สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค
เรื่อง

“แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)”.
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2548 ณ จังหวัดขอนแกน

1.

ขอเท็จจริง

สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ (สศช.) อยูร ะหวา งการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม ซึ่งไดว างขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 10 โดยเปดโอกาสใหมีการระดม
ความคิดอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบดวย
3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) ขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ (2) ขั้นยกรางรายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ (3) ขั้นอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ภายในเดือนตุลาคม 2549
ขณะนี้การดําเนินงานในขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนขั้นตอน
แรกของกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีความกาวหนาไปมากแลว สศช. จึงไดจัดเวที
ระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมในระดับภาคทั้ง 4 ภาค ในชวงเดือนธันวาคม 2548 โดยมีกําหนดการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟ
เทลราชาออรคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ครั้ง ที่ 2 : ภาคกลาง ระหว างวั นที่ 18-20 ธั น วาคม 2548 ณ โรงแรมสตาร อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 3 : ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมปางสวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 4 : ภาคใต ระหวางวันที่ 25-27 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมแกรนดไดมอนด อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
การสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ สศช. ไดเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดรวม
แสดงความคิดเห็นที่จะนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ซึ่งสะทอนความตองการของคนในพื้นที่ไดอยางแทจริง ประกอบดวยประเด็นการระดมความคิดเห็น 2
ประเด็นหลัก คือ
(1) การกํ า หนดแนวทางการเสริ ม สร า งทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
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(2) การกํ า หนดบทบาทการมี ส ว นร ว มของภาคส ว นต า งๆ ในการเสริ ม สร า งทุ น ทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

2.

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
2.1

สถานการณการพัฒนาประเทศ

(1) การประเมิ น ผลการพั ฒ นาประเทศที่ ผ า นมา พบว า การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลือง ยังขาดความ
สมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ส ว นหนึ่ ง
เนื่ อ งมาจากการใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่เนนทางดานปริมาณมากกวาคุณภาพ สงผลใหทุนตางๆ ไดสูญหายหรือลดนอยลง
ไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุนที่มีอยูก็ไมไดรับการเสริมสรางใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
เทาที่ควร
(2) บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะต อ ไป
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลายดานที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปน
โอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอม และกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยนําจุดแข็งและโอกาสของทุนที่มีอยูในประเทศ มาเปนภูมิคุมกันและ
พัฒนาใหเปนประโยชน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน
2.2

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

(1) จุดมุงหมาย การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมุงพัฒนา
สู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green Society)” โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการ
พัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อ
นําไปสูความอยูดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
(2) แนวคิดพื้นฐาน ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 โดยมี ก ารขั บ เคลื่ อ นให บั ง เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ใ นแต ล ะยุ ท ธศาสตร ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(3) ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงนําทุนที่มี
อยูแลวในสังคมไทยทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาใชใหเกิดประโยชน และเสริมสรางใหเขมแข็ง โดยวางแนวทางการพัฒนา และเสริมสรางทุนทั้ง 3
ลักษณะดังกลาว ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งระดับประเทศ เพื่อเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป ดังนี้
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(3.1) ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยทุนทางกายภาพ (Physical capital)
ทุนหรือสินทรัพยทางการเงิน (Financial
Capital/assets) สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดทาง
กายภาพ แตสามารถอางสิทธิประโยชนไดในอนาคต (Intangible Capital) และแรงงาน/ทรัพยากร
มนุษย
(3.2) ทุนทางสังคม เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความ
ไว เ นื้ อ เชื่ อใจสายใยความผูกพั น และวัฒนธรรมที่ดี งามของสั ง คมไทยผ า นระบบความสั ม พั นธ ใ น
องคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังชุมชนและสังคม
โดยองคประกอบหลักทั้ง 4 ดานมีบทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม
(3.3) ทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจะเปนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทุนทางสังคม เพราะเปนที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น และวิธีการดํารงชีวิตของ
ชุมชน เปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตทั้งเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตและการดํารงชีวิตที่มีความสําคัญเชิงยุทธ
ศาสตรการแขงขันและการคาระหวางประเทศ

3.

