ก

ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษที่ผานมา

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ยอมเปนที่ประจักษแกปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาในพระราชจริยวัตร และ
พระราชกรณียกิจนานัปการที่ไดทรงบําเพ็ญสรางความผาสุกแกพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงดํารงไวซึ่ง
“ธรรม” ทั้งปวง ทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยสองนําทางการพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่นคงและ
ยั่ ง ยื น มาโดยตลอด ด ว ยมี พ ระปณิ ธ านอั น แกร ง กล า ที่ จ ะเสี ย สละประโยชน สุ ข ส ว นพระองค เ พื่ อ
พสกนิกรชาวไทย สมดังที่ไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเปนพระราชสัตยาธิษฐานที่วา “เราจะ
ครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ทั้งพระราชทานคําสอนและ
ทรงคิดคนรูปแบบกระบวนการพัฒนาที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาคน ยึดหลักผลประโยชนและการ
มี ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจของประชาชน และภู มิ สั ง คมที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น ทั้ ง
พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเปนแนวปฏิบัติตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งประกาศใชในปมหามงคล
นี้ เปนแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคสวน
ทุกหมูเหลา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มารวมกันดําเนินการในทุกขั้นตอนอยางกวางขวาง และเห็นพองรวมกัน
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันจะเปน
การเสริ มสรางประโยชน สุขให แกประชาชนโดยถวนหนาสมดั งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ในวโรกาสมหามงคลสมัย ปพุทธศักราช ๒๕๔๙

อันเปนปแหงการฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป อันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของชาติไทย ปวงชนชาวไทยทุกภาคสวน ทุก
สาขาอาชีพในทุกภูมิภาคที่ไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ กับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาอยางเปนขั้นตอนโดยตลอด ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจ และเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติ
ใหสมานฉันทเปนหนึ่งเดียว โดยมุงหวังใหสังคมไทยในอนาคตมีการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนํา สัง คมไทยไปสูค วามสัน ติสุขและคนไทยทั้ง ชาติอยูรวมกัน
อยางรู รัก สามัคคีภายใตรมพระบารมีตลอดไป

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี

สารบั ญ
ปฐมบท

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ

ก-ธ

สวนที่ ๑

สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)

น-ฮ

สวนที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน
สถานะ และวิสัยทัศนของประเทศไทย

บทที่ ๑

สวนที่ ๓

การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน
สถานะ และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

๑

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ

บทที่ ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู

๔๗

บทที่ ๓

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

๖๕

บทที่ ๔

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน

๗๗

บทที่ ๕

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

๙๗

บทที่ ๖

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

๑๑๗

บทที่ ๗

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑๓๗

ภาคผนวก

พระปฐมบรมราชโองการ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม”
วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ปฐมบท
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ

ดังเปนที่ประจักษแกประชาคมโลกโดยทั่วกันแลววา ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาและทุกระดับ
ตางถวายความจงรักภักดีและเคารพรักอยางแรงกลาแด “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช” ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติใหสมานฉันท
เปนหนึ่งเดียวกัน ทรงเปนองคศาสนูปถัมภกและทรงเปรียบเสมือนสัญลักษณเชื่อมระหวาง “ความรัก
ชาติ” และ “ความศรัทธาในศาสนา” ตลอดทั้งทรงเปนสัญลักษณของความดีเลิศแหงเอกลักษณของชาติ
การสืบทอดจารีตประเพณี ความมั่นคงแหงระบอบการปกครอง และความหวังแหงอนาคตของชาติไทยและ
ของโลก
นั บ ตั้ ง แต พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ถึงปจจุบันครบ ๖๐ ป ยั่งยืนนานที่สุดในประวัติศาสตรของชาติไทย พระองคทรง
ดํารงไวซึ่ง “ธรรม” ทั้งปวงและทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยสองนําทางการพัฒนาประเทศให
เกิดความมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานนี้ ดวยมีพระปณิธานอันแกรงกลาที่จะทรงเสียสละ
ประโยชนสวนพระองคเพื่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล โดยไมทรงแบงแยกสถานะ ศาสนา ชาติพัน ธุ
หรือหมูเหลา และทรงถือวาทุกขของพสกนิกรคือทุกขของพระองค จึงไดทรงอุทิศพระวรกาย ทุมเท
พระสติปญญา และพระราชทรั พยในการบําเพ็ญพระราชกรณีกิจหลากหลายนานั ปการดวยพระวิริยะ
อุตสาหะ ทั้งพระราชทานคําสอนและมีพระจริยวัตรอันเปนแบบอยางที่ดีงาม ซึ่งลวนแตนําประโยชนสขุ มาสู
พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ สมดังที่ไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเปนพระราชสัตยาธิษฐาน
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่วา “เราจะครองแผนดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

๑

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน
และเปนอาชีพหลักของประชาชนสวนใหญที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบท พระองคจึงไดเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ ย มเยี ย นและศึ ก ษาความเป น อยู ข องพสกนิ ก รในพื้ น ที่ ช นบททุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ
ไดทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารและทรงรับทราบปญหาความทุกขยากเดือดรอนของ
ประชาชนทั่วทุกทองถิ่น ซึ่งนําไปสูพระบรมราชวินิจฉัยในปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาที่
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต อ การพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น โดยพระราชทานแนวพระราชดํ า ริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เนนการพัฒนาใหประชาชนและชุมชนในชนบทมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและสามารถ
พึ่งตนเองได อันเปนแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนไดอยางแทจริง

ข

๑.๑ หลักการทรงงาน
การทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว เป นการดํ าเนิ นงานในลั กษณะทางสายกลาง
ที่สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัวและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยทรงยึดหลักการ๑1 ในการพัฒนาตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ประการแรก : การพัฒนาตองเอา “คน” เปนตัวตั้ง และยึดหลัก “ผลประโยชนของประชาชน”
และ “การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน” โดยในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุก
โครงการ ทรงใหยึดหลักประชาชนทุกคนตองไดรับประโยชนจากโครงการและคนสวนใหญตองเสียสละ
ดูแลช วยเหลือคนสวนนอย ยึ ดหลักคุมคา มากกวา คุมทุน หรือ “ขาดทุนคือกําไร” คือการใหและการ
เสียสละอันมีผลเปนกําไรคือ “ความอยูดีมีสุข” ของประชาชน และตองใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดมีสวนรวมตัดสินใจในโครงการตั้งแตขั้นตอน “การทําประชาพิจารณ” กอนเริ่มโครงการ เพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออกของตนเอง แลวจึงใหผูนําทองถิ่นและขาราชการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการรวมกันตอไป
ประการที่สอง : ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาคและทองถิ่น โดย
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริจะตองมีกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคลองกับ ภูมิ หรือลักษณะ
ภูมิประเทศทางภูมิศาสตร คือสภาพธรรมชาติแวดลอมรอบๆ ตัวคน และตองอยูบนพื้นฐานเดิมของ
สังคม หรือภูมิประเทศทางสังคมวิทยา ที่คํานึงถึงการดําเนินวิถีชีวิตของ “คน” ในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมใน
สังคมนั้นๆ ทรงใหความสําคัญตอการใชหลักวิชาในการ “ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ” และ “พัฒนาคน”
โดยสรางความรูความเขาใจของคนในพื้นที่ตอหลักการและประโยชนของการพัฒนา รวมทั้งขาราชการก็
ยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” คือ ตองมีความรูความเขาใจในสภาพภูมิสงั คมของคนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ วา
มีปญหาเชนไรและมีความตองการอะไร ทั้งนี้ ก็เพื่อใหการวางแผนและการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสามารถแกปญหาและสอดรับกับความตองการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
ประการที่สาม : การพัฒนาตองเริ่มตนจาก “การพึ่งตนเอง” ใหไดกอน โดยรูจักประมาณตน
และดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทําตามลําดับขั้น” ตองสรางพื้นฐานความเปนอยู
ของประชาชนและครอบครัวใหพอมี พอกิน พอใชกอน โดยใชวิธีการที่ประหยัดและถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองใหเขมแข็งและเปนอิสระแลว จึงคอยพัฒนาขึ้นมาเปนการแลกเปลี่ยน การ
รวมกลุมชวยเหลือพึ่งพากันและรวมกันพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดแลว จึงพัฒนา
เครือขายเชื่อมสูสังคมภายนอกเพื่อความเจริญกาวหนาในลําดับตอไป ดังที่ทรงใชคําวา “ระเบิดจาก
ขางใน”๒2

๑

๒

สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ “หลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘
พระราชดํารัสที่พระราชทานกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน,
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗

ค

๑.๒ การพัฒนาศักยภาพคนทุกมิติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญตอ “การพัฒนาคน” เปนอยางยิ่ง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะแรกๆ ลวนแตเปนการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการศึกษาของ
ประชาชน ทรงเริ่มจากโครงการหนวยแพทยพระราชทาน ซึ่งเมื่อมีการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
ภูมิภาคตางๆ ก็ไดขยายขอบขายโครงการออกไปกวางขวางในภูมิภาคตางๆ โดยทําหนาที่บําบัดรักษา
ประชาชนที่สวนใหญยากจน และอบรมหมอหมูบานอาสาสมัครในพื้นที่หางไกล และพระราชทานพระราช
ทรัพยใหจัดตั้ง “กองทุนโปลิโอ” ใหสรางศูนยผลิตวัคซีน BCG ของสภากาชาดไทย รวมทั้งโครงการดาน
สาธารณสุ ขอี กมากมายในป จจุ บั น ในด านการศึ กษาได พระราชทานพระราชทรั พย ให ทหารจั ดสร าง
“โรงเรียนรมเกลา” แกผูขาดโอกาสในพื้นที่หางไกล พระราชทาน “โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ” สําหรับ
ชาวภูเขา และ “โรงเรียนราชประชานุเคราะห” สําหรับเด็กที่กําพรา ตลอดทั้งทรงจัดตั้งทุนการศึกษาสําหรับ
บุคคลตางๆ ไปเรียนตอตางประเทศ เพื่อกลับมาทําประโยชนแกประเทศชาติ ไดแก “ทุนภูมิพล” และ
“ทุนอานันทมหิดล” เปนตน
นอกจากนี้ ตลอดเวลาหกทศวรรษที่พระองคทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน
พระบรมราโชวาทแกพสกนิกรที่ทรงใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกในศีลธรรมแกประชาชน ใหรูจัก
ประมาณตน ประหยัดอดออม ไมโลภ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความเพียรและอดทน รูจัก
เสียสละและแบงปนอยูเสมอ ดังนั้น การพัฒนาคนตามแนวพระราชดําริจึงเปนการเสริมสรางศักยภาพ
ของคนทุกมิติ ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม
มีจริยธรรมและความเพียร อันเปนการขยายโอกาสและทางเลือกใหแกประชาชนในการดําเนินวิถีชีวิตได
อยางมั่นคงยั่งยืน และจะสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืนตามไปดวย

๑.๓ การพัฒนาแบบองครวม
การยึ ด หลั ก “ภู มิ สั ง คม” ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น โครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ มีลั ก ษณะเป น “การพัฒ นาแบบองค ร วม” กล า วคื อ เป น การพัฒ นาที่
“บู ร ณาการ” ทุ ก ด า นเข า ด ว ยกั น ภายใต ก ระบวนการทํ า งานที่ เ ชื่ อ มโยงต อ เนื่ อ งกั น ในการนี้ ไ ด
พระราชทาน “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เพื่อเปนแนวทางการทํางานแบบ
องครวมตามพระราชดําริ โดยทรงจําลองพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และ
สังคมของแตละภูมิภาคไวสําหรับใหศึกษา คนควา ทดลอง พัฒนา และเปน “ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
สําหรับเกษตรกร” นับเปนมิติใหมของการบริหารงานรวมกันโดยไมแบงแยกเฉพาะสวนอยางที่เคยทํา
กันในอดีต โดยนําเอาแผนงานกิจกรรมของหนวยราชการตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันใหเกิดประโยชน
แกชุมชนและเกษตรกรมากที่สุด ทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร ประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางไปขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ โดยสามารถขอรับบริการไดทั้งดานการเกษตร
การจัด หาน้ํา เมล็ ด พั น ธุพื ช การตลาด การฝก อบรมตา งๆ และอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ถี ชีวิ ต และ
การประกอบอาชีพ จึงเปนการแกปญหาและพัฒนาพื้นที่และชุมชนอยางบูรณาการและครบวงจร

ง

นอกจากนี้ ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ดั ง กล า ว ยั ง ทํ า หน า ที่ เ สมื อ น
“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อเกษตรกร ประชาชน และหนวยงานที่สนใจไดมีโอกาสเขาไปศึกษา
เรียนรูอยางรอบดาน จากสภาพความเปนจริงของการดํารงวิถีชีวิต ความรูที่รวบรวมสรรพวิชาการที่
เกี่ยวของ ซึ่งไดมีการทดลองวิจัยและปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนเทคนิควิชาการสมัยใหมที่ “ประหยัด
เรียบง าย ไดประโยชนสู งสุ ด ” สอดคลองกับสภาพธรรมชาติ แวดลอมและการประกอบอาชี พของ
ประชาชน ตลอดทั้งการเรียนรูวิธีการทํางาน “รวมมือ รวมแรง และรวมใจกัน” ของหนวยราชการ
หลายฝา ย ที่ไ ดกอใหเกิดการ “รู รัก สามัคคี ” ซึ่ งสามารถนําไปประยุ กตใชเปน พื้นฐานการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และขยายผลการพัฒนาใหกระจายในวงกวางสูประชาชนและชุมชนในพื้นที่
ใกลเคียงได
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ มีจํานวน ๖ แหง กระจายอยูทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ เพื่อเปนตัวแทนของแตละภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิสังคมแตกตางกัน โดยการศึกษาคนควา
ทดลองวิจัยในแตละศูนยใหความสําคัญในดานตางๆ ที่สอดคลองกับภูมิสังคมของภูมิภาคนั้น ไดแก
๑) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานหลักคือ ทําการคนควา ทดลอง และ
สาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่เสื่อมโทรมใหกลับฟนคืนสภาพและใชทํามาหากินได ๒) ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ทําการศึกษาพัฒนาฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ๓) ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ทําการศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศบริเวณชายฝงและการประมง ๔) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม ศึกษา
พั ฒ นาและค น คว า วิ จั ย เรื่ อ งป า ไม เ สื่ อ มโทรม และการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต น น้ํ า ลํ า ธารเพื่ อ ประโยชน ท าง
เกษตรกรรมและการสรางความชุมชื้นใหแกพื้นผิวดิน ๕) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด
นราธิวาส ทําการศึกษาวิจัยดินพรุในภาคใต เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมได
และ ๖) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศึกษาพัฒนาการอาชีพทั้งทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการพัฒนาหมูบานตัวอยาง

๑.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ในการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อมุงสูประโยชนของประชาชนสวนใหญที่อยูในพื้นที่ชนบท
และชุมชนทองถิ่นนั้น พระองคมิไดทรงใหความสําคัญแตการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาทางการเกษตร
เทานั้น แตยังทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก โดยพระองคทรงมุงเนนใหประชาชนอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางสันติและเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพราะเปนฐานการทํามาหากินและการดํารงวิถีชีวิตที่สําคัญที่สุดของ
ประชาชนในชนบท ซึ่งไดเสื่อมโทรมลงมากจากการใชประโยชนของภาคเศรษฐกิจ แตไมไดรับการจัดการ
แกไขฟนฟูไดเทาทันสถานการณ จึงไดมีพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด ทั้งในเรื่องการจัดการน้ํา การปลูกปาและการอนุรักษดิน เนื่องดวยทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งสามดานนี้คือหวงโซของทุกชีวิต แนวทางดําเนินการจึงตองมีการอนุรักษและพัฒนาควบคูกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองและไมทําลายธรรมชาติแวดลอม

จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาพระราชหฤทัยอยางถองแทในปรากฏการณธรรมชาติ และ
ทรงคิ ด วางโครงการพั ฒ นาพลั ง งานจากน้ํ า มาใช ใ ห เกิ ด ประโยชน โดยเริ่ ม แรกคื อ การคิ ด คน สร า ง
ฝนเทียมหรือที่รูจักกันดีวา “ฝนหลวง” เพื่อแกไขปญหาน้ําแลงใหมีน้ําใชในการเกษตรและการบริโภค
ในดานการพัฒนาแหลงน้ําและอนุรักษปาไม ไดทรงคิดคนวิธีการแกไขโดยงายไมยุงยากซับซอนและ
สอดคลองกับสภาพระบบนิเวศและสภาพความเปนอยูของชุมชนทองถิ่น เปนการ “ใชธรรมชาติชวย
ธรรมชาติ” อาทิ “การปลูกปา ๓ อยางแตไดประโยชน ๔ อยาง” คือ การปลูกปาใชไม ปาสําหรับใชผล
และปาสําหรับใชเปนไมฟน ตลอดจนเปนปาที่ชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย นอกจากนัน้ ยังทรงหา
วิธีเก็บกักน้ําในพื้นที่สูง ซึ่งทรงนําแนวพระราชดําริมาจากชาวเขา โดยทําฝายเก็บกักน้ําขนาดเล็กตามแนว
รองหุบเขา ที่เรียกวา “ฝายแมว” (Check Dam) ใหเต็มภูเขา ซึ่งจะเปนระบบกันไฟเปยกและชวยใหปา
ชุมชื้นสามารถเจริญงอกงามนําไปสูฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริแกไขปญหาน้ําทวม
โดยวิธีที่เรียกวา “แกมลิง” โดยการขุดลอกคลองคูตางๆ ใหน้ําไหลไดสะดวกและสรางแหลงกักเก็บน้ําไว
ใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมทั้งการแกไขปญหาน้ําเสียโดยใชหลักการธรรมชาติ ไดแก การใชน้ําดีไลน้ําเสีย
การใชเครื่องกรองน้ําธรรมชาติคือวัชพืชดูดซับความสกปรกและสารพิษ การเติมออกซิเจนใหแกน้ําดวย
กังหันน้ํา และการใชปาชายเลนบําบัดน้ําเสีย เปนตน
สําหรับการพัฒนาและอนุรักษดิน ไดมีพระราชดําริใหใชน้ําเพื่อเพิ่มความชุมชื้นแกดินและใชน้ํา
ในการแกปญหาดินขาดคุณภาพ เชน เปนตัวชะลางและควบคุมปฏิกิริยาของดินเปรี้ยวหรือดินพรุให
สามารถนํามาใชเพาะปลูกได ที่ใชคําวา “แกลงดิน” และไดทรงแนะนําการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบํารุง
ดินที่เสื่อมโทรมใหสามารถเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต สวนการปองกันการพังทลายของหนาดินตาม
พระราชดําริ คือ “การใชหญาแฝก” ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษหนาดินที่มีประสิทธิภาพ จนประเทศไทย
กลายเปนศูนยกลางการใชเทคนิควิชาการใชหญาแฝกที่ประสบผลสําเร็จและกาวหนามากที่สุดในปจจุบัน

๑.๕ แนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม
ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน “ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริ
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหมที่ไดทดลองจัดทําเปนตัวอยางที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยเปนแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาด
เล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ยึดหลักการ “พึ่งตนเอง” และชุมชนตองมี “ความสามัคคี รวมมือรวมใจ” ใน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ควบคูกับ “ความขยันหมั่นเพียรและอดทน” เปนที่ตั้ง โดยพัฒนาอยางเปน
ขั้นตอน ๓ ขั้น กลาวคือ ขั้นที่หนึ่ง การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดใน
ระดับประหยัดกอน แลวพัฒนาไปสูขั้นพออยูพอกินและตัดคาใชจายลงเกือบหมด ขั้นที่สอง การรวม
พลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานการผลิต การตลาด การเปนอยู
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งและสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนา
รวมทั้งไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ และขั้นที่สาม การสราง
เครือขายกลุมและขยายขอบขายกิจกรรมใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และองคกรพัฒนาเอกชน ในดานแหลงเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการขาวสารขอมูล และอื่นๆ
เพื่อนําไปสูการลดตนทุน การเพิ่มผลประโยชนของกลุม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสราง
ความเขมแข็งในระดับประเทศ
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๑.๖ สรุป
ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผา นมา การพัฒ นาโครงการอน เนื่อ งมาจากพระราชดํา ริร วมกวา
๓,๐๐๐ โครงการ เปนไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในลักษณะทางสายกลาง
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทยและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยเอา “การพัฒนาคน” เปนตัวตัง้ และยึดหลัก
“ผลประโยชนของประชาชน” “ภูมิสังคม” “การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน” และ “การพึ่งตนเอง”
โดยดําเนินการอยางบูรณาการที่อาศัยความ “รู รัก สามัคคี” ของทุกฝาย และ “เปนไปตามลําดับขั้น”
ไดสงผลทําใหประชาชนและชุมชนในชนบทที่ไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
สามารถพึ่ ง ตนเองได ทั้ ง เรื่ อ งเศรษฐกิ จ สังคม มีเ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสามารถดํ า เนิ น การไดอ ยา ง
ประหยัด และใชทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ปาไม อยางยั่งยืน อันจะนําไปสูชุมชนและสังคมที่
เขมแข็งและอยูรวมกันอยางสันติสุขระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน
ดวยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศนกวางไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเวลา
กวา ๒๐ ปกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วและสรางความมั่งคั่งใหแก
ประเทศ ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต น แ ละการค า เสรี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว และแข ง ขั น สู ง
ทอดพระเนตรเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาปจจัยภายนอกสูง จึงไดทรงเตือนใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยูเสมอ ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํ า รั ส ของพระองค นั บ ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๑๗ เป น ต น มา พบว า พระองค ท า นได ท รงเน น ย้ํ า
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใชของคน
สวนใหญ โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
และทรงเตือนสติประชาชนชาวไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอนที่ใช
ความรู คุณธรรมและความเพียรในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
เปนที่รูจักกันดีภายใตชื่อวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองคทานไดทรงยึดเปนแนวทางการพัฒนา
ตามพระราชดําริเสมอมา และทรงใหความสําคัญตอการปฏิบัติแมเพียงครึ่งเดียวหรือเศษหนึ่งสวนสี่ของ
การกระทําก็พอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงไดนอมนําแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” นี้มาปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ให
ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก มาใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนา เปนการพัฒนาที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาให
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการ
แบบองครวม มีกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันทุกมิติ และเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอนการพัฒนา อยางไรก็ตาม ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึด
คนเปนตัวตั้งและใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนจําตองสะดุดลงตั้งแตปแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
และสังคมในวงกวาง ทําใหตองหันกลับมาเรงแกไขฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และลดผลกระทบจาก
ปญหาการวางงานและความยากจนที่เพิ่มขึ้นอยางรุนแรง
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“...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง.
มีอยางอื่นแตไมใชคํานี้. ปที่แลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมได.
และ ไดพูดอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตอง
ทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ. ในคราวนั้น เมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน
แตเมื่อไมนาน เดือนที่แลว มีผูที่ควรจะรู เพราะวาไดปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา มาชา
นานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่ง
ส ว นสี่ ก็ พ อนั้ น หมายความว า ถ า ทํ า ได เ ศษหนึ่ ง ส ว นสี่ ข องประเทศก็ จ ะพอ.
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมได
แปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา...”
“...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก.
ไม ไ ด ห มายถึ ง การมี พ อสํ า หรั บ ใช เ องเท า นั้ น แต มี ค วามหมายว า พอมี พ อกิ น .
พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อ เทาไหร ๒๐ ๒๔ ป เมื่อป ๒๕๑๗.
๒๕๑๗ ถึ ง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ป ใชไ หม. วันนั้น ไดพูดว า เราควรจะปฏิบัติ ใ ห
พอมี พ อกิ น . พอมี พ อกิ น นี้ ก็ แ ปลว า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น เอง. ถ า แต ล ะคน
พอมีพอกิน ก็ใชได. ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้น
ก็ เ ริ่ ม จะไม พ อมี พ อกิ น . บางคนก็ มี ม าก บางคนก็ ไ ม มี เ ลย. สมั ย ก อ นนี้
พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน. จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได...”
“...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย
ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย. ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิด
วาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข. พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม
ไปเบียดเบียนคนอื่น. ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันศุกร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ซ

๒

การพัฒนาที่ไมสมดุลและไมยั่งยืน

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนของการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ สวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ที่ไ มคํา นึงถึงระดับความเหมาะสมกับ บริบทของประเทศ
ภูม ิสังคม หรืออัตภาพขององค กร หรือความพรอมของคนและระบบ ตามแนวทางการพัฒ นาตาม
พระราชดําริ จึงหวังพึ่งพิงความรู เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดย
ไมเตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมั่นคงและเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อใหสามารถ
พรอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ปญหาซึ่งทับถม
อยางตอเนื่องจนกลายเปนปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ไดกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําใน
การกระจายทุน กระจายความเจริญและผลประโยชนจากการพัฒนา และกระจายรายไดระหวางกลุมคน
และในเชิงพื้นที่ รวมทั้งเกิดปญหาทางสังคม ความยอหยอนทางศีลธรรม ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม
ที่ดีงามของสังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันนําไปสูการ
พัฒนาที่ไมยั่งยืน

๒.๑ สาเหตุ
ที่ม าของการพั ฒ นาที่ ไ ม ส มดุ ล และไมยั่ ง ยื น เกิ ด จากการใช ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาประเทศ
ตลอดเวลากวาสี่ทศวรรษที่ผานมา ที่ไดใหความสําคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจทุน
นิยมที่มุงพัฒนาเพื่อสรางความมั่งคั่งและรายไดมาสูประเทศเปนหลัก และใชการเติบโตของรายไดตอ
หัวเปนเครื่องมือวัดผลสําเร็จของการพัฒนา ดวยความคาดหวังวา การเพิ่มปริมาณสินคาและบริการ
การเพิ่มการจางงาน รวมทั้งประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ในที่สุดแลวยอมจะ
สามารถกระจายไปสูประชาชนสวนใหญของประเทศทําใหปญหาความยากจนหมดไปไดในที่สุด
แนวคิดและวิธีวัดการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว จึงทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจไดรับการเอาใจใส
มากกวาความสมดุลและความยั่งยืน ทั้งที่แทจริงแลวการ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” จะตองไมขัดแยง
กั บ เสถี ย รภาพ ความสมดุ ล และความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาในระยะยาว และควรเป น นโยบาย
ที่ใชแกปญหาเศรษฐกิจระยะสั้น โดยมีสมมติฐานวาระบบเศรษฐกิจมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ที่
สามารถใชประโยชนบรรดาปจจัยการผลิตตางๆ ไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ “การพัฒนาเศรษฐกิจ”๓3 ที่จะ
ทําใหเติบโตตอเนื่องระยะยาวไดนั้น ตองมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี มีการพัฒนา
คุณภาพคนในเชิงสติปญญาความรอบรู มีความพอเพียงของสินคาและบริการสําหรับการดํารงชีวิตของ
ประชาชน และมีความเปนธรรมในการแบงสรรมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการผลิตในระหวางปจจัยการผลิต
ตางๆ รวมตลอดทั้งความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ ความมั่นคงและความสงบสุข
ในสังคม และมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเสื่อมสลายไมคุมคา และที่สําคัญ
ที่สุดคือ มีเอกราชและอธิปไตยของชาติซึ่งไมอาจที่จะแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นใดได การพัฒนาที่ครอบคลุม
ความหมายทั้งหมดนี้จึงจะทําใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
๓

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร : “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย”, กรุงเทพ : แสงดาว,
หนา ๑๘๒-๑๘๓
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๒.๒ โครงสรางการพัฒนาที่ไมสมดุล
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระบบเสรีนิยมที่ผานมา แมดูเสมือนวาประสบความสําเร็จจากการ
เติบโตขยายตัวในอัตราสูงอยางตอเนื่อง แตแทที่จริงเปนการเติบโตเชิงปริมาณที่ยังมีปญหาความออนแอ
ในเชิงรากฐานของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากยังพึ่งตนเองไมไดทางเทคโนโลยี ที่ผานมา สวนใหญเปน
เพียงการนําเขามาใชในการผลิตหรือเปนการบริโภคเทานั้น ทั้งที่เทคโนโลยีเปนปจจัยชี้ขาดการผลิต
สินคาและบริการที่มีความสําคัญเหนือปจจัยอื่นๆ ในขณะที่ผลิตภาพทุนและผลิตภาพแรงงานก็ยังมี
ป ญ หาอยู ใ นระดั บ ต่ํ า และการผลิ ต ต อ งพึ่ ง พิ ง ป จ จั ย ภายนอกอื่ น ๆ ทั้ ง พลั ง งานและวั ต ถุ ดิ บ ต า งๆ
ขณะเดียวกันการออมของประเทศมีจํากัด ทําใหตองกูเงินตางประเทศเพื่อการลงทุนตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน การพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากตางประเทศนี้ นําไปสูการผลิตสินคาของตางประเทศ
ในไทยมากกวาสินคาที่ไทยผลิตเอง ตลอดจนพึ่งพิงตลาดตางประเทศในการสงออกสิน คา ดังกลา ว
จึงเปนการนําประเทศไปสูการพึ่งพิงตางประเทศอยางกวางขวาง และสรางความเสี่ยงสูงตอการ
ผันผวนของปจจัยภายนอก
นอกจากนี้ การระดมทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศผานสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย
และการสงเสริมการลงทุน ทําใหฐานเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สวนใหญกระจุกตัวอยูใน
พื้นที่เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เติบโตอยางรวดเร็ว สรางความมั่งคั่งและรายได
แกบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ กลายเปน “เศรษฐกิจธุรกิจ” ครอบคลุมทั่วประเทศ และสงผลให
เศรษฐกิจภาคเมืองมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากกวาการมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชนบท ทั้ง
สังคมเมืองขยายตัวอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจธุรกิจ กอใหเกิดปญหาการจัดบริการ
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวดังกลาว นําไปสูปญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมือง
ในขณะเดียวกัน “เศรษฐกิจประชาชน” ซึ่งสวนใหญกวาสองในสามของประเทศอยูในพื้นที่
ชนบท และเปนฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตร อยูในภาวะเสียสมดุลทางโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็วและตอเนื่องมากวาสี่ทศวรรษ หรืออีกนัยหนึ่ง ในเชิงเศรษฐกิจแลว
เปนการเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจายของคนชนบท เนื่องจากฐานการทํามาหากินถูกจํากัดจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติที่เ สีย ดุล จากการใชอ ยา งสิ้น เปลือ งและเสื่อ มโทรมลงมาก ตลอดทั้ง ปญ หา
ภัย ธรรมชาติ ป ญ หาระดั บ การศึ ก ษาและผลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ํ า ขาดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ละทิ้ ง
ภูมิปญญาดั้งเดิมที่สะสมมานาน และพึ่งพาภายนอกทางการตลาด จึงทําใหมีรายไดต่ําและยากจน ขณะที่
รายจายเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของคนชนบทเริ่มเปลี่ยนเปนวัตถุนิยมมากขึ้น ทําใหรายไดไม
พอกับรายจาย นําไปสูปญหาหนี้สินมากขึ้น และสงผลกระทบตอการเสียสมดุลทางสังคมที่คนชนบทใน
วัยหนุมสาวตองละทิ้งภูมิลําเนาเดิมไปแสวงหางานและรายไดในเมืองใหญๆ และในตางประเทศ ตามมาดวย
ปญหาความออนแอของสังคมชนบทนานัปการ
ปญหาการเสียสมดุลอยางตอเนื่องนี้ไดทําใหคนชนบทอยูในภาวะยากไรมานานป ซึ่งลําพังปจเจก
หรือครอบครัวก็ยากจะฟนฟูแกไขใหเกิดสมดุลและยืนอยูบนพื้นฐานการพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง
เพราะขาดความรู ขาดเทคโนโลยีที่พึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง และขาดทุนทรัพย รวมทั้งขาดประสบการณ
ในเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจสมัยใหม การพลิกฟนใหคนในสังคมชนบทสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งมั่นคง
จึงตองอาศัยจุดแข็งของวัฒนธรรมระบบเครือญาติในการรวมกลุมเรียนรู รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือ
เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได
แสดงใหเห็นวา แมจะมีปญหาเสียสมดุลดังกลาว แตสังคมชนบทยังคงเปนตาขายนิรภัยทางสังคมที่
สามารถชวยรองรับประชาชนจากสังคมเมืองที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตใหกลับมาพึ่งพิงได
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๒.๓ ผลกระทบตอคนและสังคมไทย
การที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเปดกวางสูโลกาภิวัตน และเกิดการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
อยางไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย โดยขาดความรอบรูที่จะเปนภูมิคุมกันในการกลั่นกรองที่ดี ไดสงผล
กระทบต อ ระบบคุ ณ ค า ความเชื่ อ พฤติ ก รรมการดํ า รงชี วิ ต และการปฏิ สั ม พั น ธ ใ นสั ง คมไทยให
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คนไทยมีคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญสวนตนมากกวาสวนรวม การใหคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
คนและการยึดหลักธรรมในการดํารงชีวิตเริ่มเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติถูกละเลย
และมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย
ขณะที่การพัฒนาศักยภาพคนแมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับสูงขึ้น แต
ยั ง คงมี ป ญ หาในเชิ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและกระบวนการเรี ย นรู ที่ ต อ งเร ง พั ฒ นาอย า งเร ง ด ว น
เนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบันเปนระบบคิดแยกสวนออกจากวิถีชีวิต โดยเอาตําราหรือวิชาเปนตัวตั้ง
ซึ่งเปนความรู น อกตัว ยั ง ไมใ หค วามสํา คัญ ตอการศึกษาใหรูจักชีวิ ตหรือรู จักตัวเอง ซึ่ งจะทํ าให ว าง
ความสัมพัน ธระหวา งตัว เองกับ ผูอื่น และสิ่งแวดลอ มไดอ ยา งถูกตอ งมีจ ริย ธรรม ๔4 และสามารถนํา
“ความรอบรู” ที่เชื่อมโยงทั้งหลักวิชาและประสบการณความรูจากชีวิตจริงมาใชประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะทําใหสามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไดตอไป

๒.๔ การบริหารจัดการประเทศแบบรวมศูนย
ระบบบริหารจัดการประเทศยังปรับตัวไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง แมจะเริ่มมีการปรับปรุง
กลไกภาครัฐและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น แตยังไม
สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางและระบบ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมยังรวมศูนยอํานาจการบริหารอยูในสวนกลาง บทบาทการมี
ส ว นร ว มของภาคประชาชนและภาคประชาสั ง คมยั ง มี ค อ นข า งจํ า กั ด เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ส ว นร ว ม
ตัด สิน ใจเชิง นโยบายและรว มปฏิบัติต ามหลัก การและขั้น ตอนของกระบวนการมีสวนรว มที่แ ทจ ริง
การเปดโอกาสการมีสวนรวมของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญยังมีขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ยุงยากซับซอน ไมเอื้อตอกระบวนการมีสวนรวม
นอกจากนี้ การจัดสรรพทรัพยากรของประเทศและการออกกฎหมายตางๆ ซึ่งเปนเครื่องมือ
จัดสรรสิทธิและอํานาจ มุงใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมดังกลาว๕5 ยังขาดกฎหมาย
ที่เกื้อหนุนและสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
ทั้งมีกฎหมายที่ลาสมัยและเปดโอกาสการใชดุลยพินิจแกเจาหนาที่ภาครัฐมาก ทําใหสามารถแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว เมื่อประกอบกับระบบความสัมพันธในสังคมไทยที่ยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภ จึงทํา
ใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
๔

๕

ประเวศ วะสี : “การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง”, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗
หนา ๑๖
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “การสรางธรรมาภิบาล” (Good Governance), ในสังคมไทย, กรุงเทพ : วิญูชน, ๒๕๔๒
หนา ๖๘-๖๙
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การพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหความมั่งคั่งกระจุกตัวอยูที่คนสวนนอย
และบางพื้นที่ เกิดความเหลื่อมล้ําของรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนาระหวางกลุมคนในสังคม
ระหวางภูมิภาค และระหวางชนบทกับเมือง นําไปสูปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการของประเทศที่ไมสมดุลและไมเปนธรรม และกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงในสังคมเพิ่มมากขึ้น

๒.๕ การแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จึงมีสาเหตุมาจากปญหาความ
ออนแอของโครงสรางที่สะสมมานานและไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ความไมพรอมทั้งดานคุณภาพคน
และระบบแบบเกา ทําใหไมสามารถปรับตัวใหรองรับและเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนและสภาพแวดลอม
ของสังคมสมัยใหมที่เชื่อมโยงสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได ประกอบกับปญหาการ
กอหนี้ตางประเทศระยะสั้นจํานวนมากและการลงทุนที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคาของภาคธุรกิจ
เอกชน รวมทั้งการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน เพื่อมุงสรางผลกําไรโดยมิไดคํานึงถึง
ผลลัพธตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมุงกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด ว ยนโยบายการคลั ง และใช น โยบายการเป ด เสรี ท างการเงิ น โดยขาดการกํ า กั บ และตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง จึงเปนปจจัยตัวเรงที่กอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยและสังคมโดยรวมเปนอยางมาก
ในระยะสองปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากที่สุดเปน
ประวัติการณ ทําใหตองปรับแผนใหมโดยใหลําดับความสําคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัว
และมีเสถียรภาพ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีตอคนและสังคม โดยเฉพาะปญหาความยากจน
และการวางงานที่เพิ่มขึ้นสูงมาก พรอมทั้งไดดําเนินการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและปรับระบบบริหาร
จัดการของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสมากขึ้น การบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจหลังวิกฤต
ดังกลาวไดชวยทําใหเศรษฐกิจฟนตัวอยางตอเนื่อง แรงกดดันที่มีตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะดาน
เสถียรภาพเริ่มคลี่คลายลง การแกไขปญหาสถาบันการเงินมีความคืบหนาเปนลําดับ ขณะที่การฟนฟูให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวไดชวยลดผลกระทบการวางงานจนตลาดแรงงานกลับเขาสูภาวะปกติ
ภาวะความยากจนเริ่มลดลง ตลอดจนการขยายหลักประกั นสุขภาพ หลั กประกันทางสังคมและการ
คุมครองแรงงานไดสงผลใหคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีขึ้น
อยางไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ พบวา การพัฒนาประเทศยังขาดความสมดุล
เศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง เนื่องจากเปนการขยายตัวเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพและอยูบน
พื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลือง ทั้งยังคงพึ่งพิงภายนอกหรือภาค
เศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศมากกว า ในประเทศ ขณะที่ ยั ง มี ป ญ หาด า นคนและสั ง คมอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ปญหาการ
ปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
ปญหาความยอหยอนทางศีลธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่มุงวัตถุนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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๒.๖ การทบทวนแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
บทเรียนจากการพัฒนาที่ไมสมดุลดังกลาวขางตน ไดทําใหประชาชนชาวไทยทุกระดับในทุกภาค
สวนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ ยอนกลับมาพิจารณาและทบทวนวิถีการ
ดําเนินชีวิตและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงที่ผานมา แลวหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาและ
ดํารงวิถีชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนเกิดกลุม
นักคิดและนักปฏิบัติจากหลายหนวยงานและหลายสาขาอาชีพ ทั้งในระดับรากหญาและสวนกลาง ที่หันมา
ใหความสนใจศึกษา คนควา พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเชิงกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (สศช.) ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของพระราชดําริดังกลาว จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ มารวมกันพิจารณากลัน่ กรอง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเปนนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชน
โดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไ ปกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยมุงวางรากฐาน
การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให เ ข ม แข็ ง มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงจาก
ภายนอกและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ นับวาประสบผลสําเร็จที่สามารถผลักดัน
ใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพ ฐานเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้น การจางงานอยูใน
ระดับคอนขางเต็มที่ รายไดเฉลี่ยตอหัวของคนไทยโดยรวมเพิ่มขึ้น ทําใหความยากจนลดลง และความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางคนจนกับคนรวยมีแนวโนมดีขึ้น ขณะเดียวกันการดําเนินการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยและการมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพโดยครอบคลุม
คนสวนใหญของประเทศ ตลอดจนการบริการดานโครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคมอื่นๆ ทั่วถึง
มากขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวมดีขึ้นเปนลําดับ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมี
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหาร
จัดการประเทศที่ยังคงขาดสมดุล การพัฒนาดังกลาวจึงยังไมสอดคลองเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเทาที่ควร เศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาภายนอกและไมเขมแข็งพอที่จะเปนภูมิคุมกันตอภาวะ
ความผันผวนจากกระแสโลกาภิ วัต น และยังคงมี ปญหาความเหลื่ อมล้ํ าของการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนจากการพัฒนา ขณะที่ภูมิคุมกันของสังคมไทยลดลงจากกระแสบริโภคนิยม เกิดความยอหยอน
ทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เชนเดียวกับการใหคุณคาศักดิ์ศรีความเปนคนที่เสื่อมถอยลง
ตลอดทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงไดรับผลกระทบจากปญหาขาดสมดุลระหวางการใช
ประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู ซึ่งนับเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จึงยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยางจริงจัง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศที่
สมดุล เปนธรรม และยั่งยืนในที่สุด

ฐ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ก า วทั น ต อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น ความพอเพี ย ง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย ความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ นั ก ทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย า งรวดเร็ ว และกว า งขวาง ทั้ ง ด า นวั ต ถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่นๆ โดย
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๒ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัส ชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงอัญเชิญมาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ฑ

๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ

๓.๑ กรอบแนวคิด
การพัฒนากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายเชิงทฤษฎีของกลุม
นักคิดตางๆ๖6 พอสรุปไดวา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาการดํารงชีวิตและดํารงชาติที่
กาวพนเพดานความคิดแบบตะวันตกที่มีลักษณะเปนเอกนิยมและทวินิยม แต “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีลักษณะเปนพหุนิยมที่ยอมรับการดํารงอยูรวมกันของสิ่งที่แตกตางกัน โดยไมจําเปนตองมี
ความขัดแยง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อมโยงทุกมิติของวิถีชีวิตเขาดวยกัน
จึงเปนทฤษฎีแบบบูรณาการเปนองครวม ทั้งเปนปรัชญาที่มองสถานการณโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร
มีความเปนสากล เขาใจงาย และสามารถนํามาปฏิบัติไดผลจริง จึงมีพลังสูงในการกระตุนใหผูปฏิบัติมี
ความสุขไดตามอัตภาพที่เหมาะสมกับสถานะของตน โดยประยุกตใชไดกับการปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับตลอดเวลา ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งมีความสมสมัยในการชี้นําสังคมให
สามารถรอดพนวิกฤต และใชเปนแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดเปนอยางดี
ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถพิจารณา
จําแนกออกไดเปน ๔ องคประกอบหลัก๗7 ดังนี้

แนวคิดหลัก : “แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน”
แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยใหสามารถดํารงอยูในประชาคมโลกทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไดอยางมั่นคง มีเกียรติศักดิ์ศรี สงบสุขและสันติกับนานาประเทศ และเปน “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” นั้น จําเปนตองทบทวนหา “ดุลยภาพเชิงพลวัตใหม”๘8 เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทรรศนและวิถีการพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานความแตกตางของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง เพื่อใหเกิดความสมดุลพอดีระหวาง “ความเขมแข็งใน
การพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในชนบทที่เปนฐานรากของสังคมและความสมดุลใน
ประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการ
แขงขั น ทางเศรษฐกิจ ของภาคธุ รกิจ ในเมื อ งและความร วมมือ เปน เครื อ ข า ยพัน ธมิ ต รการพัฒ นากั บ
ประเทศตางๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน”
๖

๗

๘

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : “กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หนา ๕๙-๖๑
เกษม วัฒนชัย : “พอเพียง” เอกสารปาฐกถาพิเศษเนื่องในพิธีเปดชมรมเศรษฐศาสตร สถาบันปว ย อึ๊ง ภากรณ
หนา ๑๗
สุวิทย เมษินทรีย : “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน : การเชื่อมโยงโลกาภิวัตนกับชุมชนภิวัตน”, หนังสือพิมพ
มติชน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ฒ

เปาประสงค : “ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”
เปาประสงคการพัฒนาประเทศ จึงตองมุงสรางความสมดุลของวิถีการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ
ของการพั ฒ นาแบบองค ร วมที่ มี “คนเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา” เป น การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงทั้ ง มิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเมืองเขาดวยกัน รวมทั้งสรางความสมดุลระหวางมิติ
ทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ขณะเดียวกันตองสรางความสมดุลของการพัฒนาระหวางภายในประเทศ
กับโลกภายนอก โดยตอง “รูเทาทันโลกาภิวัตน” สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน สามารถกลั่นกรองเลือกรับในสิ่งที่จะสรางโอกาสการพัฒนาและ
ปองกันภัยคุกคามจากโลกภายนอก ทั้งดานวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
หลักการ : “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน”
การวางแผนยุทธศาสตรและการดําเนินการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในทุกระดับ จะตองยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการที่มีความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ กลาวคือ จําเปนตองใชหลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะห
เหตุปจจัยที่เกี่ยวของและคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ โดยรูจักประมาณคือ “รูเรา” วา
สถานะของประเทศเป น อย า งไร มี จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ นในการพั ฒ นาเรื่ อ งใดบ า ง และรู เ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกยุคโลกาภิวัตนคือ “รูเขา” โดยตองเขาใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ขอดี
และขอเสียที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน เพื่อที่จะรูจักเลือกรับหรือนําสิ่งที่ดีและมีความเหมาะสมมา
ประยุกตใชและเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณที่อาจเปนภัยคุกคามประเทศ วิธีคิดอยางมีเหตุผล
ดังกลาวนี้ จะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงหรือใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาประเทศใหเปนไปอยางสมดุล บนพื้นฐานความพอดีระหวาง “ความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก” และระหวาง “สังคมชนบทกับสังคมเมือง” โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล และมีการเตรียมการจัดการ
ความเสี่ ย งด ว ย “ระบบภู มิ คุ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ” ให พ อเพี ย งพร อ มรั บ ผลกระทบและเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
เงื่อนไขพื้นฐาน : “จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา หนา ที่ข องรัฐ นัก ทฤษฎีแ ละนัก ธุร กิจ ในทุก ระดับ ใหมีสํา นึก ในคุณ ธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ”
ในการขับ เคลื ่อ นกระบวนการวางแผนและการพัฒ นาทุก ขั ้น ตอนใหเ ปน ไปตามหลัก การ
“ความพอเพียง” นั้น จําเปนจะตองใช “ความรอบรู” ทั้งความรูในหลักวิชาและความรูในตัวคนที่สะสม
จากประสบการณชีวิตจริงเปนภูมิปญญาทองถิ่น และมีความรอบคอบในการนําความรูเหลานี้มาพิจารณา
ใหเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางรอบดาน และนําไปใชในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาอยางระมัดระวัง
เปนไปตามลําดับขั้นตอนและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของวิถีชีวิตสังคมไทย เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดลมเหลวและเพื่ อใหบรรลุผ ลสํ าเร็จไดอยางสมบูรณและเกิ ดประโยชน สูงสุด ตอการพั ฒนา
ประเทศ ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางศีลธรรมทางจิตใจของคนในชาติในทุกภาคสวนและทุกระดับ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ และนักธุรกิจเอกชน ใหมีสํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและ
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ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละดํ า เนิ น ชี วิ ต ด ว ย “ความเพี ย ร” คื อ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีสติปญญา ความรอบรูและความรอบคอบ อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหพรอม
เผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

๓.๒ การประยุกตใชกับบริบทการพัฒนาประเทศ
ในช วงสองทศวรรษที่ ผ านมาหลังยุคสงครามเย็นสิ้น สุด ลง โลกไดกา วเข า สู ยุค โลกาภิวั ต นที่
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทําใหเกิดภาวะการพึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยง
กัน ของสั ง คมโลก เกิด การเคลื่อ นยา ยของประชากรและแรงงาน การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และอาชญากรรมขามชาติ ขณะที่กระแสประชาธิปไตยมีอิทธิพล
ตอแนวคิดและคานิยมในการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษสิทธิมนุษยชน
การคุมครองสิทธิเด็ก สตรี ผูดอยโอกาส และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
รวมทั้งกระแสการผลักดันการปฏิรูปในเรื่องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลกใหมีความ
โปรง ใสและมีค วามเปน ประชาธิป ไตยมากขึ ้น ขณะเดีย วกัน ความขัด แยง ทางลัท ธิอ ุด มการณไ ด
ผอนคลายลง และภัยคุกคามตอความมั่นคงไดเปลี่ยนรูปแบบใหมไปสูการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
การคา ภายใตระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่เปนระบบเดียวของโลกปจจุบัน โดยกระแสการคาและการเงิน
เสรีเปนไปอยางเขมขน มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การกําหนดขอตกลง กติกาการคา
และการลงทุนระหวางประเทศใหมๆ ตลอดจนมีการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมอยาง
หลากหลายและกาวกระโดด ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในเวทีการคาโลก ทําใหภาวะการแขงขันทาง
เศรษฐกิ จ การค า การเงิ น และการลงทุ น ระหว า งประเทศทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น และจะส ง ผลให ก าร
ตางประเทศทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในสหัสวรรษใหม
ประเทศไทยนับเปนประเทศเล็กในประชาคมโลก จึงยอมถูกกระแสโลกผลักดันใหตองดําเนินไป
ในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยตองเชื่อมโยงสัมพันธกับประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง หากประเทศไทยเลือกที่จะดําเนินไปในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมตามกระแสโลกอยาง
ขาดความรูเทาทันโลกาภิวัตน และขาดความเขาใจในบริบทของตนเอง ก็จะเกิดภาวะความเสี่ยงที่ตอง
เผชิญกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นดังเชนที่
ประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรงมาแลวในอดีต ประเทศ
ไทยจึงจําเปนตองแสวงหาจุดยืนของตนเองใหเหมาะสม โดยอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางที่ยอมรับการดํารงอยู
รวมกันทามกลางความแตกตางไดอยางสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและบริบทสังคมไทย เพื่อเปน
การสรางภูมิคุมกันใหประเทศรอดพนจากวิกฤตและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงในประชาคมโลก
กระบวนทรรศน ก ารพั ฒ นาประเทศไทยในระยะ ๑๐-๑๕ ป ข า งหน า ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยูบนพื้นฐานของ
“ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เชื่อมโยงทุกมิติอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
กับในเมือง โดยมุงสรางดุลยภาพการพัฒนาระหวาง “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่นในชนบทที่เปนฐานรากของสังคม และความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาค
สวนอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสราง
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เครือขายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใหความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความไดเปรียบดานอัตลักษณคุณคาของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และ
“ทุนเศรษฐกิจ” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและสมดุล ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบและวัฒนธรรม
ธรรมาภิ บ าลและประชาธิ ป ไตยในทุ ก ภาคส ว นและทุ ก ระดั บ โดยใช ค วามรอบรู คุ ณ ธรรมและ
ความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันที่ดี
ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี เพื่อนําไปสูสังคมไทย
ที่พึงปรารถนาคือ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยมีบริบทการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ๕ ประการ
ดังตอไปนี้
(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแหงศีลธรรมและฐานความรู
โดยที่ “คน” หรือ “ทุนมนุษย” เปนทุนสังคมที่สําคัญที่สุด และมีบทบาทเปนทั้งผูสรางการพัฒนา
และผู ได รั บผลจากการพั ฒนา จึ งจํ าเป นต องพั ฒนาศั กยภาพคนในทุ กมิ ติ ทั้ งด านร างกาย จิ ตใจ และ
สติปญญา โดยเริ่มจากการเสริมสราง “สุขภาวะ” ของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีใหสามารถดูแลตนเองได และมีกําลังทําประโยชนตอสวนรวม และใหความสําคัญตอการสราง
“ภูมิคุมกันทางจิตใจ” ของคน โดยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว (บาน) สถาบันทางศาสนา
(วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางศรัทธาและปลูกฝงใหคนหยั่งลึกใน
“ศีลธรรมพื้นฐาน”๙9 คือ “การเคารพในศักดิ์ศรี คุณคา สิทธิและหนาที่ของความเปนคนอยางเทาเทียม
กัน” ยึดมั่นในคุณความดีทั้งตอตนเองและผูอื่น สํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยความซื่อสัตยสุจริต ความไมโลภและไมเบียดเบียนผูอื่น ความเมตตา ความรู รัก
สามัคคี ความรักชาติและทําประโยชนเพื่อสวนรวม และมี “ความเพียร” คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
มีสติ ปญญาและรอบคอบ อันจะทําใหดําเนินวิถีชีวิตอยางมีความสุข รูจักประมาณตน มีเหตุผลและ
รอบคอบ ระมัดระวัง นําไปสู “สังคมแหงศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุลระหวาง “โลกวัตถุ” กับ
“จิตวิญญาณ” และมีความสันติสุข พรอมไปกับการพัฒนาคนใหมี “ปญญาหรือความรอบรู” ใหรูตัว
เองและรูนอกตัว โดยเชื่อมโยงฐานความรูในตัวคนจากชีวิตจริงเขากับฐานความรูในหลักวิชาอยางบูรณาการ
ใหรูรอบดาน กระตุนใหใฝรูและสงเสริมใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาในตัวคนที่มี
หลากหลาย และถายทอดเปนภูมิปญญาเปดเผยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเปน
นวัตกรรมและองคความรูใหมๆ ที่สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ นําไปสู
“สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ” อั น จะเป น ภู มิ คุ ม กั น ให ค นมี ความรอบรู เท าทั นและพร อมเผชิ ญต อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได
ขณะเดียวกันพัฒนา “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู” อยางเปนระบบ ใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทย และสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในแนวพึ่งตนเอง หรือมีความไดเปรียบทางการแขงขันของเศรษฐกิจไทย ที่
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนลําดับแรก เนนเทคโนโลยีที่สงเสริมการผลิตมากกวาการบริโภคของ
ประชาชนโดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอย หรือเนนเทคโนโลยีที่ใชประโยชนจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
๙

ประเวศ วะสี : เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐
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ทุน มนุ ษ ย อ ย า งสอดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ ม ๑๐10โดยใช ป ระโยชน จ ากศั ก ยภาพของทุ น
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู แ ล ว และจากทุ น “วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ” ที่ มี คุ ณ ค า
หลากหลายซึ่งตองรักษาและสืบสานสูคนรุนหลัง โดยนํามาตอยอดผสมผสานกับองคความรูสมัยใหมใหเปน
จุดแข็งในการสรางสรรคคุณคาเพิ่มในการผลิตสินคาและบริการของไทย รวมตลอดทั้งพัฒนาองคความรูดาน
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับศักยภาพความไดเปรียบในการผลิตสินคาไทย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อสรางรากฐานของอุตสาหกรรมไทยใหสามารถพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยีไดมากขึ้น ลดการพึ่งพาความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศ อันจะเปนการเพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปนการสรางภูมิคุมกันตอภัยคุกคามที่เกิดจากกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วของโลก
(๒) การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงสูระดับจังหวัดและ
ภายนอก
เพื่อสรางความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม เปนการพัฒนา “เศรษฐกิจประชาชน” และ “สังคมชนบท” ที่ใหความสําคัญกับการรวมกลุมและ
พลังความรวมมือของประชาชนใน “การสรา งความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน” โดย
การพัฒนาแบบองครวมที่ยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง เพื่อใหเกิดความสมดุลของการพัฒนาและความยั่งยืนของ
การใชทุน ทั้งทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญา และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่ในแตละชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีอัตลักษณและ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น “เปนการอยู
รวมกันอยางสันติสุขระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” โดยยึดมั่น
ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปน “ภูมิคุมกัน” ตอผลกระทบที่ชุมชนทองถิ่นอาจไดรับจากภายนอก
และกระแสโลกาภิวัตน คือ “การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง” รูจักพัฒนาตนเอง “การคิด
พึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน” ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และ “การใชชีวิตอยางพอเพียง”
รูจักลดกิเลสและความตองการของตนเองลง และทําประโยชนใหแกสวนรวมมากขึ้น
ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นควรเปนไปตามลําดับขั้นตอน เริ่มจาก
“การพึ่งตนเอง” ในระดั บครอบครัวในเรื่องปจ จัยสี่แ ลวจึ งพั ฒนาตนเองให “สามารถอยูไ ดอยาง
พอเพียง” ดวยการลดรายจาย เพิ่มรายไดและอดออมใหพอมีพอกินพอใช ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น แกไขปญหาตามเหตุและปจจัยดวยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยูกอนคิดพึ่งผูอื่น เมื่อมี
ความเขมแข็งและเปนอิสระแลว จึงพัฒนาขึ้นมาเปนการแลกเปลี่ยนในขั้นพึ่งพากันและกัน นําไปสูการ
รวมกลุมกันในระดับชุมชนและทองถิ่น และทําประโยชนเพื่อสวนรวม โดยมี “การจัดการความรูและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน” ใหคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไดรับอํานาจและสิทธิในการ
เขาถึงและจัดการทรัพยากร สามารถตัดสินใจไดอยางเปนอิสระ และจัดการ “ทุน” ของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพื่อบรรเทาปญหาความยากจนในชุมชน และ
มีธรรมาภิบาลในการจัดการองคกรชุมชนทองถิ่นจนสามารถ “พึ่งพาตนเอง” ในระดับชุมชนทองถิ่น
แลวจึงพัฒนา “เครือขาย” สูภายนอกกับชุมชนอื่นแบบชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๑๐

สิปปนนท เกตุทัต : “ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม”,
กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔ หนา ๔๐-๔๑
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นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ ตองมีบทบาทสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน โดย
ยึดหลักการทํางานแนวพระราชดําริ “ภูมิสังคม” และ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” เพื่อสราง “สันติ
สมานฉันทและความเจริญที่ยั่งยืน” ปรับกลไกและกระบวนการทํางานใหเอื้อตอวิถีการพัฒนาของชุมชน
ทองถิ่น กระจายอํานาจและใหความรูแกชุมชนและทองถิ่นใหสามารถบริหารจัดการตนเอง และสนับสนุน
การสรางเครือขายวิถีเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับ
ภายนอกอยางเปนลําดับขั้นตอน อันจะทําใหชุมชนทองถิ่นดํารงอยูไดอยางมีอัตลักษณ มีศักดิ์ศรีและ
อยูอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัดในลักษณะเชื่อมโยงและพึ่งพากันใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อสรางโอกาสการพัฒนา
สรางงานและสรางรายไดใหแกประชาชนและชุมชนทองถิ่นในภูมิภาคและชนบท และขยายเชื่อมโยงสู
โลกาภิวัตนตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ควบคูไปดวย
(๓)

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิตที่แข็งแกรงของประเทศ

เพื่ อ สร างความสามารถในการแข งขั น อย า งสร า งสรรค ของ “เศรษฐกิ จ ธุ รกิ จ ” ที่ สามารถใช
ประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนไดอยางชาญฉลาด รูเทาทันและกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ โดยการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนฐานการผลิ ต ที่ เ ป น จุ ด แข็ ง แกร ง ของประเทศ หรื อ การผลิ ต บนฐานความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งอยูบนพื้นฐานศักยภาพและความไดเปรียบ
ดานอัตลักษณและคุณคาของทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจ ที่มีสะสมมานานของชาติ
ซึ่งประเทศอื่นเลียนแบบไดยาก และคนไทยสามารถตอยอดความรู พัฒนาผลิตภัณฑและสรางนวัตกรรม
ใหม ขึ้น ไดด วยตนเอง เหมาะสมกับปจ จัยพื้นฐานหรือทุน ที่มีอยูเดิมในประเทศ ดั งนั้ น จึงต องปรับ
โครงสรางการผลิตของประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการบนฐาน
องคความรู โดยเนนการสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการของไทยที่มีจุดเดนดานวัฒนธรรม อัธยาศัย
ไมตรี และเอกลักษณความเปนไทย เพื่อพัฒนา “ความเกง” ในการแขงขันยุคโลกาภิวัตน
ในการสรางความแข็งแกรงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถแขงขันไดตองยึดหลัก
“พึ่งพากันและกัน” โดยใชกระบวนการพัฒนาเครือขายรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร และเชื่อมโยงหวงโซ
บนฐานความรูและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุน ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ความรวดเร็ว
ในการประกอบธุรกิจ นําไปสูการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ โดยภาครัฐมีบทบาทสนับสนุนดาน
การพัฒนาคุณภาพคน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองและระบบโลจิสติกส และบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจสวนรวมใหมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการความเสี่ยงใหเปนภูมิคุมกันที่ดีพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสงเสริมการออม เพิ่มทางเลือกการระดมทุนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ที่จะชวยลดความเสี่ยงและการพึ่งพา
ตางประเทศ และใหมีการกระจายรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรมในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดทั้งการเสริมสรา งความรวมมือเปนพันธมิตรการพัฒ นากับ กลุมประเทศ
เพื่อนบานและนานาประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาทและความสามารถการแขงขันในเวทีโลก
พลวัตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสการคาการลงทุนเสรีในยุคโลกาภิวัตน นํามาซึ่ง
ความหลากหลายและซับซอนในภาคการผลิตและบริการ องคความรู เทคโนโลยีใหมๆ และนวัตกรรมที่
ไดถูกคิดคนและพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหการประกอบธุรกิจมิไดมุงเพียงตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศเทานั้น แตตองคํานึงถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดวย ภาคธุรกิจเอกชน

ท

จึงตองมี “ความรอบรูเทาทัน” บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจทางธุรกิจและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณเพื่อเปน “ภูมิคุมกันที่ดีในธุรกิจ” นอกจากนี้ การ
ประกอบธุรกิจตองคํานึงถึง “หลักพอประมาณและความมีเหตุผลในเชิงธุรกิจ”ในการพัฒนาตนเอง
เพื่อดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน “มีความรับผิดชอบ”ไมเบียดเบียนทั้งตอผูมีสวนไดสวนเสียใน
กิจการและตอสังคมและสิ่งแวดลอม เมื่อธุรกิจเขมแข็งแลวควรมีสวนรวมสรางชุมชนและสังคมให
เขมแข็งและนาอยู ซึ่งไมเพียงสรางประโยชนตอสวนรวมจากการคืนกําไรใหกับสังคม แตยังเปนการ
สรางความเขมแข็งใหองคกรอยางยั่งยืนดวย
(๔) การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพื่อใหสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ และสรางสภาพแวดลอมที่ดี ใหเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่นในสังคมชนบทไดอยางสมดุลและยั่งยืน โดยอนุรักษฟนฟูดิน ลุมน้ํา ปาไม ชายฝงทะเล
และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความเปนธรรมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสรางจิตสํานึกของประชาชนและชุมชนใหมี “จริยธรรม” ในการอนุรักษ
และใชทรัพยากรอยางรูคุณคา พรอมทั้งพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยูบนฐานความรู
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น และความสามารถในการจัดการของชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงดาน
อาหารและสุขภาพ โดยพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอน ใหเกิดกระบวนการพึ่งตนเองของชุมชนทองถิ่น
ไดอยางมั่นคง แลวจึงขยายโอกาส สรางเครือขาย ยกระดับภูมิปญญาและนวัตกรรม สรางคุณคาเพิ่มของ
การผลิตสินคาและบริการใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและตลาดโลกในระยะยาว
นอกจากนี้ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตองสงเสริมใหเกิด “การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน” โดยปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และปรับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม
โดยเฉพาะในสั ง คมเมื อ ง ให มุ ง สู “ความพอเพี ย ง” มากขึ้ น รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การมลพิ ษ อย า งมี
ประสิทธิภาพและควบคุมมลพิษที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๕) การเสริมสรางระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสังคมไทย
เพื่อสรางความเปนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใหกับทุกภาคสวนในสังคม
อยูรวมกันอยางสันติสุข และประเทศไทยมีเสถียรภาพสามารถยกระดับขึ้นสูความเปนสากลในประชาคมโลก
โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศบนหลัก
ธรรมาภิบ าลและประชาธิป ไตย ที่ทุ ก ภาคสว นทั้ง ภาครั ฐ ภาคธุร กิจ เอกชน ภาคประชาสั ง คม
ภาคปจเจกชนและครอบครัว มีสวนรวมผนึกพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการสังคมไทย
ใหมีการสรางความโปรงใสของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหการทุจริตประพฤติมิชอบกระทําไดยาก
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบได และรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง มี ก ฎเกณฑ ที่ ดี กํ า หนด
ความสัมพันธของทุกภาคสวนที่ยุติธรรมชัดเจน และสราง “สิทธิ” และการยอมรับในสวนรวมของแตละ
ภาคสวนในสังคม

ธ

ในด า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ จํ า เป น ต อ งลดขนาดของภาครั ฐ ให เ ล็ ก กระทั ด รั ด และ
มีประสิทธิภาพ โดยปรับบทบาทภารกิจจากเดิมที่ใชอํานาจควบคุมและสั่งการมาเปนการกํากับดูแลและ
สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนใหมีการดําเนินการรวมกันในลักษณะหุนสวน
การพัฒนา และลดบทบาทและอํานาจของสวนราชการในสวนกลางลง โดยเพิ่มบทบาท มอบอํานาจ
และกระจายอํ า นาจการตั ด สิ น ใจและดํ า เนิ น การให แ ก ส ว นราชการในพื้ น ที่ คื อ ส ว นภู มิ ภ าคและ
สวนทองถิ่น พรอมทั้งปรับกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศใหสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่และชุมชนทองถิ่น ใหจังหวัดสามารถตั้งและรับการจัดสรรทรัพยากรโดยตรง
เองได เพื่อนํามาพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ “ภูมิสังคม” และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่นและความตองการของประชาชน ขณะเดียวกัน ปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหโปรงใสและถูกตอง
เปนธรรมยิ่งขึ้น โดยลดการผูกขาด เรงการแขงขันที่เปนธรรมและคุมครองผูบริโภค พรอมไปกับเรง
สรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน และเพิ่มการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการประเทศใหเกิดการคานอํานาจภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน รวมตลอดทั้งเสริมสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
การวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยเพิ่มอํานาจแกประชาชนมากขึ้น
โดยสรุป แนวคิดและทิศทางการพั ฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงเปน “การสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และวิถีการพัฒนาอยูบน
พื้นฐานของ “ดุ ลยภาพเชิ งพลวัต” ที่เชื่อมโยงทุ กมิ ติอยางบูรณาการ ทั้งมิติ ตัวคน สังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อมและการเมื อง รวมทั้ งความสมดุ ลระหว างมิ ติ ทางวั ตถุ กั บจิ ตใจของคนในชาติ
ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหวางภายในคือ “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของฐานรากของสังคม
และความสมดุ ลในประโยชน ของทุ ก ภาคส วนเศรษฐกิ จ และสั งคมอย างเป นธรรม” กั บ ภายนอกคื อ
“ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและสรางพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน” โดยใหความสําคัญ
กับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติทั้ง “ทุนสังคม”
“ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และ “ทุนเศรษฐกิจ” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน
พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและสมดุล ควบคูไป
กับการเสริมสรางระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดยใช
ความรอบรู คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระบวนทรรศนการพัฒนาดังกลาวนี้จะเปนภูมิคุมกันประเทศ
ใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน
ทั้งดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจไดเปนอยางดี อันจะนําไปสู “ความอยูดีมีสุข” ของ
คนไทยทั้งชาติ เปน “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” และประเทศไทยสามารถ “ดํารงอยู” ในประชาคมโลกได
อยางมีเอกราชและอธิปไตยที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ สงบสุขและสันติกับโลกในที่สุด

ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
๑ ความนํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวย
พัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมา
เปนบูรณาการแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบ
ตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจาก
วิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให
ความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคน
ไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ
เศรษฐกิ จ ของประเทศขยายตั ว ได อ ย า งต อ เนื่ อ งในอั ต ราเฉลี่ ย ร อ ยละ ๕.๗ ต อ ป เสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
มาก อันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุง
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด
แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดาน
คุณภาพการศึกษา ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง

บ

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี
การเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัว
ของประเทศไทย
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งแนวโนมของบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้
(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งคนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น
ประกอบกับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการ
ผลักดันใหผูผลิตในประเทศปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเปนไทย นอกจากนั้น ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัว
ของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเปนตอง
ยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเตรียมความพรอมตอการ
ผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด านเศรษฐกิ จและสั งคมทั้ งในด านโอกาสและภั ยคุ กคาม จึ งจํ าเป นต อ งเตรี ย มพร อ มให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบ ทั้ ง การพั ฒ นาหรื อ สร า งองค ค วามรู รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมา
ผสมผสานร ว มกั บ จุ ด แข็ ง ในสั ง คมไทย อาทิ สร า งความเชื่ อ มโยงเทคโนโลยี กั บ วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับ
ชุมชน
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(๓) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขา
สูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาส
มากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและ
แพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสู
ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการ
ดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหา
การกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ
(๔) การเคลื่ อนย ายของคนอย างเสรี ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ก ารขนสง และ
กระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น
รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มี
องคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการรวมตัว
ของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไปทํางาน
ตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน
(๕) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรใน
โลกที่มากขึ้น ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกใหเสื่อมโทรมลง สงผล
กระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิด
การระบาดและแพรเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและ
สนธิสัญญาเพื่อให มีการดู แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมโลกในประเด็นตางๆ รวมกัน อาทิ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
และพื ชป าที่ ใกล จะสู ญพั นธ เป นต น นอกจากนั้ น การกี ดกั นทางการค าที่ เชื่ อมโยงกั บประเด็ นด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึ งตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ
ดวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมี
สวนรวม และปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตอง
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความตองการใชพลังงาน
ในประเทศ
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๒.๒ สถานะของประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศ
แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังตองพัฒนา
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการ เพื่อใหคนไทยอยูดีมีสุข ซึ่งสรุปสถานะ
ของประเทศที่สําคัญได ดังนี้
(๑) สถานะดานสังคมของประเทศ
ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป ๒๕๔๘ เทากับ ๐.๗๗๘
อยูในลําดับ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่งสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลีและสิงคโปร
สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดยจํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ และมีคนไทยที่คิดเปนทําเปนรอยละ
๖๐ ของประชากร สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรู
โดยเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการ
ปรั บ ตั ว เท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงและเข า สู สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู จึ ง เป น ประเด็ น ที่ ต อ งเร ง ให
ความสําคัญระยะตอไป แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ
มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง ๗ เทา ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูใน
ระดับต่ํา จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ
ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการ
เลื่อนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาด
การคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบัน
ศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง
นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ในดานสุขภาวะคนไทยไดรับ
หลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ ๙๖.๓ ในป ๒๕๔๘ การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑
ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน
สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ
คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น

