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บทนํา

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศภายใตการมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509)
ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ประเทศไทยไดยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศดีขึ้น คนไทยมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบายมากขึ้น อยางไรก็ตาม
การมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ไดนําไปสูการ
พัฒนาที่ไมพึงประสงคทางสังคม เปนปญหาเชิงโครงสรางที่ขาดสมดุล และไมยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ
ที่ยังคงพึ่งพาปจจัยภายนอกในสัดสวนที่สูง ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังไมเขมแข็งมากพอที่จะเปน
ภูมิคุมกันไดมากนัก เชนเดียวกันกับสังคมไทยที่ภูมิคุมกันเริ่มลดลง และกําลังเผชิญกับปญหาสังคมที่
มีความรุนแรง ซับซอนและเปนปญหาในรูปแบบใหมๆ มากขึ้น นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมซึ่งเคยเปนรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาและการดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมก็ไดรับ
ผลกระทบจากการถูกใชอยางสิ้นเปลือง สะทอนความไมสมดุลของการพัฒนาที่จะนําไปสูความไม
ยั่งยืนในอนาคต
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี และการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภค มี ผ ลต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต โดยหลีกเลี่ยงไมได ความรุนแรงของผลกระทบอาจจะ
มากกวาในอดีต เพราะระบบเศรษฐกิจของไทยเปนระบบเปด และหากการพัฒนาประเทศยังไมไดให
ความสําคัญกับการสรางความสมดุลและภูมิคุมกัน รวมทั้งนําทุนที่มีอยูในประเทศทั้งทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชใหเปนประโยชนอยางจริงจังแลว
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกจะยิ่งสงผลกระทบตอความไมมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ
ไทยมากขึ้นไดในอนาคต
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สถานการณการพัฒนาประเทศ
2.1 ผลสําเร็จการพัฒนา

(1) ผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2504-2544)
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ที่ผานมาเศรษฐกิจไทยมีการสะสมทุนและขยายตัว
อยางตอเนื่อง โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศขยายตัวจากระดับแสนลานบาท ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1 จนถึง 4.6 ลานลานบาทในป 2539 มูลคาการสงออกสินคาและบริการเพิ่มจาก 15 พันลานบาท
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ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เปน 1.4 ลานลานบาท ขณะที่รายไดตอหัวประชากรเพิ่มจาก 2 พันบาท
ต อ คนต อ ป ใ นช ว งต น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 1 เป น 7.5 หมื่ น บาทต อ คนต อ ป ใ นป สุ ด ท า ยของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มูลคาของทรัพยสินถาวรที่มีอยูทั้งหมด หรือสตอกทุนของประเทศเพิ่มจาก
1,927 พันลานบาทในป 2513 เปน 10,852 พันลานบาทในป 2539 มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เชื่อมโยงเปนเครือขายทั่วประเทศ ทั้งการขนสงทางถนน รถไฟ ทางน้ํา และทางอากาศ รวมทั้งการ
พัฒนาดานสังคมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข สงผลให
คนไทยมีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบายมากขึ้น นับเปนความสําเร็จที่นาภูมิใจ
อย า งไรก็ ต าม พบว า การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ดั ง กล า วเกิ ด จากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนฐานการผลิตหลัก และจากการขยายตัวของจํานวนประชากรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมาใชประโยชน โดยขาด
การฟนฟูอยางเหมาะสมไดสงผลใหทรัพยากรที่มีอยูจํากัดรอยหรอและเสื่อมโทรมลงตามลําดับ สงผล
ใหคาใชจายในการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วๆ ไปเพิ่มขึ้น
ในมิติของสังคมพบวา สังคมไทยเริ่มมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น แมในดานหนึ่ง
ของการพัฒนาชวยทําใหคนมีคุณภาพจากการเรียนรูและการศึกษาที่สูงขึ้น เกิดปญหาดานศีลธรรม
จริยธรรม และความขัดแยงในสังคมจากความเหลื่อมล้ําของรายไดและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น ทําใหไดขอสรุปการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 วา เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา
การพัฒนาไมยั่งยืน ซึ่งแมวาการพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตมี
ความเสี่ยงดานเสถียรภาพ และไดนําไปสูผลการพัฒนาที่ไมพึงปรารถนาทางดานสังคมทั้งปญหา
สุขภาพ อาชญากรรม และจริยธรรม รวมทั้งคนในสังคมสวนใหญยังไมไดรับผลประโยชนอยางเปน
ธรรมจากกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่องกันมายาวนาน ซึ่งทําใหการพัฒนาไมสามารถยั่งยืนอยูได
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหม โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และ
ผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา จึงเปนการพัฒนาแบบองครวมที่มี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” และมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการทุกดานใหเชื่อมโยง โดยที่การพัฒนา
เศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อยางไรก็ตามโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่ออนแอและการขาดการเสริมสราง
ภูมิคุมกันที่เหมาะสม ทําใหเศรษฐกิจไทยตองประสบกับภาวะวิกฤตในป 2540-2541 ดังนั้น ชวง 2 ป
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เศรษฐกิจไทยหดตัวมากที่สุดเปนประวัติการณถึงรอยละ 10.8 ในป
2541 ทําใหตองปรับแผนใหมโดยใหลําดับความสําคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัวและมี
เสถียรภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีตอคนและสังคม ตลอดจนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหความเขมแข็งและสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส ซึ่งจากการ
ดําเนินการแกไขอยางตอเนื่องในชวงตนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดชวยทําใหเศรษฐกิจฟนตัวจากภาวะ
วิกฤตและมีความเขมแข็งขึ้น แรงกดดันตางๆ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในดานเสถียรภาพเริ่ม
คลี่คลายและการแกไขปญหาสถาบันการเงินมีความคืบหนาตามลําดับ ภาวะเงินเฟอสูงถึงรอยละ 8.1
ปรับตัวเหลือรอยละ 1.6 ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยอดคงคางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ของสถาบันการเงินทั้งระบบ (NPLs) ลดลงจากรอยละ 45 ของสินเชื่อรวมในป 2541 เหลือรอยละ
10.4 ในป 2544 ขณะที่สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 93.2
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ในป 2541 เหลือรอยละ 58.4 ในป 2544 สวนการพัฒนาคนและสังคมไทยไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหสูงขึ้นทั้งดานการขยายหลักประกันสุขภาพ และหลักประกันทางสังคมและคุมครองแรงงาน
รวมทั้งการฟนฟูใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถขยายตัวตอไปไดเพื่อลดผลกระทบจากการวางงาน
จนทําใหตลาดแรงงานเขาสูภาวะปกติ ซึ่งสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวมปรับตัวดีขึ้น
(2) ผลการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดยึดแนวคิดการพัฒนาแบบองค
รวมที่มี “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และคงนอมนํา
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งมุง
วางรากฐานการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให เ ข ม แข็ ง มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยูดีมีสุขของคนไทยทุกคน
ผลการพัฒนาในชวง 4 ปแรกของแผน เศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งมากขึ้นโดยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.8 ตอปสูงกวาเปาหมายเฉลี่ยที่กําหนดไวรอยละ 4-5 ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รายไดเฉลี่ยตอคนตามราคาประจําปเพิ่มขึ้นเปน109,554 บาทในป 2548
ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในระดับที่มั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเฉลี่ยรอยละ 3.3 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP)สูงกวาเปาหมายเฉลี่ยที่ขาดดุลไดไมเกินรอยละ 1-2 ของ
GDP และสัดสวนหนี้ตางประเทศตอGDP ลดลงจากรอยละ 56 ในป 2544 เหลือเพียงรอยละ 33 ในป
2548 เงินคงคลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหประเทศไทยมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในภาพรวม
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตของคนไทยไดรับการพัฒนามีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น อัตรา
การเจ็บปวยลดลง ขณะที่อัตราการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาไดขยายตัวเพิ่มขึ้น เปนผลใหจํานวน
ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ประชาชนมีชีวิตการทํางานที่ดีมีความ
มั่นคงในการทํางานเพิ่มขึ้น ทําใหมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตและมีโอกาสเขาถึงบริการ
ทางดานสาธารณสุขและการศึกษามากขึ้น
อยางไรก็ตาม ผลการพัฒนาที่ผานมายังมีจุดออนหลายประการที่เกิดขึ้นและสงผล
ตอความมั่นคงยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุงตลาดสงออกและการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมมากขึ้น แตตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ สินคาทุนและเครื่องจักร เทคโนโลยี และ
ตลาดตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการนําเขาน้ํามันที่ราคามีแนวโนมสูงขึ้นจนสงผลกระทบ
ตอราคาสินคาและอัตราเงินเฟอ สงผลใหขาดดุลการคาในป 2548 เปนจํานวน 8.6 พันลานดอลลาร
สรอ.ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญใหดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในป 2548ปรับตัวลดลงจากป 2545-2547
ขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุงใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไดเพิ่มปริมาณของเสียและ
มลพิษที่เกินขีดความสามารถในการฟนตัวและการรองรับของระบบนิเวศ สงผลตอความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยังนําไปสูความขัดแยงจากการแยงชิงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
เชน ดิน น้ํา ในอนาคต สวนในดานความอยูดีมีสุขของคนไทย ยังมีปญหาหลายเรื่องที่ตองเรงการปรับปรุง
อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของคน ทั้งการที่ตองเรงปรับตัวดานคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู การสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง
และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําลายสุขภาพ และการแกปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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หากประเมินผลการพัฒนาประเทศในมิติของความสมดุล ความพอดี และการมี
ภูมิคุมกัน เพื่อใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวาการเติบโตดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สิ้นเปลือง ยังขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
สวนหนึ่งเนื่องมาจากการใชทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เนนทางดานปริมาณมากกวาคุณภาพและประสิทธิภาพของการใช สงผลให
ทุนตางๆ ไดสูญหายหรือลดนอยลงไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุนที่มีอยูก็ไมไดรับการเสริมสรางใหเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศเทาที่ควร