สรุปผลที่ไดจากการสัมมนา

ที่ ป ระชุ ม ได เ สนอแนวทางการเสริ ม สร า งทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ใน
การเสริมสรางทุนดังกลาว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้

3.1

ทุนทางเศรษฐกิจ
(1)

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา
(1.1) การขจัดความยากจน


แบงเขตการปลูกพืชตามศักยภาพของดิน(Zoning)



กําหนดเปาหมายการลดภาระหนี้สินภาคประชาชนทีช่ ัดเจน

ในชวงแผนฯ 10

สรางวินัยการออมและลดปญหาหนี้สิน โดยสนับสนุนใหมีการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน พรอมทั้งพัฒนาอาชีพ ดวยการสรางความรู




และตลาดแรงงาน

พัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร
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พัฒนาความรูของเยาวชนเพื่อสงเสริมใหกลับมาทํางานใน
ทองถิ่น เชน โครงการเด็กรักถิ่น เยาวชนรักบาน




พัฒนาความรูในการประกอบอาชีพเสริม โดยปราชญชาวบาน



จัดทํามาตรการสืบทอดภูมิปญญาทองถิน่ ใหนํานักเรียน

เปนผูใหความรู
ลูกหลานเขาสูโ รงเรียนชาวนา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ ริโภค โดยควบคุมสื่อโฆษณาเพื่อ
ลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย เพื่อสรางความเขาใจ




บริการ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจดานเกษตร อุตสาหกรรม และ

ใชจุดแข็งของภูมิภาค (Core Competency) ในการกําหนด
กลยุทธการพัฒนาการผลิต เชน การพัฒนาแรธาตุ




พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้าํ /แหลงกักเก็บน้ําโดยใช



พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมสู

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ภูมิภาค

สงเสริมการกระจายการผลิตพืชที่มลี ูทางการตลาดและพืช
พลังงานใหเปนระบบ ครบวงจรมีความตอเนื่องและเปนรูปธรรม




การบรรจุหีบหอและการตลาด

สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร

ทั้งดานคุณภาพ

สงเสริมการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมใหไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อลดความขัดแยงในการใชทรัพยากรและวัตถุดิบ


พัฒนาความรูดานการบริหารจัดการกองทุนที่มีอยูในพืน้ ที่
เชน กองทุนเกื้อกูลพี่นอง เพื่อยกระดับเปนธนาคารหมูบาน




ผลผลิตตอไรสูงขึ้น

วิจัยพัฒนาพันธุพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับภาคอีสานใหมี

สงเสริมการวิจัย&พัฒนา สรางเครือขายผลิตภัณฑและการ
เรียนรูรวมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และสินคาชุมชนอื่น ๆ ใหมคี วามหลากหลายและมีตลาด
รองรับ
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สรางความเชือ่ มโยงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญกับประเทศเพื่อน
บาน สงเสริมอิสานเหนือใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมะ รวมทั้งพัฒนาและสรางมูลคา (Value
Creation) ใหกับสินคาชุมชน


(1.2) ความเชื่อมโยงโลก-ภูมิภาค
พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายพื้นฐานใหสนับสนุนระบบโลจิสติกส
ของประเทศ เพื่อลดตนทุนการขนสงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน


(1.3) ความมั่นคงดานพลังงาน


สงเสริมการประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน



วิจัยและพัฒนาพืชพลังงาน เชน ออย มันสําปะหลัง สบูดํา

อยางตอเนื่อง
และพืชอื่นๆ

(1.4) โอกาสความเปลี่ยนแปลงการบริโภค
สรางภูมิคุมกันใหเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากผลกระทบ
กระแสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการบริโภคที่ไมเหมาะสม


(1.5) ความสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ


สงเสริมการเกษตรอินทรียและลดการใชสารเคมี

(1.6) การพัฒนา ว&ท R&D และนวัตกรรม
สรางระบบการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภูมิปญญาทองถิ่น ใหเขาถึง
ผูรับบริการ รวมทั้งใหความรูใ นเรื่องลิขสิทธิ์ การถายทอดและตอยอดภูมิปญญา


(1.7) การกระจายอํานาจ/การมีสวนรวม


กระจายภาษีใหทองถิ่นอยางเปนธรรม

ปรับระบบบริหารการเงินการคลังของประเทศใหสามารถ

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนอยางบูรณาการ โดยสรางการ
มีสวนรวมและเชื่อมโยงกับ อบต. และทองถิ่น


ใหมีหลักเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกตัวแทนองคกรใน
การมีสวนรวมเพื่อลดความขัดแยงในชุมชน
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(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
(2.1) ภาครัฐ

สรางความรู ความเขาใจ และขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล แนวปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทของผูที่เกี่ยวของ ใหถูกตองและชัดเจน




ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจกับ อบต.



