขึ้นใน
เชิงปริมาณ แตคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการใชทุนโดยเฉลี่ยอยูในระดับคงที่ หรือลดลงในบางสาขาการ
ผลิต สังเกตไดจากประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity : TFP) และประสิทธิภาพการใช
ทุน (Capital Productivity) ในป 2545-2548 มีอัตราการเติบโตลดลงกวา ป 2531-2539 รวมทั้ง โครงสราง
พื้นฐานที่มีอยูมากในเชิงปริมาณ แตมีปญหาประสิทธิภาพการใชงานอยูในระดับต่ํา ขาดการเชื่อมโยงใหเปน
ระบบ ทําใหไมประหยัดและมีตนทุนสูง อีกทั้งลักษณะการลงทุนกระจุกตัวเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญยังไม
กระจายตัวไปสูชุมชนอยางเหมาะสม
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นอกจากนี้การตองพึ่งพาการลงทุนจากตางชาติ รวมทั้งพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ติดมากับเครื่องจักร และสิทธิบัตรที่นําเขามาจากตางประเทศอยางมาก เปนเหตุให
ผลตอบแทนของการลงทุน หรือการสะสมทุนตองไหลออกไปสูตางประเทศในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง
ทิศทางการลงทุนสวนใหญยังเปนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปโตรเลียม
และยานยนต ที่แมจะสรางรายไดจากการสงออกและการจางงาน แตก็มีความเสี่ยงดานมลภาวะสูง
(1.2) ทุนการเงินของประเทศจากการออมยังไมสามารถเพิ่มขึ้นทันตอ
ความตองการเงินเพื่อการลงทุน และขาดความสมดุลระหวางตลาดเงินและตลาดทุน การออม
โดยรวมของประเทศ (Gross National Saving) ไดลดลงจากระดับสูงสุดที่รอยละ 35 ของ GDP มาอยูที่
รอยละ 30 ของ GDP ในระหวางป 2542-2546 ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุนใน
อนาคต การจั ด สรรเงิ น ทุ น ตามกลไกตลาดเงิ น ให กั บ ภาคเศรษฐกิ จ ต า งๆ ยั ง มี ค วามไม ส มดุ ล โดย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคกอสราง ภาคอสังหาริมทรัพย ไดรับการจัดสรรสูง สวนภาคเกษตรไดรับการจัดสรร
นอยกวา ตลอดจนการระดมทุนในตลาดการเงินพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชยสูงกวาการระดมทุนจาก
ตลาดทุนมาก ทําใหเกิดปญหาการกูเงินมาลงทุนในโครงการที่ใหระยะเวลายาว นอกจากนี้ตลาดหุนไทย
ยังมีการซื้อหุนแบบเก็งกําไรในสัดสวนสูง นักลงทุนตางชาติมีอิทธิพลตอความเคลื่อนไหวของราคามาก
(1.3) ทุนทางดานสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Assets) ยัง
ไดรับการพัฒนาคอนขางนอย โดยเฉพาะทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปสรางองคความรูใหเปน
ประโยชนตอการพัฒนา การลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ยังเปนรองประเทศเพื่อนบานและคูแขง ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนหลัก การพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐของไทย ตลอดจนการเพิ่มคุณคาของสินคาโดยใชเอกลักษณไทยหรือภูมิปญญาทองถิ่นยัง
มีนอย การออกแบบสรางชื่อสินคา หรือแบรนดที่เปนของคนไทยมีนอย ฯลฯ สินคาของไทยจึงยังไมเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย ทําใหการลงทุนหรือการใชทุนตางๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไมสามารถเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดเทาที่ควร
(1.4) ทุนดานแรงงาน/ทรัพยากรมนุษยยังมีปญหาการปรับตัวใหรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยเฉลี่ยยังขาดทักษะโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการใชทุนอยาง
เขมขน (Capital intensive) ปจจุบันสัดสวนกําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ํากวาสูงถึง
รอยละ 61.9 ในป 2547 แสดงวาประเทศยังตองพึ่งพาแรงงานไรฝมือเปนสัดสวนสูง โดยเฉพาะการผลิตเพื่อ
การสงออกที่ตองใชวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตจากตางประเทศ แรงงานไทยยังขาดองคความรูและการนําองค
ความรูมาใชประโยชนอยางสรางสรรค ทําใหผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนที่เปนของประเทศไทย ชุมชน
และแรงงานไทยยังอยูในระดับต่ํา
(2)

