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ขอเท็จจริง

1.1 สศช. ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นในระดับภาคทั้ง 4 ภาค ในชวงเดือนธันวาคม 2548
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดรวมแสดงความคิดเห็นที่จะนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมีกําหนดการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟเทล
ราชาออรคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ครั้งที่ 2 : ภาคกลาง ระหวางวันที่ 18-20 ธันวาคม 2548 โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 3 : ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 4 : ภาคใต ระหวางวันที่ 25-27 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมแกรนดไดมอนด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
1.2 ทั้ ง นี้ แต ล ะภาคมี ผูเ ข าร ว มประมาณ 250-350 คน ประกอบด ว ย ภาคประชาชน/
ปราชญชาวบาน/เครือขายชุมชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน/มูลนิธิ/องคกรพัฒนาเอกชน นักการเมือง/
องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น/องค ก รอิส ระ และสถาบัน การศึ ก ษา ซึ่ ง ผู เ ข าร ว มสัม มนาไดมี โ อกาส
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย า งกว า งขวางเกี่ ย วกั บ การประเมิ น สถานการณ ทุ น ของประเทศ
การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทการพั ฒ นาที่ จ ะส ง ผลต อ การพั ฒ นาประเทศในอนาคต และแนวทาง
การเสริ ม สร า งทุ น ที่ มี อ ยู ใ นประเทศ พร อ มทั้ ง กํ า หนดบทบาทการมี ส ว นร ว มของภาคสว นตา งๆ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
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สรุปสาระสําคัญจากการระดมความคิดเห็น

สศช. ไดนําเสนอสถานการณการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนา
ที่ผานมา และบริบทการเปลี่ยนแปลง 5 ดาน ที่จะสงผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไป
รวมทั้ ง กรอบแนวคิ ด และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 เพื่ อ ให
ที่ประชุมรวมพิจารณาและใหความคิดเห็น โดยผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับ
ขอเสนอของ สศช. ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
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2.1

การทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมา

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ที่ผานมา เกิดจากการ
นําทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณและความไดเปรียบดานแรงงานราคาถูกของประเทศมาใช
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและขยายฐานการผลิต ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราสูง แต
การเติบโตดังกลาวนอกจากจะตองแลกดวยทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอและเสื่อมโทรมลงไปมาก
แลว ยังตองพึ่งพาทุนเทคโนโลยี และตลาดจากตางประเทศ ในขณะที่มีขอจํากัดทั้งในดานการพัฒนา
ศักยภาพคน การเสริมสรางฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการฟนฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ส ง ผลต อ คุณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของการพั ฒ นา
ประเทศ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เกิดปญหาความขัดแยงในสังคมจากความเหลื่อม
ล้ําของรายไดและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทําใหสรุปไดวา แมการพัฒนาเศรษฐกิจจะ
บรรลุผลตามความมุงหมาย แตไดนําไปสูผลการพัฒนาที่ไมพึงปรารถนาทางดานสังคม และการ
พัฒนานั้นอาจจะไมยั่งยืน เพราะคนในสังคมสวนใหญยังไมไดรับผลประโยชนจากกระบวนการพัฒนา
ที่ตอเนื่องกันมายาวนาน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน
การพั ฒ นาใหม โดยหั น มาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคน ทั้ ง ในฐานะผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา จึงมุงเนน
การพัฒนาแบบองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการ
ทุกดานใหเชื่อมโยงกัน สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังไดยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับการพัฒนาที่
สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมี
สุขของคนไทยทุกคน
การพัฒ นาประเทศในช ว งระยะเวลาดังกลาว แมว า จะสร า งความเจริ ญ เติ บ โตแก
เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ที่
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป (ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7) แมจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แตภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 3 ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.1 ตอป สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอคนใน
ราคาประจําปเพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาทในป 2504 เปน 99,339 บาทในป 2547 การเติบโตดังกลาว
สงผลใหประเทศไทยสามารถสะสมทุน (Net Capital Stock ราคาปจจุบัน) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก
2.17 ลานลานบาท ในป 2527 เปน 20.55 ลานลานบาทในป 2547 ฐานะการลงทุนระหวางประเทศ
ของไทยดีขึ้น ภาระหนี้สินลดลง เงินคงคลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการเคลื่อนยายทุนระหวาง
ประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังไดทําใหประเทศเขาสูความทันสมัย คนไทยมีความสะดวกสบาย
ในการดํารงชีวิตและมีโอกาสเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขและการศึกษามากขึ้น ทําใหสุขภาพ
อนามัยและการเรียนรูโดยรวมของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม หากประเมินผลการพัฒนาประเทศในมิติของความสมดุล ความพอดี
และการมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาการเติบโตดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มอย า งสิ้ น เปลื อ ง ยั ง ขาดความสมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนหนึ่งเนื่องมาจากการใชทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เนนทางดานปริมาณมากกวาคุณภาพ สงผล
ใหทุนตางๆ ไดสูญหายหรือลดนอยลงไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุนที่มีอยูก็ไมไดรับการเสริมสรางให
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเทาที่ควร
(1)