ประเมินผลความสําเร็จและลมเหลวตามแผนฯสูสาธารณชน

อยางกวางขวางและทั่วถึง

(2.2) ภาคธุรกิจเอกชน


เขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการพัฒนา



สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในสถานการ

ประกอบการใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

(2.3) ภาคประชาชน


เปนผูจัดทําและประสานเครือขายแผนชุมชนพึ่งตนเอง และ



เปนผูติดตามประเมินผลแผนชุมชน

ปฏิบัตติ ามแผน
(2.4) สื่อ

มีบทบาทในการสรางสรรคเพื่อสงเสริมการสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 ทุนทางสังคม
(1)

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา

(1.1) การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน ใหมีสวนเพิ่มพูนทุนทางสังคม
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาสติปญญา
และสุขภาพอนามัย โดย
1)

การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม

เสริมสรางปฏิสั มพันธ ข องคนในครอบครั ว เพื่อกลอมเกลา
จิตใจ ใหมีวินัย ซื่อสัตย มีคุณธรรม กตัญู เอื้ออาทร และมีความรับผิดชอบตอสังคม
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กระตุนใหคนทุกวัยมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสวนรวมในทุก
ระดับ เปนการสรางการเรียนรูของการทํางานรวมกัน รูจักการประสานประโยชน เปนพลังนําไปสูการ
แกปญหาและการพัฒนาดานตางๆ




งามและความพอเหมาะพอควร

สรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดี

บมเพาะความประพฤติอันดีงามใหกับเด็กและเยาวชนผาน
ทางระบบการศึกษาและครอบครัวควบคูกับการสรางครูตนแบบที่เปนตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก




สงเสริมการศึกษาวิชาศาสนศึกษา และหนาที่พลเมืองที่ดีของ



สรางทัศนคติที่ดีในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม

สังคมทุกระดับ
2)

การใฝหาความรู ประกอบดวย

สรางนิสัยรักการอาน และใฝรูตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิต เพื่อให
รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม


เพิ่มทักษะความรูความสามารถทั้งระดับพื้นฐานและระดับ
วิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการมีงานทํา


สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ของคนทุกกลุม ในทุกชวง
วัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น โดยการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม สนับสนุนใหปราชญ
ชาวบาน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาในสวนกลางและทองถิ่นรวมมือกับหนวยงานและชุมชน
ในการจัดการองคความรู ขยายผลตอยอดสูพื้นที่อื่นและพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะของประเทศ




เชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางหลากหลาย


สนับสนุนใหหนังสือมีราคาถูกและสอดคลองกับความตองการ



สร า งสิ่ ง จู ง ใจด า นภาษี ใ นการจั ด แหล ง เรี ย นรู ใ นสถาน

ของผูอาน
ประกอบการ
3)

สงเสริมการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากการประกอบอาชีพที่

ดานสุขภาพอนามัย

สงเสริมการพัฒนาคนใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย
ทั้งดานสติปญญา อารมณ จิตใจ ตั้งแตการเตรียมความพรอมของคูสมรสจนถึงวัยสูงอายุ


เสริมสรางคนไทยแข็งแรง ใหลด ละ เลิก เลิกอบายมุขสิ่งมึน
เมาตาง ๆ พฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ ควบคูกับการสงเสริมใหดูแลสุขภาพของตนเอง การออก
กําลังกาย การเลนกีฬา รวมทั้งการใชเวลาวางใหเปนประโยชน


8


สนับสนุนใหคนไทยรูจักปองกัน รักษาโรคงาย ๆ ดวยตนเอง



สนับสนุนใหใชภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมไทย สมุนไพรไทย