สถานการณดานสังคม

การพัฒนาที่ผานมาสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง แตไดสะทอนใหเห็นปญหาในสังคมไทยที่ชัดเจน สวนหนึ่งอาจเกิดจาก “คุณภาพคน” ซึ่ง
เปนปจจัยหลักของการพัฒนายังมีคุณภาพไมสอดคลองกับทิศทางและความตองการของประเทศ คุณภาพ
การศึกษา สมรรถนะในการทํางานและผลิตภาพแรงงานยังอยูในระดับต่ํา ทั้งยังไมไดใหความสําคัญกับ
การใชทุนทางสังคมที่มีอยูภายในประเทศมาเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองเทาที่ควร สงผล
ใหภูมิคุมกันของคนและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนลดนอยลง
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(2.1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนไทยยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแมวาในภาพรวมคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น จากจํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 7.1 ปในป 2542 เปน 8.1 ปในป 2547 แตยังไมถึงระดับ
การศึกษาภาคบังคับและยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร ขณะที่คุณภาพการ
เรียนในวิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยูใน
ระดับต่ํา อีกทั้งภาครัฐยังมีแนวโนมในการสงเสริมงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาลดลง จากรอยละ 0.17
ของ GDP ในป 2544 เหลือรอยละ 0.15 ของ GDP ในป 2546 นอกจากนี้ แรงงานไทยที่จบการศึกษาสูง
กวาประถมศึกษามีเพียงรอยละ 38.4 ในป 2548 (ยังต่ํากวาเปาหมายรอยละ 50 ในป 2549) ทําใหกําลัง
แรงงานมีผลิตภาพแรงงานต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจใหแข็งแกรงในระยะตอไป
(2.2) สถาบั น ทางสั ง คมมี บ ทบาทน อ ยลงในการเป น ทุ น ทางสั ง คม
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันหลักที่บมเพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนภูมิคุมกันใหเยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง มีแนวโนมออนแอลงมาก สถาบันศาสนา เปนที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมไดนอยลงกวาในอดีต สถาบันการเมืองการปกครอง มีการบริหารการ
พัฒนาแบบรวมศูนย และภาครัฐยังมีบทบาทนํา แมจะมีการกระจายอํานาจ แตการกระจายภารกิจและ
งบประมาณลงสูทองถิ่นยังดําเนินการไดลาชา สถาบันการศึกษา ยังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคน
ดีของสังคมไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ ธุรกิจเอกชน มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมมาก
ขึ้น โดยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญ และสื่อ ยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทางสรางสรรค
ความออนแอของสถาบันสําคัญ ๆ ทางสังคมดังกลาว ทําใหสังคมไทยขาดพลังและขาดภูมิคุมกันในการ
พัฒนาประเทศ
(2.3) คนไทยยั ง มี ภู มิ คุ ม กั น ในการรั บ มื อ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลง
ตางๆ ไดนอย เนื่องจากวัฒนธรรมบางอยางกําลังเลือนหายและระบบคุณคาที่ดีงามในอดีตเริ่มเสื่อมถอย
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่หันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหม รับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคมาก
ขึ้น ขณะที่วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย ขาดการสืบ
สานอยางตอเนื่อง ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีงามของไทยที่เสื่อมถอยลง ทั้งเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้อ
อาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธ ระบบคุณคาที่ดีงามที่ลดนอยลงนี้หากไมสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมไทยใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
แลว จะมีผลตอการเสื่อมถอยทางจริยธรรม และวัฒนธรรมซึ่งนําไปสูประเด็นปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา
(2.4) องค ค วามรู ข องคนไทยยั ง ไม พ ร อ มที่ จ ะเข า สู สั ง คมเศรษฐกิ จ
ฐานความรูไดอยางเหมาะสม ถึงแมวาการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้น แตการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับต่ํา โดยจํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่
จดทะเบียนในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน 0.4 ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ 77 เปนการขอจดทะเบียน
โดยชาวต า งชาติ ในช ว งป 2545-2546 สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ ข องคนไทยส ว นใหญ เ ป น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีขั้นตน การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการมีสิทธิบัตรจึงไมสูงนัก นอกจากนี้ ยังพบวารูปแบบการ
นําองคความรู มาใช ประโยชนใ นเชิงพาณิช ย ยังอยู ในระดับ ต่ํา คือ เปนอั นดับ ที่ 30 จาก 52 ประเทศ
ในขณะที่สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซียอยูในอันดับที่ 5 10 และ 14 ตามลําดับ
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(2.5) การมี ส ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการพั ฒ นาประเทศมี
แนวโนมดีขึ้นอยางชัดเจน ทั้งการมีสวนรวมในทางการเมืองระดับประเทศ โดยสถิติการเลือกตั้งสูงถึง
รอยละ 72.6 ในป 2548 เปนอัตราสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ผานมา และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
โดยการจัดทําแผนชุมชนเพิ่มมากขึ้น นับเปนสัญญาณที่ดีของการสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
อยางไรก็ตามการรวมตัวเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็งทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการยังไม
กระจายอยางกวางขวางทั่วประเทศ ถึงแมวาในชวงที่ผานมาจะมีการดําเนินงานสงเสริมการรวมตัวเปน
องคกรชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเนื่องก็ตาม ซึ่งจําเปนตอง
เสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานการมีสว นรวมในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป
(3)

สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาที่ผานมา ประเทศไทยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุง
เสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจเปนหลัก แบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของการ
ผลิตและการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปนสําคัญ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใช
อยางสิ้นเปลือง นํามาซึ่งการลดทอนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางสังคมอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานที่แทจริงของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3.1) ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับ
การอนุรักษฟนฟู พื้นที่ปาไมที่เคยมีถึงรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศในป 2504 กลับลดลงเหลือรอยละ
32.6 ในป 2546 ขณะที่พื้นที่ปาชายแลนมีแนวโนมลดลงจาก 2.1 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไรในป 2543
โดยมีสาเหตุจากการเรงนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยขาดการปลูกทดแทนที่เหมาะสม ปริมาณ
น้ําฝนมีแนวโนมลดลง ขณะที่ความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น ดินเสื่อมโทรมและมีปญหาในเรื่องการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว พื้นที่ชายฝงไดรับ
ผลกระทบจากการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม อัตราการจับสัตวน้ําลดลงถึง
3 เทา มี ค วามต อ งการใช แร แ ละพลัง งานเพิ่ม ขึ้น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิจ ในขณะที่ สิ่ ง เหลา นี้
ภายในประเทศมี น อ ย ทํ า ให ต อ งนํ า เข า พลั ง งานมากกว า ร อ ยละ 50 ของพลั ง งานที่ จั ด หาทั้ ง หมด
สถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาในการสงวนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ เพื่อเปนทุนสํารองใหคน
รุนอนาคตไดใชประโยชนอยางยั่งยืน
(3.2) คุณภาพสิ่งแวดลอมยังจําเปนตองไดรับการแกไขเพื่อนําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ และแหลงน้ําในเมืองใหญ ปริมาณกากของ
เสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งสารเคมีทางการเกษตรที่
ตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอม และปนเปอนในหวงโซอาหาร อีกทั้งสิ่งแวดลอมเมืองที่มีสภาพเสื่อม
โทรมลงกวาเดิม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน จึงจําเปนตองเฝา
ระวังแกปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเครื่องชี้ถึงการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองตอสังคมจนเกินขีด
ความสามารถรองรับของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสะทอนความไมสมดุลของมิติการพัฒนาที่จะ
นําไปสูความไมยั่งยืนไดในอนาคต
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2.2