สถานการณดานเศรษฐกิจ

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเรงขยายตัวในเชิง
ปริ ม าณเป น หลั ก และมุ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น มากกว า การสร า งความเข ม แข็ ง ให
เศรษฐกิจดวยการพึ่งตนเอง และสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน จึง
ทําใหเกิดความไมสมดุลและเปนความเสี่ยง ทั้งในระดับภาพรวมและในสาขาการผลิตที่แทจริง โดยเห็น
ไดจากการทุมเททรัพยากรในดานตางๆ ไปเปนอันมาก แตประชาชนสวนใหญยังไมไดรับประโยชน
อยางทั่วถึง อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาปจจัยภายนอกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่
เศรษฐกิจภายในประเทศขาดความเขมแข็งอยางเพียงพอ จึงเกิดความเสี่ยงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การใชทุนในดานตางๆ
(1.1) ทุนดานกายภาพ (Physical Capital) โดยเฉพาะดานโครงสราง
พื้ นฐานที่มีอยูยั งไม ได นํามาใชประโยชน อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและไมเกิดการสะสมทุ นอยาง
ตอเนื่องในประเทศเทาที่ควร กลาวคือ ประเทศไดใชทุนทรัพยากรและแรงงานที่มีอยูในการสรางสมทุน
ตางๆ มากขึ้นในเชิงปริมาณ แตคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการใชทุนโดยเฉลี่ยอยูในระดับคงที่ หรือ
ลดลงในบางสาขาการผลิต สังเกตไดจากประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity : TFP)
และประสิทธิภาพการใชทุน (Capital Productivity) ในป 2545-2548 มีอัตราการเติบโตลดลงกวา ป 25312539 รวมทั้ง โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูมากในเชิงปริมาณ แตมีปญหาประสิทธิภาพการใชงานอยูในระดับ
ต่ํา ขาดการเชื่อมโยงใหเปนระบบ ทําใหไมประหยัดและมีตนทุนสูง อีกทั้งลักษณะการลงทุนกระจุกตัว
เฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญยังไมกระจายตัวไปสูชุมชนอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ การต องพึ่ งพาการลงทุ นจากต างชาติ รวมทั้ งพึ่ งพิ งการ
นําเขาวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ติดมากับเครื่องจักร และสิทธิบัตรที่นําเขามาจากตางประเทศอยางมาก
เปนเหตุใหผลตอบแทนของการลงทุน หรือการสะสมทุนตองไหลออกไปสูตางประเทศในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆ รวมทั้ งทิ ศ ทางการลงทุ นส ว นใหญ ยั งเป นการผลิ ต สิ นค าอุ ตสาหกรรม เช น อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ปโตรเลียม และยานยนต ที่แมจะสรางรายไดจากการสงออกและการจางงาน แตก็มีความเสี่ยง
ดานมลภาวะสูง
(1.2) ทุนการเงินของประเทศจากการออมยังไมสามารถเพิ่มขึ้นทัน
ตอความตองการเงินเพื่อการลงทุน และขาดความสมดุลระหวางตลาดเงินและตลาดทุน การ
ออมโดยรวมของประเทศ (Gross National Saving) ไดลดลงจากระดับสูงสุดที่รอยละ 35 ของ GDP
มาอยูที่รอยละ 30 ของ GDP ในระหวางป 2542-2546 ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการ
ลงทุนในอนาคต การจัดสรรเงินทุนตามกลไกตลาดเงินใหกับภาคเศรษฐกิจตางๆ ยังมีความไมสมดุล
โดยภาคอุตสาหกรรม ภาคกอสราง ภาคอสังหาริมทรัพย ไดรับการจัดสรรสูง สวนภาคเกษตรไดรับ
การจัดสรรนอยกวา ตลอดจนการระดมทุนในตลาดการเงินพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชยสูงกวาการ
ระดมทุ น จากตลาดทุ น มาก ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาการกู เ งิ น มาลงทุ น ในโครงการที่ ใ ห ร ะยะเวลายาว
นอกจากนี้ตลาดหุนไทยยังมีการซื้อหุนแบบเก็งกําไรในสัดสวนสูง นักลงทุนตางชาติมีอิทธิพลตอความ
เคลื่อนไหวของราคามาก
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(1.3) ทุนทางดานสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Assets)
ยังไดรับการพัฒนาคอนขางนอย โดยเฉพาะทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปสรางองคความรูให
เปนประโยชนตอการพัฒนา การลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ยังเปนรองประเทศเพื่อนบานและคูแขง ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนหลัก การ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของไทย ตลอดจนการเพิ่มคุณคาของสินคาโดยใชเอกลักษณไทยหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นยังมีนอย การออกแบบสรางชื่อสินคา หรือแบรนดที่เปนของคนไทยมีนอย ฯลฯ
สินคาของไทยจึงยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ทําใหการลงทุนหรือการใชทุนตางๆ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไมสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดเทาที่ควร
(1.4) ทุน ดา นแรงงาน/ทรัพ ยากรมนุษ ยยัง มีปญ หาการปรับ ตัว ให
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยเฉลี่ยยังขาดทักษะโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการใช
ทุนอยางเขมขน (Capital intensive) ปจจุบันสัดสวนกําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือ
ต่ํ ากว าสู งถึ งร อยละ 61.9 ในป 2547 แสดงว าประเทศยั งต องพึ่ งพาแรงงานไร ฝ มื อเป นสั ดส วนสู ง
โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการสงออกที่ตองใชวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตจากตางประเทศ แรงงานไทยยังขาด
องคความรูและการนําองคความรูมาใชประโยชนอยางสรางสรรค ทําใหผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนที่
เปนของประเทศไทย ชุมชน และแรงงานไทยยังอยูในระดับต่ํา
(2)