ในการเสริมสรางสุขภาพ

เสริมสรางระบบสุขภาพแบบใหมที่เนนความรวมมือระหวาง
ปจเจกและชุมชนเปนการสรางสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแกคนไทยทุกกลุมอายุ


(1.2) การสงเสริมบทบาทของสถาบันหลักในการสรางความสามัคคีของคน
ในชาติ เปนการดํารงไวซึ่งความเปนเอกภาพและความเปนปกแผนของประเทศ
1)
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให ส ถาบั น ทางสั ง คม รวมถึ ง ครอบครั ว
ชุมชน เครือขายชุมชน ภาคธุรกิจ และประชาสังคม ทําใหเกิดระบบความสัมพันธที่เปนพลังในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2)
มี ห น ว ยงานดู แ ลการเลื อ กตั้ง ในท อ งถิ่น (การเพิ่ม บทบาทสถาบั น
ครอบครัว สถาบันศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู
รวมกัน
3)
สงเสริ มกระบวนการเรี ยนรู การประยุกตใ ช ปรัช ญาทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน และในกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ตางๆและในการบริหารประเทศ
4)
นอมนําหลักการ “รู รัก สามัคคี” มาใชในการดําเนินชีวิตและสราง
การมีสวนรวมที่นําไปสูความสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางและการลดความขัดแยงภายในชาติ
คนรุนตอไป

(1.3) การอนุรักษ รักษา ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ใหคงอยูและสืบสานสู

1)
สงเสริมใหปราชญและผูรูถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุน
ใหม เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ สอนในสถาบันการศึกษา เปนตน และเปดโอกาส
ให ผู สู ง อายุ ไ ด มี บ ทบาทในการสั่ ง สอน อบรม บ ม นิ สั ย ที่ ดี ง ามให แ ก เ ด็ ก และเยาวชน นํ า ความรู
ประสบการณมาทําประโยชนเพื่อสังคม ขณะเดียวกันปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเคารพตอผูอาวุโสและ
กตัญูตอผู มีพระคุณ
2)
พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย รวมทั้งสรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมเยาวชนและศิลปนรุนใหม
3)
ฟ น ฟู บู ร ณะ และพั ฒ นาแหล ง วั ฒ นธรรมต า งๆ โดยใช ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นเปนหลักและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
4)
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน รักษา และฟนฟู
คุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทยที่เปนมรดกและคุณคาของทองถิ่นและของชาติอยาง
เปนระบบใหมีความเขมแข็งและผสมผสานไวในวิถีชีวิต
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จากตางชาติ

5)

สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวปองกันและสกัดกั้นวัฒนธรรมที่ไมดี

(1.4) การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา ที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1)
จัดการองคความรูในระดับชุมชนที่ทําใหเกิดระบบความรูที่ชุมชนเปน
เจาของ และการนําภูมิปญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดเปนความรูใหมที่นําไปใชเพื่อ
การพาณิชยได
2)
ผลั ก ดั น ให มี ก ารจดลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญากรณีหากมีการนําไปใชในเชิงพาณิชยทั้งในและนอกประเทศ
3) สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ที่ ห ลากหลายและต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับแตละพื้นที่ โดยมีนักวิจัยทองถิ่นเขา
รวม และนําไปสูการจัดการและแลกเปลี่ยนองคความรู
4)
พัฒนาและตอยอดภูมิปญญาและความเปนไทยที่สอดคลองกับความ
ตองการสินคาและบริการที่มีศักยภาพ เชน ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย วัฒนธรรมดานอาหาร การ
นวดแผนไทย และสมุนไพร เปนตน
5)
สนับสนุนการจัดการองคความรูใหม ตอยอดองคความรูเดิม เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู และนําไปสูการสรางนวัตกรรมสนับ สนุนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ
(1.5) สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเพิ่มทุนทางสังคม
1)
เสริ มสร างวั ฒ นธรรมองคก รที่เ อื้อต อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี วิ นั ย
รับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกันไดโดยมุงประโยชนขององคกร ลดคาใชจายและเพิ่มรายไดของ
องคกร
2)
สรางมาตรการจูงใจที่เปดโอกาสใหคน/ธุรกิจเอกชนสามารถมีสวน
รวมในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน การลดหยอนภาษี การประกาศเกียรติคุณ การใหรางวัลที่
เปนการเชิดชูคุณความดี
3)
สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อลดความแตกตางระหวาง
คนจนกับคนรวยในการสรางความสามัคคีในชุมชน
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