บริบทการเปลี่ยนแปลงตอทิศทางการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาในระยะตอไป ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ดานที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอมและรูจัก
นํ า ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู ม าปรั บ ใช ใ ห เ ป น ประโยชน เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แนวโน ม บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว พิจารณาไดดังนี้
(1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก จะสงผลใหการแขงขันทาง
การคาทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชีย (Asian Century) ที่มีจีนและอินเดียว
เปนตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จะเปนโอกาสใหประเทศไทยดําเนินนโยบายการคา
และการลงทุนที่สรางเครือขายกับทั้งสองประเทศ ซึ่งตองใหความสําคัญกับการลงทุนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัว และมีเสถียรภาพ
ขณะที่การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตสินคาและบริการ จะนําไปสู
ความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น เกิดการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรระหวางภาคการผลิต และระหวางเมืองกับ
ชนบท สงผลกระทบตอทุนทรัพยากรที่จะขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต เชนเดียวกันกับการเปดรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ จะทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองและกอมลพิษสูง
ซึ่งจะกลายเปนมลพิษที่สะสมและทวีความรุนแรงจนเปนภาระในการกําจัดตอไป
(2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะกระทบตอการปรับตัวของประเทศไทยที่มี
รากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ หากไมมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง จะทําใหตอง
พึ่งพาตางประเทศมากขึ้น ขณะที่ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีสวนชวย
ในการประหยัดการใชทรัพยากร และเปนโอกาสในการพัฒนาองคความรู ที่สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และ
อาจเปนขอจํากัดจากปญหาสิทธิบัตรและการแขงขันผลประโยชน ทําใหประเทศตองสูญเสียผลประโยชน
อยางมหาศาลได
(3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและโครงสรางประชากร โครงสรางประชากรที่
กํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงเป น สั ง คมผู สู ง อายุ สร า งโอกาสให ผู สู ง อายุ เ ป น ทุ น ทางสั ง คมในการถ า ยทอด
ประสบการณ และปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกคนรุนหลัง รวมทั้งเปนชองทางการขยายตัวของตลาดอาหาร
สุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ขณะเดียวกันจะสงผลใหภาระพึ่งพิง
ของประชากรสูงอายุอยูในระดับสูง ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมใหคนไทยทุกชวงอายุสามารถเขาสู
สังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม
(4) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เกิดการ
ปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม ปรากฏการณเอลนิโญ
ลานิญา เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งจะสงผลตอการเสียสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหอัตราการสูญพันธของ
สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ความตองการใชพลังงานในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จะส งผลในทางลบตอ
สภาวะแวดลอม จึงจําเปนตองมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความ
มั่นคงของพลังงานของประเทศ
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(5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยม
ธรรมชาติชวยใหเกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเปน
โอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งจะเปน
ทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
ทั้งนี้ ในการเตรียมพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประเทศไทยจําเปนตอง
กําหนดทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาประเทศที่เหมาะสม โดยนํ าจุดแข็ งและโอกาสของทุ น ทาง
เศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี อ ยู ใ นประเทศ มาเป น
ภูมิคุมกันและพัฒนาใหเปนประโยชน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน

3

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

การประเมินผลการพัฒนาประเทศ และการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงศักยภาพและโอกาสของทุนที่มีอยูใน
ประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถนํามา
พัฒนาและเสริมสรางใหเปนประโยชนกับการพัฒนาประเทศได โดยการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบั บที่ 10 จํ าเป นต องสร าง “ความสมดุ ล และภู มิ คุ มกั น” ให เกิ ดขึ้ นกั บคน สั งคม ระบบเศรษฐกิ จ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยมุงรักษาสมดุลระหวางความพอเพียงและการแขงขัน
ภายใตการคํานึงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาทุกดานอยางครบถวน บนพื้นฐานการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในสังคมในทุกระดับ เพื่อใหสังคมไทยดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

3.1

จุดมุงหมาย

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมุงพัฒนาสู “สังคมที่มีความสุข
อยางยั่งยืน (Green Society)” โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูความอยูดีมีสุขของคน
ไทย และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

3.2

แนวคิดพื้นฐาน

แนวคิ ด พื้ น ฐานของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 ยั ง คงยึ ด “คนเป น ศู นย ก ลางของการ
พัฒนา” และนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา
ประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยมีการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติในแตละยุทธ
ศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
(1) การดําเนินการในทางสายกลาง ที่อยูบนพื้นฐานความพอดี เนนการพึ่งตนเอง
เปนหลัก มีการเตรียมพรอมทั้งคนและระบบที่ดีเพื่อกาวทันในยุคโลกาภิวัตน
(2) ความสมดุ ล และความยั่ ง ยื น เน น การพั ฒ นาอย า งเป น องค ร วม มี ค วาม
หลากหลายและกระจายความเสี่ ย ง มี ก ารใช ทุ น ที่ มี อ ยู ใ นสั ง คม ทั้ ง ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม

9

(3) ความพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนการใชชีวิต การผลิต และการบริโภคอยู
บนความพอประมาณ มีเหตุผล ไมมากไมนอยเกินไป
(4) การมีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก เปนการเตรียมความพรอมของคนและสังคม
ใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหรูเขา รูเรา เพื่อปองกันหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีความยืดหยุนในการปรับตัว รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีมาประยุกตใหเกิดประโยชน
(5) การเสริมสรางคุณภาพคน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ไม
เบียดเบียนผูอื่น เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ตั้งอยูความไมประมาท มีการ
พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่อง