สถานการณดานสังคม

การพัฒนาที่ผานมาสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง แตไดสะทอนใหเห็นปญหาในสังคมไทยที่ชัดเจน สวนหนึ่งอาจเกิดจาก “คุณภาพ
คน” ซึ่งเป นป จจัยหลั กของการพั ฒนายังมีคุณภาพไมสอดคลองกั บทิศทางและความตองการของ
ประเทศ คุณภาพการศึกษา สมรรถนะในการทํางานและผลิตภาพแรงงานยังอยูในระดับต่ํา ทั้งยังไมได
ใหความสําคัญกับการใชทุนทางสังคมที่มีอยูภายในประเทศมาเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่ง พา
ตนเองเทาที่ควร สงผลใหภูมิคุมกันของคนและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนลดนอยลง
(2.1) การพัฒนาคุณภาพของคนไทยยังไมสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแมวาในภาพรวมคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น จากจํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 7.1 ปในป 2542 เปน 8.1 ปในป 2547 แตยังไมถึงระดับ
การศึกษาภาคบังคับและยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร ขณะที่คุณภาพ
การเรียนในวิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู
ในระดับต่ํา อีกทั้งภาครัฐยังมีแนวโนมในการสงเสริมงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาลดลง จากรอยละ
0.17 ของ GDP ในป 2544 เหลือรอยละ 0.15 ของ GDP ในป 2546 นอกจากนี้ แรงงานไทยที่จบ
การศึกษาสูงกวาประถมศึกษามีเพียงรอยละ 38.4 ในป 2548 (ยังต่ํากวาเปาหมายรอยละ 50 ในป
2549) ทําใหกําลังแรงงานมีผลิตภาพแรงงานต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลตอขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 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 มีการบริหาร
การพัฒนาแบบรวมศูนย และภาครัฐยังมีบทบาทนํา แมจะมีการกระจายอํานาจ แตการกระจายภารกิจ
และงบประมาณลงสูทองถิ่นยังดําเนินการไดลาชา สถาบันการศึกษา ยังหลอหลอมเด็กและเยาวชนให
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เปนคนดีของสังคมไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ ธุรกิจเอกชน มีสวนรวมในการชวยเหลือ
สังคมมากขึ้น โดยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญ และสื่อ ยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทาง
สรางสรรค ความออนแอของสถาบันสําคัญ ๆ ทางสังคมดังกลาว ทําใหสังคมไทยขาดพลังและขาด
ภูมิคุมกันในการพัฒนาประเทศ
(2.3) คนไทยยังมีภูมิคุมกันในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ไดนอย เนื่องจากวัฒนธรรมบางอยางกําลังเลือนหายและระบบคุณคาที่ดีงามในอดีตเริ่มเสื่อม
ถอย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่หันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหม รับวัฒนธรรมที่ไมพึง
ประสงคมากขึ้น ขณะที่วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย
ขาดการสืบสานอยางตอเนื่อง ประกอบกั บระบบคุณคาที่ ดีงามของไทยที่ เสื่อมถอยลง ทั้งเรื่องจิต
สาธารณะ ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธ ระบบคุณคาที่ดีงามที่ลดนอยลง
นี้หากไมสามารถพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมไทยใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางเหมาะสมแลว จะมีผลตอการเสื่อมถอยทางจริยธรรม และวัฒนธรรมซึ่งนําไปสูประเด็นปญหา
สังคมตาง ๆ ตามมา
(2.4) องคความรูของคนไทยยัง ไม พร อมที่จ ะเข าสู สั งคมเศรษฐกิจ
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
(2.5) การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศมี
แนวโนมดีขึ้นอยางชัดเจน ทั้งการมีสวนรวมในทางการเมืองระดับประเทศ โดยสถิติการเลือกตั้งสูง
ถึงรอยละ 72.6 ในป 2548 เปนอัตราสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ผานมา และการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน โดยการจัดทําแผนชุมชนเพิ่มมากขึ้น นับเปนสัญญาณที่ดีของการสงเสริมการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น อยางไรก็ตามการรวมตัวเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็งทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการยังไมกระจายอยางกวางขวางทั่วประเทศ ถึงแมวาในชวงที่ผานมาจะมีการดําเนินงานสงเสริม
การรวมตัวเปนองคกรชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเนื่องก็ตาม
ซึ่งจําเปนตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานการมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
(3)

สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาที่ผานมา ประเทศไทยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุง
เสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจเปนหลัก แบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของ
การผลิตและการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปนสําคัญ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูก
ใชอยางสิ้นเปลือง นํามาซึ่งการลดทอนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางสังคม
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานที่แทจริงของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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(3.1) ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชน
กับการอนุรักษฟนฟู พื้นที่ปาไมที่เคยมีถึงรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศในป 2504 กลับลดลงเหลือ
รอยละ 32.6 ในป 2546 ขณะที่พื้นที่ปาชายแลนมีแนวโนมลดลงจาก 2.1 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลาน
ไรในป 2543 โดยมีสาเหตุจากการเรงนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยขาดการปลูกทดแทนที่
เหมาะสม ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมลดลง ขณะที่ความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น ดินเสื่อมโทรมและมีปญหา
ในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกําลังถูกทําลายอยาง
รวดเร็ว พื้นที่ชายฝงไดรับผลกระทบจากการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
อัตราการจับสัตวน้ําลดลงถึง 3 เทา มีความตองการใชแรและพลังงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ในขณะที่สิ่งเหลานี้ภายในประเทศมีนอย ทําใหตองนําเขาพลังงานมากกวารอยละ 50 ของ
พลั ง งานที่ จั ด หาทั้ ง หมด สถานการณ ดั ง กล า วสะท อ นให เ ห็ น ป ญ หาในการสงวนรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติ เพื่อเปนทุนสํารองใหคนรุนอนาคตไดใชประโยชนอยางยั่งยืน
(3.2) คุณภาพสิ่งแวดลอมยังจําเปนตองไดรับการแกไขเพื่อนําไปสู
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ และแหลงน้ําในเมืองใหญ ปริมาณ
กากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งสารเคมี
ทางการเกษตรที่ตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอม และปนเปอนในหวงโซอาหาร อีกทั้งสิ่งแวดลอม
เมือ งที่มี ส ภาพเสื่อ มโทรมลงกว าเดิ ม ส ง ผลกระทบตอสุ ข ภาพอนามั ย และการดํ า เนิ นวิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชน จึ ง จํ า เป น ต อ งเฝ า ระวั ง แก ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น เครื่ อ งชี้ ถึ ง การเร ง รั ด พั ฒ นา
เศรษฐกิจที่สนองตอสังคมจนเกินขีดความสามารถรองรับของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสะทอน
ความไมสมดุลของมิติการพัฒนาที่จะนําไปสูความไมยั่งยืนไดในอนาคต