ฝ

สําหรับสถานะดานชุมชน พบวาสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไม
สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท อยางไรก็ดี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและ
การจัดการความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
จัดการกับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถิ่นให
สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจ
โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชนแลว ๓,๖๕๗ ตําบล การสงเสริม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถิ่นและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน
ขณะที่ในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุน
ใหมนอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันเริ่มเสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจาย
อยูทุกพื้นที่ประมาณ ๑.๗ ลานคน และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมขน
ทํา ใหมีชุมชนต น แบบที่มีค วามเขมแข็งสามารถเปน แบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุ กต ใช อยู ทั่ วทุ ก
ภูมิภาค ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจาก
อดีต โดยกระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวก
มากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอรายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชน
ลดนอยลงในลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น
(๒) สถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป
ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ
เปนลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก โดยยังคงมีบทบาททางการคาระหวางประเทศ และ
รักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู
ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ขณะที่โครงสรางการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลด
ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา การผลิต
อาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทํา
ใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง
เหมาะสม สวนโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปน
ระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวน
การใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร และน้ําเพื่อการอุปโภคบริ โภค ยังไม กระจายไปสูพื้นที่ ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึ ง สวน
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรอง
ประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา
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อยางไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดีจาก
การดํ า เนิ น นโยบายเพื่ อ ฟ น ฟู เ สถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศภายหลั ง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ทํ า ให
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี โดย ณ สิ้นป ๒๕๔๘ อัตราการวางงานอยู
ที่เฉลี่ยรอยละ ๒ และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
นับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก อยางไรก็ตามราคาน้ํามัน
ที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุลเพิ่มขึ้น สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พึ่งพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้ง
ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ํากวาการลงทุน จึงตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ ทําใหประเทศมี
ความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ จึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของ
คน องคความรูเทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ
สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหา
ความยากจน มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ ใน
ป ๒๕๔๗ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือน
อยูจํานวน ๗.๓๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายได
ปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ โดยคาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่อง
จาก ๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายได
ตองไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลว การกระจายรายไดใน
ประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ
(๓) สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในอดี ต ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได ถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ ตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป
ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติ
ที่บอยครั้งและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก
๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา แหลงปะการังและหญาทะเล
สภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุ
มาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
คุณภาพสิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพ
อากาศและน้ํ าอยูในเกณฑ ต่ํา กว ามาตรฐาน ปริ มาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้น เกิน
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ศักยภาพในการกําจัดไดทัน ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการ
จัดการทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสง ทําใหเกิดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอม
และปนเปอนหวงโซอาหาร นอกจากนี้ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของยังมี
อยูจํากัด รวมทั้งมีความซ้ําซอน มีชองวาง และขาดการบังคับใช
(๔) สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ
กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเริ่มเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวม
กับภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด กลาวคือ ภาคการเมือง
ปรับตัวเขมแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพอยางมาก ขณะที่ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะที่การปฏิรูป
ระบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตกระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะ
ปดคอนขางมาก และยังขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบ
ราชการในดานตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ ๓.๘๒ ใน
ป ๒๕๔๗ ส ว นภาคประชาชนเริ่ ม เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและขยายบทบาทเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ด า น
การเมืองและการพัฒนาทองถิ่น สัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนรอยละ ๗๒.๖ ใน
ป ๒๕๔๘ สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่
เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการ
จัดการ (Institute for Management Development : IMD) ปรากฏวาประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น
จากอันดับที่ ๓๖ ในป ๒๕๔๔ เปนอันดับที่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙ แตยังไมมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวยังไมตอบสนองตอการเสริมสราง
ธรรมาภิบาล โดยยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ ยังไมเปดโอกาสใหมีกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจของ
ประชาชน แมการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยัง
ไมเขมแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงจึงยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี
ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐยังขาดประสิทธิภาพและกลไกการตรวจสอบถวงดุลนอก
ภาครัฐยังมีบทบาทจํากัด ขาดการทํางานเปนเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังรวมในการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิ ภ าพ แม ค วามโปร ง ใสในการบริ หารจัด การภาครั ฐ มี แ นวโน มดี ขึ้ น ตอ เนื่ อง โดยดั ชนี ชี้วั ด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น จัดทําโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นเปน ๓.๘ จากคะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน ในป ๒๕๔๘ ซึ่งยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ยังคงเปน
อุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตสํานึก
สาธารณะ จึงทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสาธารณะ กอใหเกิด
ปญหาความไมเปนธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบที่ซับซอนมากขึ้น
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๒.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
(๑) แนวคิดหลัก
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทย
ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสราง
การพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมยั่งยืน และออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการ
พัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการ
พัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
การเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุล
ระหวา งมิติทางวั ตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว างความสามารถในการพึ่ งตนเองกับ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม
“ระบบภู มิ คุ ม กั น ” ด ว ยการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให เ พี ย งพอพร อ มรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต
ดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นทั้งในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังไดยึดความสอดคลองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวยแลว
(๒) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบและ
โครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น และสรางภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ
ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมสรางทุนสังคม ที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคง ชุมชนมีความเขมแข็ง และรวมพลังเปน

ม

เครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ มุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจที่มี
การขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ
การลงทุ น ควบคู ไ ปกั บ การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพและภู มิ คุ ม กั น ของเศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ กระจาย
ผลประโยชนจากการพั ฒนาอยา งเปน ธรรม ในสวนของการเสริมสรา งทุ นทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและ
จัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางยั่งยืน
ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ โครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร
พัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมทั้ง
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง
และเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสรางสมดุลในการ
จั ด สรรและกระจายผลประโยชน จ ากการพั ฒ นาให ทั่ ว ถึ ง เป น ธรรม โดยต อ งดํ า เนิ น การรั ก ษาและ
เสริมสรางความมั่นคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน

๓ วิสัยทัศนและพันธกิจ
๓.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย
มุ ง พั ฒ นาสู “สั ง คมอยู เ ย็ น เป น สุ ข ร ว มกั น (Green and Happiness Society)
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
อยู ภายใต ระบบบริ หารจั ดการประเทศที่ มี ธรรมาภิ บาล ดํ ารงไว ซึ่ งระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”

๓.๒ พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้

ย

(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุข ภาวะที่ดี
อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม
ในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่
พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการ
พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ
แขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เปน
ธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครอง
ฐานทรั พ ยากร คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละส ง เสริ ม บทบาทของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร ปรั บ
แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจาก
ขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ
มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร

๔ วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อ
กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้

๔.๑ วัตถุประสงค
(๑) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ร

(๒) เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชน เชื่ อ มโยงเป น เครื อ ข า ย เป น รากฐานการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ
(๓) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทํา
ใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น
(๔) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน
การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(๕) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม
(๖) เพื่ อ เสริ ม สร า งความอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ค า ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปน ฐานที่มั่นคงของการพัฒ นา
ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน
(๗) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข

๔.๒ เปาหมาย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย
จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่
มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาเปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐ และ
กําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวย
โรคที่ปองกันไดใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว
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(๒) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผน
ชุ ม ชนแบบมี ส ว นร ว ม และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า แผนชุ ม ชนไปใช ป ระกอบการจั ด สรร
งบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ ภายในป ๒๕๕๔
(๓) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดย
ใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๕ ภายในป
๒๕๕๔ สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔
อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ไมเกินรอยละ ๕๐ ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ ๘ รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชนํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ ๓๐ ของการใช
พลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมีสัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของ
กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๔) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดม
สมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓
และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขต
ชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอ
การดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ําตางๆ และ
แหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยูในเกณฑ
มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไมเกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตรา
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป
ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมื องไมให เกิน ๑ กก./คน/วั น และของเสี ยอั นตรายจากชุมชนและ
อุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมี
ระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ
(๕) เป า หมายด า นธรรมาภิ บ าล มุ ง ให ธ รรมาภิ บ าลของประเทศดี ขึ้ น มี ค ะแนน
ภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔ ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ
ดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาค
ธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น
และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใน
บริบทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
จํ า เป น ต อ งกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศที่ เ หมาะสม โดยเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ของ
โครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการ
พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปน
รากฐานการพั ฒ นาที่ มั่ น คง และเป น ฐานการดํ า รงวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนและสั ง คมไทย ตลอดจนการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้

๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ใหความสําคัญกับ
(๑) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับ
การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มี
ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของ
การทํ า งานและการแข ง ขั น อย า งมี คุ ณ ภาพ สร า งและพั ฒ นากํ า ลั ง คนที่ เ ป น เลิ ศ โดยเฉพาะในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการ
องคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
(๓) การเสริ มสร างคนไทยให อยู ร วมกั นในสั งคมได อย างสั นติ สุ ข มุ ง เสริ ม สร า ง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ข องคนในสั ง คมบนฐานของความมี เ หตุ มี ผ ล ดํ า รงชี วิ ต อย า งมั่ น คงทั้ ง ในระดั บ
ครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐาน
ของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง
คุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง
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๕.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคง
ของประเทศ ใหความสําคัญกับ
(๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวม
คิ ด ร ว มทํ า ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย และจั ด กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ งตามความพร อ มของชุ ม ชน มี
กระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให ส ามารถพั ฒ นาต อ ยอดให เ กิ ด ประโยชน แ ก ชุ ม ชนในการนํ า ไปสู ก ารพึ่ ง ตนเอง รวมทั้ ง การสร า ง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
(๒) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง
ภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริม
การรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสรางระบบบมเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ
(๓) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสราง
กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

๕.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
(๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและความเปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่
ใช กระบวนการพั ฒ นาคลั สเตอรแ ละหว งโซอุป ทาน รวมทั้ งเครือ ขา ยชุม ชนบนรากฐานของความรู
สมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มี
คุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อ
ดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต า งประเทศ และส ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในต า งประเทศ ตลอดจนการบริ ห าร
องคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวาง
ประเทศให สนั บ สนุน การปรับโครงสร า งการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขัน ของ
ประเทศ
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(๒) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการ
ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ
การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการ
นําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ
(๓) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเปนธรรม โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม และ
ปองกันการผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนเข า ถึ ง บริ ก ารได อ ย า งทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอ และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของพื้ น ที่ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง รวมทั้ง
ดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํา
งบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถิ่น

๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
(๑) การรั ก ษาฐานทรั พ ยากรและความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิ
ชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใตการ
จัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากร
ทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการ
ชั่วคราว และการสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและ
การปองกันภัยพิบัติ
(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตร ทั้ ง ด า นการเงิ น และการคลั ง รวมทั้ ง การสร า งตลาดสิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ
ควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม
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(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เริ่มจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การ
คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณี
ระหวางประเทศ สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม สงเสริม
การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ

๕.๕ ยุ ท ธศาสตร ก ารเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การประเทศ มุ ง
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ
(๑) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน
สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจัง
พรอมทั้งพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุก
ระดั บ เพื่ อ ให เ ป น แบบอย า งที่ ดี ใ นสั ง คม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิ ป ไตยโดยให
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
และการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น
(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครื อขายการทํ างานรวมกันให
เขมแข็ง สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจัดการ
ประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และ
สรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของ
ภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ
(๓) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการ
กํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาใน
การปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ
หุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแล
ที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครอง
ผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด
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(๔) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารถ
รับ ผิดชอบในการบริหารจั ดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขป ญหาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้น ที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให แกทองถิ่นอยางแทจริง
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๕) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรม
ต อ ผู บ ริ โ ภค และเป น ธรรมกั บ ธุ ร กิ จ คู แ ข ง พร อ มทั้ ง ยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม แบ ง บั น
ผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีบทบาทในการ
สรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น
(๖) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาส
ใหภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวน
ตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาด
เล็กและผูประกอบการใหม
(๗) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู
ดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกัน
ประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกัน
ประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมทั้งผนึกพลังรวมกับ
ภาคส ว นต า งๆ ดํ า เนิ น การป อ งกั น และพั ฒ นาประเทศให ส ามารถพิ ทั ก ษ รั ก ษาเอกราช สถาบั น
พระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ
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๖ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของทุกภาคี พัฒนาจากทุกภาคสวน เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความ
รับ ผิด ชอบ รวมกัน ขับเคลื่อนโดยนํ าเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร ของแผนมาแปลงไปสู
แผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการ
ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อหนุน
เสริมการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ
ดังนี้

๖.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่ง
กันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับตางๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลือ่ นแผน
บริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของ
พื้นที่ และมิติตามวาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถิ่น
แผนจังหวัด/กลุมจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน
เพื่อรวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

๖.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของ
ชุมชน เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอก
ระบบ การแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญ
กับการปฏิรูประบบการออม การรวมกลุม การปฏิรูประบบนวัตกรรม การลดตนทุนการขนสง และ
โลจิสติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน

อ

ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนา
แหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
และกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด
การสรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายใตการเสริมสราง ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล
คานิยมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน
การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

๖.๓ เร งปรั บปรุ งและพั ฒนากฎหมายเพื่ อสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร ให
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อ
ตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยาง
ทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการ
พั ฒนาบุ คลากรทางกฎหมายให มี ความรู ความสามารถทั นต อความจํ าเป นของทางราชการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหาร
จัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้งการยกรางขึ้นใหม

๖.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสราง
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิ บั ติ และระดั บนโยบายได ต อไป โดยมี ประเด็ นสาระงานวิ จั ยหลั กๆ ตามประเด็ นยุ ทธศาสตร ทั้ ง
๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๖.๕ พั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลและสร า งดั ช นี ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการ
พัฒนาในทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบ
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องภาครั ฐ ที่ มุ ง ความคุ ม ค า ความโปร ง ใส และ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ
ของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร รวมทั้งพัฒนา
ดัชนีชี้วัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมี
สวนรวม ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการ
ติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง
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๖.๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ในทุ ก ระดั บ และการเชื่ อ มโยงโครงข า ย
ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดย
สนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการ
สถิติเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สงเสริมการพัฒนาขอมูล
เพื่อการเฝาระวังและบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและระดับ
โลก ติ ด ตามตรวจสอบการดํา เนิน นโยบาย และสนั บ สนุ น การสร า งเครื อ ข า ยขอมู ลร ว มกัน เพื่อ การ
วางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันได
อยางสะดวกรวดเร็ว

บ ท ที่ ๑
การเปลีย่ นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น
สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
๑ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ สูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนของ
ประเทศ นับ เป น แผนปฏิ รู ป ความคิด และคุ ณ คา ใหมข องสัง คมไทย และประสบความสํา เร็จ
เชิ ง กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๗ รวมกันไดขอสรุปวา แมเศรษฐกิจขยายตัวดี แตการพัฒนาคนและสังคมและการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมยังเปนไปไดชา สงผลใหการพัฒนาไมสมดุลและ
ไมยั่งยืน จึ งนําไปสูการปรับ เปลี่ยนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหมที่เนน “คนเปนศู นยกลางการ
พัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคม
มีสวนรวมในทุกขั้นตอนการพัฒนา กระบวนทรรศนการพัฒนาใหมนี้มีพื้นฐานมาจากแนวทางการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงใชเปนหลักการ
ทรงงานมาตลอดเวลาหกทศวรรษนับตั้งแตเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับ
ชีวิตของสังคมไทยและนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
อย า งไรก็ ต าม ในป แ รกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๘ เมื่ อ ประเทศไทยต อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤต
เศรษฐกิ จ อย า งรุ น แรงและส ง ผลกระทบต อ คนและสั ง คมเป น อย า งมาก การดํ า เนิ น นโยบายจึ ง ให
ความสํ า คั ญ กั บ การแก ไ ขฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ให มีเ สถีย รภาพและมั่น คง และลดผลกระทบจากวิ ก ฤตที่
กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมทั้งปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานยุทธศาสตรสําคัญของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ กระทําไดไมเต็มที่ อยางไรก็ดี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ นับเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อน
พลังทางสังคมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง และนําไปสูการสรางแนวคิด
พื้นฐานในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งถือเปนโครงสรางพื้นฐานทาง
สังคมที่สําคัญและเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาประเทศ

๒

แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐) ได อั ญ เชิ ญ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวงและสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง และการเชื่อมโยงกับตลาดโลกใหมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ
สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น เพื่อใหเศรษฐกิจสามารถกลับมาขยายตัวไดอยางมั่นคง ขณะเดียวกัน
มุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยูดีมีสุขของคนไทย
ผลการพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ ประสบความสํ า เร็ จ ที่ น า พอใจ
กลาวคือ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ
๕.๗ ตอป รายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มจาก ๘๖.๓ พันลานบาทในป ๒๕๔๕ เปน ๑๐๙.๗ พันลานบาท ในป
๒๕๔๘ และยั ง มี เ สถี ย รภาพที่ มั่ น คงตามกรอบเป า หมายการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ ส ว นรวม
แม เผชิญปญหาตางๆ เชน การระบาดของโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา ธรณีพิบัติภัย และราคาน้ํามัน
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปนปญหาสําคัญในชวงวิกฤตก็ปรับตัวสู
ความมั่นคง โดยอัตราเงินเฟอเฉลี่ยต่ํา อยูในกรอบเปาหมายที่รอยละ ๓.๐ ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะ
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หนี้ตางประเทศ และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบการเงินลดลง
มาก ดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยเกินดุลรอยละ ๓.๑ ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งสูงกวาเปาหมาย
ที่ กํ า หนด และทุ น สํ า รองระหว า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ฐ านการผลิ ต มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๘ ตอปสูงกวาเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้เปนผลจาก
ประสิทธิ ภ าพการผลิ ต ที่ เพิ่มขึ้ น อยา งไรก็ ต าม การพัฒ นาดา นคุ ณ ภาพและประสิทธิภ าพยังชา กว า
เปาหมาย โดยที่การขยายตัวดานปริมาณเรงตัวเพิ่มขึ้นไดมากกวาการปรับตัวดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ระบบเศรษฐกิจไทยจึงยังมีฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันที่ตอง
พึ่งพาวัตถุดิบและคาแรงราคาถูก และการใชทรัพยากรที่เขมขน โดยอาศัยความตองการในตลาดสงออก
เปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ ขณะเดียวกันการพึ่งพิงปจจัยภายนอกทั้งวัตถุดิบ ทุนและเทคโนโลยียังมี
สัดสวนสูง เศรษฐกิจไทยจึ งยังไมเขมแข็งพอและออนไหวตอปจจัยภายนอกและความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก สะทอนถึงความไมสมดุลในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจและการขาดระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่ดี เพื่อเปนภูมิคุมกันที่ดีของระบบเศรษฐกิจไทย
ในดานคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุขโดยรวมมีทิศทางดีขึ้น สัดสวน
ความยากจนไดลดลงมากจากรอยละ ๑๕.๖ ในป ๒๕๔๕ เหลือรอยละ ๑๑.๓ ในป ๒๕๔๗ และความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางคนจนกับคนรวยมีแนวโนมดีขึ้น ขณะเดียวกันการสงเสริมการมีงานทํา

๓

สงผลใหการจางงานอยูในระดับคอนขางเต็มที่และสูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นมากอันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย ทําใหคนไทยรอยละ ๙๖.๓ มีหลักประกัน
สุข ภาพ รวมทั้ ง คนส ว นใหญ ไ ด รั บ บริ ก ารโครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก ารของสั ง คมมากขึ้ น สํ า หรั บ
ศักยภาพคนไทยโดยรวมดีขึ้น แตผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวไมต่ํากวา ๙ ป
โดยในป ๒๕๔๘ คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕ ป การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนมีเพียงรอยละ ๓๙.๘ ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๕๐ ที่กําหนด ขณะที่การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง สงผลใหความรุนแรงของปญหาลดลง อยางไรก็ตาม ประเด็น
ปญหาที่ตองใหความสําคัญตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาคุณภาพคน การแกปญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดของประชาชน การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การบริหารจัดการ
ภาครัฐในเรื่องความโปรงใส เพื่อสรางความอยูดีมีสุขของคนไทย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มมี
ความกาวหนามากขึ้น แตยังไมสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนได
เทาที่ควร ยังมีการใชทรัพยากรธรรมชาติไปในกระบวนการผลิตคอนขางมาก การฟนฟูบูรณะยังทําไดนอย
สงผลกระทบและเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการขาด
ภู มิ คุ ม กั น ของระบบนิ เ วศ ผลการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในช ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ พบวา พื้นที่ปาชายเลนมี ๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร เพิ่มขึ้นสูงกวาเปาหมาย ๑,๒๕๐,๐๐๐ ไร
แตการลดปญหาเรื่องดินยังดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย ขณะที่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
การลดมลพิษยังมีปญหาแหลงน้ําเสื่อมโทรมมากขึ้น และการจัดการของเสียอันตรายยังทําไดต่ํากวา
เปาหมาย ในระยะตอไปจึงยังจําเปนตองเรงฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคง
ความสมบูรณ เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเพื่อการดํารงชีวิตของคนไทยอยางยั่งยืน
แนวโนมในชวงตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ประเทศไทยจะยังคงตองเผชิญปญหาราคา
น้ํามัน ซึ่งสรางแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอและดุลบัญชีเดินสะพัด แตสถานการณโดยรวมเมื่อเทียบกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ถือวาเอื้ออํานวยตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่จะสามารถใหความสําคัญ
กับเปาหมายระยะยาวของการพัฒนา ที่มุงไปสูการพัฒนาที่มีความสมดุลและคนมีความสุขไดอยาง
แทจริง นอกจากนั้นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนที่จะมีผลตอการพัฒนาในอนาคต แสดงวา
เศรษฐกิจและสังคมไทยจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบทและสงผลกระทบตอ
การพัฒนาในมิติตางๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตเพื่ อ ปรั บ ตั ว และแสวงหาประโยชน อ ย า งรู เ ท า ทั น โลกาภิ วั ต น แ ละสร า ง
ภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๔

๒ บริบทการเปลีย่ นแปลงที่มผี ลตอการพัฒนาในอนาคต
ประเทศไทยยั ง ต อ งเผชิ ญ กั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของโลกในหลายด า นที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง มี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะ
ตอไปจึงตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก
(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่การเคลื่อนยายเงินทุน สินคาและบริการระหวางประเทศ
มีความคลองตัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑการคาโลกเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
และแนวโนมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อสรางความรวมมือทางการคาและการลงทุน ทั้งในระดับ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และการรวมกลุมเขตการคาเสรีมีความเขมขนและมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น
ขณะที่บทบาทการเปนผูนําการคาโลกของสหรัฐอเมริกาลดลงจากภาวะความไมสมดุลทางเศรษฐกิจที่ขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังอยางตอเนื่อง เกิดการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดีย
เปนตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการขยายตัวของตลาดการเงินและ
พัฒนาการเครื่องมือทางการเงินใหมๆ ที่ทําใหเกิดการรวมตัวทางดานการเงินระหวางประเทศและธุรกิจ
กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ขยายตัวในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนทั้ง
ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่แตละประเทศตองเผชิญและปรับตัวไปตามกฎเกณฑการคาที่สลับซับซอนมาก
ขึ้น สรางแรงกดดันในการกํากับดูแลการเคลื่อนยายทุนจากตางประเทศไมใหเกิดความผันผวนตอตลาด
เงินและอัตราแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันไดสรางโอกาสทางการคาใหมๆ เพิ่มชองทางระดมทุนของธุรกิจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความยึดหยุนและรวดเร็วมากขึ้น ชวยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
วิทยาการดานตา งๆ ซึ่งจะชวยเพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขัน ภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลา ว
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงจําเปนตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก เพื่อสรางความเชื่อมโยง
เปนสวนหนึ่งของการผลิตโลก
(๒) ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และผลกระทบ
ตอประเทศไทย
ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศจากการเปนสมาชิกภายในกลุมขอตกลง
การคา และขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ จํานวนมาก อาทิ ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ในอาเซียน (ASEAN) และเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ลุมแมน้ําโขง
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(Great Mekhong Sub – region: GMS) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกลุมบังคลาเทศ-อินเดีย-พมาศรีลังกา-ไทย (BIMST-EC) รวมทั้งบทบาทในองคการสหประชาชาติ การเปนผูประสานงานประชุม
เอเชีย-ยุโรป (ASEM) การประชุม UNCTAD การประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด เปนตน จึงทําให
ประเทศไทยสามารถขยายโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดกติกาดานตางๆ ของโลกใหสอดคลอง
กับผลประโยชนของประเทศ และเปนโอกาสใหประเทศไทยดําเนินนโยบายการคาเชิงรุกและการขยาย
ตลาดสงออก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมกับการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิ่มคุณคาและมาตรฐานสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปนไทยที่
สอดคลองกับศักยภาพและความเปนไปไดของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนการสรางความเขมแข็ง
ของโครงสรางเศรษฐกิจไทยใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได รวมทั้งชวยสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง
ดานตางๆ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทาง
การคาและมาตรฐานทางการเงินใหมของโลก ตองวางยุทธศาสตรการแขงขันเพื่อดึงดูดเงินทุนและการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เปนประโยชนตอการสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจไทย ปรับปรุง
ระบบบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ใหสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัวและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ
การกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน การพัฒนาตลาดการเงินที่เปนมาตรฐานสากล ใหเชื่อมโยงตลาด
การเงินระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
(๑) พัฒนาการทางเทคโนโลยีสูเศรษฐกิจยุคใหมและผลกระทบตอการพัฒนาของโลก
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญในการผลักดัน
การเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหมที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เขากับความคิดสรางสรรค และ
ความรู ที่เหมาะสม ใหกลายเปน มูลคาทางเศรษฐกิจ มากกว า เปนการใช เทคโนโลยีเช น เครื่ องจั กร
ควบคูกับปจจัยดานแรงงานและเงินทุนในการผลิตเชนอดีต ปจจุบันการนําเทคโนโลยีมาผสมผสานตอ
ยอดกับภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมทําใหเกิดการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ
และพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด
ชวยประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากขึ้น ขณะเดียวกันการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีอยางสรางสรรคชวยสรางโอกาสการเรียนรูใหคนไทย ใหเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูได
อยางกวางขวาง รวมทั้งสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสั่งสมทุน
ที่ประเทศตางๆ ใหความสําคัญในการลงทุนวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพียง
อยางเดียวมีการลงทุนโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ทั่วโลก ถึง ๓ พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
๑๒๒,๔๙๐ ลานบาท
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(๒) ผลกระทบจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีตอประเทศไทย
สถานการณดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยูใน
ระดับต่ํา ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรโดยรวมของประเทศไทยอยูในลําดับเกือบสุดทายเมื่อเทียบ
กับประเทศคูแขงขัน มีการลงทุนวิจัยพัฒนาเฉลี่ยประมาณปละ ๑๒,๐๐๐ ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ
๐.๒๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ขณะที่การใชเทคโนโลยีการผลิตสินคาของภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมสวนใหญของไทยยังเปนการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับพื้นฐาน เชน
การผลิตเสื้อผา สินคาอุปโภค/บริโภค และการประกอบอุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนี้รายจาย
คาธรรมเนียมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมา แสดงวา การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนการเติบโตที่ไมไดอาศัยการมีเทคโนโลยีของตัวเอง ซึ่งหากยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและวิธีการดําเนินกิจกรรมการผลิตที่เปนอยู จะไมชวยใหเกิดการเรียนรูเพื่อการ
ปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูที่เหมาะสม และตกอยูในฐานะที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการรักษาความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยจะตองมีการบริหารจัดการ
องคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคค วามรู รวมถึงการประยุกตใ ชเ ทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย เชน สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุ ณคาเพิ่มใหกับสิน คาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการสรางนวัตกรรมและผลักดันใหใชประโยชนในเชิงพาณิชย มีการ
บริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
(๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย
สถานการณประชากรโลกมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุจากภาวะเจริญ
พันธุทั่วโลกลดลง ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากพัฒนาการทางการแพทยและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ทําใหประเทศพัฒนาแลวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลวเปนสวนใหญ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป
ญี่ปุน เกาหลีใต รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทยที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหการออม
และความมั่งคั่งของประเทศเหลานี้ลดลง เนื่องจากผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราต่ํา นอกจากนี้
ค า ใช จ า ยในด า นสาธารณสุ ข และการดู แ ลผู เ กษี ย ณอายุ มี จํ า นวนที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ทั้ ง โอกาสและ
ภัยคุกคามตอประเทศไทยในระยะตอไป โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินคาเพื่อสุขภาพและการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยพื้นบาน สถานที่
ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุจากประเทศเหลานี้ แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคาม
ในดานการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งการแขงขัน
ในการดึงดูดเงินลงทุนเขาสูประเทศ
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(๒) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคของ
โลกและผลกระทบตอประเทศไทย
การคายุคโลกาภิวัตนที่ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกสามารถนํามาเผยแพรไดสะดวกรวดเร็ว
กลายเปนทั้งการสรางโอกาสและปญหาใหมๆตามมา โอกาสที่เกิดขึ้นคือ ความตองการบริโภคสินคาและ
บริการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกระแสนิยมตะวันออก สงผลใหประเทศที่มี
วัฒนธรรมมายาวนานอยางประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
และสรางรายไดมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคที่มีแนวโนมใหความสําคัญกับสุขภาพ
และธรรมชาติ ที่ ข ยายตั ว ไปทั่ ว โลก ช ว ยให เ กิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา
พืชสมุนไพร แพทยทางเลือก อาหารและบริการดูแลสุขภาพ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได
ขณะเดียวกันปญหาที่ตองเผชิญคือการแพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติ อาจจะทํา
ใหวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเปนทุนสังคมของประเทศเริ่มเสื่อมถอยหากไมไดรับการอนุรักษและสืบสานอยาง
เหมาะสม ขณะที่ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่มีแนวโนมอยูในเขตเมืองที่แพรขยายตัวอยางรวดเร็ว
ทําใหวิถีชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนไป เนนความสะดวกสบายและใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคา
แตตองใชชีวิตอยางเรงรีบ มีรูปแบบการบริโภคที่ผิดโภชนาการและการใชชีวิตที่เผชิญแรงบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ประกอบกับเด็กและวัยรุนอาจไดรับขอมูลขาวสารในแงลบเชน ภาพและ
สื่อลามก พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและยั่วยุให
เกิดความรุนแรง เปนเหตุใหการดูแลและปองกันเด็กและเยาวชนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยาง
ลําบากมากขึ้น สิ่งเหลานี้สรางความเสี่ยงใหมๆ ดานสังคมที่ตองเผชิญ รวมถึงการกอการราย การระบาดของ
โรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ เปนตน ลวนเปนเรื่องที่แตละประเทศ
จะตองปองกันและแกไขเพื่อไมใหเกิดผลรายตอเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม

๒.๔ การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี
(๑) แนวโนมการเคลื่อนยายของคนระหวางประเทศ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทาง
ทั้งวัต ถุป ระสงคเพื่อการทอ งเที่ย วและการทํา ธุร กิจ ในที่ตา งๆ ทั่ว โลกมากขึ้น ในขณะที่ก ฎระเบีย บ
ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจก็มักจะมุงไปสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและ
ผูประกอบการเพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสะดวกขึ้น นอกจากนั้นยังมีปจจัยที่จะสงผลใหมีการ
เคลื่อนยายของคนระหวางประเทศมากขึ้นในอนาคตที่สําคัญอีก ๒ ปจจัย ไดแก (๑) กําลังแรงงานของ
กลุมประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุที่ลดลง จะนําไปสูความตองการแรงงานจากตางประเทศมากขึ้นและ
นําไปสูการอนุญาตใหมีแรงงานตางชาติเขาทํางานในประเทศมากขึ้น ปรากฏการณนี้คาดวาจะนําไปสู

๘

โอกาสในการเคลื่อนยายของแรงงานที่มีทักษะระดับต่ําถึงปานกลางจากประเทศยากจนและประเทศกําลัง
พัฒนาไปสูประเทศที่พัฒนาซึ่งเขาสูสังคมผูสูงอายุไปแลว (๒) สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําให
ประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ในขณะที่การปรับปรุงระบบการศึกษาและพัฒนาบุคลากรดานตางๆ ของประเทศจะตองใช
เวลานาน ดังนั้นการสงเสริมใหผูมีประสบการณและความรูมาทํางานในประเทศจึงเปนกลยุทธหนึ่งใน
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งซึ่งเจริญเติบโตขึ้น
โดยคนที่มีความสามารถจากที่ตางๆ ทั่วโลกที่ไปทํางาน สอนหนังสือและสรางองคความรูอยางตอเนื่อง
ในอดีต หลายประเทศในปจจุบันเริ่มหาทางที่จะดึงดูดบุคลากรที่ขาดแคลนจากประเทศอื่นๆ และใน
อนาคตการแขงขันดึงดูดบุคลากรโดยเฉพาะในกลุมคนที่มีความสามารถสูงจะมีความรุนแรงขึ้น
(๒) ผลกระทบตอประเทศไทย
นโยบายของแตละประเทศในยุคการเคลื่อนยายคนเสรี จะคํานึงถึงมาตรการทั้งดาน
การสงเสริมคนไปทํางานตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ตัวอยางเชน ปญหาโรคระบาดหรือโรคติดตอ เชน โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) ซึ่งอาจติดมากับผูเดินทางหรือแรงงาน
ตางชาติ นอกจากนี้ การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติซึ่งกลายเปนพฤติกรรมที่ไรพรมแดน
แฝงตัวมากับธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และรูปแบบของการทองเที่ยว เปนภัยคุกคามตอเศรษฐกิจและ
สันติภาพในโลก ซึ่งหากมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจะเปนปจจัยที่ทําใหการเคลื่อนยายของคนที่เปนไปอยางเสรี
ลดลง โดยประเทศตางๆ อาจจะเพิ่มมาตรการตรวจรับและคัดเลือกคนเขาประเทศอยางรุนแรง ทําให
โอกาสในการเดินทางหรือทํางานในตางประเทศมีนอยลง โดยบางประเทศอาจจะมีนโยบายรับเฉพาะคน
ต า งชาติ บ างกลุ ม หรื อ บางเชื้ อ ชาติ แต ค วามเป น ไปได ข องสถานการณ นี้ ก็ ยั ง มี น อ ย และหากการ
เคลื่อนยายคนอยางเสรีมีมากขึ้นในอนาคตก็เปนบริบทที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมยุทธศาสตรทั้งเชิงรุก
และเชิงรับของประเทศ

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมโลก
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก กาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น การสูญเสีย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ แหลงน้ําดิบเพื่อการบริโภคและเพื่อการผลิตอยูในสภาพที่ขาดแคลน ทรัพยากร
ดินปาไม ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝงทะเล ตลอดจนพันธุพืชและสัตวจํานวนมากถูกทําลายไปจาก
การกระทําของมนุษยในชวงเวลาเพียง ๒๐๐ กวาป ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบ
นิเวศโดยรวมเสียสมดุล สงผลใหเกิดธรรมชาติแปรปรวนและไดยอนกลับมาสรางความเสียหายทาง

๙

เศรษฐกิจ บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษยจากการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น ทั้งภาวะน้ําทวม ภัยแลง
ไตฝุนและเฮอริเคน ปรากฏการณเอลนิโญ รวมถึงการเกิดและแพรระบาดของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรม
ใหมๆ เชน โรคซารส และไขหวัดนก เปนตน ซึ่งเปนขอจํากัดของการผลิตและการดํารงชีวิตของ
ประชากรโลก และนําไปสูความไมยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต
(๒) ผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ความตระหนักถึงปญหาดังกลาวผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวในเวทีโลก นํามาสู
การสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ ในการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน ประเทศ
ไทยจึงไดรวมเปนภาคีในสนธิสัญญาที่เรงรัดใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหลายดาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อาทิ (๑) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention
on Biological Diversity)๑1 เพื่ออนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศ (๒) อนุสัญญา
วาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (Desertification)๒2 เพื่อจัดการปญหาภัยแลงและเปน
การเฝาระวังภาวะความแหงแลง (๓) อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (Convention
on
Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat—RAMSAR) เพื่ออนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด (๔) อนุสัญญา
วา ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (Convention
on
๓3
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora—CITES) (๕) อนุสัญญา
วาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage) เพื่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่คํานึงถึ งการอนุ รักษที่มีประสิทธิภ าพพรอมไปกับการใชประโยชนอยางเหมาะสมของชุมชน ๔4(๖)
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change—UNFCC)๕5วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลที่
เกิดขึ้น และ (๗) อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและกําจัดของเสียอันตรายขามแดน
(Basel Convention) อนุสัญญาสตอกโฮสมวาดวยสารพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistant Organic Pollutants [POPS]) ซึ่งประเทศสมาชิกตางๆ รวมทั้งประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม
พันธสัญญาตางๆ เหลานี้ จึงเปนขอผูกมัดและเงื่อนไขขอจํากัดในการบริหารจัดการเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับหนวยผลิต ใหปรับตัวภายใตขอกําหนดรวมกันดังกลาว

๑
๒

๓

๔
๕

ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
หลังจากใหสัตยาบัน ประเทศไทยยังคงมีการคาสัตวปาและพืชปา ที่ขัดกับอนุสัญญาฯ เนื่องจากยังไมมีกฎหมายหรือนโยบายใดๆ
รองรับจนถูกพิจารณาลงโทษจากกลุมภาคีดวยการหามทําการคาสัตวปาและผลิตภัณฑกับไทย เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ไทยจึงได
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง พ.ร.บ. และไดกําหนดนโยบาย มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ ทาง CITES จึงยกเลิก
การสั่งหามทําการคาสัตวปาและผลิตภัณฑกับประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคี UNFCC เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ และลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่ง
เปนพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

๑๐

นอกจากนั้น ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกใชเปนเครื่องมือ
กี ด กั น ทางการค า มากขึ้ น จนอาจจะเป น อุ ป สรรคต อ ประเทศที่ มิ ไ ด มี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางดี ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจน
ปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงการประหยัดพลังงานและ
ใชพลังงานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม ความยั่งยืน ความปลอดภัย
และความมั่นคงของพลังงานของประเทศอยางเปนระบบ เพื่อสรางสมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓ สถานะของประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การประเมินผลการพัฒนา
ที่ผานมาและทบทวนสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลกและสถานะภายในประเทศทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารการปกครอง แสดงวาประเทศไทยมี
ศั ก ยภาพและโอกาสในการปรั บ ตั ว และได รั บ ประโยชน จ ากกระแสโลกาภิ วั ต น แต ยั ง มี ป ระเด็ น
เชิง โครงสรา งหลายประการที่ตอ งพัฒ นาเพื่อ ใหค นไทยอยูไ ดอ ยา งมีค วามสุข ในสัง คมไทยภายใต
บริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ การพัฒนาที่ผานมาไดสงผลตอสถานะของประเทศไทยที่สําคัญ ดังนี้

๓.๑ สถานะดานสังคม
(๑) ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยมีแนวโนม
การพัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับการพัฒนาคนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศโดยดัชนีวัดผล
การพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ของ UNDP ที่วัดดานสาธารณสุข การศึกษาและ
มาตรฐานความเปนอยู สรุปไดวา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยในชวง
กวาสองทศวรรษที่ผานมา คาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง จาก
คาดัชนี ๐.๖๑๔ ในป ๒๕๑๘ เปน ๐.๗๔๙ ในป ๒๕๓๘ และ ในป ๒๕๔๘ มีคาดัชนีเทากับ ๐.๗๗๘ อยู
อันดับที่ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่งสูงกวาจีน (๘๕) เวียดนาม (๑๐๘) แตต่ํากวาหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุน (๑๑) เกาหลี (๑๘) และสิงคโปร (๒๕)
นอกจากนี้ การพิจารณาระดับการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศไทยกับนานาประเทศ
โดยสถาบันอื่นๆ อาทิ สถาบัน IMD WEF และ OECD พบประเด็นสําคัญคือ จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตยังอยูในเกณฑต่ํา โดยในป ๒๕๔๘ อยูที่คาเฉลี่ย ๘.๕ ป เมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบานในเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปรที่มีคาเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๒ ป ขณะเดียวกัน

๑๑

การประเมินเชิงคุณภาพการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของประเทศไทยยังลาหลังกวา
ประเทศมาเลเซียและอินเดีย แตดีกวาฟลิปปนส จีน เกาหลี และอินโดนีเซีย ขณะที่ประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงานไทยยังต่ําคิดเปน ๖.๒ เหรียญสหรัฐตอคนตอชั่วโมงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร
ไตห วัน และญี่ปุน ที่ม ากกวา ๑๑ เหรีย ญสหรัฐ สํา หรับ การบริก ารสุข ภาพของไทยที่เ ปน เปา หมาย
สําคัญของการพัฒนาแหงสหวรรษสวนใหญบรรลุเกณฑที่กําหนด ยังคงมีประเด็นดานสัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยของไทยตอประชากรอยูในระดับต่ําประมาณ ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ขณะที่ญี่ปุนมี
๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน จีน ๑๖๔ คนตอประชากรแสนคน
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนไทยดานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แตยังตองใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
(๒.๑) คนไทยไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ ม มากขึ้ น แต คุ ณ ภาพการศึ ก ษายั ง คงเป น ป ญ หาต อ เนื่ อ งที่ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ โดยเร ง ด ว น
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งประเมินจากคาผลสะสมทางการศึกษา หรือระดับความรูทักษะในระดับสูงสุด
ของคนไทยทั้งประเทศ โดยวัดจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย พบวา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก ๖.๓ ป แ ละ ๗.๘ ป ในป ๒๕๔๓ และป ๒๕๔๖ เป น ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ แต ยั ง ไม ถึ ง ระดั บ
การศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร
สําหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยอัตราสวนนักเรียนตอ
ประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๙ ในป ๒๕๔๔ เปน
รอยละ ๗๑.๒ ในป ๒๕๔๘ และอัตราสวนนักเรียนอุดมศึกษาตอประชากรอายุ ๑๘-๒๑ ป (ไมรวมสูง
กวาปริญญาตรี) เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๐.๓ ในป ๒๕๔๔ เปนรอยละ ๔๔.๓ ในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ ๕๐ มาโดยตลอด กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับลดลงจากรอยละ ๔๓.๘๙ ในป ๒๕๔๔ เหลือรอยละ ๓๘.๖๑ ในป
๒๕๔๗ ขณะเดียวกัน การประเมินเชิงคุณภาพของการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของ
ประเทศ พบวา ประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซีย และอินเดีย จึงเปนเรื่องที่ตองเรงปรับปรุงใน
เชิงคุณภาพของการศึกษาโดยเรงดวน
(๒.๒) การขยายโอกาสการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ของคนไทยเพิ่ ม มากขึ้ น แต
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา รัฐไดสงเสริมการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้นจาก ๑๓,๖๘๘ แหง หรือรอยละ
๒๐ ของหมูบานในป ๒๕๔๖ เปน ๑๕,๓๔๑ แหง หรือรอยละ ๒๒.๒ ของหมูบานในป ๒๕๔๘ สัดสวน
คอมพิวเตอรตอประชากรในป ๒๕๔๘ อยูที่อัตรา ๕๗ เครื่องตอประชากรพันคน นอยกวาคาเฉลี่ย ๖.๔ เทา
สําหรับการเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต ในป ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีจํานวนประชากรที่สามารถเขาถึง
เครือขายอินเตอรเน็ต ๑๑๖.๗ คนตอประชากรพันคน เพิ่มขึ้น ๑.๒ เทา เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๖

๑๒

อยางไรก็ตาม คนไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่จบประถมศึกษาปที่ ๖ ที่นับเปน
“ผูมีการเรียนรู” หรือมีความสามารถในการอานเขียนและคํานวณในเบื้องตนที่สามารถปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต นําไปสูการ “คิดเปน ทําเปน” มีเพียงรอยละ ๖๐ ของประชากรทั้งสิ้น สวนทักษะการอาน ซึ่ง
เปนเครื่องมือในการหาความรู และจัดการกับสาระที่ไ มคุนเคยและสามารถใชอางอิง พบวา ทักษะ
การอานของนักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ ซึ่งสะทอนถึงความจําเปนตองเรง
พัฒนาความสามารถในการนําความรูไปใชของคนไทย
(๓) กําลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งการวิจัย
พัฒนายังอยูในระดับต่ํา เปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(๓.๑) การขาดแคลนกําลังคนระดับกลางและระดับสูง การเรงรัดยกระดับ
การศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๓๕.๖ ในป
๒๕๔๕ เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ ขณะที่ความตองการของกําลังคนระดับกลางภาคธุรกิจและ
ภาคอุต สาหกรรมมีถึง รอ ยละ ๖๐ จึงจํา เปน ตอ งเรงผลิต กํา ลังคนระดับ กลางโดยเฉพาะสายอาชีว ะ
เพื่อสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย สําหรับ
กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรยังคงขาดแคลนมาก โดยมีกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ทํางานดานการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาไมถึงรอยละ ๒.๐ ขณะที่บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศมีเพียง ๖.๗ คนตอประชากรหมื่นคน
(๓.๒) การลงทุนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง ๗ เทา คิดเปนเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ เปนขอจํากัดของไทยในการสรางองคความรู และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศ โดยการสรางองคความรูใหมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแมมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จํานวนสิทธิบัตร
ทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน ๐.๔ ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ ๗๗ ของ
จํานวนดังกลาวเปนการขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญจะ
เปนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน จึงไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากเทาที่ควร ขณะเดียวกัน ในป ๒๕๔๔
มีบทความดานวิทยาศาสตรของไทยที่เผยแพรในระดับสากลนอยมากเพียง ๗๒๗ เรื่อง ต่ํากวาคาเฉลี่ย
เกือบ ๒ เทา
(๔) คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบ
คุณคาที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย
(๔.๑) ปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศ
ไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิด วิเคราะห

๑๓

อยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ปจจุบันเว็บไซดลามกในประเทศไทยขยายตัว
สูงขึ้น นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนอื่นๆ ทั้งสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวนมากขาดความ
เขมงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงลบ ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรม
ที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวม
ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสูปญหาทางสังคมตางๆ อาทิ ปญหาเด็กและเยาวชน
ปญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมทั้งปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ
(๔.๒) สถาบั น หลั ก ทางสั ง คมที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การปลู ก ฝ ง ศี ล ธรรมให
สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และอบรมหลอหลอมใหความรูแกเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็ง
ลดลง สถาบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความเขมแข็งในการ
อบรมสั่งสอนและปลูกฝงศีลธรรมและคานิยมที่ดีงามใหแกลูกหลานเริ่มเปราะบางลง เนื่องจากวิถีชีวิต
ปรับ เปลี่ ย นไปมี ลัก ษณะตา งคนต างอยู ตอ งดิ้ น รนทางเศรษฐกิ จ มากขึ้น สง ผลต อความสัมพั น ธใ น
ครอบครั ว อ อ นแอลง ป ญ หาการหย า ร า งเพิ่ ม มากขึ้ น และมี ค รอบครั ว มากกว า ร อ ยละ ๔๐ ไม มี
ความสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหมมีผลใหความเชื่อศรัทธาในหลัก
ศาสนาเสื่อมถอย การใชประโยชนจากศาสนสถานซึ่งมีมากมายกวา ๓ หมื่นแหงทั่วประเทศและการ
ประกอบกิจทางศาสนานอยลงอยูในวงแคบและในกลุมผูสูงอายุเปนหลัก สวนสถาบันการศึกษาเปลี่ยน
จากในอดีตที่มีสัมพันธเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีจริยธรรมและความรูในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม ปจจุบันเปนระบบการศึกษาที่
มุงเนนหลักวิชา ใหความสําคัญกับใบรับรองการศึกษามากกวาความรูที่นํามาปฏิบัติจริง การเรียนการสอน
เนนการทองจํามากกวาความเขาใจและนําไปปฏิบัติได ไมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม
(๕) คนไทยมี สุ ขภาวะดีขึ้น ไดรับหลักประกันสุขภาพทั่วถึง การเจ็ บป วยโดยรวม
ลดลง แตการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
(๕.๑) การขยายหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรมากขึ้นทําใหคนไทย
มีอายุยืนขึ้น อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันอายุเฉลี่ยชาย ๖๘ ป
หญิง ๗๕ ป ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของโลก คือ ชาย ๖๕ ป หญิง ๖๙ ป แตยังหางจากประเทศญี่ปุนที่มีอายุ
ยืนที่สุด คือ ชาย ๗๘ ป และหญิง ๘๕ ป ในดานการมีหลักประกันสุขภาพ ในป ๒๕๔๘ คนไทยรอยละ
๙๖.๓ มีหลักประกันสุขภาพ สะทอนการจัดบริการสุขภาพแกประชาชนที่เทาเทียมกัน ทั้งยังลดภาระ
คาใชจายในการดูแลสุขภาพ ผูที่ไมเคยมีหลักประกันใดๆ มากอนเริ่มโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
สามารถประหยัดรายจายลงได ๗๑๐.๕๐ บาทตอคนตอป คิดเปนคาใชจายรวมทั้งประเทศ ๑๐,๖๓๔
ลานบาทในป ๒๕๔๖
(๕.๒) การเจ็บปวยโดยรวมของคนไทยลดลง จาก ๑,๘๐๙.๖ ตอประชากรพันคน
ในป ๒๕๔๕ เปน ๑,๗๙๘.๑ ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีการดูแลสุขภาพ
ดีขึ้น ผูที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไปออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสัปดาหละ ๓ วันๆ มีรอยละ ๒๕.๕ ในป ๒๕๔๔

๑๔

เปนรอยละ ๒๓ ในป ๒๕๔๗ นับวาอยูในอัตราต่ํา อัตราการสูบบุหรี่ของชายและหญิงไทย เทากับ รอยละ ๓๙
และ ๒ ตามลําดับในป ๒๕๔๕ ขณะที่ประเทศอื่นทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่มีการพัฒนา
ดอยกวาประเทศไทยสวนใหญมีอัตราที่สูงกวา คือ สหรัฐมีอัตราการสูบบุหรี่ของชายและหญิงรอยละ ๒๖
และ ๒๑ ญี่ปุน รอยละ ๔๗ และ ๑๒ อินโดนีเซียรอยละ ๖๙ และ ๓ ตามลําดับ
(๕.๓) การเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคป อ งกั น ได มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง ในช ว งป
๒๕๔๗ อัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยสูงที่สุดรอยละ ๑๘.๔ รองลงมา ไดแก
เบาหวานรอยละ ๑๔.๒ โรคหัวใจรอยละ ๑๓.๔ และมะเร็งรอยละ ๔ ตามลําดับ สาเหตุจากคนไทย
จํานวนมากยังใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพนอยและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
ไมมากเทาที่ควร พฤติกรรมการบริโภคและการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม อาทิ การบริโภคน้ําตาลเกิน
มาตรฐานมาก คือ ๑๖ ชอนชาตอคนตอวัน ขณะที่มาตรฐานโภชนาการ (๖ ชอนชา/คน/วัน) ปญหา
ภาวะโภชนาการเกิน (อวน) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในกลุมเด็กในเขตเมือง โดย
เด็กวัยเรียน ๖-๑๔ ป ในกรุงเทพฯ รอยละ ๑๕ เปนโรคอวนสูงกวาเด็กในภาคอื่นๆ ๓-๕ เทา มีสาเหตุ
มาจากการนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและไขมันสูง
(๕.๔) ภาวะการเจ็บปวยจากโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิ วัต น ในระยะ ๒-๓ ปที่ผ า นมา เชน โรคซาร ส ไขห วั ด นก ไขหวัด ใหญ เปน ต น
องคการอนามัยโลกไดรายงานสถานการณตั้งแตป ๒๕๔๖ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีผูปวยยืนยัน
ไขหวัดนก รวม ๒๓๒ ราย เสียชีวิต ๑๓๔ ราย ใน ๑๐ ประเทศ สําหรับในประเทศไทยมีผูปวย ๒๓ ราย
เสียชีวิต ๑๕ ราย โรคเหลานี้ยากที่จะประเมินสถานการณ ประกอบกับองคความรูในการปองกันการแพร
ระบาดจากโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมในประเทศไทยยังไมเพียงพอและไมสามารถรับมือกับสถานการณที่
เกิดขึ้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหใหโรคเหลานี้กลับมาระบาดและแพรกระจายไดงายและรวดเร็วและ
กลายเปนโรคประจําถิ่น ซึ่งจะสงผลกระทบที่รุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชากรโลกและ
ประชากรไทย หากยังปราศจากแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่ครบวงจร
(๕.๕) การลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ํา คือประมาณรอยละ
๓.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ต่ํากวาประเทศอื่นที่มีคาเฉลี่ยที่รอยละ ๗.๗ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ และถูกจัดอยูในอันดับที่ ๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายาม
ปรับปรุงระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขดวยการขยายโครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพระดับ
ชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคูกับการเรงรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มีโรงพยาบาลที่ผานการรับรอง
มาตรฐานอยางครบถวน จํานวน ๑๓๔ แหง ในป ๒๕๔๘ เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๕๘ ในป ๒๕๔๗ รวมทั้ง
การเรงแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีสัดสวน
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรต่ําเพียง ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ยังไมเพียงพอกับความตองการ
และมีการกระจุกตัวในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง

๑๕

(๖) การคุมครองทางสังคมมีการขยายความครอบคลุมมากขึ้น แตแรงงานนอก
ระบบและกลุมผูดอยโอกาสยังไมไดรับหลักประกันทางสังคมอยางทั่วถึง
(๖.๑) แรงงานนอกระบบยังไมไดรับการคุมครองทางสังคม ตั้งแตป ๒๕๔๕
เปนตนมา รัฐไดดําเนินมาตรการดูแลความมั่นคงของแรงงานอยางตอเนื่อง โดยขยายความคุมครอง
แรงงานใหครอบคลุมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑ คนขึ้นไป สงผลใหแรงงานที่ประกันตน
ภายใตระบบประกันสังคม มีจํานวน ๘.๒ ลานคนในป ๒๕๔๘ คิดเปนสัดสวนแรงงานที่ป ระกั น ตนต อ
กํา ลั ง แรงงานร อ ยละ ๒๒.๗๓ แต ค รอบคลุ ม เฉพาะแรงงานที่ อ ยู ใ นระบบเท า นั้ น ส ว นแรงงาน
นอกระบบซึ่งมีมากกวารอยละ ๗๐ ไมสามารถเขาถึงระบบประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร
หาบเร แผงลอย
(๖.๒) รั ฐ ขยายโอกาสการเข า ถึ ง บริ ก ารทางสั ง คมแก ก ลุ ม คนยากจนและ
ผูดอยโอกาสในลักษณะการสงเคราะหเพิ่มขึ้นแตยังไมทั่วถึง และไมสามารถทําใหพึ่งตนเองไดใน
ระยะยาว ที่ผานมาการใหความชวยเหลือและการสงเคราะห สามารถใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจนได
๑.๐๗ ล านคน ผู ป วยเอดส ยากไร ๖,๐๐๐ คน และผู พิ การยากไร ๓๙,๕๙๕ คน การให โอกาสด าน
การศึกษาแกเด็กวัยเรียนจากครัวเรือนที่ยากจนใหมีโอกาสศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้
ทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังไดดําเนินโครงการบานเอื้ออาทรและบานมั่นคงเพื่อชวยเหลือดานที่อยูอาศัย
ใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จํานวน ๖๐๑,๗๒๗ หนวย และประชาชนใน
ชุมชนแออัดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองจํานวน ๒๙,๗๓๘ ครัวเรือน
(๗) คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ
การกอความไมสงบในสังคมสูงขึ้น
(๗.๑) ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมยังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข แมวา
สัดสวนคดียาเสพติดจะมีแนวโนมลดลงจาก ๔๒๒.๘ คดีตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๕ เปน ๑๖๐.๓
คดีตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๘ แตยังตองเผชิญกับปญหาชนิดของยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป และ
การคารูปแบบใหมๆ เชน มีการสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต และลักลอบซื้อขายผานทางไปรษณีย เปนตน
เนื่องจากการคายาเสพติดยังคงเปนธุรกิจที่สรางรายไดสูง คาดวามูลคาการซื้อขายทั่วโลกในป ๒๕๔๘๒๕๔๙ มีจํานวนสูงอยางตอเนื่องถึง ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ/ป ขณะเดียวกันยังตอง
เผชิญ ความเสี่ ย งจากป ญ หาคดี อ าชญากรรม การประทุษ ร า ยต อทรั พยสิ น คดีชีวิ ต รา งกายและเพศ
ตลอดจนคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหแตละปรัฐตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการปองกันและปราบปรามเปนจํานวนมาก ในป ๒๕๔๘ งบประมาณรายจายในแผนงานปองกัน
และควบคุมอาชญากรรมมีจํานวนสูงถึง ๓๖,๖๙๘ ลานบาท
(๗.๒) ป ญ หาอุ บั ติ ภั ย และภั ย พิ บั ติ มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น การตายด ว ยอุ บั ติ เ หตุ
การจราจรทางบกอยูในระดับสูงและคอนขางคงที่จาก ๒๐.๙ คนตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๕ เปน
๒๐.๖ คนตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๘ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการไมเคารพกฎระเบียบสรางความ
สูญเสียใหแกชีวิตและทรัพยสิน ในป ๒๕๔๗ มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูง
ถึง ๑,๙๙๐ ลานบาท ทั้งยังตองประสบกับความสูญเสียจากภัยพิบัติและอุบัติภัยอื่น เปนมูลคาสูงอยาง
ตอเนื่องทุกป โดยขาดการเตรียมความพรอมรับสถานการณและระบบเฝาระวังอุบัติภัย
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(๗.๓) ปญหาความไมสงบในสัง คมไทย คนไทยยังต องเผชิญผลกระทบจาก
ปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะยืดเยื้อตอเนื่อง รวมทั้งปญหาการกอการราย
และอาชญากรรมขา มชาติที่ทวีค วามรุนแรงและแผขยายเขา มาในภูมิภ าค โดยเฉพาะปญ หาการสง
ผูลั ก ลอบเขา เมื อ งและค า มนุ ษ ย จั ด ว า เปน อาชญากรรมข า มชาติที่ เ ติบ โตรวดเร็ ว ที่สุ ด โดยมี ปจ จั ย
สนับสนุนมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคของโลก ประมาณวามีผูตกเปน
เหยื่ อ ทั่ ว โลกป ล ะ ๔ ล า นกว า คน วงเงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ สํ า หรั บ
ผลกระทบตอประเทศไทยในระยะหลังนี้ นอกจากผูลักลอบเขาเมืองจากประเทศเพื่อนบานจะเขามาใช
แรงงานและถูกแสวงประโยชนทางเพศอยางตอเนื่องแลว ผูลักลอบเขาเมืองกลุมใหมๆ อาทิ เกาหลี
เหนือ บังคลาเทศ และศรีลังกา มุงหวังใหประเทศไทยเปนทางผานไปประเทศที่สามมากขึ้น
(๘) สั ง คมไทยได ป รั บ ตั ว เข า สู ยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงจากชนบทสู เ มื อ งอย า ง
ตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวน สงผลใหเกิดความไมสมดุลของการพัฒนา
(๘.๑) ในช ว งกว า ทศวรรษที่ ผ า นมา ชุ ม ชนเมื อ งขยายตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า ง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอการเสียสมดุลของชุมชนชนบท โดยสัดสวนประชากรเมืองตอประชากร
ทั้ง ประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๙.๔ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๓๑.๒ ในป ๒๕๔๕ สวนชุมชนชนบทมี
สัดสวนประชากรลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๗๐.๖ เหลือรอยละ ๖๘.๘ ในชวงเวลาเดียวกัน โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลาที่ผานมา ไดมีสวนสนับสนุนการเจริญเติบโตของฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและบริการของเมืองมากกวาการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทมาก กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นโดยลําดับ สถานะดังกลาวทําใหภาค
ชนบทอยู ใ นภาวะความยากจนและการพั ฒ นาที่ ล า หลั ง และเสี ย สมดุ ล ในเชิ ง โครงสร า ง โดยในทาง
เศรษฐกิจเปนการเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย เนื่องจากเปนฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่ถูก
จํากัดจากทรัพยากรธรรมชาติที่เสียดุลจากการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมมาก ขณะที่คนชนบทมี
การศึกษาต่ําและผลิตภาพการผลิตต่ํา สงผลกระทบตอการเสียสมดุลทางสังคมที่คนชนบทวัยหนุมสาว
ตองละทิ้งภูมิลําเนาไปแสวงหางานและรายไดในเมืองและในตางประเทศ ตามมาดวยปญหาความออนแอ
ของชุมชนชนบท ซึ่งการแกปญหาดังกลาวใหชุมชนชนบทสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็ง จําเปนตองอาศัย
การรวมพลังรวมแรงรวมใจและพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได
(๘.๒) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนามีมากขึ้น มีการเตรียม
ความพรอมของทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการบริหารจัดการ ระบบการ
วางแผน ระบบงบประมาณ การคลัง และกลไกการบริหารงานใหพรอมรับการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
การกระจายอํานาจ ภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อจัดทําแผนชุมชนแลวจํานวน ๓,๖๕๗ ตําบล
สงเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนา
อําเภอทุกขั้นตอน รวมทั้งมีสวนรวมตรวจสอบติดตามการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของ
ผู นํ า ชุ ม ชน และได จั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานองค ก รชุ ม ชนระดั บ ตํ า บลทุ ก ตํ า บล มี ก ารแลกเปลี่ ย น
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ประสบการณและชวยเหลือกันเองในลักษณะของเครือขายตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ขณะนี้จํานวน ๒๘,๒๙๖ แหง และเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ๓๒ แหง รวมทั้งมีการโอนเงินใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแลว ๗๗,๕๐๘ ลานบาท
สําหรับประชาชนผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน แตอยางไรก็ตาม
การสรางภูมิคุมกันของชุมชนในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนที่มากระทบอยางรุนแรงและรวดเร็ว
และการเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนตองสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมที่
ตอเนื่องและสม่ําเสมอและเปนเครือขาย
(๘.๓) วัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการ
ถายทอด สูคนรุนใหมนอย ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยทั้งในเรื่องจิตสาธารณะ
ความเอื้ อ อาทร การช ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น อยา งไรก็ ต ามสั ง คมไทยมี ผู พ รอ มเป น ผู นํ า การพั ฒ นา
โดยเฉพาะผูนําชุมชน ปราชญกระจายอยูทุกพื้นที่ ๑.๗ ลานคน อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
จํานวน ๙๘๗,๕๑๓ คน รองลงมาเปนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตจํานวน ๓๘๓,๗๒๙ ๑๗๔,๕๓๗
และ ๑๓๑,๘๙๒ คนตามลําดับ บุคคลเหลานี้ลวนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตลอดจน
เป น แกนหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการพั ฒ นาทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศและมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนําวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาพัฒนา
ตอ ยอดใหเ กิด คุณ คา และเพิ่ม มูล คา ใหกับ สิน คา และบริก ารอยา งหลากหลายเปน สิน คา หนึ่ง ตํา บล
หนึ่ง ผลิตภัณฑที่สามารถเปดตลาดภายในและตางประเทศ สรางรายไดของประชาชนและสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ป ๒๕๔๗ มีมูลคาการจําหนายถึง ๔๖,๒๗๖ ลานบาท
(๘.๔) พฤติ ก รรมการดํ า รงชี วิ ต และการปฏิ สั ม พั น ธ ข องคนในชุ ม ชน
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับกระแส
โลกาภิวัตนและการสื่อสารไรพรมแดน นําพากระแสวัตถุนิยมเขาสูชุมชน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน โดยเฉพาะสังคมเมือง ทําใหมีความสะดวกสบายมากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอกับ
รายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลงและมีลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น
โดยสรุป สถานการณดังกลาวสงผลใหชุมชนที่มีการรวมตัว รวมกลุมและมีการ
เรี ย นรู ร ว มกั น สามารถจั ด การกั บ ป ญ หาที่ ม ากระทบกั บ ชุ ม ชนได ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยใช ก ระบวนการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ที่เนนกระบวนการพัฒนาโดยคนในชุมชนเปนหลัก และใชการจัดการความรู
จากองคความรูในชุมชนและความรูจากภายนอกมาประยุกตใช ซึ่งการพัฒนาชุมชนโดยใชกระบวนการ
เสริมสรา งชุมชนเขมแข็ง ได รับ การสนับ สนุนมาอยา งตอเนื่องในช วงทศวรรษที่ผานมา และมีชุมชน
ตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย

๑๘

๓.๒ สถานะดานเศรษฐกิจ
(๑) ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามลําดับ และจัดอยูใน
กลุมประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง โดยยังคงบทบาททางการคาระหวางประเทศและรักษาสวนแบง
การตลาดไวได ขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น
ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ เศรษฐกิจขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ
๕.๗ ตอป โดยในป ๒๕๔๘ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญเปนลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก
ประชาชนมีรายไดตอหัวปละ ๑๐๙,๕๗๔ บาท และรายไดตอหัวที่คํานวณในรูปของกําลังซื้อที่แทจริงของ
ประชากรไทยเทากับ ๘,๕๔๒ เหรียญสหรัฐ สูงเปนลําดับที่ ๗๒ และสูงกวารายไดตอหัวเฉลี่ย ๗,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ ของกลุมประเทศรายไดระดับปานกลางดวยกัน แตยังต่ํากวารายไดตอหัวเฉลี่ย ๙,๒๓๙
เหรียญสหรัฐ ของประชากรโลก
ปจจัยหลักที่ผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดคือการสงออก
ในขณะที่การคาระหวางประเทศมีการแขงขันกันมากขึ้น ประเทศไทยยังคงรักษาสัดสวนการสงออกไวได
ในระดับประมาณรอยละ ๑-๑.๑ ของการสงออกจากทุกประเทศทั่วโลก ขณะที่มาเลเซียมีระดับการสงออก
คอนขางคงที่ในระดับรอยละ ๑.๔-๑.๕ แตเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันเชนจีนที่มีสัดสวนการสงออกของ
โลกเพิ่มสูงขึ้นมาก จากเดิมรอยละ ๒.๙ ในป ๒๕๓๘ เปนรอยละ ๗.๓ ในป ๒๕๔๘ จึงเปนแรงบีบให
ไทยตองปรับบทบาทการคาของตนเองในเชิงรุก และปรับตัวไปสูการผลิตบนฐานความรูและการสรางสรรค
คุณคาใหกับสินคาเพื่อใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การพึ่งพิงตลาดสงออกซึ่งเดิมประเทศไทยมีคคู า หลัก
เพียง ๓ กลุม คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน นั้น เริ่มเปนการกระจายไปพึ่งพาตลาดจากประเทศจีน
สูงขึ้น สวนการคากับกลุมประเทศอาเซียนยังอยูในระดับเดิม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการคาเสียดุลการคา
ใหกับประเทศจีน ญี่ปุน และกลุมตะวันออกกลางที่เปนการนําเขาน้ํามันเทานั้น สวนกับประเทศคูคาอื่นๆ
ยังคงเกินดุลการคา โดยทิศทางการคาระหวางประเทศจะขึ้นกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
และการยายฐานการผลิตจากประเทศอื่นมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งพบวาการลงทุนจากตางประเทศใน
ไทยมีแนวโนมลดลงจากอันดับที่ ๔ ในป ๒๕๔๓ เปนอันดับที่ ๖ ในป ๒๕๔๗ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศจีน อินเดีย และประเทศในกลุมอาเซียน
(๒) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่มีการพัฒนาดีขึ้นมาโดย
ตลอดนับจากปแรกของแผนฯ ๙ ไดปรับตัวลดลงในปสุดทายของแผน
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ รวม ๖๑ ประเทศ
โดยสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development: IMD)
พบวา อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยไดปรับดีขึ้นอยางตอเนื่องจากอันดับที่ ๓๑ ในป ๒๕๔๕
มาเปนอันดับที่ ๒๗ ในป ๒๕๔๘ สําหรับป ๒๕๔๙ ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับลดลงเปนอันดับที่ ๓๒
ขณะที่สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปรยังคงครองอันดับ ๑-๓ ตามลําดับ สวนญี่ปุน จีน มาเลเซีย

๑๙

และอินเดียประสบความสําเร็จในการแขงขันสูงขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่สงผลใหอันดับของประเทศไทย
ลดลงมาจากปจจัยการแขงขันดานเศรษฐกิจและปจจัยดานประสิทธิภาพของภาครัฐที่มีอันดับต่ําลงจาก
อันดับที่ ๗ และอันดับ ๑๔ ในป ๒๕๔๘ มาเปนอันดับที่ ๒๑ เชนเดียวกัน ในป ๒๕๔๙ นอกจากนี้
ปจ จัย ดา นโครงสรา งพื้น ฐานมีอัน ดับ ต่ํา ลงเล็ก นอ ยจากอัน ดับ ที่ ๔๗ เปน อัน ดับ ที่ ๔๘ สว นปจ จัย
ดานประสิทธิภาพภาคเอกชนมีอันดับคงที่เมื่อเทียบกับป ๒๕๔๘ คือ อันดับที่ ๒๘
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น และอยูในระดับ
เดียวกับประเทศมาเลเซีย
สถานะเศรษฐกิ จ ฐานความรู ๖6ของประเทศไทย เมื่ อ พิ จ ารณาจากค า ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ
ฐานความรู (Knowledge Economy Index; KEI) ที่จัดทําโดยธนาคารโลก พบวา ปรับตัวดีขึ้นจาก ๔.๒๖
ในป ๒๕๓๘ เปน ๔.๗๘ ในป ๒๕๔๕ ทั้งนี้ เปนผลมาจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมและดานการศึกษาเปนหลัก การพัฒนาดานนวัตกรรมมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ในขณะที่
ดานสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจยังคงอยูในระดับเดิม เมื่อเทียบกับประเทศในกลุมเอเชีย
ตะวัน ออก พบวา ประเทศไทยมีดัช นีเ ศรษฐกิจ ฐานความรูอ ยูใ นระดับ เดีย วกับ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อพิจารณาในชวงป ๒๕๓๕-๒๕๔๕ พบวา ประเทศไทยสามารถพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานความรูไดใน
อัตราที่เร็วกวาประเทศมาเลเซีย แตยังอยูในระดับที่ต่ํากวาของประเทศฮองกง (๘.๑๔) สิงคโปร (๗.๖๙)
ไตหวัน (๖.๖๗) และเกาหลี (๕.๘๐) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีคาดัชนีเศรษฐกิจฐานความรูสูง
(๔) โครงสรางการผลิตของประเทศมีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย
โดยที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงสุดแตฐานการผลิตสวนใหญยังคงเปนการผลิตในระดับ
ตนของหวงโซมูลคาของโลกและผลิตภาพการผลิตต่ําจึงมีคูแขงมาก
โครงสรางการผลิตของประเทศไทยในปจจุบันนับวามีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิต
ที่หลากหลาย ในป ๒๕๔๘ ฐานการผลิตประกอบดวย ภาคเกษตรประมาณรอยละ ๘.๗ ภาคอุตสาหกรรม
รวมอุตสาหกรรมเกษตรรอยละ ๓๙.๑ การกอสรางรอยละ ๒.๕ ภาคการคาสงและคาปลีกรอยละ ๑๔
การผลิตเหมืองแรรอยละ ๒.๓ ไฟฟาและประปารอยละ ๓.๔ ภาคการเงินและธนาคารรอยละ ๓.๖ และ
ภาคบริการและอื่นๆ อีกรอยละ ๓๒ ซึ่งฐานการผลิตที่หลากหลายชวยลดความผันผวนของวัฏจักร
เศรษฐกิจไดระดับหนึ่งและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น
โดยที่ในภาคการเกษตรมีการผลิตอาหารมีความเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในประเทศและเปนประเทศ
ผูสงออกอาหารที่สําคัญของโลก สําหรับภาคการทองเที่ยวนั้นมีความไดเปรียบทั้งในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว

๖

เศรษฐกิจฐานความรูคือ ระบบเศรษฐกิจที่มีการสรางสรรคจัดหา ดัดแปลง เผยแพรความรูและนําความรูมาใชอยางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปจจัยพื้นฐาน ๔ ดาน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ไดแก
ดานนวัตกรรม ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และดานสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจ

๒๐

วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลําดับและเปนฐานรายได
เงินตราตางประเทศที่มีความสําคัญมากขึ้นและคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา ทําใหมี
ความเสี่ยงจากการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ ประเทศไทยตกอยูในฐานะที่มีคูแขง
ทางการค า ในตลาดโลกจํา นวนมากและถู ก บี บ อยู ต รงกลางระหว า งกลุ ม ประเทศกํา ลั ง พั ฒ นาที่ มี
ขี ด ความสามารถในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเบาที่มีความไดเปรียบจากคาจางแรงงานที่ยังต่ํากวาไทย
เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม เปนตน ขณะที่อีกกลุมหนึ่ง คือ ประเทศที่มีแบรนดและเทคโนโลยีเปน
ของตนเองในการผลิตสินคาและบริการสําหรับตลาดบนของรถยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
และบริการทางการเงิน การศึกษา สาธารณสุข เชน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร และญี่ปุน เปนตน
ซึ่งประเทศไทยยังไมสามารถยกระดับมาตรฐานและรูปแบบผลิตภัณฑใหทัดเทียมได สําหรับการประเมิน
สถานะในแตละสาขาการผลิต มีสาระสําคัญ ดังนี้
(๔.๑) ภาคเกษตรมี ค วามได เ ปรี ย บจากฐานทรั พ ยากรที่ อุ ด มสมบู ร ณ แ ละ
สภาพภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยแตผลิตภาพการผลิตยังต่ํา ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่สําคัญของโลกในหลายรายการ เชน การสงออกยางพาราของไทยคิดเปนรอยละ ๔๕ ของ
มูลคาการสงออกยางพารารวมของโลก และการสงออกขาวเปนรอยละ ๒๕ ของการสงออกขาวรวมของโลก
เปนตน โดยที่สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสําคัญมีมูลคาสวนเพิ่มที่เปนผลประโยชนของประเทศ
ในสัด สวนที่สูง เชน การผลิตยางพารามีมูลคาเพิ่มเปนสัด สวนรอยละ ๘๕ ของมูลคาผลผลิตรวม
ขาวรอยละ ๗๐ มันสําปะหลังรอยละ ๖๕ และอุตสาหกรรมอาหารรอยละ ๓๒
อยางไรก็ตาม การผลิตในภาคเกษตรยังมีจุดออนในเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบน้ําเพื่อการผลิตที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหผลผลิตภาคเกษตรยังตองขึ้นกับสภาพของธรรมชาติ
เป น หลั ก การจั ด ระบบการที่ ดิ น เพื่ อ การเพาะปลู ก ที่ ไ ม เ หมาะสม และมี ก ารใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตอยูในวงจํากัด ทําใหผลผลิตตอไรอยูในระดับต่ํา ซึ่งเห็นไดจากผลิตภาพการผลิต
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนอย โดยในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพภาคเกษตรลดลงรอยละ ๑.๙๔ ในขณะที่
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๖๒ ภาคบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๔๙
และผลิตภาพรวมของประเทศที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๔๒ นอกจากนี้ภาคเกษตรยังคงมีการใชสารเคมีใน
กระบวนการผลิตเปนจํานวนมากและเปนการใชอยางไมถูกตอง ทําใหมีปญหาสารปนเปอนที่สงผล
กระทบตอคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดลอม และเปนอุปสรรคตอการสงออกและ
เพิ่มตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร
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สําหรับการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรยังมีนอยและขาดความหลากหลาย
โดยสินคาเกษตรหลักยังคงสงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นตนเปนสวนใหญ และการจัดระบบตลาดและ
กระจายสินคาเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหมีปญหาเรื่องผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา ไดงา ย
นอกจากนี ้ แนวโนม การแขง ขัน ดา นการเกษตรในอนาคตของโลกจะรุน แรงมากขึ ้น ทั ้ง การใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และความระมัดระวังเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญมากขึ้น ทําใหการผลิตภาคเกษตรของไทยจะตองเรงปรับตัวใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(๔.๒) การผลิตสินคาอุตสาหกรรมยังกระจุกตัวอยูในกลุมของสินคาขั้นตนของ
หวงโซมูลคาของโลก และตองพึ่งวัตถุดิบและเทคโนโลยีนําเขาเพื่อการผลิตจากตางประเทศใน
สัดสวนที่สูง ในป ๒๕๔๘ การผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๓๙ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ โดยเป น การผลิ ต เพื่ อ การส ง ออกมากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง แต ลัก ษณะการผลิ ต สิ น ค า
อุตสาหกรรมของไทยสวนใหญยังกระจุกตัวอยูในกลุมที่มีการเพิ่มมูลคาเพียงในระดับตน เปนการรับจาง
ผลิตโดยที่ไมมีแบรนดเปนของตนเอง (Original Equipment Manufacturing: OEM) จึงเปนการผลิตที่
ตองอาศัยการใชแรงงาน (Sweat and tear products) และทรัพยากรอยางเขมขนเปนหลัก โดยอาศัย
ความไดเปรียบจากคาแรงและตนทุนทรัพยากรที่ต่ําในการแขงขัน การผลิตสินคาในประเทศไทยสวนใหญ
นับไดวายังอยูในชวงตนๆ ของหวงโซมูลคาของโลก โดยที่การสรางคุณคาของสินคาและบริการและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตจากองคความรูยังอยูในระดับต่ํา ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพการผลิตที่
เพิ่มขึ้นสนับสนุนเพียงประมาณรอยละ ๕๘ ของการขยายตัวของเศรษฐกิจ สวนที่เหลืออีกรอยละ ๔๒
ไดมาจากการเพิ่มปริมาณปจจัยการผลิต
(๔.๓) ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งบริการ
ทองเที่ยว บริการดานการศึกษา บริการดานสาธารณสุข บริการดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร
และบริการทางการเงิน โดยเฉพาะบริการดานการทองเที่ยวนั้นประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว
ประมาณรอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของโลก รองรับ
สวนแบงตลาดนักทองเที่ยวประมาณรอยละ ๑.๔ ของนักทองเที่ยวรวมของโลก แตการขยายตัวการ
ทองเที่ยวของไทยยังคงอาศัยฐานทรัพยากรเปนสําคัญ มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ทําใหเกิด
ปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมโดยไมไดมีการสราง
ภูมิคุมกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังขาดการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑดาน
การทองเที่ยว และการเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยวเขากับภาคบริการอื่นๆ ใหเปนนวัตกรรมและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑยังมีนอย สําหรับบริการดานสาธารณสุข การศึกษา และการเงินนั้นนอกจากจะ
มีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทยแลว ยังเปนแหลงบริการที่สําคัญมากขึ้นสําหรับ
ภูมิภาคเอเชีย แตยังตองเรงพัฒนาในดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการรวมทั้งการคุมครองผูบริโภค
มากขึ้น
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(๕) โครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีจุดออน
โครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่
เปนระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลวจะมีตนทุนอยูที่ระดับรอยละ ๗-๑๑ เทานั้น อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชย
สูง ถึงรอ ยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรา งพื้น ฐานดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อ สาร และน้ํา เพื่อ
การอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวนโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศเพื่อนบานที่
เปนคูแขงทางการคา อาทิ ความสามารถในการซึมซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) ที่ต่ํากวา
สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซีย มีปญหาการขาดแคลนนักวิจัย ครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีสัดสวนนักวิจัยตอประชากรเพียง ๖.๗ คนตอประชากร ๑ หมื่นคน
ในป ๒๕๔๖ เทียบกับสิงคโปรที่มีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร ๔๗.๘ คนตอประชากรหมื่นคน นอกจากนี้
คา ใชจา ยการวิจัยและพัฒ นาอยูใ นระดับ ต่ํา เพีย งรอ ยละ ๐.๒๖ ของผลิต ภัณฑม วลรวมในประเทศ
ต่ํา กวา เปาหมายที่กํา หนดในแผน (เทา กับ รอยละ ๐.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) เปนตน
ล ว นชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความจํ า เป น เร ง ด ว นที่ ต อ งเร ง ลงทุ น พั ฒ นาฐานความรู แ ละนวั ต กรรม ตลอดจน
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อสรางมูลคาความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิต
ใหกับคนในประเทศ
(๖) เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดีแตมีความจําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน องคความรู/เทคโนโลยี
เงินทุน สินคาและบริการ
การดํ า เนิ น นโยบายเพื่ อ ฟ น ฟู เ สถีย รภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศภายหลั ง วิ ก ฤต
เศรษฐกิจและทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี อาทิ ในป ๒๕๔๘
อัตราการวางงานอยูที่รอยละ ๒ ซึ่งเปนระดับที่สอดคลองกับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจและไม
สรางแรงกดดันตอเงินเฟอ ณ สิ้นป ๒๕๔๘ หนี้สาธารณะเทากับรอยละ ๔๖.๔ ของผลิตภัณฑในประเทศ
ซึ่งเปนสัดสวนที่ต่ํากวากรอบการคลังยั่งยืนที่กําหนดเกณฑไวที่รอยละ ๕๐ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ สัดสวนหนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงเปนลําดับที่ ๖๐ ในกลุม ๑๑๔ ประเทศ นอกจากนี้
ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานดอลลาร สรอ. คิดเปน ๓.๓ เทาของ
หนี้ตางประเทศระยะสั้น และคิดเปน ๕.๙ เดือนของการนําเขา ซึ่งนับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอใน
การเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
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อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องในป
๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ทําใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นมากจากรอยละ ๒.๗ ในป ๒๕๔๗ เปนรอยละ ๔.๕ ในป
๒๕๔๘ รวมทั้ง ทํา ให ดุ ล การค า และดุ ล บัญ ชีเ ดิน สะพัด ขาดดุ ล ในป ๒๕๔๘ มากถึ ง ๘,๕๗๘ และ
๓,๗๑๔ ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ แรงกดดันตอเสถียรภาพเศรษฐกิจดังกลาวสะทอนถึงความ
ออนแอในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพิงพลังงานในระดับสูงที่ตองนําเขาจากตางประเทศประมาณ
รอยละ ๘๐ รวมทั้งการพึ่งพิงวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปและสินคาทุนในระดับสูง การพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ที่ทําใหมูลคาการนําเขาและคาใชจายคารอยัลตี้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการสงออกที่
ขยายตัว โดยการประเมินสถานะในแตละดาน มีดังนี้
(๖.๑) เศรษฐกิ จ ไทยพึ่ ง พิ ง การนํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ สิ น ค า ทุ น เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมจากต างประเทศในระดับสูง และต องอาศัยการสงออกเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ทําใหประเทศไทยออนไหวตอสถานการณภายนอก ซึ่งเปนจุดออนในเชิงโครงสรางที่ทําใหมี
ความเสี่ยงที่จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงินไดงาย การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทําให
ตองนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มการผลิตสินคาและบริการเพื่อการสงออก โดย
สัดสวนการนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ
๓๖.๙๓ ในป ๒๕๔๕ เปนรอยละ ๔๖.๒๔ ในป ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการนําเขาสินคากลุมน้ํามันที่สงผลตอ
ปญหาการขาดดุลการคาเพิ่มมากถึงรอยละ ๕๘.๔ นอกจากนี้ การสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ยังไมสามารถสนับสนุนและตอบสนองการขยายตัวของภาคการผลิต ทําใหตองพึ่งการนําเขา
เทคโนโลยี โดยตรงจากต างประเทศ โดยสั ดส วนรายจ ายค ารอยั ลตี้ และค าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตต อ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากรอยละ ๐.๗๑ ในป ๒๕๔๔ เปน ๐.๘๗ ในป ๒๕๔๕ และ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑ ในป ๒๕๔๘ ขณะที่การคาตางประเทศของไทยทั้งการนําเขาและสงออกเปนสัดสวน
ตอขนาดเศรษฐกิจที่สูง ทําใหเศรษฐกิจไทยขาดภูมิคุมกันที่จะรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกที่การแขงขันรุนแรงมากขึ้น
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสูง เศรษฐกิจไทยมีมูลคา
การใชพลังงานขั้นสุดทายในสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งสูง
กวาในอีกหลายประเทศ ทําใหความตองการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการขนสงซึ่งใชพลังงานเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ ๓๗.๒ ของปริมาณการ
ใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ ขณะที่พลังงานที่ผลิตไดในประเทศไมเพียงพอตองอาศัยการนําเขา โดย
พลังงานสวนใหญรอยละ ๖๔ ตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนการนําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด หรือคิด
เปนรอยละ ๙๐ ของปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ ดังนั้นแนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงมากจึงทําให
มีความเสี่ยงตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่การใชพลังงานใน
ภาคขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือนยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอ
พลังงานทั้งหมดมีแนวโนมลดลง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการแสวงหาแหลง
พลังงานทดแทนจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญในอนาคต
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(๖.๓) ประเทศไทยยั ง มี ฐ านะการออมที่ ต่ํ า กว า การลงทุ น ทํ า ให ต อ งพึ่ ง พิ ง
เงินทุนจากตางประเทศทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การกูยืมจากตางประเทศ และการเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยของตางชาติ ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
และจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดับสูงสุดที่
รอยละ ๓๕ ในป ๒๕๓๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมาอยูที่ประมาณรอยละ ๓๑.๒ ในป ๒๕๔๗
ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุนในอนาคตหากไมมีการสงเสริมการออมอยางเหมาะสม
ในระยะตอไป โดยเฉพาะภาครัฐเองมีแนวโนมที่จะตองรับภาระคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศ
เขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งจะทําใหการออมภาครัฐมีแนวโนมลดลง การขาดแคลนเงินออมจะสรางแรงกดดันให
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นและสงผลใหตนทุนสูงขึ้นตามไปดวย สําหรับในปจจุบันฐานะการลงทุนระหวาง
ประเทศสุทธิของประเทศไทย (International investment position: IIP) อยูในฐานะขาดดุลโดยมีสินทรัพย
ตางประเทศรวมนอยกวาหนี้สินตางประเทศรวมอยูเปนจํานวน ๕๓,๒๕๔ ลานเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นป
๒๕๔๗ การพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศจะเปนความเสี่ยงที่ประเทศไทยตองเผชิญ โดยเฉพาะการลงทุน
ของตางประเทศในตลาดหลักทรัพยในลักษณะของการเก็งกําไรก็กระทบเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย
และบรรยากาศการลงทุนในประเทศ
(๖.๔) โครงสรางภาคการเงินของประเทศไทยยังพึ่งพิงกับธนาคารในการระดม
ทุนเปนสวนใหญ ในขณะที่การระดมทุนจากตลาดทุนมีนอย เชนเดียวกับการใชตราสารหนี้ระดมทุนของ
ภาคเอกชนที่ยังมีสัดสวนนอย จึงเปนโครงสรางที่อาจทําใหเกิดปญหาการกูเงินระยะสั้นมาลงทุนใน
โครงการที่ใชเวลายาวกอนที่จะไดรับผลตอบแทนหรือมีกระแสรายไดเขา จึงเกิดปญหากับการสรางทุนที่
เปนสินทรัพยในรูปของเครื่องจักร อุปกรณ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และซอฟแวรไดงาย นอกจากนี้ขนาดของ
ตลาดทุนไทยที่เล็ก ทําใหมีความออนไหวตอการเคลื่อนยายเงินทุนโดยเฉพาะจากการดําเนินธุรกรรมของ
กองทุนบริหารความเสี่ยงของตางชาติ (hedge fund) ไดงาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถานการณไดเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับซึ่งเปนผลจากนโยบายการพัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่อง
(๗) ด า นความเป น ธรรมทางเศรษฐกิ จ ความยากจนลดลงตามลํ า ดั บ และการ
กระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ ในป ๒๕๔๘ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจน
ซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือนอยูจํานวน ๗.๓๔ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของ
จํานวนประชากรรวมของประเทศ การกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ โดยในป ๒๕๔๗ คาดัชนีจีนี่
(Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่องจาก ๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ
๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายไดตองไดรับลําดับความสําคัญ
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศการกระจายรายไดในประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวา
หลายประเทศ อาทิ ญี่ปุน (๐.๒๕) ประเทศเกาหลีใต (๐.๓๑) ยุโรป (๐.๓๒) อินเดีย (๐.๓๓) จีน
(๐.๔๕) สหรัฐฯ (๐.๔๑) และในป ๒๕๔๘ รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ คิดเปน ๑๒.๑
เทาของรายไดของกลุมลางสุดรอยละ ๒๐

๒๕

๓.๓ สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม ทําใหอุดมสมบูรณ
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ํา ปาไม ชายฝงทะเล แรธาตุ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งชนิด
พันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ชุมชนมีวิถีการดํารงชีวิตที่พึ่งพิงและใชประโยชนจากฐานทรัพยากร ซึ่ง
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู การสรางสมภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ แมวาความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะเปนจุดแข็งของประเทศมาแตเดิม แตทิศทางการพัฒนาที่
มุงใชประโยชนจากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหมีการใช
ทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจไดเพิ่มปริมาณของเสียและ
มลพิษที่เกินขีดความสามารถในการฟนตัว และการรองรับของระบบนิเวศ จนสงผลกระทบตอความสมดุล
ยั่งยืนของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปนฐาน
การดํารงวิถีชีวิตที่เปนปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม เมื่อพิจารณาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจนถึงปจจุบัน พบวาอยูในสภาพที่กําลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษาฐานการผลิต
ใหบริการ และการดํารงชีพที่ยั่งยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้
(๑) การขาดสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟูสงผลกระทบใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหาภัยธรรมชาติ
(๑.๑) พื้นที่ปาไมลดลงจนระบบนิเวศเสียสมดุล ปาไมของประเทศถูกทําลายไปถึง
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร ในชวง ๔๐ ป ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ และยังไมสามารถ
เพิ่มพื้นที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ ใหถึงรอยละ ๔๐ ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย พบวา ไทยมีสัดสวนพื้นที่ปาไมอยูในเกณฑต่ํา ในขณะ
ที่ญี่ปุน มีสัดสวนพื้นที่ปาไมถึงรอยละ ๖๘ และเวียดนาม มีรอยละ ๔๐
(๑.๒) ทรัพยากรน้ํามีปญหาขาดแคลน น้ําหลากทวม และคุณภาพน้ํา เปนประจํา
โดยปริมาณน้ําจืดของประเทศมีเฉลี่ย ๓,๔๐๐ ลบ.ม./คน/ป ต่ํากวาประเทศลาวที่ ๔๙,๐๙๐ ลบ.ม./คน/ป
และต่ํากวาคาเฉลี่ยของเอเชียที่ ๓,๙๒๐ ลบ.ม. ซึ่งตามเกณฑของ UNESCO ถือวามีสภาวะการขาดแคลน
น้ําในระดับรุนแรง สวนพื้นที่ไมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา เชน ประเทศแคนาดา โอเชียเนียมีปริมาณน้ํา
ตอคนตอป อยูในระหวาง ๑๗,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. ในขณะที่พื้นที่ขาดแคลนน้ําในขั้นวิกฤติจะอยูใน
ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือโดยมีปริมาณน้ํานอยกวา ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ตอคนตอป นอกจากนี้
ปริ ม าณน้ํ า จื ด ของไทยยั ง ไม ก ระจายตลอดป โดยเป น น้ํ า ในช ว งฤดู ฝ นร อ ยละ ๘๖ และช ว ง
ฤดูแลงเพียงรอยละ ๑๔ ขณะที่สามารถกักเก็บน้ําในชวงน้ํามากไวใชในชวงน้ํานอยไดเพียงรอยละ ๓๔ ของ
ปริมาณน้ําทั้งหมด ทําใหตองประสบปญหาทั้งน้ําหลากทวมและน้ําขาดแคลนเปนประจําทุกป การแกไข
ปญหาที่ผานมา ดําเนินการโดยภาครัฐเปนหลัก โดยการลงทุนขนาดใหญเพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ําและการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา ขาดมิติการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น มีการใชน้ํา
เพิ่มขึ้นมากอยางตอเนื่องในภาคเกษตร ขณะที่การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญเพิ่มเติม มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่
เหมาะสม และมีการครอบครองใชประโยชนแลว รวมทั้งถูกตอตานหรือไมเปนที่ยอมรับของประชาชน สงผลให
ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรแยงชิงน้ํารุนแรงมากขึ้น กระทบตอคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งในปจจุบันและในระยะยาว
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สําหรับในดานคุณภาพน้ํา พบวา ในป ๒๕๔๘ มีแหลงน้ําอยูในเกณฑดี
รอยละ ๒๐ เกณฑพอใชรอยละ ๔๘ เกณฑเสื่อมโทรมรอยละ ๒๗ และเกณฑเสื่อมโทรมมากรอยละ ๕ ซึ่ง
ในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัว ที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมมากมา
โดยตลอด คื อ เจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนล าง ลํ าตะคองตอนล าง และทะเลสาบสงขลา โดยมีค า
ออกซิเจนละลายในน้ําต่ํากวามาตรฐานและปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียและแบคทีเรีย (กลุมฟคอล
โคลิฟอรม) สูงกวามาตรฐาน สาเหตุหลักเกิดจากน้ําเสียชุมชนที่ไมผานกระบวนการปรับคุณภาพน้ํากอน
ปลอยลงสูแหลงน้ํา และการปลอยของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวลงสูทางน้ําธรรมชาติ รวมทั้งขอจํากัดในการ
บริหารจัดการของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาวคือ ในขณะที่ภาครัฐไดลงทุนสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลไปแลว ๘๗ แหง ครอบคลุมพื้นที่บริการไดรอยละ ๓๔ แตสามารถบําบัดน้าํ เสีย
ไดเพียงรอยละ ๒๕ ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด
(๑.๓) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ
ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย ดินขาดอินทรีย ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ที่ดินที่มีปญหามีถึงรอยละ ๖๐ ของ
พื้นที่ทั้งหมด และขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร โดยเปนพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลาย
ประมาณรอยละ ๓๓ ของประเทศ ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกและเอเชียที่มีสัดสวนรอยละ ๒๓ และ ๒๕
ตามลําดับ ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลงจาก ๒๑
ไรตอคน ในป ๒๕๓๖ เหลือเพียง ๑๙.๓ ไรตอคน ในป ๒๕๔๖ มีผูไรที่ทํากิน ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตองการ
ที่ดิน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร แตมีที่ดินของรัฐที่สามารถนําไปจัดสรรไดเพียง ๑๘๕,๐๐๐ ไร จากการที่ความอุดม
สมบูรณของดินลดลงและพื้นที่ทําการเกษตรลดลง ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหา
การตกคางของสารเคมีในดินมากขึ้น
(๑.๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณ อัตราการจับสัตว
น้ําลดลง ๓ เทา จาก ๒๙๘ กิโ ลกรัมตอชั่วโมงในป ๒๕๐๔ ลดลงเหลือ ๖๒.๑๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง
ในป ๒๕๒๗ และลดลงเหลือเพียง ๒๓ กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป ๒๕๔๖ ปาชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ไร
เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร และครึ่งหนึ่งอยูในสภาพเสื่อมโทรม แหลงปะการังรอยละ ๕๐ และหญาทะเลรอยละ
๓๐ มีสภาพเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งภัยธรรมชาติ นอกจากนั้นรอยละ
๑๑ ของชายฝงเกิดปญหาการกัดเซาะ
(๑.๕) ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยูใน ๒๐ ลําดับแรกของโลก
โดยมีระบบนิเวศไมต่ํากวา ๑๕ ระบบนิเวศ เปนที่อยูอาศัยของสัตวและพืชประมาณรอยละ ๒.๖-๑๐ ของ
ชนิดพันธุทั้งหมดที่พบในโลก พันธุพืชของไทยมีอยูราว ๑๕,๐๐๐ ชนิด คิดเปนรอยละ ๘ ของพันธุพืช
ในโลก มีชนิดพันธุที่สําคัญในเชิงเศรษฐกิจ เชน เปนพืชที่ขึ้นบัญชีสมุนไพรประมาณ ๑,๐๐๐ ชนิด กลวยไม
๑,๐๐๐ ชนิด เห็ดรา ๓,๐๐๐ ชนิด และพืชเฉพาะถิ่น ๑,๐๐๐ ชนิด ขณะนี้กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว
สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายชื่อสัตวและพันธุพืช
ในบัญชีที่ใกลสูญพันธุถึง ๖๘๔ ชนิด
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(๒) คุณภาพสิ่งแวดลอมไดรับการแกไข แต โดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สง
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
(๒.๑) คุณภาพอากาศ ในบริเวณเมืองใหญที่การจราจรหนาแนน พื้นที่ที่มีการเผา
ในที่โลงแจง และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM๑๐) ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนตสะสม โดย ณ บริเวณริมถนน
ยังคงเกินเกณฑคาเฉลี่ยมาตรฐานเฉลี่ยทั้งป ที่ไมควรเกิน ๕๐ มก./ลบ.ม. ในเขตกรุงเทพมหานคร
แมคุณภาพอากาศจะอยูในระดับที่ดีกวากรุงปกกิ่ง จาการตา นิวเดลี และมะนิลา แตก็ยังดอยกวาในอีก
หลาย ๆ เมือง เชน ฮองกง ไทเป และโตเกียว เปนตน ในขณะที่อัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon
dioxide emissions) เพิ่มจาก ๐.๙ ตัน/คน/ป ในป ๒๕๒๓ เปน ๓.๗ ตัน/คน/ป ในป ๒๕๔๕ ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยของโลกในปเดียวกันเล็กนอย ซึ่งเทากับ ๓.๖ ตัน/คน/ป โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ ๗๓ จาก
จํานวน ๑๗๗ ประเทศ อยางไรก็ตามในป ๒๕๔๓ อัตราการปลอยกาซดังกลาวของไทยคิดเปนรอยละ ๐.๙
ของปริมาณที่เกิดขึ้นในโลกเทานั้น
(๒.๒) ปริมาณกากของเสีย ทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ ๒๒
ลานตัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน อัตราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมือง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สูงถึง ๑.๓ กก./คน/วัน เทากับของกรุงโตเกียวและฮองกง แตความสามารถ
ในการจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะมีเพียงรอยละ ๔๐ ของขยะในเขตเมือง ในขณะที่การนําของเสีย
กลับมาใชใหมยังทําไดเพียงรอยละ ๒๒ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งแมจะสูงกวาของกรุงปกกิ่งและมะนิลา
แตก็ยังต่ํากวาฮองกง สิงคโปร และเกาหลี ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปปละ
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลานบาท
(๒.๓) ของเสียอันตราย เกิดขึ้นปละ ๑.๘ ลานตัน กําจัดไดไมถึงครึ่งหนึ่ง ของเสีย
อันตรายประมาณ ๒ ใน ๓ มาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ ซึ่งกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
เติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เทา การผลิตและการนําเขาสารอันตราย
เพื่อใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จาก ๘.๙ ลานตัน ในป ๒๕๓๗ เปน ๓๑.๗ ลานตัน
ในป ๒๕๔๘ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๗๒ โดยเปนการนําเขาปุยเคมี ๓.๖ ลานตัน และสารเคมีการเกษตร
๗๘,๐๐๐ ตัน ในขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดี ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การกักเก็บ
การขนสง และการปนเปอนในสิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสิน
บอยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสง
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน
สาเหตุหลักของปญหามลพิษ นอกจากจะเกิดจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร ที่ทําใหอุปสงคในการบริโภคทรัพยากรและปลอยของเสียเพิ่มขึ้นแลว ยังเกิดจากอุปนิสัยบริโภค
นิยมหรือนิยมบริโภคเกินความจําเปน การใชกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตและดําเนินวิถีชีวิตที่ใช
ทรัพยากรสิ้นเปลืองและกอมลพิษ ตลอดจนการใชพื้นที่อยางไมเหมาะสม ทั้งที่เกินขีดความสามารถในการ
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ฟนตัวของทรัพยากรหรือรองรับมลพิษ และเกินศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษของทองถิ่น ที่ยังมีอยู
อยางจํากัด ทั้งดา นงบประมาณ บุค ลากร และองคค วามรู จนอาจไมพรอ มรับ กับ ภาระที่จ ะเพิ่ม ขึ้น
ในขณะที่ประชาชน ซึ่งเปนทั้งผูกอปญหาและรับผลกระทบตอปญหายังขาดจิตสํานึกและมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการนอย การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรยังมีอยูจํากัด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
ยังมีปญหาทั้งในดานความซ้ําซอน ชองวาง และขาดการบังคับใช
(๓) จุดออนที่สําคัญของปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ
การบริหารจัดการแบบแยกสวน
กลไกกฎหมายของรั ฐ ได แ ยกสั ง คมชุ ม ชนออกจากทรั พ ยากร ละเลยรากฐาน
ความสัมพันธระหวางวิถีการผลิต การดํารงชีวิตของชุมชน และการจัดการทรัพยากร ในขณะที่กลไกตลาด
มุงใชทรัพยากรเปนสินคาในระบบตลาด ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรถูกดึงเขาสูศูนยกลาง และไมมีการ
กระจายผลประโยชนใหสังคมอยางทั่วถึงเปนธรรม ในขณะที่นโยบายของรัฐขาดบูรณาการ ขาดการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิ่น ขาดองคความรูและระบบขอมูลที่เปนเอกภาพ ทําใหเกิดขอขัดแยงทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
นโยบายสงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ขาดความพอดีพอประมาณได
มีสวนทําลายความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา ปาไม เชน กรณีของยางพาราและปาลมน้ํามัน การเรงเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรโดยละเลยความสมดุลของระบบนิเวศ ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาไมและชายฝง
สงผลกระทบตอระบบนิ เวศที่เปราะบาง และแหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งนําไปสู
ปรากฏการณภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมของประเทศที่มุง
เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจางงานเปนหลัก ไดเปดรับการเคลื่อนยายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงเขาสูประเทศไทย โดยขาดองคความรูและการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อยางรอบคอบ จะทําใหมีการเพิ่มปริมาณการปลอยของเสียและการแพรกระจายของมลพิษที่เปนภาระ
ในการบริหารจัดการ ตอไป
นอกจากนี้ กระแสบริ โ ภคนิ ย มและวงจรการใช สิ น ค า ที่ สั้ น ลง ทํ า ให มี ก ารใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย น้ําเสีย
และอากาศเสีย รวมทั้งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซพิษ ที่ทําใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้น สงผล
ตอการเสียสมดุลของระบบนิเวศ และอาจทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น ทั้งอาจกลายเปน
ขอจํากัดตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย การขยายตัวของเมือง ความหนาแนน
ของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของภาคเมือง กอใหเกิดความตองการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น จน
เกิดการแยงชิงและกลายเปนขอขัดแยงกับภาคชนบท

๒๙

อย างไรก็ ตาม บริ บทการเปลี่ ยนแปลงจากกระแสโลกาภิ วั ตน ที่ มี การรวมตั วทาง
เศรษฐกิจ ไดสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ กอใหเกิดความรวมมือและการแขงขัน
ซึ่งจะทําใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันในภูมิภาค พรอมกับมีขอเรียกรองใหประเทศตอง
ปรั บ มาตรฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มให ดี ขึ้ น กว า เดิ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด ประหยัดการใชทรัพยากร ลดปริมาณของ
เสี ย และมลพิ ษ ได ม ากขึ้ น เทคโนโลยี ชี ว ภาพจะเป น โอกาสในการสร า งนวั ต กรรมใหม ที่ ทํ า ให ฐ าน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น เปนวัตถุดิบที่มีคาในการสรางความกาวหนาดานการแพทย
การเกษตร และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุ พื้นฐาน
การศึกษาและระดับความรูที่สูงขึ้น และกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติมากขึ้น ไดทําใหรูปแบบของ
สินคาและบริการสวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป สูความนิยมในสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คํานึงถึงการรักษาสุขภาพ และนิยมการทองเที่ยวในเชิงนิเวศ ซึ่งไดสรางโอกาสในการพัฒนาใหเกิดความสมดุล
ในระหวางมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป

๓.๔ สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ
กระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศทําใหเกิด
ภาวการณเชื่อมโยงกันของโลก รวมถึงเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนขามพรมแดนทางภูมิศาสตรอยางเสรีและ
รวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และแนวคิดและคานิยมอยางกวางขวาง เกิดเปนกระแส
ที่ผลักดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนทาทีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการประเทศใหสอดรับ
กับกระแสประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษ
สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งกระแสการปฏิรูป
เรื่องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะทําใหองคกรระหวางประเทศมีบทบาทในดาน
การเมื องและความมั่ นคงของโลกมากขึ้ น และมี การปฏิ รู ปให โปร งใสและเป นประชาธิ ปไตยมากขึ้ น
ขณะเดียวกันความขัดแยงดานลัทธิอุดมการณที่แตกตางกันยังมีปญหาอยูหลายพื้นที่ นําไปสูการใชความ
รุนแรงและการกอการราย ซึ่งจะคุกคามตอการเสริมสรางประชาธิปไตยและความมั่นคงของนานาประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมไทย โดยในดานการปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญเปน
ตัวเรงใหเกิดการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจ เปดโอกาสกระแสการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกระบวนการมีสวนรวมใหเขมแข็งมากขึ้น และในดานปฏิรูปสังคมไทยได
ใหความสําคัญตอการพัฒนาคนดวยการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข การคุมครองทางสังคมอยาง
เปน ธรรมและเทา เทียมกัน ตลอดจนการดูแ ลทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม วัฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้ในชวงเกือบทศวรรษที่ผานมา ไดมีความพยายามที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ โดยสังคมไทยทุกระดับมีความตื่นตัวและ
ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการในภาคสวนของตนเองใหมีธรรมาภิบาลมากขึ้น ทั้งใน
เรื่องการปฏิรูปราชการ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน ในขณะที่ภาคประชาชนเริ่มไดรับ
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและเขารวมในกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น โดยสถานะ
ดานการบริหารจัดการประเทศที่สําคัญ สรุปไดดังนี้

๓๐

(๑) กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเริ่มเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวม
กับภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด
(๑.๑) ภาคการเมืองปรับตัวเขมแข็งขึ้น และมีเสถียรภาพอยางมาก อันเปนผล
สืบเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําใหระบบพรรคการเมือง
รัฐบาล และระบบรัฐสภามีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีมีความ
ชัดเจนในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ การผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปน
ธรรม รวมทั้งรัฐบาลยังใหความสนใจเปนอยางมากกับการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ
(๑.๒) การปฏิรูประบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตกระบวนการบริหารจัดการยังรวมศูนยอํานาจทั้งมีลักษณะปดคอนขางมาก และยังขาดกระบวนการ
มีส วนร วมของประชาชน การปฏิ รูประบบราชการที่ ดํ าเนิ นการอย างต อเนื่อง ทั้ งการปรั บโครงสร าง
กระทรวง ทบวง กรม และการปฏิรูปการบริหารจัดการไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยมี
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเครื่องมือผลักดันที่
สําคัญ สงผลใหสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรม และเปดเผยตอสาธารณะอยางกวางขวาง ซึ่งการปฏิรูป
ดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐเพิ่มขึ้น ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในดานตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับภาพรวมในป ๒๕๔๗ เทากับ
๓.๘๒ ซึ่งเพิ่มจากป ๒๕๔๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๖๑
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวยังไมตอบสนองตอการสรางการบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการภาครัฐยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ การกําหนดนโยบาย
แผนงาน/โครงการจะดําเนินการในราชการสวนกลาง เชนเดียวกับระบบงบประมาณที่กําหนดใหกระทรวง ทบวง
กรม และรัฐวิสาหกิจเทานั้นที่เปนหนวยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน สวนการมอบอํานาจและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดใหราชการสวนภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ) ยังไมเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมเขมแข็งและขาดอิสระในการ
จัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง และการบริหารงานยังไมเปนอิสระจากสวนกลางอยางแทจริง
อยางไรก็ดี การดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้นตามแผนการกระจายอํานาจและ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งผลการดําเนินงานจนถึงตนป ๒๕๔๘ พบวา การ
กระจายอํานาจดานการเงินการคลัง สามารถจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากรอยละ ๒๐.๙๒ ในปงบประมาณ ๒๕๔๔ เปนรอยละ ๒๔.๐๕ ในปงบประมาณ ๒๕๔๙
ในสวนการถายโอนภารกิจดําเนินการไปแลวจํานวน ๑๘๐ ภารกิจ และยังไมไดถายโอน ๖๔ ภารกิจ โดย
ครึ่งหนึ่งของภารกิจที่ยังไมถายโอนเปนดานการจัดการศึกษาและสาธารณสุข ขณะที่การถายโอนบุคลากร
ไดดําเนินการไปแลวในชวงปง บประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ จํา นวนรวม ๔,๕๕๙ คน เปน ขา ราชการ
๑,๓๗๘ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๘๑ คน สวนใหญเปนบุคลากรที่มีภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน และ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต

๓๑

(๑.๓) ภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และมีบทบาท
เพิ่ มขึ้ น ทั้ งทางการเมื องและการพั ฒนาท องถิ่ น ประชาชนตื่ นตั วด านการเมื องและเขามามี ส วนใน
กระบวนการตัดสินใจเลือกผูที่จะมาทําหนาที่นิติบัญญัติและบริหารในลักษณะของการใชสทิ ธิในการเลือกตัง้
เพิ่มมากขึ้น จากสัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งที่ต่ําสุดเพียงรอยละ ๒๙.๕๑ ในป ๒๔๙๑ ไดเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
จนเปนรอยละ ๗๐.๖ ในป ๒๕๔๔ และ ๗๒.๖ ในป ๒๕๔๘ ซึ่งนับเปนอัตราที่สูงที่สุดตลอดชวงที่ผานมา
อยางไรก็ตามบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ จึงจํากัดอยูในขั้นตอนของการให
ขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอทิศทางของการพัฒนาเทานั้น ยังเขาไมถึงอํานาจการตัดสินใจในเชิง
นโยบาย ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปจจุบันภาคประชาชนมีความตื่นตัวเขารวมกับ
ภาคสวนอื่นๆ ในกระบวนการบริหารจัดการประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการมีสวนรวมในระดับ
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น การแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ การเสนอกฎหมาย
การยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวายังมีปญหา
เกี่ยวกับกฎเกณฑที่ซับซอน ยุงยาก และไมเอื้อตอกระบวนการมีสวนรวม
(๑.๔) ภาคธุรกิ จเอกชนเปนกลไกที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น แตยังไมมีพลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทการพัฒนาประเทศรวมกับภาครัฐมาตั้งแตชวงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ - ๔ ที่ดําเนินการในรูปสภาหอการคาไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคม
ธนาคารไทย เปนตน ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ ไดมีการรวมมือกันในรูปของคณะกรรมการการรวม
ภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการผลิตและการสงออกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ซึ่งสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ไดกอใหเกิดความขัดแยงในเรื่องการใช
ทรัพยากร และความไมเปนธรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ผลประโยชนจากการพัฒนากระจุกตัวอยูใน
เฉพาะกลุมนักธุรกิจและอุตสาหกรรม สวนเกษตรกร ผูใชแรงงาน ประชาชนไมไดรับผลประโยชนอยาง
เสมอภาค สถานการณดังกลาวไดทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ที่สาเหตุสําคัญ
สวนหนึ่งเกิดจากการลงทุนที่เกินตัวและลงทุนในกิจกรรมที่ไมเหมาะสมของภาคเอกชน เนื่องจากขาดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางบรรษัทภิบาล โดยผลักดัน
ใหมีแนวทางและหลักเกณฑสงเสริมธรรมาภิบาลสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อให
เปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการพัฒนาและการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท และเปนปจจัยที่จะชวยใหมูลคา
หุนของกิจการเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งชวยลดตนทุนในการกูยืม ซึ่งสรางความตื่นตัวใหภาคเอกชนมาก แตก็ยัง
จํากัดอยูในองคกรธุรกิจขนาดใหญไมกี่แหง และยังไมมีจํานวนมากพอที่จะสรางกระแสการขับเคลื่อน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาพรวม
สําหรับธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีขึ้นในสายตาตางประเทศโดยการ
จัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันจัดอันดับ IMD ได ปรากฏวาอันดับโดยเฉลี่ยของประเทศ
ไทยดีขึ้น จากอั น ดั บ ที่ ๓๖ ในป ๒๕๔๔ เลื่อ นขึ้น เป น อั น ดั บ ที่ ๓๒ ในป ๒๕๔๕ อัน ดับ ที่ ๓๑ ในป
๒๕๔๗ อั น ดั บ ที ่ ๓๐ ในป ๒๕๔๘ และยัง คงที ่อ ัน ดับ ที ่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙ โดยปจ จัย สว นใหญที่
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นํามาใชในการจัดลํา ดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนไดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะความรับผิดชอบทางสังคม
การใหค วามสํา คัญ ตอ ลูก คา และการปรับ ตัว ตอ การเปลี่ย นแปลงที ่ม ีก ารปรับ ตัว จากเดิม ขึ้น มาก
อยางไรก็ตาม ปจจัยดอยที่ยังมีอยู ไดแก ความนาเชื่อถือของผูบริหาร ความสามารถของผูบริหารในการ
สรางมูลคาใหผูถือหุน และดานความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน ขณะที่ความโปรงใส และ
ความเปนธรรมแมจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตยังมีเรื่องการใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนในการซื้อขาย
หลักทรัพย และเรื่องการแขงขันทางการคาที่ภาคเอกชนไทยมีความจําเปนตองปรับปรุงเพิ่มขึ้น
(๒) กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี
ขณะที่กลไกการตรวจสอบภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ
(๒.๑) กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการยุติธรรมยังปรับตัวไมทัน
กับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเอื้อประโยชนตอ
ธุรกิจอุตสาหกรรมมากกวาเศรษฐกิจขนาดเล็กในชุมชน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ซึ่งเปน
เครื่องจัดสรรสิทธิและอํานาจนั้น ยังเปดโอกาสการใชดุลยพินิจแกเจาหนาที่รัฐคอนขางมาก ขาดความ
โปรงใส และเกณฑวัดความถูกผิด ในขณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนระบบภาษีอากร มุงสนับสนุน สงเสริม และคุมครองภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
และการคามากกวาการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ทําใหเอื้อประโยชนและ
จัดสรรสิทธิใหแกธุรกิจขนาดใหญมากกวาการดูแลภาคธุรกิจขนาดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน เกษตรกรในชนบท
(๒.๒) กลไกตรวจสอบการใช อํ า นาจของรั ฐ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานขององคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญจึงขาดความเชื่อมั่นจากสังคม ทําใหเกิดการ
ละเมิดหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกระทบตอความพยายามในการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี
และมีธรรมาภิบาล ในขณะที่กลไกตรวจสอบถวงดุลนอกภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคนักวิชาการ กลุมสถาบัน/วิชาชีพยังมีบทบาทจํากัดเฉพาะเรื่อง
เฉพาะดาน ยังไมมีการทํางานเชิงลึก เชิงตรวจสอบสืบสวน และยังขาดการทํางานในลักษณะเครือขายที่จะ
กอใหเกิดพลัง
(๓) วัฒ นธรรมอุ ป ถั ม ภยั ง คงเปน อุป สรรคขั ด ขวางการเสริม สรา งธรรมาภิบ าล
ในสังคมไทย
แมวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีบทบัญญัติที่มุงใหการเมือง การบริหารจัดการมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งกระจายอํานาจทางการเมือง การปกครอง และการเงินการคลัง แตโดย
พื้นฐานของสังคมไทยยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ประกอบกับการขาดคุณธรรมและจิตสํานึก
สาธารณะทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่หรือประโยชนสาธารณะ
การปฏิบัติหนาที่หรือการใชอํานาจขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคลคอนขางมาก จึงทําใหมีปญหาความ
ไมเปนธรรม ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบที่ขยายตัวในรูปแบบที่ซับซอน

๓๓

สํ าหรั บความโปร งใสในการบริ หารจั ดการภาครั ฐมี แนวโน มที่ ดี ขึ้ น โดยดั ชนี ชี้ วั ด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) เปนตัวชี้วัดที่พัฒนาโดยองคกรเพื่อความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และมหาวิทยาลัยกอตทิงเกน ในประเทศเยอรมนี
ซึ่งมี การสํ ารวจและจั ด อัน ดับ ภาพลั ก ษณค อร รัป ชั่ น เป นประจํา ทุกป มีภ าพลั ก ษณดีขึ้น ตอเนื่องจาก
คะแนน ๓.๒ เมื่ อ ปลายแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๘ ไดสูงขึ้ น เป น ๓.๘ ในป ๒๕๔๘ แตยัง อยูใ นระดั บ
คอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม จากการประเมินของ World Economic Forum พบวา ความโปรงใสของ
ภาครัฐในการชี้แจงเรื่องการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ อยูในระดับ ๔.๑-๔.๓
ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยที่ ๓.๘-๓.๙ จากจํานวนประเทศที่สํารวจทั้งหมด ๘๐-๑๐๔ ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเพื่อนบานในประเทศอาเซียนยังอยูในระดับปานกลาง โดยอยูในระดับดีกวา ฟลิปปนส เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย แตยังต่ํากวามาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งมีคะแนนสูงอยูในลําดับตนๆ ของโลก

๔ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
๔.๑ แนวคิดหลัก
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบอยางกวางขวางตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมาและสถานะของประเทศไทยไดสะทอน
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมสมดุล
ไมยั่งยืน และเปราะบางตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
ซับซอนมากขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหเปนไป
ในทางสายกลางตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการพั ฒ นาแบบองค ร วมที่ มี ค นเป น
ศูนยกลางเพื่อใหประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรมและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) กระบวนทรรศนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนาจําเปนตองปรับเปลี่ยนให
ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลางบนพื้ น ฐานดุ ล ยภาพเชิ ง พลวั ต ของการพั ฒ นาและพร อ มรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
(๑.๑) ยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการ กลาวคือ
การใชหลัก “ความมีเหตุผล” ในการวิเคราะหและทําความเขาใจกับสถานะของประเทศไดอยางชัดเจนวา
มีจุดออนและจุดแข็งในการพัฒนาเรื่องใดบาง ตองเขาใจถึงโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเลือก
รับหรือนํา สิ่งที่ดีมาประยุกตใ ชในการพั ฒนาประเทศ และพรอมรับมือกั บสถานการณ ที่อาจเป นภัย
คุกคามประเทศ วิธีคิดอยางมีเหตุผลดังกลาวจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับ “ความพอประมาณ” เพื่อ

๓๔

สร า งความสมดุ ล ในการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานความพอดี ร ะหว า งความสามารถในการพึ่ ง ตนเองกั บ
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยคํานึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นและมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
(๑.๒) การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบระมัดระวัง เปนไปตามลําดับขั้นตอนและสอดคลองกับสภาพ
วิถีชีวิตของสังคมไทย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
ตองเสริมสรางศีลธรรมในจิตใจของคนในชาติในทุกภาคสวนและทุกระดับ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ
นักวิชาการและนักธุรกิจเอกชนใหมีสํานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
แนวคิด

แนวทางการดํารงอยู การปฏิบัติตน ในทุกระดับ
ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนา บริหารประเทศ

พอประมาณ
หลักการ

มีเหตุผล

เงื่อนไข

ความรอบรู

ความรูในตัวคน ใน
หลักวิชา รอบคอบ
ระมัดระวัง

มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี
คุณธรรม
ซื่อสัตย สุจริต

ความเพียร
อดทน ขยันหมั่นเพียร
มีสติ

เชื่อมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/การเมือง
เปา
ประสงค
สรางสมดุล/มั่นคง/เปนธรรม/ยั่งยืน
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

5

(๒) กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา”
แนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงที่ปรับจากการมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มาเปนการพัฒนาที่ยึด “คน” เปนตัวตั้ง ใหความสําคัญกับผลประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชน
เปนหลัก และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
ตองปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากเดิมที่มีลักษณะแบบแยกสวนตามภารกิจและหนาที่ มาเปนแบบ

๓๕

บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง และยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตาม
ความแตกตางของความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอม
ของพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพัฒนาจาก “บนลงลาง”
มาเปนจาก “ลางขึ้นบน” ยึดหลัก “การมีสวนรวมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ
โดยพัฒนาอยางเปนไปตามลําดับขั้นตอน เริ่มตนจากการพึ่งตนเองใหไดกอน แลวจึงพัฒนาไปสูการ
รวมกลุมพึ่งพากันและกันและสรางเครือขา ยการพัฒนาเชื่อมโยงสูภายนอกเพื่อความอยูดีมีสุข และ
ความเจริญกาวหนาในลําดับตอไป แนวคิดการพัฒนานี้อาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “การพัฒนาที่เอาคนเปน
ตัวตั้ง โดยคํานึงถึงทุกมิติของคุณคาความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุขระหวางคนกับคน และ
ระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

(๓) ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไดยึดหลักความสอดคลองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในดานสิทธิและเสรีภาพของคนไทย แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํา นาจรัฐ ทุกระดับ โดยมุงเนน ใหประชาชนทุก ภาคสว นและ
ทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนและกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

๓๖

๔.๒ ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
การพัฒนาประเทศไทยใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโนมทวีรุนแรงขึ้น จําเปนตองหันกลับมาใหความสําคัญกับความ
แข็งแกรงของระบบและโครงสร างต า งๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองได มากขึ้ น และสรา ง
ภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน โดยมีหลักการที่สําคัญคือ
(๑) การเสริมสรางทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาจะใหความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ
ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศไดอยางมั่นคง
(๑.๑) การเสริมสรางทุนสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุก
มิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยเสริมสรางสุขภาวะ และความรูใหมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงและกาวสูสังคมฐานความรู มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม
ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคงดานเศรษฐกิจและสังคม ประชากรทุกชวงวัย ทุกกลุมเปาหมายมีการ
เตรียมความพรอมใหกาวสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ชุมชนมีความเขมแข็ง มีการรวมตัวเปน
เครือขายเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีการใชความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มีอยูในแตละ
ท อ งถิ่ น ชุ ม ชน ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร า งสรรค คุ ณ ค า ทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑.๒) การเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
สูระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โครงสรางการผลิตมีการเพิ่มคุณคาบน
ฐานความรู และความเปนไทย มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน
ทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส การบริหารองคความรู การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ควบคูไปกับ
การเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเปนธรรม
(๑.๓) การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึง และจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานที่
มั่ น คงของการพั ฒ นาประเทศ และเป น ฐานการดํ า รงชี วิ ต ของคนไทยให มี ค วามสุ ข อย า งยั่ ง ยื น
ขณะเดียวกันมีการเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓๗

(๒) การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน
การบริ ห ารประเทศระยะต อไปจํา เปน ตอ งเสริม สรา งความแข็ ง แกร งของระบบ
โครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
โดยบูรณาการการมีสว นรว มของทุก ภาคสว นทุก ระดับ ใหเ กิด พลัง รว มและเปน เครือขา ยที่เขม แข็ง
มีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระบบราชการ และ
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง และเพิ่มบทบาท
มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และการกระจายการจัดสรรทรัพยากรใหแก
ราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และชุมชน พรอมทั้งสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ
เอกชนใหเขมแข็งสุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสรางสมดุลในการจัดสรรและ
กระจายผลประโยชนการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง
ควบคู ไ ปด ว ย อั น จะสนั บ สนุ น ให ก ารบริ ห ารจั ด กาประเทศสู ดุ ล ยภาพ ทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน

๕ วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ
ผลการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมไทยในเวทีทุกระดับที่ผานมา
ประกอบกับการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลง และสถานะของประเทศ รวมทั้งการประเมินสถานภาพ
ทุนของการพัฒนาประเทศ สามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในอนาคต
ที่ทุกภาคสวนเห็นพองตองกัน ดังนี้

๕.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
อยู ภายใต ระบบบริ หารจั ดการประเทศที่ มี ธรรมาภิ บ าล ดํ า รงไว ซึ่ ง ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”

๕.๒ พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังกลาว เห็นควรกําหนดพันธกิจ
ของการพัฒนาประเทศ ดังนี้

๓๘

(๑) พัฒ นาคนใหมีคุณ ภาพ คุณ ธรรม นํา ความรอบรูอ ยา งเทา ทัน มีสุข ภาวะที่ดี
อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม
ในยุคโลกาภิวัต น บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจ ส วนรวมอยา งมีประสิทธิภ าพ มีระดับการออมที่
พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไปไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการ
พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ
แขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อ
คุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติ
จากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ
(๔) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประเทศให เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใต ร ะบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบ
ตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร

๖ วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อ
กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้

๖.๑ วัตถุประสงค
(๑) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล
ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

๓๙

(๒) เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชน เชื่ อ มโยงเป น เครื อ ข า ย เป น รากฐานการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ
(๓) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรู
และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิต
สูงขึ้น
(๔) เพื่อสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน การคลัง
พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(๕) เพื่ อสรางระบบการแขงขัน ดานการคาและการลงทุน ใหเปนธรรม และคํา นึงถึ ง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม
(๖) เพื่ อ เสริ ม สร า งความอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ค า ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ควบคูกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มให เ ป น ฐานที่ มั่น คงของการพัฒ นา
ประเทศ และการดํา รงชีวิ ตของคนไทยทั้งในรุน ปจ จุบันและอนาคต รวมทั้งสร างกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน
(๗) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูกับการ
เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข

๖.๒ เปาหมาย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน
(๑.๑) การพัฒนาคน
๑) คนไทยทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นร า งกาย
สติปญ ญา คุณ ธรรม จริย ธรรม อารมณ มีค วามสามารถในการแกปญ หา มีทัก ษะในการประกอบ
อาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข

๔๐

๒) เพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒ นากํา ลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาเปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๓) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับการลด
อัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงใน
ระยะยาว
(๑.๒) การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบ
มีส ว นรว ม และองค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น นํา แผนชุ ม ชนไปใชป ระกอบการจัด สรรงบประมาณ
เพิ่ม กิจกรรมสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขา ถึง
แหลงทุน การมีสวนรวมในการตัด สิน ใจ และลดสัด สว นผูอยูใ ตเสน ความยากจนลงเหลือรอยละ ๔
ภายในป ๒๕๕๔
(๒) เปาหมายดานเศรษฐกิจ
(๒.๑) โครงสรางเศรษฐกิจ สัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวาง
ประเทศเพิ่มขึน้ เปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔
(๒.๒) เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป
สัด สวนหนี้สาธารณะตอผลิ ต ภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ ๕๐ และความยืด หยุนการใช
พลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๒.๓) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สัดสวนรายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุด
รอยละ ๒๐ แรกตอรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ไมเกิน ๑๐ เทาภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวน
ผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๓) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(๓.๑) รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘
ของพื้นที่ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร

๔๑

(๓.๒) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยรักษาคุณภาพน้ําใน
ลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ตองมีคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไมเกิน
๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือ
ไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสีย
อันตรายจากชุมชนและอุ ตสาหกรรมไดรับการจั ดการอยา งถูกตอง รอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสีย
อันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ
(๔) เปาหมายดานธรรมาภิบาล
(๔.๑) มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใส
อยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔ ระบบราชการมีข นาดที่เ หมาะสม และมีก ารดํา เนิน งานที่คุม คา เพิ่มขึ้น
ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถิ่น
มีขีดความสามารถในการจัด เก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาคประชาชน มีค วาม
เขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ
(๔.๒) สรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย
ให มี การศึ กษาวิ จั ย พั ฒนาองค ความรู ในด านวั ฒนธรรมประชาธิ ปไตย วั ฒนธรรมธรรมาภิ บาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธีเพิ่มขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากขึ้น
จะสงผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตเปนอยางมาก ซึ่ง
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชน ทั้งนี้ การประเมิน
สถานะของประเทศในเวทีโลกและการประเมินสถานภาพทุนของประเทศในระยะที่ผานมา ไดสะทอนใหเห็น
โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของประเทศ ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตสภาวะแวดลอมดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป
การใชโอกาสและเลี่ยงภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตนที่ตองเนนการพัฒนาบนฐานความรู
และสรางนวัตกรรม และการคาเสรี รวมทั้งการที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และองคความรูอยาง
กวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทย ซึ่งปจจุบันคุณภาพ
การศึกษายังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง และยังไมพรอมที่จะเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยาง
เหมาะสม ขณะเดียวกันจะชวยเสริมโอกาสการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตสินคาและบริการบนฐาน

๔๒

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนจุดแข็งที่สังคมไทยมีกระจายอยูทุกพื้นที่
เพื่อสรางคุณคาและเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการที่มีความโดดเดนจากประเทศคูแขง และสรางรายได
ใหสินคาและบริการของประเทศได
ขณะเดียวกันยังสามารถใชศักยภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ควบคูกับเครือขาย
ชุมชนเขมแข็งที่มีอยูในหลายพื้นที่ ภายใตกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติ มาสรางโอกาสการผลิต
สินคาและบริการเชิงอนุรักษและสุขภาพ ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมี
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางความมัน่ คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยคนและชุมชนสามารถอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล
นอกจากนี้ สามารถใชจุดแข็งจากระบบเศรษฐกิจไทยที่มีฐานการพัฒนาที่หลากหลายทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ มีบรรยากาศการลงทุนและการแขงขันที่ดี รวมกับกระแสโลกาภิวัตน
ที่ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการเปนไปอยางเสรี มากําหนดแนวทางปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ที่เนนการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีคุณภาพ
แขงขันได และกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม อีกทั้งยังใชโอกาสจากกระแสผลักดันธรรมาธิบาลและ
ประชาธิปไตยในสังคมโลก รวมกับการใชโอกาสที่ประชาชนตื่นตัวมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ และมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ มาเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการประเทศสูความยั่งยืน
ดังนั้น ในการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศไทยจําเปนตองกําหนด
ยุท ธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ภายใตการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยูบนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เชื่อมโยง
ทุกมิติอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง ขณะเดียวกัน
ยอมรับความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง โดยมุงสรางดุลยภาพการพัฒนา
ระหวาง “ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในชนบทที่เปนฐานรากของสังคม และ
ความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนอยางเปนธรรม” กับ “ความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสรางเครือขายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใชความรอบรู
คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่ อยูบนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมี
ภูมิ คุมกันที่ดีใหพรอมรั บการเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี โดยให
ความสําคัญกับการเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ
แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยาง
รูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนใน
สังคม และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชน

๔๓

และสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้

๗.๑ ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพคนและสั ง คมไทยสูสั ง คมแห ง ภูมิ ป ญ ญาและ
การเรียนรู ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจ
ควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมวัยตลอดชีวิต และสามารถจัด การกับองคค วามรู ทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้ง
เสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู โดยเนน
การพัฒ นาระบบสุขภาพอย างครบวงจร และการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกั นในสั งคมไดอยางสันติสุข
ดํารงชี วิตอย างมั่ นคงทั้ งในระดั บครอบครัวและชุ มชน สรางโอกาสในการเข าถึ งแหลงทุ น ส งเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม

๗.๒ ยุท ธศาสตรก ารสรา งความเขม แข็ง ของชุม ชนและสัง คมใหเ ปน รากฐานที่
มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการ
รวมตัว รวมคิด รวมทํา ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของ
ชุมชน การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนที่เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง สงเสริมการ
รวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งสรางระบบบมเพาะ

๔๔

วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล และ
การสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

๗.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ
ปรับโครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและ
บริการจากองคความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งสราง
บรรยากาศการลงทุน ที่ดีดว ยการพัฒ นาโครงสรา งพื้น ฐานและระบบโลจิส ติก ส การปฏิรูป องคก ร
การปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในดานตางๆ และการดําเนินนโยบายการคาระหวา ง
ประเทศใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมทั้งการสรางภูมิคุมกัน
และระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
การส ง เสริ ม การออม การพั ฒ นาพลัง งานทางเลื อก และใช พ ลั ง งานอย า งมีป ระสิ ทธิภ าพ ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง เพื่อใหการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น

๗.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุล
ของระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นดวยการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน ตลอดจน
สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
และพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ

๗.๕ ยุ ท ธศาสตร ก ารเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การประเทศ มุ ง
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย เสริมสรางความเขมแข็งของภาค
ประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ พรอมทั้งสรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล โดยเนนการบริการแทนการกํากับควบคุมและทํางานรวมกับ หุนสวนการพัฒนา
รวมทั้งกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ตลอดจน
สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล นอกจากนั้นดําเนินการปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความ
สมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา รวมทั้งการรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน

๔๕

๘ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวน
มี ส ว นร ว มในการขั บ เคลื่ อ น โดยนํ า เอาแนวทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร ข องแผนมาแปลงไปสู
แผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ การสรางองคความรู รวมทั้งการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ
ดังนี้

๘.๑ เสริม สรา งบทบาทการมีสว นรว มของภาคีพัฒ นา จัด ทํา แผนปฏิบัติก ารใน
ระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุน
ซึ่งกันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับตางๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๘.๒ กํ าหนดแนวทางการลงทุ นที่ สํ าคั ญตามยุ ทธศาสตร การพั ฒนาในแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม ความเขมแข็งของชุมชน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางธรรมาภิบาล

๘.๓ เรง ปรับ ปรุง และพัฒ นากฎหมายเพื่อ สนับ สนุน การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรใ ห
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อ
ตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และ
เรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรฯ และ
การบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้ง
การยกรางขึ้นใหม

๔๖

๘.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ สู ก ารปฏิ บัติ โดยให ค วามสํ าคั ญ กั บ การศึ กษาวิ จัย สร า ง
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิ บั ติ และระดั บนโยบายได ต อไป โดยมี ประเด็ นสาระงานวิ จั ยหลั กๆ ตามประเด็ น ยุ ทธศาสตร ทั้ ง
๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๘.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการ
พัฒนาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส
และตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีชี้วัด ผลสําเร็จ
และผลกระทบของการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๐ ทั้ง ในระดับ ภาพรวม และระดับ ยุท ธ
ศาสตร ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการ
ติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง

๘.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการ
วางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และสงเสริมการเชื่อมโยงโครงขาย
ขอมูลระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชน
รวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว

บ ท ที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สูสังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู
๑ บทนํา
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน
เนื่ อ งจาก “คน” เป น ทั้ ง เป า หมายสุ ด ท า ยที่ จ ะได รั บ ผลประโยชน แ ละผลกระทบจากการพั ฒ นา
ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคน
ในทุกมิติอยางสมดุล ทั้งจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ เพื่อใหเพียบพรอมทั้งดาน
“คุณ ธรรม” และ “ความรู” ซึ่งจะนํา ไปสูการคิด วิเคราะหอยา ง “มีเ หตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง
ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช
หลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะ
เปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
และมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม อยู ใ นครอบครั ว ที่ อ บอุ น และสั ง คมที่ ส งบสั น ติ สุ ข
ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเปนธรรม
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
จากการที่ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ทําใหประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใน ๒๐ ปขางหนา
ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ ๒๔.๓ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๒๐.๒ ใน
ป ๒๕๕๘ ประชากรวัยทํางานยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๖๕.๙ ในป ๒๕๔๓ และสูงสุด
ในป ๒๕๕๒ คือ รอ ยละ ๖๗.๑ กอ นจะลดลงเปน รอ ยละ ๖๖.๐ ในป ๒๕๕๘ ประชากรวัย สูง อายุ
มีสัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับจากรอยละ ๙.๕ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๑๓.๘ ในป ๒๕๕๘ จึงมีระยะเวลา
นอยในการเตรียมความพรอมคนและระบบตางๆ
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การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุชี้ประเด็นที่พึงระวัง คือ ภาระ
พึ่งพิงสูงขึ้น คนวัยแรงงานตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุ ขณะที่พื้นฐานความรู ทักษะ และ
ผลิตภาพแรงงานของไทยยังต่ํา การผลิตของประเทศจะลดลงสงผลกระทบเชิงลบตอขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชวงที่ประชากร
วัยแรงงานมีสัดสวนสูงจึงมีความจําเปนเรงดวนกอนที่กลุมวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง การบริการทาง
สังคมรวมถึงการจัดระบบการคุมครองทางสังคมตางๆ ที่มีอยูอาจไมเพียงพอ โดยเฉพาะบริการทาง
การแพทย เนื่องจากแบบแผนการเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คาใชจาย
ในการจัดบริการสาธารณสุขและการจายผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุที่จะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยมีโอกาสจากการที่ประชากรโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่เปนสังคมผูสูงอายุ และ
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงที่นิยมบริโภคสินคาธรรมชาติและกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันออก
ทําใหสามารถนําจุดแข็งดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
การประเมินสถานะการพัฒนาคนและสังคมไทยพบวาคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตผลการ
พัฒนาชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญหลายประการที่ตองเรงแกไขและเสริมสรางใหเขมแข็ง
การพัฒนาดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ แตยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวา
ประเทศในแถบเอเชียที่มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ๑๐-๑๒ ป อัตราสวนนักเรียนตอประชากรเพิ่มขึ้นทุก
ระดับ การเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๑.๒ ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
๔๔.๓ แตคุณภาพการเรียนเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๔ วิชาหลัก
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ ๕๐ มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาด
ความเขมแข็งในดานความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานดานการคิด วิเคราะหและสรางสรรค ทักษะ
การอานของนักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ ๒ จากทั้งหมด ๕ ระดับ
คนไทยไดรับโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมากขึ้นแตยังไมสามารถเชื่อมโยงความรูสูการใช
ประโยชนไดเทาที่ควร รอยละ ๒๒ ของหมูบานทั่วประเทศมีศูนยการเรียนรูชุมชน การเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น คนไทยมีคอมพิวเตอรใช ๕๗ เครื่องตอประชากรพันคนแตต่ํากวา
อเมริกาที่มีอัตรา ๗๖๓ เครื่องตอประชากรพันคน การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต ๑๑๖.๗ คนตอ
ประชากรพันคน แตยังคงต่ํากวา ๖ เทาเมื่อเทียบกับประเทศไอซแลนด ซึ่งเขาถึงเครือขายสูงที่สุดในโลก
ขณะที่ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่มีความสามารถในการอานเขียนและ
คํานวณในเบื้องตนที่นําไปสูการคิดเปนทําเปน เพียงรอยละ ๖๐ ของประชากร
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ แมแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา
เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๓๕.๖ ในป ๒๕๔๕ เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ แตความตองการของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมมีถึงรอยละ ๖๐ ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําคิดเปน ๖.๒
เหรียญสหรัฐตอคนตอชั่วโมงเทียบกับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวันที่มากกวา ๑๑ เหรียญสหรัฐ

๔๙

กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรยังมีสัดสวนที่ไมเหมาะสม และมีการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาต่ํา ภาคอุตสาหกรรมมีกําลังคนระดับกลางและระดับสูงนอยกวารอยละ ๒๐ บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอยูเพียง ๖.๗ คน-ปตอประชากรหมื่นคน ใน
ป ๒๕๔๖ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ ๐.๒๖ ต่ํากวาคาเฉลี่ย ๗ เทา แมวาการสรางองคความรูใหม
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยู
ในระดับต่ํา จํา นวนสิทธิบัต รที่จ ดทะเบียนในประเทศไทยมีรอ ยละ ๐.๔ ของสิทธิบัตรทั่ว โลกและ
รอยละ ๗๗ เปนของชาวตางชาติ
การจัดบริการสุขภาพมีทั่วถึง คนไทยรอยละ ๙๖.๓ มีหลักประกันสุขภาพ โครงสรางพื้นฐาน
ดานสุขภาพระดับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ การเจ็บปวยโดยรวมลดลง แตการเจ็บปวยดวยโรคที่
ปองกันไดยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ชาย ๖๘ ป
หญิง ๗๕ ป สูงกวาคาเฉลี่ยของโลก แตยังหางจากประเทศญี่ปุนที่มีอายุยืนที่สุด คือ ชาย ๗๘ ป และ
หญิง ๘๕ ป การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเปน ๑,๗๙๘.๑ ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ แตเนื่องจาก
คนไทยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพทั้งการบริโภคและการใชชีวิต ทําใหการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกัน
ไดเพิ่มขึ้น ทั้งการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง มีอัตราเพิ่มรอยละ
๑๘.๔ ๑๔.๒ ๑๓.๔ และ ๔ ตามลําดับ รวมทั้งปญหาภาวะโภชนาการเกิน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุก
กลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมเด็กซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับระดับเชาวนปญญาที่อยูในเกณฑคอนขางต่ํา นอกจากนี้
โรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ เปนตน ยังเปนปญหาสุขภาพที่
เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขอยางจริงจัง
การลงทุนดานสุขภาพของประเทศไทยอยูในเกณฑต่ํา คือประมาณรอยละ ๓.๓ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเปนอัตราที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยที่รอยละ ๗.๗ สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากรไมเพียงพอ ๓๐ คนตอประชากรแสนคน ในขณะที่ญี่ปุนมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน จีน ๑๖๔
คนตอประชากรแสนคน และมีการกระจุกตัวของบุคลากรในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง
หลักประกันทางสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง ป ๒๕๔๘
แรงงานที่ประกันตนภายใตระบบประกันสังคมมีจํานวน ๘.๒ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๓ ของกําลัง
แรงงาน สวนแรงงานนอกระบบซึ่งมีกวารอยละ ๗๐ ยังไมสามารถเขาถึงระบบประกันสังคม และการ
เขาถึงบริการทางสังคมของคนยากจนและผูดอยโอกาสในลักษณะการสงเคราะหเพิ่มขึ้นแตยังไมทั่วถึง
นอกจากนี้ ในภาวะที่มีความเปนเมืองมากขึ้น คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แมคดียาเสพติดมีแนวโนมลดลงแตพัฒนาการของยาเสพติดและการคา
ในรูปแบบใหมเปนเรื่องที่ตองเตรียมรับมือ อาทิ เชน ทางอินเตอรเน็ต ไปรษณีย ขณะเดียวกันการกอ
อาชญากรรมยังมีแนวโนมสูงขึ้น สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพย เพิ่มจาก ๑๐๙.๗ คดีเปน ๑๒๒.๑ คดี
ตอประชากรแสนคน คดีชีวิต รางกายและเพศ เพิ่มขึ้นจาก ๖๐.๕ คดีเปน ๗๓.๔ คดีตอประชากรแสนคน
และเด็กมีแนวโนมกระทําผิดมากขึ้น

๕๐

คนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม จริยธรรม และพฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการดําเนิน
ชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมตางชาติที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสรางสรรคยังมีนอย สื่อที่
เปนภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้นแมมีมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด เว็บบริการทางเพศ
เพิ่ ม ขึ้ น ๓ เท า ตั ว ขณะที่ ค นไทยโดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชนยั ง ไม ส ามารถคั ด กรองและเลื อ กรั บ
วัฒนธรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม ประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบั นการศึ กษามี บทบาทน อยลงในการปลู กฝ งคุ ณธรรมจริ ยธรรม และพัฒนาศั กยภาพคนไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ครอบครัว มีความเปราะบาง อัตราการหยารางสูงขึ้นจาก ๔.๔ คูตอพัน
ครัวเรือนในป ๒๕๔๔ เปน ๕.๐ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๔๘ สถาบันการศึกษา ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณธรรมของผูเรียนไมมากเทาที่ควร สถาบันศาสนา ยังใชประโยชนจากศาสนสถานและบุคลากร
ทางศาสนาซึ่งมีอยูมากมายไมเต็มที่ และขาดความสอดคลองกับภาวะปจจุบัน อยางไรก็ตาม ประเทศไทย
มีวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายโดดเดน และระบบความสั มพั น ธที่เปน วัฒนธรรมและเปน
รากฐานในการสรางความเขมแข็งใหสังคมไทย และเปนตาขายนิรภัยทางสังคม รวมทั้งมีภูมิปญญาไทย
ที่มีการสั่งสม สืบทอดและรักษาไวอยางรูคุณคา มีปราชญและผูรูที่กระจายอยูทั่วประเทศกวา ๑.๗ ลานคน
หากยังมีการถายทอด สืบคน ถอดความรู รวบรวม พัฒนาและนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบนอย
จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาในอนาคต ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู จึงมุงพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคนไทยใหมี
คุณธรรมนําความรู โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต
ตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให
สอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและ
พัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหม
ตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสรางสุขภาวะ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแล
สุขภาพเชิงปองกัน การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและ
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ และการเสริมสรางคนไทยใหอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข โดยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความ
มีเ หตุ มี ผ ล ดํ า รงชี วิ ต อย า งมั่ น คงทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว และชุ ม ชน พั ฒ นาระบบการคุ ม ครองทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรม
แบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและ
หนาที่ของพลเมืองและความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง

๕๑

๒ วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาคนและสังคมไทย
๒.๑ วัตถุประสงค
(๑) สรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา และเสริมสรางสมรรถนะกําลังคน สามารถประกอบอาชีพเพื่อ
ดํารงชีวิตและสนับสนุนการแขงขันของประเทศ
(๒) เสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน
การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ สามารถลดการเจ็บปวยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล
(๓) สรางระบบคุมครองทางเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินให
คนไทยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงและอยูรวมกันอยางสงบสุข

๒.๒ เปาหมาย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในป ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) เปาหมายเชิงคุณภาพ
คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม
จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข
(๒) เปาหมายเชิงปริมาณ
(๒.๑) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป
(๒.๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกวารอยละ ๕๕
(๒.๓) เพิ่มกําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเปนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของกําลัง
แรงงานทั้งประเทศ
(๒.๔) จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน ๑๐ คนตอประชากร
๑๐,๐๐๐ คน
(๒.๕) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป
(๒.๖) ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได ๕ อันดับแรก ไดแก
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกราย (มะเร็ง)
(๒.๗) ผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง
(๒.๘) ลดคดีอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐

๕๒

๓ แนวทางการพัฒนา
เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน
แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูในระยะ ๕ ป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใน ๓ มิติ คือ
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู โดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตามความเหมาะสมของคนทุก
กลุมทุกวัย เพื่อใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง และสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุงเสริมสรางคนไทยใหมีสุขภาวะที่ดี ควบคูกับ
การเสริมสรางคนไทยให อยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม
กระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต

๓.๑ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยมุงเตรียมเด็กและเยาวชน
ทั้ ง ด า นจิ ต ใจ ทั ก ษะชี วิ ต และความรู  พื ้น ฐานในการดํ า รงชีว ิ ต การพั ฒ นาสมรรถนะและทัก ษะ
แรงงาน และเรงผลิต กํา ลั งคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ
การจัดการองคความรู
(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงาม อยูในกรอบของศีลธรรม และมี
จิตสํานึกสาธารณะ โดย
(๑.๑) ผลั ก ดั น ให ค รอบครั ว ชุ ม ชน สถาบั น ศาสนา และสถาบั น การศึ ก ษา
รวมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี หางไกลอบายมุขและยาเสพติด มี
ภาวะผูนํา อุทิศตนเพื่อสวนรวม และมีบทบาทดูแล ตักเตือน เฝาระวังความประพฤติฉันทเครือญาติ
รวมทั้งสืบคนคนดีในสังคม เชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกระดับ
(๑.๒) ปลูกฝงทัศนคติและการเรียนรูในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เปด
โอกาสใหคนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีสวนรวมเรียนรูทํางานรวมกันประสานประโยชน เชน
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ เปนตน และในระดับองคกรของทุกภาคีการพัฒนา มุงสงเสริมใหมี
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น มีความโปรงใสและตรวจสอบได
(๒) การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ
และศีลธรรม ภายใตระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ โดย
(๒.๑) พัฒนาเด็ ก เริ่มตั้ งแตในครรภมารดาจนกระทั่ง เกิดให เ ติบโตตามวัย
อยางเหมาะสมและพรอมเรียนรู โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพ
และพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ฝกใหเด็กคิด วิเคราะหอยาง
มีเหตุผล เปนระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม รูถึงความสามารถที่ตนมีอยู
และรวมมือกับผูอื่น ผานการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู

๕๓

(๒.๒) พั ฒ นาหลั ก สู ต รทั้ ง ในและนอกระบบให ห ลากหลายสอดคล อ งกั บ
พัฒนาการทางสมองที่บูรณาการเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการลดความขัดแยงแบบ
สันติวิธี เปนการสรางความรู ความเขาใจในรากเหงาของตน และเรียนรูการอยูรวมกันอยางสงบสุข พัฒนา
สื่อการเรียนการสอนที่จูงใจใหเด็กสนใจและใฝรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ และพัฒนา
คุณภาพครูใหรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม
(๒.๓) สรางเยาวชนรุนใหมที่มุงศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสรางระบบ
เครือขายผูปกครอง การจัดบริการเพื่อสังคมอยางตอเนื่องทั้งการซอมสราง พัฒนาระบบถายโอนที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมผูที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลับสูภูมิลําเนาไดมีโอกาสเรียนรู
อยางตอเนื่อง สามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๓) พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับการแขงขันของประเทศ โดย
เพิ่มพูนความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานและจัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยง
ตั้งแตระดับพื้นฐานสูระดับวิชาชีพ
(๓.๑) เพิ่มพูนความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานเพื่อเสริมสรางผลิตภาพ
แรงงานใหสูงขึ้นทั้งการคิด วิเคราะห สรางสรรค แกปญหา ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม มีจริยธรรม มีวินัย
ในการทํางาน สามารถรองรับ และเรียนรูเทคโนโลยีที่ซับซอนไดงายปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม
และพรอมกาวสูสังคมแหงการเรียนรู
(๓.๒) จัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพทั้งในดานความรู ความสามารถ
และทั กษะที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม และมี ก ารส ง ต อ อย า งเชื่ อ มโยงตั้ ง แต
ระดับพื้นฐานไปสูระดับวิชาชีพ โดย
๑) เสริมสรางและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน
ชุมชนทุกระดับในการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน โดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นที่หลากหลาย
สําหรับแรงงาน เพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพและเปนชองทางการเปลี่ยนงานตามความถนัด
เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งสงเสริมการฝกงานในสถานประกอบการให
กวางขวาง
๒) ผลักดันองคกรตางๆ ในสังคม เชน องคกรชุมชน สถานประกอบการ
สถาบันการแพทย สถานสงเคราะห เปนตน ใหจัดการศึกษาในรูปศูนยการเรียนที่มุงจัดการเรียนขั้น
พื้นฐานและวิชาการดานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
๓) เร ง รั ด การจั ด ทํ า ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ในสาขาที่ มี ค วามพร อ มและ
สอดคลองกับความตองการและนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหแรงงานไดรับคาจางเหมาะสมกับความรู
ทักษะและประสบการณ มีการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๕๔

๔) สนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีงานทําเหมาะสมตามศักยภาพ โดยผลักดัน
ใหภาคเอกชนรวมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาจัดการฝกอบรมอาชีพและสรางงานใหผูดอยโอกาสทั้ง
ในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ
๕) จั ด ทํ า ข อมู ล ขา วสารและความรู ที่เป น ประโยชน ตอ การทํ า งานและ
ความกาวหนาในวิชาชีพในทุกอาชีพเผยแพรผานสื่อในรูปแบบตางๆ ที่นาสนใจ เขาใจงายและเขาถึงได
ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
(๔) เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหม
ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัย และสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการ
ทุกแขนง
(๔.๑) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม
๑) เรงผลิตนักวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและของ
สังคมไทย เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศ โดย


ผลักดันใหการคนหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพดานตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพใหมีความเปนเลิศทั้งในดานความรูและคุณธรรม โดยสงเสริมให
ครอบครัวสามารถเขาถึงสันทนาการเชิงสรางสรรคและกิจกรรมศิลปตางๆ ที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน


มุงผลิตนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและดานสังคมใหสามารถบริหาร
จัดการความรูไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา เนนสาขาหลัก อาทิ เทคโนโลยี พัฒนาคน สังคม และการ
บริหารจัดการ และรวมทําวิจัยกับตางประเทศที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
๒) พั ฒนานั กวิ จั ยที่ มี อยู ให มี ศั กยภาพ มี ความคิ ดสร างสรรค และความ
เชี่ยวชาญสูงขึ้น สามารถสรางนวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนตอสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย


ปลูกฝงคุณคาในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจใหกับนักวิจัยที่กอใหเกิดการ
รวมกลุ ม สร างเป นเครื อข ายทั้ งในและระหว างประเทศ เพื่ อแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู และถ ายทอดความรู
ประสบการณ สรางสรรคองคความรูใหมที่นํามาใชประโยชนได


สนับสนุนใหทําการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกั บ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มุงสรางสรรคคุณคาและมูลคาเพิ่ม เพิ่มผลิตภาพโดยรวม นําไปสูการพึ่งตนเอง
ในระยะยาว

๕๕

(๔.๒) สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาใหเปนระบบ เนนการมี
สวนรวมอยางจริงจัง กําหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหลงเรียนรูใหกวางขวางในทุกภูมิภาค
๑) สงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกสาขาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่มผานการลงทุนจากตางประเทศ โดยผลักดันใหบริษัทขามชาติจัดกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานการลงทุนจาก
ตางประเทศควบคูกับการสนับสนุนการรวมลงทุนดานวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สรางฐานเทคโนโลยีของตนเอง
๒) กําหนดมาตรการจูงใจที่มุงสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยาง
เต็มที่ ยกเวนภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทุกสาขา จัดใหมีกลไกจัดสรรผลประโยชนที่
เกิดจากการวิจัยและพัฒนาใหแกผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม พัฒนากระบวนการแพรกระจาย ถายทอด
ความรูและเทคโนโลยี และยกยองนักวิทยาศาสตรไทย นักวิจัยและพัฒนาดานตางๆ ที่มีผลงานดีเดนให
เปนแบบอยางสําหรับเด็กและเยาวชน
๓) กระจายและพัฒนาแหลงเรียนรูทุกสาขาวิชา พัฒนาและยกระดับศูนย
ความเปนเลิศดานตางๆ สรางเครือขายองคกรที่เกี่ยวของในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสูภูมิภาคและชุมชน สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ และพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถ
เขาถึงแหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่มุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยกับการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู
(๕.๑) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย ใหตระหนัก
ถึ ง ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ที่ นํ า ไปสู ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน โดย
๑) สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกคนใน
สังคมไทย ใหเห็นความสําคัญและสนใจการเรียนรูในหลายรูปแบบ เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู”
๒) ปรับทัศนคติของสังคมใหยกยองผูที่ใฝศึกษาอยางตอเนื่องเปนคนที่มี
คุณคา มีความขยันหมั่นเพียรและสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
๓) สงเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรูและปรับตัวรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลและความรูอยางกวางขวาง

๕๖

(๕.๒) พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับสภาพ
ของเมืองและชุมชน โดย
๑) เป ด พื้ น ที่ทั้ ง สถานศึ ก ษาและชุม ชนใหเ ปน สถานที่เ รี ย นรู ข องคนใน
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลักสูตรสําหรับคนทั่วไปในมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย เพิ่มการใชประโยชนพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู
ศูนยกีฬา
๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
โดยสํารวจความตองการของผูเรียน จัดหลักสูตรที่มุงใหปราชญ ผูรูในพื้นที่เปนผูสอน มีหลักสูตรสําหรับ
ผูนําการเรียนรูเพื่อใหเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน นักการศึกษา ผูฝกกีฬา ผูนําเยาวชน บรรณารักษ
หองสมุด ผูดูแลพิพิธภัณฑ อาสาสมัคร เปนตน และจัดทําปฏิทินการเรียนรูเพื่อกระตุนความสนใจของ
สาธารณชน รวมทั้งการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเบื้องตนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
(๕.๓) ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับ
ทุกคน โดย
๑) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยกําหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหยอนภาษีใหภาคเอกชนที่รวมลงทุน และสงเสริมให
จัดการเรียนรูในสถานประกอบการ เปนตน ปรับปรุงกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต ใหเอื้ออํานวยและสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานที่เรียนรูใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม
๒) จัดระบบขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเขาถึงผาน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดหนวยใหคําปรึกษาสําหรับการเรียนรูเพื่อแนะนําการเรียนที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสนใจเรียน
(๖) การจัดการองคความรูทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนไทยและสามารถนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
(๖.๑) การจัดการ พัฒนาตอยอด ใชประโยชนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อรักษาองคความรูดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาใหคงอยูและเผยแพรสูสากล โดย
๑) จัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการสืบ คน ถอดความรู/ภูมิปญ ญาที่อยูในตัวคนออกเปนความรูที่ผูอื่นสามารถเรีย นรู
รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลในชุมชน และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน อาทิ การจัดทําแผน
ชุมชน และคุมครองความรูเหลานี้ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย ปองกันมิใหตกไปอยูกับกลุมผลประโยชน

๕๗

๒) สนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากการ
ปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผูรู และผูสูงอายุที่มีประสบการณผานศูนยการเรียนรูในชุมชน และผลักดันให
เปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
๓) นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ และนําไป
ผลิ ตสิ นค าและบริ การ สร างรายได ให ชุ มชน ควบคู กั บการทํ าวิ จั ยพื้ นบ านที่ นั กวิ จั ยในชุ มชนร วมกั บ
สถาบันการศึกษาและภาครัฐ รวมทั้งจัดระบบการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเชิงลึก
(๖.๒) การจัดการความรูระดับประเทศ ที่มุงสรางศักยภาพทางการแขงขันในเวทีโลก
บนฐานของการพึ่งตนเองตามศักยภาพของคนไทย โดย
๑) สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาทุ ก สาขาให ผ ลิ ต องค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางสรรคคุณคา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยปรับมาตรการจูงใจทางการเงินการคลัง สงเสริม
ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาใหพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
๒) พั ฒ นานวั ต กรรมที่ นํ า ไปสู ก ารพึ่ ง ตนเอง สามารถลดการนํ า เข า
เทคโนโลยีจากตางประเทศ และปรับระบบจูงใจดานการเงิน พรอมกับจัดการทรัพยสินทางปญญาอยาง
เปนระบบ ใหความสําคัญกับการคุมครอง การแบงปนผลประโยชน การนําองคความรูไปใชในเชิงพาณิชย
มีองคกร กลไก รับผิดชอบโดยตรง

๓.๒ การเสริมสรา งสุ ขภาวะคนไทยให มีสุ ขภาพแข็ง แรงทั้ งกายและใจ และอยูใ น
สภาพแวดลอมที่นาอยู โดยมุงสรางความมั่นคงดานอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน
(๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา
การฟ น ฟูส ภาพรา งกายและจิ ต ใจ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารและการผลิต บุ ค ลากรด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพการเฝาระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
ที่ทันสถานการณ
(๒) พลิก ฟน แหลง อาหารตามธรรมชาติใ หเ พีย งพอกับ การดํา รงชีวิต โดยเฉพาะ
คนยากจนและดอยโอกาส สงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย ใชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมในการ
เสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูที่มีอยูและองคความรูใหม มา
พัฒนาใหเกิดความอุดมสมบูรณ สรางและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ แทนการใช
สารเคมี รวมทั้งผสมผสานเทคโนโลยีสะอาดในการทําเกษตรกรรม

๕๘

(๓) สนับสนุนใหคนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงทางสุขภาพ ควบคูกับการดูแล
สุข ภาพที่เ หมาะสมตามชว งวัย รูจัก การปอ งกัน โรคเบื้อ งตน มีพ ฤติก รรมการบริโ ภคที่เ หมาะสม
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เสริมสรางความรวมมือของ
ครอบครัวและชุมชนในการสรางสุขภาพที่ดีและพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหเหมาะสมกับสุขภาพ
มากขึ้น
(๔) พัฒนาการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย ที่มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ จัดการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการ
วิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรที่สามารถผสมผสานการแพทยแผนไทย/ทางเลือกกับการแพทย
สมัยใหม

๓.๓ การเสริ ม สร า งคนไทยให อ ยู ร ว มกั น ในสั ง คมได อ ย า งสั น ติ สุ ข มุ ง เสริ ม สร า ง
ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัว
และชุมชน โดยพัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน
รวมทั้งมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เกิดความสงบสุขในสังคม
(๑) เสริมสรางครอบครัวใหมีความเขมแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุน รักษา
สืบทอดวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีสูคนรุนตอไป โดย
(๑.๑) เสริ ม สร า งพ อ แม ใ ห มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การใช ชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข
ปลอดภัยและมั่นคงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรูบทบาทหนาที่ ควบคูกับการใหความรูตาม
หลักวิชาการและหลักคําสอนทางศาสนาในการเลี้ยงดูบุตรหลานใหเหมาะสมตามชวงวัย รวมทัง้ ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีสําหรับบุตรหลานภายใตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(๑.๒) สงเสริมใหครอบครัวนําความรูที่เปนทักษะในการดํารงชีวิตมาอบรม
กลอมเกลา ชี้แนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและความพอเหมาะพอควร ประหยัด
อดออม มีวินัยในการใชจาย และใหรูจักรากเหงาของตนเองและทองถิ่น โดยทํากิจกรรมทางสังคมและ
ศาสนารวมกัน จั ดสรรเวลาสํา หรั บ การพูด คุ ยกับบุตรหลานอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการเป ด พื้น ที่
สาธารณะสําหรับกิจกรรมของครอบครัว และการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑.๓) เร ง ขยายพื้ น ที่ ส ารสนเทศและพื้ น ที่ ส าธารณะให เ ด็ ก และเยาวชน
สามารถแสดงออกทางความคิดและจินตนาการไดอยางอิสระและเกิดการเรียนรูรวมกัน
(๒) ใหทุกคนไดรับหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย
ประเภทอยางทั่วถึง สามารถปองกันและบรรเทาความเสี่ยงที่เผชิญไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ สรางรายไดและการดํารงชีวิตใหมีความมั่นคง โดย
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(๒.๑) สรา งโอกาสใหป ระชาชนเขาถึง แหลงทุน เพื่อ การประกอบอาชีพ และ
รายไดอยางทั่วถึง โดยเรงรัดพัฒนากองทุนหมูบานใหเปนสถาบันการเงินชุมชนที่สามารถใหบริการ
เงินกูเพื่อประกอบอาชีพแกคนในชุมชนไดทั่วถึงและเชื่อมโยงกับธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย
รวมทั้งเรงรัดมาตรการแปลงสินทรัพยเปนทุนทําใหคนในชุมชนสามารถสรางรายได มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
(๒.๒) ขยายการคุมครองทางสังคมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการใหแก
คนในชุมชน มุงจัดสวัสดิการสังคมใหทั่วถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ สตรีและผูดอยโอกาสให
สามารถใชชีวิตไดอยางพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการออมเพื่อชราภาพ สรางหลักประกันทางเศรษฐกิจ
สําหรับอนาคต
(๒.๓) สงเสริมการออมระดับครัวเรือนที่มุงลดรายจาย เพิ่มรายได โดยกระตุนให
คนไทยมีการออมในรูปแบบตางๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย การประกันชีวิตและสุขภาพ
เพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตและสงผลใหการออมรวมของประเทศมีเพียงพอที่จะนํามาลงทุนพัฒนาประเทศ
(๓) สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู และสงบสุข บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขและไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ
อยางเปนธรรม โดย
(๓.๑) เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและบังคับใชกฎหมาย
รวมทั้งสงเสริมการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอยางจริงจัง ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส เด็กและสตรี ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
(๓.๒) เสริม สรา งจิต สํา นึก ดา นสิท ธิแ ละหนา ที่ข องพลเมือ ง ภายใตก รอบ
กฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมของการอยูรวมกันอยางสันติ สรางความตระหนักถึงคุณคาและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งของตนเองและผูอื่น สงเสริมความเสมอภาคของบทบาทหญิงและ
ชาย โดยเฉพาะบทบาทผูหญิงในการบริหารและการปกครองทุกระดับใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทุกระดับโดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมือ
(๔) เร ง ขยายโอกาสการเข า ถึ ง บริ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร และ
ผู ดอยโอกาสให ทั่วถึ ง โดยสนับ สนุ น ใหส ามารถเขา ถึง บริการต า งๆ ทั้ง การพัฒ นาศัก ยภาพในการ
ประกอบอาชีพ การเสริมสรางสุขภาพ และการเรียนรูตลอดชีวิตไดหลากหลายวิธีอยางเทาเทียมกัน

๖๐

๔ บทบาทภาคีการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใหกาวสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวนมีบทบาทในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรวมมือและ
ประสานเชื่อมโยงการทํางานอยางบูรณาการ ดังนี้

๔.๑ ภาครัฐ กําหนดนโยบาย มาตรการ ในการกํากับดูแล สนับสนุนและประสานการทํางานที่
เชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
(๑) ระดับนโยบาย/สวนกลาง
(๑.๑) สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูของคนทุกกลุม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพคน พัฒนากําลังคนทุกระดับรวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เรงรัด
การจัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูกับ
การพัฒนาแหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหกระจายอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงเปนเครือขาย รวมทั้งผลักดัน
สถาบัน องคกรตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา จัดการศึกษาที่เนนคุณธรรมนําความรู
(๑.๒) ส งเสริ มการจั ด การองค ค วามรู อย า งเปน ระบบ โดยเฉพาะส ง เสริ ม และ
ผลั ก ดั น การจั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอย า งเป น ระบบ ควบคู กั บ การสร า งความรู ความเข า ใจให
ประชาชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
(๑.๓) พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา
การฟ น ฟู ส ภาพรา งกายและจิ ต ใจ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารและการผลิต บุ ค ลากรด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพในการเฝาระวังโรคทั้งโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือขายการสงเสริมสุขภาพสูชุมชน
(๑.๔) กํากับดูแล ประสาน เชื่อมโยงการพัฒนาของภาคสวนตางๆ ปรับวิธีการ
บริหารราชการที่บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนบราบ ติดตามการสรางความมั่นคงของมนุษย
ทุกชวงวัย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
(๒) ระดับทองถิ่น
(๒.๑) เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจั ดการขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่นไดอยางสอดรับกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถบริหารงบประมาณไดอยางคุมคา
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(๒.๒) จัดบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและมีคุณภาพ
ดูแลความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม สวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมประชาชนในพื้นที่
(๒.๓) สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสุขภาวะ และจัดบริการสังคมให
ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส จัดสรรงบประมาณการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจและสังคม และ
ผลักดันการจัดทําแผนชุมชน
(๒.๔) ประสานและสนับสนุนการสืบคน รวบรวม จัดเก็บ การถายทอดความรู
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานใหเปนระบบ และนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น
(๒.๕) สงเสริมและประสานใหเกิดการรวมกลุมในเชิงสรางสรรคของคนในชุมชน
ในการทํากิจกรรมการพัฒนาด านต างๆ รวมทั้งสรางและเชื่อมโยงเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางภาคีที่เกี่ยวของในการดูแล เฝาระวังทางสังคมทั้งในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู สุขภาวะ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม

๔.๒ ธุรกิจเอกชน
(๑) จัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร ยกระดับการผลิตบนฐานความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพแรงงานดวยการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู และการเสริมสรางชีวอนามัย รวมทั้งสรางและพัฒนาระบบเครือขายพันธมิตรทาง
ธุรกิจการคา
(๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการผลิต
บนฐานการพึ่งตนเอง และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งการสรางเอกลักษณของสินคา
และบริการบนพื้นฐานของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย นําไปสูการเพิ่มคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจ
(๓) ประสานความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ถายทอด
ความรูและประสบการณสูระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะ และ
ศักยภาพของแรงงานในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ

๔.๓ ประชาสังคม เปนการรวมตัวของภาคีการพัฒนาตางๆ ประกอบดวย ชุมชน ประชาคม
มูลนิธิ สมาคม และองคกรพัฒนาเอกชน
(๑) สรางผูมีศักยภาพ/ผูนําตามธรรมชาติใหเปนแกนนําของประชาสังคม ริเริ่มกิจกรรม
สรางสรรค สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ
ตลอดจนเปนแกนนําในการขยายเครือขายประชาสังคมไปสูระดับประเทศ
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(๒) เสริมสรางกระบวนเรียนรู และสนับสนุนการจัดการความรูของชุมชนอยางเปนระบบ
สรางความรูใ หมๆ ให คนในชุมชนมีค วามรูและทั กษะที่ทัน ตอการเปลี่ยนแปลง สรา งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสงเสริมใหปราชญ ผูรู ผูสูงอายุในชุมชน มีบทบาทในการถายทอดความรูสูคนรุนใหม
(๓) จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ อ ย า งเป น ระบบ โดยนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ ดูแล ฟนฟู และนําไปใชประโยชน
ไดอยางยั่งยืน
(๔) สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในชุมชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส
สงเสริมการออม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน ติดตามและเฝาระวังทางสังคม

๔.๔ สถาบันทางสังคม ประกอบดวย
(๑) ครอบครัว
(๑.๑) นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
หาความรู และเพิ่มพูนทักษะในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมตามวัย และเปนแบบอยางที่ดี
(๑.๒) ปลูกฝงนิสัยใฝรู รักการอาน สนับสนุนการเรียนรูตามศักยภาพและความ
สนใจอยางตอเนื่อง ถายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี คานิยมที่ดีงาม และอบรมใหรูจักบทบาทและ
หนาที่ มีวินัย รับผิดชอบ เปนคนดี มีคุณธรรม มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ
(๑.๓) รวมเปนสมาชิกของกลุมตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประกอบอาชีพ
ดูแลชวยเหลือเกื้อกูล แกไขปญหา เฝาระวังชุมชนใหมีความปลอดภัย
(๑.๔) รวมสืบคน รวบรวม จัดเก็บและถายทอดความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
พื้นบานใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน และใชประโยชนในการดํารงชีวิต
(๑.๕) ผลิตและบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ นําสมุนไพรใชทดแทนสารเคมี ปองกัน
และรักษาโรค รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอมของบาน จัดการขยะในครัวเรือน และรวมดูแลชุมชนใหนาอยู
อาศัย
(๒) สถาบันการศึกษา
(๒.๑) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง คนหาศักยภาพเด็ก
และพัฒนาใหสอดรับกับความสามารถและความถนัด สูความเปนเลิศ เชื่อมโยงการเรียนรูในระบบและ
นอกระบบการศึกษา ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
(๒.๒) พั ฒนาและจั ดการเรี ยนการสอนที่ มุ งให เด็ กและเยาวชนมี ความรู ทั กษะ
พื้นฐานเขมแข็ง พรอมตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการเขาสูอาชีพ เพิ่มความรูเรื่องทักษะ
ชีวิต ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ
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(๒.๓) สรางและพัฒนากําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรม โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนนการปฏิบัติจริงตั้งแตชั้นปฐมวัย ใหผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสมัยใหม และผูรูดานภูมิปญญาไทยมีสวนรวมถายทอด
ความรูและประสบการณ
(๒.๔) สรางองคความรูใหม และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับ
ฐานทางดา นเทคโนโลยีที่พึ่ง พาตนเอง นํา ภูมิปญ ญาไทยผสมผสานกับ เทคโนโลยี รวมทั้ง เผยแพร
องคความรูอยางกวางขวาง
(๒.๕) เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน ทําการวิจัย
รวมกับชุมชน ถอดรหัสความรู ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนใหเปนความรูที่เปดเผย และสรางกระบวนการ
เรียนรูในการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งสรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชน
(๓) สถาบันศาสนา
(๓.๑) สรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น และเปน
ศูนยรวมใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม โดยปรับรูปแบบการเผยแผหลักธรรมใหทันตอยุคสมัยและ
กลุมเปาหมาย ชี้แนะแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตตามหลักธรรม
(๓.๒) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีศักยภาพในการจูงใจใหคนเลื่อมใสศรัทธา
และปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา
(๓.๓) ผนึกพลังรวมกับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
อื่นๆ ในการรวมสรางคนดีและสังคมดี โดยเนนสรางบทบาททางดานการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกในการอุทิศตนเพื่อสวนรวม
(๔) สื่อสารมวลชน
(๔.๑) ผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหเกิดแกสังคม สรางพื้นที่ดี ใหแก
เด็กและครอบครัว และสงเสริมใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค
(๔.๒) เผยแพรความรูทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลายสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายตางๆ เสริมสรางความรูที่เพิ่มมุมมองและเปดโลกทัศน และกระตุนใหคนไทยเห็น
ความสําคัญของการเรียนรู สรางแรงจูงใจและจุดประกายความคิดเชิงสรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชน
รวมทั้งการใชสื่อสารมวลชนเปนเครื่องมือในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในบทบาท สิทธิ และ
หนาที่การเปนพลเมืองที่ดี
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(๕) องคกรระหวางประเทศ
(๕.๑) ใหการสนับสนุนทางวิชาการในงานพัฒนา เปนศูนยขอมูล เปนที่ปรึกษา
และสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ
ใหแกประเทศที่ขอรับการชวยเหลือ
(๕.๒) ประสานการถ า ยทอดประสบการณ ข องประเทศตา งๆ และเสริ ม สร า ง
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนา เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละ
ประเทศ
(๕.๓) สรางความตระหนัก ผลักดัน ประสานและเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ/เครือขายความรวมมือในการชวยเหลือ การพัฒนาและสรางภาคีการพัฒนาระดับนานาชาติใน
ประเด็นที่สงผลกระทบหรือกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสากล ตลอดจนสงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง
ประเทศที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษาเพื่อกอใหเกิดความสมานฉันท
(๕.๔) ติดตามและเฝาระวัง รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

บ ท ที่ ๓
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
๑ บทนํา
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศ
ที่มีอยู ทั้งที่เปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมากขึ้น
และเชื่อ มโยงกัน เพื่อ ประโยชนใ นการพัฒ นา ทั้ง นี้ก ารเสริม สรา งทุน ทางสัง คมจะเปน พื้น ฐานหลัก
โดยตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ
ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผูคนทั้งในชนบทและในเมือง ในหมูบานและระหวางหมูบาน
อําเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแหงหลายพื้นที่
การรวมตัวกันดังกลาวมีทั้งที่เปนมูลนิธิ เปนสหกรณ สมาคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบียน
รวมกันเปนกลุมอาชีพ เปนชมรม มีกติกาหลักการและกฎเกณฑของการอยูรวมกัน การเสริมสรางให
ชุมชนมีการรวมตัวอยางเขมแข็งมารวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรูและการจัด การ
องคค วามรู ใ นรู ป แบบที่ ห ลากหลายตาม ภู มิ สั ง คม ที่ เ หมาะสมสอดรั บ กั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต บนฐาน
ทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรักความเอื้ออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผูอื่น จึงเปนการอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เพื่อมุงไปสู
ความสุข ที่เกิด จาก ความสมดุล ความพอประมาณอยา งมีเ หตุผล และมีภูมิคุมกันที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได ชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ มที่มีอ ยูอยา งมีดุ ลยภาพสอดคลอ งเชื่อ มโยงกั บ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ทั้งนี้ การรวมตัวกันอยางเขมแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและแกไข
ปญหาที่ยากและสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนที่มีความเปนองครวมเกี่ยวพันทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซึ่งตองอาศัยชุมชนที่เขมแข็งเปนเสาหลักในการรวมมือ
รวมใจดําเนินการใหหลุดพนจากความยากจนตลอดไปแลว ยังชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของ
ชุมชนไดอีกดวย
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การพัฒนาที่ผานมา มีการกระจายอํานาจใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนามีมากขึ้น
โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อจัดทําแผนชุมชนแลวจํานวน ๓,๖๕๗ ตําบล สงเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนาอําเภอทุกขั้นตอน
รวมทั้งมีสวนรวมตรวจสอบติดตามการดําเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน มีวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ขณะนี้จํานวน ๒๘,๒๙๖ แหง รวมทั้ง มีการโอนเงินใหกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแลว ๗๗,๕๐๘ ลานบาท สําหรับประชาชนผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงาน
สรางอาชีพใหแกชุมชน อันเปนความกาวหนาของการเตรียมความพรอมแกทองถิ่นและชุมชนรองรับ
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูทองถิ่นซึ่งจักตองดําเนินการอยางตอเนื่องและทั่วถึง
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะทอนถึงความไมสมดุลของกระบวนการพัฒนาประเทศ ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ขณะที่กระแสโลกาภิวัตนไดนําพาระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหมแ ละการสื่อ สารไรพ รมแดนเขา มา ความรวดเร็ว ของการเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะ
ความเปนเมืองมากขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบโลกตะวันตก ลวนสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนทั้งสิ้น ปจจัยดังกลาวจะเปนภัยคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ขณะเดียวกันอาจเปนโอกาสในการพัฒนาของชุมชนไดเชนกัน หากชุมชนสามารถปรับตัวและใช
ประโยชนจากบริบทการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
เพื่อเสริมสรางใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิถีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนที่เขมแข็ง จึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยที่ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการเรียนรูและการ
จัดการความรูรวมกันของคนในชุมชนดวยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อ
เลี้ยงตัวเองอยางพอเพียง พึ่งพาตนเองได มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน
บนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข เกิดความ
สมานฉัน ท มีก ารอนุ รั กษ พั ฒ นาและใชป ระโยชน จ ากความหลากหลายทางชีว ภาพที่มี อยู ไ ด อย า ง
เหมาะสมยั่งยืนนําไปสูสภาวะดินดําน้ําชุม ปาไม พืชพรรณ สัตวปาอุดมสมบูรณ และสิ่งแวดลอมนาอยู
ปลอดมลภาวะ อยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสันติและเกื้อกูลเกิดความสงบสุข
รมเย็น สามารถแกปญหาความยากจนอยางมีบูรณาการ มีภูมิคุมกันสามารถตานรับและใชประโยชนจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรูเทาทัน และมีบทบาทที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศ
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๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค
(๑) เสริ มสรา งศั กยภาพชุมชนใหเขมแข็งเชื่อมโยงเปน เครือขา ย ด วยกระบวนการ
เรียนรูและการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา
ของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถิ่น
(๒) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใช
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพเพื่อสรางภูมิคุมกัน
ลดรายจาย สรางรายได และการแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ
(๓) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ มชนในการอยู รว มกั น กั บ ระบบนิ เ วศได อ ยา งเกื้ อ กู ล
สามารถอนุรักษ ฟนฟู เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน นําไปสูสังคม
ที่นาอยูสงบสุขและสมานฉันท

๒.๒ เปาหมาย
เปาหมายเชิงคุณภาพ ใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
สวัสดิการชุมชน มีความมั่นคงดานอาหาร มีดุลยภาพในการดํารงชีวิตภายใตศักยภาพของฐานทรัพยากร
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน และนําไปสูการลดปญหาความยากจน
เปาหมายเชิงปริมาณ ใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนร วม และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งขยายโอกาสการ
เขาถึงแหลงทุนที่ชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ

๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัวเรียนรู
รวมคิดรวมทดลองปฏิบัติจริง รวมทั้งการเสริมหนุนกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลวใหเขมแข็ง เนนศักยภาพ
ความพรอมของชุมชน เชื่อมโยงกับการทํามาหาเลี้ยงชีพตั้งแตระดับปจเจก ระดับครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชน คํานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพอกินเปนลําดับแรกกอนที่จะเชื่อมตอกับชุมชนและ
สังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองคความรูอยางเปนขั้นเปนตอน มีเครือขายการเรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน โดย

๖๘

(๑) การสงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน ใน
รูปแบบที่หลากหลายที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งในเชิงพื้นที่หรือประเด็นความสนใจ และ
เสริมหนุนชุมชนที่มีการรวมตัวเปนกลุมตางๆ อยูแลวใหมีขีดความสามารถในการพัฒนามากขึ้น โดยการ
เปดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานสื่อบุคคล
สื่อการศึกษา สื่อทองถิ่นและสื่อระดับชาติ รวมถึงการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรการการเงินการคลังเพื่อเอื้ออํานวยใหภาคสวนตางๆ เขามารวมสนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็ง
(๒) การจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร โดย
(๒.๑) พัฒนาฐานขอมูลชุมชนใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูล
ครัวเรือน ขอมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นตางๆ อาทิ สถานะของกลุมตางๆ กิจกรรมของชุมชน ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติในชุมชน
การสืบคนประวัติศาสตรทองถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน เปนตน โดยจัดทําเปนแผนที่ทุนของชุมชนที่คนใน
ชุม ชนสามารถเข า ถึ ง ได ส ะดวกและนํ า ไปใชเปน ฐานในการจั ดการทรัพ ยากรของชุม ชนและกํา หนด
ทางเลือกการพัฒนาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
(๒.๒) จัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมคิด
รวมทํา รวมกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองดวยศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหา
ปญหาและสาเหตุ คนหาทางออก นําไปทดลองปฏิบัติจริง มีเครือขายการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีการตอยอดปรับใชประโยชน โดยใชแหลงทุนในชุมชน อาทิ ธนาคารประชาชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
และกองทุนตางๆ ของหมูบาน/ชุมชน เปนตน พัฒนาความตองการของชุมชนใหเปนแผนชุมชนไป
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรจังหวัด และแผนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
(๒.๓) สงเสริมใหกลุมปราชญ กลุมแกนนําและผูรู ถายทอดความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นผานการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน โดยเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตความเปนอยูจริง ควบคูกับการคนหาผูนําตามธรรมชาติ
รุน ใหมที่เขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และมีจิตสํานึกตอสวนรวมใหเปนพลังขับเคลื่อน
และขยายผลกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนในวงกวางและระยะยาว
(๒.๔) สนับสนุนการจัดการองคความรูและการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่
สอดคลองกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคูกับการฟนฟูความรูพื้นบาน โดยสนับสนุนบทบาท
นักวิจัยทองถิ่นรวมกับนักวิจัยของสถาบันการศึกษาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เชน การทําเกษตรผสมผสาน และการทําหัตถกรรม
พื้นบาน เปนตน โดยรวบรวมความรูตางๆ อยางเปนระบบ เผยแพรสูชุมชนและมีกระบวนการพัฒนา
ตอยอดใหเกิดประโยชนสูการพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

๖๙

(๓) การสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดวยการ
สงเสริมความมั่นคงของครอบครัว การจัดบริการทางสังคมในชุมชน การปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม การสราง
ระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหวางชุมชนอยางเทาเทียมดวยบริบท
ทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และการใหความคุมครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝาระวังชวยเหลือ
เยียวยาเมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ โดย
(๓.๑) เสริมสรางครอบครัวใหมีความมั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเขมแข็ง
ทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในครอบครั ว โดยจั ด กิ จ กรรมปฏิ สั ม พั น ธ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ใช สื่ อ ชุ ม ชนและ
สื่ อ สาธารณะให ข อ มู ล ข า วสารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ใ นการดํ า รงชี วิ ต เช น ความรู ด า นโภชนาการ
คําปรึกษาการใชชีวิตสมรสและการเปนพอแมที่ดี วิธีการเขารับบริการจากรัฐ ราคาผลิตภัณฑการเกษตร
ชองทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานบทบาทชายหญิง การจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ
(๓.๒) เสริม สรา งโอกาสและสภาพแวดลอมในชุม ชนใหเ อื้อตอ การศึก ษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงแหลงเรียนรูในชุมชน เชน
ศูนยการเรียนรูของชุมชน ศูนยสาธิตของหนวยงานรัฐ พิพิธภัณฑพื้นบาน ฯลฯ รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกใหชุมชนเขาถึงแหลงเรียนรูภายนอกอยางสม่ําเสมอดวยสาระและเครื่องมือที่หลากหลายในราคา
ถูก เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการวิทยุโทรทัศนที่สรางสรรค อินเทอรเน็ตประจําชุมชน
สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
(๓.๓) เสริ ม สร า งความมั่ น คงในการดํ า รงชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน ทั้ ง การสร า ง
หลักประกันชีวิต สวัสดิการสังคม ความมั่นคงดานอาหาร ความมั่นคงดานสุขภาพและที่อยูอาศัย การ
คุมครองผูบริโภค และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน โดย
๑) สนับสนุนการระดมทุนในชุมชนเพื่อการออมทรัพยในรูปแบบตางๆ เชน
กลุมสัจจะออมทรัพย สหกรณออมทรัพย การออมวันละบาท ฯลฯ เพื่อเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพ
และจัดสวัสดิการขั้นตนของชุมชน ควบคูกับการสรางวินัยในการใชจาย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการ
ออมสินทรัพยอื่นๆ ของคนในชุมชน เพื่อชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต เชน การออมความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา ปา พืชผัก ผลไม และสัตว เปนตน
๒) สรางประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่อใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางความมั่นคงทางอาหาร โดยการทําเกษตรผสมผสานใหมี
กินตลอดป การใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นทดแทนการใชสารเคมีและเพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร ควบคูกับการเสริมสรางใหชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังสุขภาวะของชุมชน
ทั้งโรคอุบัติใหม โรคระบาดซ้ํา การมีสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดลอมที่นาอยูปลอดมลภาวะ
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๓) เตรียมความพรอมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ ใหชุมชน
และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามสามารถในการจั ด บริ ก ารทางสั ง คมขั้ น พื้ น ฐานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและวิถีชีวิตในชุมชน เชน การจัด
ศูนยเด็กเล็กในชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและเอื้อตอการสงเสริมบทบาทพอแม การจัดบริการดูแล
ผูสูงอายุโดยชุมชน การดูแลสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน การใหความชวยเหลือ เด็ก สตรี คนพิการ
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เปนตน รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน
นาอยูแบบองครวมที่มุงสูความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภัย และความมีระเบียบวินัย
๔) พั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชนและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดการความเสี่ยงภัยของชุมชน เชน ผลกระทบของการเปด
การคาเสรีหรือการลงทุนขนาดใหญของรัฐ อาชญากรรมขามชาติ ที่เกิดจากการเคลื่อนยายคนโดยเสรี
โดยเฉพาะประเด็นการคามนุษย ยาเสพติดและการฟอกเงิน ฯลฯ รวมไปถึงการเฝาระวังความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑการเกษตร ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใ หมและ
โรคระบาดซ้ํา โดยมีระบบการใหความชวยเหลืออยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
๕) เชื่อมโยงบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน สถาบัน ทางศาสนา
และสถานศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชน การฟนฟูคานิยมการทํางาน
รวมกัน เชน ประเพณีลงแขก สืบชะตาลําน้ํา เปนตน การปฏิบัติตามหลักธรรมและการทํานุบํารุงศาสนา
การชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันทเครือญาติโดยเฉพาะคนยากจน การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งการสรางความเขาใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนตางชาติพันธุ
รณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะใหคนในชุมชนเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความ
ซื่อสัตย รักและภาคภูมิใจในบานเกิด รวมทั้งสนับสนุนการเปนอาสาสมัครชุมชน

๓.๒ การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายใน
ชุมชน สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชน
อยางเปนธรรมแกชุมชน รวมทั้งการสงเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและนําไปสูการ
แกปญหาความยากจน โดย
(๑) สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมรูปแบบตางๆ เชน สหกรณกลุมยอมสีธรรมชาติ
กลุมปุยอินทรีย ฯลฯ พัฒนาระบบเครือขายเพื่อดําเนินกิจกรรมการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย
มีการแปรรูปและการผลิตบนฐานทรัพยากรในชุมชนใหเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน และนํา
สวนเกินไปแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน หรือเชื่อมโยงเครือขายสูตลาดภายนอกชุมชน โดยมีขอตกลงและ
ผลประโยชนที่ยอมรับรวมกันอยางเปนธรรม
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(๒) รณรงค แ ละส งเสริ ม ภาคการผลิ ต และบริ ก ารในการเคลื่ อนย า ยเครื่ องจั กรหรื อ
กิจกรรมบางสวนไปสรางอาชีพและการจางงานในทองถิ่นและพื้นที่หางไกล เพื่อลดการเคลื่อนยายแรงงาน
สูเมืองหลวงและเมืองใหญ ทําใหครอบครัวอบอุนอยูพรอมหนาทุกวัย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นและมีแกนนํา/ผูนําชุมชนอยางตอเนื่อง โดยจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนควบคูไปดวย
(๓) สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปรงใส ใชฐานทรัพยากรในพื้นที่ อาทิ การสรางโรงงาน
ไบโอดีเซล เกษตรอินทรีย หัตถกรรม บริการสุขภาพและสปา ทองเที่ยวเชิงนิเวศและลองสเตย เปนตน
และเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและหรือวิสาหกิจขนาดใหญ
สรางเครือขายความรวมมือเชิงธุรกิจตลอดทั้งหวงโซการผลิต โดยทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายให
เอื้อตอการรวมทุน และการใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
(๔) สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคา
ของสินคาและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เชน อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ บริการ
การท อ งเที่ ย ว เป น ต น โดยรั ก ษาคุ ณ ค า เอกลั กษณข องท อ งถิ่ น อยา งเข ม แข็ ง เมื่อ นํ า ภู มิ ป ญ ญา และ
วัฒนธรรมทองถิ่นไปตอยอดขยายผลในเชิงพาณิชย
(๕) พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคูกับการสรางผูประกอบการใหมดวย
การพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
พัฒนามาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา การจัดการเรื่องทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพของกลุมตางๆ รวมทั้งคนพิการที่สอดคลองกับความหลากหลายของอาชีพในชุมชน
เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ การเสริ มสรา งศั ก ยภาพชุม ชนในการอยู รวมกั น กั บทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูลกัน ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุ ม ชนในการสงวน อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู พั ฒ นา ใช ป ระโยชน แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดย
(๑) สรางความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
มีตอ วิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอํา นาจการจัด การทรัพ ยากรของทอ งถิ่น ใหชุม ชนที่มีศัก ยภาพเขา มามี
สว นรวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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(๒) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการจัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอยางเปนธรรม อาทิ การใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นเพื่อความมั่นคงดานอาหารและเปนสมุนไพรเพื่อรักษาโรค โดย
ไมสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการปาชุมชนเปนแหลงอาหาร การจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝง การบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง
เชน ขยะ น้ําเสีย เปนตน ตลอดจนโอกาสใหไดรับการชดเชยหากเกิดการทําลายทรัพยากรของชุมชน
โดยกิจการอื่นนอกชุมชน
(๓) เสริมสรางขีดความสามารถและองคความรูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
บริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ให เป นภาคี หลั กในการอนุ รั กษ ฟ นฟู และจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ เชน การจัดการปาและพื้นที่อนุรักษ
การจัดการลุมน้ํา การจัดการและฟนฟูปาชายเลน การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถิ่น เปนตน
โดยมีการใชและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม

๔ บทบาทของภาคีการพัฒนา
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดอยางมั่นคง ชุมชนมีการเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
เปนชุมชนที่นาอยู มีความสุข และมีการเชื่อมตอระหวางชุมชนเปนเครือขายขยายผลเพื่อการพัฒนาทั่วทัง้
ประเทศ แตละภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้

๔.๑ ภาครัฐ
(๑) สวนกลาง
(๑.๑) บริหารสังคมโดยการเชื่อมโยงแผนทุกระดับ ตั้งแตแผนพัฒนาระดับชาติ
แผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั ง หวั ด แผนท อ งถิ่ น และ
แผนชุม ชน อยา งเปน ขั้น เปน ตอน รวมทั้ง บูร ณาการกิจ กรรมภายใตว าระแหง ชาติดา นตา งๆ อาทิ
ดา นยาเสพติด การแกปญหาความยากจน ดานเมืองไทยแข็งแรง การแกปญหาไขหวัดนก ฯลฯ โดยใช
ชุมชนเปนกลไกหลักในการดําเนินงาน
(๑.๒) ประสานและอํานวยความสะดวกใหภาคีตางๆ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ศตจ.
ศตส. อปท. องคกรพัฒนาเอกชน กลุมปราชญ/แกนนําชุมชนมีบทบาทรวมกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
เพื่อชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ
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(๑.๓) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง การระดม
ทุนนอกระบบงบประมาณ รวมทั้งการลดการนําเขาสารเคมีดานการเกษตร การลดภาษีหรือชดเชย
คาใชจายใหแกธุรกิจเอกชนที่สรางอาชีพในชุมชน การรวมทุนในชุมชน
(๑.๔) กระจายอํานาจการบริหารจัดการดานบริการขั้นพื้นฐานสูทองถิ่นและชุมชน
พร อ มทั้ ง เสริ ม สร า งศั ก ยภาพการดํ า เนิ น งานแก อปท. ทั้ ง ในด า นการเงิ น ด า นป จ จั ย สี่ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิตางๆ ของประชาชนและชุมชน ดําเนินการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในสวนที่เกินขีดความสามารถของทองถิ่น
(๑.๕) ปรั บ วิ ธี คิด ของเจา หนา ที่ภ าครัฐ ใหมีมุม มองในการแก ไ ขป ญ หาและ
การพัฒนาชุมชนแบบองครวม เปนผูหนุนเสริมศักยภาพ ชุมชน อํานวยความสะดวกใหประชาชน
สามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง ตลอดทั้งทําความเขาใจกับแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพิ่มบทบาทในการดําเนินการและสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น
(๑.๖) สร า งระบบเตื อ นภั ย ทางสั ง คมที่ เ ชื่ อ มโยงตั้ ง แต ร ะดั บ ชุ ม ชน จั ง หวั ด
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการเฝาระวังผลกระทบตอชุมชนตามแนวชายแดนที่มีแนวโนมการเกิด
อาชญากรรมขามชาติ เนื่องจากการเคลื่อนยายคนโดยเสรีทั้งในเรื่องการคามนุษย ยาเสพติดและการฟอกเงิน
(๒) สวนทองถิ่น
(๒.๑) นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นและ
ผลักดันการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของ
ที่นําไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
(๒.๒) จัด บริก ารทางเศรษฐกิจ และสัง คมขั้น พื้น ฐานใหชุม ชนอยา งทั่ว ถึง และ
มีประสิทธิภาพ คนในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคม
ไดอยางเทาเทียมกัน
(๒.๓) ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ ในทุกระดับตั้งแตชุมชน
จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนอยางกวางขวางในหลายมิติ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ
บริการตางๆ ใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม
(๒.๔) พัฒนาฐานขอมูลทองถิ่น ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูล
ครัวเรือน ขอมูลศักยภาพทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรวมกลุมและการจัดกิจกรรมของชุมชน
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติ
ในชุมชน สนับสนุนการจัดการองคความรูในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปดเวทีให
ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการรวมพัฒนาและเปนแกนในการจัดการองคความรู
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(๒.๕) พัฒนาระบบการติด ตามประเมิ นผลของชุมชน และจัด ทํา ตัวชี้ วัดความ
เขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชน ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เชน การเขาถึง
หลักศาสนา ความภาคภูมิใจในทองถิ่น เปนตน และความสุขภายนอก เชน การมีครอบครัวอบอุน การมี
ปจจัยสี่พอเพียง การมีหลักประกันในชีวิต เปนตน

๔.๒ ภาคเอกชน
(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู และยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น
ทําวิจัยรวมกับชุมชน เปนหุนสวนของชุมชนในการตอยอดภูมิปญญา ประสานและสรางความสมดุล
ระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน
(๒) สนับสนุนทรัพยากร วิทยากร สรางอาชีพในชุมชน และรวมรับผิดชอบตอชุมชน
รอบสถานประกอบการ ใหมีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม รวมทั้งมีการผลิตสินคาที่ไมเปนอันตราย
ตอผูบริโภค ไมทําลายสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีงามของชุมชน
(๓) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การบมเพาะวิสาหกิจชุมชน การสรางผูประกอบการใหม
รวมสรางผลิตภัณฑของชุมชนจากความหลากหลายทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน สนับสนุนทั้งใน
รูปเงินลงทุน โอกาสทางการตลาด องคความรู โดยมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม

๔.๓ ชุมชน (ประชาชน/ประชาคม)
(๑) รวมกลุ ม ร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มพั ฒ นาฐานข อ มู ล ชุ ม ชน กํ า หนดแนวทางและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองดวยการคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปญญา
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยนําขอมูลชุมชน มาวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุ
ค น หาทางออก นํ า ไปทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง บนฐานองค ค วามรู แ ละศั ก ยภาพของชุ ม ชน ศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขาย และจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
(๒) ริเริ่ มและเป นแกนนํ าจั ดกิจกรรมสรางสรรคชุ มชน โดยเฉพาะกิ จกรรมที่ เชื่ อมโยง
บทบาทระหว างบ าน สถาบันศาสนา โรงเรี ยน และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นสรางเครื อขายการดู แล
คุมครอง การจัดสวัสดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการชวยเหลือผูดอยโอกาสทุกประเภท และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๓) จัดใหมีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตาม ตรวจสอบบริการตางๆ สรางธรรมาภิบาล
ในชุมชน และใหมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม
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๔.๔ สถาบันทางสังคมอื่น ๆ
(๑) องคกรพัฒนาเอกชน
(๑.๑) มีบทบาทในการจัดการองคความรู ถายทอดองคความรูใหแกชุมชน เปน
พี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ
(๑.๒) เปนหนวยเติมเต็มชวยเหลือเกื้อกูลในเรื่องที่ชุมชนขาดแคลน ประสบปญหา
เรงดวนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลและเยียวยาผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และ
ผูสูงอายุ
(๒) สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ
(๒.๑) ทําวิจัยรวมกับชุมชนโดยชุมชนเปนนักวิจัยหลัก ถอดรหัสความรูที่อยูในตัว
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนความรูที่เปดเผย รวมทั้งเปนแหลงขอมูลและที่ปรึกษาของชุมชน
(๒.๒) สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชนของตัวเอง และสราง
กระบวนการเรียนรูใหชุมชน รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถ
นําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเกิดรายไดแกชุมชน
(๒.๓) กระตุ นเผยแพร ให ความรู ข อมู ลข าวสารความรู ใหม ๆ ที่ จํ าเป นต อการ
ดํารงชีวิตในโลกยุคใหม เชน ภาษาตางประเทศ ผลของภาวะโลกรอนตอระบบนิเวศและการทํามาหาเลี้ยงชีพ
ภัยไซเบอร ฯลฯ
(๓) สถาบันศาสนา
(๓.๑) ปลูกฝงทัศนคติและแนวธรรมะปฏิบัติที่ถูกตองในการดํารงชีวิตเพื่อสราง
ภูมิคุมกัน และใหบุคลากรทางศาสนาเปนตัวอยางที่ดีในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
(๓.๒) รวมมือกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสถาบันครอบครัวในการทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน การปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานจารีตประเพณี
(๓.๓) เป นศู นย รวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนให มารวมในการพั ฒนาครอบครั ว
ชุมชน
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(๔) สื่อ
(๔.๑) เปนแกนกลางในการไหลเวียนขอมู ลสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
ปรับตัวของชุมชน กระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหแกชุมชนผลกระทบการคาเสรีการคุมครองผูบริโภค
ทั้ ง สิ น ค า และบริ ก าร ตลอดทั้ ง การสร า งความเข า ใจและความตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ อั น พึ ง มี พึ ง ได ข อง
ประชาชน ชุมชน
(๔.๒) ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมรักถิ่น ครอบครัวอบอุน
พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชนและสังคมไทย
และทั้งรวมกันดูแลฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๔.๓) สอดแทรกสาระสรางสรรคสังคมในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหแกเด็กและครอบครัว และเปดโอกาสใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค เชน สื่อสะทอนการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเฝาระวังทางสังคมและการเผยแพรความรู เปนตน
(๔.๔) ใชสื่อในชุมชนทุกรูปแบบในการใหความรู/สรางคานิยมที่ดีแกชุมชน เชน
ข อมูลเกี่ยวกับสิ นค าอั นตราย การอนุรั กษทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม การสร างกิ จกรรมให
ครอบครัว การสรางสํานึกรักบานเกิด การเชิดชูคนดี และการสรางระเบียบวินัยของคน ชุมชน เปนตน

บ ท ที่ ๔
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
๑ บทนํา
จากความทาทายที่ประเทศไทยจะตองเผชิญในระยะตอไป และจุดออนในเชิงโครงสรางทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ยัง มี อ ยู การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศให ยั่ง ยื น และมั่ น คงในระยะยาวต อ งเร ง ปรั บ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามหลักการ “ความเพียงพอ” ที่มุงใช
“ความมีเหตุผล” พิจารณาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและคํานึงถึงผลที่จะไดรับอยางรอบคอบ พัฒนาดวย
“ฐานความรู” ทั้งจากภายนอกและภูมิปญญาที่สั่งสมภายในประเทศเพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก
กระแสโลกาภิวัตนไดอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน มุงใหเกิดการขยายตัวที่สมดุลทั้งดานปริมาณ และ
คุ ณ ภาพ โดยอาศั ย “การพึ่ ง พาร ว มมื อ กั น ” มากกว า การมุ ง แข ง ขั น เอาชั ย ชนะเพี ย งฝ า ยเดี ย ว ทั้ ง นี้
จําเปนตองเรงปรับโครงสรางการผลิตใหเศรษฐกิจภายในประเทศที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
และวิสาหกิ จ ชุม ชนมี ฐ านการผลิต ที่ ใ หญขึ้นและเข มแข็ งยิ่ งขึ้น โดยใชกระบวนการพั ฒ นาเครื อข า ย
รวมกลุ ม กั น เป น คลั ส เตอร (Cluster) และเชื่ อ มโยงการผลิ ต ในช ว งต น น้ํ า หรื อ ปลายน้ํ า เข า กั บ ภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศไดดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น พรอมกับการเพิ่มคุณคา
ของสินคาและบริการ (Value Creation) ในประเทศไทยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการพัฒนาและบริหาร
องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหการผลิตสินคาและบริการในประเทศไทยกาวไปสูการผลิตที่ใช
“ฐานความรูและนวัตกรรม” เปนองคประกอบที่สําคัญ อันจะทําใหการผลิตสินคาและบริการในทุกสาขา
สามารถใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบที่สรางตลาดเฉพาะได และมีแบรนดของ
ประเทศไทยเองที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในตลาด และสินคาและบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การปรับโครงสรางการผลิตยึดหลักความมีเหตุผลจากการวิเคราะหและทําความเขาใจในสถานะ
ของประเทศที่ เ ป น ไปอย า งรอบคอบ ระมั ด ระวั ง ไม ก อ ให เ กิ ด การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเชนในอดีต หากแตจะใชจุดแข็งการผลิตที่มี เพื่อสรางฐานการผลิตที่แข็งแกรงและ
ประเทศไทยมีความไดเปรียบ โดยภาคเกษตรของไทยจะพัฒนาเปนฐานอาหารที่มีความปลอดภัยและ
เพียงพอ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเคลื่อนสูระดับหวงโซมูลคาที่สูงขึ้น ภาคบริการอาศัยจุดแข็งทางดาน
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทยเปนแนวทางในการ
พัฒนา และภาคบริการมีฐานที่กวางขึ้นจากความกาวหนาของการบริการทางการศึกษา สาธารณสุข
บริการดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร และบริการทางการเงิน นอกจากนั้นตองมีการสนับสนุนใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตที่จะชวยยกระดับหวงโซมูลคาของทั้งระบบการผลิตและการบริการ
โดยมี ก ารปรั บ ใช ค วามก า วหน า ทางเทคโนโลยี อ ย า งเหมาะสมที่ จ ะช ว ยให ก ารผลิ ต และการบริ โ ภค
ประหยัดการใชพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก

๗๘

(๑) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิตและ
สงเสริมมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (๒) การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
(๓) การปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการลงทุนที่
จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหมีความแข็งแกรง และ (๔) การสรางความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
การพัฒนาสังคมของประเทศ
ขณะเดียวกัน จําเปนตองสราง “ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ” เพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และปจจัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายดานเงินทุนและ
กลไก “การบริหารความเสี่ยง” ที่เหมาะสมทั้งในตลาดสินคาและบริการ ตลาดการเงิน ตลาดแรงงานและ
ตลาดป จ จั ย การผลิ ต อื่ น เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ ง กํ า ไรและความผั น ผวน
ภายในประเทศหรือจากภายนอกประเทศ ทั้งนี้จะตองพัฒนาปจจัยแวดลอมในหลายดานใหเขมแข็ง
ทั้งในสวนของการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรดําเนินการ และใหมีองคความรูและการบริหารจัดการ
ที่ดีเปนเครื่องมือในการสราง “สมดุล” ระหวางประสิทธิภาพ คุณภาพ และปริมาณทั้งในกระบวนการผลิต
และพฤติก รรมการบริโ ภค ซึ่ง การสรา ง “ภูมิคุม กัน และระบบประกัน ความเสี่ย ง” จะประกอบดว ย
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดความออนไหวดาน
พลังงานของเศรษฐกิจไทย การบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีความเหมาะสม การสงเสริมการออมให
เพียงพอเพื่อเปนแหลงเงินทุนของประเทศและลดการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะการพึ่งพิง
ในรูปของเงินกูและเงินทุนระยะสั้น ตลอดจนลดพฤติกรรมการบริโภค ที่ฟุมเฟอยจนไรขอบเขต ซึ่งจะ
เปน การสรา งภูมิ คุมกั น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้น จากการขาดดุ ลบั ญ ชี เดิ น สะพัด รวมทั้ ง เปน การสรา ง
หลักประกันสําหรับประชาชนในชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ และเปนแนวทางที่จะทํา
ใหทุกภาคสวนของสังคมมีวิถีชีวิตที่ “พอประมาณ” มีการใชจายและลงทุนอยางสมเหตุสมผลบนพื้นฐาน
การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ
ทั้งนี้ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจในแนวทางดังกลาวจะตองดําเนินควบคูไปกับการสงเสริม
“การแขงขันที่เปนธรรม” โดยอาศัยกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพที่จะสะทอนตนทุนและราคาที่แทจริง และ
การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบในการปองกันการผูกขาดทางการคาและการลงทุนและในการรักษา
มาตรฐานสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ และสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม
และมี ก ารคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคที่ เ หมาะสม อาทิ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคอย า งมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการเงินฐานรากเพื่อเปน ชองทางในการระดมทุนในระดับชุมชนและ
หมูบานและสงเสริมการออม การปรับโครงสรางภาษีใหมีความเปนธรรม และการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ดังนั้น แนวทางหลักในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จึงประกอบดวย ๓ แนวทางหลัก คือ (๑) แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพ
การผลิตและคุณคาของสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทยสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย
(๒) การสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเสี่ยงสําหรับตลาดสินคาและบริการ ตลาดการเงิน ตลาด
ปจจัยการผลิต และระบบการคลัง และ (๓) การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายรายได

๗๙

๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค
(๑) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต เพื่อทําให
มูลคาการผลิตสูงขึ้น
(๒) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน
การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(๓) เพื่ อสรางระบบการแขงขัน ดานการคาและการลงทุน ใหเปนธรรม และคํา นึงถึ ง
ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งการสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนใน
ทุกภาคสวนอยางเปนธรรม

๒.๒ เปาหมายการพัฒนา
การพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐
กําหนดเปาหมายการพัฒนาใหโครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลและยั่งยืน ดังนี้

ได

(๑) ดานการผลิตกําหนดเปาหมายผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึ้นเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๓
ตอป และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนการสงออก
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดํา เนิน การพัฒ นาในแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภ าพการใชปจ จัย
การผลิต ทุน และพลังงาน จะทําใหพึ่งพาการนําเขาในสัดสวนที่ต่ําลง ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ ๐.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และกําหนดเปาหมาย
ที่จะลดตนทุนดานโลจิสติกสจากรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ
๑๓ ภายในป ๒๕๕๔
โครงสรางทางเศรษฐกิจมีความสมดุลขึ้นระหวางภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ภาคการคาระหวางประเทศ โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่วัดดวยผลรวมของมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
รอยละ ๗๑ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๗๕ ภายในป ๒๕๕๔
สําหรับสาขาการผลิตของประเทศ ฐานการผลิตจากภาคเกษตร เกษตรแปรรูปและ
ภาคบริการทั้งบริการทองเที่ยว บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการทางการเงินจะมีขนาด
ใหญขึ้นและผลิตภัณฑมีความหลากหลายมากขึ้น สําหรับภาคอุตสาหกรรมโครงสรางมีรากฐานของกลุม
อุตสาหกรรมใหม และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ที่เขมแข็งขึ้นเพื่อใชเปนชองทางการตลาดกับกลุม
อุตสาหกรรมใหม โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น
จากรอยละ ๑๒.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔

๘๐

(๒) การพัฒนาใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป อัตราการวางงานต่ําไมเกินรอยละ ๒ ของกําลังแรงงาน การบริหารการ
คลังมีประสิทธิภาพทําใหหนี้สาธารณะมีสัดสวนไมเกินรอยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ
สัดสวนการออมรวมของประเทศอยูที่ระดับรอยละ ๓๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภายในป ๒๕๕๔
โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งจากฐานการออมครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ อันเนื่องมาจากการสงเสริม
การออมอยางเปนระบบและการสรางฐานรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหประเทศมีความเสี่ยงจาก
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง โดยกําหนดเปาหมายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยตอปไมเกิน
รอยละ ๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และการใชพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกําหนด
เปาหมายความยืดหยุนของการใชพลังงานในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไมเกิน ๑ : ๑ ต่ํากวาเฉลี่ย ๑.๔ : ๑
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ ๘.๐ รวมทั้งลดสัดสวน
การใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชน้ํามันในภาคการขนสงให
เหลือรอยละ ๓๐ ของการใชพลังงานทั้งหมดจากระดับรอยละ ๓๘ ในปจจุบัน
(๓) การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
พัฒนาใหเปนฐานที่ใหญขึ้นของระบบเศรษฐกิจ มีผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น โดยกําหนดเปาหมายให
ผลิตภัณฑและบริการที่ผลิตและใหบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนไมต่ํากวา
รอยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จากสัดสวนรอยละ ๓๙.๔
ในป ๒๕๔๘ และจากเศรษฐกิจฐานรากที่ใหญขึ้น กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการดําเนินงาน
ของตลาดลวงหนาสินคาเกษตร การจัดระบบพื้นที่ทางการเกษตรที่จะชวยสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
การลงทุนดานสังคมของรัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม จะทําให
มีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดยไดกําหนดเปาหมายใหรายไดของกลุมที่รายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมี
สัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔

๓ แนวทางการพัฒนา
การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ให ส มดุ ล และยั่ ง ยื น นั้ น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหใหญขึ้น ใหมีการปรับตัวในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตไดใกลเคียงกับ
ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้น และพัฒนาระบบภูมิคุมกันความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของ
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน และสรางกลไกที่จะทําใหมีการกระจายผลประโยชนตอประชาชนสวนใหญของ
ประเทศและมีการแขงขันที่เปนธรรม ซึ่งประกอบดวยแนวทางสําคัญ คือ (๑) การปรับโครงสรางการ
ผลิตเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจาก
องคความรูและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางการผลิต (๒) การสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มี

๘๑

ประสิทธิภ าพ โดยการบริ ห ารเศรษฐกิ จ สวนรวมอย า งมี ประสิทธิภ าพ การเพิ่มประสิทธิ ภ าพการใช
พลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก และการสงเสริมการออมอยางเปนระบบ และ (๓)
การสนับสนุนใหเกิดแขงขันที่เปนธรรม และการสรางเครื่องมือและกลไกในการกระจายประโยชนอยาง
ทั่วถึงเพื่อใหการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจน และมีกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดย
มีสาระสําคัญของแนวทาง ดังนี้

๓.๑ แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและความเปนไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน
รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด
รวมทั้งสรา งบรรยากาศการลงทุน ที่ ดี เพื่อดึงดูด การลงทุน จากตา งประเทศ เพื่อสนับ สนุ น การปรั บ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการถายทอดและตอยอดเทคโนโลยี และสงเสริมการลงทุน
ไทยในตางประเทศ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
(๑) การปรับโครงสรางภาคเกษตร ใหประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัย
ดานอาหาร เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก เปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุเพื่อสนับสนุนสาขา
อื่นนอกจากเปนแหลงผลิตอาหาร และสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน พลังงาน
ทดแทน สินคาที่มาจากฐานการผลิตบนความหลากหลายทางชีวภาพ และสินคาที่สอดคลองกับรสนิยม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนฐานรายไดที่มั่นคงของเกษตรกร โดย
(๑.๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาอาหารเพื่อใหเปนแหลงการผลิตอาหาร
แปรรูปที่สําคัญของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
ผูบริโภคสินคาในระยะยาว โดยมีสินคาเปาหมายที่สําคัญ ไดแก ขาว กุง ไกเนื้อ ผักและผลไม
(๑.๒) สนับสนุนการผลิตและการเพิ่ มมูลคา สิ นคาเกษตรที่มิใ ชอาหาร (NonFood) และมีโอกาสใหมทางการตลาด ไดแก สมุนไพร พืชเสนใย รวมทั้งสงเสริมการผลิตพืชที่ใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ออย
(๑.๓) สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางมูลคาสินคา เพื่อสรางผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีมูลคาสูงบน
พื้นฐานการใชองคความรู รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผลิตผล
การเกษตร
(๑.๔) พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทําแผนชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ในการสรางเครือขาย และเปนกลไกในการเชื่อมโยงการสรางมูลคาตลอดหวงโซการผลิต (Value Chain)
ระดับชุมชนกับประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคาเกษตร
ที่ไดรับโอกาสจากขอตกลงการคาเสรี

๘๒

(๑.๕) สงเสริมการทําการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรอินทรีย บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่
หลากหลาย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานราคาและมีมูลคาผลผลิตสูง โดยเชื่อมโยงกับแหลงความรูที่มีอยู
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดองคความรูแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตและมีการขยายพื้นที่การทําการเกษตรแบบยั่งยืนใหมากขึ้น
(๑.๖) สงเสริมการประชาสัมพันธและการสรางตราสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
ของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภคทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนการขยาย
ตลาดรองรับสินคาเกษตรที่มีการเพิ่มมูลคา
(๑.๗) จัดระบบการใชที่ดินการเกษตร และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และควบคุมพื้นที่ชลประทานใหใชเปน
พื้นที่สําหรับการผลิตในภาคเกษตรตลอดไป
(๒) การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ใหเปนฐานการผลิตระดับภูมิภาคและโลก
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพและแนวโนมที่ดี
บนพื้นฐานการสรางมูลคาโดยใชองคความรูและนวัตกรรม โดย
(๒.๑) ลงทุ น เพื่ อ สร า งและพั ฒ นาต อ เชื่ อ มห ว งโซ มู ล ค า รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพสูง เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟาและฮารดดิสดไดรฟ (HDD) วิทยุและโทรทัศน และอุตสาหกรรมใหม (New Wave
Industries) เชน อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร (Nutra-Ceutical) ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดานชีวภาพที่เปนศักยภาพของไทย
ในอนาคต
(๒.๒) จัดทําแผนที่นําทางการบริหารจัดการสิทธิบัตร เพื่อใหผูประกอบการใช
ตอยอดในการผลิตผลิตภัณฑเปาหมายในกลุมอุตสาหกรรมใหม และกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่
แขงขันไดดีอยูแลว
(๒.๓) สรางระบบวิจัยในเชิงประยุกตอยางบูรณาการ เพื่อมุงสรางนวัตกรรม ทั้งใน
รูปของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต โดยการสงเสริมการสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยี ตั้งแต
การไดมาและการเขาถึงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และการสรางขบวนการเชื่อมโยงทั้งระหวางและ
ภายในองคกร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ไดมา หรือใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหสามารถปรับปรุง วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสรางความพิเศษและแตกตาง

๘๓

(๒.๔) สงเสริมสถาบันเฉพาะทางใหมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง โดยใชแนวทางคลัสเตอร และจัดใหมี
โครงสรางพื้นฐานและระบบอํานวยความสะดวก เชน ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู ศูนยทดสอบผลิตภัณฑ
และศูนยรับรองมาตรฐาน เปนตน
(๒.๕) สรางหรือสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการที่เกื้อหนุนตอการสรางนวัตกรรม
โดยใชระบบบมเพาะธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนอื่นๆ ไดแก แหลงเงินทุน และกระบวนการจัด
องคความรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๖) พัฒนาบุคลากรทั้งในระบบและการฝกอบรมใหมีความเกง/ความชํานาญ
โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความตองการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมรายสาขา
ควบคูไปกับการสรางสํานึกและทักษะใหเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยทางอุตสาหกรรม
(Industrial
Habit) และสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีความตองการสูงในอุตสาหกรรมเปาหมาย
โดยเฉพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ยานยนต และแมพิมพ เปนตน
(๒.๗) พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
โอกาสดานตลาด ดวยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ตองปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่
โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการภายใตแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
(๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ ใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ โดย
พัฒนาการทองเที่ยวไทย ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเดน และหลากหลายของทรัพ ยากรธรรมชาติ วัฒ นธรรม และความเปน ไทย และพัฒ นา
ขีด ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดธุรกิจ
บริก ารครอบคลุม ระดับ ภูมิภ าค บนฐานการสรา งความแตกตา งและความชํา นาญเฉพาะดา นของ
บริการที่สําคัญไดแก ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการสุขภาพและสปา ธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจ
บริการทางการเงิน ธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการกอสรางและธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน
(๓.๑) ฟนฟู พัฒนา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถานใน
เชิงกลุมพื้นที่ และเสริมสรางเอกลักษณความเปนไทย ทั้งการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน
และภู มิปญ ญาชาวบ า น เพื่ อสร า งสิ น คา ทองเที่ยวใหม ๆ แกธุรกิจการทองเที่ยวไทย และเปนแหลง
ทองเที่ยวของตลาดทองเที่ยวโลก
(๓.๒) สง เสริม การลงทุน พัฒ นาธุร กิจ บริก ารที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ การทอ งเที่ย ว
เพื่อ รองรับตลาดกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะดาน และสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจศูนยประชุมและแสดงสินคา การพํานักระยะยาว การจับจายซื้อสินคา สินคาโอทอป
และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน

๘๔

(๓.๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการที่มีศักยภาพใหเปนที่
ยอมรับ นาเชื่อถือ และตอบสนองความตองการของตลาดโลก รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบายการเปดเสรี
ภาคบริการ บนฐานความโดดเดนทางวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
ในการดึงกลุมลูกคามาใชบริการในประเทศ เชน ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการ
ดานสุขภาพ และธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน
(๓.๔) สง เสริม ตลาดการทอ งเที่ย วและกลุม ลูก คา ธุร กิจ บริก ารอยา งตอ เนื่อ ง
เพื่อรักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหมๆ ที่มีคุณภาพ เชน ตลาดรัสเซียและกลุมประเทศที่เคยเปน
อาณานิคมของรัสเซีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม โดยอาศัยเครือขายความ
รวมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดําเนินกลยุทธทางการตลาดรวมกัน
(๓.๕) พัฒ นาปจ จัยสนั บ สนุน ใหเอื้อต อการดํา เนินธุ รกิ จการทองเที่ยว ทั้ง การ
พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพื่อการเขาถึงและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบขอกฎหมาย การพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ และการเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการ และขีดความสามารถการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓.๖) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน
ในทองถิ่น เพื่อการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อเชื่อมโยงการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น
กับกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อชวยสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน
(๔) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
(๔.๑) บริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการสั่งสม การสราง การแพรกระจาย
และการประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองคความรูในเชิงพาณิชย และ
มี ก ารคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต รอย า งเหมาะสม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ปรั บ โครงสร า ง
เศรษฐกิจและสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ดังนี้
๑) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหมๆ และสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในระดับ
นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย
๒) พัฒ นาและผลิต องคค วามรูแ ละเทคโนโลยี ดว ยการสนับ สนุน
การพัฒนากระบวนการไดมาซึ่งองคความรูและเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและ
นํามาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น