(2.1) ภาคประชาชน ตองเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มทุนทาง
สังคมใหสอดคลองกับ โอกาส ศักยภาพ และความพรอมของแตละพื้นที่ โดยการสรางความสัมพันธ
สงเสริมการ รวมตัว รวมคิด รวมทําในพื้นที่ โดย
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รวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพพรอมเปนทุนทางสังคม

สงเสริมใหการรวมกลุมเขมแข็ง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูและมีสิ่งแวดลอมที่ดี


รวมเสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน เปนสถาบันทาง
สังคมที่มีบทบาทหลักในการเพิ่มทุนทางสังคมในชุมชน


สนั บ สนุ น การจั ด การองค ค วามรู ใ นชุ ม ชนให เ ป น ระบบ เกิ ด การ
คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและนําไปใชประโยชนตอสวนรวม


สงเสริมการรักษาวัฒนธรรมพื้นบานและบูรณะโบราณสถานตางๆใน
ชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูของคนทั่วไป


(2.2) ภาครัฐ ทําหนาที่เชื่อมโยงการพัฒนาทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ โดย
ปรับระบบและวิธีการทํางาน โดยบูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและ
แนบราบ โดยเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการ สวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม รวมทั้งถายโอนภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากสวนกลางลงสูภูมิภาคและ
ทองถิ่น


สร า งความรู ค วามเข า ใจในสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ รวมทั้ ง กระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนใหมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม
และการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐในทุกระดับ




ภูมิภาค และทองถิ่น

เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ ทุกระดับ ตั้งแตสวนกลาง

(2.3) ภาคธุรกิจเอกชน ประสานงานความรวมมือระหวางภาคธุรกิจเอกชน
ดวยกันเอง ภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในการดําเนินงาน โดย
ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรง สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิดขึ้นกับ
ลูกคาและสาธารณชนเปนตัวอยางที่ดีของสังคม


จั ด ทํ า บรรษั ท ภิ บ าลในองค ก ร มี ก ารแข ง ขั น ที่ เ ป น ธรรม ยึ ด มั่ น ใน
ความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงการประกอบกิจการที่เปนมิตร
ตอทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และสังคม


รวมจัดกิจกรรมสรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคมตามความถนัด
และความสนใจทั้งในการพัฒนาสังคมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐให
สิ่งจูงใจดานภาษี
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(2.4) สื่อ มีบทบาทในการสรางสรรคสังคม ดวยการสรางกระแสเชิงบวก ความ
ตระหนัก และเผยแพรความรูความเขาใจแกสังคม โดย
การใช สื่ อทุ กรู ป แบบอย า งสรา งสรรค เช น สื่อวิ ท ยุ โทรทั ศ น และ
สิ่งพิมพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีบทบาทตอการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม สราง
คานิยม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยแกเด็กและเยาวชนและ
สังคมไทย


สรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน ตลอดจน
เปนแกนในการรับฟงความคิดเห็นและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน




ใหมีหนวยงานกลั่นกรองจริยธรรมของสื่อที่ไมสรางสรรค



สื่อควรสรางละครที่สรางสรรค เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหสังคม

(2.5) ภาคการเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดสรรงบประมาณเปน
สัดสวนที่ชัดเจนในการเสริมสรางการเมืองภาคประชาชนใหเขมแข็ง และสามารถใชเปนตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานพัฒนาการเมืองภาคประชาชน

3.3

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1)