2.2

บริบทการเปลี่ยนแปลงตอทิศทางการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาในระยะตอไป ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ดานที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอม
และรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวโนมบริบท
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว พิจารณาไดดังนี้
(1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก จะสงผลใหการแขงขัน
ทางการคาทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชีย (Asian Century) ที่มีจีนและ
อินเดียวเปนตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จะเปนโอกาสใหประเทศไทยดําเนิน
นโยบายการคาและการลงทุนที่สรางเครือขายกับทั้งสองประเทศ ซึ่งตองใหความสําคัญกับการลงทุน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัว
และมีเสถียรภาพ
ขณะที่การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตสินคาและบริการ จะนําไปสู
ความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น เกิดการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรระหวางภาคการผลิต และระหวางเมืองกับ
ชนบท สงผลกระทบตอทุนทรัพยากรที่จะขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต เชนเดียวกันกับการเปดรับการลงทุน
จากตางประเทศ จะทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองและกอ
มลพิษสูง ซึ่งจะกลายเปนมลพิษที่สะสมและทวีความรุนแรงจนเปนภาระในการกําจัดตอไป
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(2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะกระทบตอการปรับตัวของประเทศไทยที่มี
รากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ หากไมมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง จะทําให
ตองพึ่งพาตางประเทศมากขึ้น ขณะที่ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จะมี
ส ว นช ว ยในการประหยั ด การใชท รัพ ยากร และเปน โอกาสในการพั ฒ นาองคค วามรู ที่ ส ร า งความ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี และนวั ตกรรมกับ ภูมิป ญญาทองถิ่น เพื่อสรางมูล คา เพิ่มจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และอาจเปนขอจํากัดจากปญหาสิทธิบัตรและการแขงขันผลประโยชน ทําให
ประเทศตองสูญเสียผลประโยชนอยางมหาศาลได
(3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและโครงสรางประชากร โครงสรางประชากร
ที่กําลังเปลี่ ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ สร างโอกาสใหผูสู งอายุเ ปนทุนทางสั งคมในการถายทอด
ประสบการณ และปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกคนรุนหลัง รวมทั้งเปนชองทางการขยายตัวของตลาด
อาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ขณะเดียวกันจะสงผลให
ภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุอยูในระดับสูง ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมใหคนไทยทุกชวงอายุ
สามารถเขาสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม
(4) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เกิด
การปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม ปรากฏการณ
เอลนิโญ ลานิญา เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งจะสงผลตอการเสียสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหอัตราการสูญ
พันธของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ความตองการใชพลังงานในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จะสงผลในทาง
ลบตอสภาวะแวดลอม จึงจําเปนตองมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และความมั่นคงของพลังงานของประเทศ
(5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระแสการรักษาสุขภาพและความ
นิ ย มธรรมชาติ ช ว ยให เ กิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเพิ่ ม ขึ้ น
ขณะเดียวกันเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
ของคนไทย ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
ทั้ ง นี้ ในการเตรี ย มพร อ มรองรั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว ประเทศไทย
จําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยนําจุดแข็งและโอกาสของ
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในประเทศ มา
เปนภูมิคุมกันและพัฒนาใหเปนประโยชน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน
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กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

การประเมินผลการพัฒนาประเทศ และการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงศักยภาพและโอกาสของทุนที่
มีอยูในประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สามารถนํามาพัฒนาและเสริมสรางใหเปนประโยชนกับการพัฒนาประเทศได โดยการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จําเปนตองสราง “ความสมดุล และภูมิคุมกัน” ใหเกิดขึ้นกับคน
สังคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยมุงรักษาสมดุลระหวาง
ความพอเพียงและการแขงขัน ภายใตการคํานึงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาทุกดาน
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อยางครบถวน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในทุกระดับ เพื่อใหสังคมไทยดํารง
อยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

3.1

จุดมุงหมาย

การพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 จะมุ ง พั ฒ นาสู “สั ง คมที่ มี
ความสุขอยางยั่งยืน (Green Society)” โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาให
เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู
ความอยูดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

3.2

แนวคิดพื้นฐาน

แนวคิดพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา” และยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนา
ประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยมีการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติในแตละยุทธ
ศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
(1) การดํ า เนิ น การในทางสายกลาง ที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานความพอดี เน น การ
พึ่งตนเองเปนหลัก มีการเตรียมพรอมทั้งคนและระบบที่ดีเพื่อกาวทันในยุคโลกาภิวัตน
(2) ความสมดุ ล และความยั่ง ยื น เนน การพัฒ นาอย า งเป นองค รวม มี ค วาม
หลากหลายและกระจายความเสี่ยง มีการใชทุนที่มีอยูในสังคม ทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม
(3) ความพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนการใชชีวิต การผลิต และการบริโภค
อยูบนความพอประมาณ มีเหตุผล ไมมากไมนอยเกินไป
(4) การมีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก เปนการเตรียมความพรอมของคนและ
สังคมใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหรูเขา รูเรา เพื่อปองกัน
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีความยืดหยุนในการปรับตัว รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีมาประยุกตใหเกิด
ประโยชน
(5) การเสริมสรางคุณภาพคน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ไม
เบียดเบียนผูอื่น เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ตั้งอยูความไมประมาท มีการ
พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่อง