3.3

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหความสําคัญกับ การสรางกระบวนการมีสว นรวมของทุกภาค
สวนในสังคม (Collaborative Effort) ในทุกระดับ ภายใตหลักการที่สําคัญ คือ การรวมคิด รวมทํา และรวม
ผลักดัน ตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละภาคสวนที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางบูรณาการ
ทั้งนี้ แนวคิด ทิศทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะ
มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปนทิศทางการปฏิบัติงานของ
รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐในระยะเวลา 4 ป โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมีกรอบระยะเวลายาวกวา
และเพิ่มเติมยุทธศาสตรการพั ฒนา กระบวนการ รวมทั้ งบทบาทภาคีการพัฒนาตางๆ ใหครอบคลุ ม
กวางขวางยิ่งขึ้น

4

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จําเปนตองวางยุทธศาสตรให
คนและสังคมไทยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน ภายใต
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง การมีภูมิคุมกัน และการสราง
สมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ ควบคูไปกับการนําทุนที่มีอยูแลวในสังคมไทยทั้งทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชน และเสริมสรางใหเขมแข็ง
โดยวางแนวทางการพัฒนา และเสริมสรางทุนทั้ง 3 ลักษณะดังกลาว ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม รวมทั้งระดับประเทศ เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป ดังนี้

4.1

ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยทุนทางกายภาพ (Physical capital) ทุนหรือสินทรัพย

ทางการเงิน (Financial Capital/assets) สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดทางกายภาพ แตสามารถอาง
สิทธิประโยชนไดในอนาคต (Intangible Capital) และแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย

(1) แนวทางการเสริมสร างทุ นทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ จะตองเปนการเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและยั่งยืนไดใน
ระยะยาว มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงและอํานวยประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศ รวมถึงมีแบบ
แผนการผลิตและบริโภคที่เหมาะสม อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนี้
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(1.1) การเสริมสรางทุนทางกายภาพ ประกอบดวย
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได โดย
ปรั บ โครงสร า งภาคเกษตร ที่ มุง พั ฒ นาเทคโนโลยี เ กษตร การลงทุ น ในการวิ จัย และพั ฒ นาเพื่ อสร า ง
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่สงเสริมการรวมกลุมและสรางความรวมมือใน
ลักษณะคลัสเตอร การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา รวมทั้งการพัฒนาเครือขาย
ระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต


ความร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ โดยดํ า เนิ น
นโยบายตางประเทศเชิงรุก สงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ และสงเสริมความรวมมือภายใตกรอบ
พหุภาคีและการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก


การพั ฒ นากฎหมายและส ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี โดยปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม


(1.2) การเสริมสรางทุนทางการเงิน ประกอบดวย
การรักษาเสถียรภาพภายนอกดานดุลบัญชีเดินสะพัด และ
เงินสํารองระหวางประเทศ โดยดูแลการบริโภค การลงทุน และการนําเขาใหอยูในระดับที่เหมาะสม และ
มีการบริหารจัดการเงินสํารองระหวางประเทศใหเกิดผลตอบแทนที่ดีในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได


การติ ด ตามและกํ า กั บ ดู แ ลการเคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น
โดยเฉพาะเงินทุนระยะสั้น ใหเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ


เปดโอกาสใหสถาบันการเงินไทยทําธุรกรรมการเงินใหมๆ
เพื่อใหมีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย โดยมีการกํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม


สงเสริมการออมในประเทศ โดยมีมาตรการขยายการออมเพื่อ
การเกษียณอายุ มีระบบการค้ําประกันเงินฝากแบบจํากัดจํานวน และมีกลไกกํากับดูแลสถาบันการเงินที่
ใหบริการประชาชนครบทั้งระบบ


การระดมทุนและจัดสรรทุนใหภาคการผลิต โดยใชสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเปนกลไกสนับสนุน SMEs สรางความเขมแข็งใหกับองคกรการเงินระดับฐานราก เพื่อ
การพัฒนาชุมชนในระยะยาว


(1.3) การเสริมสรางทุนที่เปน Intangibles (สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได)
โดยพัฒนาหลักสูตรหรือเรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อเปนฐานรองรับการ
พัฒนาและวิจัย รวมทั้งการพัฒนาครู-อาจารยที่มีคุณภาพ สงเสริมภาคเอกชนใหมีการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา (R&D) เพิ่มขึ้น โดยจัดกลไกหรือแหลงเงินทุนสนับสนุนอยางเพียงพอในทุกขั้นตอนของการ
พัฒนานวัตกรรม วางแนวทางในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ และ
สงเสริมการใชทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ โดยการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดัดแปลง ปรับปรุงและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยูในสาขาการผลิตที่สําคัญ
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(1.4) การพั ฒ นาแรงงาน/ทรั พ ยากรมนุษ ย โดยการสร า งสั ง คมแห ง การ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาฝมือแรงงานทั้งแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ใหรองรับตอการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ และใหแรงงานไทยไปแขงขันในตลาดแรงงานตางประเทศได รวมทั้งอนุรักษ สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