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา

(1.1) แนวทางการพัฒนาทุนที่สมดุลบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ คื อ การบริ ห ารจั ด การให มี ก ารกระจาย
ผลประโยชนอยางสมดุล เพื่อสนับสนุนทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางมีความเปราะบาง โอกาสที่เกิดขึ้นจากแนวโนมการ
พัฒนาอาจเปลี่ยนเปนภัย คุกคามได ถ าไมระมัดระวังในการนําไปใชประโยชน รวมทั้ งเจาของภู มิ
ปญญาอาจเปนฝายเสียเปรียบและสูญเสียผลประโยชนที่พึงไดรับหากรูไมเทาทัน แนวทางสําคัญใน
การเสริมสรางทุนความหลากหลายทางชีวภาพ คือ
1)
สรางความเขมแข็งใหชมุ ชนเพื่อรักษาทรัพยากรและภูมิปญญา
ใหสืบทอดอยางยั่งยืน โดยสรางความตระหนักรูถึงศักยภาพของทรัพยากรทองถิ่น และกระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทีเ่ กิดขึ้น
เพื่อเตรียมความพรอมที่จะใชประโยชนและยกระดับภูมิปญญา
ทองถิ่น ใหสามารถเผชิญกับกระแสการเขามาของผลประโยชนตางๆ ไดอยางรูเทาทัน รวมทัง้ อาศัย
ความเขมแข็งของชุมชนเพือ่ สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา
2)
ใชองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีการ
สังเคราะหรวมกันระหวางเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูซึ่งกันและ
กันเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาใหกับทองถิ่น ชุมชน และประเทศ รวมทั้งตอง
สงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีฐานมาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางหวงโซ
มูลคา (Value Chain) เพื่อสรางมูลคาและคุณคา และเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
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3)
ควบคุมกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมที่ใช
สารเคมี หรือเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีอยางเขมขน โดยใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัดและ
ไมเลือปฏิบัติ กับกิจกรรมที่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีมาตรการที่รอบคอบเกี่ยวกับ
การทดลอง GMO โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาหาร
4)
พั ฒ นาระบบข อ มู ล และการศึ ก ษาวิ จั ย โดยการมี ส ว นร ว มของ
ชุมชน เพื่อใหเกิดความรูที่แทจริงถึงศักยภาพทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ใชฐานขอมูล
เพื่อการวิเคราะหกําหนดการพัฒนาในแตละพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการองคความรูและขอมูลจากแหลง
ตางๆ
5)
พัฒนาระบบบริหารจัดการ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยใหมีกลไกตรวจสอบดูแล และเฝาระวัง เพื่อการรักษา
พันธุกรรมและปองกันการแยงชิงการจดสิทธิบัตรของตางชาติ กํากับดูแลการเขาถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยกระจายอํานาจการจัดการใหชุมชน มีแนวทางสงเสริมการเพิ่มทุนความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และชุมชน และกําหนดหลักเกณฑสนับสนุนการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยใหความสําคัญเชิงคุณคามากกวาผลตอบแทนทางการเงิน
(1.2) แนวทางการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
1)
ทําแผนแมบทการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ระดับยอยภายใตลุม
น้ํา โดยใชขอมูลที่แทจริงจากชุมชน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
2)
ใชการกําหนดเขตการใชประโยชนพื้นที่ (Zoning) มาเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ
3)
บูรณาการระบบขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นฐานของความเปนจริงและการมีสวนรวมของทองถิ่น มีการเผยแพรฐานขอมูลตอสาธารณชน เพื่อ
ประโยชนในการรวมกันแกไขปญหา การตัดสินใจ และลดปญหาการขัดแยง
4)
สรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกเยาวชน โดยใหการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูแกประชาชน
5)
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ภาคประชาชนในการศึ ก ษาวิ จั ย ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดทําแผนระดับพื้นที่ โดยใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
6)
การเตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ การเป ด เสรี ท างการค า โดยกํ า หนด
มาตรฐานการนําเขาสินคาอิเล็คทรอนิกส เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดจากปญหามลพิษ
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