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
เมื่อพิจารณาสถานการณปจจุบัน
มีประเด็นสําคัญที่เปนผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา ซึ่งอาจจะสงผลตอการพัฒนาในระยะตอไป คือ
(1) ดานเศรษฐกิจ
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยเกิ ด ขึ้ น บนพื้ น ฐานของการเรง ขยายตั ว ในเชิ ง
ปริมาณเปนหลักและมุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากกวาการสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจ
ดวยการพึ่งตนเอง และสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน จึงทําใหเกิด
ความไมสมดุลและเปนความเสี่ยง ทั้งในระดับภาพรวมและในสาขาการผลิตที่แทจริง โดยเห็นไดจาก
การทุมเททรัพยากรในดานตางๆ ไปเปนอันมาก แตประชาชนสวนใหญยังไมไดรับประโยชนอยาง
ทั่วถึง อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาปจจัยภายนอกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่
เศรษฐกิจภายในประเทศขาดความเขมแข็งอยาง เพียงพอ จึงเกิดความเสี่ยงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการใชทุนในดานตางๆ
(1.1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจพึ่งพิงปจจัยภายนอกมากเกินไป
ฐานเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกมากขึ้น แตเปนไปอยาง
ไมสมดุล และพึ่งพิงภายนอก ผลการพัฒนาที่ผานมาไดสรางฐานการผลิตที่กวางและมีความหลากหลาย
ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการประกอบกับความไดเปรียบการเปนศูนยกลางของภูมิภาค
และมีบรรยากาศการลงทุนที่ดี ทําใหเศรษฐกิจไทยเปนระบบเปดมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกจน
มีบทบาทเปนผูผลิตสินคาและบริการที่สําคัญระดับโลก เชน การเปนผูสงออกอาหารที่สําคัญ และมี
แหลงทองเที่ยวที่สวยงามเปนที่รูจัก แตสินคาและบริการสวนใหญที่นํารายไดหลักเขาประเทศยังเปนการ
ผลิตที่มุงใชประโยชนจากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหมี
การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด จนเพิ่มปริมาณของเสียและมลพิษตอระบบ
นิเวศมากขึ้ น ทํา ใหความสมดุล ยั่งยืนของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศลดลง
นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจยังพึ่งพิงตางประเทศมากเกินไป อาทิ การนําเขาสินคาทุน วัตถุดิบและกึ่ง
วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมถึ ง ร อ ยละ 70 ของการนํ า เข า ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากการพั ฒ นา
กิจกรรมการผลิตภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงการสงออกยังไมคืบหนาเทาที่ควร การพึ่งพาเทคโนโลยี
จากตางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 71,728 ลานบาทในป 2538 เปน 114,310 ลานบาทในป
2547 ในดานการคาทั้งการนําเขาและสงออกพึ่งพิงอยูกับประเทศหลักไมกี่ประเทศเชนสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน สหภาพยุโรป และจีน จึงสงผลตอความไมสมดุลยั่งยืน (ขาดภูมิคุมกัน) และตองเผชิญความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณของโลกแหงการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
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การออมของประเทศยังไมสามารถเพิ่มขึ้นทันตอความตองการ
เงินเพื่อการลงทุนขณะที่ความตองการเงินลงทุนโครงสรางพื้นฐานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นการออม
โดยรวมของประเทศ (Gross National Saving) ไดลดลงจากระดับสูงสุดที่รอยละ 35 ของ GDP มาอยู
ที่รอยละ 30 ของ GDP ในระหวางป 2542-2546 โดยเฉพาะสัดสวนการออมภาคเอกชนตอ GDP
ลดลงจากรอยละ 12.6 ในป 2541 เหลือรอยละ 9.6 ในป 2546 ในขณะที่สัดสวนการลงทุนภาคเอกชน
ตอ GDP เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับแตป 2541 จากรอยละ 12.7 เปนรอยละ 18.9 ในป 2547 แมวา
ภาครัฐจะมีบทบาทการออมที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.5 ในป 2541 เปนรอยละ 8.0 ในป 2547 ซึ่งเปน
ระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้การระดมทุนของประเทศยังพึ่งพา
ระบบธนาคารพาณิชยมากกวาการระดมทุนจากตลาดทุนมาก รวมทั้งการใชตราสารหนี้ระดมทุนของ
ภาคเอกชนยังมีสัดสวนนอย อีกทั้งตลาดหุนไทยยังมีการซื้อหุนแบบเก็งกําไรในสัดสวนสูง นักลงทุน
ตางชาติมีอิทธิพลตอความเคลื่อนไหวของราคามาก
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสูง ความตองการใช
พลังงานของประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่พลังงานที่ผลิตไดใน
ประเทศไมเพียงพอตองอาศัยการนําเขา โดยพลังงานสวนใหญรอยละ 80 ตองนําเขาจากตางประเทศ
ซึ่งเปนการนําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด(รอยละ 90 ของปริมาณนําเขาพลังงานทั้งหมด) ดังนั้นจากการที่
แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงมากจึงทําใหมีความเสี่ยงตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ลดลง
ประกอบกับสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอพลังงานทั้งหมดมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนในประเทศก็ไมสามารถตอบสนองเปนตัวบงชี้ทิศทางการใชพลังงานของประเทศเปนไปอยาง
ไมยั่งยืน ดังนั้นการแสวงหาพลังงานทดแทนจึงเปนเรื่องที่สําคัญในอนาคต
(1.2) คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตยังมีจุดออนที่ตองเรงปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรมที่การขยายตัวอาศัยการเพิ่มปริมาณการใชปจจัยการผลิตจากที่ดินและแรงงานทําใหผลิต
ภาพการผลิตรวม(TFP)ในภาคเกษตรลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.25ตอปในชวงป2545-2547 ซึ่งไมเปนไป
ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9ที่กําหนดใหเพิ่มรอยละ 0.5 ยิ่งไปกวานั้นการสงออกผลผลิต
ยังเปนไปเพื่อขายในรูปวัตถุดิบและการแปรรูปสินค าขั้นตนโดยขาดการสรางสรรค คุณคา(Value
Creation)จากนวัตกรรมและภูมิปญญาที่มีอยูใหมีมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีความออนดอยใน
เรื่องมาตรฐานและคุณภาพสินคาและบริการทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการและภาคการเงิน จึงตอง
เรงปรับโครงสรางการผลิตใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับภาคการผลิต
ปจจัยหลักดานโครงสรางพื้นฐานยังมีจุดออน โดยแมโครงสราง
พื้นฐานทั่วไป (เชนถนน รถไฟ ไฟฟา ประปา โทรศัพทฯลฯ) จะมีอยูครอบคลุมทั้งประเทศตอบสนอง
ความตองการทางเศรษฐกิจไดในเชิงปริมาณ แตยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปนระบบ
ทําใหไมประหยัดและมีตนทุนสูง ขณะที่ยังมีความตองการเงินลงทุนสูงเพื่อการพัฒนาในระยะตอไป
สวนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตก
เป น รองประเทศเพื่ อ นบ า นที่ เ ป น คู แ ข ง ทางการค า อาทิ ความสามารถในการซึ ม ซั บ เทคโนโลยี
(Technology Absorption)ที่ต่ํากวาสิงคโปร เกาหลีและมาเลเซีย มีปญหาการขาดแคลนนักวิจัย ครู
อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร
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เพียง2.87คนตอประชากร 1 หมื่นคนในป 2546 เทียบกับสิงคโปรที่มีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร 47.8
คนตอประชากร 1 หมื่นคน นอกจากนี้คาใชจายการวิจัยและพัฒนาอยูในระดับเพียงรอยละ 0.26 ของ
GDP ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดในแผน (เทากับรอยละ 0.4ของGDP) ฯลฯ เปนตน ลวนชี้ใหเห็นถึง
ความจํ าเป นเร งด วนที่ ต องเร งลงทุ นพั ฒนาฐานความรู และนวั ตกรรม ตลอดจนความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อสรางมูลคา ความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตใหกับคนใน
ประเทศ
แรงงาน/ทรัพยากรมนุษยยังปรับตัวไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง
โดยความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บริการและโลจิสติกสของประเทศตองการแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวาลดลงเนื่องจากคุณภาพการศึกษาและผลิตภาพแรงงานคอนขาง
ต่ํา ความตองการแรงงานในระดับพื้นฐานสวนใหญมุงไปที่ระดับมัธยมปลายหรือต่ํากวา แตแรงงานที่
จบการศึกษาสูงกวาประถมศึกษาเพิ่มเพียงเล็กนอยจากรอยละ 38.0ในป 2546เปนรอยละ 39.8 ในป
2548 ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 50 ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 จึงยังเปนจุดออน
อยางมากตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(1.3) ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจยังเปนปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญของ
ประเทศ ถึงแมวาปญหาความยากจนไดรับการแกไขอยางตอเนื่องจนลดความรุนแรงไปมาก และการ
กระจายรายไดโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประกอบกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจรากหญาของรัฐ ที่มุงสรางงาน เพิ่ม
รายได และลดรายจาย สงผลใหรายไดของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ปญหาความยากจนไดลดลงอยาง
รวดเร็วจากสัดสวนคนจนรอยละ 21.3 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 2543 ลดลงเปนรอยละ 15.5
หรือคิดเปนจํานวนคนจน 9.5 ลานคน ในป 2545 และลดลงตอเนื่องเหลือเพียงสัดสวนรอยละ 12.0 ใน
ป 2547 คิดเปนจํานวนคนจน 7.5 ลานคน แตการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรมยังเปนปญหาสําคัญ
ของประเทศ โดยผลการพัฒนายังคงกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลางกวารอยละ 70ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ ความแตกตางรายไดเฉลี่ยตอหัวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีรายได
เฉลี่ยตาสุดกับกรุงเทพมหานครยังคงหางกันถึง 8 เทา นอกจากนี้แมปญหาความเหลื่อมล้ําทางดาน
รายไดระหวางกลุมคนจนที่สุดและกลุมคนรวยที่สุด จะลดลงจาก 13.1 เทาในป 2545 เหลือเปน 12.8
เทาในป 2547 แตกลุมคนที่รวยสุดรอยละ 20 หรือคิดเปนประชากรเพียงหนึ่งในหาของประเทศ ยังมี
รายไดรวมกันเกินกวาครึ่งหนึ่งของรายไดรวมทั้งหมดของประเทศ
(2) สถานการณดานสังคม
การพัฒนาที่ผานมาสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง คนไทยมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนาพึงพอใจ แตผลของการพัฒนาไดสะทอนใหเห็น
ปญหาในสังคมไทยที่ชัดเจน สวนหนึ่งอาจเกิดจาก “คุณภาพคน” ซึ่งเปนปจจัยหลักของการพัฒนา
ยั งมี คุ ณภาพไม สอดคล องกั บทิ ศทางและความต องการของประเทศ คนไทยยั งไม ได รั บการพั ฒนา
ศักยภาพ ความรู ทั้งคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศมากเทาที่ควร ทั้งยังไมไดใหความสําคัญกับการใชทุนทางสังคมที่มีอยู
ภายในประเทศมาเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากนัก สงผลใหภูมิคุมกันของคนและ
สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนลดนอยลง
สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ: 8 พ.ค. 2549
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(2.1) การพัฒนาศักยภาพของคนเปนไปในเชิงปริมาณมากกวาดานคุณภาพ
การพัฒนาดานการศึ ก ษาของประเทศเปนการเติบโตในดา น
ปริมาณ แตคุณภาพของการศึกษาซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญไมแข็งแกรงเพียงพอที่จะทําใหการ
พัฒนามีความมั่นคง จะเห็นไดจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
7.4 ป ในป 2544 เปน 8.5 ป ในป 2548 แตก็ยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับและพบวายังต่ํากวา
ประเทศเพื่ อ นบ า นในแถบเอเชี ย เช น ญี่ ปุ น เกาหลี และสิ ง คโปร ที่ ป ระชากรมี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย
ประมาณ 10 – 12 ป รวมทั้งงบประมาณ และอัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
เพิ่มขึ้นจากรอย 82.1 และ 59.0 ในป 2544 เปนรอยละ 97.0 และ 64.9 ในป 2548 ตามลําดับ ตลอดจน
ระดับการศึกษาของแรงงานไทยก็มีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่คุณภาพการศึกษาที่วัดจากผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนไทยลดลง กลาวคือคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 3
วิชาหลัก
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร) ในป 2548 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ลดลงจากรอยละ 43.89 ในป 2544 เหลือรอยละ 38.61
นอกจากนี้ภาครัฐยังมีแนวโนมในการสงเสริมงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาลดลงจากรอยละ
0.17 ของ GDP ในป 2544 เหลือ รอยละ 0.15 ของ GDP ในป 2546 ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการปรับแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหสมดุลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
การจัดการศึกษายังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของ
สังคมไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและไมตอบสนองตอแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตของ
คนไทยและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น การจัดหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน
มี ลั ก ษณะแยกส ว นจากสั ง คมและชุ ม ชน ยั ง มุ ง ในด า นการพั ฒ นาวิ ช าความรู ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษามากกวา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เด็กและ
เยาวชนบางสวนจึงมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ขาดความกตัญูรูคุณ ใน
ขณะเดียวกันยังขาดการรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถปรับตัวและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตไดนิยมใชอารมณและความรุนแรงมากกวาเหตุและผลและหันไปนิยมและซึมซับวัฒนธรรมที่ไม
พึงประสงคมากขึ้น โดยปราศจากการรูเทาทัน ทั้งปญหาพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง ยาเสพติด
รวมทั้งหันไปใหความสําคัญกับวัตถุนิยม เงินตรา และคานิยมตางชาติ ทําใหระบบคุณคาที่ดีของ
สังคมไทยเสื่อมถอยลงมาก ในขณะเดียวกันภูมิปญญาทองถิ่นมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย ขาดการ
สืบสานอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนรุนใหมสนใจเรียนรูนอย ประกอบกับความเชื่อในบางพื้นที่ที่ไมให
ถ า ยทอดความรู สู ค นอื่ น ๆ การขาดการต อ ยอด และพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณปจจุบันและเกิดประโยชนในวงกวาง
การพัฒนาการเรียนรูของคนไทยในภาพรวม เพื่อนําไปสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต ยังมีเพียงครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ และชองวางการเรียนรูระหวางคนใน
เมืองและชนบทอยูในระดับที่คอนขางใกลเคียงกัน ถึงแมสัดสวนผูที่มีการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยาง
ต อ เนื่ อ ง นั บ ตั้ ง แต แ ผนฯ 8 เป น ต น มา แต ว า อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ไม เ ปลี่ ย นแปลงมากนั ก สั ด ส ว น
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่สําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือเทียบเทาขึ้นไปตอประชากรในวัยเดียวกัน
โดยมีความสามารถในการอานเขียนและคํานวณในเบื้องตน ตลอดจนสามารถนําความรูความสามารถ
และทักษะไปปรับใชการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน และนําไปสูการคิดเปนทําเปน ตลอดจนมี
การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ได ใ นที่สุ ด มี อั ต ราเพี ย งร อ ยละ 60 ของประชากรเท านั้ น นอกจากนั้ น เมื่ อ
พิจารณารายภูมิภาคพบวา ในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการเรียนรูสูงที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาค
สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ: 8 พ.ค. 2549
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อื่นๆ ดังนั้น รัฐบาลควรเรงกระจายนโยบาย และงบประมาณทางการศึกษาไปสูภูมิภาค เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น เพื่อใหประชาชนในทุกภาคสวนของประเทศไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน
องค ค วามรู ข องคนไทยยั ง ไม พร อ มที่ จ ะเข า สู สั ง คมเศรษฐกิ จ
ฐานความรูไดอยางเหมาะสม ถึงแมวาการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น แตการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับต่ํา โดยจํานวนสิทธิบัตร
ทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน 0.4 ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ 77 เปนการ
ขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ ในชวงป 2545-2546 สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญเปน
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการมีสิทธิบัตรจึงไมสูงนัก นอกจากนี้ ยัง
พบวารูปแบบการนําองคความรูมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา คือ เปนอันดับที่ 30
จาก 52 ประเทศ ในขณะที่สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซียอยูในอันดับที่ 5 10 และ 14 ตามลําดับ
(2.2) สุ ขภาพของคนไทยโดยรวมดีขึ้น แตยัง มีพ ฤติกรรมเสี่ ย งที่ทํา ลาย
สุขภาพ ถึงแมสุขภาพอนามัยโดยรวมของคนไทยอยูในระดับดีขึ้นมาตลอดอยางตอเนื่อง โดยเปนผล
มาจากคนไทยสามารถเข า ถึ ง บริ ก ารประกั น สุ ข ภาพในทุ ก รู ป แบบเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 78.2 ของ
ประชากรทั้งประเทศในป 2544 เปนรอยละ 93.7 ในป 2546 และรอยละ 96.3 ในป 2548 อยางไรก็
ตาม หลักประกันสุขภาพที่ขยายเพิ่มขึ้น ก็ไมไดมีสวนสรางสุขภาพที่ดีของประชาชนเพิ่มขึ้นตามไป
ดว ย ทั้ งนี้เ นื่ องจากประชาชนส ว นใหญยั งขาดความตะหนักและขาดความรูในการดูแ ลสุขภาพที่
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทําลายสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุราจัด
การใชชีวิตในสถานบันเทิง การขาดการออกกําลังกาย การนิยมบริโภคอาหารไมถูกสุขลักษณะ การ
อยูในสภาพแวดลอมที่มีมลภาวะ เปนตน ทําใหอัตราการเจ็บปวยเพิ่มขึ้นเปนลําดับจากรอยละ 15.1
ในป 2544 เปนรอยละ 19.7 ในป 2548 โดยเจ็บปวยดวยโรคหัวใจสูงเปนอันดับหนึ่งของการเจ็บปวย
ทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจาก 317.67 ตอประชากรแสนคน ในป 2544 เปน 503.10 ตอประชากรแสนคน
ในป 2547 รองลงมา ไดแก โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ขณะเดียวกันโรคเครียด วิตกกังวล
และซึมเศราจากสาเหตุตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมไปถึงภาวะโรคอวนที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกกลุมอายุ การสรางสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจใหเกิดขึ้นในสังคมใน