3.3

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จําเปนตองวาง
ยุทธศาสตรใหคนและสังคมไทยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ที่เกิดขึ้นได
อยางรูเทาทัน ภายใตหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง
การมีภูมิคุมกัน และการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ ควบคูไปกับการนําทุนที่มีอยู
แลวในสังคมไทยทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใช
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ให เ กิ ด ประโยชน และเสริ ม สร า งให เ ข ม แข็ ง โดยวางแนวทางการพั ฒ นา และเสริ ม สร า งทุ น ทั้ ง 3
ลักษณะดังกลาว ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งระดับประเทศ เพื่อเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป ดังนี้
(1) ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยทุนทางกายภาพ (Physical capital) ทุนหรือ
สินทรัพยทางการเงิน (Financial Capital/assets) สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดทางกายภาพ
แตสามารถอางสิทธิประโยชนไดในอนาคต (Intangible Capital) และแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย
(1.1) แนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ จะตองเปนการเติบโตที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอมและยั่งยืนไดในระยะยาว มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงและอํานวยประโยชนตอคน
สวนใหญของประเทศ รวมถึงมีแบบแผนการผลิตและบริโภคที่เหมาะสม อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษ
ฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมสราง
ทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนี้
การขจั ด ความยากจน โดยการเพิ่ ม รายได แ ละลดรายจ า ย
ดวยการรณรงคใหประชาชนยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต เพื่อลดปญหาหนี้สิน
การกระจายโอกาสการเขาถึงทุนใหประชาชน ทั้งการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการเรงดําเนินการ
ตามนโยบายแปลงสินทรัพยใหเปนทุนใหเกษตรกร รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ตลอดจนการสรางวินัยการออมและปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีใหเปนธรรมมากขึ้น


การปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อสรางความสมดุลและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพสูงและสนับสนุนการแปรรูป
สินคาจากพืชเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวที่ดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกับการอนุรักษวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ทองถิ่นอยางเหมาะสม พรอมทั้งสรางเครือขายพันธมิตรในลักษณะคลัสเตอรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเพิ่มผลผลิต


การพัฒนาปจจัยสนับสนุน โดยกระจายระบบสาธารณูปโภค
ไปสูชนบทใหทั่วถึงและเพียงพอ พัฒนาเครือขายระบบโลจิสติกส ทั้งระบบขนสงทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต สนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหม ๆ และการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางผลิตภัณฑในทองถิ่นใหมีมูลคาสูง รวมทั้งพัฒนาฝมือแรงงานทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมใหพรอมรองรับตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ


การเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค โดยสรางวินัยทางการเงิน
ใหมีพฤติกรรมการใชจายที่พอเพียง เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันมากขึ้น เพิ่มศักยภาพ
ของนักลงทุนไทยในการไปลงทุนตางประเทศ และพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสากล รวมทั้งสราง
ภูมิคุมกันใหเด็ก เยาวชนและครอบครัวจากผลกระทบกระแสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการบริโภค
ที่ไมเหมาะสม
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(1.2) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ สรางความรู ความเขาใจและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล แนวปฏิบัติ และบทบาทของผูที่เกี่ยวของใหถูกตองชัดเจน รวมทั้งตัดสินใจในทางเลือก
ของผลประโยชนสวนรวมระหวางการเพิ่มรายไดจากการผลิต กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม


สถาบันการศึกษา เปนแกนนําชุมชนในการนําทุนและการวิจัย
ที่มีอยูในทองถิ่นมาศึกษาวิจัยตอยอด เพื่อรองรับการผลิตและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น


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


ภาคประชาชน มี ส ว นร ว มในการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สะท อ น
ความตองการของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและติดตามการทํางาน
ของรัฐ


สื่ อ มวลชน สร า งระบบการสื่ อ สารนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และ
มาตรการจากภาครัฐสูชุมชนในแตละระดับอยางตอเนื่องและตรงกับขอเท็จจริง


(1.3) ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม


การออมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ



การสรา งภูมิคุ มกันให กับ ระบบเศรษฐกิจ ในการรองรับ ตอ การ

รวมกลุมทางการคาและทางการเงิน

แนวทางการสรางมูล คา เพิ่มและการเพิ่ มผลิตภาพการผลิต ให
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ชัดเจน




แนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

(2) ทุนทางสังคม เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อ
เชื่อใจสายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก
ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังชุมชนและสังคม โดยองคประกอบหลัก
ทั้ง 4 ดานมีบทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม
(2.1) แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม โดยพิจารณาบทบาทของ
ทุกภาคสวนทั้งในระดับครอบครัว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครอบครัวใหมี
ความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา ชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการสรางความมั่นคงในชีวิต
ให ค นในชุ ม ชน และประเทศ ซึ่ ง มี บ ทบาทในการพั ฒ นาคนให มี ศั ก ยภาพพร อ มเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติมในการเสริมสรางทุนทางสังคมที่สําคัญ ดังนี้
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การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน ใหความสําคัญในเรื่องการ
สรางคนดีดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ตั้งแตครอบครัว ชุมชน
และสังคม และเชิดชูผูที่เปนแบบอยางที่ดี การสรางทัศนคติที่ดีในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ การสรางภูมิคุมกันผานกระบวนการเรียนรูที่
มุงสรางความตระหนักถึงคุณคาแหงตนและจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม


การสงเสริมบทบาทสถาบันหลัก เพิ่มบทบาทสถาบันตางๆใน
การพัฒนาการเรียนรูรวมกันและการพัฒนาจิตใจของคนใหมีคุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้น รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงบทบาทของสถาบันตางๆทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ ตองปลูกฝงความรักชาติ ยอมรับความคิด วัฒนธรรมที่แตกตาง
และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางภาคีการพัฒนาในทุกระดับ


การอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดี เพิ่มเติมกระบวนการถายทอด
ความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญ/ผูรูสูคนรุนใหมผานศูนยการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน
เชื่ อมโยงกั บการเรี ยนการสอนในสถาบั นการศึ กษา ให มี ก ารสนั บ สนุ น เด็ ก ที่ มี แ ววอั จ ฉริ ย ะด า น
ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มบทบาทสื่อมวลชน และสถาบันการศึกษาในการรณรงค รักษา เฝาระวัง ฟนฟูคุณคา
ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทย


การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา การพัฒนา ตอ
ยอดภูมิปญญา ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน การจัดการองคความรูในระดับ
ชุมชนตองสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งในการดํารงชีวิต การพัฒนาศักยภาพชุมชน และสรางสรรค
มูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยพื้นบาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมี
นักวิจัยทองถิ่นเขารวม นําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น


(2.2) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ภาคประชาชน รวมสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน
รวมเสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนสถาบันทาง
สังคมที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา




ภาครั ฐ ต อ งมี บ ทบาทในการเชื่ อ มโยงแผนชุ ม ชนและแผน



ภาคเอกชน ควรมี บ ทบาทในกิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน ใ นการ

ทองถิ่นกับยุทธศาสตรจังหวัด
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
สื่ อ บุ ค ลากรสื่ อ ควรมี จิ ต สํ า นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบในการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
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องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ต องมี บทบาทในการพั ฒ นาคน
องคความรู วัฒนธรรม และสถาบันตางๆ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของผูบริหารและบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง


นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา
ทําการวิจัยรวมกับชุมชน
เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ สรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน และสนับ สนุน
ใหชุม ชนมีศัก ยภาพในการจัดการความรู รวมทั้งสรางหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนําวิถีชีวิต
ในแตละทองถิ่นมาใชเปนสื่อในการเรียนรู


(2.3) ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม
สร า งการมี ส ว นร ว มของสื่ อ และภาคเอกชน ทั้ ง การรั บ ฟ ง
ขอคิดเห็น และการสรางความเขาใจในบทบาทของทั้ง 2 ภาคีใหมากขึ้น


การศึกษาวิจัยในประเด็นที่มีความสําคัญแตยังขาดความรู ขอมูล
ในเชิงลึก ไดแก การดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน การใชวัฒนธรรมเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และ
การจัดสวัสดิการของชุมชน