๘๕

๓) สนั บ สนุน การทํ าวิจั ย พัฒนา นวั ตกรรม และผลั ก ดัน ไปสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเพื่อสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนมีการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกองทุนรัฐรวม
เอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมาย จัดตั้งบริษัทรวมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
หนวยบมเพาะเทคโนโลยี เรงสรางนวัตกรรุนใหมๆ และจัดตั้งศูนยขยายนวัตกรรมตนแบบ เพื่อสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตและสังคม โดย


เรงพัฒนาและยกระดับศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง ในสาขา
เทคโนโลยีที่สําคัญในมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย


พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อสนับสนุนใหมี
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยใหมีการจัดตั้งสํานักงานอนุญาต
เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
แก ม หาวิ ท ยาลั ย การแบ ง ป น ผลประโยชน และสร า งความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนําองคความรูและเทคโนโลยีไปพัฒนาหรือตอยอดในเชิงอุตสาหกรรม
(๔.๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
๑) พัฒ นาโครงสรา งพื้น ฐานดา นการขนสง และการบริห ารจัด การ
โลจิสติกส และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย


พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ
ทั้งเครือขายภายในและการเชื่อมโยงไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) รวมทั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตร
ฐานการผลิตของประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา


ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต
ใหเชื่อมโยงถึงกันตลอดหวงโซอุปทาน และพัฒนาธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส บุคลากร และกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร


สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะระบบขนสงทางราง ทางน้ํา และทางทอใหมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
การใชพลังงานในภาคขนสงไปสูรูปแบบที่มีตนทุนต่ํา การประยุกตใชวิธีการจัดการขนสงที่ทันสมัย และ
การใชเทคโนโลยีการขนสง เพื่อนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ

๘๖



พัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลใหมีความสมบูรณ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และลดการใช
พลังงาน


พัฒนาโครงขายและบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนและมุงเนนใหมีการแขงขันดานการใหบริการอยางเสรี
เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และบริการ รวมทั้งรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส
สําหรับใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ
๒) บริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน ที่โปรงใส มีการใชทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดย


สร า งกระบวนการมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได เ สี ย ในการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ


มุงเนนใหมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน และสุขภาพของประชาชนอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหแนใจวา
โครงการมีความคุมคาในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่ชัดเจน โดย
เนนใหมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการ และการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด


ส ง เสริ ม ให เ อกชนเข า มี ส ว นร ว มในการลงทุ น และแข ง ขั น การ
ใหบริ การดานโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น ไมกอใหเกิดความซ้ําซอนในการลงทุน โดยมีการปรั บปรุ ง
ระเบียบและกฎหมาย ใหมีความคลองตัวและยึดความโปรงใส รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล
รายสาขา เพื่อทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และกํากับดูแลการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม


สงเสริมการจัดการดานอุปสงค และการสรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ
(๔.๓) ดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมการลงทุน และสราง
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และการพัฒนาสังคมของประเทศ ดังนี้
๑) สรางกลไกเพื่อรองรับผลกระทบและผลักดันการใชประโยชนที่เกิดจาก
การใหสัต ยาบัน ตามสนธิสัญ ญาระหวา งประเทศ และการตกลงการคา เสรีตา ง ๆ จากการคา การ
ลงทุ น และการบริการ เพื่อชวยเหลื อธุรกิจหรือผูประกอบการที่ไ ดรับผลกระทบจากการเปด เสรีใ ห
สามารถปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดหรือปรับไปสูธุรกิจอื่นและบรรเทาผลกระทบดานสังคมระหวาง
การปรับตัว

๘๗

๒) ขยายตลาดส ง ออกโดยการเป ด เสรี กั บ ประเทศที่ มี ช อ งทางการค า
สําหรับประเทศไทยในทวีปอเมริกาใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รว มแบบมี นัยสํา คั ญ ในทุ กขั้น ตอนการเจรจาเป ดเสรี ของทั้ ง ภาครัฐ เอกชน นักวิ ช าการ ประชาชน
โดยเฉพาะสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
๓) พัฒนาและเรงรัดการปรับกฎระเบียบและกฎหมายระหวางประเทศ
ตางๆ และพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใหพรอมรับการเปดเสรีทางการคา และการ
ปฏิบัติตามกรอบความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนใหเอกชนไดประโยชนจากการเปดเสรีที่ไดตก
ลงแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ปรับปรุงกฎระเบียบ
จัดคณะผูแทนทางการคาของภาครัฐรวมเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๔) ผลักดันความรวมมือของประเทศในภูมิภาคใหมีความกาวหนาในการ
กาวสูประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community) ทั้ง ๓ ดาน ไดแก Economic Community,
Social Community and Security Community โดยการขยายความรวมมือ ASEAN และ ASEAN+๓
รวมทั้งผลักดันการดําเนินการในเรื่องตลาดพันธบัตรเอเชียใหสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อใชเปนแหลง
เงินทุนสํารองแหลงสุดทาย
๕) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ ประเทศในกรอบความร ว มมื อ GMS
ACMECS IMT-GT JDS และ BIMSTEC โดยพัฒนาโครงขายโครงสรางพื้นฐานหลักเชื่อมโยงแนว
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
การคาการลงทุนขามพรมแดน ควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยว ดูแลและปองกันผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๖) พัฒนาผูประกอบการใหมและสงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
ไปลงทุนในหลากหลายสาขาในตางประเทศเพิ่มขึ้น และเจรจาเพื่อขอแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพันธมิตร เพื่อสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ อาทิ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหการบริการ เปนตน
๗) สนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ในการให ค วามช ว ยเหลื อ และการแก ไ ขใน
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ เชน โรคติดตอ และภัยพิบัติธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงาน
ปญหาความมั่นคง ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การฟอกเงิน และสงเสริมความรวมมือในการบริหาร
จัดการและการแกไขปญหาขามพรมแดน เชน การเคลื่อนยายแรงงาน ปญหายาเสพติด ปญหาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันอยางยั่งยืน โดยเฉพาะลุมน้ําที่สําคัญ อาทิ ลุมแมน้ําโขง เปนตน
๘) เสริมสรางการยอมรับและความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทย
ด ว ยการมี บ ทบาทในเวที โ ลก และพั ฒ นามาตรฐานของประเทศในด า นต า งๆ อาทิ ด า นแรงงาน
สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตามเปาหมายสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs)

๘๘

๓.๒ แนวทางการสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวย ๓ แนวทางหลัก คือ
การบริหารเศรษฐกิจ สวนรวมอยา งมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่ นคงและ
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริม
การออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงาน
และประหยัดเงินตราตางประเทศ
(๑) การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย แนวทางการ
พัฒนาดานการเงิน และแนวทางพัฒนาดานการคลัง มีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑.๑) แนวทางการพั ฒ นาด า นการเงิ น เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ
สงเสริมการออมและสนับสนุนใหมีการระดมทุนไปสูภาคเศรษฐกิจจริงอยางเหมาะสมและสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางการผลิต และชวยกระจายความเจริญและความเปนธรรมไปสูภาคสวนตางๆ ของสังคม โดย
๑) ดําเนินนโยบายการเงินอยางโปรงใส อิสระ และยืดหยุน โดยมุง
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการดําเนินนโยบายการเงินใหเหมาะสมกับพลวัตรของโครงสราง
และพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเปาหมายและวิธีดําเนินนโยบายการเงินตามความ
จํา เป น มี ก ารกํ า หนดมาตรการและแผนดํา เนิ น งานลว งหน า เพื่ อปอ งกัน การเกิ ด วิกฤตหรื อ บรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินดานตางๆ รวมทั้งการเพิ่มความเปนอิสระในการดําเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและปองกันการแทรกแซงโดยทางการเมือง ทั้งนี้โดยพิจารณาใหมี
รูปแบบการแถลงนโยบายตอสาธารณะและการกําหนดขอบขายความรับผิดชอบ
๒) บริหารภาคการเงินใหมีความมั่นคง แขงขันได และสามารถเปน
กลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย


ปรั บ โครงสร า งระบบสถาบั น การเงิ น ตามแผนพั ฒ นาสถาบั น
การเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสของการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางการเงินและโครงสรางของระบบสถาบันการเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
โดยสงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานกํากับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและกําหนดหลักเกณฑการ
กํากับที่มีมาตรฐานสอดคลองกัน ซึ่งเปนการรองรับกระแสของธุรกิจที่ทับซอนกันระหวางสถาบันการเงิน
ตางประเภทเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน


ยกระดับการกํากับสถาบันการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกฎหมายที่จําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน และพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก เพื่อใหสามารถกํากับดูแลสถาบันการเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ

๘๙



ยกระดั บ การประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย ข อง
สถาบันการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล อาทิ การใชมาตรฐาน Basel II ในการวัดความเพียงพอ
(Minimum capital requirements) ของเงินกองทุนซึ่งจะเริ่มใชในป ๒๕๕๑ โดยใหความสําคัญเรื่องการ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการกําหนดทั้งบทลงโทษและการใหรางวัลหรือแรงจูงใจ
ควบคูกันไปดวย


พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงินโดยการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการกํากับดูแลตลาดทุนใหมีความชัดเจน โปรงใส เพื่อรองรับบรรยากาศของการ
แขงขัน และในขณะเดียวกันก็เปนการคุมครองผูบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางเสถียรภาพของตลาดทุน
โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ใหมี
ความเปนกลาง และสงเสริมการสรางศักยภาพของธุรกิจในการปฏิบัติตามเกณฑการบริหารจัดการที่ดี
(Corporate Governance: CG) ตามมาตรฐานสากลที่มีการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ประเทศ
๓) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนใหสอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และภาคการเงินที่เปลี่ ยนแปลงไป ตลอดจนมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับตลาดทุนอื่น ๆ และ
รองรับผลกระทบและสามารถใชประโยชนจากการเคลื่อนยายทุนอยางเสรี โดย


ดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนในการเพิ่มอุปสงคหรือเงิน
ลงทุนในตลาดทุนเพื่อใหตลาดมีความลึกหรือขนาดใหญขึ้น ควบคูกับการสรางเสถียรภาพของตลาดโดย
ขยายฐานผูลงทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ และสนับสนุนการลงทุนผานกองทุน เพิ่มผูลงทุน
สถาบันในประเทศ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายเงินทุน ตลอดจนพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชียอยางตอเนื่องเพื่อขยายโอกาสในการระดมทุนสําหรับโครงการที่มีประสิทธิภาพ


เพิ ่ม อุป ทานหรือ ตราสารที ่ซื ้อ ขายในตลาดทุน ทั้ง ตราสารทุน
ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตราสารทางการเงินใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการ
ระดมทุน ลดความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูลงทุน และชวยใหตลาดมีสภาพคลองและมีขนาดที่ใหญขึ้น
โดยตองสรางความรูความเขาใจในตราสารแตละประเภทใหกับผูลงทุน ผูออกตราสาร และตัวกลางในตลาด


สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบของการ
เปนบริษัทจดทะเบียน มีการออกตราสารทุนและตราสารหนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการระดมทุนเพิ่มขึ้น
โดยการเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการบริหารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พัฒนาและสงเสริมการใชกองทุนรวมลงทุน (Venture capital) ในการสนับสนุนธุรกิจใหมๆ ที่มี
ศักยภาพ แตมีระยะเวลาคืนทุนนาน หรือธุรกิจที่เปนเปาหมายของนโยบาย และชองทางการเขาจด
ทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (MAI) และการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(Securitization) ของสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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(๑.๒) แนวทางการพั ฒ นาด า นการคลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการคลังโดยมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีภายใตเงื่อนไข ความคุมคา ความยั่งยืน และ
การรักษาวินัยทางการคลัง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) สรางความโปรงใสทางการคลัง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังที่ดี เพื่อใหรับรูถึงความเสี่ยงทางการคลังทั้ง ๔ ประเภท อันไดแก ความเสี่ยงจากการไมรู
สถานการณคลังที่แทจริงของรัฐบาล ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยง
ที่เกิดจากความไมยั่งยืนทางการคลัง และความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความออนแอของโครงสรางการคลัง
และหนวยงานบริหารจัดการดานการคลัง
๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลการคลังสาธารณะของประเทศ (Consolidated
Public Sector Account) ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการคลังรัฐบาลซึ่งรวมเงินนอกงบประมาณและกองทุน
นอกงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสมบูรณ เพื่อจะไดรับรูถึง
สถานะทางการคลังที่แทจริงของภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีที่สามารถแสดงใหเห็นหนี้สินใน
อนาคต (Contingent liabilities) ที่อาจจะกลายเปนความเสี่ยงทางการคลัง
๓) ปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลองกับแนวทางการปรับโครงสรางการ
ผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการผลิต เชน การกําหนดอัตราภาษีการนําเขา
วั ต ถุ ดิ บ และภาษี สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป ที่ ส อดคล อ งตามทิ ศ ทางการปรั บ โครงสร า งการผลิ ต การทบทวน
โครงสรางภาษีนิติบุคคล และการทบทวนโครงสรางฐานภาษีใหมีความเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนตน และบริหารระบบการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตอโครงสรางทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
๔) จัดลําดับความสําคัญของการใชจาย ที่ใหลําดับความสําคัญกับการใช
จายเพื่อพัฒนาสังคมทั้งทางดานการศึกษาและสาธารณสุข และการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและพัฒนา
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร า งการผลิ ต และการบริ ห าร
องคความรูเพื่อการพัฒนาบนฐานความรู โดยมีการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง
(Medium-term Expenditure Framework: MTEF) ภายใตกรอบการรักษาเสถียรภาพในระดับมหภาค
และความจําเปนในการใชจายของรัฐบาลตามลําดับความสําคัญของการพัฒนา ซึ่งจะทําใหการบริหารการ
คลังมีความยืดหยุนและมีการปรับเปลี่ยนไดทันตอเหตุการณ ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจายนอกงบประมาณและกองทุนนอก
งบประมาณอยางมีประสิ ทธิภาพและโปร งใส เพื่อลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง โดยการจัดระบบ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใสในการบริหารการคลัง
ซึ่งจะชวยลดภาระงบประมาณที่ซ้ําซอนหรือไมมีความจําเปน
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๖) ปฏิรูประบบประกัน สังคมและระบบบํา เหน็ จ บํานาญเพื่อใหฐ านะที่
มั่นคงในระยะยาวเมื่อประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ และลดภาระรายจายของรัฐบาล และเพื่อเปนการ
สงเสริมการออม
๗) พั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ ให มี ก ารดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
บริ ห ารจั ด การที่ ดี และรายงานผลการดํ า เนิ น งานอย า งโปร ง ใส โดยมี ก ฎหมายกํ า กั บ ดู แ ลอย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ งสงเสริม ให เกิดการแข งขัน ในการให บ ริการจากภาคเอกชน เพื่อ ใหเกิด การใช
ทรั พ ยากรและเกิ ด สวั ส ดิ ก ารสู ง สุ ด แก ป ระเทศ ทั้ ง นี้ การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เกณฑ
๓ ประการที่สําคัญ คือ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน การเพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐ และ
การดูแลผลประโยชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง
(๒) แนวทางการสงเสริมการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน อันเนื่องมาจากการ
ขาดแคลนการออมและการระดมทุนที่ไมเหมาะสม และเพื่อใหประชาชนสรางหลักประกันในชีวิตโดยมี
การออมที่พอเพียงโดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่จะเขาสูชวงผูสูงอายุ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะเปนการชวย
ลดภาระของรัฐบาล โดย
(๒.๑) สงเสริมการออมทั้งระบบของประเทศ ทั้งการออมภาคครัวเรือน การออม
ภาครัฐ และการออมภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหการออมรวมของประเทศมีพอเพียงเพื่อการลงทุนของ
ประเทศ ควบคูไปกับการสรางฐานรายไดที่มั่นคงสําหรับประชาชน และการสรางพฤติกรรมการออม เพื่อ
เพิ่มการออมครัวเรือน
(๒.๒) พัฒนาระบบการออมตางๆ เชน การออมภาคบังคับ โดยการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ ที่มีกรอบโครงการบําเหน็จบํานาญครอบคลุมแรงงานทั้ง ๑๓ ลานคน และ
พั ฒ นากองทุ น การออมให เ ป น ระบบการออมเพื่ อ การชราภาพสํา หรับ แรงงานนอกระบบ ที่ มีค วาม
ครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลังแรงงานของประเทศทั้งหมด
(๒.๓) สงเสริมระบบสหกรณและพัฒนาองคกรการเงินฐานรากเพื่อเปนทางเลือก
ในการออมของประชาชนที่เปนรากหญา
(๓) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเรงรัดการใชพลังงานทดแทน
เพื่อประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายดานพลังงานของ
ประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและบริโภคของประชาชน ดังนี้
(๓.๑) จั ด หาแหล ง พลั ง งานทั้ ง ในและต า งประเทศเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง หาแหล ง
พลังงานใหมๆ ตลอดจนสํารองแหลงพลังงานใหเพียงพอและสามารถรองรับความตองการในภาวะขาด
แคลน เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในระยะยาว
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(๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือน
โดยใช ม าตรการจู ง ใจและมาตรการบั ง คั บ เช น การให ก ารส ง เสริ ม การลงทุ น เป น กรณี พิ เ ศษแก
อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงแตใชพลังงานนอย การควบคุมการนําเขาเครื่องจักรและ
อุปกรณจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ํา เปนตน รวมทั้งการใชมาตรการ
ผังเมือง การปรับโครงสรางการขนสง และระบบโลจิสติกส ที่เนนรูปแบบการขนสงที่ใชเชื้อเพลิงนอย
และเนนลดการเดินทางของคนและสินคา การขนสงโดยระบบรางและทางน้ํา การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร และการพัฒนาเมืองแบบครบวงจร
(๓.๓) รณรงคใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและใชพลังงาน
ทางเลือกตางๆ ไดแก กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) กาซโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้งการให
คําปรึกษาแกภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐในกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก และ
พลังงานทดแทน การลดการใชพลังงาน และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
(๓.๔) วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมในการนําเชื้อเพลิงรูปแบบใหมในการผลิตไฟฟาสําหรับอนาคต ทั้งดานเทคนิค ความคุมคาเชิง
พาณิชย และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอม และการให
ความรูแกประชาชนไดเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน

๓.๓ แนวทางการสนับสนุนใหเกิดแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยการบริหารจัดการเศรษฐกิจและการสรางเครื่องมือและกลไก
ในป อ งกั น การผู ก ขาดในทุ ก ตลาด และทํ า ให เ กิด การกระจายประโยชน อ ย า งทั่ ว ถึง เพื่ อให ก ารปรั บ
โครงสรางทางเศรษฐกิจชวยพัฒนาวิสาหกิจตาง ๆ ใหเขมแข็ง คุมครองผูบริโภค แกปญหาความยากจน
และมีกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดย
(๑) การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมในประเทศ โดยเนนใหผูประกอบการขนาด
เล็กและผูประกอบการใหมสามารถประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม รวมทั้งปองกันการ
ผูกขาดและปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรม โดยเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับ
ใช ก ฎหมายการแข ง ขั น ทางการค า ตลอดจนทบทวนมาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น ให เ อื้ อ ต อ การ
ประกอบการของนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนตางประเทศภายใตสภาพแวดลอมของการแขงขัน
ที่เปนธรรม
(๒) การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ โดย
เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางเปนระบบ ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรางโอกาสการเรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสารความรูไดอยาง
กวางขวางใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เด็กและสตรี รวมทั้งพัฒนาระบบประปาใน
พื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ และวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับแหลงงาน และพื้นที่ฐาน
การผลิต รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางชุมชนที่นาอยูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลด
ความเหลื่อมล้ําของการไดรับบริการพื้นฐานของประชาชนในเขตเมืองและชนบท
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(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงิน
ฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาองคกร
การเงินชุมชนใหมีความเขมแข็งเพื่อสงเสริมการออมรายยอยและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการใช
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
เศรษฐกิจฐานราก โดย
(๓.๑) สนั บ สนุ น องค ก รการเงิ น ชุ ม ชนให มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล มี อิ ส ระในการ
ตัดสินใจและดําเนินงาน และใหสามารถทําธุรกรรมในนามกลุมไดภายใตกรอบการกํากับดูแลที่ออกแบบ
ใหเปนมาตรฐานหรือกติกากลางเพื่อคุมครองผูมีสวนไดเสียโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดเชนเดียวกับ
สหกรณ
(๓.๒) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในระดั บชุม ชนใหสามารถบริหารจัด การ
เงินทุนและการทําบัญชีของกลุมการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมเพื่อใหมีความโปรงใสใน
การเปดเผยขอมูลและสรางธรรมาภิบาลในองคกรระดับชุมชนนั้น ๆ
(๓.๓) สรางกลไกเชื่อมโยงเงินทุนระหวางกลุมการเงินดวยกัน และกลุมการเงินกับ
สถาบันการเงิน เพื่อใหการระดมทุนภายในประเทศและการบริหารสภาพคลองทางการเงินเกิดประโยชน
สูงสุดในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
(๓.๔) ใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ มและเศรษฐกิ จ ฐานราก รวมทั้งการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน การแยกบัญชีธุรกิจเชิงพาณิชยกับธุรกิจตามนโยบาย เพื่อ
การตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และใชในการสนับสนุนเงินทุนใหสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนา และการสรางความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๔) การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได กระจายอํานาจสู
ทองถิ่นเพื่อการกระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค โดยการกระจายอํานาจดานการจัดเก็บภาษี การ
กระจายอํานาจดานการจัดทํางบประมาณและการเบิกจาย และการกระจายอํานาจดานการกอหนี้ ภายใต
กรอบการรักษาวินัยทางการคลัง การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการ
เตรียมความพรอมดานกฎระเบียบและความรับผิดชอบ โดย
(๔.๑) พัฒนาแหลงรายไดขององคการสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถพึ่งพิงรายไดที่
จัดเก็บเองไดมากกวาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการแบงแยกประเภทการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นอยาง
ชัดเจน การปฏิรูปโครงสรางภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ เชน การนําภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางมาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการปฏิรูปการบริหารจัดการเงินเหลือจายสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหเอื้อประโยชนสูงสุดตอการหารายไดจากการบริหารเงินสะสม
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(๔.๒) แบงบทบาทการดํา เนินภารกิจอยา งชั ดเจน ทั้งการแบงบทบาทระหวา ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาลกลาง การดําเนินภารกิจรวมกันในการใหบริการสาธารณะ และ
การดําเนินภารกิจรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองที่มีความเชื่อมโยงกัน
(๔.๓) ใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํางบประมาณของตนเอง
อยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และประเมินผลการใชจาย และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการบริหารการคลังสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
(๔.๔) จัดทํากรอบงบประมาณที่ครอบคลุมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรภายใต
ยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อใหสะทอนกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่แทจริง
(๔.๕) กระจายอํานาจดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยที่รัฐบาลไมค้ําประกัน
เงินกู

๔ บทบาทภาคีการพัฒนา
๔.๑ ภาครัฐ ในอนาคตรัฐจะลดบทบาทลงโดยจะเปนเพียงผูกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และ
สงเสริมสภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาและดําเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนาของประเทศ
สามารถเปนประโยชนตอประชาชนไดสูงสุด โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
(๑) กําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความ
สอดคลองกัน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหดําเนินไปไดอยางมีเสถียรภาพและเพิ่มคุณภาพในการขยายตัว
รวมทั้งสงเสริมการออมในทุกระดับ
(๒) กํากับและสนับสนุนการทํางานของภาคเอกชนใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทางบรรษัทภิบาล เพื่อรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
(๓) ดําเนินภารกิจในสวนที่มีความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
ในกิจการที่ไมใหผลตอบแทนในเชิงพาณิชยแตมีความจําเปนตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๔) จัดเก็บภาษีอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามกรอบนโยบายการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได
และมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
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๔.๒ ภาคเอกชน ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสภาวะแวดลอมของ
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งตองรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
(๑) รวมมือกับภาครัฐในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติ
(๒) ลงทุนในธุรกิจ สหกรณ และวิสาหกิจชุมชม และรวมดําเนินงานกับภาครัฐในการ
ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
(๓) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และบุ ค ลากร โดยการสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นา และ
นวัตกรรม รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการลดการสิ้นเปลืองดานพลังงาน

๔.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระยะยาวจะเปนองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น
เนื่องจากจะมีการถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปสูพื้นที่เพิ่มขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้
(๑) รวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งการรวมมืออนุรักษ
พัฒนาพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นใหมีความมั่นคงและยั่งยืน
(๒) พัฒนาขีดความสามารถดานประสิทธิภาพการคลังและการบริหารจัดการใหสามารถ
พึ่งตนเองในดานรายไดและจัดบริการสาธารณะในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น ควบคูกับการปรับระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
(๓) เปดเผยขอมูลที่เปนขอมูลสาธารณะใหประชาชนไดรับทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาโดยผานสื่อลักษณะตางๆ

๔.๔ ชุมชน (ประชาชน/ประชาสังคม) เปนภาคสวนที่จะมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยควรมีบทบาท ดังนี้
(๑) รวมใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ และมีสวนในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน
และโครงการตางๆ ของภาครัฐใหโปรงใส และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
(๒) รวมกันประหยัดและอนุรักษพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ประเทศ
(๓) ใฝ รูใ นเชิ งวิชาการและพัฒ นาทัก ษะทางอาชีพด วยความตั้งใจและมุงมั่น ในการ
ประกอบอาชีพ

๙๖

๔.๕ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา เปนภาคสวนที่ถูกคาดหวังจากสังคมในการเปนแหลง
ความรูและความเปนกลางทางวิชาชีพ ซึ่งควรมีบทบาท ดังนี้
(๑) เปนผูใหความรูทางวิชาการเศรษฐกิจแกสาธารณชนอยางเปนกลางและถูกตองตาม
หลักวิชาการ เพื่อที่สังคมจะไดรับความรูและสามารถใชวิเคราะหประเด็นการพัฒนาไดอยางถูกตอง
(๒) เป น ที่ ป รึก ษาทางวิ ช าการ และรวมทํา การวิจัยกับ ชุมชน เพื่อต อยอดภูมิปญ ญา
ทองถิ่นดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมที่สามารถนําไปสูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ

๔.๖ สื่อสารมวลชน เปนภาคสวนที่มีบทบาทในการกระตุนและสรางสรรคสังคมใหเขมแข็ง
โดย
(๑) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยการสรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตองและเปนกลาง
(๒) เปนแกนรับฟงความคิดและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
(๓) เผยแพรองคความรูเรื่องการปรับโครงสรางการผลิต สูสาธารณชนในวงกวาง

บ ท ที่ ๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

๑ บทนํา
จุดมุงหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ คือสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการปฏิบัติที่สําคัญ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ยึดหลัก ”ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นๆ มุง ”ทางสายกลางหรือความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน ระหว า งผลประโยชน ร ะยะสั้ น และผลประโยชน ร ะยะยาว ระหว า งผลได แ ละผลเสี ย
ขณะเดียวกันยังตองคํานึงถึง ”คุณธรรมหรือความเปนธรรม” ในการครอบครองสิทธิ การเขาถึง การใช
และการแบงปนผลประโยชนระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสราง ”ความรู”
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันของทุกภาคสวน รวมทั้งยึดหลัก ”ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟนตัวของทรัพยากรธรรมชาติและการ
บําบัดมลพิษของระบบนิเวศใหคงไวซึ่ง ”ความสมดุล” เพื่อสรางหลักประกันวาทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานั้นจะยังคงอยูและคงความอุดมสมบูรณ สามารถเปนฐานการดํารงชีวิตของคนในสังคมใหอยูเย็น
เปนสุขรวมกันและเปนรากฐานการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรจึงเริ่มจากใชหลัก ”ความมีเหตุผล” ดวยการสรางความรู
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม คุณคาฐานทรัพยากรที่มีอยู ใหเขาใจถึงเหตุ
ปจจัยที่เกี่ยวโยงกันระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปกปองภัยคุกคามตอระบบนิเวศ การสราง
ฐานรากที่มั่นคงเขมแข็ง การใชโอกาสและปจจัยแวดลอมที่มีอยูในสังคม เพื่อใหเกิดการยกระดับและ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอยางเปนลําดับขั้น เปนการพัฒนาที่สามารถ ”พึ่งตนเอง” ได มี ”ภูมิปญญา” และ
สราง ”ภูมิคุมกัน” ใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปจจัยคุกคามจากภายนอกได โดยให
ความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลและพัฒนาองคความรูเพื่อการบริหารจัดการเชิงปองกัน ปรับเปลี่ยนแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคใหเกิดความยั่งยืน ควบคูกับการรื้อฟนภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการฐาน
ทรัพยากรของตนเอง และสรา งทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะทอนถึงความเขมแข็งและภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงถูกกําหนดขึ้น โดยใชประโยชนจากจุดแข็ง
และปรั บ ปรุ ง แก ไ ขจุ ด อ อ นของทุ น ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มที่ มี อ ยู รวมทั้ ง คํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแนวคิดการบริหารจัดการมุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งใน
มิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการฟนฟูและสรางความอุดมสมบูรณ
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรชายฝงทะเล และความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและควบคุ ม มลพิ ษ ที่ ส ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศ เพื่ อ ให ฐ าน
ทรัพยากรที่มี อยู อยา งจํา กัด ยังคงเปน ปจ จัยสํา คัญตอการดํารงชีวิต เปน พื้ น ฐานของการพึ่ งตนเอง
รวมทั้งเสริมสรางทุนทางสังคม และรักษาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนจุดแข็งของประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทุนที่มีชีวิต เกี่ยวโยงอยูในทรัพยากรทุกอยาง
บ ง ชี้ ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ และเป น ส ว นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของระบบนิ เ วศ ในขณะเดี ย วกั น บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ สังคมผูสูงอายุ กระแสสุขภาพและการ
นิยมธรรมชาติ จะทําใหเปนโอกาสของการใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานการสรางมูลคาเพิ่ม
ของภาคการผลิตและบริการ และใชเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรมที่มีคุณคาสูงขึ้น ใน
ขณะที่ พันธกรณี ระหว างประเทศ และขอ ตกลงการเปดเสรี ทางการค า ทั้ งทวิภ าคีและพหุ ภ าคี จะส ง
ผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม ทรัพยสินทางปญญา การคา บริการ
และภาคการผลิต ทําใหตองพิจารณากําหนดจุดยืนและวางยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพื่อรักษาผลประโยชน
ของประเทศ สามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งคุมครองสิทธิชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชนในระยะยาว
การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้น พบวา ความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เคยเปนจุดแข็งของประเทศมาแตเดิม ไดรับผลกระทบจาก
แบบแผนการพัฒนาที่มุงใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
หลัก ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและ
การยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง จากผลของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน
รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคและกระแสวัตถุนิยม ไดเพิ่มปริมาณมลพิษและของเสีย สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทําใหสถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยูในสภาพที่กําลังเปนปญหาตอการดํารงชีวิตของประชาชน และสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
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พื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป ปจจุบันเหลือพื้นที่ปา รอยละ ๓๓
ของพื้นที่ประเทศ นอยกวาประเทศในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลีใต เวียดนาม และต่ํากวารอยละ ๔๐
ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได การสูญเสียพื้นที่ปาอยางตอเนื่องทําใหเกิดปญหาน้ํา
ทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติที่บอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนั้น ยังประสบปญหาทั้งน้ําขาด
แคลน และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา สภาวะการขาดแคลนน้ําของประเทศอยูในระดับรุนแรงเมื่อ
เทียบตามเกณฑของ UNESCO มีการใชน้ําเพิ่มขึ้นมากอยางไมมีขีดจํากัด ขณะที่การพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดใหญเพิ่มเติม มีขอจํากัดดานพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการครอบครองใชประโยชน ทําใหเกิดกรณี
ขัดแยงแยงชิงน้ําที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ ความอุดมสมบูรณของดินลดลง
ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี เกิดปญหา
การตกคางของสารเคมีในดิน รวมทั้งมีปญหาการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กระจุกตัว ในป ๒๕๔๖ มีผูไร
ที่ทํากินราว ๗๗๐,๐๐๐ ราย ตองการที่ดินทํากินเพิ่มถึง ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงก็ลดความอุดมสมบูรณลง อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา ปาชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร
เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร แหลงปะการังรอยละ ๕๐ และหญาทะเลรอยละ ๓๐ มีสภาพเสื่อมโทรม สําหรับ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรม
ของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายชื่อสัตวและพันธุพืชในบัญชีใกลสูญพันธุถึง ๖๘๔ ชนิด
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศในชวงที่ผานมา ถึงแมวาจะไดรับการแกไขอยาง
ตอเนื่อง แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดย
คุ ณ ภาพอากาศในบริ เ วณเมื อ งใหญ ที่ ก ารจราจรหนาแน น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเผาในที่ โ ล ง แจ ง และเขต
อุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนตสะสม การผลิตและการนําเขาสารอันตราย เพื่อ
ใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดี
ทั้งการควบคุมใน
กระบวนการผลิต การกักเก็บ การขนสง และการปนเปอนในสิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่สราง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินบอยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและ
ปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน
สําหรับปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ ๒๒ ลานตัน และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน ในขณะที่การนําของเสียกลับมาใชใหมยังทําได
จํากัด ๒ ใน ๓ ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ ซึ่งกําลังขยายตัวอยาง
รวดเร็ว และเติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เทา
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สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเปนที่ตระหนักวาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เคยเป น จุ ด แข็ง ของประเทศ และเป น รากฐานที่ มั่น คงของการพั ฒ นาและการ
ดํารงชีวิตของชุมชนและสังคม ไดรับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาที่ไมสมดุล ในขณะที่ศักยภาพ
และโอกาสของประเทศ ในฐานะที่มีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณสูงที่สุด
แหงหนึ่งของโลก ยังไมมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตรอยางชัดเจน หาก
ประเทศไมมีการปกปองดูแลโดยเหมาะสม ก็จะทําใหฐานทรัพยากรดังกลาวเสื่อมโทรมออนแอ จน
กลายเปนขอจํากัดได
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดใชหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประกอบดวย ๓ แนวทาง ไดแก การ
รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนา
คุณ ค า ความหลากหลายทางชีว ภาพและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ วางพื้น ฐานสํ า หรั บ การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ซึ่งการดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาวจะชวยรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการดํารงชีพ
พื้นฐานอยางทั่วถึง ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมไมใหรบกวนระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต และ
ความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสรางสรรคคุณคาของฐานทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนการใชโอกาสจากบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ
พื้นฐานของประเทศ เชื่อมโยงวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูและนวัตกรรมใหม ทั้งนี้ จะทํา
ใหทุกฝายตระหนักถึงคุณคาของฐานทรัพยากร ที่ตองหวงแหนรักษาไวตลอดไป ทําใหเกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนประโยชนกับสังคมทุกระดับ และสรางสมดุลของการพัฒนา ที่นําไปสูสังคมที่มีความสุขไดอยางยั่งยืน

๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเปนจุดเริ่มตนของการปรับทิศทางการพัฒนาใหกลับมาสูรากฐานที่เปน
จุดแข็งและเปนศั กยภาพที่แท จริงของสังคมไทย โดยมุงหวังวาทิศทางการพัฒนาดังกลาว จะชวยปรั บ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเกิดความสมดุลมากขึ้น สรางโอกาสการพัฒนาที่เปดกวางหลากหลายใหสังคมและ
ชุม ชน ตามเงื ่อ นไขสภาพแวดลอ ม ศัก ยภาพและภูม ิป ญ ญาของคนในสัง คม และคาดหวัง วา
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จะกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูคนสวนใหญของประเทศ นําไปสู
ความพอเพียง พึ่งตนเองไดและสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน

๑๐๑

๒.๑ วัตถุประสงค
(๑) เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ยกระดับการสรางคุณคา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) เพื่ อ เสริ ม สร า งทุ น เศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคง สมดุลและยั่งยืน
(๓) เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะยาว
(๔) เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจและมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม ทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชนของประเทศจากขอตกลงในพันธกรณีระหวาง
ประเทศ

๒.๒ เปาหมาย
(๑) การรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
(๑.๑) คุมครองพื้นที่ปาใหคงความอุดมสมบูรณไมนอยกวารอยละ ๓๓ พื้นที่
ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ ฟนฟูปาอนุรักษ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ไร
(๑.๒) ฟ น ฟู พื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ป ญ หา เช น พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ยว ดิ น เค็ ม ดิ น ขาดอิ น ทรี ย
ไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร และลดพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายไมต่ํากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร
(๒) การตอบสนองความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิต
(๒.๑) ออกกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร จัดสรรที่ทํากินใหผูไรที่
ทํากินไมนอยกวา ๗๐๐,๐๐๐ ราย
(๒.๒) มี ก ารบริ ห ารจั ด การลุ ม น้ํ า อย า งบู ร ณาการ ๒๕ ลุ ม น้ํ า และเพิ่ ม พื้ น ที่
ชลประทานไมนอยกวา ๘ แสนไร
(๒.๓) มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณ
มูลฝอยที่เกิด ขึ้นทั่วประเทศ ของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยา ง
ถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑใชแลวโดยผูผลิตและผูนําเขา

๑๐๒

(๒.๔) ลดการนําเขาปุยและสารเคมีทางการเกษตรใหไมเกินปละ ๓.๕ ลานตัน
รวมทั้งมีระบบจัดการสารเคมีอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การนําเขา จนถึงการกําจัดทําลาย
(๒.๕) ควบคุมรักษาคุณภาพน้ํา ในลุมน้ําตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติ ใหอยูใน
เกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ ฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก โดยเฉพาะเจาพระยา
ตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา ไมใหอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก และ
ควบคุมคุณภาพอากาศทั้งในเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
(๓) การวางรากฐานดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(๓.๑) มีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ
๑ ระบบ รวมทั้งมีกลไกระเบียบควบคุมการเขาถึง การใช และการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
(๓.๒) เกิด เครือ ขา ยชุม ชนพึ่ง ตนเองที่มีค วามมั่น คงดา นอาหารและสุข ภาพ
จากการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ชุมชน

๓ แนวทางการพัฒนา
หลักการสําคัญที่ใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร ประการแรก คือตองให
ความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
โดยตอเนื่อง ประการที่สองจะตองระมัดระวังการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ การดํารงชีวิตของ
คนในชุมชน การสรางกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจ ใหเปนไปอยางรูคุณคาโดยการมีสวนรวม
ของผูไดรับผลประโยชนและผูไดรับผลกระทบจากการใชทรัพยากร ประการที่สาม คือการนําจุดแข็งและ
โอกาสของประเทศ คือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาสรางกระบวนการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุล ดวยการวางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ผสมผสานระหวาง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประการสุดทาย คือ
การบริหารจัดการความขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการไดรับผลกระทบจาก
มลพิษโดยสันติ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
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๓.๑ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
การตระหนักวาฐานทรัพยากรเปนทรัพยสินรวมกันของสังคม ทุกคนมีสวนไดรับประโยชน
และมีสวนในการรับผิดชอบโดยเทาเทียมกัน จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการใหเกิด
ลักษณะกระจายอํานาจ และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม โดยมีองคความรู การเสริมสรางศักยภาพ
และจิตสํานึก เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการตัดสินใจ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะสั้นกับผลประโยชนระยะยาว และระหวางผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองสรางเครือขายทางสังคมที่เปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น และนักวิชาการ เพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมอยางแทจริง โดย
มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร และขอมูลแผนที่ ๑ : ๔๐๐๐ เพื่อใช
กําหนดแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม และจัดทําระบบฐานขอมูลและทะเบียนการบุกรุก
ใชประโยชน เพื่อวางระบบกระจายการถือครองใหคนยากจนมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง สนับสนุน
การวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับชุมชนทองถิ่น คนหาองคความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน
ตามลักษณะของระบบภูมินิเวศน ในการดูแลฟนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศที่สําคัญ เชน ปาตนน้ํา ลุมน้ํา ระบบนิเวศชายฝง แหลงกําเนิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จัดทําเปนระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพ นําไปเผยแพรตอชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางฐานองคความรูและใชเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเผยแพรรูปธรรมตัวอยาง
ในการอนุรักษและจัดการฐานทรัพยากรที่มีความสมดุลและยั่งยืน
(๒) สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในจัดการทรัพยากร
กระจายอํ า นาจการจั ด การทรั พ ยากรให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ สนั บ สนุ น
กระบวนการมีสวนรวม การสรางความเขมแข็งของประชาคม สงเสริมบทบาทของผูนําทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปราชญชาวบาน และการสรางเครือขายทางสังคม เครือขายอนุรักษและจัดการ
ทรั พ ยากรของชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและบทบาทของชุ ม ชนในการดู แ ลฟ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากร รวมทั้งถายทอดยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรรวมกับความรูสมัยใหม
เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรกับการผลิตของชุมชน สงเสริมชุมชนในการจัดตั้งปาชุมชน การจัดการประมง
ทะเล และทรัพยากรชายฝง สรางมาตรการจูงใจสนับสนุนใหชุมชนทําหนาที่ฟนฟู รักษาสายพันธุทองถิ่น
ทั้งพันธุพืช พันธุสัตว ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต เปนเอกลักษณของพื้นที่ หายากและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
เพื่ อ สร า งความมั่ น คงด า นอาหารและการดํา รงชี วิ ต ซึ่ ง จะทํ า ให ชุม ชนที่ อ ยูร ายรอบระบบนิ เ วศและ
ฐานทรัพยากร เปนฐานเครือขายทางสังคมที่เขมแข็งในการฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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(๓) พัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(๓.๑) ใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ โดยคํานึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษ
โดยจัด ทําขอตกลงกับชุมชนทองถิ่น เพื่อปองกั นการบุกรุกขยายพื้ นที่ในอนาคต กําหนดเขตการใช
ประโยชนและกระจายการถือครองที่ดิน โดยรวมกับทองถิ่นกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง แกไข
ปญหาขอขัดแยงเรื่องการทับซอนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชนที่ดินของรัฐ
และพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดมาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน
ไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับการเกษตรตลอดไป
(๓.๒) มีมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินหยุดใชชั่วคราว สําหรับทรัพยากรที่อยูใน
ภาวะถูกทําลายสูง เพื่อใหทรัพยากรนั้นไดสรางตัวใหม และเกิดความยั่งยืน ในบางพื้นที่ที่มีความสําคัญสูง
โดยประกาศเปนพื้นที่ควบคุมอยางชัดเจน
(๓.๓) สรางกลไกแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี ยุติธรรมอยูบนหลักเกณฑ
ที่ทุกภาคสวนยอมรับ และบูรณาการใหเกิดความสมดุลในการปรับเปลี่ยนเปาประสงคและกระบวนการ
ผลิตที่ไมยั่งยืนไปสูความสมดุลที่ไดจากการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
(๓.๔) ฟนฟูสภาพปาใหเกิดความอุดมสมบูรณและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใชประโยชนอยางเขมงวด และปลูกปาเสริม กําหนดมาตรการ
“คนอยูรวมกับปา” โดยใหทํากิจกรรมสนับสนุนการฟนฟูรักษาระบบนิเวศ และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยยังคงรักษาระบบนิเวศไวตลอดไป
(๓.๕) บริหารจัดการน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสม สนองความตองการจําเปนในการดํารงชีวิตที่ดีและการผลิตทางเศรษฐกิจที่พอเพียง โดย
๑) อนุรั กษ ฟนฟูป าตนน้ําลํ าธารให เกิ ดความสมบู รณ ด วยการปลู กป า
เสริมสรางฝายในพื้นที่ตนน้ํา ปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน
๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชนเพิ่มขึ้น โดยการจัดหาน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักของแหลงน้ําที่มีอยู
เดิม ฟนฟูปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาระบบโครงขายเชื่อมโยงแหลงน้ําและ
การกระจายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมและที่ประชาชนยอมรับ และ
พัฒนานําน้ําบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาลเพียงพอ ภายใตการบริหาร
จัดการความตองการใชน้ําอยางคุมคา
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๓) ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย โดยการกอสรางแกมลิงรองรับ
น้ําทวม การปรับปรุงระบบปองกันและระบายน้ําชุมชนเมือง
๔) ควบคุ ม และบรรเทาป ญ หาน้ํ า เสี ย โดยการฟ น ฟู แ ละเพิ่ ม
ขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมายควบคุมและกําจัด
น้ําเสียใหเกิดประสิทธิผล การสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียที่แหลงกําเนิดทั้งจากครัวเรือนและรวมกลุม
อาคาร ตลอดจนการจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย
๕) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ํา โดยพัฒนา
ระบบช วยในการตั ด สิ น ใจบริ หารจั ด การน้ํ า ระบบพยากรณ และเตื อ นภั ยน้ํ า แล งและน้ํ า ท วม ระบบ
ฐานขอมูลสถานการณน้ําและโครงการแหลงน้ําตางๆ เพื่อการติดตามประเมินผล พัฒนาศักยภาพของ
องคกรบริหารจัดการน้ําระดับชาติและองคกรภาครัฐ ใหสามารถผลักดันนโยบายการบริหารจัดการน้ําใน
ลุมน้ําอยางยั่งยืนสูการปฏิบัติ และสามารถสรางใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางและ
ระหวางสวนกลางกับพื้นที่ได รวมทั้งพัฒนาองคกรลุมน้ําและองคกรชุมชน ใหมีองคความรูและศักยภาพ
ในการปฏิบัติการจัดการน้ําและบรรเทาปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับน้ําในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล
(๓.๖) ฟ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น โดยรณรงค ส นั บ สนุ น ให เ กษตรกรใช
วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม มีความหลากหลาย กําหนดมาตรการลดการใชสารเคมีการเกษตร ลดและ
ควบคุมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สงเสริมเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน
เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม
(๓.๗) ส ง เสริ ม การจั ด การพื้ น ที่ ท างทะเลและชายฝ ง อย า งผสมผสานภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑการใชประโยชน โดย
การตกลงรวมกันของภาคีการพัฒนา ในการจัดการปาชายเลนชุมชน การคุมครองปะการัง หญาทะเล
พื้นที่จับสัตวน้ํา พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทําประมงชายฝง
(๓.๘) จัดใหมีหลักเกณฑและมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ ใหอยูภายใตขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การสรางคุณคาการทองเที่ยวใน
เชิงคุณภาพมากกวาการเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว
(๓.๙) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร ปรับปรุงอัตราคาภาคหลวง และเพิ่ม
สัดสวนรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาเพื่อกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรมาใช
ประโยชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต กําหนดมาตรการและการบังคับใชที่เขมงวดเพื่อ
ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร ที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอม ความอุดมสมบูรณของปาไม
ปาตนน้ําลําธาร และสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑๐๖

(๓.๑๐) พัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ ใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย และแผนปองกันระยะยาว
พัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการปองกันและลดผลกระทบ
ที่ใชทั้งมาตรการดานกายภาพและโครงสรางพื้นฐาน และมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย

๓.๒ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดเวลาที่ผานมา โครงสรางการผลิตและบริการของไทยใชทรัพยากรเปนฐานหลัก
อยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม ยิ่งทําใหคนเกิดความตองการ
บริโภคมากขึ้น มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง จนไมสามารถเกิดหรือสรางขึ้นมาใหมทันกับความ
ตองการใชได ทั้งยังปลอยของเสียที่เหลือจากการใชดังกลาวใหเปนภาระในการจัดการ ซึ่งบางประเภทก็
เปนสารอันตราย สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของสาธารณชนอีกดวย นอกจากนี้
การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่ผานมา สวนใหญเปนการแกปญหาแบบ
แยกสวนและแกไขที่ปลายเหตุ ซึ่งนอกจากจะไมทําใหมลพิษลดลงแลว ยังตองเสียคาใชจายสูงกวาการ
ปองกันมิใหปญหาเกิด อันเปนการจัดการดานอุปสงค เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากรและลดปริมาณ
ของเสียตั้งแตตนทางหรือที่แหลงกําเนิด ดังนั้น เพื่อใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับมา
เปนฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอีกครั้งหนึ่ง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการ
บริโภค ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งจําเปนตองเรง
ปลู กจิ ต สํ า นึ กและสร า งค า นิ ยมใหม เรื่ องการบริ โ ภคอย างพอเพี ยง สร า งความรู และความเข า ใจแก
สาธารณชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความยั่งยืนมากขึ้น สรางอุปสงค
ในสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอที่จะจูงใจใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการ
มาผลิตสินคาและบริการประเภทนี้มากขึ้น รวมทั้งตองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเนน
การปองกันหรือควบคุมมลพิษตั้งแตแหลงกําเนิด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) การปรับ แบบแผนการผลิต และพฤติก รรมการบริโ ภคเพื่อ ลดผลกระทบตอ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑.๑) กําหนดนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในสังคม
เชน การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงที่ประหยัดพลังงานคือระบบราง
และการขนสงทางน้ําแทนการขนสงทางถนน การใชระบบขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว เพื่อให
เกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลดมลพิษ การกําหนดมาตรการทางภาษีและราคา เพื่อจูงใจ
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมของผูบริโภค

๑๐๗

(๑.๒) สงเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กที่กอมลพิษ รวมทั้งขยายผลประสบการณเรียนรูดานการผลิตที่สะอาด
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาบุคคลากรดานเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะสําหรับ SMEs ใน
กลุมวิสาหกิจ และคูคาธุรกิจ
(๑.๓) สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและเกษตรยั่งยืนเพื่อลดการใชสารเคมีใน
ภาคเกษตร โดยส ง เสริ ม การใช ภูมิป ญ ญาท อ งถิ่ น และประยุ กต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ะอาดในภาคเกษตร
สงเสริมการทําเกษตรโดยใชปุยชีวภาพ พัฒนาถายทอดเทคนิคและความรูดานเกษตรยั่งยืน มีการประกัน
ความเสียหายผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกระแสหลักมาทําเกษตรยั่งยืน พรอมทั้งสราง
เครือ ขา ยด า นการตลาดรองรั บ สิ น ค า เกษตรอิน ทรี ย ตลอดจนสง เสริ ม ใหมีก ารนํา วั ส ดุเ หลื อ ทิ้ง
ทางการเกษตรมาใชประโยชน
(๑.๔) กําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตรทั้งทางการเงินและการคลังเพื่อใหเกิด
การผลิตและบริโภคที่ ยั่งยืน รวมทั้ งปรับโครงสรางภาษีเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จูงใจใหเกิดการ
ประหยัดการใชทรัพยากรและพลังงานในการผลิต และจูงใจสนับสนุนใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่สะอาด เชน การเก็บคาธรรมเนียมการใชทรัพยากร ลดหยอนภาษีสําหรับผูผลิตสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการที่นําวัสดุใชแลวมาเปนวัตถุดิบ
ในการผลิต สนับสนุนการลงทุนแกผูผลิตสินคาจากวัสดุใชแลว รวมทั้งลดหยอนภาษีนําเขาเทคโนโลยี
สะอาดและภาษีเงินไดนิติบุคคลแกผูประกอบการ ตลอดจนผลักดันใหสถาบันการเงินพิจารณาใหสินเชื่อ
เงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบการที่ใชกระบวนการผลิตที่สะอาด
(๑.๕) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี เพื่อชวยใหเกิดการประหยัด ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมทั้งการผลิต
พลัง งานทดแทนจากพื ช และชีว มวล โดยใหดํา เนิ น การร วมกั บ ภาคเอกชนที่จ ะเปน ผูนํา องคค วามรู
ดังกลาวไปใชในเชิงพาณิชย และชุมชนที่มีองคความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิมใหตอยอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยูแลว โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่มีภูมิปญญาทองถิ่นอยูมาก
(๑.๖) สรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐเปนผูนํา
ในการบริโภค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการจัดซื้อจัดจางของรัฐใหสามารถรองรับสินคาดังกลาว รวมทั้ง
กําหนดเกณฑมาตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา ที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมให
สอดคลอ งกับ มาตรฐานสากลและเปน ที่ย อมรับ ของตลาดโลก พัฒ นาและจัด ทํา ฐานขอ มูล สิน คา
ฉลากเขียว/สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กําหนดและใหรางวัลกับหนวยงานที่เปนองคกรสีเขียวของ
ภาครัฐ ตลอดจนสงเสริมการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในองคกรภาคเอกชนผานหวงโซอุปทาน
สีเขียวหรือการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ ควบคูกับการเชื่อมโยงเปนเครือขายผูบริโภคเพื่อ
สิ่งแวดลอม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือในการพิทักษสิทธิและเฝาระวัง เชน เปนชมรม
หรือเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผูบริโภคเพื่อสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนตน

๑๐๘

(๑.๗) สงเสริมการใชวัฒนธรรม ประเพณี การดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝง
คานิยมการบริโภคอยางพอเพียง และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ผานการใหความรูโดยตรง การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี
และการทํากิจกรรมรวมกัน ตลอดจน สรางตัวอยางชุมชนพอเพียง ที่มีการบริโภคตามความจําเปน
ผลิตโดยใชทรัพยากรของทองถิ่น บนฐานภูมิปญญาดั้งเดิม เนนการเรียนรูและพึ่งตนเอง ตัวอยางเชน
ชุมชนเกษตรอินทรีย เปนตน
(๑.๘) รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใจ
และสรางคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน การบริโภคอยางพอเพียง รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร และ
ถ า ยทอดความรู เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบของการบริ โ ภคที่ ไ ม ยั่ ง ยื น หรื อ มี ก ารปนเป อ นของสารพิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อใหผูบริโภคมีองคความรูเพียงพอตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ
(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
(๒.๑) ผลั กดั น ให เกิ ด ระบบประเมิ น สิ่ งแวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร (Strategic
Environmental Assessment - SEA) ตั้งแตขั้นของการกําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่
อยางสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ รวมทั้งจัดใหมีระบบ กลไก
และตัวชี้วัดผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดลอม (Health Impact Assessment - HIA) และพัฒนา
ระบบประเมินผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และนําหลักการดังกลาว มากําหนดไวในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาของ
รัฐและ/หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ ตลอดจนใหมีการสํารวจประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา
โดยเฉพาะโครงการพั ฒนาขนาดใหญ ของรั ฐที่ มี ผลกระทบสู งต อคุ ณภาพชี วิ ต สิ่ งแวดล อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(๒.๒) กําหนดเขตการใชที่ดิน รวมทั้งกําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโตของ
ชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงศักยภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม ปริมาณและประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อใหสามารถควบคุมผลกระทบ
มิใหเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความสามารถในการบริหารจัดการ

๑๐๙

(๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิคส ของเสีย
อันตราย และขยะติดเชื้อ โดยสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด
สนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน และธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล พัฒนาระบบรวบรวม
คัดแยกและโครงสรา งพื้น ฐาน และสง เสริม การลงทุน ของเอกชนในการจัด การ ของเสีย อัน ตราย
รวมทั้งออกกฎหมายใหผูประกอบการรับผิดชอบตอซากผลิตภัณฑของตนเอง เรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑที่
กอใหเกิดของเสียอันตราย พิจารณานํามาตรการภาษีบรรจุภัณฑ และการเก็บอัตราภาษีที่แตกตางกัน สําหรับ
สินคาที่นํากลับมาใชใหมไดและที่เปนของเสียอันตราย สนับสนุนการวิจัย และนํามาใชเชิงพาณิชยสําหรับ
ผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑทดแทน ตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบเก็บขนและกําจัด
ขยะติดเชื้อแยกตางหากและเปนแบบรวมศูนย
(๒.๔) จัดการการใชสารเคมีอยางเปนระบบ ควบคุมได และปลอดภัย ทั้งสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ซึ่งรวมทั้งสาธารณสุข มีระบบควบคุม เฝาระวัง และ
ติดตาม ทั้งการผลิต เก็บกัก ขนสง ใช กําจัด และจัดการดานความเสี่ยง อยางมีประสิทธิภาพตลอดวงจร
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสารเคมีของตางประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป
และเผยแพร ข อ มู ล ความเคลื่ อ นไหวให ผู ป ระกอบการตระหนั ก และเข า ใจ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาให
หน ว ยงานที่ มี ข อ สนเทศเกี่ ย วกั บ สารเคมี แ ละอาชี ว อนามั ย มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล ให ส ามารถเชื่ อ มโยง
ฐานขอมูลกันได เพื่อจัดการความปลอดภัยในการใชสารเคมีในประเทศ
(๒.๕) ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนสง อุตสาหกรรม กอสราง การเผา
ในที่โลง และการปลอยกาซเรือนกระจก ที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเรงปรับปรุงระบบขนสงมวลชนที่ปราศจากมลพิษ เชน รถไฟฟา เปนตน สนับสนุนการใชเครื่องยนต
และพลั ง งานสะอาด โดยเฉพาะในระบบขนสงสาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และสนับสนุ น
มาตรการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM)
(๒.๖) ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการกําจัด/บําบัด
มลพิษขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งทางดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ควบคูกับการสราง
จิตสํานึก และกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และชุมชน ในการรวมติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวัง กําหนดเงื่อนไขดานงบประมาณ
เพื่อจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดเก็บคา
บําบัดน้ําเสีย และคากําจัดขยะเพื่อนํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จัดทําศูนยจัดการขยะรวม
หรือการลงทุนรวมกัน รวมทั้งจัดใหมีระบบการชดเชยที่เหมาะสมและเปนธรรมใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการของรัฐ และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การทําหลุมฝงกลบหรือเตาเผาขยะ และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน
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(๒.๗) สง เสริม ใหมีก ลไกที่มีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ กํา หนดจุด ยืน เชิง ยุท ธศาสตร
ตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอตกลงทางการคาที่มีประเด็นเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม ที่ สําคั ญ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พิ ธีสารเกียวโต
อนุสัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เชนอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮลม
วาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน และอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลลวงหนาสําหรับ
สารเคมี เปนตน ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา และสรางทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเจรจาตอรอง จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน ควบคุมการนําเขาและ
การใชสารเคมีและของเสียอันตรายภายใตอนุสัญญาที่เกี่ยวของ กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภท
โครงการที่สมควรดําเนินการ และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการขายคารบอนเครดิตภายใตกลไก
การพัฒนาที่สะอาด สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ในระดับโลก ภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ สรางเครือขายการเรียนรู การทํางานรวมกัน และการรวมกลุมเพื่อ
เจรจาตอรองรักษาผลประโยชนรวมกันในเวทีระหวางประเทศ

๓.๓ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ การพัฒนาจะตองดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอน คือ เริ่มตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกัน พรอมทั้งปองกันการคุกคามจากภายนอก
เมื่อมีความเขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางมั่นคง แลวจึงขยายโอกาส สรางเครือขาย ยกระดับภูมิปญญาและ
การผลิ ต พั ฒนานวั ตกรรม จนสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ระดับประเทศและการสงออกไดต าม
ศักยภาพที่แทจริง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเปนการวางพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว มีแนวทางดังนี้
(๑) จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน
แมวาประเทศไทยจะมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ และมี
การสะสมองคความรูที่เกิดจากการดํารงชีวิตและการใชประโยชนฐานทรัพยากรของชุมชนมาแตเดิม
แตภูมิปญญาทองถิ่นยังไมมีการเชื่อมตอกับองคความรูสมัยใหม ทําใหฐานความรูของประเทศโดยภาพรวม
ยังไมเขมแข็ง และขณะนี้มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้น การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพควรเริ่มตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกันกอนเปนลําดับแรก ดังนี้
(๑.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูล วางระบบการจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูล
ระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใช
ประโยชน และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญา รวมทั้งจัดทําระบบขอมูล
ทองถิ่น ที่ใหชุมชนมีสวนรวม โดยภาครัฐและภาคีการพัฒนา ชวยพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูล
ฐานบัญชีทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน จัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงใชประโยชน
รวมกันได โดยใหมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถคุมครองการนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการคาโดยไม
เปนธรรม
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(๑.๒) สรางองคความรูและบุคลากร สรางระบบการเรียนรูและจิตสํานึกของชุมชน
ใหตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น สรางองคความรูและบุคลากร
จัดทําหลักสูตรดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟนฟู อนุรักษ และใชประโยชน โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ การแพทยแผนไทย สมุนไพร และเกษตรธรรมชาติ ถายทอดภูมิปญญาใหสืบ
ทอดอยางเปนระบบ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น จัดตั้งโรงพยาบาล
แพทย แผนไทยทุกภูมิภาค สนับสนุ นการสรางบุคลากรที่มีความรู และความเขาใจอยางบูรณาการ
ทั้งดานนิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสนับสนุนปราชญชาวบาน และ
แพทยแผนไทย และนักพฤกษศาสตรพื้นบาน ในการสืบทอดองคความรูเพื่อสรางคนรุนตอไป รวมทั้ง
ระดมใหความรูเรื่องสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา สรางความตื่นตัว ความหวงแหนภูมิปญญาไทย
และเผยแพรความรูแกสาธารณชน
(๑.๓) สงเสริมการวิจัยพัฒนา ที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม
สนับสนุนวิธีการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชนใหความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นหรือการวิจัยเพื่อทดแทนการนําเขา เชน พัฒนาบริการ
ดา นสุ ข ภาพสมุน ไพร สร า งผลิ ต ภาพเกษตรปลอดสารพิ ษ การปรับ ปรุ งพัน ธุแ ละพัฒ นาเมล็ ด พัน ธุ
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับองคความรูภูมิปญญา สรางสรรคคุณคาของผลิตภัณฑ และสราง
นวัตกรรมที่เปนสินคาทองถิ่น
(๑.๔) คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก
โดยเฉพาะจากพัน ธกรณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี ติด ตามสถานการณ
ความเคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา เตรียมความพรอมในการเจรจาตอรองในเวทีโลก มีมาตรการเชิงรุก
เพื่อรองรับเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ที่อาจทําใหการเขาถึงเพื่อใชประโยชน
ฐานทรัพยากรของชุมชนมีปญหาในอนาคต สรางกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เปดกวาง
เพื่อพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุมตางๆ อยางรอบคอบ โดยสรางกลไกภายในทั้งดานกฎหมาย
และการบริห ารจัด การที่เ ขม แข็ง โปรง ใส กอ นการรับ รองพัน ธกรณีร ะหวา งประเทศ รวมทั้ง สรา ง
เครือขายความรวมมือระดับภูมิภาค และกําหนดจุดยืนรวมกันในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑.๕) สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม
ทั้งในแงของกฎหมาย มาตรการ การจัดตั้งองคกรโดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีกลไกปกปอง
พันธุกรรมและสิทธิภูมิปญญาทองถิ่น โดยการเฝาระวัง กํากับดูแล กําหนดเงื่อนไขการเขาถึงขอมูลและ
องคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งเพื่อการศึกษาและการใชประโยชน รวมทั้ง
สรางกลไกการตอบแทนผลประโยชนแกชุมชนที่เปนเจาของพันธุกรรมและภูมิปญญา เมื่อมีการนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
(๑.๖) อนุ รั กษ ฟ น ฟู ความหลากหลายของพั น ธุ กรรมท องถิ่ น เพื่ อรั กษาความ
หลากหลายของสายพันธุ ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะการ
คุมครองสัตวที่ใกลสูญพันธุ การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง และพืชพรรณซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิ่น
และประเทศ สรางธนาคารทรัพยากรพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
พัฒนากลไกมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และการปองกันชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

๑๑๒

(๒) สง เสริม การใชค วามหลากหลายทางชีว ภาพในการสรา งความมั่น คงของ
ภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ บทบาท
ของชุมชน ที่เริ่มจากการพึ่งตนเองจนเกิดความเขมแข็งแลว จึงขยายโอกาสไปสูการผลิตเพื่อการคา โดย
ชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถิ่นอาศัยอยูรายรอบฐานทรัพยากร จะสามารถนําทรัพยากรมาใชเพื่อการพึ่งตนเอง
ในการดํา รงชีพ สรา งความมั่น คงทางอาหารและสุข ภาพ เมื่อ ชุม ชนเขม แข็ง สามารถพึ่ง ตนเองได
ควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องคความรู และสราง
ตลาดทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาจนสามารถเริ่มสรางนวัตกรรม สรางมูลคาเพิ่มของสินคา
โดยความรวมมือจากเครือขายตางๆ และมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม
(๒.๑) สง เสริม การใชค วามหลากหลายทางชีว ภาพ ในการสรา งความมั่น คง
ดา นอาหารและสุขภาพ ที่นําไปสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ฟนฟูวิถีชีวิตและสงเสริมรูปแบบการผลิตของ
ชุมชนที่พึ่งตนเองดานอาหารและสุขภาพดวยทรัพยากรทองถิ่น โดยการสรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สรางขึ้น ควรเผยแพรรูปธรรมตัวอยางที่ประสบ
ความสําเร็จ และประสานใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือกับชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
(๒.๒) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ โดย
พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีอํานาจในการจัดการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพิ่มจากฐานทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถิ่น เชน บริการสุขภาพ เกษตรอินทรีย สมุนไพร ผลิตภัณฑธรรมชาติ อาหารสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการวิเคราะหทิศทางและโอกาสทางการตลาด จัดทําแผนที่นําทางของการพัฒนา
และแนวทางสงเสริมในภาพรวม โดยเริ่มตนจากการสรางพื้นฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็งขึ้นมาเปนลําดับ
สงเสริมการรวมตัว เชื่อมโยงขยายเครือขาย เพื่อสรางฐานการผลิตและการตลาดที่เขมแข็ง
(๒.๓) พัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยการฝกอบรม พัฒนาทักษะ
ดานการผลิต การจัดการ และการตลาด โดยสรางตัวอยางที่ไดมาตรฐานเพื่อการเรียนรู สงเสริม SMEs
ใหมีระบบการจัดการที่ดี มีการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการ สนับสนุนการวิจัยตลาดของ
สินคาและบริการที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน นวดไทย สปา อาหาร เกษตรปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑธรรมชาติ เพื่อรักษาขีดความสามารถ และพัฒนาใหกาวหนา ควรสรางบุคลากรและ
แรงงานใหเพียงพอ สอดคลองกับทิศทางการขยายตัวและสนองตลาดที่กวางขวางขึ้น
(๒.๔) สนับสนุนและบูรณาการนโยบายที่เกี่ยวของ เชน นโยบายการเสริมสราง
สุขภาพ การพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย อาหารปลอดภัย การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
การลดสารเคมีการเกษตร รวมทั้งกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นที่อาจมีขอขัดแยงเชิงนโยบายในอนาคต
เชน เรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนเกิดความ
เขาใจ และดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

๑๑๓

(๓) พัฒ นาขีด ความสามารถและสรา งนวัต กรรมจากทรัพ ยากรชีว ภาพที ่เ ปน
เอกลักษณของประเทศ
การยกระดับการผลิต เพื่อการแขงขัน ควรดํา เนินการเมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง
มีความพรอมในดานพื้นฐานองคความรูที่เปนระบบ และสามารถดูแลปกปองฐานทรัพยากรไดอยางเขมแข็งแลว
ซึ่งจะตองคํานึงถึงศักยภาพและความพรอม อยางรอบคอบ เพื่อเริ่มสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นที่
ยกระดั บให สู งขึ้ น โดยพิ จารณาจากกระแสการเติ บโตและความต องการในตลาด ควรวิ จั ยและพั ฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของประเทศอยางตอเนื่อง สวนการพัฒนาสินคาที่ตองใชองคความรู เทคโนโลยี และ
การลงทุนระดับสูง อาจตองพึ่งพาตางประเทศมากเกินไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตสารสกัด
อุตสาหกรรมยา ควรดําเนินการเมื่อประเทศมีการสะสมทุน และมีองคความรูของตนเองอยางเพียงพอแลว
จึงยกระดับสูการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคา ในขั้นตอไป
(๓.๑) สรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่มีการสะสมองคความรูอยางเพียงพอ
พัฒนาจากฐานความตองการตอบสนองตลาดที่กําลังขยายตัว เชน นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรอินทรีย
อาหารสุขภาพ สมุนไพร ควรกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร ที่เนน
ความเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพสูง มีเปาหมายสนับสนุนความตองการภายในประเทศ
ลดการพึ่งพาภายนอก กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนานวัตกรรม โดยใชระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชื่อมโยงกับศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางนวัตกรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศจากฐานความ
เขมแข็งภายใน
(๓.๒) ยกระดั บมาตรฐานความปลอดภั ยของอาหาร สมุ นไพร และผลิ ตภั ณฑ
ธรรมชาติ ใหสอดคลองกับการสรางสังคมแหงสุขภาพ สรางความมั่นใจใหผูบริโภค พัฒนากระบวนการ
ผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน ตองมีระบบใหการรับรองโดยความรวมมือของหลายหนวยงาน เชน การผลิต
พืชตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย รวมทั้งตองมี Clinical Study เกี่ยวกับสมุนไพร และแพทยแผนไทยดวย
(๓.๓) ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม และการสร า งเครื อ ข า ย พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผู ประกอบการรายย อย และภาคธุ รกิ จในกลุ มการผลิ ต การค า และบริ การ ที่ สามารถสร างเอกลั กษณ
เฉพาะถิ่นได เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจชุมชนและขยายสูระดับประเทศ
(๓.๔) สรางคานิยมและสงเสริมภาพลักษณที่เปนจุดแข็งของประเทศ โดยใชเรื่อง
สุขภาพเปนจุดเริ่มตนในการสรางกระแส เชน สังคมแหงสุขภาพ วิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยง
กับฐานเศรษฐกิจ ทรัพยากร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยสงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิ
ปญญาไทยใหมากขึ้น เผยแพรขอมูลความรูใหเกิดขึ้นทุกระดับของสังคม เพื่อสรางแรงขับดันดานอุปสงค
(Demand Driven) ที่กอใหเกิดการขยายจากระดับประเทศ ไปสูการแขงขันในตลาดโลกในอนาคต

๑๑๔

๔ บทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ทุกภาคีลวนเปนสวนหนึ่งของพลังรวมที่จะกอใหเกิดสัมฤทธิผลของการพัฒนา และลวนเปน
ผู ร ว มรั บ ผลกระทบหรื อ ผลประโยชน ห รื อ มีส ว นได ส ว นเสี ย จากการพั ฒ นาหรื อ เปลี่ ย นแปลงสภาพ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ มดว ยกัน ทั้ง สิ้น ดัง นั้น เพื่อ ใหผ ลของการพัฒ นาตาม
ยุทธศาสตรฯ นี้ มุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การมีสวนรวมของทุกภาคีตลอดกระบวนการพัฒนา
ควบคูไปกับการสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบในหนาที่ ใหองคความรู และสรางกระบวนการเรียนรู ใหกบั
คนไทยทุกคน และการสรางกลไกใหเอื้อตอการเขามีสวนรวมฯ มีสิทธิในการเขาถึง ใชและรับประโยชน
อยางเปนธรรมและสมดุลกับขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรวมรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินกิจกรรมของตน จึงเปนเงื่อนไขของความสําเร็จ ซึ่งภาคีตางๆ ควรมีบทบาท ดังนี้

๔.๑ ภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น จะตองปรับบทบาทจากผูควบคุม
และสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก พรอมทั้งกระจายอํานาจการเขามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการไปยังภาคีรวมพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน คือ
(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ ภาครัฐสวนกลางตองสนับสนุน
สิทธิการดูแลทรัพยากรและพัฒนาองคความรูแกชุมชน รวมทั้งกติกาสรางความยุติธรรมในการใชประโยชน
ของภาคการผลิตและชุมชน โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย และใชกลไกทางเศรษฐศาสตร รวมทั้ง
สราง เชื่อมโยง และสงเสริมการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของใหภาคีรวมพัฒนา และใชกลไกและการเขาถึง
ฐานขอมูลที่เปนจริงและถูกตองเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม ในขณะที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขยายบทบาทการจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น
โดยพัฒนาทั้งองคความรู ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแนวทางกระจายผลประโยชนที่เปน
ธรรมใหแกชุมชน
(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาครัฐสวนกลางตองปรับปรุงนโยบายสาธารณะใหสนับสนุนการประหยัดการใชทรัพยากรและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใชมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจูงใจใหเกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและ
ลดมลพิษ ทั้งดานผูผลิตและผูบริโภค ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพัฒนาขีดความสามารถ
และองคความรู รวมทั้งความรับผิดชอบใหพรอมรับกับการกระจายอํานาจ และจัดสรรทรัพยากรของ
ทองถิ่นเพื่อดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สรางระบบ
ฐานขอมูลระดับชาติ สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชน กําหนดจุดยืนในประเด็นที่อาจมีขอขัดแยง
ในอนาคต เชน เรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เปนตน กําหนดมาตรการคุมครองทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิภูมิปญญาทองถิ่นจากการคุกคามภายนอก วางระบบการแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางพันธมิตรกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ

๔.๒ ภาคเอกชน ตองไมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คุกคามตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งรวมทั้งแกชุมชน
ที่ ใ ช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี จ ริ ย ธรรมทางด า น
สิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม โดยผลิตสินคาและบริการดวยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
สะอาด สงเสริมการสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดวยนวัตกรรมและเทคนิค
ทางการตลาด มีความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหวางเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับการผลิต
และสรางมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑธรรมชาติ

๔.๓ ภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาท
สําคัญ ดังนี้
(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ จะตองสรางประชาคมและ
เครือขายการอนุรักษ การจัดการ และการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น ถายทอดยกระดับ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรรวมกับความรูสมัยใหม รวมกันกําหนดกติกา หลักเกณฑการใช
ประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนรวมกัน เชน ปาชุมชน ลุมน้ํา และทรัพยากรชายฝง เปนตน กําหนด
มาตรการควบคุมกิจกรรมที่คุกคามหรือทําลายระบบนิเวศ เชน การทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมที่ไม
เหมาะสมในเขตพื้นที่อนุรักษ การคาสัตวปาและการเลี้ยงสัตวหายาก เปนตน
(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ควรตองปลูกฝงคานิยม รณรงค และเผยแพรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนแกสาธารณชน ทําแผนบริหารจัดการภายในชุมชน รวมกันอนุรักษและ
เฝาระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น จําเปนตอง
สงเสริ มการเรียนรู ทําแผนแมบทชุ มชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะดานอาหารและสุขภาพ และตอยอดไปสู
วิสาหกิจชุมชน การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นใหยั่งยืน การเชื่อมโยงชุมชนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การเฝาระวังการเขาถึงพันธุกรรมทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐในการเจรจาตอรอง
กับตางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
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๔.๔ สถาบันอื่น ๆ ไดแก สถาบันวิชาการและสื่อมวลชน เปนตน โดยสถาบันวิชาการควรมี
บทบาทโดยใหการศึกษาแกสาธารณชน รวมทั้งวิจัยและพัฒนารวมกับนักพัฒนาและชุมชนในการติดตาม
และเฝา ระวัง การเปลี่ย นแปลงของระบบนิเ วศ การใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรในพื้น ที่ ตลอดจน
การอนุ รักษ ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม สนับ สนุ น การรวบรวมข อ มูลเพื่ อจัด ทํ า ฐานขอมู ล
รวมทั้งสนับสนุนชุมชนและนักพฤกษศาสตรพื้นบาน ในการรวบรวมขอมูลทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลระดับชาติ ใหการศึกษาเพื่อสรางองคความรู ใชความรูทาง
วิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการยกระดับและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเปนพี่เลี้ยงในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และดึงศักยภาพของชุมชนออกมา ผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
สํ า หรั บ สื่ อ มวลชน ต อ งเผยแพร ตั ว อย า งการอนุ รั ก ษ แ ละจั ด การฐานทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดลอม ที่เปนตัวอยางที่ดีของความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งขาวสาร ขอมูล และองคความรู เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนเวทีใน
การร ว มคิ ด ร ว มดํ า เนิ น การ เพื่ อ สร า งฉั น ทามติ แ ละความสมานฉั น ท ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันของสังคม สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิปญญาไทยใหมากขึ้น
สรางความตื่นตัวแกสาธารณชน โดยเผยแพรกรณีศึกษาและบทเรียนที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ เกี่ยวกับปญหา
การจดสิทธิบัตร รูปแบบและเงื่อนไขที่นําไปสูการแยงชิงผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น

บ ท ที่ ๖
ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศ
๑ บทนํา
ทามกลางการไหลเวียนของขอมูลขาวสารและเงินทุนอยางรวดเร็วกวางขวางในยุคโลกไรพรมแดน
ไดเกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ และคานิยมใหมๆ กระจายไปทั่วโลก กอใหเกิดกระแสผลักดัน
เรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคํานึงถึงความเปนประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
และการมีสวนรวมของประชาชน การพิทักษสิทธิมนุ ษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แมวาประเทศไทยจะไดวางรากฐานการบริหารจัดการประเทศภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมานับตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ จนมาถึงการมีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งสะทอนหลักการและเจตนารมณที่มุงเพิ่มระดับ
ความเปนประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ มีการกระจายอํานาจและกระจายประโยชนอยางเปนธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคมไทย โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศอยางกวางขวางมาก
ขึ้น ถือเปนการวางรากฐานประชาธิปไตยอยางมีสวนรวมและธรรมาภิบาลไวอยางครบถวน ทั้งในเชิง
โครงสราง กลไก กระบวนการ แตการพัฒนาที่ผานมาก็ยังไมสามารถสงผลใหระบบการบริหารจัดการ
ประเทศปรับเปลี่ยนสูการมีระบบธรรมาภิบาลอยางแทจริงได คงเปนเพียงการปรับเปลี่ยนในเชิงรูปแบบ
ที่ยังไมสามารถพัฒนานําไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวางและทั่วถึงในทุกระดับ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบ
การบริห ารจัด การประเทศเปน ระบบขนาดใหญที่มีกลไกซับ ซอน และยัง มีการรวมศูน ยอํา นาจการ
ตัดสินใจไวในสวนกลาง ระบบและกลไกการบริหารจัดการโดยรวม แมจะเริ่มเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม แตก็ยังไมเพียงพอและไมเอื้อใหเกิดการสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนธรรมให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงตองใหความสําคัญอยางยิ่งกับการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในการบริหารจัดการประเทศอยางแทจริง เพราะธรรมาภิบาลเปนปจจัย
เสริ ม ให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยมี ลั ก ษณะเป ด ให ป ระชาชนมี เ สรี ภ าพการพั ฒ นาภายใต
เศรษฐกิจเสรีนิยม มีความเปนธรรมใหกับทุกภาคสวนมากขึ้น โดยประสบการณของนานาประเทศพบวา
ประเทศที่มีความเปนประชาธิปไตยมากหรือมีลักษณะเปดทางการเมืองสูง จะทําใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด กั น อยา งกว า งขวาง เกิ ด กระบวนการรวมตั ว ของประชาชน สร า งค า นิย มใหม ๆ ให เกิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะในเรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะนําไปสู
การพัฒนาที่สรางความเปนธรรม และความสันติสุขในสังคม

๑๑๘
ภายใตสถานการณความทาทายและเงื่อนไขที่ประเทศตองเผชิญและปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู
สังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกันตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงกําหนดใหมียุทธศาสตร
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะมีสวนสนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร อื่ น ๆ ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางดําเนินการ ดังนี้
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศจะมุงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุมทุกภาคสวนของสังคมไทย ใหมีพื้นฐานทางจิตใจที่ยึดมั่นใน “คุณธรรม”
มีความซื่อสัตยสุจริต และ “ความรอบรู” อันเปนเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนไดอยาง
“มีเหตุมีผล” รูจักสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถผนึกพลังเปนเครือขายที่เขมแข็ง มีบทบาทและมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น พรอมทั้งใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหกับระบบโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศ บนหลักธรรมาภิบาล
และประชาธิปไตย ที่เปดกวางใหทุกภาคสวนมีสวนรวม โดยตองมีการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพโปรงใส เนนบทบาทในการอํานวยความสะดวกกํากับ
ดูแล แทนการควบคุมและสั่งการ เนนการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา
ขณะเดียวกันตองลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง และเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและกระจาย
อํา นาจการตัด สิน ใจ การดํา เนิน การ การกระจายการจัด สรรทรัพ ยากรใหแ กร าชการสว นภูมิภ าค
สวนทองถิ่น และชุมชน ใหมีศักยภาพความสามารถรับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่ไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส ลดการผูกขาด เปนธรรมกับผูบริโภคและธุรกิจคูแขง พรอมทั้ง
เรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสราง “สมดุล” ในการ
จัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงและเปนธรรม
นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการควบคูกับการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพบทบาทของ
หนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบดานการปองกันประเทศ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย
เพื่อผนึกพลังรวมกับภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ผลประโยชน ข องชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยู
รอดปลอดภั ย อั น จะเป น “ภู มิ คุ ม กั น ” และส ง ผลให ก ารบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาประเทศเกิ ด
ดุลยภาพทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความมั่นคง ซึ่งจะนําไปสู
สันติสุขและความยั่งยืน

๑๑๙

๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค
(๑) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถี
การดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) เพื่อปรับโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการประเทศ เปนกระบวนการที่เปด
โอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมมากขึ้น มีการกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถิ่น
(๓) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกในสิทธิ หนาที่ของภาคประชาชน และ
ประชาสังคม เพื่อใหสามารถเขารวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสามารถดูแลผลประโยชน
ของภาคสวนตางๆ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม

๒.๒ เปาหมาย
(๑) ธรรมาภิบาลของประเทศ ทั้งในสวนภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีขึ้น โดยมีคะแนนระดับความโปรงใสไมนอยกวา ๕.๐ คะแนน ภายในป ๒๕๕๔
(๒) ประชาชนมีศักยภาพที่จะเขารวมในการบริหารจัดการประเทศเพิ่มขึ้น โดย
(๒.๑) ประชาชนสวนใหญมีความรู ความเขาใจอยางถองแทในสิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญ
(๒.๒) ประชาชนเขามารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการดานการพัฒนาและ
การวางแผนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
(๓) ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายใน ๕ ป เพื่อใหระบบราชการมีขนาด
กระทัดรัด มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินงานทุกสวนราชการ
(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดหารายไดของตนเอง มีอิสระ
ในการพึ่งตนเองมากขึ้น สามารถเพิ่มบทบาทในการจัดบริการสาธารณะใหประชาชนในทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๕) ให มีก ารศึ ก ษาวิ จั ยพั ฒ นาองค ค วามรู ด า นวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย วั ฒ นธรรม
ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๑๒๐

๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย ดวยการสรางกระบวนการเรียนรู
ปลู กฝ งจิต สํ า นึ กการดําเนิน ชีวิต อยา งมี เหตุผล ยอมรับ กติ กาการอยูรวมกั น ตระหนัก ในสิทธิหนา ที่
เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งอุดมการณ คานิยมที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลใหแกประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะ
เยาวชนและผูนําในสังคมทุกระดับ เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม พรอมทั้งวางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงใหภาคประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น
(๑) รณรงค ส ร า งกระบวนการเรี ย นรู ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย มวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกกลุม ทุกภาคสวนในสังคม
อยางตอเนื่องจริงจัง โดย
(๑.๑) สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ เสรีภาพ
และความเสมอภาค พัฒนาใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ เกิดจิตสํานึกในการปองกันดูแลและมีสวนรวม
ในการพัฒนาความรูและวัฒนธรรมประชาธิปไตยแกประชาชนอยางทั่วถึง ผา นสื่อทุกประเภทดวย
รูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรเวลาออกอากาศที่เขาถึง
กลุมเปาหมายใหแกรายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสอดแทรกในรูปแบบ
ขาว ละคร บทเพลง และการละเลนพื้นบาน
(๑.๒) สนับสนุนสถาบันและหนวยงานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รวิ ช าการจั ด กิ จ กรรม ฝ ก อบรม เวที สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ว า ด ว ยวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย การเสริมสรางปลูกฝงคานิยมอุดมการณประชาธิปไตย และปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม
ตั้งแตวัยเยาวใหมีจิตสํานึกการปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต และประพฤติปฏิบัติจนเปนปกติวิสัย
(๑.๓) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคราชการ บาน สถาบันทางศาสนา โรงเรียน
ประชาสังคม และสื่อในการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องหลักการประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
รวมทั้งธรรมาภิบาล เพื่อใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนจนถึงวัยทํางาน ตระหนักและเชื่อมั่นในแนวทาง
การอยูรวมกันตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๑.๔) จั ด ทํ า คู มื อ จริ ย ธรรมของประชาชนและเยาวชน เพื่ อ ให ป ระชาชนและ
เยาวชนใชเปนกรอบยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีวิต และสถานศึกษาใชประกอบการเรียนการสอน

๑๒๑
(๑.๕) สนั บ สนุ น การสร า งนวั ต กรรมและศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหสามารถ
พัฒนากรอบความคิด หลักการ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(๑.๖) สนับสนุนใหมีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และรวมติดตามตรวจสอบ
อยางสรางสรรค ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการประเทศ และการกําหนดนโยบายสาธารณะ
(๒) พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสังคมทุกระดับใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคมไทย โดย
(๒.๑) เสริ มสร า งกระบวนการเรียนรู พัฒ นาทั ก ษะความเปน ผูนํา ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธี
และมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่พรอมรับการตรวจสอบและรับฟงความเห็นจากประชาชน และภาคสวน
ตางๆ เพื่อสามารถถายทอดและสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และทองถิ่นทุกระดับ
(๒.๒) จัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ รวมทั้งผูนําที่มีตําแหนงหนาที่
ที่มีอํานาจ และมีบทบาทชี้นําการพัฒนาใหกับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ใหยดึ มัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
อยางเครงครัด มีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม สามารถแบงแยกความสัมพันธ
และประโยชนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และไมยอมรับนับถือผูที่มีพฤติกรรมไมสุจริต รวมทั้ง
สงเสริมยกยองผูนําที่มีพฤติกรรมความเปนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เปนตัวอยางเผยแพรแกสังคม
และมีบทลงโทษทางสังคมเมื่อมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหเปนตนแบบที่ดีงามของเยาวชนสืบตอไป
(๒.๓) สรางกลุมแกนนําในระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และทุกภาคสวนใน
สังคม รวมทั้งสรางเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเปนกลไกและ
องคกรเครือขายทําหนาที่เปนศูนยกลางการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ดําเนินกิจกรรมเสริมสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และขยายผลสรางเครือขายการเรียนรูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
(๒.๔) สนับสนุนองคกรดานวัฒนธรรม มีสวนรวมรณรงคเสริมสรางความเปนผูนํา
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และสงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมจังหวัดใหเปนศูนยกลางเผยแพร
การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่
(๓) เสริ ม สร า งการพั ฒ นาการเมื อ งให โ ปร ง ใส สุ จ ริ ต เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า ง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมรวมจัดทํา
แผนพัฒนาการเมืองแบบมีสวนรวม และกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง และ
ยึดถือปฏิบัติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารพัฒนาประเทศใหมีธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑๒๒

๓.๒ เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จั ด การประเทศ เพื่ อ ให ภ าคประชาชนและภาคประชาสั ง คมเข า ถึ ง อํ า นาจการตั ด สิ น ใจตามหลั ก
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเปนธรรม สรางความสมดุล
สามารถมีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐใหดําเนินการอยางโปรงใส ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาคราชการไดอยางมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของการยอมรับและการไววางใจกัน
(๑) ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม และสร า งเครื อ ข า ยภาคประชาชนให เ ข ม แข็ ง และมี
บทบาทมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
(๑.๑) สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนเปนองคกรทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสรางเครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(๑.๒) สงเสริมภาคประชาสังคมกลุมตางๆ เขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ
ของภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และชุมชนทองถิ่น เพื่อเขารวมในการกําหนดนโยบายการวางแผน
จัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ชุมชน การตรวจสอบการถวงดุลการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยใหมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวน มีสิทธิใหความคิดเห็น และสามารถติดตาม
ตรวจสอบได
(๑.๓) สนั บ สนุ น ให มี ก ลไกที่ ป รึ ก ษาภาคประชาชนในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
ปฏิบัติการในพื้นที่ ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมใหขอคิดเห็น
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา และการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ สามารถสะทอนความ
พึงพอใจและความตองการของประชาชน ซึ่งเปนประโยชนตอการปรับการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) เสริมสรางความเขมแข็ง และประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน
(๒.๑) พั ฒ นาสื่ อ ให ส ามารถรายงานข า วสารในเชิ ง สื บ สวนที่ มี ข อ มู ล ถู ก ต อ ง
ครบถวน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุมวิชาชีพทางดานสื่อสารมวลชน
ที่เปนอิสระและเขมแข็ง กํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนดวยกันเอง ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
และมีจรรยาบรรณในการผลิตและนําเสนอสื่อตางๆ ตอสังคม ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ หรือกลุม
ผลประโยชนธุรกิจใดๆ พรอมทั้งใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกผูผลิตสื่อในการเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปนขอเท็จจริงอยางอิสระ โดยใหมีองคกรคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
(๒.๒) พัฒนากรอบและวิธีการในการรวมมือกันในระหวางองคกรเอกชน/ภาค
ประชาสังคมกับภาควิชาการ ใหมีลักษณะเปนเครือขายที่กวางขวางรวมทั้งสรางเครือขายการทํางาน
รวมกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ ไดแก ภาคสื่อสารมวลชน ภาครัฐ เพื่อสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหสามารถศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไดกวางขวาง และสรางพลังในการตรวจสอบการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

๑๒๓
(๓) สนั บ สนุ น การสร า งวั ฒ นธรรมสั น ติ วิ ธี แ ละจั ด ให มี ก ลไกที่ ส ง เสริ ม การแก ไ ข
ปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
(๓.๑) เผยแพร สรางความรู ความเขาใจ และสรางวัฒนธรรมสันติวิธีใหแกเด็ก
เยาวชน และประชาชนทุกกลุมใหเกิดกระบวนการเรียนรู ใชฉันทามติในการแกไขปญหา เพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันท
(๓.๒) ทบทวนบทบาทหนาที่ของกลไกระงับความขัดแยงในรูปแบบตางๆ อาทิ
ประชาพิจารณ ฉันทานุมัติ ฯลฯ และศึกษาวิจัยสรางองคความรู หารูปแบบวิธีการและกลไก ตลอดจน
หาแนวทางปรับกลไกที่มีอยูใหสามารถทําหนาที่ระงับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๔) สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี ใหการดูแล และใหความชวยเหลือตั้งแตขั้นตอนการฟองรอง การประกันตัว
การดําเนินคดี การสืบพยาน จนกระทั่งคดีสิ้นสุดแกประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม พรอมทั้ง
สงเสริมใหมีกลไกที่ปกปองผูแจงเบาะแส/พยานในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การชดเชยคาเสียหาย
ใหบุคคลเหลานั้นและผูที่ไดรับความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของภาครัฐ
(๕) เรงรัดการกอตั้งองคการภาคสังคมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปนองคการแกน
ที่เปนอิสระเขามาถวงดุลการใชอํานาจของระบบราชการ เชน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม องคการ
อิสระคุมครองผูบริโภค เปนตน

๓.๓ สรางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนนการ
อํานวยความสะดวกแทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา
(๑) พัฒนาระบบราชการและขาราชการใหทันสมัย โปรงใส และมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น
โดย
(๑.๑) มี ก ลไกนโยบายระดั บ ชาติ ส ง เสริ ม การขยายการให บ ริ ก ารในรู ป แบบ
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ปสู ห น ว ยราชการทุ ก แห ง และบริ ห ารจั ด การงบประมาณให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๑.๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัยในทุกสวนราชการ ภารกิจใดมีความจําเปนที่จะได
ดําเนินการตอไป หรือสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิ่มเติม ควบคูไปกับการดําเนินการปรับปรุง
อํานาจหนาที่ โครงสราง ระบบงาน และอัตรากําลังใหสอดคลองเหมาะสมกับความจําเปนในแตละ
หนว ยราชการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความคุ ม ค า สถานการณ และป จ จั ย อื่ น ประกอบ พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผน
เสริมสรางขีดความสามารถของขาราชการ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบทบาท ภารกิจ
หนาที่ และนโยบายปรับลดจํานวนกําลังคนภาครัฐ

๑๒๔

(๑.๓) พั ฒ นาหลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานขององค ก ร
รูปแบบพิเศษที่อยูภายใตการกํากับของรัฐบาลใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไดแก องคกรมหาชน
องคกรลักษณะพิเศษภายในกระทรวง หนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนตน ทั้งในเรื่องการกําหนดอัตรา
เงิน เดือน เบี้ ยประชุ มของคณะกรรมการ แนวทางการดํา เนิน งาน รวมทั้งจัด ใหมี ร ะบบการติ ด ตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) พั ฒ นาระบบราชการและข า ราชการให ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ
ราชการ โดย
(๒.๑) ปรั บ ทั ศ นคติ ข า ราชการให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นประมุ ข วั ฒนธรรมประชาธิ ปไตย วั ฒนธรรมสั นติ วิ ธี และ
ธรรมาภิบาลอยางเขมขน เรียนรูและตระหนักถึงประโยชนและความจําเปนในการทํางานรวมกับภาค
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง โดยใหมีการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพ
จัดทําระบบสื่อ สารประชาสัมพัน ธ เพื่อ สรา งความเขา ใจอยา งตอ เนื่อ งตั้ง แตเ ขา รับ ราชการ และใน
ระหวางรับราชการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เนนในประเด็น
๑) สงเสริมใหขาราชการยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรมที่แยกเรื่องสวนตัว
ออกจากสวนรวม รวมทั้งทํางานแบบมืออาชีพ สามารถใหความเห็น และขอเสนอแนะตามหลักวิชาการ
อยา งตรงไปตรงมา ปลูก ฝง ขา ราชการใหมีจิต สํา นึก สาธารณะ คํา นึง ถึง ประโยชนข องสาธารณะ
พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม และพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาคอื่นๆ
๒) สวนราชการยึดและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปด เผย
ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนอยางเครงครัดโดยใหความรวมมือในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตอผูรองขอโดยเร็ว รวมทั้งสรางหลักประกันใหขาราชการเกิดความมั่นใจ และกลาเปดเผยขอมูล
การทุจริตประพฤติมิชอบ
(๒.๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสวนราชการ และใน
ระดับบุคคล โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัล
ประจําปของสวนราชการ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับเจาหนาที่ และใหมีบทลงโทษ
สําหรับสวนราชการ/ขาราชการที่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ ทั้งนี้ควรพิจารณาใหมีหนวยงานกลางเปน
ผูดําเนินการประเมินผล และรายงานผลตอสาธารณะ
(๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสพรอมรับ
การตรวจสอบ
(๓.๑) สร า งความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มโครงการและ
กําหนดหลักเกณฑการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบและเหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
คํานึงถึงความจําเปน ความคุมคา ผลประโยชนของประชาชน และขีดความสามารถในการดําเนินงานและ
การเงินขององคกรบนพื้นฐานของความโปรงใส เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม โดย

๑๒๕

๑) สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการดําเนินโครงการ
ของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงที่ถูกตองอยางครบถวน เพื่อสราง
ความเขาใจ ใหเกิดความรวมมือ และการยอมรับ
๒) สรางวัฒนธรรมองคกรของรัฐวิสาหกิจที่มุงประสิทธิภาพและการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกองคกร สามารถปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ความรับผิดชอบ
ตอสังคม การมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๓) เรงแกไขปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน โดยจัดทําแผน
แกไขปญหาและฟนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน กําหนดเปาหมายและมาตรการที่ชัดเจน และผลักดัน
ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาความเปนไปไดในการใชประโยชนจากทรัพยสินที่มีอยูในการสราง
มูลคาและหารายไดเพิ่มใหแกองคกร พิจารณากําหนดหลักเกณฑการอุดหนุนการใหบริการที่ขาดทุน
ในแตละประเภทที่ชัดเจนและเหมาะสม ทบทวนความจําเปนในการยุบ จําหนาย จายโอน หรือคงสภาพ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีเปนกิจการที่เอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว
(๓.๒) เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและการใหบริการสาธารณะไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง ในราคาที่เปนธรรม และลดภาระ
การลงทุนภาครัฐ โดยพิจารณากําหนดรูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหเหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสรางของกิจการแตละประเภท กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขปองกันไมใหเกิดภาวการณเปลี่ยนการ
ผูกขาดจากภาครัฐไปสูการผูกขาดโดยภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อให
เกิ ด การแข ง ขั น ที่ เ ป น ธรรม โปร ง ใส โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องประเทศส ว นรวม และคุ ม ครอง
ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนในวงกวาง ภาครัฐจะยังคงความเปนเจาของอยู

๓.๔ การกระจายอํ า นาจการบริ ห ารจั ด การประเทศสู ภู มิ ภ าค ท อ งถิ่ น และชุ ม ชน
เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพ และกระจายอํ า นาจการตั ด สิ น ใจให ท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสามารถ
รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจัด บริ ก ารสาธารณะ ตลอดจนแกไ ขป ญ หาที่ต อบสนองความต อ งการของ
ประชาชนในพื้น ที่ และสามารถสรา งความเจริญ ทางเศรษฐกิจ และสังคมใหแ กทองถิ่น อยา งแทจ ริง
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๑) ปรับโครงสราง กลไก และหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐใหกระจาย
อํานาจการตัดสินใจสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น
(๑.๑) สนับสนุนการนําระบบบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการที่ยึดพื้นที่
ภารกิจ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร และการมีสวนรวมมาใชในการบริหารการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค และสรางความเชื่อมโยงกับทองถิ่นชุมชน ใหเปนระบบที่ริเริ่มแกปญหาพัฒนาพื้นที่ โดย
นําเอาปญหาความตองการของประชาชน รวมทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่มากําหนดยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย

๑๒๖
๑) สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนที่ริเริ่มโดยกลไกกระบวนการชุมชน และ
พัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งจัดการตนเองได รวมทั้งสนับสนุนใหมี
การบูร ณาการเชื่อ มโยงแผนชุม ชนกับ แผนทอ งถิ่น และแผนระดับ ตา งๆ ในพื้น ที่ทั้ง ระดับ จัง หวัด
กลุมจังหวัด และแผนยุทธศาสตรภาค เพื่อสามารถสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
จัดการพัฒนาและแกไขปญหาของทองถิ่น ชุมชนไดตรงความตองการอยางแทจริง
๒) สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และตอบสนองความตองการของพื้นที่ในระดับทองถิ่น
ชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิสังคม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทํา
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการรวมตัดสินใจในการดําเนินการและการติดตามประเมินผล
ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการทํางานที่เอื้อตอการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล
๓) สนับสนุนการบูรณาการยุทธศาสตรระดับกระทรวงและกรมที่คํานึงถึง
ประเด็นยุทธศาสตรและปญหาความตองการในระดับพื้นที่ ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด ควบคูไปกับการให
ความสําคัญตอการพัฒนากลไกบริหารจัดการที่ประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตรในระดับสวนกลางกับระดับ
พื้นที่ใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔) ปรับกระบวนการทํางานและระบบบริหารงานดานการเงิน การพัสดุ
การคลัง ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และพื้นที่ พรอมทัง้ พัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรในทุกระดับ โดยเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมประเมินผลและตรวจสอบถวงดุลในการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่
(๑.๒) ปรับระบบงบประมาณระดับจังหวัด ใชระบบงบประมาณแบบบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ใหสามารถรองรับภารกิจภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค โดยใชหลักเกณฑที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณปญหา และคํานึงถึงการบริหาร
งบประมาณอยางคุมคา เปดเผย และโปรงใส พรอมทั้งใหจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณไดอยาง
เหมาะสมภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสนับสนุนใหปรับสถานะจังหวัดเปนหนวย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดในระยะตอไป
(๑.๓) พิ จ ารณาทบทวนปรั บ บทบาทกระทรวง กรม จั ง หวั ด และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซ้ําซอน เพื่อสามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกันอยาง
เกื้อกูล สามารถประสานการใชทรัพยากรรวมกันอยางเหมาะสม และประสานความรวมมือกับภาคสวน
ตางๆ ในพื้นที่และบริหารดําเนินการเบ็ดเสร็จในพื้นที่ไดมากยิ่งขึ้น โดย
๑) กระทรวงควรปรับบทบาทเปนหนวยกําหนดยุทธศาสตร พัฒนานโยบาย
และชี้นําเปาหมายการพัฒนา สําหรับกรมหรือกลุ มภารกิจควรปรั บบทบาทเปนหนวยสนับสนุ นความรู
วิทยาการใหม และบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนด

๑๒๗
๒) จังหวัด ควรปรับบทบาทเปนเจาภาพบริหารจัดการภารกิจราชการทุกเรื่อง
ในพื้นที่จังหวัด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธทางยุทธศาสตรตามนโยบายรัฐบาลและสวนกลางกับ
ความตองการของทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งควรมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือองคกรทองถิ่น และเปน
หนวยปฏิบัติตามในระดับพันธกิจในพื้นที่ กรณีที่ทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได
(๒) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นสามารถรับผิดชอบจั ดบริ การ
สาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสรางความเจริญในเศรษฐกิจ สังคม
แกทองถิ่นชุมชน
(๒.๑) พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการเงิน
การคลัง และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดย
๑) เพิ่มขีดความสามารถความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพึ่งพาตนเอง ดวยการพัฒนาจัดเก็บรายไดของตนเองเพิ่มขึ้น สามารถจัดบริการสาธารณะ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น โดย


ขยายฐานรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ควรดําเนินการนําระบบภาษี
ทรัพยสินมาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองถิ่น โดยเรงรัดการประกาศใชราง พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ......


สงเสริมใหทองถิ่นนําระบบการจัดบริการสาธารณะแบบคืนทุนมาใช
และระบบการจัดเก็บคาบริการตามหลักการผูใชบริการเปนผูจายใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนผูใชบริการมี
สวนรวมรับภาระการลงทุนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
๒) พัฒนาระบบงบประมาณและระบบบัญชีของทองถิ่น โดยนําระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลการดําเนินงาน และระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจายไปประยุกตใชในสวนทองถิ่น
เพื่อใหการบริหารงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการถายโอน
ภารกิจและเงินอุดหนุนแบบใหมได
๓) เพิ่ มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริ หาร
จัดการ และปรับกระบวนการทํางาน เปดสูสาธารณชนมากขึ้น โดย


ปรับใชระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของฝา ยบริห ารและพนัก งานทอ งถิ่น ใหมีก ารทํา งานแบบมือ อาชีพ มีค วามคิด ริเ ริ่ม ทํา งานเชิง รุก
มีทัก ษะในนโยบายสาธารณะและการบริห ารชุม ชน มีก ารจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ ควบคุม ตน ทุน
พรอมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสูความเปนเลิศ สามารถปรับการทํางานไดรวดเร็วทันสถานการณ


นําระบบการบริหารการงบประมาณและการคลังสมัยใหมมาใช
ลดการขยายตัวของหนวยงานและพัฒนารายไดใหมากขึ้น รวมทั้งใชประโยชนเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนใหเห็นประโยชนในการผลิตบริการสาธารณะแบบคืนทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การจัดการทางการคลัง ใชกลไกการตลาดในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น

๑๒๘


ปรับระบบการทํางาน โดยยึดหลักการตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชน และมี ค วามโปร ง ใสมากขึ้ น โดยเป ด เผยข อ มู ล ผลการ
ดํา เนิน งานสู สาธารณชน ปรั บ ระบบการทํ า งานและลดระเบีย บขั้น ตอนให นอยลง และสนับ สนุ น ให
ประชาชนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการทํางาน ตลอดจนการจัดบริการ
สาธารณะรวมกับองคกรทองถิ่น และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของทองถิ่นได
(๒.๒) ปรับบทบาทระหวางรัฐบาลสวนกลาง และสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุน
ขีดความสามารถดานการคลัง และการบริการสาธารณะของทองถิ่น โดยสวนกลางปรับบทบาทจากการ
ควบคุมมาเปนอํานวยความสะดวก กําหนดมาตรฐานการบริการ ใหความชวยเหลือทางเทคนิควิชาการ โดย
๑) พัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูทองถิ่น ที่สามารถเปนเครื่องมือ
และกลไก รักษาดุลการคลังและวินัยทางการคลังของรัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
ส ง เสริ ม ความเป น อิ ส ระของท อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การจั ด แบ ง และการถ า ยโอนภารกิ จ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะแกทองถิ่น ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนระบบใหมควรคํานึงถึงการลดชองวางทางการคลัง
ระหวางทองถิ่นดวยกันเองเปนหลัก
๒) พัฒ นาระบบการจั ด บริ ก ารสาธารณะของส ว นท องถิ่ น โดยคํ า นึ งถึ ง
ความตองการของประชาชน โดยปรับระบบการจัดบริการที่มีการถายโอนอํานาจการซื้อบริการสาธารณะ
ใหแกทองถิ่น และใหหนวยงานสวนกลางทําหนาที่ผลิตและขายบริการดังกลาวใหทองถิ่น รวมทั้งการ
ถายโอนภารกิจใหทองถิ่นในกรณีที่ทองถิ่นสามารถผลิตเองได และการมอบอํานาจใหทองถิ่นดําเนิน
กิจกรรมบริการบางประเภทแทนสวนกลาง พรอมทั้งพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณะของทองถิ่นใหมี
ระบบการสรางหลักประกันสุขภาพทั้งระบบประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา และระบบสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

๓.๕ สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และเปนบรรษัทภิบาลมากขึ้น
จัดใหมีกฎ ระเบียบ และสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเขารวมในกระบวนการบรรษัทภิบาลเพิ่มมากขึ้น และสรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจ
อยางซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
แบงปนผลประโยชนคืนสูสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนสถาบันวิชาชีพ กลุม และชมรมใหมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนใหมากขึ้น
(๑) มีมาตรการสงเสริมกรรมการและผูบริหารรับผิดชอบตอผูถือหุน เจาหนี้ และ
ผูบริโภคมากขึ้น โดยมีการกําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูบริหารที่กระทําผิดเกี่ยวกับการฉอฉล
และใช ขอ มู ล ภายในเพื่อ ผลประโยชน ข องตนเองและพรรคพวก รวมทั้ ง มี ข อ กํา หนดให บ ริ ษั ท ที่จ ะ
จดทะเบียนในบริษัทตองใหกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทผานการฝกอบรมเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีดวย

๑๒๙
(๒) กําหนดมาตรการสงเสริมใหผูลงทุนรายยอยมีความกระตือรือรนที่จะเขามามี
สวนรวมในการบริหารธุรกิจ สรางความตระหนัก เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยที่มีความสนใจสามารถ
เขารวมประชุมไดในหลายชองทาง และสามารถลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนผานอินเตอรเน็ต/
ไปรษณีย เปนตน เพื่อปกปองผลประโยชนจากการลงทุน และรวมพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท
ตามหลักการของธรรมาภิบาล
(๓) จัดใหมีมาตรการจูงใจแกธุรกิจเอกชนในตลาดหลักทรัพยและภาคธุรกิจทั่วไป
ที่ไดรับการรับรองความเปนบรรษัทภิบาล ในดานสิทธิที่จะไดรับการบริการที่สะดวกรวดเร็วจากภาครัฐ
และ/หรือจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(๔) ใหองคกรกํากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร เพื่อที่จะให
กลไกในการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนมีอิสระ และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนและ
ผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในเรื่องความโปรงใส มีความเที่ยงธรรม และไมเลือกปฏิบัติ
(๕) รณรงค สรางความรู ความเขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริ หาร/กรรมการ ผูถือหุ น
ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึงประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจที่ดี วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิง
แขงขันทางธุรกิจ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในดานความโปรงใส ประเทศชาติและสังคมโดยรวมจะ
ไดรับประโยชนทางออมดวย และที่สําคัญตองประกอบอาชีพโดยซื่อสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภค
(๖) สงเสริมสถาบั นวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ กลุ ม ชมรมใหมีบทบาทในการสราง
ธรรมาภิ บาลแก ภาคธุ รกิ จทั่ วไป ส งเสริ มสถาบั นวิ ชาชี พ สมาคมวิ ชาชี พ กลุ ม ชมรมผู ประกอบการ
ดานธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีความเขมแข็งและมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และ
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งในระดับองคกรธุรกิจและปจเจกบุคคลในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ใหมีความ
โปรงใส มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และซื่อสัตยตอภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
รวมทั้งมีบทบาทในการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจใหมีความรูความเขาใจในหลักการธรรมาภิบาล

๓.๖ การปฏิ รู ปกฎหมาย กฎระเบี ยบ และขั้ นตอนกระบวนการเกี่ ยวกั บการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม กฎหมายที่ ล ดการใช ดุ ล พิ นิ จ ของข า ราชการและ
เจาหนาที่ใหมีนอยที่สุด รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมายที่เอื้อตอผูประกอบการ
ขนาดเล็ก และผูประกอบการใหม
(๑) ศึกษา ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(๑.๑) ตรวจสอบกฎหมายที่มีลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรร
ผลประโยชน อาทิ กฎหมายที่ใหสิทธิประโยชนแกภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย อ มหรื อ ภาคชุ ม ชน กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคและสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ
ผูบริโภคในฐานะผูคานอํานาจภาคธุรกิจเอกชน

๑๓๐
(๑.๒) ปรับ ปรุงวิธี ปฏิบัติ ร าชการทางปกครองให มี ค วามครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเปน มาตรฐานกลาง
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองของหนวยงานรัฐทุกแหงที่ทําหนาที่ทางการปกครอง (ไดยกเวนในสวน
ของการพิจารณาทางนโยบายของรัฐบาล องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และศาล) เพื่อหนวยงานจะ
ใชเป น แนวทางในการปฏิ บัติ ใ หมีค วามโปร งใส ถูกตอ งและเปนธรรมยิ่ งขึ้ น โดยเพิ่ ม เติ ม สาระของ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้
๑) เพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออกกฎของฝาย
ปกครองใหมีขอหามครอบคลุมทั้งในประเด็นความสัมพันธ ในลักษณะครอบครัว ญาติ พี่นอง และ
ความสัมพันธเชิงธุรกิจกับบุคคลหรือองคกรที่จะไดประโยชนจากการออกกฎ
๒) มีขอกําหนดใหการออกกฎ ระเบียบของกระทรวงที่มีลักษณะใหการ
สงเสริมหรืออุดหนุน มีการรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม การเปดโอกาสให
มีการแสดงความคิดเห็น และมีการชี้แจง และใหขอมูลเพิ่มเติม
(๒) ปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมาย โดยเปดโอกาสใหภาคและกลุมตางๆ มีสวนรวม
ในการเสนอและตรากฎหมายให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให ภ าคส ว นต า งๆ เข า มาดู แ ลผลประโยชน และ
คานอํานาจกับภาคสวนอื่นๆ ซึ่งจะสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชน ทั้งนี้การพิจารณาปรับแก
กฎหมายจะตองดําเนินการใหครบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในสวนกฎหมายหลักและกฎหมายลูก และ
กฎหมายระดับประเทศและทองถิ่น พรอมทั้งพิจารณาปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน
(๓) สร า งความเข ม แข็ ง ของกลไกการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ไดแก พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเอื้อตอผูประกอบการขนาด
เล็ก และผูประกอบการใหม เพื่อสรางบรรยากาศการแขงขันที่เปนธรรมในประเทศ
(๔) กํ า หนดให มี ก ฎ ระเบี ย บให โ ครงการ/มาตรการของรั ฐ ต อ งวิ เ คราะห ค วาม
เหมาะสมและผลกระทบและเผยแพรขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการออกกฎระเบียบของกระทรวงที่มี
ลักษณะของการใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน จะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการ และผลกระทบกอนเริ่มโครงการ และใหระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท
และรายชื่อของบริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและเผยแพร
ผลกระทบของโครงการตอสาธารณชน

๓.๗ การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ
และความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพบทบาทของหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบ
ดานการปองกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อผนึกพลังรวมกับภาคสวน
ตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย
ผลประโยชนข องชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริยท รงเปน
ประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัย อันจะสงผล
ให ก ารบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาประเทศเกิ ด ดุ ล ยภาพทั้ ง ในมิ ติ ข องเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความมั่นคง ซึ่งจะนําไปสูความยั่งยืน

๑๓๑

(๑) พัฒ นาขีด ความสามารถของกองทัพ ใหมีป ระสิท ธิภ าพมีค วามพรอ มในการ
ปองกันประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว มุงพัฒนากองทัพให
มีขนาดกําลังพลที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
ควบคูไปกับการสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ใชศักยภาพดานตางๆ และ
ทรัพยากรภายในประเทศเปนสําคัญ
(๒) ระดมสรรพกําลั ง และทรัพ ยากรของกองทัพร ว มสนั บ สนุน การพัฒนาแก ไ ข
ปญหาสําคัญของประเทศ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการใชกําลังพล ยุทโธปกรณของกองทัพ รวมดําเนินการกับหนวยงานภาคสวนตางๆ ใน
ภารกิจดานการจัดระเบียบชายแดน การพัฒนาแกไขปญหาสําคัญที่สงผลตอความมั่นคงของมนุษยและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแ นวโนมจะทวีค วามสํา คัญ มากขึ้น ในทุก ขณะ เชน ปญ หาจาก
ภัย พิ บัติ ภัยธรรมชาติ ปญหาโรคระบาดสายพัน ธุใหมๆ ปญ หายาเสพติด ป ญหาโรคเอดส ป ญหา
อาชญากรรมขามชาติ และแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนตน โดยมีการเตรียมความพรอมการ
เผชิญเหตุอยางเปนระบบ และดําเนินมาตรการการปองกัน มาตรการแกไขเมื่อเกิดปญหาฉุกเฉิน และ
มาตรการฟ น ฟูภ ายหลัง เหตุ ก ารณ เพื่ อ สามารถบรรเทาความเดือ ดร อ น คุม ครองความปลอดภัย
แกประชาชนและสนับสนุนใหเกิดการกระจายประโยชนจากการพัฒนาไดทั่วถึงในทุกพื้นที่โดยเฉพาะ
พื้นที่หางไกลและชายแดน
(๓) สนับสนุนใหจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงภายใต
กระบวนการมีสวนรวม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ โดยให
ความสําคัญกับประเด็นความมั่นคงที่ครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกมิติที่สัมพันธกัน และประเด็นความมั่นคง
เฉพาะดาน เฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญ สูง อาทิ ความมั่นคงชายแดน ซึ่ งตองใหความสําคัญ กับการ
เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางความไววางใจและความรวมมือในการพัฒนา
ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนชายแดนใหมีความเขมแข็ งมีสวนรวมในการพัฒนา
พรอมทั้งการแกไขปญหาสถานะบุคคล โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคง การดูแล
ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส กลุมผูประสบภัยจากทุนระเบิด กลุมผูสูญเสียจากเหตุการณความไมสงบใน
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการจัดระเบียบชุมชนหมูบานใหมีระบบปองกันที่เขมแข็ง และมี
ระบบบริหารจัดการที่ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมโดยบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานรวม
ระหวางหนวยงาน และภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในการจัดการแกไขปญหารวมกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในทุกระดับ

๑๓๒

๔ บทบาทภาคีการพัฒนา
๔.๑ ภาครัฐ
(๑) มีบทบาทหลักในการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน
องคกรอยางตอเนื่องจริงจัง โดย
(๑.๑) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาผูนํา สรางกลุมแกนนําในระดับครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน และทุกภาคสวนในสังคม ใหเปนศูนยกลางการรณรงคสรางกระบวนการเรียนรู การดําเนิน
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย
(๑.๒) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคราชการ บาน สถาบันทางศาสนา โรงเรียน
และสื่อในการปลูกฝงจิตสํานึกเด็ก เยาวชน ประชาชนในเรื่องธรรมาภิบาล สรางความตระหนักและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสรางเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จัดสรรงบประมาณ
การเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องธรรมาภิบาลแก สถาบันทางศาสนา โรงเรียน และสื่อ
(๒) สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิชาการตางๆ สรางองคความรูใหแกประชาชนและเยาวชน ใหเขาใจสิทธิ หนาที่ในระบอบ
ประชาธิปไตย และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดย
(๒.๑) จัดทําหลักสูตรวิชาวาดวยวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย จัดใหมี
กิจกรรมฝกอบรม เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิหนาทีใ่ นระบอบ
ประชาธิปไตย คุณธรรมกับวิถีสังคมไทย วัฒนธรรมประชาธิปไตย
(๒.๒) จัดทําคูมือจริยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชนและเยาวชน มีบทบาท
รวมติดตามตรวจสอบการประเมินผลธรรมาภิบาลของสวนราชการรวมกับหนวยราชการ
(๒.๓) ศึกษาวิจัยและสรา งนวัตกรรม เพื่อชี้นํา ใหเกิดการเรียนรูแ ละวิเ คราะห
หาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิต
ของสังคมไทย
(๓) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมกับภาครัฐ พรอมทั้งใหมีสิทธิ์รับรูขอมูล
ขาวสารอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาผูนําทางสังคมในทุกระดับ เพื่อใหเปนตัวแบบให
เยาวชน ประชาชนไดยึดเปนตนแบบที่ดีงามสืบตอไป

๑๓๓

(๔) พัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากขึ้น โดย
(๔.๑) ปรับบทบาท ภารกิจใหเหมาะสมกระทัดรัด และคุมคา มีการพัฒนาการ
ใหบริการ/ ดําเนินงานในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส องคกรลักษณะพิเศษ องคกรมหาชน หนวยงาน
บริการรูปแบบพิ เศษ เปน ตน มากขึ้น พรอมทั้งมีการศึกษาวิจั ยเพื่ อมีการปรับลดขนาดกําลังคนให
เหมาะสมเพื่อลดงบประมาณคาใชจายดานบุคลากร โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานขององคกรรูปแบบพิเศษที่อยูภายใตการกํากับของรัฐบาลดังกลาว
(๔.๒) พัฒนาศักยภาพขาราชการ/เจาหนาที่ภาครัฐอยางตอเนื่องตั้งแตเขารับ
ราชการ และในระหวางรับราชการเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน โดยเนนในประเด็นสําคัญๆ คือ การ
ทํางานแบบมืออาชีพ สามารถใหความเห็น และขอเสนอแนะตามหลักวิชาการอยางตรงไปตรงมา
ปลูกฝงขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของสาธารณะ พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม
และสามารถแยกเรื่องสวนตัวออกจากสวนรวม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารอยางเครงครัด
พรอมทั้งพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลทั้งในระดับองคกรและและในระดับบุคคล
โดยผูตรวจราชการประจํากระทรวงและหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินเบื้องตน และนําผลการ
ประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจําปของสวนราชการ การพิจารณาความดี
ความชอบในระดับเจาหนาที่ และรายงานผลการปฏิบัติราชการขององคกรตอสาธารณะ
(๕) จัดทําแผนยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ และตอบสนองความตองการของพื้นที่ในระดับทองถิ่น ชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิสังคม ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการทํางานทั้งดานการเงิน
การคลัง พัสดุ ที่เอื้อตอการบริหารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานขอมูลกลางเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตรภาค
กลุมจังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล
(๖) ปรั บระบบการจั ดสรรงบประมาณ ให ตอบสนองและสนับสนุนภารกิ จของกลุ ม
จังหวัด/จังหวัด และสนับสนุนใหปรับสถานะจังหวัดเปนหนวยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดในระยะ
ตอไป พรอมทั้งปรับบทบาทหนวยงานระดับกระทรวง กรม และจังหวัด โดยกระทรวงควรปรับบทบาทเปน
หนวยกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและชี้นําเปาหมายการพัฒนา กรมหรือกลุมภารกิจ ควรปรับบทบาท
เปนหนวยสนับสนุนความรูวิทยาการใหมและบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และจังหวัดควรปรับ
บทบาทเปนเจาภาพบริหารจัดการภารกิจราชการทุกเรื่องในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งมีบทบาทสนับสนุน
ชวยเหลือองคกรทองถิ่น และเปนหนวยปฏิบัติงานในกรณีที่ทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได

๑๓๔
(๗) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการเปดโอกาสใหภาคีและกลุมตางๆ เขามามีสวนรวมโดยการตรวจสอบกฎหมายที่มี
ลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรรผลประโยชน กฎหมายที่เปดโอกาสการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่มากเกินไป การสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ
(๘) จัดทําการวิเคราะหโครงการและผลกระทบกอนเริ่มโครงการสําหรับโครงการ/
มาตรการของรัฐที่มีลักษณะของการใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน และใหระบุผูที่จะไดรับ
ผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท และรายชื่อของบริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลและเผยแพรผลกระทบของโครงการตอสาธารณชน พรอมทั้งปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถ
ออกกฎของฝายปกครองที่หามมิใหมีความสัมพันธในลักษณะญาติ พี่นอง โดยใหขยายครอบคลุมถึง
ความสัมพันธเชิงธุรกิจดวย ในขณะเดียวกันการออกกฎ/ระเบียบของกระทรวงตองมีการรับฟงขอคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม
(๙) กระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่ มขึ้ น โดยสวนกลางปรั บ
บทบาทจากการควบคุมมาเปนการอํานวยความสะดวก กําหนดมาตรฐานการบริการและสนับสนุนทาง
เทคนิควิชาการ ดวยการสงเสริมการพัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูทองถิ่นใหม ที่คํานึงถึงการ
ลดชองวางทางการคลังระหวางทองถิ่นดวยกันเองเปนหลัก และพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะ
ของสวนทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณะของทองถิ่นใหมีระบบการสรางหลักประกัน
คุณภาพทั้งระบบประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา และระบบสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครอง
สว นทองถิ่นใหพึ่งตนเอง สามารถจัดเก็บรายไดของตนเอง จัดบริการสาธารณะไดทันตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหเขารวมเปนหุนสวน
ในการพัฒนาทองถิ่นของตน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพ ยึดหลักความรับผิดชอบตอชุมชนและมีความโปรงใสมากขึ้น รวมทั้ง
นําระบบการบริหารงบประมาณและการคลังสมัยใหมมาใช

๔.๒ องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ
โดยองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) ควรมีบทบาทสนับ สนุน การเสริม สรา ง
ธรรมาภิบาลในภาครัฐและภาคการเมือง โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
และนัก การเมือ งใหมีค วามโปรง ใส สุจ ริต และสรา งความเปน ธรรมใหกับ ผูที่เ กี่ย วขอ ง โดยรัฐ
สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการและการดําเนินงานใหอยางเพียงพอ

๑๓๕

๔.๓ ภาคเอกชน
(๑) ภาคธุรกิจเอกชน ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส มีจริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และซื่อสัตยตอภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งมีบทบาทในการจัดฝกอบรม
ผูประกอบการธุรกิจใหมีความรูความเขาใจในหลักการบรรษัทภิบาล
(๒) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการไทย รณรงคสรางความรูความ
เขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริหาร / กรรมการ ผูถือหุน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึงประโยชนในการ
“กํากับดูแลธุรกิจที่ดี” วาจะนํามาซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขันทางธุรกิจ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
ดานความโปรงใส จัดใหมีขอกําหนดใหบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตองใหกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทผานการฝกอบรมการกํากับกิจการที่ดีดวย
(๓) สถาบัน สมาคม ชมรม กลุมทางดานวิชาชีพ พัฒนาจัดทําจรรยาบรรณในแตละ
วิชาชีพและใชเปนเครื่องมือ เพื่อกํากับควบคุมภาคธุรกิจในสังกัดใหดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล
มีความซื่อสัตย สุจริต ไมเอาเปรียบผูบริโภค และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม

๔.๔ สถาบันวิชาการ และรัฐวิสาหกิจ
(๑) ภาควิ ช าการ พั ฒ นาองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลและการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อกระตุนสังคมใหตื่นตัว ตระหนัก
และเขารวมในการตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตลอดจนพัฒนาเครือขายที่แนนแฟนกับสื่อ ภาคประชาสังคม และองคกรเอกชน เพื่อที่จะปอนขอมูลที่
ถูกตองและครบถวนใหแกแนวรวมในการตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ
(๒) ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ ปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมองค ก รให มุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและสร า ง
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทําโครงการอยางเปนระบบ มีการเปดเผยขอมูลที่
ถูกตองครบถวน เรงแกปญหารัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน โดยจัดทําแผนฟนฟูที่มีเปาหมาย
และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแตละประเภท พรอมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชน
และประชาชนมีสวนรวมในการลงทุนอยางเทาเทียมและเปนธรรมในการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา

๔.๕ ภาคประชาสังคม ประชาชน สื่อ และภาคชุมชน
(๑) ภาคประชาสั ง คม พั ฒ นาทั ก ษะความเป น ผู นํ า ตามระบอบประชาธิ ป ไตย
เพื่อสามารถถายทอดและสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมชุมชนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมบทบาท
สภาวัฒนธรรมจังหวัดใหเปนศูนยกลางเผยแพรพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระดับพื้นที่

๑๓๖
(๒) ภาคประชาชน
(๒.๑) ศึกษาเรียนรูในเรื่องในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ พัฒนาความรูสึกใน
การเปนเจาของ หรือใหเกิดจิตสํานึกในการปกปอง ดูแล และมีสวนรวมในการพัฒนาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถเขารวมแสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรคในเวทีสาธารณะ และสามารถเขารวมกําหนดและตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน
(๒.๒) รวมตัว กั น เป น องค ก รต า งๆ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง และสร า ง
เครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง และรวมกันจัดตั้งองคการอิสระตางๆ เชน องคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอม องคการอิสระคุมครองผูบริโภค เปนตน และเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการของภาครัฐ
เพื่อสามารถเขารวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ
(๓) ภาคสื่อมวลชน
(๓.๑) เผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล
และวัฒนธรรมสันติวิธี ผานสื่อทุกประเภทในรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย โดยสอดแทรกในขาว
ละคร บทเพลง และการละเลนพื้นเมือง
(๓.๒) มีสวนรวมกับภาคประชาสังคมและนักวิชาการตรวจสอบภาครัฐไดอยาง
เขมแข็ง และได รับความไว เนื้อเชื่อใจจากสังคม โดยมีการกําหนดมาตรฐานการนํา เสนอขาว มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เขมงวด รักษาความเปนกลาง ความเปนอิสระ
ในการเสนอขาว
(๓.๓) พัฒนาความสามารถในการรายงานขาวในเชิงสืบสวนที่มีประเด็นเชิงลึก
มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ และคนหาขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน
(๔) ภาคชุมชน เขารวมในกระบวนการบริหารการพัฒนาในชุมชนทองถิ่น โดยเขารวมกับ
เจาหนาที่ภาครัฐในระดับจังหวัด เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และเขารวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดทําโครงการและการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ตลอดจนรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหโปรงใส สุจริต และเปนธรรม

บ ท ที่ ๗
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสกู ารปฏิบตั แิ ละ
การติดตามประเมินผล
๑ บทนํา
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เปนตนมา ที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนการพัฒนาใหม ยึดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และตอมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกมิติเปน
องครวม พรอมทั้งใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคมในทุกขั้นตอน
การพัฒนา โดยวางแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ แตกระบวนการ
แปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และ ๙ ไปสูการปฏิบัติภายใตกระบวนทัศนใหมดังกลาว ยังไมเกิดผลเปน
รูปธรรมเทาที่ควร สาเหตุอันเนื่องมาจากในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทํา
ใหตองเรงฟนฟูแกไขปญหาเศรษฐกิจและลดผลกระทบที่มีตอคนและสังคม สงผลใหการดําเนินยุทธศาสตร
สําคัญกระทําไดไมเต็มที่ อีกทั้งแนวคิดที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเปนศูนยกลางการ
พัฒ นายังเปน เรื่ องใหม ที่ หนว ยงานสว นใหญ ยัง ไมเขา ใจ จึ งทํ า ใหไ มส ามารถนํ า ไปปฏิ บัติ ไ ด อยา งมี
ประสิทธิผลเต็มที่
อยางไรก็ตาม การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เปนการวางรากฐานธรรมาภิบาล
เพื่อรองรับการปรับบทบาท ภารกิจ และกลยุทธการบริหารจัดการภาครัฐใหมุงสูการดําเนินงานที่มี
มาตรฐาน สามารถวัดผลงานที่ชัดเจน เปลี่ยนแนวคิดจากการควบคุมและดําเนินการเองของรัฐมาเปน
การกํากับดูแลและอํานวยความสะดวกแกประชาชน ตลอดจนเกิดเครื่องมือและระบบตรวจสอบ รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติการภาคราชการระดับตางๆ ที่นําไปสูการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีสวนชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาในสวน
ของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

๑๓๘

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงยึดกระบวนทัศนการพัฒนาใหมดังกลาว และใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคมในการดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผน ตั้งแตรวมคิด
รวมวางแผน และรวมดําเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละภาคสวน อันเปนการ
ระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและผนึกพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหเปนเครือขายรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมตลอดทั้งรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางองคความรู ความเขาใจในหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการประยุกตใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหกับภาคีทุกภาคสวน
ในทุกระดับ ควบคูไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการมีสวนรวมของ
ทุ ก ภาคส ว นในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร สู ก ารปฏิ บั ติ ด ว ยการจั ด ทํ า และใช แ ผนระดั บ ต า งๆ เป น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบใหเอื้อ พัฒนาสรางองคความรู เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และใหมีการ
ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

๒ วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคีพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๒.๒ เพื่อ ปรับ ระบบการจัด สรรทรัพ ยากรและระบบงบประมาณใหเ อื้อ ตอ การขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม
๒.๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบใหเอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใ ห
บังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๒.๔ เพื่อ ศึก ษาวิจัย พัฒ นาองคค วามรู พรอ มทั้ง สรา งกระบวนการเรีย นรูจ ากการลงมือ
ปฏิบัติ หนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
๒.๕ เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและสรางเครื่องชี้วัดการพัฒนาใหเปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ

๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับ
(๑) การจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนา เพื่อสามารถดําเนินภารกิจและ
ความรวมมือใหสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดย

๑๓๙

(๑.๑) ภาครัฐ ตองปรับบทบาทจากผูกํากับ ควบคุม สั่งการ และดําเนินการเอง
มาเปนผูประสานสนับสนุน บริการอํานวยความสะดวก สามารถทํางานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุนสวน
การพัฒนาที่คํานึงถึงความตองการของประชาชน
(๑.๒) ภาคเอกชน ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ผูบริโภค มี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมทําลายคุณคาทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม มีการจัดการ
ที่ โ ปร ง ใส เป น ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ และเข า มามี บ ทบาทร ว มจั ด บริ ก ารสั ง คมและกิ จ กรรม
สรางสรรคอื่นๆ รวมกับภาครัฐ
(๑.๓) ภาคสถาบันตางๆ อาทิ สถาบันศาสนาจะมีบทบาทเปนแหลงเผยแพร
หลักธรรม ปลูกฝงทัศนคติการใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การชวยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมและ
รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทเปนแหลงใหความรู สรางศักยภาพ
และกระบวนการเรียนรูของเด็กเยาวชนและคนทุกกลุมวัย สื่อจะมีบทบาทในการตรวจสอบเฝาระวัง เปน
สื่อกลางสะทอนขอเท็จจริง สรางความรูและกระแสสังคมเชิงสรางสรรค
(๑.๔) ภาคชุมชน ตองมีศักยภาพขีดความสามารถพึ่งพาตนเองได มีการรวมกลุม
เสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถมีบทบาทเขารวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) สร า งความรู ความเข า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถมีสวนรวมขับเคลื่อน
การพั ฒ นาและจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติใ นระดับ ต า งๆ ผลั กดั น ใหเ กิด กระบวนการเรี ย นรู การปรั บ วิ ธี คิ ด
ทัศนคติคานิยม เกิดความตระหนักเขาใจ พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน สามารถนําไปเปน
แนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตได
(๓) สนับสนุนการจัดทํา และใชแผนระดับตางๆ ที่สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนเครื่องมือสรางกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจและการมีสวนรวม โดย
(๓.๑) ใชกลไกกระบวนการ แผนการบริหารราชการแผนดิน ขับเคลื่อนการ
พัฒนา เพื่อใหภาครัฐสามารถประสานบทบาท ภารกิจ แนวทาง และมาตรการ ตลอดจนวิธีการทํางาน
ไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอยางเหมาะสม เกิด
การบู ร ณาการในแนวราบระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ สามารถเชื่ อ มโยงบทบาทจากภาคส ว นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของมาหนุนเสริม และนําไปสูการจัดทําแผนการลงทุนภาครัฐในระยะ ๓ ป ที่ครอบคลุมแนวทาง
มาตรการที่มีลําดับความสําคัญสูงของแตละยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๓.๒) ใชกลไกกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการ ขับเคลื่อนและบูรณาการเขากับมิติภารกิจงานตามอํานาจหนาที่ปกติ
ของกระทรวง ทบวง กรม และมิติพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระงาน
พิเศษ หรือวาระแหงชาติที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานมารวมดําเนินการอยางมีบูรณาการ
เพื่อสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกันไดอยางเปนระบบมากขึ้น

๑๔๐

(๓.๓) ใชกลไกกระบวนการ แผนชุมชน สรางการบูรณาการและความเชื่อมโยง
กับแผนทองถิ่นและแผนระดับตางๆ โดยกระบวนการแผนชุมชนจะเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ใหชุมชนรูจักตนเอง รูจักชุมชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู สามารถจัดการ
ตนเองใหบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนาได สงผลใหชุมชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งสรางการมีสวนรวม
ของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และเชื่อมโยงใหเกิดการบูรณาการกับแผนทองถิ่น
และแผนในลําดับที่สูงกวา อาทิ แผนจังหวัด กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
(๔) สนับสนุนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน ในระดับปฏิบัติการใน
พื้นที่ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น เพื่อใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอ
การดําเนินนโยบายยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริหารและบริการ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลที่สามารถสะทอนความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ภาคราชการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการและประโยชนโดยรวมตอประชาชนในพื้นที่ได
อยางแทจริง

๑๔๑

๓.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ เพื่อภาคีพัฒนาทุกภาคสวนสามารถผลักดันนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน
และสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของรวมดําเนินการ รวมทั้งสามารถระดมการจัดสรร
ทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดย
(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และ
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ มีแนวทาง
การลงทุนที่สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๑.๑) การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา
การฟ น ฟูส ภาพร า งกายและจิ ต ใจ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารและการผลิต บุ ค ลากรด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบประกันสุขภาพที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ไดแก สวัสดิการขาราชการ การประกันสังคม และ
การสรางหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรครวมกับชุมชนและนําไปสู
การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว
(๑.๒) การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการบริหารจัดการองคความรู
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรู ควบคูกับการใหมีกลไกหนวยเคลื่อนที่ไปกระตุนให
เด็กทุกวัยและผูปกครอง ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดชีวิตและใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยอันควร การจัดหา
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนอยางทั่วถึง และสรางโอกาสการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความตองการกําลังคนและการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งการ
ใหทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส
(๑.๓) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการวิ จั ย และพั ฒ นา ด ว ยการปลู ก ฝ ง การเรี ย นรู
วิทยาศาสตรตั้งแตวัยเด็กที่ตอเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา การสรางนักวิจัยรุนใหมในกําลังคน
ระดับกลาง/ระดับสูง การสรางสิ่งจูงใจทั้งดานกายภาพและเสนทางอาชีพที่เหมาะสม
(๑.๔) การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง ดวยการจัดทําแผนชุมชนแบบมี
สวนรวม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมเปนสหกรณ
ต า งๆ ที่ เ น น การพั ฒ นาระบบและการสร า งเครื อ ข า ยสหกรณ การเพิ่ ม ทั ก ษะความรู ใ นการเป น
ผูประกอบการ ควบคูกับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ รวมทั้ง
การสรางกลไกใหภูมิปญญาและนวัตกรรมตางๆ เปนแหลงทุนที่สําคัญ
(๑.๕) การสร า งหลัก ประกัน สัง คมให ผูอ ยูใ นเศรษฐกิ จ นอกระบบไดรับ
การคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน และใหมีบริการ
จัดหาที่อยูอาศัยถาวรสําหรับผูมีรายไดนอยที่มีการดูแลชุมชนนาอยู ทั้งนี้ใหชุมชนและทองถิ่นมีบทบาท
รวมในทุกกิจกรรม
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(๑.๖) การบูรณาการการดําเนินงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สรางกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ที่ทําใหสัดสวนคดีอาชญากรรมตางๆ และปญหายาเสพติดลดลง
รวมทั้งการลดขอขัดแยงในชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
(๑.๗) การแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการทั้งการพัฒนาดานกายภาพ
และการพัฒนาฐานความรู ที่ขับ เคลื่อนโดยภาคีการพั ฒนาที่ มีบ ทบาทชัดเจนระหวา งภาคราชการ
สวนกลาง ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน ชุมชน คํานึงถึงความพอเพียง
และนําไปสูความสุข
(๑.๘) การเสริ ม สร า งทุ น วั ฒ นธรรมและการนํ า ไปสร า งสรรค คุ ณ ค า ทาง
เศรษฐกิจ ที่อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูเปนเอกลักษณไทย สืบสาน
ไปสูคนรุนตอไป และนําวัฒนธรรมที่เปนจุดแข็งมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสราง
นวัตกรรมใหกับสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๑.๙) การสงเสริมบทบาทสื่อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใน
การผลิตสื่อสรางสรรคที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทรวม การรณรงคสรางภูมิคุมกันสื่อรายและสรางกระแส
ครอบครัวอบอุนผานสื่อทุกรูปแบบ ควบคูกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในดานการศึกษา การพัฒนา
กําลังคน การสรางอาชีพแกผูดอยโอกาสและคนพิการ และการรวมเฝาระวัง รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๒) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน มีแนวทางการลงทุนที่สําคัญ
ในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๒.๑) การปฏิ รู ป ระบบการออม ให มี ค วามครอบคลุ ม ครบถ วนสํ า หรั บ กํ า ลั ง
แรงงานของประเทศทั้งหมด ๑๓ ลานคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ
และการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ
(๒.๒) การขับเคลื่อนการรวมกลุมและการพัฒนาหวงโซอุปทาน ในสาขาการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน การพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต
สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว รวมทั้งการขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการ
(๒.๓) ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation System Reform) อยางครบวงจร
ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย จัดตั้งกองทุนและบริษัทรวมทุน และสํานักงานอนุญาต รวมทั้งศูนยการ
กระจายนวัตกรรม เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมไดอยางกาวกระโดด
(๒.๔) สรางฐานการทํา Value Creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง
และกระจายพันธุที่ดีในสินคาเกษตร ใหเกษตรกรใชอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
สินคาหลักที่สําคัญที่เปนอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลม
น้ํามัน ยางพารา โดยภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพันธุหลัก แลวสนับสนุน
ใหสถาบันเกษตรกรและชุมชนเปนผูผลิตเปนพันธุขยายและกระจายสูเกษตรกรในพื้นที่
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(๒.๕) ลดตนทุนดานขนสงและโลจิสติกส พัฒนาและขยายขีดความสามารถของ
โครงขายการขนสงทางราง ทางน้ํา ทางทอ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) และศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรฐานการผลิตของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ (Multimodal) รวมทั้งการลงทุนพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนา
บุคลากรดานโลจิสติกสทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความสมบูรณ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของ
ระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิง
(๒.๖) การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พัฒนาโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ และระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส (e-Government) เชน ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบ
การศึกษา (e-Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เปนตน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี และความคุมคาในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ
(๒.๗) การลงทุ น เพื่อ สรา งโอกาสการเขา ถึ ง บริ ก ารพื้น ฐานที่ส มดุล และ
เปน ธรรม ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท
และการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และการพัฒนาความรูของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และอุตสาหกรรม และการลดน้ําสูญเสียของโครงขายระบบประปา
(๒.๘) สรางความมั่นคงดานพลังงาน จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศ
เพิ่มเติม รวมทั้งหาแหลงพลังงานใหมๆ ที่มีความคุมคาเชิงพาณิชยหรือมีตนทุนต่ํา ตลอดจนการสํารอง
แหลง พลั ง งาน รวมทั้ ง เรง พั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละการลงทุ น แหลง พลัง งานทดแทน เชน การผลิ ต
กา ซโซฮอลและไบโอดีเซล การขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) การวิจัยพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม เปนตน
(๓) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการลงทุนที่สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๓.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดเขตพื้นที่
และสรางแนวกันเขตอนุรักษที่ชัดเจน โดยรัฐดําเนินการรวมกับชุมชนในการกําหนดแนวเขต ใชแผนที่
๑:๔๐๐๐ เปน ฐานในการจัด ทํา ระบบขอมูล ดํา เนิน การสอบสวนสิทธิ์แ ละจัด ทํา ทะเบียนการบุกรุก
ใชประโยชน รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินใหผูไรที่ทํากินมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง
(๓.๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชน โดยการสรางฝายตนน้ําเพื่อเพิ่มการ
เก็บกักน้ําไวในดิน พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกัก
แหลงน้ําที่มีอยูเดิม ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมในพื้นที่
เหมาะสม พัฒนาระบบเชื่อมโยงกระจายน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุมน้ํา
อยางบูรณาการ รวมทั้งการฟนฟูน้ําใตดินในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน้ําใตดิน
ในพื้นที่วิกฤต

๑๔๔

(๓.๓) ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกัน
น้ําทวมชุมชนเมืองที่เสี่ยงภัยจากน้ําหลากลนตลิ่ง จัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การเตือนภัย
พื้นที่ตนน้ําและการพยากรณระดับน้ํา การเตือนภัยน้ําทวม แผนดินถลม การสรางความปลอดภัยเขื่อน
(๓.๔) ลงทุน ในการสร า ง ขยาย และปรั บ ปรุ ง ระบบบํา บั ด น้ํ าเสี ย รวม และ
ระบบกําจัดขยะชุมชนแบบรวมศูนยทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่วิกฤตและ
แหลงทองเที่ยว โดยรัฐบาลกลางรวมสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บคาบริการบําบัดกําจัดของเสียใหสะทอนตนทุนทีแ่ ทจริงในการดําเนินการ
(๓.๕) ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปญหามลพิษ
ทางอากาศ โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใชกับรถยนต
ของทางราชการและรถประจําทาง ขสมก. ทั้งหมด มาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด
(๓.๖) การสนับสนุนธุรกิจ Recycle และการจัดการของเสียอันตราย โดยรัฐ
กําหนดมาตรการจูงใจดานภาษี ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบธุรกิจ
ทั้งชุมชนและเอกชน สงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย ปรับปรุงและออก
กฎ ระเบียบ กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อใหผูประกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑของตน การประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชประโยชนจากขยะชุมชนเพื่อเปนพลังงาน และหาเทคโนโลยี
ในการลงทุนที่เหมาะสม
(๓.๗) สร า งระบบจั ด การฐานข อ มู ล และสร า งศู น ย ข อ มู ล ระดั บ ชาติ ด า น
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใชประโยชน
และภูมิปญ ญาทอ งถิ่น ที่เ กี่ย วขอ ง โดยระบุชุม ชนเจา ของภูมิปญ ญา โดยใหมีร ะบบบริห ารจัด การที่
สามารถคุมครองการนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการคาโดยไมเปนธรรม
(๔) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มีแนวทางการลงทุนที่
สําคัญในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ
(๔.๑) รณรงคปลูก จิต สํานึกธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ดําเนินการ
ผ า นสื่ อ ทุ ก ประเภทด ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เข า ใจง า ย เข า ถึ ง กลุ ม เป า หมาย สนั บ สนุ น สถาบั น
การศึกษา/วิชาการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน เพิ่มพื้นที่สาธารณะ
ทางสังคมใหประชาชนไดมีสวนรวมติดตามตรวจสอบนโยบายสาธารณะตางๆ
(๔.๒) การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแกไข ปรับปรุง
กลไก ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใชงบประมาณสูง โครงการที่
มีลักษณะสนับสนุน/สงเสริม/ควบคุม ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งทางตรงทางออม
เปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคีที่มีสวนไดเสียไดเขารวมเปนคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ

๑๔๕

(๔.๓) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนา โดยศึกษา
ทบทวน เพื่อจัดทําหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของ
สว นราชการในสวนที่เกี่ย วกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมใหเ อื้อตอ กระบวนการมีสว นรว มของ
ภาคประชาชน ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยผลการศึกษา/วิเคราะหโครงการ และรับฟงความคิดเห็น
จากผูที่เกี่ยวของ เพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน
(๔.๔) การสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนการลงทุนดานการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่ถูกตองหลากหลาย
ทั้งจากประสบการณของทั้งในประเทศและตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่วาดวยการขัดแยงกันของผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เพื่อใหมีกรอบแนวคิด แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑)

๓.๓ เร ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ใ ห
บั ง เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ภายใต ก รอบการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กฎหมายที่เอื้อต อ การบริหารกิจการบ า นเมืองที่ ดี การปรับ โครงสรา งทางเศรษฐกิจ การเสริมสรา ง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขป ญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจาย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปน
ของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีแนวทางการปรับปรุงและเรงผลักดันออกกฎหมายใน
ดานตางๆ ดังนี้
(๑) ดานสังคม โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันใหมีการประกาศใชพรอมทั้งเรงรัด
ปรับปรุงแกไขและยกรางขึ้นใหม โดย
(๑.๑) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....
(๑.๒) เรงรัดปรับปรุงแกไขกฎหมาย อาทิ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต พ.ศ. .... พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๔๖

(๑.๓) ผลั ก ดั น ให มี ก ารยกร า งกฎหมายใหม อาทิ กฎกระทรวงว า ด ว ย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล พระราชบัญญัติ
คุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน
(๒) ดานเศรษฐกิจ โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันโดยเร็วพรอมทั้งเรงรัดปรับปรุงและ
กฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม โดย
(๒.๑) เร ง ผลั ก ดั น ออกเป น กฎหมายโดยเร็ ว อาทิ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ
สถาบันการเงิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
แฟรนไซส พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวาดวยการ
กําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
นครทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. ....
(๒.๒) เร ง รั ด ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย อาทิ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การลงทุ น
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..... รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติวาดวยการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒.๓) ผลั ก ดั น ให มี ผ ลบั ง คั บ ใช ก ฎหมายได อ ย า งเป น รู ป ธรรม อาทิ
พระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็นพฤติกรรมอํานาจเหนือ
ตลาด พระราชกฤษฎีการองรับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ราง
กฎหมายกระทรวงการคลังวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหนี้
(๓) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันโดยเร็ว
พรอมทั้งเรงรัดปรับปรุงแกไข โดย
(๓.๑) เรง ผลัก ดัน ออกเปน กฎหมายโดยเร็ว อาทิ รา งพระราชบัญ ญัติเ สริม
การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... รางกฎหมายควบคุมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบงปนผลประโยชนจาการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการคา
รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(๓.๒) เรงรัดปรับปรุงแกไขกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....