ระยะตอไปจะตองสรางความตระหนักในการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง การดํารงชีวิตอยูในสภาพ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ ใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ การลด
มลภาวะและสารพิษตางๆ
(2.3) คนไทยมีชี วิต การทํางานดีขึ้นจากสถานการณการจางงานเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและแนวโนมการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาคการผลิต ทําให
ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานในภาคนอกเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เปนผลใหสัดสวนผูมีงานทํา
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 57.8 ของผู มีงานทําในป 2544 เปนร อยละ 61.5 ในป 2548 ทํา ใหอัตราการ
วางงานลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 3.23 ในป 2544 เหลือรอยละ 10.72 ในป 2548 โดยปญหา
การว างงานไดล ดลงทั้ง ในเขตชนบท และในเขตเมื อง สําหรั บ ในกลุมผู ที่ว างงานนั้น พบว า การ
วางงานในกลุมผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา แมจะเปนกลุมที่มีปญหาการวางงานมาก
ที่สุด แตมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องมาตั้งแตชวงปลายแผนฯ 8 จากจํานวนผูวางงาน 6.1 แสนคน
ในป 2544 ลดลงเหลือ 2.37 แสนคน ในป 2548 ขณะที่ปญหาการวางงานในกลุมผูมีการศึกษาระดับ
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มหาวิทยาลัยกลับเพิ่มขึ้นจากจํานวนผูวางงาน 1.04 แสนคน ในป 2544 เปน 1.2 แสนคน ในป 2547
กอนที่จะลดลงเหลือ 1.04 แสนคนในป 2548
(2.4) สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของคนไทยอยูในระดับดี เนื่องจาก
ปญหายาเสพติดลดความรุนแรงลง แตยังมีปญหาในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อุบัติภัย และภัยพิบัติ สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตโดยรวมของคนไทยดีขึ้น เปนผลมาจากปญหา
ยาเสพติดที่ลดลงมา จากการที่ภาครัฐใหความสําคัญกับการปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง ทําให
จํานวนคดียาเสพติดลดลงจาก 4.4 คดีตอประชากรพันคน ในป 2544 เปน 1.2 คดีตอประชากรพันคน
ในป 2547 อยางไรก็ตามปญหาคดีอาชญากรรมที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นยังเปนภัยคุกคามตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยทุกประเภท (เฉพาะคดีอุกฉกรรจ คดีประทุษรายตอชีวิต
รางกาย เพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย) ยังคงเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวงจาก 1.6 คดีตอประชากรพันคน
ในป 2544 เปน 2.0 และ 2.1 คดีตอประชากรพันคน ในป 2547 และป 2548 ตามลําดับ นอกจากนี้
คนไทยยังตองประสบกับความสูญเสียจากภัยพิบัติและอุบัติภัยเปนมูลคาสูงอยางตอเนื่องทุกป และ
ตองเผชิญกับปญหาสภาวะแวดลอมที่มีมลพิษและปริมาณขยะที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป
(2.5) สถาบันหลักทางสังคมอยูในสภาพออนแอและมีบทบาทในการสราง
ทุนมนุษยลดลง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมไมสามารถทํา
หนาที่ที่ใหการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม คานิยมใหแกเด็กและเยาวชนไดอยางสมบูรณ
อัตราการหยารางอยูในระดับคอนขางสูงอยางตอเนื่องจาก 4.4 คูตอพันครัวเรือนในป 2544 เปน 5.0
คูตอพันครัวเรือนในป 2548 เพราะมีปจจัยเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะการขาดความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการใชชีวิตคู ปญหาบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม มีครอบครัวกวารอยละ 40 ที่ไมมี
ความสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ในขณะที่สถาบันการศึกษาก็มุงพัฒนาเฉพาะความรูตาม
คานิยมในสังคมที่ใหความสําคัญกับปริมาณเด็กที่เขาเรียนมากกวาคุณภาพของการศึกษา การปรับใช
ความรูจากการศึกษา เพื่อการดํารงชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในสวนสถาบัน
ศาสนาซึ่งมีศาสนสถานมากกวา 3 หมื่นแหงทั่วประเทศ ก็อยูในภาวะขาดความนาเชื่อถือที่จะใชเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผูเผยแพรหลักคําสอนบางสวน(พระสงฆ)เองก็
มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ทําใหขาดความนาเชื่อถือ ศรัทธา รวมทั้งสถาบันการเมืองการปกครองยัง
มีลักษณะการบริหารจัดการแบบรวมศูนย ขาดการบูรณาการในภารกิจของหนวยงานตางๆ และ
สถาบันธุรกิจเอกชน มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมมากขึ้น แตก็มีเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ และ
กิจกรรมสวนใหญเนนไปที่การสงเสริมการศึกษา รองลงมาเปนการพัฒนาสังคม มีทั้งการบริจาคเงิน
และสิ่งของ การรักษาสิ่งแวดลอม ในขณะที่สถาบันสื่อ ยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทาง
สรางสรรค บางกรณีขาดการกลั่นกรองขอเท็จจริงหรือไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้บาง
ประเภทยังชี้นําไปสูพฤติกรรมและคานิยมที่ขัดตอวัฒนธรรมไทย สงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆ ตามมา ความออนแอของสถาบันสําคัญๆ ทางสังคม ทําใหขาดพลังในการพัฒนาประเทศ ทําให
คนไทยขาดภูมิคุมกัน
(2.6) วั ฒ นธรรมและคา นิ ย มที่ ดี ง ามซึ่ง เป นภูมิ คุม กั นของสั ง คมไทยเริ่ ม
เสื่อมถอย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่หันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหม รับวัฒนธรรมที่ไม
พึงประสงคมากขึ้น ขณะที่วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหม
นอย ขาดการสืบสานอยางตอเนื่อง ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีงามของไทยที่เสื่อมถอยลง ทั้งเรื่อง
จิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธ ระบบคุณคาที่ดีงามที่ลด
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นอยลง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผานมาไมสามารถพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมไทยให
สามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม จะมีผลตอการเสื่อมถอยทางจริยธรรม
และวัฒนธรรมซึ่งนําไปสูประเด็นปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา
(2.7) การบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยในภาพรวมดีขึ้น การมีสวนรวมใน
การตรวจสอบยังหางไกลความสําเร็จแตมีความหวังในภาคประชาชนมากขึ้น ตั้งแตภายหลัง
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนไดพยายามผลักดันและเสริมสราง
ระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งการดําเนินงานมีความกาวหนาคอนขางมาก โดย
สวนของภาคราชการนั้นไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย สวนภาคเอกชนไดมีแนวทางและมาตรการ
เสริมสรางบรรษัทภิบาลที่ดี ประกอบกับรัฐธรรมนูญ 2540 ไดวางกลไกตรวจสอบถวงดุลภาคราชการ
และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก จึงทําใหการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการพัฒนามีแนวโนมดีขึ้นอยางชัดเจน ทั้งการมีสวนรวมในดานการเมือง โดยสถิติการ
เลือกตั้งรอยละ 72.6 ในป 2548 เปนอัตราสูงสุดในตลอดระยะเวลาที่ผานมา และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุ ม ชน โดยการจั ดทํ า แผนชุ ม ชนเพิ่ม มากขึ้นก็ เ ป น สัญ ญาณที่ดีตั ว หนึ่ ง ในการสงเสริม การ
กระจายอํานาจและความเสมอภาคระหวางคนเมืองกับคนชนบท ใหคนในทองถิ่นสามารถรวมบริหาร
จัดการทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของตนตามความเหมาะสมและศักยภาพที่มี อยางไรก็ตามการ
มีสวนรวมดังกลาวยังจํากัดอยูในระดับชุมชนและบางกิจกรรมเทานั้น แตกลาวไดวามีชองทางเปนไป
ไดหรือมีโอกาสที่จะพัฒนายกระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเพิ่มขึ้นในอนาคต
(3) สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาที่ผานมา ประเทศไทยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุงสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยแบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการ
ขยายตั ว ของการผลิ ต และการบริ โ ภค เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของตลาดเป น สํ า คั ญ ทํ า ให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางสิ้นเปลืองตอเนื่องเปนระยะเวลาที่ยาวนาน อันเปนการลดทอนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนฐานที่แทจริงของการพัฒนาที่
ยั่งยืน
(3.1) ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจนขาด
ความสมบูรณ
พื้นที่ปาไมลดลงจนกระทบตอระบบนิเวศ โดยตลอดระยะเวลากวา
สี่ทศวรรษที่ผานมา ความตองการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเปนที่อยูอาศัยมีแนวโนม
สูงขึ้น ทําใหตองสูญเสียพื้นที่ปาไมไปเปนจํานวนมาก จากที่เคยมีอยูถึง 171.02 ลานไร คิดเปนรอยละ
53.3 ของพื้นที่ประเทศเมื่อป พ.ศ.2504 เหลือประมาณ 104.8 ลานไรหรือรอยละ 32.6 ของพื้นที่
ประเทศในป พ.ศ.2546 ต่ํากวาระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวไดซึ่งควรจะมีพื้นที่ปาไมอยาง
นอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
ทรัพยากรน้ํามีแนวโนมที่จะขาดแคลนสูงขึ้น จากปริมาณน้ําฝนที่
ประเทศไทยไดรับประมาณ 800,000 ลานลูกบาศกเมตร/ป โดยรอยละ 25 หรือประมาณ 200,000
ลานลูกบาศกเมตร เปนน้ําทาที่ไหลอยูตามแมน้ํา ลําธาร แตความสามารถเก็บกักในแหลงเก็บน้ําที่
สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ: 8 พ.ค. 2549