(3) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพจะเป น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทุนทางสังคม เพราะเปนที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น และวิธีการดํารงชีวิตของชุมชน
เปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ รวมทั้งเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตและการดํารงชีวิตที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรการแขงขัน
และการคาระหวางประเทศ
(3.1) แนวทางการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 10 อาจเรี ยกวา “เศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชี วภาพ
(Biodiversity)” ซึ่งใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความสมดุลยั่งยืน กระจายผลประโยชน
อยางเปนธรรม และใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรและภูมิปญญาใหสืบทอดตอไปอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อควบคุมกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมที่สรางมลพิษและสงผล
กระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติมที่สําคัญ ดังนี้
การเสริ มสร า งทุ นด านความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดย
การอนุรักษ ฟนฟู ไดแก การคุมครองพันธุกรรมทองถิ่น เรงฟนฟูคุมครองแหลงตนกําเนิดเพื่อรักษา
ความอุดมสมบูรณและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการจดสิทธิบัตรภูมิปญญาทองถิ่น
สรางกระบวนการมีสวนรวมใหชุมชน และควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
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สําหรับการพัฒนาและใชประโยชน ไดแก การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา
ระบบขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวม
และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
โดยปรั บกระบวนทรรศน การพั ฒนาให คนเป นส วนหนึ่ งของระบบนิ เวศ มุ งพั ฒนาและอนุ รั กษ ฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบองครวม ยึดระบบนิเวศเปนสําคัญ กําหนดนโยบายการพัฒนา
ตามศักยภาพของพื้นที่และความสมัครใจของชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการและดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งใหมีกระบวนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจิตสํานึกตอสาธารณะ แกเยาวชนและชุมชน


(3.2) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ ปรับบทบาทจากผูควบคุม สั่งการ มาเปนผูประสานงาน
และสนับสนุนใหภาคสวนตางๆมีบทบาทมากขึ้น บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้ง
สรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง


ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและ
การตลาด และสนับสนุนการเงินแกชุมชนในการใชภูมิปญญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ


องคกรพัฒนาเอกชน/ภาควิชาการ เปนพี่เลี้ยงในการสรางองค
ความรูและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมวิจัยและพัฒนากับชุมชน และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ


ประชาชน/ชุมชน สํารวจปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึก รวมในการ
วิจัยพัฒนา จัดทําฐานขอมูล เรียนรูประยุกตใชองคความรูใหมเพิ่มพูนความรูเดิม รวมถึงทําความรู
ความเขาใจเรื่องสิทธิชุมชน เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชน เขารวมบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น
และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ


องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางองคความรู เพิ่มบทบาทการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น


ภาคการเมือง ตองสนับสนุนการกระจายผลประโยชนที่โปรงใส
ไมใชอิทธิพลแทรกแซง สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง


สื่อมวลชน ควรผลิตสื่อที่สรางสรรค เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(3.3) ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม
การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานความ
หลากหลายทางชี ว ภาพตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า แนวคิ ด เรื่ อ งความ
พอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ ม กั น มาสร า งแนวทางการพั ฒ นาที่ เ ป น รู ป ธรรม กํ า หนด
ขอบเขต เงื่อนไข และปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดเอกภาพและความเขาใจรวมกันของทุกฝาย


การจัดทําแผนที่นําทาง (Road Map) เพื่อขับเคลื่อนยุทธ
ศาสตร กําหนดเปาหมาย ระยะเวลา ขั้นตอน ลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยงกับปจจัยตางๆ
ทั้งภายในและภายนอก


แนวทางการสรางมูลคาเพิ่ม และการพัฒนาหวงโซการผลิต
ของสินคาและบริการ จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ เชน สมุนไพร
บริการดานสุขภาพ พันธุกรรมพืชและสัตว แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เปนตน


การควบคุ ม มลพิ ษ ที่ สํ า คั ญ และส ง ผลกระทบต อ ฐาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งตองใหความสําคัญมาตรการปองกัน เชน การกําหนด
เขตการใชประโยชนที่ดิน การควบคุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง รวมทั้งการกําหนดมาตรการเฝาระวัง
ระดั บ ชุ ม ชน หรื อ ระดั บ หน ว ยงาน เช น การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มต อ สุ ข ภาพ
ของประชาชน เปนตน


การกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับศักยภาพ
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นแต ล ะลุ ม น้ํ า เช น การกํ า หนดประเภทอุ ต สาหกรรมให ส อดคล อ ง
กับศักยภาพและปริมาณน้ําที่มีอยู


4

การดําเนินงานขั้นตอไป

สศช. จะนําผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในระดับภาคทั้ง 4 ภาค ดังกลาว ไปเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
และวางบทบาทการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม โดย
4.1 จัดระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมเฉพาะกลุม (Focus Group) เกี่ยวกับแนวคิด ยุทธศาสตร
และบทบาทการมี สว นร ว มของภาคี การพัฒ นาในแผนพัฒนาฯ ฉบั บ ที่ 10 ในระหวางวัน ที่ 10-11
กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2 ยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อระดมความคิดเห็นในระดับชาติในการประชุม
ประจําป 2549 ของ สศช. ในเดือนมิถุนายน 2549
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