ภาครัฐ สรางความรู ความเขาใจและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย
รั ฐ บาล แนวปฏิ บั ติ และบทบาทของผู ที่ เ กี่ ย วข องให ถู กต องชั ดเจน รวมทั้ งตั ดสิ นใจในทางเลื อกของ
ผลประโยชนสวนรวมระหวางการเพิ่มรายไดจากการผลิต กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


สถาบันการศึกษา เปนแกนนําชุมชนในการนําทุนและการวิจัยที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาศึกษาวิจัยตอยอด เพื่อรองรับการผลิตและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น


ภาคธุ ร กิ จ เอกชน สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงานในสถาน
ประกอบการใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น


ภาคประชาชน มี ส ว นร ว มในการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สะท อ นความ
ตองการของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและติดตามการทํางานของรัฐ


สื่อมวลชน สรางระบบการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการ
จากภาครัฐสูชุมชนในแตละระดับอยางตอเนื่องและตรงกับขอเท็จจริง


(3)

ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม


การออมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ



การสรางภูมิคุมกันใหกับระบบเศรษฐกิจในการรองรับตอการรวมกลุม

ทางการคาและทางการเงิน

แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่ชัดเจน




4.2

แนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ทุนทางสังคม เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจสายใย

ความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก ไดแก คน
สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังชุมชนและสังคม โดยองคประกอบหลักทั้ง 4 ดานมี
บทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม
(1) แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม โดยพิจารณาบทบาทของทุกภาคสวนทั้ง
ในระดั บ ครอบครั ว ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาทุ น ทางสัง คมใหมี ค วามเข ม แข็ง รวมทั้ งพั ฒ นา
ศักยภาพสมาชิกในครอบครัวใหมีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา ชุมชน ซึ่งมีบทบาทใน
การสรางความมั่นคงในชีวิตใหคนในชุมชน เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางคนในชุมชนและเพิ่มพูนทุนทางสังคม
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ใหมีคุณภาพและนําไปสูพลังรวมในการพัฒนา และประเทศ ซึ่งมีบทบาทหลักในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ในทุกมิติทั้งระบบในระดับชาติและนานาชาติ ดวยการพัฒนาคนใหมีศักยภาพพรอมเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคม รวมทั้งอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมและรักษา พัฒนาและ
ตอยอดองคความรู โดยมีขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางทุนทางสังคมที่สําคัญ ดังนี้
การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใน
ทุกมิติ ทั้งดานจิตใจ สติปญญา และสุขภาพอนามัย ดานจิตใจ ใหคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหมี
พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและทําประโยชนเพื่อสวนรวม สรางภูมิคุมกันผาน
กระบวนการเรียนรูที่มุงสรางความตระหนักถึงคุณคาแหงตนและจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของ
ศีลธรรมอันดีงาม สงเสริมการสรางคนดีดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับ ดานสติปญญา มุงพัฒนาคน
ใหมีความรูคูคุณธรรม เพิ่มทักษะความรูเพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสรางโอกาสและ
กระบวนการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ทุ กช ว งวั ย ด า นสุ ข ภาพอนามั ย ดว ยการส ง เสริม การพั ฒ นาคนให มี
พัฒนาการดานสุขภาพที่เหมาะสมตามชวงวัย และมีพฤติกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสมควบคูกับการดูแล
สุขภาพ รวมทั้งใชภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมไทย สมุนไพรไทยควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน


การสงเสริมบทบาทสถาบันหลักทางสังคม โดยเสริมสรางความเขมแข็ง
สถาบันทางสังคม เพิ่มและเชื่อมโยงบทบาทใหสถาบันทางสังคมในการพัฒนาทุกมิติ สนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และนอมนําหลักการ รู รัก สามัคคี และปลูกฝงความรักชาติ มาใชในการ
ดําเนินชีวิตและเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางภาคีการพัฒนาในทุกระดับ


การอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย สงเสริมการถายทอดความรู/
ภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญ/ผูรูสูคนรุนใหมผานศูนยการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน เชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงามใหแกเด็กและเยาวชน สงเสริมเด็ก
ที่มีแววอัจฉริยะดานศิลปวัฒนธรรมสืบสานจารีตประเพณี อนุรักษ ฟนฟูแหลงวัฒนธรรมโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนหลักและนําเทคโนโยลี สมัยใหมมาปรับใช รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไวใ น
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน สงเสริมบทบาทภาคีการพัฒนาในการรณรงค รักษา เฝาระวัง ฟนฟูคุณคาทาง
วัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทย


การพั ฒนาต อยอดองค ความรู และภู มิ ป ญญา ให เกิ ดความรู ใหม และ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเหมาะสม โดยการจัดการองคความรูในชุมชนใหเปน
ระบบที่ชุมชนเปนเจาของ ถายทอด พัฒนา ตอยอดภูมิปญญา และผสมผสานภูมิปญญากับเทคโนโลยี
สมัย ใหม เกิ ด ความรู ใ หมนํา ไปใช ใ นการดํา รงชี วิ ต พัฒ นาศั ก ยภาพชุมชน และสร า งสรรค มู ล คา ทาง
เศรษฐกิจ สนับสนุนงานวิจัยพื้นบาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีนักวิจัยทองถิ่นเขารวม
และนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น รวมทั้งผลักดันใหมีการจดลิขสิทธิ์ที่เกิดจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญาหากมีการนําไปใชในเชิงพาณิชยทั้งในและนอกประเทศ


สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเพิ่มทุนทางสังคม ดวยการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ เสริ มสร างวั ฒนธรรมองค กรที่ เอื้ อต อการพั ฒนาบุ คลากรให มี วิ นั ย รั บผิ ดชอบ ซื่ อสั ตย สุ จริ ต
เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนโดยใหชุมชนมีบทบาทหลักในการสิ่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งกายและ
จิตใจในทุกกลุมอายุ และสรางมาตรการจูงใจที่เปดโอกาสใหคน/ธุรกิจเอกชนสามารถมีสวนรวมในการทํา
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ประโยชนเพื่อสวนรวม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน บริการและผลิตภัณฑสุขภาพที่ตอยอดจากภูมิ
ปญญาไทย และปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการสงเสริมธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

ภาคประชาชน เปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มทุนทาง
สังคมใหสอดคลองกับ โอกาส ศักยภาพ และความพรอมของแตละพื้นที่ เปนการสรางรากฐานที่แข็งแกรงของ
ชุมชน ทองถิ่นและประเทศ


ภาครั ฐ ต อ งมี บ ทบาทในการเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาทุ น ทางสั ง คม ทุ น
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ


ภาคเอกชน มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการจัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร และมีบทบาทในกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม


สื่อ ใชสื่ออยางสรางสรรค เปนแกนรับฟงความคิดและสรางการมีสวน
รวมของประชาชน บุคลากรสื่อควรมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม


องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรรทรัพยากรในการลงทุนดานเศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและเชื่อมโยงกัน สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบ
มีส ว นร ว มระหวางภาคี การพั ฒ นาในท องถิ่ นอย า งครบวงจร รวมทั้งพั ฒนาศั กยภาพและทั ศนคติของ
ผูบริหารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง


นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา ทําการวิจัยรวมกับชุมชนโดยชุมชนเปน
นักวิจัยหลัก เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการ
ความรูในชุมชนของตนเองและสรา งกระบวนการเรีย นรูใ หชุม ชน รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดรายไดแกชุมชน


(3)

ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม


การสรางภูมิคุมกันเพื่อเตรียมรับสังคมผูสูงอายุ

การสรางความเชื่อมโยงระหวางทุนทางสังคมกับทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การใชวัฒนธรรมเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ การสรางพลัง
รวมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม




ครอบครัว ชุมชน และประเทศ


เอกชน

แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในระดั บ
บทบาทของภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนทุนทางสังคม เชน สื่อ ธุรกิจ
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4.3