11

สรางขึ้นเพื่อนํามาใชงานไดในฤดูแลงมีเพียง 51,100 ลานลูกบาศกเมตร หรือ 1 ใน 4 ของปริมาณ
น้ําทารายปเทานั้น ขณะที่ประมาณการความตองการใชน้ําของประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 92,736 ลาน
ลูกบาศกเมตร ในป 2548 เปนประมาณ 114,487 ลานลูกบาศกเมตรในป 2552 บงชี้วาความรุนแรง
ของปญหาการขาดแคลนน้ําจะเพิ่มขึ้น อันเปนเหตุสรางความขัดแยงแยงชิงน้ําระหวางภาคการผลิต
และระหวางชนบทและเมือง นอกจากนี้การขาดแคลนน้ําพื้นผิวดินสงผลใหมีการขุดเจาะน้ําบาดาลมา
ใชในปริมาณมาก ซึ่งทําใหเกิดปญหาแผนดินทรุดตามมา
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชที่ดินไมถูกตองตาม
ศักยภาพ กอใหเกิดปญหา เชน การชะลางพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย และปญหาที่เกิดจาก
สภาพธรรมชาติของดินรวมกับการกระทําของมนุษย เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว โดยที่ดินที่มีปญหาเพิ่มขึ้น
จาก 182.1 ลานไร เปน 192.7 ลานไร ในระหวางป 2532-2544 หรือคิดเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด
สําหรับพื้นที่ถือครองทางการเกษตรซึ่งมีประมาณ 112 ลานไร มีการใชที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพ
ถึงรอยละ 40 และเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ยตอคนลดลงจาก 21.0 ไร ในป 2536 เปน 19.3 ไร
ในป 2546 ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลง รวมทั้ง
ความอุดมสมบูรณของดินลดลงมากขึ้น ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหาการ
ตกคางของสารเคมีในดิน
ความสมบูรณของทรัพยากรประมงและชายฝงลดปริมาณลง
อย างมาก สาเหตุ สํ าคั ญ เนื่ อ งจากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การทํ า ประมงเกิน ศัก ยภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยู การใชวิธีการหรือเครื่องมือประมงที่ทําลายลางทรัพยากรสัตวน้ําอยางรุนแรง รวมทั้ง
การทองเที่ยวที่ขาดการอนุรักษ การปลอยของเสียและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนลงสู
ชายฝงและทองทะเล นําไปสูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงและชายฝง ปาชายเลนเหลือ
ประมาณ 1.58 ลานไรในป พ.ศ.2543 เกือบครึ่งหนึ่งมีสภาพที่เสื่อมโทรม ความสามารถในการจับ
สั ต ว น้ํ าในอ า วไทยลดลง จากที่ เ คยจั บ ได 298 กิ โลกรั ม ต อ ชั่ว โมงในป 2504 ลดลงเหลื อ 62.10
กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป 2527 และลดลงเหลือเพียง 23 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป 2546
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพลดลงรวดเร็ว ประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก อยูในลําดับตนๆ ของโลก แตทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกําลังถู กทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญมาจากการ
ดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่สงผลกระทบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัย
ของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีชนิดพันธุสัตวที่
สูญพันธุไปแลวถึง 14 ชนิด และมีรายชื่อสัตวและพันธุพืชในบัญชีที่ใกลจะสูญพันธุถึง 684 ชนิด
(3.2) ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการ
ฟนฟูเพื่อทดแทน ในชวง 40 ปที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมไปแลวประมาณ 67 ลานไร
โดยในชวงระหวางป 2504-2532 พื้นที่ปาไมลดลงในอัตราเฉลี่ย 2.9 ลานไรตอป แตภายหลังนโยบาย
การยกเลิ กสั ม ปทานป า ไม ทํ า ให ช ว งระหว างป 2532-2547 แนวโนม การสู ญ เสีย พื้นที่ ปา ไมข อง
ประเทศลดลงเหลือประมาณ 0.78-1.0 ลานไรตอป แตการปลูกปาทดแทน สามารถดําเนินการไดเพียง
3.4 ลานไร หรือเฉลี่ยปลูกปาทดแทนไดเพียงปละ 0.68 ลานไรหรือรอยละ 87 ของอัตราการสูญเสีย
เทานั้น ซึ่งไมทันตออัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับการฟนฟูบํารุงดินทําไดจํากัด ในป พ.ศ.
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2545 ประเทศไทยมีที่ดินที่มีปญหา คือ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และดินชะลางพังทลาย
รวมกันถึง 233.44 ลานไร แตสามารถฟนฟูไดเพียง 1.38 ลานไรหรือรอยละ 0.59 เทานั้น
(3.3) มลพิษภาคเกษตร อุตสาหกรรม และเขตเมืองใหญเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของภาคการผลิต และชุมชนทําใหคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําสําคัญอยูในระดับต่ําไมเหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน ในป 2547 พบวา คุณภาพน้ํา
ในแมน้ําสายสําคัญ 48 สาย รอยละ 21 อยูในเกณฑเสื่อมโทรม และรอยละ 5 อยูในเกณฑเสื่อมโทรม
มาก โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยาตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบ
สงขลา ในชวง 3 ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัวมาอยูในเกณฑพอใช
ขณะที่แหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเปนแหลงน้ําเดิมทุกป แหลงกําเนิดมลพิษที่สําคัญ คือ
ชุมชนที่อยูอาศัย อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมโดยเฉพาะฟารมปศุสัตว ซึ่งสรางปญหาใหกับแหลงน้ํา
ทําใหสามารถนํามาใชประโยชนไดลดลงและเปนอันตรายตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุนละอองในเขตกรุงเทพมหานคร
และเมื อ งใหญ เ พิ่ ม มากขึ้ น ป ญ หาหลั ก ของมลพิ ษ ทางอากาศในป จ จุ บั น ยั ง คงมี ส าเหตุ ม าจาก
ฝุนละอองขนาดเล็ก และพื้นที่ที่มีปญหา คือ จังหวัดสมุทรปราการ กทม. และสระบุรี โดยเฉพาะบริเวณ
หนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมการระเบิดหิน ในขณะที่ปญหาที่พบ
รองลงมา คือ กาซโอโซนที่เกินมาตรฐานในบางพื้นที่ในเขต กทม. ปริมณฑล และภาคตะวันออก กาซ
คารบอนมอนอกไซด พบเกินมาตรฐานในถนนบางสายใน กทม. ซึ่งการเพิ่มขึ้นของฝุนละอองใน
กทม.มีสาเหตุหลักมาจากจํานวนรถยนตที่เพิ่มขึ้น ทําใหการจราจรหนาแนนและติดขัด ในชวงป
2540-44 คุณภาพอากาศที่เสื่อมโทรมลงมีผลตอสุขภาพอนามัยของคนใน กทม. มีการประมาณการวา
ทุกๆ 10 ไมโครกรัมของฝุนละอองที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหจํานวนผูปวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเพิ่มขึ้น
3,000 ถึง 9,300 รายตอป
กากของเสียอันตรายเพิ่มมากขึ้นและไมสามารถกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลไดหมด ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.1 ลานตัน ในป 2535
เปน 1.8 ลานตัน ในป 2547 โดยรอยละ 75-80 มาจากภาคอุตสาหกรรม สวนที่เหลืออีกรอยละ 20-25
มาจากกิจกรรมภายในชุมชน และของเสียอันตรายสวนใหญรอยละ 59 หรือประมาณ 1.06 ลานตัน
เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปริมาณกากของเสียอันตรายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมา
ตลอด ในขณะที่ของเสียอันตรายชุมชนสวนใหญยังถูกทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากยังไมมีระบบ
คัดแยก เรียกคืนซาก รวบรวมและกําจัดอยางครบวงจร ปจจุบันการกําจัดของเสียอันตรายอยาง
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําจัดของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมไดประมาณ 0.69 ลานตัน หรือรอยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดปญหา
ลักลอบทิ้งของเสียอันตรายหรือกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ
นอกจากนี้ การใชสารอันตรายมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 8.9 ลานตัน ในป
2537 เปน 29.5 ลานตันในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 70 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตละ
ปไทยตองนําเขาสารเคมีอันตรายเปนมูลคาหลายหมื่นลานบาท ในขณะที่ยังขาดการจัดการที่ดีในการ
ขนสง เก็บรักษา และใชประโยชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งและรุนแรง สรางความสูญเสียแกชีวิต
และทรัพยสิน รวมทั้งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน สําหรับการใช
สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ: 8 พ.ค. 2549
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สารเคมีทางภาคเกษตร ซึ่งใชไมถูกตอง ทําใหเกิดสารตกคางในผลผลิตและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค ระบบนิเวศเสียสมดุล
ขยะมูลฝอยทั้ งในชุมชนเมือ งและท อ งถิ่นทุก ระดั บ ยัง คงเป น
ปญหาสําคัญ ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 11 ลานตัน ในป 2535 เปน 14.6 ลานตัน ใน
ป 2547 ตั้งแตป 2540 เปนตนมา ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1 ตอป ขณะที่การจัดการ
มูลฝอยดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ ทําเฉพาะในเขตเทศบาลใหญๆ ซึ่งพบวา เทศบาลทั้งหมดจัดการ
มูลฝอยไดเพียงรอยละ 35 ขณะที่ กทม. สามารถจัดการไดประมาณรอยละ 85 โดยมูลฝอยที่เกิดใน
ชุมชนเมือง ซึ่งคิดเปนรอยละ 55 ของปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศ สามารถจัดการไดเพียงรอยละ 40
เทานั้น สวนมูลฝอยนอกเขตเทศบาลสวนใหญไมไดรับการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับการนํา
มูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมมีเพียงรอยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด การจัดการมูลฝอยใน
อนาคตมีแนวโนมจะประสบปญหามากยิ่งขึ้น จากการคาดการณในอนาคต พบวา ปริมาณมูลฝอยจะ
เพิ่มขึ้นจากวันละ 39,225 ตัน ในป 2545 เปนวันละ 47,000 ตัน ในป 2554 หรืออัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 2 ตอป ในขณะที่รูปแบบและองคประกอบของมูลฝอยจะมีความยากตอการกําจัดมากขึ้น การ
ขาดแคลนที่ดินกอสรางศูนยกําจัดและการตอตานของประชาชนในการกอสรางสถานที่กําจัดมีความ
รุนแรงขึ้น
ทันสมัย

(3.4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไมมีประสิทธิภาพขาดความ

กลไกการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ก็ยังคงเนนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ เชน การออกและบังคับใชกฎหมาย เพือ่
มาสั่งการและควบคุม และการฟนฟูใหมีสภาพกลับมามีสภาพดังเดิม ดวยการกําจัดและบําบัด หรือ
ปลูกปาขึ้นมาใหม ซึ่งมีตนทุนในการดําเนินการสูง มากกวาการปองกันกอนเกิดปญหา เชน การใช
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร การใชเทคโนโลยีและ/หรือกระบวนการผลิตที่สะอาดหรือเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การใชเครื่องมือทางดานสังคม โดยการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ รวมทั้ง
การสรางจิตสํานึกเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชน เปนตน
กฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังขาดความ
ทันสมัย ที่ผานมามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กันมาก แตกฎหมายหลายฉบับยังขาดความทันสมัย และไมมีเอกภาพระหวางกัน การบังคับใชจึง
ลมเหลว มีการฝาฝนและหลบเลี่ยงกฎหมายกันจนกลายเปนความปกติ มีหนวยงานและคณะกรรมการ
ตางๆมากมาย แตมีทั้งความซ้ําซอนและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน รัฐยังคงเปนผูตามแกไขปญหา
เปนหลัก เนื่องจากผูไดประโยชนจากการใชทรัพยากรหรือกอมลพิษ ยังไมไดเปนผูรับภาระอยาง
แทจริง ในขณะที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรับภาระในการกําจัดและบําบัดกากของเสียที่เหลือ
ซึ่งสวนใหญก็ยังขาดประสิทธิภาพ เชน การกําจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตางจังหวัด การใหบริการเก็บ
ขนและการกําจัดขยะยังไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ทําใหมีปญหาขยะตกคางมาก การนํา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช ยังจํากัดอยูไมกี่ประเภท เชน คาธรรมเนียมการใช คาสัมปทาน
คาภาคหลวง และเงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุน เปนตน ซึ่งการนํามาใชยังจํากัดอยูกับผลิตภัณฑไมกี่
ประเภท
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(4) สถานการณดานการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
ตลอดเกือบ 8 ปของการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ปรากฏวายังไมสามารถบรรลุ
ตามเจตนารมณของการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นสังคมไทย เนื่องจากกลไกการบริหารประเทศ
(รัฐบาล) มีเสถียรภาพมากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน สามารถควบคุมระบบราชการและหนวยงาน
สําคัญๆ ของประเทศไดอยางสิ้นเชิง อีกทั้งกลไกนิติบัญญัติ ซึ่งเปนองคกรหลักในการคัดสรรองคกร
อิสระถูกครอบงําจากฝายบริหาร ทําใหองคกรตางๆ ขาดความเปนอิสระตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ในขณะที่การดําเนินงานของกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและภาคการเมือง รวมทั้งกลไกการตรวจสอบ
ขององคกรอิสระ และสาธารณะชนตกอยูภายใตอิทธิพลของระบบอุปถัมภและวัฒนธรรมเครือญาติ
ของไทย กลุมใกลชิดรัฐบาลไดรับผลประโยชนจากนโยบายรัฐบาล ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบไร
ประสิทธิภาพ ประชาชนไมมีพื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น เกิดความกดดันตอประชาชน
สังคมรูสึกคับแคน แตกแยก และเกิดกระแสเรียกรองการปฏิรูปการเมืองอีกครั้งหนึง่ เพือ่ นําไปสูก ารเมือง
ที่มีจริยธรรม
ในดานความมั่นคงของประเทศ ในชวงป พ.ศ.2548-2549 ประเทศไทยยังตอง
เผชิญกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดานความมั่นคงใหมในระดับยุทธศาสตร ทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาค ประเทศเพื่อบาน และภายในประเทศ ซึ่งจะเปนทั้งภัยคุกคามและโอกาสที่เกิดจาก
ผลกระทบดังกลาวตอความมั่นคงของประเทศ ทั้งในปจจุบันและแนวโนมดานความมั่นคงในอนาคต
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณภายในประเทศที่อยูในชวงการเปลี่ยนแปลง หลายมิติทางสังคม การเมือง
การปกครอง รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชาติ ประกอบกับในปจจุบันทรัพยากรของชาติ
ลดลงและขาดแคลน ทําใหยังปรากฏความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรในหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันปญหา
พื้นฐานเรื้อรัง เชน ความยากจน ยาเสพติด คอรัปชั่น และความไมเปนธรรม ปญหาชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน และปญหาใหม ไดแก ความไมสงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต รวมทั้งปญหา
ภัยพิบัติจากธรรมชาติและสาธารณภัย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน จําเปนตองระดมพลังจาก
ทุกภาคสวนในการจัดระบบปองกัน ระบบแจงเตือนภัย การแกไขปญหาเมื่อเกิดภัย และการฟนฟู
ภายหลังเกิดเหตุการณ