๑๔๗

(๔) ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ โดยมีกฎหมายที่ควรตองเรง
ปรับปรุงแกไข อาทิ รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
(ฉบับที่....) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๒)

๓.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตรแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูก ารปฏิบัติ โดยใหค วามสํา คัญ กับ การศึกษาวิจัยสรา ง
องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ
ปฏิ บั ติ แ ละระดั บ นโยบายได ต อ ไป โดยมี ป ระเด็ น สาระงานวิ จั ย หลั ก ๆ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อันไดแก
(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ควร
ดํา เนิ น การศึ ก ษาวิจัย สร า งองค ค วามรู ใ นดา นต า งๆ อาทิ การศึ ก ษาผลกระทบจากการขยายอายุ
การเกษียณเปน ๖๕ ป ในดานเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู การศึกษากรอบการลงทุนทาง
สังคมเชิงรุกในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงผลสัมฤทธิ์ (KPI) อยางมีบูรณาการ การศึกษาประเภท
ของกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการตามลําดับขั้นการพัฒนา การศึกษาการลงทุนดานสุขภาพที่มุง
พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร
(๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ การศึกษาเชื่อมโยงเครือขาย
การวิจัยองคกรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการที่มีความแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที่
(๓) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสราง
องคความรูในดานตางๆ
(๓.๑) ดานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออม
และการพัฒนาระบบการออมระยะยาว และการศึกษาระบบการเงินระดับรากฐาน
(๓.๒) ดานการการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคา
ของสินคาและบริการ บนฐานความรูและความเปนไทย ควรดําเนินการศึกษาวิจัยในดานตางๆ อาทิ

๑๔๘

๑) การปรับโครงสรางดานเกษตร ควรมีการศึกษาวิจัยโอกาสและความ
เปนไปไดในการเพิ่มพูนมูลคาสินคาเกษตรและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การศึกษาวิจัยการบริหาร
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ในกลุมสินคาที่มีการเนาเสียงายและมีปญหาราคาตกต่ําเปน
ประจําทุกป การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรของไทยที่มีศักยภาพทางการตลาดจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุและการตระหนักเรื่องสุขอนามัยของผูบริโภค
การศึกษาวิจัยความตองการของตลาดในการรองรับสินคาเกษตรในกลุมตางๆ ที่มีการเพิ่มมูลคาและมี
ศักยภาพในดานการตลาด
๒) การปรั บ โครงสร า งด า นอุ ต สาหกรรม เน น การศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง ลึ ก
เพื่อใหมีการลงทุนในการสราง พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และอุตสาหกรรมใหม
โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมที่เ กี่ย วเนื่อ งดา นชีว ภาพ การวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาและประยุก ตน วัต กรรม
ทางเทคโนโลยีที่สําคัญ ๘ สาขานํามาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ เนนการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต
ภาคบริการของประเทศไทย การวิจัยตลาดการทองเที่ยวในเชิงลึกเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตลาด
กั บ รสนิ ย มและความต อ งการสิ น ค า และบริ ก ารอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันของภาคบริการใหมที่มีศักยภาพตลอดทั้งหวงโซมูลคา อาทิ ธุรกิจบริการดาน
การศึกษา บริการสุขภาพ และสปา ธุรกิจกอสรางและซอมเรือตอเรือไทย
๔) การคาและการลงทุน ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของประเทศ การศึกษาในเชิงลึกเพื่อกําหนด/ปรับปรุงมาตรการ
สงเสริมการลงทุนทั้งที่อยูในรูปสิทธิประโยชนดานภาษีอากร สิทธิประโยชนที่ไมใชภาษีอากรเพื่อดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ และสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ
(๓.๓) ดานปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน ควรดําเนินการศึกษาวิจัยทางดานตางๆ อาทิ
๑) ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกส ควรมีการศึกษาสํารวจการ
เคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ การประเมิน ผลการพัฒ นาระบบโลจิสติกสไ ทย การศึก ษาเพื่อพัฒ นาธุรกิจ ผูใ หบ ริก าร
โลจิสติกส การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐและโลจิสติกสเพื่อ
การนํ า เข า ส ง ออก การศึก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเครื อ ข า ยโลจิ ส ติก ส เชื่ อ มโยงกั บ ตา งประเทศ
ตลอดจนการศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส

๑๔๙

๒) ดานพลังงาน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
การผลิตไฟฟา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติ
ควบคูไปกับการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดานอุปสงค
และอุปทาน
(๔) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ
(๔.๑) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
ควรมีการศึกษาเพื่อวางระบบการจัดทําอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทย
ใหครบถวนสมบูรณ การศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม
(๔.๒) การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจําแนก
ประเภทพื้นที่คุมครองและพื้นที่อนุรักษใหสอดคลองกับขอเท็จจริง การศึกษาวิจัยและสํารวจเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรแรในอนาคต การศึกษาบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระบบลุมน้ํา
และการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
และเพิ่มมูลคาน้ํา
(๔.๓) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
ที ่ยั่ ง ยื น ศึ ก ษาพั ฒ นาแนวทางการตลาดเพื่ อ ส ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจริไซเคิลขยะมูลฝอย
ศึกษาแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินการคลังสงเสริมการผลิตและบริโภคที่สะอาด
(๕) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ควรดําเนินการศึกษาวิจัย
สรางองคความรูในดานตางๆ อาทิ
(๕.๑) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย
เชิงลึกทั้งในดานการเสริมสรางและยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายระเบียบ
ราชการเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจัยระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวย
เสริมความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ทองถิ่น การปรับปรุงบทบาทภารกิจ หนาที่
ระบบงานและขนาดหนวยงานภาครัฐ การวิจัยความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการสราง
ระบบจัดการความรูในองคกร และ e-Government

๑๕๐

(๕.๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ ควรมีการติดตามติดตามประเมินผลบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการประเทศ
(๕.๓) การเสริม สรา งและพัฒ นาวั ฒ นธรรมประชาธิ ปไตย ควรมี ก ารศึ ก ษา
บทบาทผูนําทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การวิจัยแนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนสังคมไทย
(๕.๔) การกระจายอํานาจและการพัฒนาพื้นที่
องคความรูในเรื่องสําคัญ อาทิ

ควรมีการศึกษาวิจัยสราง

๑) ดานการกระจายอํานาจ เนนการศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของ
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางเหมาะสมเกื้อกูลกัน การพัฒนาขีดความสามารถดานการเงิน
การคลังและการบริห ารจัด การใหอ งคก รปกครองทอ งถิ่น สามารถรับ ผิด ชอบดํา เนิน ภารกิจ ที่ไ ดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ เนนการจัดการรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละระดับ
อยางสอดรับกับภารกิจ และความตองการใชจายในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควบคูกับการศึกษารูปแบบทางเลือกและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองทองถิ่นในการ
พัฒนาจัดเก็บรายไดของตนเอง และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการดําเนินนโยบาย
การกระจายอํานาจ ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ
๒) ดานการพัฒนาพื้นที่และเมือง ควรมีการศึกษาแนวโนมและผลกระทบ
ของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนในระดับประเทศ ภาคและพื้นที่เมืองศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภ าค การจัด ทํา และขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาเชิง พื้น ที่ข องประเทศ การวางยุท ธศาสตร
การพัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืนในพื้นที่ศูนยกลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ การศึกษา
รูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่เชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นกับ
ภูมิภาคและสวนกลาง
(๕.๕) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล ควรมี
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกระดับ การติดตาม
ประเมินผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และแผนการบริหารราชการแผนดิน โดย
ใชดัช นีชี้วัดผลกระทบการพัฒนา และการพัฒนาระบบขอมูลและระบบบริหารจัดการสถิติ เพื่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๓)

๑๕๑

๔ การติดตามประเมินผล
๔.๑ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในทุกระดับ โดย
(๑) สนับสนุนการพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน โดยใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน
งายตอการเขาใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสามารถวัดผลไดใน
ทุกระดับตั้งแตระดับพื้นที่ หนวยงาน และระดับบุคคล
(๒) สนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาเขาสูระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม มีความคุมคา มีประสิทธิภาพ
มีความโปรงใส และสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของประชาชน
(๓) สนับสนุนการพัฒนาและจัดทําดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ในระดับภาพรวมของแผนฯ ระดับยุทธศาสตร และความเชื่อมโยงกับแผนระดับอื่นๆ ที่มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง ระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และระดับทองถิ่น ชุมชน รวมทั้งพัฒนาดัชนีชี้วัดผล
กระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดย
อาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาเปนเครือขายการติดตามประเมินผล
ใหเกิดการยอมรับและใชประโยชนรวมกันไดตอไป
(๔) สร า งความรู ความเขา ใจ สรา งทัก ษะกระบวนการเรี ย นรูแ ละองคค วามรูด า น
การติดตามประเมินผล และการจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาแกบุคลากร หนวยงาน องคกร และภาคีการ
พัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งเผยแพรรายงานดานการติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง

๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดย
(๑) สนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และ
ระบบบริ ห ารจัด การสถิติ เพื่อ การวางแผนใหต อบสนองตอ การพัฒ นาตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐
สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวังและบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ โดยเชื่อมโยงเปนโครงขายขอมูลขาวสารเปนระบบที่ทันสมัย ถูกตอง แมนยํา
ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ งายตอการเขาถึงและการจัดเก็บขอมูล ใชประโยชนไดรวดเร็ว

๑๕๒

(๒) สนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันโดยใหจังหวัดประสานกับสถาบันการศึกษา
ในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน และ
สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่
เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว

ภาคผนวก ๑
แนวทางการลงทุนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๑ ดานเศรษฐกิจ
๑.๑ การปฏิ รู ป ระบบการออม ให มี ค วามครอบคลุ มครบถ ว นสํ า หรั บ กํ า ลั ง แรงงานของ
ประเทศทั้งหมด ๑๓ ลานคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ และการออม
เพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ

๑.๒ การขับเคลื่อนการรวมกลุมและการพัฒนาหวงโซอุปทาน ในสาขาการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน เชน พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสดานตลาด
ดวยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ตองปรับโครงสรางอุตสาหกรรมให
เขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุมในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร
ยานยนต สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป บริการทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งการขับเคลื่อนผูประสานการพัฒนาคลัสเตอร
(Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอรในภาคการผลิตและบริการ
ภายใตแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

๑.๓ ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation system reform) อยางครบวงจร ทั้งสถาบัน
การศึกษา สถาบันวิจัย จัดตั้งกองทุนและบริษัทรวมทุน และสํานักงานอนุญาต รวมทั้งศูนยการกระจาย
นวัตกรรม เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมไดอยางกาวกระโดด

๑.๔ สรางฐานการทํา value creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุง และ
กระจายพันธุที่ดีในสินคาเกษตร ใหเกษตรกรใชอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคา
หลักที่สําคัญที่เปนอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลมน้ํามัน
ยางพารา เปนตน โดยภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพันธุหลัก แลว
สนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรและชุมชนเปนผูผลิตเปนพันธุขยายและกระจายสูเกษตรกรในพื้นที่ เชน
กรณีศูนยขาวชุมชน เปนตน และการผลิตเมล็ดพันธุดีบางสวนอาจสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูผลิต
ควบคู กั บ ภาครั ฐ โดยรั ฐ เป น ผู ต รวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพพั น ธุ ดี ที่ จ ะจํ า หน า ยให เ กษตรกร
เชน ปาลมน้ํามัน เปนตน

๑๕๔

๑.๕ ลดตนทุนดานขนสงและโลจิสติกส พัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงขาย
การขนสงทางราง ทางน้ํา ทางทอ ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) และศูนยรวบรวมและกระจาย
สิ น ค า ตามจุ ดยุ ทธศาสตร ฐานการผลิ ตของประเทศ เพื่ อรองรั บระบบการขนส งต อเนื่ องหลายรู ปแบบ
(Multimodal) รวมทั้งการลงทุนพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา เชน ระบบ Single Window
Entry และ One Stop Service เปนตน และการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมี
ความสมบูรณ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิง

๑.๖ การลงทุนเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ พัฒนาโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ
ระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส (e-Government) เชน ระบบสาธารณสุข (e-Health) ระบบการศึกษา
(e-Education) และระบบบริการภาครัฐ (e-Services) เปนตน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี และความคุมคาในการลงทุนเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจ

๑.๗ การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลและเปนธรรม ขยาย
โครงขายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท และการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร และการพัฒนา
ความรูของนักเรียนและประชาชนในชนบท รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําและระบบน้ําเพื่อการอุปโภค
บริ โ ภคในพื้ น ที่ ช นบทให ทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอ ตลอดจนการจั ด หาแหล ง น้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน้ําสูญเสียของโครงขายระบบประปา

๑.๘ สรางความมั่นคงดานพลังงาน จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติม
รวมทั้งหาแหลงพลังงานใหมๆ ที่มีความคุมคาเชิงพาณิชยหรือมีตนทุนต่ํา ตลอดจนการสํารองแหลง
พลังงาน รวมทั้งเรงพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนแหลงพลังงานทดแทน เชน การผลิตกาซโซฮอล
และไบโอดีเซล การขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) การวิจัยพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม เปนตน

๒ ดานสังคม
การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาคุณ ภาพคนและสัง คมไทยสูสัง คมแหง ภูมิปญ ญาและ
การเรียนรู และการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศในชวง
๕ ปขางหนา เนนประเด็นการลงทุน ดังนี้

๒.๑ การพัฒ นาระบบสุข ภาพอยา งครบวงจร ที่มุง การสง เสริม การปอ งกัน การรัก ษา
การฟ น ฟูส ภาพร า งกายและจิต ใจ พัฒ นาคุณ ภาพบริ ก ารและการผลิต บุค ลากรด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบประกันสุขภาพที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ไดแก สวัสดิการขาราชการ การประกันสังคม และ
การสรางหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรครวมกับชุมชนและนําไปสูการ
เพิ่มผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว

๑๕๕

๒.๒ การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การบริหารจัดการองคความรูกระบวนการเรียนรู
ในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรู ควบคูกับการใหมีกลไกในลักษณะหนวยเคลื่อนที่ไปกระตุนใหเด็ก
ทุกวัยและผูปกครอง ตื่นตัวในการเรียนรูตลอดชีวิตและใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยอันควร การจัดหา
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนอยางทั่วถึง และสรางโอกาสการศึกษาอยางตอเนื่องดวยการใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความตองการกําลังคนและการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้ง
การใหทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา ดวยการปลูกฝงการเรียนรูวิทยาศาสตรตั้งแต
วัยเด็กที่ตอเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา การสรางนักวิจัยรุนใหมในกําลังคนระดับกลาง/ระดับสูง
การสรางสิ่งจูงใจทั้งดานกายภาพและเสนทางอาชีพที่เหมาะสม

๒.๔ การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง ในการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการรวมกลุมเปนสหกรณตาง ๆ
ที่เนนการพัฒนาระบบและการสรางเครือขายสหกรณ การเพิ่มทักษะความรูในการเปนผูประกอบการ
ควบคูกับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนทั้งระดับชุมชนและระดับชาติ ที่รวมทั้งการสรางกลไกให
ภูมิปญญาและนวัตกรรมตางๆ เปนแหลงทุนที่สําคัญ

๒.๕ การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครอง
ทางสังคมอยางทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน และใหมีบริการจัดหาที่อยูอาศัย
ถาวรสํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ยที่ มี ก ารดู แ ลชุ ม ชนน า อยู ทั้ ง นี้ ใ ห ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น มี บ ทบาทร ว มในทุ ก
กิจกรรม

๒.๖ การบู ร ณาการการดํ า เนิ น งานด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น สร า ง
กระบวนการยุ ติ ธรรมสมานฉัน ท ที่ทํ า ใหสัด สว นคดีอาชญากรรมตา งๆ และป ญหายาเสพติ ด ลดลง
รวมทั้งการลดขอขัดแยงในชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

๒.๗ การแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการทั้งการพัฒนาดานกายภาพและ
การพัฒนาฐานความรู ที่ขับเคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจนระหวางภาคราชการสวนกลาง
ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน ชุมชน คํานึงถึงความพอเพียงและนําไปสู
ความสุข

๒.๘

การเสริมสรางทุนวัฒนธรรมและการนําไปสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ ที่

อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูเปนเอกลักษณไทย สืบสานไปสูคนรุน
ตอไป และนําวัฒนธรรมที่เปนจุดแข็งมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสรางนวัตกรรม
ใหกับสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๙

การสงเสริมบทบาทสื่อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการ

ผลิตสื่อสรางสรรคที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทรวม การรณรงคสรางภูมิคุมกันสื่อรายและสรางกระแส
ครอบครัวอบอุนผานสื่อทุกรูปแบบ ควบคูกับการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในดานการศึกษา การพัฒนา
กําลังคน การสรางอาชีพแกผูดอยโอกาสและคนพิการ และทั้งการรวมเฝาระวัง รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

๑๕๖

๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๑ พัฒ นาระบบฐานขอ มูล สารสนเทศทางภูมิศ าสตรเ พื่อ กํา หนดเขตพื้น ที่แ ละ
สรางแนวกันเขตอนุรักษที่ชัดเจน โดยรัฐดําเนินการรวมกับชุมชนในการกําหนดแนวเขต ใชแผนที่
๑:๔๐๐๐ เปนฐานในการจัดทําระบบขอมูล ดําเนินการสอบสวนสิทธิ์และจัดทําทะเบียนการบุกรุกใช
ประโยชน รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินใหผูไรที่ทํากินมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง

๓.๒ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชน โดยการสรางฝายตนน้ําเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ํา
ไวในดิน พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกักแหลงน้าํ ที่
มีอยูเดิม ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมในพื้นที่เหมาะสม
พัฒนาระบบเชื่อมโยงกระจายน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุมน้ําอยาง
บูรณาการ และการฟนฟูน้ําใตดินในกรุงเทพและปริมณฑล และปรับปรุงระบบติดตามน้ําใตดินในพื้นที่วิกฤต

๓.๓ ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุงระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมชุมชนเมืองที่
เสี่ยงภัยจากน้ําหลากลนตลิ่ง จัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ การเตือนภัยพื้นที่ตนน้ําและการ
พยากรณระดับน้ํา การเตือนภัยน้ําทวม แผนดินถลม การสรางความปลอดภัยเขื่อน

๓.๔ ลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบกําจัด
ขยะชุมชนแบบรวมศูนยทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่วิกฤตและแหลง
ทองเที่ยว โดยรัฐบาลกลางรวมสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย อปท.
เก็บคาบริการบําบัดกําจัดของเสียใหสะทอนตนทุนที่แทจริงในการดําเนินการ

๓.๕ ปรั บ เปลี่ ยนมาใช เครื่ อ งยนต และพลั ง งานที่ ส ะอาด เพื่อลดป ญ หามลพิษ ทาง
อากาศ โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใชกับรถยนตของทาง
ราชการและรถประจําทาง ขสมก.ทั้งหมด มาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด

๓.๖ การสนับสนุนธุรกิจที่นํากลับมาใชใหมและการจัดการของเสียอันตราย โดยรัฐ
กําหนดมาตรการจูงใจดานภาษี ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบธุรกิจ
ทั้งชุมชนและเอกชน สงเสริมการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย ปรับปรุงและออกกฎ
ระเบี ยบ กฎหมายเพื่ อ รองรั บ และเพื่ อ ใหผู ป ระกอบการรั บ ผิ ด ชอบซากผลิ ต ภั ณ ฑข องตน และการ
ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป น ไปได ใ นการใชป ระโยชน จ ากขยะชุ ม ชน โดยเฉพาะเพื่อ เป น
พลังงาน และหาเทคโนโลยีในการลงทุนที่เหมาะสม

๓.๗ สร า งระบบจั ด การฐานขอ มู ลและสร า งศู น ย ขอ มู ล ระดับ ชาติด า นทรั พ ยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดดานอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใชประโยชน และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดยระบุชุมชนเจาของภูมิปญญาใหมีระบบบริหารจัดการที่สามารถคุม ครอง
การนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการคาโดยไมเปนธรรม

๑๕๗

๔ ดานธรรมาภิบาล
๔.๑ รณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรม
สันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/หนวยงาน/องคกร โดยสนับสนุน
การลงทุนดานการรณรงคผานสื่อทุกประเภท สอดแทรกในรูปแบบขาว ละคร บทเพลง และการเลนละคร
พื้นบานดวยรูปแบบที่หลากหลาย เขาใจงาย และใหเขาถึงกลุมเปาหมาย สนับสนุนสถาบันการศึกษา/
วิชาการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม จัดกิจกรรม และรวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน การเพิ่ม
พื้นที่สาธารณะทางสังคมใหประชาชนไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยน เรียนรู ปรึกษาหารือ และรวมติดตาม
ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะตางๆ และการจัดทํ าแผนพัฒนาภาวะผูนําทางสังคม
ทั้งในระดับประเทศ ระดับหนวยงาน ระดับชุมชน และระดับเยาวชนในโรงเรียนใหเปนตนแบบที่ดีงามของ
สังคม

๔.๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแกไข ปรับปรุง
กลไก ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ใชงบประมาณสูง โครงการที่
มีลักษณะสนับสนุน/สงเสริม/ควบคุม ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางทั้งทางตรงทางออม
ควรตองเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคีที่มีสวนไดเสียไดเขารวมเปนที่ปรึกษาหรือคณะทํางาน
คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการและสงเสริมการรวมตัวของภาคประชาชน/เครือขายประชาชนเปน
องคการมหาชนที่ทํา หนาที่เปนแกนนํา การตอตานการทุจ ริตประพฤติมิชอบ การคุมครองผูบ ริโ ภค
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน

๔.๓ ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คม เพื่ อสรา งความเปน ธรรมในการจัด สรรผลประโยชน จ ากการพัฒ นา โดยศึก ษา
ทบทวน เพื่อจัดทําหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีลักษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของ
สวนราชการในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให เอื้อตอกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยผลการศึกษา/วิเคราะหโครงการ และรับฟงความคิดเห็น
จากผูที่เกี่ยวของ เพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน
รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมตอผูประกอบการอื่น

๑๕๘

๔.๔ สรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนแหลงทุนดานการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่ถูกตองหลากหลายอยาง
ครบถวน พิจารณาจากทั้งประสบการณของในประเทศและตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่วาดวยการขัดแยงกันของ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เปนตน เพื่อใหมีกรอบแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมกับ
บริบทไทย

ภาคผนวก ๒
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๑ เปาประสงค
เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย พรอมรับกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต
ในยุคโลกาภิวัตน และเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรทาง
กฎหมายใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

๒ กรอบการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
พัฒนาเพื่อเอื้อตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต มีการกระจาย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของ
ทางราชการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก

๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
๓.๑ ดานเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันกับตางชาติไ ดดีในยุคโลกาภิวัตน
โดยเฉพาะการลดตนทุนดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การสรางบรรยากาศของ
การลงทุน ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสรางความเขมแข็งใหธุรกิจไทยในการเปด
ตลาดเสรีหรือขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีหรือพหุภาคี หรือดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา และใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐานความรู
และความเปนไทย โดยมีกฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว กฎหมายที่ตองเรงรัด
ปรับปรุง และกฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

๑๖๐

(๑) กฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว


รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เพื่อเปนเครื่องมือพื้นฐานให
การกํา กับ ดูแ ลสถาบัน การเงิน มีป ระสิท ธิภ าพ ครอบคลุม การดํา เนิน ธุรกิจ การเงิน ของกิจ การที่ไมใช
ธนาคารพาณิชยในสวนที่จะมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางได สามารถปองกันและแกไขปญหาได
อยางทันเหตุการณ ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ รวมทั้งใหการคุมครองลูกคารายยอย


รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ... เพื่อคุมครองเงินฝาก
ของประชาชนในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกคารายยอย เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน และสรางวินัยทางการเงินทั้งกับผูออมและสถาบันการเงิน ใหมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
และคํานึงถึงความเสี่ยง


ใหมีความชัดเจนของขอกฎหมายและการบังคับใชกับธุรกรรมทางการเงิน ใน
ปจจุบัน ใหคุมครองผูเกี่ยวของ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน ธุรกรรมลีสซิ่ง และแฟคเตอริ่ง
ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการจัดหาเงินทุนของภาคธุรกิจในปจจุบัน อาจตองปรับปรุงบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ตราไวนานแลวใหครอบคลุม หรือตราเปนกฎหมายใหมเปนการเฉพาะ เชน
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟกเตอรริ่ง พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติเลตเตอรออฟเครดิต
ทรัสตรีซีท และแสตนดบายเครดิต พ.ศ. ... รางพระราชบัญญัติวาดวยอนุพันธทางการเงิน พ.ศ. ...
เปนตน


รา งพระราชบั ญ ญั ติ แ ฟรนไชส พ.ศ. ... เพื่ อ จัด ระเบีย บการประกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชสโดยกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมสนับสนุนและใหความชวยเหลือ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
คุมครองและใหความเปนธรรมแกผูซื้อแฟรนไชส


รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... เพื่อใหมีการนําสินทรัพยที่มี
มูลคาทางเศรษฐกิจซึ่งไมสามารถจํานองหรือจํานําไดมาใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินได ทําใหภาคธุรกิจ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากยิ่งขึ้น


รางพระราชบัญญัติวาดวยการกําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่
เพิ่มขึ้น พ.ศ. .... เพื่อกําหนดมาตรการปองกันการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น


วิสาหกิจแหงชาติ
ประสิทธิภาพสูง

รางพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ. ... กําหนดจัดตั้งบรรษัท
เพื่อใหการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐมีความคลองตัว และมี

๑๖๑



รางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการกิจการขนสงของประเทศ โดยแบงแยกกลไกดานนโยบาย การกํากับดูแล และการประกอบกิจการออก
จากกัน กําหนดกลไกใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน


ร างพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการนครท าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
พ.ศ. .... เพื่อจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ


รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. ... เพื่อใหมีระบบกํากับดูแล
การประกอบกิจการน้ําที่มีความเหมาะสมและโปรงใส สงเสริมการประกอบกิจการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน


รางพระราชบัญญัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พ.ศ. .....



รางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.....



รางพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ...



กฎหมายเกี่ ยวกับ ความรับ ผิดชอบทางแพงของผูประกอบการทาเรือระหว า ง
ประเทศ และการรับจัดการขนสงสินคา


กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา



กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการกาซธรรมชาติ

(๒) กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง


รางพระราชบั ญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อปรับ ปรุ ง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ เพิ่มบทบาทการสงเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยในตา งประเทศ
เพิ่ม สิท ธิป ระโยชนใ หแ กผูไ ดรับ การสง เสริม และยกเลิก สิท ธิแ ละประโยชนที่อุด หนุน การสงออกให
สอดคลองกับขอตกลง WTO


รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อจํากัดขอบเขตกฎหมาย
ลมละลายมิใหใชบังคับแกขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และผูใชแรงงานที่มิไดมีกิจการทาง
การคาและพาณิชย


รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...โดยจัดใหมีการ
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในการแกไขปรับปรุง

๑๖๒



ร า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ส ิ ท ธิ บ ั ต ร (ฉบั บ ที ่ . ..) พ.ศ. ... โดยจั ด ให ม ี ก าร
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในการแกไขปรับปรุง


พระราชบัญญัติวาดวยการตอบโตการทุมตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน


พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน


ดําเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เ กี่ย วกับ โลจิสติกส
เพื่อยกระดับโลจิสติกสไทยใหพัฒนาสูระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและไดมาตรฐานสากล


กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ



กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสนามกอลฟ และกิจการสปา

(๓) กฎหมายที่ตองผลักดันใหมีผลบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม


โดยเฉพาะใน



พระราชกฤษฎี ก ารองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส



รางกฎกระทรวงการคลังวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการ

พระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ.๒๕๔๒
ประเด็นพฤติกรรมอํานาจเหนือตลาด

พ.ศ. ๒๕๔๔

จํานําตราสารหนี้

๓.๒ ดานสังคม
(๑) กฎหมายที่ควรเรงผลักดันใหมีการประกาศใช



พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .....

ระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ …กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเปนการ
สนับสนุนการพัฒนากําลังคน โดยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระบบสากล หากไม
กําหนดและประกาศใชกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับในระยะแผนฯ ๑๐ อาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนยายแรงงาน
ที่เปนผลมาจากการเลื่อนไหลและการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี

๑๖๓



รางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ..... กฎหมายฉบับดังกลาว มีสวน
สําคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการศึกษาเอกชนมีความ
ชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


รางพระราชบั ญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... เป นกฎหมายวา ดวยสุข ภาพ
แหงชาติเพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ รวมทั้งกําหนดแนวทางการบูรณาการองคความรู และ
ความรวมมือดานสุขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน เปนการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคม
อยางยั่งยืน


รา งพระราชบัญ ญัต ิป า ชุม ชน พ.ศ. .... กฎหมายฉบับ ดัง กลา วเปน การ
คุมครอง สงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากปาของชุมชน ซึ่งไดมีการยกรางแลว แตอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(๒) กฎหมายที่ควรปรับปรุง/แกไข


ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต พ.ศ. ... กฎหมายฉบั บ
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว โดยมีเงื่อนไขใหปรับปรุงบทบาทของสํานักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียนในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานอื่นเปนผูจัดและสงเสริมการจัด
การศึกษา แทนการจัดการศึกษาดวยตนเอง หนวยงานที่รับผิดชอบควรเรงดําเนินการปรับปรุงและ
ประกาศใช เพื่อใหการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม


พระราชบั ญญั ติ คุ มครองและส งเสริ มภู มิ ป ญญาการแพทย แผนไทย พ.ศ.
๒๕๔๒ กฎหมายฉบับดังกลาวมีสวนสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมแพทยพื้นบาน/แพทยแผนไทย การ
คุมครองสมุนไพร การมีกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย แตการกําหนดมาตรฐานระหวางแพทยแผน
ไทย กั บ แพทย แ ผนป จ จุบั น ควรกํา หนดให มี ค วามแตกตา งกั น พร อ มทั้ง ควรตรวจสอบและปรับ ปรุ ง
ประเด็นที่มีความขัดแยงกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เรื่องสมุนไพรที่นํามาทํายารักษาโรค เพื่อ
ทําใหการแพทยแผนไทยเปนแพทยทางเลือกที่สามารถนํามาใชประโยชนในการดูแลรักษาสุขภาพไดอยาง
แทจริง


พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายควบคุมกิจกรรม
ตางๆ ที่สงผลกระทบหรือกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กิจกรรมที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด/สถานที่จําหนายอาหาร สินคาในที่สาธารณะ ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในสวน
กลไกการดําเนินงานในระดับทองถิ่นโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อใหเอื้อตอการจัดการ
เรื่องสาธารณสุขในแตละทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๖๔



พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน และ พระราชบัญ ญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายที่สนับสนุน และควบคุม ดูแลการดําเนินงานของกลุมตางๆ ภาค
ประชาชน/ของชุมชน ควรมีการปรับปรุงใหครอบคลุมและรับรองสถานะทางกฎหมายของกลุมออมทรัพย
ซึ่งการพิจารณาควรนําพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาควบคูดวย เพื่อลดความขัดแยง
และปรับปรุงใหมีความคลองตัวและเปนการสงเสริมการออมภาคประชาชนใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๓) กฎหมายที่ควรมีการยกรางใหม


กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน กฎหมายดังกลาว
จะชวยใหการบริหารจัดการการศึกษาโดยภาคเอกชนมีความชัดเจนและนําไปสูคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น


พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อเปนการลดปริมาณการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล แ ละช ว ยเหลื อ ผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากการกระทํ า ความเสี ย หายอั น
เนื่องมาจากผูดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทย โดยมีสาระสําคัญและมาตรการครอบคลุมประเด็น ลดการบริโภค
การบําบัดรักษาผูติดแอลกอฮอล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากผูดื่ม
แอลกอฮอล (รางใชแทนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ ซึ่งลาสมัย)


พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อเปนการคุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมใหมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของชุมชน

๓.๓ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การจัดการของเสียอันตราย พัฒนา ฟนฟู คุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ํา การอนุรักษสัตวปา โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน โดยเฉพาะ
การแบงเขตการใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติในการสงเสริมการอนุรักษสัตว ปา รวมทั้งการใช
ประโยชนระหวา งพื้น ที่อนุรักษแ ละพื้น ที่เพื่อ การทอ งเที่ย ว การนํา ทรัพ ยากรไปใชป ระโยชนเ พื่อการ
ศึกษาวิจัยและเพื่อการคาอยางสมดุลและยั่งยืน
(๑) กฎหมายที่ตองเรงผลักดันออกเปนกฎหมายโดยเร็ว


รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑที่ใช
แลว พ.ศ. .... โดยกําหนดใหมีกองทุนรองรับการบริหารจัดการองคกรและดําเนินงานในการสรรหาเงินทุน
หมุนเวียนตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนอิสระไมขึ้นกับภาคราชการ การเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดการของเสียจากผลิตภัณฑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และแตงตั้งเจาหนาที่ติดตามการปฏิบัติการตามกฎหมาย

๑๖๕



รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... โดยกําหนดเรื่องสิทธิในทรัพยากรน้ํา
กําหนดเรื่ององคกรบริหารจัดการ กําหนดใหมีกองทุนดําเนินงาน กําหนดเรื่องการพัฒนาฟนฟู คุมครอง
และอนุรักษทรัพยากรน้ํา กํา หนดเรื่องการป องกั นและแกไขปญหาน้ํ าทวม ขาดแคลนน้ํา รวมถึงการ
ชลประทาน โดยมีบทกําหนดโทษทางอาญา


รา งพระราชบัญ ญัติอุทยานแหง ชาติ พ.ศ. .... เพื่อ การสงเสริม การอนุรักษ
สั ต ว ป า โดยกํ า หนดเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การแบงเขตการใชประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติ การจัดตั้งเงินกองทุน


ร า งกฎหมายควบคุ ม การเข า ถึ ง ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและการแบ ง ป น
ผลประโยชนจากการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการคา เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการนําทรัพยากร
พันธุกรรมไปใชประโยชนดานตางๆ ทั้งการใชประโยชนภายในประเทศและระหวางประเทศ กําหนดกลไก
การใหอนุญาตเขาถึงและกลไกการเจรจาตอรองผลประโยชนระดับชาติ และกําหนดหนวยงานกลางและ
หนวยงานรับมอบอํานาจ


รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อกําหนดหลักเกณฑการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย การดูแล และการใชประโยชนและการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ กําหนดกลไกและหนวยงานรับแจงการพิจารณาให
อนุญาตในการเคลื่อนยายดูแลใชประโยชนการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และกําหนด
หนวยงานประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
(๒) กฎหมายที่ตองเรงรัดปรับปรุง


พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบั บ ที่ . ..)
พ.ศ. .... โดยแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยแกไขบทนิยามคําวา สนามบินพาณิชย โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
นิยามคําวา “สนามบินพาณิชย” ใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเกี่ย วกับ การปฏิบัติงานของ
กรมการขนสงทางอากาศ


รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... เพื่อการสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปา โดยกําหนดชนิดสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง สัตวปาในบัญชีตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ การหามลา การครอบครองการคา การเพาะพันธุเพื่อการคา การจัดตั้งสวนสัตวสาธารณะ การ
กําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา การคุมครองบริเวณที่อยูอาศัยของสัตวปา การจัดตั้งเงินกองทุนอนุรักษสัตว
ปา การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การแบงเขตการใชประโยชน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปา

๑๖๖



พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงบทบัญญัติให
สอดคลองกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหลักกรรมสิทธิ์ และสวนควบ และใหส อดคลอ งกับ มติ
คณะรัฐมนตรี วาดวยสิทธิในการใชสอยทรัพยของบุคคล โดยแกไขปรับปรุงใหไมสักและไมยางในปา
และในที่ดินกรรมสิทธิ์มีการควบคุมที่แตกตางกัน พรอมทั้งใหอํานาจการออกหนังสือรับรองไมในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและหามาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ


รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อลดขั้นตอนในการ
ขอเขาใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และแบงเขตการใชประโยชนระหวางพื้นที่อนุรักษและพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว

๓.๔ ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาล
(๑) กฎหมายที่ตองเรงปรับปรุง


ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ. .... เพื่ อ ให มี
คณะกรรมการองคก ารอิส ระผูบ ริโ ภคตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๕๗ และใหมีก องทุน เพื่อ การพัฒ นา
งานคุมครองผูบริโภค รวมทั้งแกไขสถานะของ สคบ. ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี


รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยกําหนดอํานาจหนาที่ข อง
คณะรัฐ มนตรีแ ละนายกรัฐ มนตรีใ หชัด เจนยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการแกไ ขปญ หาวิก ฤตเรง ดว น ใหก าร
บริหารราชการแผนดินมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร ยกเลิกการเปนนิติบุคคลของกรม
และจังหวัด เปนตน


รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
แกไขเพิ่มเติมขอบเขตใหครอบคลุมหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐทุกแหง เพิ่ม
หลักการใหเปดเผยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ


รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุง
วิธีการงบประมาณใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและนโยบายการบริหารราชการ
แผนดิน โดยเฉพาะการมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การกระจายอํานาจการจัดการงบประมาณ ลด
ขั้นตอน และปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักงบประมาณ

ภาคผนวก ๓
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
หัวขอและสาระสําคัญโดยสังเขปของงานศึกษาวิจัย (Research

areas) ที่สําคัญและจําเปนตอง
ดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรูหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติที่สําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีดังนี้

๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู
๑.๑ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการเกษียณเปน ๖๕ ป ในดานเศรษฐกิจ
สังคมและชีวิตความเปนอยู รวมทั้งการศึกษาโครงสรางอาชีพของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงตามโครงสราง
เศรษฐกิจ ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทย

๑.๒ การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิงรุกในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ (KPI) อยางมีบูรณาการ ดวยการขับเคลื่อนแนวทางหลัก (Key Success Factor) ที่
ผลตอบแทนทางสั ง คมสู งและจั ด ทํ า ข อ เสนอแผนงานโครงการการลงทุน ทางสั งคมที่ มีการใชทุ น ทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพ

๑.๓ การศึก ษาประเภทของกิจ กรรมในภาคการผลิต และบริก ารตามลํา ดับ ขั้น การ
พัฒนา ตั้งแตกลุมที่ยังมีความจําเปนตองอาศัยความไดเปรียบจากการใชแรงงานเปนหลักและมูลคาเพิม่ และ
การสรางมูลคาใหสินคาและบริการมีนอย กลุมที่มีการใชองคความรูมากขึ้น มีการแปรรูปการเกษตร มี
ตราสินคาของกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา และกลุมที่ใชความรูและโอกาสในการผลิต
สินคาและบริการที่ตองสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหเกิดขึ้นกับลูกคา และใหมีการสะทอนความ
ตองการกําลังคนในแตละกลุม ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาและบริหารกําลังคนในแตละกลุม

๑.๔ การศึกษาการลงทุนดานสุขภาพที่มุงพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ทั้งการ
สงเสริมและปองกันเปนการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น สงผลกระทบเชิงบวกตอผลิตภาพแรงงาน

๑๖๘

๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนรากฐาน
ที่มั่นคงของประเทศ
๒.๑ การศึกษาเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยองคกรภาคประชาสังคม ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการที่มีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จที่จะ
ทําใหภาคประชาสังคมเขมแข็ง กลไกการดําเนินงาน การบริหารจัดการองคกรภาคประชาสังคมและการ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลของภาคประชาสังคมอยางเปนระบบ เพื่อใชเปน
เครื่องมือระดับพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
๓.๑ การบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
(๑) การศึกษาพฤติกรรมการออมและการพัฒนาระบบการออมระยะยาว โดยให
ความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการออมของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ เพื่อ
สามารถกําหนดแนวนโยบายในการสงเสริมการออมไดอยางเหมาะสม และศึกษาเรื่องระบบการออมระยะยาว
ของประเทศที่จะตองเรงใหขยายขนาดและครอบคลุมประชาชนสวนใหญได โดยศึกษาระบบการออมที่มี
อยูในปจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และระบบการออม
ที่ตองมีเพิ่มเติม โดยศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการของตางประเทศ ผลกระทบ และความเสี่ยงระยะสั้น
และระยะยาว
(๒) การศึ ก ษาระบบการเงิ น ระดับ ฐานราก
เพื่ อวางระบบที่ ช ว ยเสริ มบริ ก าร
ของระบบการเงินเชิงพาณิชย เพื่อกําหนดรูปแบบและกฎระเบียบในการดําเนินงานที่เหมาะสมกับเงื่อนไข
และโครงสรางสังคมไทย โครงสรางภาคการเงินของประเทศ รวมทั้งการคุมครองผูบริโภค

๓.๒ การปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคาของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและความเปนไทย
(๑) การปรับโครงสรางภาคเกษตร
(๑.๑) การศึกษาวิจัยโอกาสและความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
และการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต (Productivity) ในกลุ ม สิ น ค า สร า งรายได ห ลั ก จากการส ง ออก
โดยเฉพาะสินคาที่สงออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปเบื้องตนจํานวนมากซึ่งมีมูลคาเพิ่มนอย ทําใหประเทศไทย
เสียโอกาสใหตางประเทศ อาทิ ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ออย เพื่อผลักดันผลการวิจัยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป

๑๖๙

(๑.๒) การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ใน
กลุมสินคาที่มีการเนาเสียงายและมีปญหาราคาตกต่ําเปนประจําทุกป ทําใหภาครัฐตองเขาไปแกไข
ปญหาเฉพาะหนาโดยการแทรกแซงราคาอยางตอเนื่อง อาทิ ผลไม (ลําไย ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด) ผัก
(กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ) เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว
(๑.๓) การศึ ก ษาวิ จั ย แนวทางการบริ ห ารจั ด การสิ น ค า เกษตรของไทยที่ มี
ศักยภาพทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุและการตระหนัก
เรื่องสุขอนามัยของผูบริโภค อาทิ พืชสมุนไพร สินคาเกษตรอินทรีย พืชพลังงาน ซึ่งการสนับสนุนของ
ภาครัฐที่ผานมายังอยูในวงจํากัดและไมแพรหลาย ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนา
(๑.๔) การศึกษาวิจัยความตองการของตลาดในการรองรับสินคาเกษตรในกลุม
ตางๆ ที่มีการเพิ่มมูลคาและมีศักยภาพในดานการตลาด เพื่อใหสามารถวางตําแหนงทางยุทธศาสตร
ดานการตลาดที่เชื่อมโยงกับดานการผลิตที่ภาครัฐมีการสงเสริมและสนับสนุน
(๒) การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
(๒.๑) การศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให มี ก ารลงทุ น ในการสร า ง พั ฒ นา และ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง (Potential industries) และอุตสาหกรรมใหม (New-wave
industries) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องดานชีวภาพ (Bio-based Industries) ทั้งนี้ จะตอง
ศึกษาวิจัยเพื่อใหสามารถระบุถึงระดับกลุมอุตสาหกรรมยอย (Segment of industries) และระดับสินคา
(Products) ที่จะมุงเนนใหมีการสรางมูลคาเพิ่ม (Value creation) ใหเกิดขึ้นตลอดหวงโซมูลคา (Value
chains) รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงกับภาคบริการใหเปนไปในทิศทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
(๒.๒) การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาและประยุก ตน วัต กรรมทางเทคโนโลยีที่สํ า คัญ
๘ สาขานํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ๘ สาขา ได แ ก การผลิ ต ขั้ น สู ง
อิเล็กทรอนิกส-ยานยนต นิวทราซูติคัล ระบบฝงตัว เชื้อเพลิงชีวภาพ ระบบเซลลแสงอาทิตย ไบโอพลาสติก
(Bio-Plastics) และผลิตภัณฑยางที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ โดยมุงเนนดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ศึกษารูปแบบ/แนวทางการใชกลไกตลาด (Market Mechanism) ควบคูไปกับกลไก/มาตรการของภาครัฐ
(Government mechanisms/measures) ที่เปนผลใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสามารถสรางประโยชน
ไดในเชิงพาณิชย

๑๗๐

(๓) การปรับโครงสรางภาคบริการ
(๓.๑) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตภาคบริการของประเทศไทย (Productivity
in the Thai Services Sector) โดยใหความสําคัญตอปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพการผลิต
และการเพิ่มมูลคาผลผลิตสาขาบริการโดยใชความรู/เทคโนโลยี/นวัตกรรมและทักษะความชํานาญ ซึ่งจะ
ไดมีการสํารวจสาขาบริการสําคัญและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดประสิทธิภาพการผลิตทั้งในรูปของ
ผลผลิตของสาขาบริการและที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาบริการที่มีการใชเทคโนโลยี
ระดับสูงดวย ตลอดจนมีฐานขอมูลดานการปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศที่สนับสนุนการ
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับสาขาบริการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับธุรกิจได
(๓.๒) การวิจัยตลาดการทองเที่ยวในเชิงลึกเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตลาด
(Market segmentation) กับรสนิยมและความตองการสินคา (Product) และบริการ/อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ (Related services and incentives) ภายใตแนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีสวนในการ
กระตุนและสร างความเชื่ อมโยงกั บภาคการผลิ ตและบริการอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข องเป นรู ปแบบหนึ่งของการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism development) โดยที่การพัฒนาในรูปแบบนีจ้ าํ เปนตอง
มีขอมูลดานการตลาดที่มาจากการวิจัยในเชิงลึกเพื่อใหไดทราบถึงพลวัตรของความตองการ/ความคาดหวัง
ของนักทองเที่ยวแตละกลุม (Traveler segment) ที่มีตอการทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่ให
ความสนใจการทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของภูมิภาคและความเปนไทย ในบริบทที่เนนให
ความสําคัญตอนักทองเที่ยวคุณภาพและมีการพัฒนาสินคาและบริการอยางเปนระบบครบวงจร
(๓.๓) การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของภาคบริการใหมที่มี
ศักยภาพตลอดทั้งหวงโซมูลคา (Value chain) อาทิ ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการสุขภาพและสปา
ธุรกิจกอสราง และซอมเรือ/ตอเรือไทย
(๔) การคาและการลงทุน
(๔.๑) การศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก ถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ บรรยากาศการลงทุ น
(Investment Climate) ในเชิงบวกของประเทศ ศึกษาตอยอดจากการสํารวจ ประสิทธิภาพการผลิตและ
บรรยากาศการลงทุนในป ๒๕๔๗-๒๕๔๘ (PICS) ในเชิงลึกและลงรายละเอียดถึงปจจัยที่เปนสาเหตุหลัก
และมีผลกระทบตอการสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีและการกระตุนใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับกฎ ระเบียบและการกํากับดูแล รวมทั้งการใหบริการของภาครัฐ เพื่อใหมีการ
กําหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมเพื่อมุงแกไขอุปสรรคในระดับรากฐานของปญหา รวมทั้งใหมีการปรับปรุง
กฎ ระเบียบและการกํากับดูแลและอุปสรรคดังกลาวดวย ซึ่งจะทําใหการดําเนินการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับภาพรวม (Macro)/ระดับสาขา (Sector)/และระดับอุตสาหกรรม (Industry) สง
ผลกระทบในเชิงบวกต อทั้งผลการดํ าเนิ นงานทางเศรษฐกิจทั้งในดานการแขงขันในตางประเทศและ
เศรษฐกิจภายในประเทศควบคูกันไป ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศอีกดวย
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(๔.๒) การศึกษาในเชิงลึกเพื่อกําหนด/ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุน
ทั้งที่อยูในรูปสิทธิประโยชนดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนที่ไมใชภาษีอากร (Tax-based incentives
and non-tax incentives) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศรวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนใน
ตางประเทศ โดยมุงศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนเฉพาะสาขาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
และแนวทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตองครอบคลุมและผสมผสานกันทั้งมาตรการ/
สิทธิประโยชนดานภาษีอากรและที่ไมใชภาษีอากร เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากภายนอก (FDI) รวมทั้ง
การสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ จําเปนตองมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลตอการสงเสริมการลงทุนอยางแทจริง ทั้งนี้ จะตองมีการศึกษาถึงการปรับปรุง
กลไกและรูปแบบในการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหการบริหารจัดการในเชิงรุกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๓.๓ ปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน
(๑) ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกส
(๑.๑) การศึกษาและสํารวจการเคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ เปนการ
ตอยอดโครงการนํารอง Commodity Flow ระยะที่ ๑ ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการเก็บขอมูล
การเคลื่อ นไหวของสิ้น คา ซึ่ง ไดดํา เนิน การแลว เสร็จ เมื่อ เดือ นกัน ยายน ๒๕๔๘ โดยสํา นัก งานสถิติ
แหงชาติ (สสช.)
(๑.๒) การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ซึ่งเดิมไดดําเนินการ
โดย สพศ./สศช. และสิ้ น สุ ด โครงการแล ว เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน ๒๕๔๘ ทั้ ง นี้ ใ นขั้ น ตอนต อ ไปควรเรง
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลที่มีอยู และจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหครอบคลุมคํานิยาม และคุม
รวมโลจิสติกส เพื่อใหสะทอนภาพตนทุนและมูลคาเพิ่มที่แทจริงของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไดถูกตองและ
สมเหตุสมผลมากขึ้น และเพื่อใหมีขอมูลครบถวนตาม คุมรวมของกิจกรรมโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล
และสรางมาตรฐานในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสสําหรับประเทศไทยที่มีความละเอียดและถูกตองแมนยํา
มากขึ้น รวมทั้งศึกษาและคํานวณตนทุนโลจิสติกสที่ลงลึกในแตละภาคการผลิต
(๑.๓) การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย เพื่อพัฒนาชุดของดัชนีชี้วัด
(Key Performances Indicators: KPI) การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศในภาพรวม และเพื่อสํารวจ
สถานภาพและพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกส รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการกําหนดและ
พัฒนา KPI เพื่อใหสามารถใช KPI การพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนเครื่องมือในการวัดสถานภาพ
ความกาวหนา และระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไดอยางตอเนื่องตอไป และเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยใชระบบดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมา
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(๑.๔) การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส (LSPs) โดยพิจารณา
แนวโนมพัฒนาการของการคาระหวางประเทศ สถานการณเศรษฐกิจและธุรกิจของภูมิภาค แนวโนมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขภายในประเทศ เปนตน ที่สงผลกระทบตอโอกาสและภัยคุกคาม
ของธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกส (LSPs) ซึ่งจากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศพบวา
แนวโนมการเจริญเติบโตของ LSPs ประมาณ ๓-๔ เทาของ GDP เห็นวาเปนโอกาสอันดีในการสราง
มูลคาเพิ่มจาก LSPs ทั้งนี้ จําเปนตองหาแนวทางผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนในการสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ และแนวทางปองกันภัยคุกคาม อันเนื่องมากจากปจจัยที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงไป
(๑.๕) การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐ
และโลจิสติกสเพื่อการนําเขาสงออก (Thailand Single Window e-Logistics) โดยศึกษาทบทวนระบบ
ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกในปจจุบันทั้งหมด (System Review) และกําหนด
มาตรฐานรายการขอมูลและแบบฟอรมเอกสารเพื่อการนําเขา-สงออกที่มีการลดรูป ลดความซ้ําซอนและ
ใชมาตรฐานรวม (Simplification, Harmonization และ Standardization) ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานดาน
โลจิสติกสเพื่อการนําเขาสงออก และพัฒนาไปสู e-Logistics
(๑.๖) การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเครื อ ข า ยโลจิ ส ติ ก ส เ ชื่ อ มโยงกั บ
ตางประเทศ เชน การศึกษาโอกาส ลูทางการวางระบบเชื่อมโยงดานโลจิสติกส ทั้งที่มีอยูในประเทศ และ
เครือขายในตางประเทศ รวมทั้งวางแผนเพื่อขยายเครือขายไปยังประเทศเพื่อนบาน อินเดีย และจีน
ซึ่งปจจุบันมีงานศึกษาบางชิ้นกําลังดําเนินการโดย สกว.
(๑.๗) การศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส เชน RFID Intelligent Packaging และรถกึ่งพวงแบบพิเศษ
B-Double เปนตน
(๒) ดานพลังงาน
(๒.๑) การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อการผลิตไฟฟา เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา แสงอาทิตย ลม
ความรอนใตพิภพ พลังลม แตการดําเนินการยังมีปญหาอุปสรรคตางๆ และขีดจํากัดในการพัฒนา และ
เมื่อพิจารณาถึงเชื้อเพลิงอื่นๆ เชน น้ํามัน ถานหิน ซึ่งภายในประเทศมีไมพอเพียง จําเปนจะตองสั่งซื้อจาก
ตางประเทศซึ่งมีราคาแพงและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดโลก ดังนั้น พลังงานจากนิวเคลียรเปน
ทางเลือกทางหนึ่งสําหรับประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากคาเชื้อเพลิงมีราคาถูก ทําใหตนทุนการผลิต
ไฟฟาต่ํา อยางไรก็ตาม จะตองไดรับการยอมรับจากประชาชน และมีมาตรการดานความปลอดภัยอยาง
เขมงวด มีการตรวจสอบอุปกรณ และระบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีการรั่วไหลและเปนอันตราย
ตอสภาพแวดลอมและประชาชนในบริเวณโรงไฟฟา นอกจากนี้ตองมีวิธีขจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกตอง
อีกดวย
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(๒.๒) การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย เพื่อใหมีความคุมคาในการ
ใชงาน ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไดนานขึ้น และมีความเหมาะสมกับ
ภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนที่อยูในทองที่หางไกลและไมมีไฟฟาใช
ประหยัดตนทุนในการวางระบบสายสงไฟฟาและลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ รวมทั้งลดมลภาวะ
เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาดและมีความยั่งยืน
(๒.๓) การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดานอุปสงคและอุปทาน เพื่อกําหนด
เปนเปาหมายการผลิตวัตถุดิบโดยละเอียด ทั้งดานปริมาณ และพื้นที่เพาะปลูก โดยสามารถประมาณให
เพียงพอตอความตองการในการผลิตเพื่อน้ํามัน ไมเกิดความขาดแคลน หรือในทางกลับกันไมเกิดภาวะลน
ตลาด และไมบิดเบือนการเพาะปลูกเพื่อการอื่นเดิมเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูก
จํากัด และสินคาเกษตรหลายชนิดเปนการผลิตเพื่อการสงออก และการบริโภคในประเทศ ในลักษณะอื่นๆ
ที่ไมใชการผลิตเพื่อทดแทนน้ํามันอยูแลว

๔ ยุทธศาสตรการพั ฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม
๔.๑ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
(๑) การศึ กษาเพื่ อวางระบบการจั ดทํ าอนุ กรมวิ ธานความหลากหลายทางชี วภาพของ
ประเทศไทยใหครบถวนสมบูรณ ทําการศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนทองถิ่นและนักพฤกษศาสตรพื้นบาน
เพื่อประเมินศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พืน้ ทีช่ มุ น้าํ
และระบบนิเวศ จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น และความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม รวมทั้ง
ศึกษารวบรวมชนิดพันธุที่หายาก ใกลสูญพันธุ และพันธุกรรมพืชทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนาสายพันธุที่
มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความสําคัญของงานวิจัยคือ เพื่อสรางพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการพรอมไปกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถิ่น ในการอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชี วภาพ รวมทั้งเพื่ อคุ มครองสิทธิชุมชนและผลประโยชนข องประเทศจากการแย งชิ ง
ทรัพยากรพันธุกรรม
(๒) การศึกษาวิจัยเพื่ อเชื่อมต อภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม เช น การพัฒ นา
สมุนไพร การแพทยแผนไทย การพัฒนาองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย การศึกษาวิจัยระบบนิเวศ
เกษตร และระบบนิเวศดิน จุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ ทั้งนี้
ความสําคัญของงานวิจัยคือ เพื่อสรางคุณคาจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เชื่อมตอภูมิปญญา
ทองถิ่นกับองคความรูสมัยใหม

๑๗๔

๔.๒ การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
(๑) การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจาก
การพัฒนา เชน ระบบนิเวศชายฝง ระบบนิเวศลุมน้ํา ระบบนิเวศและพื้นที่เปราะบาง เปนแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบการจําแนกประเภทพื้นที่คุมครองและพื้นที่อนุรักษให
สอดคลองกับขอเท็จจริง รวมทั้งศึกษาแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษอยาง
ยั่งยืน เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดการปาชายเลนชุมชน การจัดการปาตนน้ํา
(๓) การศึกษาวิจัย และสํารวจเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแรในอนาคต โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และความจําเปนของคนรุนตอไป รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
จัดการภาวะมลพิษจากเหมืองแรที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
และชีวิตความเปนอยูของประชาชน สนับสนุนการศึกษาวิจัยรวมระหวางผูรูในชุมชน นักพัฒนา และ
นักวิชาการ เพื่อยกระดับความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถจัดการทรัพยากรในทองถิ่นของตนเองได
(๔) บทบาทของชุม ชนในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา ในระบบลุม น้ํา โดยการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีกวา ๘๐๐ ภูมิปญญาในการบริหารจัดการลุมน้ํา ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ
ทายน้ํา สูระบบความรูสากลที่สามารถเรียนรูและนําไปตอยอด ประยุกตใชกับลุมน้ําตางๆ ที่ยังขาดระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ําควรมีการนําระบบ IT และ
ภูมิสารสนเทศเขาประยุกตใชดวย เพื่อความถูกตอง สมบูรณและสามารถสรางแบบจําลองในสภาวะตางๆ
ที่เปนประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการ
(๕) การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําชลประทานการถายโอนงานที่
เดิมอยูในความรับผิดชอบของภาครัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ยังขาดองคความรูในการ
บริห ารจัด การ การบํา รุง รัก ษาระบบ อยา งถูก ตอ งตามหลัก วิช าการทํา ใหเ กิด ความสูญ เสีย และการ
กระจายน้ําไปสูกลุมผูใชไมมีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดานกระบวนการมีสวนรวมในสวนที่
ยังขาดความชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา และเพิ่มมูลคาน้ํา

๔.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๑) ศึ ก ษาพั ฒ นาแนวทางการตลาดเพื่ อ ส ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเมินผลนโยบายและผลการดําเนินงาน
การจั ด ซื้ อ สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มของภาครั ฐ ที่ ผ า นมา เพื่ อ ปรั บ แนวทางและพั ฒ นาความ
หลากหลายของสินคา เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูเกี่ยวของ พัฒนาฐานขอมูล
ดานผลิต ภัณฑฉลากเขียว และเตรียมความพรอมของระบบใหการรับรองผลิ ตภัณฑ รวมถึง กํา หนด
มาตรการสนับสนุนแกผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยการใหสิทธิประโยชนทางดานราคา รวมทั้ง
สรางมาตรการจูงใจแกหนวยงานและบุคลากรผูเกี่ยวของกับกลไกการจัดซื้อจัดจาง

๑๗๕

(๒) ศึ ก ษาแนวทางและมาตรการส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล ขยะมู ล ฝอย เพื่ อให มี ก าร
สนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลใหมีมากขึ้น ไมวาจะเปนในลักษณะกลุมผูคัดแยกวัสดุมีคา กลุมพอคาคนกลาง
รับซื้อวัสดุมีคา และกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนผูแปรรูปวัสดุเหลือใชหรือขยะไปเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคาตอไป จําเปนตองมีการศึกษาแนวทางและมาตรการสงเสริมธุรกิจรีไซเคิลขยะมูลฝอย เพื่อลด
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการศึกษาจะคลอบคลุมถึงอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลดวย
(๓) ศึกษาแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลังสงเสริมการผลิตและ
บริโภคที่สะอาด ศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุน
ใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่สะอาด เพื่อประหยัดการใชทรัพยากร จูงใจให
ประชาชนลดและคัดแยกขยะ หรือจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมกับสินคาที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
จัดเก็บภาษีในพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ทองเที่ยวที่สําคัญเพื่อจัดสรรมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
เปนตน

๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
๕.๑ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ เพื่อใหมีการปรับระบบ
บริหารจัดการภาครัฐใหสอดคลองหลักธรรมาภิบาล จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึก ทั้งในดานการ
เสริมสรางและยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายและระเบียบราชการเพื่อสราง
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม การศึกษาวิจัย ระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวยเสริม ความ
เขมแข็งของภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ทองถิ่น การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หนาที่ ระบบงาน
และขนาดหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการวิจัยความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ และการสรางระบบจัดการ
ความรูในองคกร และ e-Government

๕.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ การติดตามประเมินผลบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ
อาทิ การมีสวนรวมแสดงความเห็น รวมคิด รวมทํา และรวมกําหนดนโยบายในแผนงานโครงการของภาครัฐ

๕.๓ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อใหมีขบวนการเสริมสรางและ
พัฒนาประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนและทุกระดับของสังคม มีประเด็นที่จําเปนตองศึกษาวิจัย
ในเชิงลึก ๒ ดาน คือ ๑) การศึกษาบทบาทผูนําทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมาภิบาล และ ๒) การวิจัยแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน
สังคมไทย อาทิ การปลูกฝงวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการศึกษา การผลักดันวัฒนธรรมประชาธิปไตยมา
ใชในวิถีชีวิตประจําวัน

๑๗๖

๕.๔ การกระจายอํานาจและการพัฒนาพื้นที่ ควรมีการศึกษาวิจัยสรางองคความรูในเรื่อง
สําคัญๆ อาทิ
(๑) การศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิจของสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
อยางเหมาะสมเกื้อกูลกัน มุงใหสามารถดําเนินภารกิจภายใตหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนไมซ้ําซอน
สนับสนุนเชื่อมโยงกัน รวมทั้งศึกษาหาแนวทางรูปแบบการจัดการการใชทรัพยากรรวมกัน และการเพิ่มขีด
ความสามารถการบริหารจัดการเพื่อการบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
(๒) การพั ฒ นาขี ด ความสามารถด า นการเงิ น การคลั ง และการบริ ห ารจั ด การให
องคกรปกครองทองถิ่นสามารถรับผิดชอบดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จําเปนตองมีการดําเนินการวิจัยใน ๒ ประเด็นสําคัญ ดังนี้ ๑) การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละระดับอยางสอดรับกับภารกิจ และความตองการการใชจายในการจัดบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงใหสามารถกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรรายไดที่เปนธรรม
เทาเทียมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับขนาด รูปแบบ ภารกิจหนาที่การใหบริการ
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงขนาดรายจายที่จําเปนขององคกรปกครอง
สว นทองถิ่น แตละระดั บ สามารถจัดสรรรายไดใหสอดรั บกับภารกิจอยางแทจ ริง และ ๒)การศึกษา
รูปแบบ ทางเลือกและมาตรการการเพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนา
จัดเก็บรายไดของตนเอง มุงใหสามารถนํารูปแบบ แนวทางและมาตรการที่มีอยูเดิมมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางทางเลือกใหมๆ ในการขยายฐานรายได และการใชระบบจัดเก็บคาบริการ เพื่อให
ทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว
(๓) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบการดําเนินนโยบายการกระจาย
อํานาจ ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ มุงใหมีการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ โดยมีดัชนีชี้วัดที่
ชัดเจนและการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเสริมสรางและเผยแพร
องคความรูการกระจายอํา นาจ รูปธรรมจากการดําเนินงานในพื้น ที่ ตลอดจนการพัฒนาข อเสนอเชิง
นโยบายที่สงเสริมกระบวนการกระจายอํานาจใหสัมฤทธิ์ผล
(๔) การศึกษาแนวโนมและผลกระทบของการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนใน
ระดับประเทศ ภาคและพื้นที่เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค มุงเนนการศึกษาสถานการณและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับความเปนเมือง ตลอดจนรูปแบบกระบวนการสูความเปนเมืองและทิศทาง
การขยายตัวที่ชัดเจน สามารถกํากับผลกระทบการขยายตัวของเมืองและระบบชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง
การใชป ระโยชนพื้ น ที่ และด า นสั ง คมคุ ณ ภาพชี วิ ต ดา นสิ่ง แวดลอ ม ทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ดา นเศรษฐกิจและระบบการผลิตสาขาตางๆ โดยศึกษาทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับภาค และพืน้ ที่
เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคของประเทศ

๑๗๗

(๕) การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ (National
Spatial Development Framework) มุงศึกษาชี้แนะรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในระดับประเทศ ภาค กลุม
จังหวัด เพื่อกําหนดการใชประโยชนพื้นที่หลักระดับภาค/และอนุภาค ควบคูกับการพัฒนาระบบและ
ศักยภาพชุมชนสําคัญ ๆ ใหมีบทบาทสอดคลองกับ ศักยภาพและสภาพภูมิสังคม มีการวิเคราะหการ
ผลิตสาขาและกลุมสินคาและบริการที่มีศักยภาพในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งการชี้แนะการพัฒนาระบบโครงขาย
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่เชื่อมโยงพื้นที่และชุมชนระดับตางๆ อยางเหมาะสม ตลอดจน
มาตรการเสริมดานการบริหารจัดการเพื่อผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ อันจะชวยเสริมสราง
ใหเกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเมืองอยางเกื้อกูล และสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู
สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน”
(๖) การวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืนในพื้นที่
ศูนยกลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ (บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน) มุงเนนการศึกษาวาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เชื่อมตอพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกและพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันตกใหเปน
กลุมเมือง/มหานครที่นาอยู เปนตนแบบของเมืองที่มีคุณภาพของประเทศเปนฐานการกระจายความเจริญ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางสมดุลและยั่งยืน
(๗) การศึกษารูปแบบ ระบบและกลไกการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนที่เชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นกับภูมิภาคและสวนกลาง มุงเนนการศึกษากลไกและระบบการบริหาร
จัดการและประสานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่เริ่มจากกระบวนการแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแผน
ทองถิ่นและแผนพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ภาคและประเทศ ตลอดจนศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการ
เสริมหนุนใหเกิดการบูรณาการการพัฒนา และการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินการในระดับพื้นที่และชุมชนอยางแทจริง

๕.๕ การขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร สู การปฏิ บัติ และติดตามประเมิ นผล เพื่ อให ก ารพั ฒ นา
ระบบติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาทุกระดับ จําเปนตองมีการศึกษา
วิจัยใน ๒ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การติดตามประเมินผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
และแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใชดัชนีชี้วัดผลกระทบการพัฒนา และ ๒) การพัฒนาระบบขอมูล
และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

ก

ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมา

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ย่อมเป็ นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ าในพระราชจริ ยวัตร และ
พระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ ทรงบาเพ็ญสร้ างความผาสุกแก่ พสกนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงดารงไว้ ซ่ึง
“ธรรม” ทั้งปวง ทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยส่องนาทางการพัฒนาประเทศให้ เกิดความมั่นคงและ
ยั่ ง ยื น มาโดยตลอด ด้ ว ยมี พ ระปณิ ธ านอั น แกร่ ง กล้ าที่ จ ะเสี ย สละประโยชน์ สุ ข ส่ ว นพระองค์ เ พื่ อ
พสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็ นพระราชสัตยาธิษฐานที่ว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ ประโยชน์สุ ข แห่ งมหาชนชาวสยาม” ทั้งพระราชทานคาสอนและ
ทรงคิดค้ นรูปแบบกระบวนการพัฒนาที่ให้ ความสาคัญต่อการพั ฒนาคน ยึดหลักผลประโยชน์ และการ
มี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจของประชาชน และภู มิ สั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น ทั้ ง
พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งประกาศใช้ ในปี มหามงคล
นี้ เป็ นแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีส่วนร่ วมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วน
ทุกหมู่เหล่า ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาร่วมกันดาเนินการในทุกขั้นตอนอย่างกว้ างขวาง และเห็นพ้ องร่วมกัน
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็ น
องค์รวมที่มีคนเป็ นศูนย์กลางการพั ฒนาอย่างจริงจัง เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนการพั ฒนา
ประเทศให้ เกิดความสมดุ ล เป็ นธรรมและยั่งยืน มุ่ งสู่ “สังคมอยู่ เ ย็นเป็ นสุข ร่ ว มกัน ” อัน จะเป็ น
การเสริ มสร้ า งประโยชน์ สุขให้ แก่ ป ระชาชนโดยถ้ วนหน้ า สมดังพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว

ในวโรกาสมหามงคลสมัย ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙

อันเป็ นปี แห่งการฉลองเฉลิมพระเกียรติ ในการครอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ปวงชนชาวไทยทุกภาคส่วน ทุก
สาขาอาชีพในทุกภูมิภาคที่ได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทาแผนพั ฒนาฯ กับสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาอย่างเป็ นขั้นตอนโดยตลอด ขอน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมถวาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็ นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติ
ให้ สมานฉั นท์เป็ นหนึ่ งเดียว โดยมุ่ งหวั งให้ สังคมไทยในอนาคตมี การพั ฒนาที่ม่ั นคงยั่ งยื นตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง อัน จะนาสัง คมไทยไปสู่ความสัน ติสุขและคนไทยทั้งชาติอยู่ร่ วมกัน
อย่างรู้ รัก สามัคคีภายใต้ ร่มพระบารมีตลอดไป

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

ส า ร บั ญ
ปฐมบท

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ

ก-ธ

ส่วนที่ ๑

สรุปสาระสาคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)

น-ฮ

ส่วนที่ ๒

การเปลีย่ นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์
สถานะ และวิสัยทัศน์ ของประเทศไทย

บทที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงของบริ บทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์
สถานะ และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

ส่วนที่ ๓

การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ สู่ การปฏิบตั ิ

๑

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้

๔๗

บทที่ ๓

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ให้เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศ

๖๕

บทที่ ๔

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน

๗๗

บทที่ ๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

๙๗

บทที่ ๖

ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ

๑๑๗

บทที่ ๗

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล

๑๓๗

ภาคผนวก

ปฐมบท
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ

ดังเป็ นที่ประจักษ์ แก่ประชาคมโลกโดยทั่วกันแล้ วว่า ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกระดับ
ต่างถวายความจงรักภักดีและเคารพรักอย่างแรงกล้ าแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพล
อดุลยเดช” ทรงเป็ นศูนย์รวมแห่ งจิ ตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนทั้งชาติให้สมานฉันท์
เป็ นหนึง่ เดียวกัน ทรงเป็ นองค์ศาสนู ปถัมภกและทรงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมระหว่าง “ความรัก
ชาติ” และ “ความศรัทธาในศาสนา” ตลอดทั้งทรงเป็ นสัญลักษณ์ของความดีเลิศแห่งเอกลักษณ์ของชาติ
การสืบทอดจารีตประเพณี ความมั่นคงแห่งระบอบการปกครอง และความหวังแห่งอนาคตของชาติไทยและ
ของโลก
นั บ ตั้ ง แต่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ถึงปั จจุบันครบ ๖๐ ปี ยั่งยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระองค์ทรง
ดารงไว้ซึ่ง “ธรรม” ทั้งปวงและทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่คอยส่องนาทางการพัฒนาประเทศให้
เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืนมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานนี้ ด้ วยมีพระปณิธานอันแกร่ งกล้ าที่จะทรงเสียสละ
ประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่ อ พสกนิก รชาวไทยทั้งมวล โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพัน ธุ์
หรือหมู่เหล่า และทรงถือว่าทุกข์ของพสกนิกรคือทุกข์ของพระองค์ จึง ได้ ทรงอุทิศ พระวรกาย ทุ่มเท
พระสติ ปั ญญา และพระราชทรั พย์ในการบ าเพ็ญพระราชกรณี กิจหลากหลายนานั ปการด้ วยพระวิ ริ ยะ
อุตสาหะ ทั้งพระราชทานคาสอนและมีพระจริยวัตรอันเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งล้ วนแต่นาประโยชน์สุขมาสู่
พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ สมดังที่ได้ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็ นพระราชสัตยาธิษฐาน
เนื่องในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