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีว ภาพจะเปน ประเด็ น ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาที่สํ า คัญ ในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 10 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ซึ่งมีความ
เชื่ อมโยงกั บทุ นทางสั งคม เพราะเป นที่ มาของภู มิ ป ญญาท องถิ่ น และวิ ธี การดํ ารงชี วิ ตของชุ มชน เป น
ทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ รวมทั้งเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตและการดํารงชีวิตที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรการแขงขันและ
การคาระหวางประเทศ
(1) แนวทางการเสริ มสร างทุ นทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ในช ว ง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 อาจเรี ย กว า “เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Biodiversity)” ซึ่ งใหความสํ าคัญกั บการบริ หารจัดการเพื่ อให เกิดความสมดุ ลยั่งยื น โดยกระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม และใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรเพื่อใชประโยชนตอไปได
อยางยั่งยืน มีนวัตกรรมเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางมูลคาใหสินคาในทองถิ่น รวมทั้งกําหนด
มาตรการที่จําเปนเพื่อควบคุมกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมที่สรางมลพิษและสงผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมีขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางทุนที่สําคัญ ดังนี้
(1.1) การเสริมสรางทุนดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
การอนุรักษ ฟนฟู ไดแก การคุมครองพันธุกรรมทองถิ่น เรงฟนฟู
คุมครองแหลงตนกําเนิดเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการ
จดสิทธิบัตรภูมิปญญาทองถิ่น สรางกระบวนการมีสวนรวมใหชุมชน และควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ


การพั ฒนาและใช ประโยชน ได แก การวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อ
ยกระดั บภูมิป ญญาท องถิ่น พัฒนาระบบขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ ง
กระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวมและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ


(1.2) การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา โดย
ปรั บ กระบวนทรรศน ก ารพั ฒ นาให ค นเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบนิ เ วศ มุ ง พั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบองครวม ยึดระบบนิเวศเปนสําคัญ กําหนดนโยบายการพัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่และความสมัครใจของชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการและดูแลรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น รวมทั้ ง ให มี ก ระบวนการสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจิตสํานึกตอสาธารณะ แกเยาวชนและชุมชน ตลอดจนใหมีการกําหนด
ตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนจากมลพิษที่สําคัญ
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

ภาครัฐ ปรับบทบาทจากผูควบคุม สั่งการ มาเปนผูประสานงานและ
สนับสนุนใหภาคสวนตางๆมีบทบาทมากขึ้น บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้งสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง
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ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม
สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและการตลาด และ
สนับสนุนการเงินแกชุมชนในการใชภูมิปญญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ


องคกรพัฒนาเอกชน/ภาควิชาการ เปนพี่เลี้ยงในการสรางองคความรู
และยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น สร างความเขมแข็งให กับชุมชนในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม รวมวิจัยและพัฒนากับชุมชน และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ


ประชาชน/ชุมชน สํารวจปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึก รวมในการวิจัย
พัฒนา จัดทําฐานขอมูล เรียนรูประยุกตใชองคความรูใหมเพิ่มพูนความรูเดิม รวมถึงทําความรูความเขาใจ
เรื่องสิทธิชุมชน เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชน เขารวมบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น และรวมตรวจสอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ


องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางองคความรู เพิ่มบทบาทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น


ภาคการเมือง ตองสนับสนุนการกระจายผลประโยชนที่โปรงใส ไมใช
อิทธิพลแทรกแซง สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง


สื่อมวลชน ควรผลิตสื่อที่สรางสรรค เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


(3)

ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม

การกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อนําแนวคิดเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกัน มาสรางแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรม กําหนดขอบเขต เงื่อนไข และปจจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดเอกภาพและความเขาใจรวมกันของทุกฝาย


การควบคุ ม อุ ต สาหกรรม/กิ จ กรรมที่ ก ระทบต อ ฐานทรั พยากร
ธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งตองใหความสําคัญกับการจําแนกประเภทและกําหนดเขต
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง การผลักดันใหเกิดระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ของ
ภาค และการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนสง


การจัดการขยะอยางยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร โดยลดปริมาณขยะให
เหลือนอยที่สุด และสงเสริมการนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด การกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และ
การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ


กําหนดตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพ โดยกําหนดประเภทของโรคที่
ได รั บ ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล อ ม และรายงานผลสถิ ติ ก ารรวบรวมข อ มู ล โรคที่ เ ป น ผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอมตอสาธารณชน


แนวทางการบริหารจัดการเพื่อปองกันและควบคุมมลพิษโดยทั่วไป
โดยเรงนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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5

การดําเนินงานขั้นตอไป

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะนําผลที่ไดจากเวทีระดมความ
คิดเห็นทุกระดับไปเปนขอมูลประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และวางบทบาทการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศ
อยางเหมาะสม โดย
5.1 ยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม และสรางการยอมรับ
รวมกันเกี่ยวกับทิศทาง ยุทธศาสตร และบทบาทการมีสวนร วมของภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ โดยกําหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2549
5.2 เสนอร างแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 10 เพื่อระดมความคิดเห็ น ในระดับ ชาติในการประชุ ม
ประจําป 2549 ของ สํานักงานฯ ในเดือนมิถุนายน 2549