3

บริบทการเปลี่ยนแปลงตอการปรับตัวของประเทศไทย

การพัฒนาในระยะตอไป ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน
ที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอมและ
รูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวโนมบริบทการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว พิจารณาไดดังนี้

3.1 สภาพแวดลอมของเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน ซึ่งการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา

และบริการ รวมทั้งคนระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น ประเทศตางๆ ในโลกกําลังแขงขันใน
การเปดการคาเสรีโดยเฉพาะการจับคูเจรจาเปดเสรีทางการคา ซึ่งจะทําใหแตละประเทศมีโอกาส
ขยายตลาดสงออกมากขึ้น ประกอบกับมีประเทศผูผลิตรายใหมๆ ที่มีสินคาที่หลากหลายและราคาถูก
สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งในการหาตลาดเพิ่มเติมและการผลักดัน
สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ: 8 พ.ค. 2549
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ใหผูผลิต ในประเทศ โดยเฉพาะกลุ มที่ยั งมีตนทุ นสูงจํา เปนต องปรับ ตัว ใหสามารถแขงขันได บน
พื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
ความเปนไทย
นอกจากนั้นในระยะขางหนามีความเปนไปไดสูงที่ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจ
ในโลกที่สะสมมานาน จะนําไปสูการปรับตัวที่อาจจะรุนแรงและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือและกลไก
ทางการเงินใหมๆ รวมทั้งการขยายตัวของกองทุนเพื่อการเก็งกําไรที่สรางความผันผวนในราคาสินคา
และระบบการเงินของโลก โดยเปนที่คาดกันวามูลคาสินทรัพยของกองทุนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก
950 ลานดอลลาร สรอ. ในป 2547 เปน 2 ลานดอลลาร สรอ.ในป 2552 และเพิ่มขึ้นเปน 4 และ 6
ลานดอลลาร สรอ.เมื่อสิ้นป 2556 และ 2558 ตามลําดับ จึงมีความจําเปนที่ตองเตรียมพรอมในเรื่อง
ยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเตรียมความพรอมตอการ
ผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันการเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงดุลการชําระเงินและการ
จางงานที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก จะทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากร
สิ้นเปลืองและกอมลพิษสูง (Dumping Industry) ที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมจาก
ประเทศที่ มี ความตื่ นตั วทางด านสิ่ งแวดล อมสู งกว า และย ายฐานการผลิ ตเข ามาในประเทศไทย จะ
กลายเปนแหลงรับซากขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเปนมลพิษที่สะสมและจะยิ่งทวีความรุนแรงจนเปนภาระในการ
กําจัดตอไป จึ งจําเปนตองดํ าเนินนโยบายความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศอยางรอบคอบ
เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันโดยสรางองคความรูและกลไกที่เขมแข็งเพื่อเปนภูมิคุมกันใหประเทศ

3.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การพัฒนาในเทคโนโลยี

หลักที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และ
นาโนเทคโนโลยี ไดสรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบทั้งดานบวก และ
ดานลบ ประเทศที่สามารถคิดคนหรือสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีเชิงพาณิชยจึงจะสามารถอยูรอด
และสรางความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตใหแกประชากรได เทคโนโลยีจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีทั้งโอกาส
และความเสี่ ย งในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยการพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด มีสวนชวยประหยัดการใชทรัพยากร
และลดปริมาณของเสีย และมลพิษไดมากขึ้น ขณะเดียวกันการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยาง
สร า งสรรค จ ะสร า งโอกาสการเรี ย นรู ใ ห ค นไทย ในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารและความรู ไ ด อ ย า ง
กวางขวาง สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
สําหรับประเทศที่มีความพรอมนอยในโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะดานการวิจัยและ
พัฒนา วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และความพรอ มของประชากรในการเรีย นรูแ ละประยุ กตใ ช
เทคโนโลยี จะเปนประเทศที่ตองลาหลังทางเศรษฐกิจ โดยการหลั่งไหลเขามาของขอมูลขาวสารผาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่คนไทยยังไมมีภูมิคุมกันอยางเพียงพอ เกิดผลกระทบเชิงลบตอ
พฤติกรรมการบริโภค และคานิยมที่ดังเดิมของคนในชาติ ดังนั้นการเตรียมความพรอมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการรักษาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสราง
องคความรู รวมถึงนําองคความรูมาใชผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย เชน วัฒนธรรมและ
ลักษณะความเปนไทย เพื่อสรางคุณคาของสินคาและบริการ รวมทั้งใชประโยชนในเชิงพาณิชย และ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธและสิทธิบัตร
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3.3 การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ประเทศที่พัฒนาแลวทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน

และเกาหลีใต กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะทําใหการออมและความมั่งคั่งของประเทศเหลานี้ลดลง
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลง และคาใชจายของรัฐบาลเพื่อการสาธารณสุขและการจาย
ผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทยในระยะ
ต อ ไป ในด า นหนึ่ ง ประเทศไทยจะมี โ อกาสมากขึ้ น ในการขยายตลาดสิ น ค า เพื่ อ สุ ข ภาพและการ
ใหบริการดานสุขภาพ สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุจากประเทศเหลานี้ แต
ในอี ก ด า นก็ จ ะเป น ภั ย คุ ก คามในเรื่ อ งการเคลื่ อ นย า ยแรงงานที่ มี ฝ มื อ ทั ก ษะไปสู ป ระเทศซึ่ ง มี
ผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งการแขงขันในการดึงดูดเงินทุนเพื่อการลงทุนเขาสูประเทศ ขณะเดียวกัน
โครงสรางประชากรของประเทศไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ จะสงผลใหภาระพึ่งพิงของ
ประชากรสูงอายุอยูในระดับสูง จึงตองมีการเตรียมความพรอม ทั้งดานนโยบายกระตุนการออมสราง
คานิยมและนิสัยประหยัดอดออม การดูแลสุขภาวะของตนเอง และเตรียมคาใชจายของรัฐเพื่อรองรับ
ภาระดานสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งเรงเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในวัยทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อ
ชดเชยผลกระทบที่เกิดจากสัดสวนวัยทํางานที่มีแนวโนมลดลง
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตนที่มีการคาและการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารที่สะดวกรวดเร็ว ทําใหการเผยแพรวัฒนธรรมที่หลากหลายไปทั่วทุกมุมโลก ไดสรางโอกาส
และสรางปญหาใหมๆ โอกาสที่เกิดขึ้นคือ ความสนใจในการบริโภคสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สงผลใหประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ยาวนานอยางเชนประเทศไทยมีโอกาสใน
การพัฒนาสินคาและบริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสรางรายไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันการแพร
ขยายของวัฒนธรรมตางชาติก็อาจจะทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเปนทุนสังคมของประเทศสูญหายไป
หากไมไดรับการอนุรักษและสืบสานอยางเหมาะสม นอกจากนั้น ความเสี่ยงใหมๆ ที่ตองเผชิญ เชน
การกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ ยาเสพติดในรูปแบบที่หลากหลาย เปนตน ลวนเปน
เรื่องที่แตละประเทศจะตองปองกันและแกไขเพื่อไมใหเกิดผลรายตอเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม
ในสวนของความมั่นคงภายในประเทศจะมีความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยไดรับการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยมาอยางตอเนื่อง แตปญ
 หาสังคม ปญหาสิง่ แวดลอม
ปญหาการขัดแยงแยงชิงทรัพยากร และความขัดแยงระหวางประชาชนในเรื่องการดําเนินโครงการ
พั ฒนาของรั ฐยั งเป นประเด็ นสํ าคั ญที่ จะต องได รั บการแก ไขจากทุ กภาคส วนด วยวิ ธี ผนึ กกํ าลั งเป น
เครือขาย การใหขอมูลขาวสารอยางโปรงใส และรวมมือกันแกไขปญหาในลักษณะบูรณาการ อยางไร
ก็ตามประเทศไทยจะตองเผชิญผลกระทบจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะปญหา
ราคาน้ํามั นและราคาพลังงานอื่นๆ ที่ไมมีความแนนอน ปญหาการกอการรายขยายตัว เขามาใน
ภูมิภาค ปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะยืดเยื้อตอเนื่อง ดังนั้นในการ
จัดการกับความเสี่ยงดานความมั่นคงจําเปนตองมีการปรับแนวคิด โครงสราง นโยบาย ยุทธศาสตร
หลักนิยม และการบริหารจัดการใหม เพื่อจัดการกับปญหาการกอความไมสงบในประเทศ รวมทั้ง
ปญหาการกอการราย และวินาศภัยทั้งที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติ

3.4 การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชากรในโลก

ที่มีจํานวนมากขึ้น สรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกที่เสื่อมโทรมลง ไมวา
จะเปนมลภาวะทางอากาศที่สรางปญหากับชั้นบรรยากาศของโลก จนสงผลกระทบตอความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น การขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิตและการ
บริโภค การทําลายปาไม และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ นํามาสูการสรางขอตกลง
ระหวางประเทศ และพันธกรณีตางๆ ในการใชประโยชนทรัพยากรรวมกัน ประเทศไทยซึ่งอยูใน
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ประชาคมโลกจึงไดรวมเปนภาคีในสนธิสัญญาตางๆ ที่เรงรัดใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
นอกจากนั้นการกีดกันทางการคาในโลกที่เชื่อมโยงกับประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมก็ มีมากขึ้น จนอาจจะเป นอุปสรรคตอประเทศที่มิได มีการบริ หารจั ดการเพื่อดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางดี ประเทศไทยจึงตองยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหดีขึ้นกวาเดิม รวมทั้งปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งเปน
โอกาสในการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขณะเดียวกันการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหการนําเขาพลังงานเพื่อรองรับความตองการใชพลังงานในประเทศมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น จะสงผลในทางลบตอสภาวะแวดลอม จึงจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และมี
การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คํานึงถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม ความยั่งยืน ความปลอดภัย และ
ความมั่นคงของพลังงานของประเทศอยางเปนระบบ

3.5 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโครงสรางของการบริโภค รายได

จากการสงออกสินคาและบริการของประเทศไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของ
การบริโภคของสังคมโลกและการวางแผนอยางถูกตอง เพื่อจะพัฒนาสินคาและบริการใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาในประเทศพัฒนาแลวที่เปนคูคาสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ซึ่ง
กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความตองการของสินคาและบริการเฉพาะดาน เชน การดูแลสุขภาพ การ
เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน การรักษาพยาบาล จะเปนความตองการของกลุมผูซื้อซึ่งมีกําลังซื้อสูง
ในตลาดโลก ในขณะเดียวกันกลุมเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เชน จีน และอินเดีย สัดสวน
ประชากรซึ่งเปนชนชั้นกลางจะขยายตัวอยางรวดเร็วและมีความตองการบริโภคสินคา นอกเหนือจาก
สินคาที่จําเปนเพื่อการยังชีพ และใหความสนใจในองคประกอบของสินคาที่สรางความพึงพอใจในการ
บริโภคมากกวาปจจัยดานราคา สําหรับกลุมเศรษฐกิจที่ยังมีประชากรในวัยเด็กและวัยทารกเพิ่มขึ้น
จะอยูในกลุมประเทศตลาดใหม เชน แอฟริกา และตะวันออกกลาง ลูกคาในแตละชวงอายุและในแตละ
ประเทศเปนโอกาสในการสรางรายไดใหกับสินคาและบริการของประเทศไทยในการเขาถึงตลาด
ดังกลาวไดมากขึ้น และเปนโอกาสตอการผลิตสินคาและบริการของประเทศ ที่จะสามารถเพิ่มมูลคา
ของสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาในโลก และสามารถ
สรางตลาดเฉพาะใหกับสินคาและบริการของไทยได
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคมีแนวโนมใหความสําคัญกับสุขภาพ
วั ฒ นธรรม และความนิ ย มธรรมชาติ ที่ ข ยายตั ว ไปทั่ ว โลก ช ว ยให เ กิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการสรางกระแสความนิยมบริโภคสินคา
เชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพรและการ
ดูแ ลสุ ขภาพของไทย ซึ่ งจะเป นทรัพยสินทางปญญาที่ สรางมูล คาทางเศรษฐกิจไดโดยจะมีค วาม
หลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยมที่ลอกเลียนแบบประเทศพัฒนาแลว
ไดเรงใหมีการใชทรัพยากรฯ มากขึ้นและอยางไมเหมาะสม ทําใหเกิดรูปแบบการบริโภคใหมๆ เชน
การนําเขาพันธุพืช พันธุสัตวตางกัน ซึ่งอาจคุกคามความสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรฯ ลดลงหรือหมดลงกอนเวลาอันควร
ทั้งนี้ ในการเตรียมความพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประเทศไทย
จําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยนําจุดแข็งและโอกาส
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ของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในประเทศ
มาเปนภูมิคุมกันและพัฒนาใหเปนประโยชน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน

4

ประเด็นทาทายตอการพัฒนาประเทศ
4.1 การปรับพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งเพื่อเปนภูมิคุมกัน

ความผันผวนจากสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยเฉพาะการกําหนดยุทธศาสตรที่เนนการพึ่งตนเองใหมากขึ้นโดยใชจุดแข็ง

หรือลักษณะเดนของสังคมไทย พึ่งพาตางประเทศอยางรอบคอบ พัฒนาองคความรูและบริหารองค
ความรูอยางเปนระบบเพื่อสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการที่ผลิตใน
ประเทศไทยใหสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย

4.2 การลดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดและการกระจายผลประโยชน

จากการพัฒนาอยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพคนจนและใหความ

คุมครองทางสังคม สรางโอกาสใหคนจนเขาถึงบริการของรัฐ รวมทั้งสิทธิและความเสมอภาคในดาน
ตางๆเทาเทียมกับคนกลุมอื่นๆในสังคม

4.3 การสรางภูมิคุมกันใหคนไทยและสังคมไทยสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ และสามารถกาวสูสังคมฐานความรูไดอยางเทาทัน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
คนทั้งกาย จิตใจและสติปญญา การสรางความเขมแข็งของสถาบันหลักทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันยุติธรรมและสถาบันการเมืองการปกครองใหเปนที่พึ่งของสังคมทําใหสังคมไทยสงบสุข
และสมานฉันท

4.4 การฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให ค งความ

สมบูรณเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเปนฐานการดํารงชีวิตของคนไทยอยาง
ยั่ง ยืน โดยเฉพาะการอนุรั กษ และการใช ป ระโยชน ทรั พยากรธรรมชาติ ที่คํ านึ งถึ งข อจํ ากั ดและ
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

4.5 การเสริ ม สรา งธรรมาภิบ าลเพื่อ การพัฒ นาที่ ยั่งยื น โดยเฉพาะการบริ ห าร
จัดการที่ดีในภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสรางความเสมอภาคและความรับผิดชอบตอสังคม มีกลไก
ตรวจสอบถวงดุลทางสังคมเพื่อสรางความโปรงใสและความเปนธรรมใหทุกภาคสวน รวมทั้งมีการ
พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพใหแกประชาชน
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาและการพัฒนา

สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ: 8 พ.ค. 2549