ทุกคนในสังคมตางไดรับผลกระทบและเปนผูมีสวนไดสวนเสีย จากการเปลี่ยนแปลง
ของทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มด ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ผ ลของการพั ฒ นาทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถตอบสนองวัตถุประสงครวมกัน (Core Purpose) ในการมุง
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สูการพัฒนาที่สมดุลบนพื้นฐานของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใหยั่งยืนแลว จําเปนตอง
สรางกลไกการมีสวนรวม ตลอดกระบวนการพัฒนา ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยมีบทบาทที่แตกตาง
กันไป ดังนี้
(2.1) ภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น จะตองปรับบทบาท
จากผูควบคุมและสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก เพื่อสรางความเขมแข็งของ
กลไกการมีสวนรวม และจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจและภาคชุมชน สังคม เขา
ดวยกัน ในสวนของการชวยสนับสนุนชุมชนนั้น ภาครัฐตองสนับสนุนในเรื่องสิทธิการดูแลทรัพยากร
และการพัฒนาองคความรู รวมทั้งกําหนดกติกาสรางความยุติธรรมระหวางการใชประโยชนโดยภาค
การผลิต และชุมชน ในรูปของการปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง และ
ระบบบริหารจัดการ และการรวมมือกับตางประเทศเพื่อปกปองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโลก
(2.2) ภาคเอกชน การสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
นั้ น ต อ งอาศั ย ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และการพั ฒ นาทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ นการสร า ง
นวัตกรรมทั้งดานการผลิตและบริการ และใชการตลาดนํานวัตกรรมนั้นไปสูแหลงอุปสงค ภาคธุรกิจ
เอกชนจะมีบทบาทในการแปรรูปความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไปสูนวัตกรรม รวมทั้ง
นําเอานวัตกรรมไปสูตลาด ภาคเอกชน ควรทําธุรกิจอยางมีคุณธรรม มีจริยธรรมทางดานสิ่งแวดลอม
มีความรับผิดชอบตอผลกระทบดานมลพิษ และมีความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชน ระหวาง
เจาของภูมิปญญาทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการใชฐาน
ทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพ รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
(2.3) ภาควิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาจะมีสวนสําคัญใน
การวิ จั ย และพั ฒ นา ให ก ารศึ ก ษาเพื่ อ สร า งองค ค วามรู และยกระดั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ทํ า หน า ที่
ประสานเพื่อสรางความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนจะมีบทบาทในการ
ถายทอดองคความรูดังกลาวไปใหแกชุมชน และเปนพี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
เขามีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนจากทุนทรัพยากร
ในทองถิ่นอยางรูคาและอนุรักษตามขอบเขตแหงสิทธิ การจัดทําแผนชุมชนของตนเอง รวมทั้งการ
สรางความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอทองถิ่น และมี
สวนรวมในการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
(2.4) ภาคองค ก รชุ ม ชนและประชาชน นั บ เป น ภาคี ที่ อ ยู ใ กล ชิ ด และได รั บ
ผลประโยชนหรือผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของทุนทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอันเปนฐานของชีวิตโดยตรง ดังนั้น จึงตองเขาใจถึงผลประโยชนที่
ยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็ง
โดยการสรางประชาคมและเครือขายในระดับพื้นที่ การถายทอดและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการรวมกับความรูสมัยใหม และมีแผนการจัดการรวมกันภายใตการยอมรับในสิทธิการใชประโยชน
และบริหารจัดการที่ยุติธรรม และมีความชัดเจนในความเปนเจาของสิทธิหรือทรัพยสินของรัฐและคน
ไทยทุกคน ตลอดจนรวมตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
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ทั้งนี้ เพื่อใหเ กิดการพั ฒนาที่สมดุล และยั่งยืน การทํางานของภาคีการพัฒนาทั้ง
ระบบจะตองสอดคลองกัน และมีความตอเนื่อง หากกลไกทํางานแยกสวนเหมือนในอดีตที่ผานมา โดย
ที่เปาหมายการดําเนินการไมสอดคลองกัน จะนําไปสูความขัดแยงของผลประโยชน และทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพจะเสื่อมโทรม หรือตกไปอยูในกรรมสิทธิ์ของทุนระหวางประเทศในที่สุด

4.

การดําเนินงานขั้นตอไป

สศช. จะนําผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในระดับภาคทั้ง 4 ภาคดังกลาว ไปเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และวางบทบาท
การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม โดย
3.1 จัดระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ (Focus
สวนกลางในชวงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ 2549

Group) ใน

3.2 ยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อระดมความคิดเห็นในระดับชาติในการประชุม
ประจําป 2549 ของ สศช. ในเดือนมิถุนายน 2549