๑

อันเนื่องมาจากพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงตระหนักว่าประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน
และเป็ นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ท่อี าศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท พระองค์จึงได้ เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงเยี่ ย มเยี ย นและศึ ก ษาความเป็ นอยู่ ข องพสกนิ ก รในพื้ นที่ ช นบททุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ
ได้ ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารและทรงรั บทราบปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้ อนของ
ประชาชนทั่วทุ กท้ อ งถิ่น ซึ่งน าไปสู่พ ระบรมราชวิ นิจฉั ยในปั ญ หา สาเหตุ และแนวทางแก้ ไขปั ญ หาที่
เหมาะสมและมี ป ระสิท ธิ ผ ลต่ อ การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น โดยพระราชทานแนวพระราชด าริ
“เศรษฐกิจ พอเพี ยง” ที่เน้ นการพั ฒนาให้ ประชาชนและชุ มชนในชนบทมีความเป็ นอยู่ ท่ดี ีข้ ึนและสามารถ
พึ่งตนเองได้ อันเป็ นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ อย่างแท้จริ ง

ข

๑.๑ หลักการทรงงาน
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ นการด าเนิ นงานในลั กษณะทางสายกลาง
ที่สอดคล้ องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้ จริง โดยทรงยึดหลักการ๑1 ในการพัฒนาตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้
ประการแรก : การพัฒนาต้ องเอา “คน” เป็ นตัวตั้ง และยึดหลัก “ผลประโยชน์ของประชาชน”
และ “การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน” โดยในการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทุก
โครงการ ทรงให้ ยึดหลักประชาชนทุกคนต้ องได้ รับประโยชน์จากโครงการและคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละ
ดูแ ลช่ วยเหลื อ คนส่วนน้ อ ย ยึดหลัก คุ้ มค่ า มากกว่ า คุ้ มทุ น หรื อ “ขาดทุ น คือกาไร” คือการให้ แ ละการ
เสียสละอันมีผลเป็ นกาไรคือ “ความอยู่ดีมีสุข” ของประชาชน และต้ องให้ ประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ได้ มีส่วนร่ วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่ข้ันตอน “การทาประชาพิจารณ์” ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออกของตนเอง แล้ วจึงให้ ผ้ ูนาท้ องถิ่นและข้ าราชการที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการร่วมกันต่อไป
ประการที่สอง : ยึดหลัก “ภูมิสงั คม” ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้ องถิ่น โดย
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริจะต้ องมีกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคล้ องกับ ภูมิ หรือลักษณะ
ภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ คือสภาพธรรมชาติแวดล้ อมรอบๆ ตัวคน และต้ องอยู่บนพื้ นฐานเดิมของ
สังคม หรื อภูมิประเทศทางสังคมวิ ทยา ที่คานึ งถึงการดาเนิ นวิ ถีชีวิตของ “คน” ในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้ อมใน
สังคมนั้นๆ ทรงให้ ความสาคัญต่อการใช้ หลักวิชาในการ “ศึกษาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ” และ “พัฒนาคน”
โดยสร้ างความรู้ความเข้ าใจของคนในพื้นที่ต่อหลักการและประโยชน์ของการพัฒนา รวมทั้งข้ าราชการก็
ยึดหลัก “เข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒนา” คือ ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพื้นที่น้ันๆ ว่า
มีปัญหาเช่นไรและมีความต้ องการอะไร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ การวางแผนและการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสามารถแก้ ปัญหาและสอดรับกับความต้ องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สดุ
ประการที่สาม : การพัฒนาต้ องเริ่มต้ นจาก “การพึง่ ตนเอง” ให้ ได้ ก่อน โดยรู้จักประมาณตน
และดาเนินการด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทาตามลาดับขั้น” ต้ องสร้ างพื้ นฐานความเป็ นอยู่
ของประชาชนและครอบครั วให้ พอมี พอกิน พอใช้ ก่อน โดยใช้ วิธีการที่ประหยัดและถู กต้ องตามหลั ก
วิชาการ เมื่อพั ฒนาตนเองให้ เข้ มแข็งและเป็ นอิสระแล้ ว จึงค่อยพั ฒนาขึ้นมาเป็ นการแลกเปลี่ยน การ
รวมกลุ่ มช่ วยเหลือ พึ่ งพากันและร่ วมกัน พั ฒนาชุ มชนให้ เข้ ม แข็งสามารถพึ่ งตนเองได้ แ ล้ ว จึ งพั ฒนา
เครือข่ายเชื่อมสู่สังคมภายนอกเพื่ อความเจริ ญก้ าวหน้ า ในลาดับต่อไป ดังที่ทรงใช้ คาว่ า “ระเบิดจาก
ข้างใน”๒2

๑

๒

ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ “หลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว” กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูร่,ี ๒๕๔๘
พระราชดารัสที่พระราชทานกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน,
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗

ค

๑.๒ การพัฒนาศักยภาพคนทุกมิติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวทรงให้ ความสาคัญต่ อ “การพัฒนาคน” เป็ นอย่ างยิ่ง โครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในระยะแรกๆ ล้ วนแต่ เป็ นการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยและการศึ กษาของ
ประชาชน ทรงเริ่มจากโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งเมื่อมีการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
ภูมิภาคต่ างๆ ก็ได้ ขยายขอบข่ ายโครงการออกไปกว้ างขวางในภูมิภาคต่ างๆ โดยทาหน้ าที่บ าบัดรั กษา
ประชาชนที่ส่วนใหญ่ ยากจน และอบรมหมอหมู่บ้านอาสาสมัครในพื้นที่ห่างไกล และพระราชทานพระราช
ทรัพย์ให้ จัดตั้ง “กองทุนโปลิโอ” ให้ สร้ างศูนย์ผลิตวัคซีน BCG ของสภากาชาดไทย รวมทั้งโครงการด้ าน
สาธารณสุ ขอีก มากมายในปั จจุ บั น ในด้ า นการศึ กษาได้ พระราชทานพระราชทรั พย์ ให้ ทหารจั ดสร้ าง
“โรงเรียนร่มเกล้ า” แก่ผ้ ูขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล พระราชทาน “โรงเรียนเจ้ าพ่อหลวงอุปถัมภ์” สาหรับ
ชาวภูเขา และ “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” สาหรับเด็กที่กาพร้ า ตลอดทั้งทรงจัดตั้งทุนการศึกษาสาหรับ
บุคคลต่างๆ ไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาทาประโยชน์แก่ประเทศชาติ ได้ แก่ “ทุนภูมิพล” และ
“ทุนอานันทมหิดล” เป็ นต้ น
นอกจากนี้ ตลอดเวลาหกทศวรรษที่พระองค์ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน
พระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรที่ทรงให้ ความสาคัญต่อการสร้างจิ ตสานึกในศีลธรรมแก่ประชาชน ให้ ร้ ูจัก
ประมาณตน ประหยัดอดออม ไม่โลภ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรและอดทน รู้จัก
เสียสละและแบ่งปั นอยู่เสมอ ดังนั้น การพัฒนาคนตามแนวพระราชดาริจึงเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพ
ของคนทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบู รณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู ้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม
มีจริยธรรมและความเพียร อันเป็ นการขยายโอกาสและทางเลือกให้ แก่ประชาชนในการดาเนินวิถีชีวิตได้
อย่างมั่นคงยั่งยืน และจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ เกิดความยั่งยืนตามไปด้ วย

๑.๓ การพัฒนาแบบองค์รวม
การยึ ด หลั ก “ภู มิ ส ัง คม” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ท าให้ การด าเนิ น โครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ มี ลัก ษณะเป็ น “การพัฒนาแบบองค์ร วม” กล่ า วคื อ เป็ นการพั ฒ นาที่
“บู ร ณาการ” ทุ ก ด้ า นเข้ า ด้ ว ยกั น ภายใต้ ก ระบวนการท างานที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งกั น ในการนี้ ได้
พระราชทาน “ศู นย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ” เพื่อเป็ นแนวทางการทางานแบบ
องค์รวมตามพระราชดาริ โดยทรงจาลองพื้นที่ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทางสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
สังคมของแต่ละภูมิภาคไว้ สาหรับให้ ศึกษา ค้ นคว้ า ทดลอง พัฒนา และเป็ น “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
สาหรับเกษตรกร” นับเป็ นมิติใหม่ของการบริหารงานร่ วมกันโดยไม่แบ่ งแยกเฉพาะส่วนอย่างที่เคยทา
กันในอดีต โดยนาเอาแผนงานกิจกรรมของหน่วยราชการต่างๆ มาบูรณาการเข้ าด้ วยกันให้ เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนและเกษตรกรมากที่สุด ทั้งยังเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ เกษตรกร ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปขอคาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่ โดยสามารถขอรับบริการได้ ท้ังด้ านการเกษตร
การจั ด หานา้ เมล็ด พั น ธุ์พื ช การตลาด การฝึ กอบรมต่ า งๆ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต และ
การประกอบอาชีพ จึงเป็ นการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้ นที่และชุมชนอย่างบูรณาการและครบวงจร

ง

นอกจากนี้ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ดั ง กล่ า ว ยั ง ท าหน้ า ที่เ สมื อ น
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจได้ มีโอกาสเข้ าไปศึกษา
เรี ยนรู้ อย่างรอบด้ าน จากสภาพความเป็ นจริ งของการดารงวิ ถีชีวิต ความรู้ ท่ีรวบรวมสรรพวิ ชาการที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ มีการทดลองวิจัยและปรับใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ี “ประหยัด
เรี ย บง่ าย ได้ประโยชน์สู งสุ ด ” สอดคล้ องกับ สภาพธรรมชาติแ วดล้ อมและการประกอบอาชี พของ
ประชาชน ตลอดทั้งการเรียนรู้วิธีก ารทางาน “ร่ว มมือ ร่วมแรง และร่วมใจกัน ” ของหน่วยราชการ
หลายฝ่ าย ที่ได้ ก่ อ ให้ เ กิดการ “รู ้ รัก สามัค คี ” ซึ่ งสามารถน าไปประยุ กต์ใช้ เป็ นพื้ นฐานการพั ฒนา
คุ ณภาพชี วิตของตนเอง และขยายผลการพั ฒนาให้ กระจายในวงกว้ างสู่ประชาชนและชุ มชนในพื้ นที่
ใกล้ เคียงได้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริน้ ี มีจานวน ๖ แห่ ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ เพื่ อเป็ นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิสังคมแตกต่างกัน โดยการศึกษาค้ นคว้ า
ทดลองวิ จัยในแต่ละศู นย์ให้ ความสาคัญในด้ านต่ างๆ ที่สอดคล้ องกับภูมิสังคมของภูมิภาคนั้ น ได้ แก่
๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานหลักคือ ทาการค้ นคว้ า ทดลอง และ
สาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่เสื่อมโทรมให้ กลับฟื้ นคืนสภาพและใช้ ทามาหากินได้ ๒) ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้ วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ทาการศึกษาพั ฒนาฟื้ นฟูสภาพป่ าเสื่อมโทรม ๓) ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ทาการศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมและระบบ
นิเวศบริ เวณชายฝั่งและการประมง ๔) ศูนย์ศึกษาการพั ฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษา
พั ฒ นาและค้ น คว้ า วิ จั ย เรื่ อ งป่ าไม้ เ สื่ อ มโทรม และการพั ฒ นาพื้ นที่ต้ น น้า ล าธารเพื่ อ ประโยชน์ ท าง
เกษตรกรรมและการสร้ า งความชุ่ มชื้ นให้ แ ก่พ้ ื นผิวดิน ๕) ศู น ย์ศึ กษาการพั ฒนาพิ กุ ลทองฯ จั งหวั ด
นราธิวาส ทาการศึกษาวิจัยดินพรุในภาคใต้ เพื่อให้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ทางด้ านเกษตรกรรมได้
และ ๖) ศู นย์ศึก ษาการพั ฒนาภูพ านฯ จั งหวัดสกลนคร ศึ กษาพั ฒนาการอาชี พทั้งทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง

๑.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในการพัฒนาตามแนวพระราชดาริเพื่ อมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ท่อี ยู่ในพื้นที่ชนบท
และชุมชนท้องถิ่นนั้น พระองค์มิได้ ทรงให้ ความสาคัญแต่การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาทางการเกษตร
เท่านั้น แต่ยังทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นอย่างมาก โดยพระองค์ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสันติและเกื้ อกูล กัน ทั้งนี้เพราะเป็ นฐานการทามาหากิน และการดารงวิ ถีชีวิ ตที่สาคัญ ที่สุดของ
ประชาชนในชนบท ซึ่งได้ เสื่อมโทรมลงมากจากการใช้ ประโยชน์ของภาคเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ รับการจัดการ
แก้ ไขฟื้ นฟูได้ เท่าทันสถานการณ์ จึงได้ มีพระราชดาริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด ทั้งในเรื่ องการจัดการนา้ การปลูกป่ าและการอนุ รักษ์ดิน เนื่องด้ วยทรั พยากรธรรมชาติ
ทั้ง สามด้ านนี้คือห่วงโซ่ของทุกชีวิต แนวทางดาเนินการจึงต้ องมีการอนุ รักษ์และพัฒนาควบคู่ กับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้ องและไม่ทาลายธรรมชาติแวดล้ อม

จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงเข้ าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
ทรงคิด วางโครงการพั ฒนาพลั ง งานจากน้า มาใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ โดยเริ่ มแรกคื อ การคิ ดค้ นสร้ า ง
ฝนเทียมหรื อที่ร้ ูจักกันดีว่า “ฝนหลวง” เพื่อแก้ ไขปั ญหานา้ แล้ งให้ มีนา้ ใช้ ในการเกษตรและการบริโภค
ในด้ านการพั ฒนาแหล่งน้าและอนุ รักษ์ป่าไม้ ได้ ทรงคิดค้ นวิธีการแก้ ไขโดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้ อนและ
สอดคล้ องกับสภาพระบบนิเวศและสภาพความเป็ นอยู่ของชุ มชนท้ องถิ่ น เป็ นการ “ใช้ ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ” อาทิ “การปลูกป่ า ๓ อย่างแต่ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง” คือ การปลูกป่ าใช้ ไม้ ป่ าสาหรับใช้ ผล
และป่ าสาหรับใช้ เป็ นไม้ ฟืน ตลอดจนเป็ นป่ าที่ช่วยอนุรักษ์ดินและต้ นนา้ ลาธารด้ วย นอกจากนั้นยังทรงหา
วิธเี ก็บกักนา้ ในพื้นที่สงู ซึ่งทรงนาแนวพระราชดาริมาจากชาวเขา โดยทาฝายเก็บกักนา้ ขนาดเล็กตามแนว
ร่องหุบเขา ที่เรียกว่า “ฝายแม้ว” (Check Dam) ให้ เต็มภูเขา ซึ่งจะเป็ นระบบกันไฟเปี ยกและช่วยให้ ป่า
ชุ่มชื้นสามารถเจริญงอกงามนาไปสู่ฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีพระราชดาริแก้ ไขปั ญหานา้ ท่วม
โดยวิธีท่เี รียกว่า “แก้มลิง” โดยการขุดลอกคลองคู ต่างๆ ให้ นา้ ไหลได้ สะดวกและสร้ างแหล่งกักเก็บนา้ ไว้
ใช้ ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ ง รวมทั้งการแก้ ไขปัญหานา้ เสียโดยใช้ หลักการธรรมชาติ ได้ แก่ การใช้ นา้ ดีไล่นา้ เสีย
การใช้ เครื่องกรองนา้ ธรรมชาติคือวัชพืชดูดซับความสกปรกและสารพิษ การเติมออกซิเจนให้ แก่นา้ ด้ วย
กังหันนา้ และการใช้ ป่าชายเลนบาบัดนา้ เสีย เป็ นต้ น
สาหรับการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน ได้ มีพระราชดาริให้ ใช้ นา้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดินและใช้ นา้
ในการแก้ ปัญหาดินขาดคุณภาพ เช่ น เป็ นตัวชะล้ างและควบคุมปฏิกิริยาของดินเปรี้ ยวหรือดินพรุ ให้
สามารถนามาใช้ เพาะปลูกได้ ที่ใช้ คาว่า “แกล้งดิน” และได้ ทรงแนะนาการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบารุง
ดินที่เสื่อ มโทรมให้ สามารถเพาะปลู กและเพิ่ มผลผลิ ต ส่ว นการป้ องกันการพั งทลายของหน้ าดินตาม
พระราชดาริ คือ “การใช้หญ้าแฝก” ซึ่ งเป็ นวิ ธีการอนุ รักษ์ หน้ าดินที่มีประสิทธิภาพ จนประเทศไทย
กลายเป็ นศูนย์กลางการใช้ เทคนิควิชาการใช้ หญ้ าแฝกที่ประสบผลสาเร็จและก้ าวหน้ ามากที่สดุ ในปัจจุบัน

๑.๕ แนวพระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่
ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดาริ
ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ไี ด้ ทดลองจัดทาเป็ นตัวอย่างที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตาบลห้ วยบง
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยเป็ นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและนา้ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาด
เล็กให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ยึ ดหลักการ “พึ่งตนเอง” และชุมชนต้ องมี “ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ” ใน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควบคู่กับ “ความขยันหมั่นเพียรและอดทน” เป็ นที่ต้ัง โดยพั ฒนาอย่างเป็ น
ขั้นตอน ๓ ขั้น กล่าวคือ ขั้นทีห่ นึง่ การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ใน
ระดับประหยัดก่อน แล้ วพัฒนาไปสู่ข้ันพออยู่พอกินและตัดค่าใช้ จ่ายลงเกือบหมด ขั้นที่สอง การรวม
พลังกันในรูปกลุ่มหรื อสหกรณ์ ร่ วมแรงร่ วมใจกันดาเนินการในด้ า นการผลิ ต การตลาด การเป็ นอยู่
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา เพื่อสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งและสมาชิกมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
รวมทั้งได้ รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้งภาครั ฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้ อง และขั้นที่สาม การสร้ าง
เครือข่ายกลุ่มและขยายขอบข่ ายกิจกรรมให้ หลากหลาย โดยประสานความร่ วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในด้ านแหล่งเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการข่าวสารข้ อมูล และอื่นๆ
เพื่อนาไปสู่การลดต้ นทุน การเพิ่มผลประโยชน์ของกลุ่ม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีข้ ึน และสร้ าง
ความเข้ มแข็งในระดับประเทศ

ฉ

๑.๖ สรุป
ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่า นมา การพั ฒ นาโครงการอ้ น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ ร วมกว่ า
๓,๐๐๐ โครงการ เป็ นไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในลักษณะทางสายกลาง
ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตสังคมไทยและสามารถปฏิบัติได้ จริง โดยเอา “การพัฒนาคน” เป็ นตัวตั้งและยึดหลัก
“ผลประโยชน์ของประชาชน” “ภูมิสังคม” “การมีส่วนร่ วมตัดสินใจของประชาชน” และ “การพึ่งตนเอง”
โดยดาเนินการอย่างบูรณาการที่อาศัยความ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่ าย และ “เป็ นไปตามลาดับ ขั้น”
ได้ ส่งผลทาให้ ประชาชนและชุ มชนในชนบทที่ได้ ดาเนินการตามแนวพระราชดาริ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน
สามารถพึ่ งตนเองได้ ท้ัง เรื่ อ งเศรษฐกิจ สัง คม มี เ ทคโนโลยี ท่ีเ หมาะสมสามารถดาเนิ น การได้ อ ย่ า ง
ประหยัด และใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติทั้งดิน น้า ป่ าไม้ อย่า งยั่งยืน อันจะนาไปสู่ชุมชนและสังคมที่
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติได้อย่างยังยื
่ น
ด้ วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้ างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เป็ นเวลา
กว่า ๒๐ ปี ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้ างความมั่งคั่งให้ แก่
ประเทศ ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการค้ า เสรี ท่ี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ว และแข่ ง ขั น สู ง
ทอดพระเนตรเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่พ่ึงพาปั จจัยภายนอกสูง จึงได้ ทรงเตือนให้ ประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้ จากพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารั ส ของพระองค์ นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็ นต้ นมา พบว่ า พระองค์ ท่ า นได้ ทรงเน้ นย้ า
แนวทางการพัฒ นาบนหลักแนวคิ ด การพึ่งตนเอง เพื่ อให้ เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ของคน
ส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
และทรงเตือนสติประชาชนชาวไทยไม่ให้ ประมาท ตระหนักถึง การพัฒนาอย่างเป็ นลาดับขั้นตอนที่ใช้
ความรู ้ คุณธรรมและความเพียรในการปฏิบตั ิและการดารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
เป็ นที่ร้ ู จัก กัน ดีภายใต้ ช่ ื อ ว่ า “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พ ระองค์ท่านได้ ทรงยึ ดเป็ นแนวทางการพั ฒนา
ตามพระราชดาริเสมอมา และทรงให้ ความสาคัญต่อการปฏิบัติแม้ เพียงครึ่งเดียวหรือเศษหนึ่งส่วนสี่ของ
การกระทาก็พอ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงได้ น้อมนาแนว
พระราชดาริ “เศรษฐกิจ พอเพี ยง” นี้มาปรั บ แนวคิดการพั ฒนาประเทศใหม่ โดยเปลี่ ยนจากเดิมที่ให้
ความสาคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก มาให้ ความสาคัญกับการพั ฒนาคน ทั้งในฐานะผู้มี
บทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและผู้ได้ รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนา เป็ นการพัฒนาที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้ เศรษฐกิจเป็ นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้ อมทั้งปรั บเปลี่ยนวิธีการพั ฒนาแบบแยกส่วนมาเป็ นบูรณาการ
แบบองค์รวม มีกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันทุกมิติ และเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายในสังคมมีส่วนร่ วมใน
ทุกขั้นตอนการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึด
คนเป็ นตัวตั้งและใช้ เศรษฐกิจเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคนจาต้ องสะดุดลงตั้งแต่ปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยต้ องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อ ความเป็ นอยู่ของประชาชน
และสังคมในวงกว้ าง ทาให้ ต้องหันกลับมาเร่งแก้ ไขฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้ มีเสถียรภาพ และลดผลกระทบจาก
ปัญหาการว่างงานและความยากจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง
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“...ค าว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ ไ ม่ มี ใ นต ารา ไม่ เ คยมี ร ะบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง. มีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คานี้. ปีที่แล้วพูดว่า เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหา
คาอื่นไม่ได้. และ ได้พูดอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่ง
เดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ. ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้ว
นึ ก ว่ า เข้ า ใจกั น แต่ เ มื่ อ ไม่ น าน เดื อ นที่ แ ล้ ว มี ผู้ ที่ ค วรจะรู้ เพราะว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการพัฒนา มาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็
เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมายความว่า ถ้าทาได้เศษหนึ่งส่วนสี่
ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทาได้เพียงเศษหนึ่ง
ส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่ว นสี่ ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่ วนสี่ของการ
กระทา...”
“...คาว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไป
อีก. ไม่ได้หมายถึงการมีพอสาหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน.
พอมี พ อกิ น นี้ ถ้ า ใครได้ ม าอยู่ ที่ นี่ ในศาลานี้ เมื่ อ เท่ า ไหร่ ๒๐ ๒๔ ปี เมื่ อ ปี
๒๕๑๗. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม. วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะ
ปฏิบัติให้พอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง. ถ้าแต่ละ
คนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลา
นั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน. บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย. สมัยก่อนนี้
พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน. จึงต้องมีนโยบายที่จะทาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เ บี ย ดเบี ย นคนอื่ น น้ อ ย. ถ้ า ทุ ก ประเทศมี ค วามคิ ด อั น นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ศรษฐกิ จ มี
ความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ
อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข . พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรู หราก็ได้
แต่ว่าต้อ งไม่ ไปเบี ย ดเบี ย นคนอื่ น. ต้องให้ พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็
พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”

พระราชดารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ซ

๒

การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็ นบทเรียนของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ ส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ที่ไม่ คานึ งถึงระดับ ความเหมาะสมกับ บริ บ ทของประเทศ
ภูมิสังคม หรื อ อัตภาพขององค์ก ร หรื อความพร้ อมของคนและระบบ ตามแนวทางการพั ฒนาตาม
พระราชดาริ จึงหวังพึ่งพิงความรู้ เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดย
ไม่เตรียมสร้ างพื้ น ฐานภายในประเทศให้ มั่น คงและเข้ มแข็ง หรือสร้ างภู มิคุ้ มกันที่ดี เพื่ อให้ สามารถ
พร้ อมรั บความเสี่ยงจากความผันผวนของปั จจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ปั ญหาซึ่งทับถม
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นปัญหาเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ ก่อให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ใน
การกระจายทุน กระจายความเจริญ และผลประโยชน์จากการพัฒนา และกระจายรายได้ ระหว่างกลุ่มคน
และในเชิงพื้นที่ รวมทั้งเกิดปัญหาทางสังคม ความย่อหย่อนทางศีลธรรม ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม
ที่ดีงามของสังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม อันนาไปสู่การ
พัฒนาที่ไม่ย่งั ยืน

๒.๑ สาเหตุ
ที่ม าของการพั ฒ นาที่ไ ม่ ส มดุ ล และไม่ ย่ั ง ยืน เกิด จากการใช้ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศ
ตลอดเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ได้ ให้ ความสาคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจทุน
นิยมที่มุ่งพัฒนาเพื่อสร้ างความมั่งคั่งและรายได้ มาสู่ประเทศเป็ นหลัก และใช้การเติบโตของรายได้ต่อ
หัวเป็ นเครื่องมือวัดผลสาเร็จของการพัฒนา ด้ วยความคาดหวังว่า การเพิ่มปริมาณสินค้ าและบริการ
การเพิ่ มการจ้ า งงาน รวมทั้งประโยชน์ ท่ีเ กิดขึ้ นจากการเติ บโตทางเศรษฐกิจ นั้ น ในที่สุดแล้ ว ย่ อมจะ
สามารถกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทาให้ ปัญหาความยากจนหมดไปได้ ในที่สดุ
แนวคิดและวิธีวัดการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว จึงทาให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ รับการเอาใจใส่
มากกว่าความสมดุลและความยั่งยืน ทั้งที่แท้ จริงแล้ วการ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” จะต้ องไม่ขัดแย้ ง
กั บ เสถี ย รภาพ ความสมดุ ล และความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาในระยะยาว และควรเป็ นนโยบาย
ที่ใช้ แก้ ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น โดยมีสมมติฐานว่าระบบเศรษฐกิจมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ที่
สามารถใช้ ประโยชน์บรรดาปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ ในขณะที่ “การพัฒนาเศรษฐกิจ”๓3 ที่จะ
ทาให้ เติบโตต่อเนื่องระยะยาวได้ น้ัน ต้ องมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี มีการพั ฒนา
คุณภาพคนในเชิงสติปัญญาความรอบรู้ มีความพอเพียงของสินค้ าและบริการสาหรับการดารงชีวิตของ
ประชาชน และมีความเป็ นธรรมในการแบ่ งสรรมูลค่าเพิ่ มที่เกิดจากการผลิตในระหว่ างปั จจัยการผลิ ต
ต่างๆ รวมตลอดทั้งความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ ความมั่นคงและความสงบสุข
ในสังคม และมีการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมไม่ให้ เสื่อมสลายไม่ค้ ุมค่า และที่สาคัญ
ที่สดุ คือ มีเอกราชและอธิปไตยของชาติซ่ึงไม่อาจที่จะแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นใดได้ การพัฒนาที่ครอบคลุม
ความหมายทั้งหมดนี้จึงจะทาให้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
๓

วิชิตวงศ์ ณ ป้ อมเพชร : “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย”, กรุงเทพ : แสงดาว,
หน้ า ๑๘๒-๑๘๓
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๒.๒ โครงสร้างการพัฒนาที่ไม่สมดุล
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระบบเสรีนิยมที่ผ่านมา แม้ ดูเสมือนว่าประสบความสาเร็จจากการ
เติบโตขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง แต่แท้ ท่จี ริงเป็ นการเติบโตเชิงปริมาณที่ยังมีปัญหาความอ่อนแอ
ในเชิงรากฐานของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากยังพึง่ ตนเองไม่ได้ทางเทคโนโลยี ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็ น
เพียงการนาเข้ ามาใช้ ในการผลิตหรือเป็ นการบริโภคเท่านั้น ทั้งที่เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยชี้ ขาดการผลิต
สินค้าและบริการที่มีความสาคัญเหนือปั จจัยอื่นๆ ในขณะที่ผลิตภาพทุนและผลิตภาพแรงงานก็ยังมี
ปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ ต่ า และการผลิ ต ต้ อ งพึ่ ง พิ ง ปั จ จั ย ภายนอกอื่น ๆ ทั้ง พลั ง งานและวั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ
ขณะเดียวกันการออมของประเทศมีจากัด ทาให้ ต้องกู้เงินต่างประเทศเพื่อการลงทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน การพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากต่างประเทศนี้ นาไปสู่การผลิตสินค้ าของต่างประเทศ
ในไทยมากกว่ า สิน ค้ า ที่ไทยผลิ ตเอง ตลอดจนพึ่ งพิ งตลาดต่ า งประเทศในการส่งออกสิน ค้ า ดังกล่ า ว
จึงเป็ นการนาประเทศไปสู่การพึง่ พิงต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และสร้างความเสี่ยงสูงต่อการ
ผันผวนของปัจจัยภายนอก
นอกจากนี้ การระดมทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศผ่านสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์
และการส่งเสริมการลงทุน ทาให้ ฐานเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริ การที่ส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ใน
พื้นที่เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้ างความมั่งคั่งและรายได้
แก่บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง กลายเป็ น “เศรษฐกิจธุ รกิจ” ครอบคลุมทั่วประเทศ และส่งผลให้
เศรษฐกิจภาคเมืองมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าการมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชนบท ทั้ง
สังคมเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจธุรกิจ ก่อให้ เกิดปั ญหาการจัดบริการ
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว นาไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้ อมและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมือง
ในขณะเดียวกัน “เศรษฐกิจประชาชน” ซึ่ งส่วนใหญ่ กว่ าสองในสามของประเทศอยู่ ในพื้ นที่
ชนบท และเป็ นฐานเศรษฐกิจภาคการเกษตร อยู่ในภาวะเสียสมดุลทางโครงสร้ างเศรษฐกิจ สังคม และ
ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากว่าสี่ทศวรรษ หรื ออีกนัยหนึ่ง ในเชิงเศรษฐกิจแล้ ว
เป็ นการเสียสมดุลระหว่างรายได้กบั รายจ่ ายของคนชนบท เนื่องจากฐานการทามาหากินถูกจากัดจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติที่ เ สีย ดุ ล จากการใช้ อ ย่า งสิ้น เปลือ งและเสื่ อ มโทรมลงมาก ตลอดทั้ง ปั ญ หา
ภัย ธรรมชาติ ปั ญ หาระดั บ การศึ ก ษาและผลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ า ขาดเทคโนโลยี ท่ีเ หมาะสม ละทิ้ง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สะสมมานาน และพึ่งพาภายนอกทางการตลาด จึงทาให้ มีรายได้ ต่าและยากจน ขณะที่
รายจ่ายเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริ โภคของคนชนบทเริ่ มเปลี่ยนเป็ นวัตถุนิยมมากขึ้น ทาให้ รายได้ ไม่
พอกับรายจ่าย นาไปสู่ปัญหาหนี้สินมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการเสียสมดุลทางสังคมที่คนชนบทใน
วัยหนุ่มสาวต้ องละทิ้งภูมิลาเนาเดิมไปแสวงหางานและรายได้ ในเมืองใหญ่ๆ และในต่างประเทศ ตามมาด้ วย
ปัญหาความอ่อนแอของสังคมชนบทนานัปการ
ปัญหาการเสียสมดุลอย่างต่อเนื่องนี้ได้ ทาให้ คนชนบทอยู่ในภาวะยากไร้ มานานปี ซึ่งลาพังปัจเจก
หรื อครอบครั วก็ยากจะฟื้ นฟู แ ก้ ไขให้ เกิดสมดุลและยืนอยู่บ นพื้ นฐานการพึ่ งตนเองได้ อย่า งเข้ มแข็ง
เพราะขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยีท่พี ่ึงตนเองได้ อย่างเข้ มแข็ง และขาดทุนทรัพย์ รวมทั้งขาดประสบการณ์
ในเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจสมัยใหม่ การพลิกฟื้ นให้ คนในสังคมชนบทสามารถดารงอยู่ได้ อย่างเข้ มแข็งมั่นคง
จึงต้ องอาศัยจุ ดแข็งของวั ฒนธรรมระบบเครื อญาติในการรวมกลุ่ม เรี ยนรู้ ร่ วมแรงร่ วมใจ ช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้
แสดงให้ เห็นว่ า แม้ จ ะมีปั ญหาเสียสมดุ ลดังกล่ าว แต่ สังคมชนบทยัง คงเป็ นตาข่า ยนิร ภัยทางสังคมที่
สามารถช่วยรองรับประชาชนจากสังคมเมืองที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตให้ กลับมาพึ่งพิงได้
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๒.๓ ผลกระทบต่อคนและสังคมไทย
การที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเปิ ดกว้ างสู่โลกาภิวัตน์ และเกิดการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม
อย่างไร้ พรมแดนเข้ าสู่สังคมไทย โดยขาดความรอบรู้ ท่จี ะเป็ นภูมิค้ ุ มกันในการกลั่นกรองที่ดี ได้ ส่งผล
กระทบต่ อ ระบบคุ ณ ค่ า ความเชื่ อ พฤติ ก รรมการด ารงชี วิ ต และการปฏิสั ม พั น ธ์ ใ นสั ง คมไทยให้
ปรั บเปลี่ยนไปจากเดิม คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิม่ มากขึ้ น
ขาดจิตสานึกสาธารณะ ให้ ความสาคัญส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การให้ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ น
คนและการยึดหลักธรรมในการดารงชีวิตเริ่มเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติถูกละเลย
และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย
ขณะที่การพัฒนาศักยภาพคนแม้ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษาโดยรวมอยู่ในระดับสู งขึ้ น แต่
ยัง คงมี ปั ญ หาในเชิ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและกระบวนการเรี ย นรู ท้ ี่ ต อ้ งเร่ ง พัฒ นาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็ นระบบคิดแยกส่วนออกจากวิถีชีวิต โดยเอาตาราหรือวิชาเป็ นตัวตั้ง
ซึ่ งเป็ นความรู้ น อกตัว ยัง ไม่ ให้ ความสาคัญ ต่ อการศึ กษาให้ รู้ จั กชี วิ ตหรื อรู้ จั กตัวเอง ซึ่ งจะทาให้ วาง
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งตัว เองกับ ผู้ อ่ืน และสิ่งแวดล้ อ มได้ อย่า งถูก ต้ องมีจ ริย ธรรม ๔ 4 และสามารถนา
“ความรอบรู้” ที่เชื่อมโยงทั้งหลักวิชาและประสบการณ์ความรู้จากชีวิตจริ งมาใช้ ประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิตได้ อย่างเหมาะสม อันจะทาให้ สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ ต่อไป

๒.๔ การบริหารจัดการประเทศแบบรวมศูนย์
ระบบบริหารจัดการประเทศยังปรับตัวไม่ทนั ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง แม้ จะเริ่มมีการปรับปรุง
กลไกภาครั ฐและเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการพั ฒนาประเทศมากขึ้น แต่ยังไม่
สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างและระบบ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมยังรวมศู นย์อานาจการบริหารอยู่ในส่วนกลาง บทบาทการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและภาคประชาสัง คมยังมี ค่ อ นข้า งจากัด เนื่ อ งจากยั งไม่ มีส่ ว นร่ ว ม
ตัดสิน ใจเชิ งนโยบายและร่ ว มปฏิบั ติต ามหลั ก การและขั้ น ตอนของกระบวนการมีส่ว นร่ ว มที่แ ท้ จ ริ ง
การเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนตามรั ฐธรรมนู ญยังมีข้ันตอนและระเบี ยบวิ ธีปฏิบัติท่ี
ยุ่งยากซับซ้ อน ไม่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ การจัดสรรพทรัพยากรของประเทศและการออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็ นเครื่องมือ
จัดสรรสิทธิและอานาจ มุ่งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมดังกล่าว๕5 ยังขาดกฎหมาย
ที่เกื้อหนุ นและส่งเสริ มความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจชุ มชนท้ องถิ่นซึ่งเป็ นประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศ
ทั้งมีกฎหมายที่ล้าสมัยและเปิ ดโอกาสการใช้ ดุลยพิ นิจแก่เจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐมาก ทาให้ สามารถแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อประกอบกับระบบความสัมพันธ์ในสังคมไทยที่ยังคงมีวัฒนธรรมอุปถัมภ์ จึงทา
ให้ เกิดปั ญ หาการทุจ ริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เป็ น สาเหตุสาคัญ ที่ทาให้
๔

๕

ประเวศ วะสี : “การพัฒนาต้ องเอาวัฒนธรรมเป็ นตัวตั้ง”, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗
หน้ า ๑๖
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “การสร้ างธรรมาภิบาล” (Good Governance), ในสังคมไทย, กรุงเทพ : วิญํูชน, ๒๕๔๒
หน้ า ๖๘-๖๙
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การพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจเติ บโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ ความมั่งคั่งกระจุ กตัวอยู่ท่คี นส่วนน้ อย
และบางพื้ นที่ เกิดความเหลื่อมลา้ ของรายได้ และผลประโยชน์ จากการพั ฒนาระหว่ างกลุ่มคนในสังคม
ระหว่ างภูมิภาค และระหว่างชนบทกับเมือง นาไปสู่ ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อมและการบริหารจัดการของประเทศที่ไม่สมดุลและไม่เป็ นธรรม และก่อให้เกิดปั ญหาความ
ขัดแย้งในสังคมเพิม่ มากขึ้ น

๒.๕ การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี แรกของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๘ จึงมีสาเหตุมาจากปั ญหาความ
อ่อนแอของโครงสร้ างที่สะสมมานานและไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริงจัง ความไม่พร้ อมทั้งด้ านคุณภาพคน
และระบบแบบเก่า ทาให้ ไม่สามารถปรับตัวให้ รองรับและเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพแวดล้ อม
ของสังคมสมั ยใหม่ ท่ีเ ชื่ อ มโยงสลั บ ซั บ ซ้ อ นและเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ได้ ประกอบกับ ปั ญ หาการ
ก่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นจานวนมากและการลงทุนที่ไม่ก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ค้ ุมค่าของภาคธุรกิจ
เอกชน รวมทั้งการเก็งกาไรในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น เพื่อมุ่งสร้ างผลกาไรโดยมิได้ คานึงถึง
ผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้ ว ยนโยบายการคลั ง และใช้ น โยบายการเปิ ดเสรี ท างการเงิ น โดยขาดการก ากั บ และตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงเป็ นปัจจัยตัวเร่ งที่ก่อให้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทยและสังคมโดยรวมเป็ นอย่างมาก
ในระยะสองปี แรกของแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากที่สุดเป็ น
ประวัติการณ์ ทาให้ ต้องปรับแผนใหม่โดยให้ ลาดับความสาคัญกับการฟื้ นฟู เศรษฐกิจให้ กลับมาขยายตัว
และมีเสถียรภาพ เพื่ อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีต่อคนและสังคม โดยเฉพาะปั ญหาความยากจน
และการว่างงานที่เพิ่ มขึ้นสูงมาก พร้ อมทั้งได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจและปรับระบบบริหาร
จัดการของภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น การบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจหลังวิกฤต
ดังกล่ า วได้ ช่วยทาให้ เศรษฐกิจ ฟื้ นตัว อย่างต่ อเนื่ อ ง แรงกดดัน ที่มีต่อ ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้ า น
เสถียรภาพเริ่มคลี่คลายลง การแก้ ไขปั ญหาสถาบันการเงินมีความคืบหน้ าเป็ นลาดับ ขณะที่การฟื้ นฟูให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวได้ ช่วยลดผลกระทบการว่ างงานจนตลาดแรงงานกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ
ภาวะความยากจนเริ่ มลดลง ตลอดจนการขยายหลั กประกัน สุขภาพ หลั กประกัน ทางสังคมและการ
คุ้มครองแรงงานได้ ส่งผลให้ คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีข้ นึ
อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ ๘ พบว่า การพัฒนาประเทศยังขาดความสมดุล
เศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง เนื่องจากเป็ นการขยายตัวเชิงปริ มาณมากกว่ าคุ ณภาพและอยู่บ น
พื้นฐานของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างสิ้นเปลือง ทั้งยังคงพึ่งพิงภายนอกหรือภาค
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศมากกว่ า ในประเทศ ขณะที่ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นคนและสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะปั ญหาความเหลื่อมล้าของรายได้ และการกระจายผลประโยชน์จากการพั ฒนา ปั ญหาการ
ปรั บตัวให้ ร้ ูเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้ านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ปัญหาความย่อหย่อนทางศีลธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่มุ่งวัตถุนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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๒.๖ การทบทวนแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
บทเรียนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลดังกล่าวข้ างต้ น ได้ ทาให้ ประชาชนชาวไทยทุกระดับในทุกภาค
ส่วนของสังคม ทั้งภาครั ฐ เอกชน ประชาสังคม นั กวิชาการ ย้ อนกลับมาพิ จารณาและทบทวนวิถีการ
ดาเนิ นชีวิตและยุทธศาสตร์ การพั ฒนาในช่ วงที่ผ่านมา แล้ วหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาและ
ดารงวิถีชีวิตตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จนเกิดกลุ่ม
นักคิดและนักปฏิบัติจากหลายหน่วยงานและหลายสาขาอาชีพ ทั้งในระดับรากหญ้ าและส่วนกลาง ที่หันมา
ให้ ความสนใจศึกษา ค้ นคว้ า พัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเชิงกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี และนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชา ติ (สศช.) ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของพระราชดาริดังกล่าว จึงได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว ที่ได้ พระราชทานในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
เศรษฐกิจ พอเพี ยง สรุ ป ออกมาเป็ นนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ นาไปเผยแพร่ เพื่ อเป็ นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ ายและประชาชน
โดยทั่วไป เมื่ อวั นที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๔๒ และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้ อญ
ั เชิญมาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับการ
ขับเคลื่อนการพั ฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งวางรากฐาน
การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้ เ ข้ มแข็ง มี ภูมิ ค้ ุ มกั น ต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงจาก
ภายนอกและสามารถพึ่ งตนเองได้ มากขึ้น ขณะเดียวกันให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาที่สมดุลทั้งตัวคน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ย่งั ยืนและความอยู่ดีมีสขุ ของคนไทย
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ นับว่าประสบผลสาเร็จที่สามารถผลักดัน
ให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้ อย่างมีเสถียรภาพ ฐานเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้น การจ้ างงานอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างเต็มที่ รายได้ เฉลี่ยต่อหัวของคนไทยโดยรวมเพิ่ มขึ้น ทาให้ ความยากจนลดลง และความ
เหลื่อมล้าทางรายได้ ระหว่ างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้ มดีข้ ึน ขณะเดียวกันการดาเนินการเสริ มสร้ า ง
สุขภาพอนามัยและการมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้ านปริมาณและคุณภาพโดยครอบคลุม
คนส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนการบริการด้ านโครงสร้ างพื้นฐานและบริการทางสังคมอื่น ๆ ทั่วถึง
มากขึ้น ส่งผลให้ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยรวมดีข้ ึนเป็ นลาดับ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมี
ปั ญหาเชิงโครงสร้ างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และการบริ หาร
จัดการประเทศที่ยังคงขาดสมดุล การพัฒนาดังกล่าวจึงยังไม่สอดคล้ องเป็ นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเท่าที่ควร เศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาภายนอกและไม่เข้ มแข็งพอที่จะเป็ นภูมิค้ ุมกันต่อภาวะ
ความผัน ผวนจากกระแสโลกาภิวั ตน์ และยัง คงมีปั ญ หาความเหลื่ อ มล้า ของการกระจายรายได้ แ ละ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ขณะที่ภูมิค้ ุมกันของสังคมไทยลดลงจากกระแสบริ โภคนิยม เกิดความย่อหย่อน
ทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เช่นเดียวกับการให้ คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็ นคนที่เสื่อมถอยลง
ตลอดทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมยังคงได้ รับผลกระทบจากปั ญหาขาดสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟ้ ื นฟู ซึ่งนับเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จึงยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็ นองค์รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” อย่างจริงจัง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาประเทศที่
สมดุล เป็ นธรรม และยั่งยืนในที่สดุ
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ร
ะ
ดั
บ
รั
ฐ
ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็น
ที่จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่างๆ
มาใช้ ในการวางแผนและการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั
ก
ท
ฤ
ษ
ฎี
แ
ล
ะ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ
ปั ญ ญา และความรอบคอบ เพื่ อ ให้ ส มดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การ
เปลี
่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง
และวั
เป็นอย่
เศรษฐกิฒจนธรรมจากโลกภายนอกได้
พอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่
างๆางดี
รวมทั้งพระราชดารัสอื่นๆ โดย
ได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ น าไปเผยแพร่ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัส ชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงอัญเชิญมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ

๓.๑ กรอบแนวคิด
การพัฒนากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายเชิงทฤษฎี ของกลุ่ ม
นักคิดต่างๆ๖6 พอสรุปได้ ว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาการดารงชีวิตและดารงชาติท่ี
ก้ าวพ้ นเพดานความคิดแบบตะวันตกที่มีลักษณะเป็ นเอกนิยมและทวินิยม แต่ “ปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีลักษณะเป็ นพหุนิยมที่ยอมรั บการดารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน โดยไม่จาเป็ นต้ องมี
ความขัดแย้ ง ซึ่งมีพ้ ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่ อมโยงทุกมิติของวิถีชีวิตเข้ าด้ วยกัน
จึงเป็ นทฤษฎีแบบบูรณาการเป็ นองค์รวม ทั้งเป็ นปรัชญาที่มองสถานการณ์โลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร
มีความเป็ นสากล เข้ าใจง่าย และสามารถนามาปฏิบัติ ได้ ผลจริง จึงมีพลังสูงในการกระตุ้นให้ ผ้ ูปฏิบัติมี
ความสุขได้ ตามอัตภาพที่เหมาะสมกับสถานะของตน โดยประยุกต์ใช้ ได้ กับการปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับตลอดเวลา ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งมีความสมสมัยในการชี้นาสังคมให้
สามารถรอดพ้ นวิกฤต และใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาประเทศภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เป็ นอย่างดี
ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถพิ จารณา
จาแนกออกได้ เป็ น ๔ องค์ประกอบหลัก๗7 ดังนี้

แนวคิ ด หลั ก : “แนวทางการด ารงอยู่ แ ละการปฏิ บั ติ ต นของ

ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุม ชน จนถึง ระดับ รัฐ
ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์”

แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้ สามารถดารงอยู่ในประชาคมโลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้ อย่างมั่นคง มีเกียรติศักดิ์ศรี สงบสุขและสันติกับนานาประเทศ และเป็ น “สังคม
อยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน” นั้น จาเป็ นต้ องทบทวนหา “ดุลยภาพเชิงพลวัตใหม่”๘8 เพื่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทรรศน์และวิถีการพัฒนาประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานความแตกต่า งของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง เพื่ อให้ เกิดความสมดุลพอดีระหว่าง “ความเข้ มแข็งใน
การพึ่ งตนเองของประชาชนและชุ มชนท้ องถิ่ น ในชนบทที่เ ป็ นฐานรากของสังคมและความสมดุ ลใน
ประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม” กับ “ความสามารถในการ
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ : “กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หน้ า ๕๙-๖๑
เกษม วัฒนชัย : “พอเพียง” เอกสารปาฐกถาพิ เศษเนื่องในพิ ธีเปิ ดชมรมเศรษฐศาสตร์ สถาบันป๋ วย อึ๊งภากรณ์
หน้ า ๑๗
สุวิทย์ เมษินทรีย์ : “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ : การเชื่อมโยงโลกาภิวัตน์กบั ชุมชนภิวัตน์”, หนังสือพิมพ์
มติชน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ฒ

แข่ งขั น ทางเศรษฐกิจ ของภาคธุร กิจ ในเมือ งและความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ า ยพั น ธมิตรการพั ฒ นากับ
ประเทศต่างๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์”
เป้าประสงค์ : “ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
เป้ าประสงค์การพัฒนาประเทศ จึงต้ องมุ่งสร้ างความสมดุลของวิถีการพัฒนาให้ เกิดขึ้นในทุกมิติ
ของการพั ฒ นาแบบองค์ ร วมที่มี “คนเป็ นศู น ย์ก ลางการพั ฒ นา” เป็ นการบู ร ณาการเชื่ อ มโยงทั้ง มิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และการเมืองเข้ าด้ วยกัน รวมทั้งสร้ างความสมดุลระหว่างมิติ
ทางวัตถุกบั จิตใจของคนในชาติ ขณะเดียวกันต้ องสร้ างความสมดุลของการพัฒนาระหว่างภายในประเทศ
กับโลกภายนอก โดยต้ อง “รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์” สามารถปรับตัวพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถกลั่นกรองเลือกรับในสิ่งที่จะสร้ างโอกาสการพัฒนาและ
ป้ องกันภัยคุกคามจากโลกภายนอก ทั้งด้ านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี
หลักการ : “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน”
การวางแผนยุทธศาสตร์และการดาเนินการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในทุกระดับ จะต้ องยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะสาคัญ ๓ ประการที่มีความสัมพั นธ์
เชื่อมโยงระหว่างกันอย่ างเป็ นระบบ กล่าวคือ จาเป็ นต้ องใช้ หลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะห์
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้ องและคานึงถึงผลที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยรู้จักประมาณคือ “รูเ้ รา” ว่า
สถานะของประเทศเป็ นอย่ า งไร มี จุ ด แข็ง และจุ ด อ่ อ นในการพั ฒ นาเรื่ อ งใดบ้ า ง และรู้ เ ท่า ทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัตน์คือ “รูเ้ ขา” โดยต้ องเข้ าใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ข้ อดี
และข้ อเสียที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่ อที่จะรู้จักเลือกรั บหรื อนาสิ่งที่ดีและมีความเหมาะสมมา
ประยุ กต์ใช้ และเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นภัยคุกคามประเทศ วิธีคิดอย่างมีเหตุผล
ดังกล่าวนี้ จะนาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงหรือใช้ หลัก “ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาประเทศให้ เป็ นไปอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอดีระหว่าง “ความสามารถในการพึ่งตนเองกับ
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก” และระหว่ าง “สังคมชนบทกับสังคมเมื อง” โดยคานึงถึงความ
เป็ นไปได้ ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล และมีการเตรียมการจัดการ
ความเสี่ ย งด้ ว ย “ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ในตัว ที่ ดี ” ให้ พอเพี ย งพร้ อมรั บ ผลกระทบและเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
เงื่อนไขพื้นฐาน : “จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนา
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ นัก ทฤษฎีแ ละนัก ธุร กิจ ในทุก ระดับ ให้มีส า นึก ใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มคี วามรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญา และความรอบคอบ”
ในการขับ เคลื่ อ นกระบวนการวางแผนและการพัฒ นาทุก ขั้ น ตอนให้ เ ป็ น ไปตามหลัก การ
“ความพอเพียง” นั้น จาเป็ นจะต้ องใช้ “ความรอบรู”้ ทั้งความรู้ในหลักวิชาและความรู้ในตัวคนที่สะสม
จากประสบการณ์ชีวิตจริงเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรอบคอบในการนาความรู้เหล่านี้มาพิจารณา
ให้ เชื่อมโยงเข้ าด้ วยกันอย่างรอบด้ าน และนาไปใช้ ในการวางแผนและดาเนินการพัฒนาอย่างระมัดระวัง
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เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนและสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงของวิถีชีวิตสังคมไทย เพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดล้ มเหลวและเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผลสาเร็จได้ อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละเกิดประโยชน์ สู งสุดต่ อการพั ฒนา
ประเทศ ขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างศีลธรรมทางจิตใจของคนในชาติ ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักวิชาการ และนักธุรกิจเอกชน ให้ มีสานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและ
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละด าเนิ น ชี วิ ต ด้ วย “ความเพี ย ร” คื อ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีสติปัญญา ความรอบรู้และความรอบคอบ อันจะเป็ น “ภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดี” ให้ พร้ อม
เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

๓.๒ การประยุกต์ใช้กับบริบทการพัฒนาประเทศ
ในช่ ว งสองทศวรรษที่ผ่ า นมาหลั งยุ คสงครามเย็น สิ้น สุดลง โลกได้ ก้ า วเข้ า สู่ยุคโลกาภิ วั ตน์ ท่ี
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทาให้ เกิดภาวะการพึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยง
กัน ของสัง คมโลก เกิด การเคลื่ อ นย้ า ยของประชากรและแรงงาน การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และอาชญากรรมข้ ามชาติ ขณะที่กระแสประชาธิปไตยมีอิทธิพล
ต่อแนวคิดและค่านิยมในการให้ ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน การพิ ทักษ์สิทธิมนุ ษยชน
การคุ้ มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมากขึ้น
รวมทั้งกระแสการผลักดันการปฏิรูปในเรื่องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิจโลกให้ มีความ
โปร่ง ใสและมีค วามเป็ น ประชาธิป ไตยมากขึ้ น ขณะเดีย วกัน ความขัด แย้ ง ทางลัท ธิอ ุด มการณ์ไ ด้
ผ่อ นคลายลง และภัยคุ กคามต่ อความมั่นคงได้ เปลี่ ยนรู ปแบบใหม่ ไปสู่การแข่ งขันทางเศรษฐกิจและ
การค้ า ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมที่เป็ นระบบเดียวของโลกปั จจุ บัน โดยกระแสการค้ าและการเงิน
เสรีเป็ นไปอย่างเข้ มข้ น มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การกาหนดข้ อตกลง กติกาการค้ า
และการลงทุ นระหว่ า งประเทศใหม่ๆ ตลอดจนมีการพั ฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่า ง
หลากหลายและก้ าวกระโดด ซึ่งจะสร้ างความได้ เปรี ยบในเวทีการค้ า โลก ทาให้ ภาวะการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้ า การเงิ น และการลงทุ น ระหว่ า งประเทศทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น และจะส่ ง ผลให้ ก าร
ต่างประเทศทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในสหัสวรรษใหม่
ประเทศไทยนับเป็ นประเทศเล็กในประชาคมโลก จึงย่อมถูกกระแสโลกผลักดันให้ ต้องดาเนินไป
ในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยต้ องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง หากประเทศไทยเลือกที่จะดาเนินไปในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมตามกระแสโลกอย่าง
ขาดความรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และขาดความเข้ าใจในบริบทของตนเอง ก็จะเกิด ภาวะความเสี่ยงที่ต้อง
เผชิญกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ท่เี ปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโน้ มรุนแรงมากขึ้นดังเช่ นที่
ประเทศไทยต้ องประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรงมาแล้ วในอดีต ประเทศ
ไทยจึงจาเป็ นต้ องแสวงหาจุดยืนของตนเองให้ เหมาะสม โดยอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลางที่ยอมรับการดารงอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้ อย่างสอดคล้ องกับกระแสโลกาภิวัตน์และบริบทสังคมไทย เพื่อเป็ น
การสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ ประเทศรอดพ้ นจากวิกฤตและสามารถดารงอยู่ได้ อย่างมั่นคงในประชาคมโลก
กระบวนทรรศน์ก ารพัฒ นาประเทศไทยในระยะ ๑๐-๑๕ ปี ข้า งหน้า ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คนเป็ นศู นย์กลางการพัฒนา” อยู่บนพื้นฐานของ
“ดุลยภาพเชิ งพลวัต” ที่เชื่ อมโยงทุกมิติอย่างบู รณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
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สิ่งแวดล้ อมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับความแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
กับในเมือง โดยมุ่งสร้ างดุลยภาพการพัฒนาระหว่าง “ความเข้ มแข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและ
ชุมชนท้ องถิ่นในชนบทที่เป็ นฐานรากของสังคม และความสมดุลในประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาค
ส่วนอย่างเป็ นธรรม” กับ “ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสร้ าง
เครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยให้ ความสาคัญกับการนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความได้ เปรียบด้ านอัตลักษณ์คุณค่า ของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม” และ
“ทุนเศรษฐกิจ” มาใช้ ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกู ลกัน พร้ อมทั้งเสริมสร้ างให้ แข็ง แกร่ งเป็ นเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศให้ ม่ันคงและสมดุล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้ างระบบและวัฒนธรรม
ธรรมาภิ บ าลและประชาธิ ป ไตยในทุ ก ภาคส่ ว นและทุ ก ระดั บ โดยใช้ค วามรอบรู ้ คุ ณ ธรรมและ
ความเพียรในกระบวนการพั ฒนาที่อยู่บนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันที่ดี
ให้ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ เป็ นอย่างดี เพื่อนาไปสู่สังคมไทย
ที่พึงปรารถนาคือ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน” โดยมีบริบทการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ๕ ประการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งศีลธรรมและฐานความรู้
โดยที่ “คน” หรื อ “ทุนมนุ ษย์” เป็ นทุนสังคมที่สาคัญที่สุด และมีบทบาทเป็ นทั้งผู้สร้ างการพั ฒนา
และผู้ ได้ รั บผลจากการพั ฒนา จึ งจ าเป็ นต้ องพั ฒนาศั กยภาพคนในทุ กมิ ติ ทั้งด้ านร่ างกาย จิ ตใจ และ
สติปั ญญา โดยเริ่ มจากการเสริ มสร้ าง “สุขภาวะ” ของประชาชนให้ มีสุขภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีให้ สามารถดูแลตนเองได้ และมีกาลังทาประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้ ความสาคัญต่อการสร้ าง
“ภูมิคุม้ กันทางจิ ตใจ” ของคน โดยเสริมสร้ างบทบาทของสถาบันครอบครัว (บ้ าน) สถาบันทางศาสนา
(วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้ างศรัทธาและปลูกฝังให้ คนหยั่งลึกใน
“ศีลธรรมพื้ นฐาน”๙9 คือ “การเคารพในศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิและหน้ าที่ของความเป็ นคนอย่างเท่าเทียม
กัน” ยึดมั่นในคุณความดีท้งั ต่อตนเองและผู้อ่นื สานึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิสมั พันธ์กับผู้อ่นื ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต ความไม่โลภและไม่เบียดเบียนผู้อ่นื ความเมตตา ความรู้ รัก
สามัคคี ความรักชาติและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมี “ความเพียร” คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
มีสติ ปั ญญาและรอบคอบ อันจะทาให้ ดาเนิน วิถีชีวิตอย่ างมีความสุข รู้จั กประมาณตน มี เหตุผลและ
รอบคอบ ระมัดระวัง นาไปสู่ “สังคมแห่ งศีลธรรมความดี ” ที่มีความสมดุลระหว่าง “โลกวัตถุ” กับ
“จิ ตวิญญาณ” และมีความสันติสุข พร้ อมไปกับการพัฒนาคนให้ มี “ปั ญญาหรือความรอบรู ”้ ให้ ร้ ูตัว
เองและรู้นอกตัว โดยเชื่อมโยงฐานความรู้ในตัวคนจากชีวิตจริงเข้ ากับฐานความรู้ในหลักวิชาอย่างบูรณาการ
ให้ ร้ ูรอบด้ าน กระตุ้นให้ ใฝ่ รู้และส่งเสริ มให้ เกิดเครื อข่ ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภูมิปัญญาในตัวคนที่มี
หลากหลาย และถ่ายทอดเป็ นภูมิปัญญาเปิ ดเผยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์เป็ น
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้ องกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ นาไปสู่
“สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้” อัน จะเป็ นภู มิ คุ ม้ กัน ให้ค นมี ความรอบรู เ้ ท่ าทัน และพร้อมเผชิ ญ ต่ อการ
เปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้
ขณะเดียวกันพั ฒนา “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ”้ อย่า งเป็ นระบบ ให้ สอดคล้ องกับ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทย และสอดคล้ องกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ ความสาคัญต่อการวิจัยและพัฒนา
๙
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในแนวพึ่งตนเอง หรือมีความได้ เปรียบทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็ นลาดับแรก เน้ นเทคโนโลยีท่สี ่งเสริมการผลิตมากกว่าการบริโภคของ
ประชาชนโดยเฉพาะสินค้ าฟุ่ มเฟื อย หรือเน้ นเทคโนโลยีท่ใี ช้ ประโยชน์จากทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ทุน มนุ ษ ย์อ ย่า งสอดคล้อ งกับ วั ฒ นธรรมและสิ่งแวดล้ อ ม ๑๐ 10โดยใช้ ป ระโยชน์ จากศั ก ยภาพของทุ น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท่ีมี อ ยู่ แ ล้ ว และจากทุ น “วั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ” ที่มี คุ ณ ค่ า
หลากหลายซึ่งต้ องรักษาและสืบสานสู่คนรุ่นหลัง โดยนามาต่อยอดผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ เป็ น
จุดแข็งในการสร้ างสรรค์คุณค่าเพิ่มในการผลิตสินค้ าและบริการของไทย รวมตลอดทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้ องกับศั กยภาพความได้ เปรี ยบในการผลิ ตสินค้ าไทย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่ อสร้ า งรากฐานของอุตสาหกรรมไทยให้ สามารถพึ่ งตนเองทาง
เทคโนโลยีได้ มากขึ้น ลดการพึ่งพาความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันจะเป็ นการเพิม่ ผลิตภาพ
และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันต่อภัยคุกคามที่เกิดจากกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลก
(๒) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงสู่ ร ะดั บ จั ง หวั ด และ
ภายนอก
เพื่อสร้ างความสมดุลในประโยชน์ของการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ น
ธรรม เป็ นการพัฒนา “เศรษฐกิจประชาชน” และ “สังคมชนบท” ที่ให้ ความสาคัญกับการรวมกลุ่มและ
พลังความร่ วมมือ ของประชาชนใน “การสร้างความเข้มแข็ งของชุมชนท้อ งถิ่น อย่างยัง่ ยืน ” โดย
การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดพื้นที่เป็ นตัวตั้ง เพื่อให้ เกิดความสมดุลของการพัฒนาและความยั่งยืนของ
การใช้ ทุน ทั้งทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่ างบูรณาการและเกื้อกูลกัน สอดคล้ องกับศั กยภาพพื้ นที่ในแต่ละชุ มชนท้ องถิ่น ซึ่งมีอัตลักษณ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น “เป็ นการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน” โดยยึดมั่น
ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เป็ น “ภูมิคุม้ กัน” ต่อผลกระทบที่ชุมชนท้องถิ่นอาจได้ รับจากภายนอก
และกระแสโลกาภิวัตน์ คือ “การใช้ชีวิตบนพื้ นฐานของการรูจ้ ักตนเอง” รู้จักพัฒนาตนเอง “การคิด
พึง่ พาตนเองและพึง่ พาซึ่งกันและกัน ” ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และ “การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
รู้จักลดกิเลสและความต้ องการของตนเองลง และทาประโยชน์ให้ แก่ส่วนรวมมากขึ้น
ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่นควรเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน เริ่มจาก
“การพึ่งตนเอง” ในระดับครอบครัว ในเรื่ อ งปั จ จั ยสี่แ ล้ ว จึ งพั ฒนาตนเองให้ “สามารถอยู่ ไ ด้อ ย่ าง
พอเพียง” ด้ วยการลดรายจ่ าย เพิ่มรายได้ และอดออมให้ พอมีพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่นื แก้ ไขปัญหาตามเหตุและปัจจัยด้ วยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ก่อนคิดพึ่งผู้อ่นื เมื่อมี
ความเข้ มแข็งและเป็ นอิสระแล้ ว จึงพัฒนาขึ้นมาเป็ นการแลกเปลี่ยนในขั้นพึ่งพากันและกัน นาไปสู่การ
รวมกลุ่มกันในระดับชุมชนและท้องถิน่ และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมี “การจัดการความรูแ้ ละ
กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน” ให้ ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ รับอานาจและสิทธิในการ
เข้ าถึงและจัดการทรัพยากร สามารถตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ และจัดการ “ทุน” ของตนเองได้ อย่างมี
๑๐
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ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนในชุมชน และ
มีธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรชุมชนท้ องถิ่นจนสามารถ “พึง่ พาตนเอง” ในระดับชุมชนท้องถิ่น
แล้ วจึงพัฒนา “เครือข่าย” สู่ภายนอกกับชุมชนอื่นแบบช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน
นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ต้ องมีบทบาทสนับสนุนให้ เกิดความเข้ มแข็งของชุมชน โดย
ยึดหลักการทางานแนวพระราชดาริ “ภู มิสงั คม” และ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่ อสร้ าง “สัน ติ
สมานฉันท์และความเจริญที่ย่ังยืน” ปรับกลไกและกระบวนการทางานให้ เอื้อต่อวิถีการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่น กระจายอานาจและให้ ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้ สามารถบริหารจัดการตนเอง และสนับสนุน
การสร้ างเครื อข่ายวิถี เศรษฐกิจชุ มชนและวิสาหกิจชุ มชนให้ เข้ มแข็ง และสามารถพั ฒนาเชื่อมโยงกับ
ภายนอกอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน อันจะทาให้ ชุมชนท้ องถิ่นดารงอยู่ ได้ อย่ างมีอัตลั กษณ์ มีศักดิ์ศรี และ
อยู่อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันจาเป็ นต้องสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในลักษณะเชื่อมโยงและพึ่งพากันให้เข้มแข็ งและยัง่ ยืน เพื่อสร้ างโอกาสการพัฒนา
สร้ างงานและสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชนและชุมชนท้ องถิ่นในภูมิภาคและชนบท และขยายเชื่อมโยงสู่
โลกาภิวัตน์ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ควบคู่ไปด้ วย
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของประเทศ
เพื่ อ สร้ างความสามารถในการแข่ งขั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ของ “เศรษฐกิ จธุ รกิ จ ” ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ บนฐานการผลิ ต ที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง แกร่ ง ของประเทศ หรื อ การผลิ ต บนฐานความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งอยู่บนพื้นฐานศักยภาพและความได้ เปรียบ
ด้ านอัตลักษณ์และคุณค่าของทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจ ที่มีสะสมมานานของชาติ
ซึ่งประเทศอื่นเลียนแบบได้ ยาก และคนไทยสามารถต่อยอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้ างนวัตกรรม
ใหม่ ข้ ึ น ได้ ด้ ว ยตนเอง เหมาะสมกับ ปั จ จั ยพื้ นฐานหรื อ ทุ น ที่มีอ ยู่ เ ดิ มในประเทศ ดังนั้ น จึ งต้ องปรั บ
โครงสร้ างการผลิตของประเทศให้ เข้ มแข็งและแข่งขันได้ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการบนฐาน
องค์ความรู้ โดยเน้ นการสร้ างคุณค่า ให้ กับสินค้ าและบริ การของไทยที่มีจุดเด่นด้ านวัฒนธรรม อัธยาศัย
ไมตรี และเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อพัฒนา “ความเก่ง” ในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์
ในการสร้ างความแข็งแกร่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ สามารถแข่งขันได้ ต้ องยึดหลัก
“พึง่ พากันและกัน” โดยใช้ กระบวนการพัฒนาเครือข่ายรวมกลุ่มกันเป็ นคลัสเตอร์ และเชื่อมโยงห่ วงโซ่
บนฐานความรู แ้ ละนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่ อลดต้ นทุน ยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน ความรวดเร็ว
ในการประกอบธุรกิจ นาไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้ กับสินค้ าและบริการ โดยภาครัฐ มีบทบาทสนับสนุนด้ าน
การพัฒนาคุณภาพคน การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของเมืองและระบบโลจิสติกส์ และบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจส่วนรวมให้ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการความเสี่ยงให้ เป็ นภูมิค้ ุมกันที่ดีพร้ อม
รับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการส่งเสริมการออม เพิ่มทางเลือกการระดมทุน และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและการพึ่ งพา
ต่างประเทศ และให้ มีการกระจายรายได้ และผลประโยชน์จากการพั ฒนาอย่ างเป็ นธรรมในทุกภาคส่วน
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดทั้งการเสริมสร้ า งความร่วมมือเป็ น พัน ธมิตรการพัฒนากับ กลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้ านและนานาประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาทและความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก
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พลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสการค้ า การลงทุนเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ นามาซึ่ง
ความหลากหลายและซับซ้ อนในภาคการผลิตและบริการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมที่
ได้ ถูกคิดค้ นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ การประกอบธุรกิจมิได้ มุ่งเพียงตอบสนองความต้ องการ
ภายในประเทศเท่านั้น แต่ต้องคานึงถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้ วย ภาคธุรกิจเอกชน
จึงต้ องมี “ความรอบรูเ้ ท่าทัน” บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจทางธุรกิจและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์เพื่อเป็ น “ภูมิคุม้ กันที่ดีในธุ รกิจ” นอกจากนี้ การ
ประกอบธุรกิจต้ องคานึงถึง “หลักพอประมาณและความมีเหตุผลในเชิงธุ รกิจ”ในการพัฒนาตนเอง
เพื่อดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยั่งยืน “มีความรับผิดชอบ”ไม่เบียดเบียนทั้งต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน
กิจการและต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เมื่อธุรกิจเข้ มแข็งแล้ ว ควรมีส่วนร่ วมสร้างชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็ งและน่าอยู่ ซึ่งไม่เพียงสร้ างประโยชน์ต่อส่วนรวมจากการคืนกาไรให้ กับสังคม แต่ยังเป็ นการ
สร้ างความเข้ มแข็งให้ องค์กรอย่างยั่งยืนด้ วย
(๔) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ สามารถรักษาสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และใช้ ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดี ให้ เป็ นฐานการดารงวิถีชีวิตของประชาชนและ
ชุมชนท้ องถิ่นในสังคมชนบทได้ อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยอนุ รักษ์ ฟ้ ื นฟูดิน ลุ่มน้า ป่ าไม้ ชายฝั่งทะเล
และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้ างความเป็ นธรรมให้ ชุมชนมีสิทธิในการเข้ าถึงและจั ดการทรัพยากร
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่นและสร้ างจิตสานึกของประชาชนและชุมชนให้ มี “จริยธรรม” ในการอนุ รักษ์
และใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้ อมทั้งพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยู่บนฐานความรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น และความสามารถในการจัดการของชุมชน เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้าน
อาหารและสุขภาพ โดยพัฒนาอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน ให้ เกิดกระบวนการพึ่งตนเองของชุมชนท้ องถิ่น
ได้ อย่างมั่นคง แล้ วจึงขยายโอกาส สร้ างเครือข่าย ยกระดับภูมิปัญญาและนวัตกรรม สร้ างคุณค่าเพิ่มของ
การผลิตสินค้ าและบริการให้ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและตลาดโลกในระยะยาว
นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อ มที ่ดีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
ต้ องส่งเสริ มให้ เกิด “การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน ” โดยปรั บเปลี่ยนแบบแผนการผลิตให้ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมและใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม
โดยเฉพาะในสั ง คมเมื อ ง ให้ มุ่ ง สู่ “ความพอเพี ย ง” มากขึ้ น รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การมลพิ ษ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(๕) การเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสังคมไทย
เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ กับทุกภาคส่วนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ และประเทศไทยมีเสถียรภาพสามารถยกระดับขึ้นสู่ความเป็ นสากลในประชาคมโลก
โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศบนหลัก
ธรรมาภิ บ าลและประชาธิ ป ไตย ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิจ เอกชน ภาคประชาสัง คม
ภาคปัจเจกชนและครอบครัว มีส่วนร่วมผนึกพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการสังคมไทย
ให้ มีการสร้ างความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง จะทาให้ การทุจริตประพฤติมิชอบกระทาได้ ยาก
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบได้ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ง มี ก ฎเกณฑ์ ท่ีดี ก าหนด

ธ

ความสัมพั นธ์ของทุกภาคส่วนที่ยุติธรรมชัดเจน และสร้ าง “สิทธิ” และการยอมรับในส่วนรวมของแต่ละ
ภาคส่วนในสังคม
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ จ าเป็ นต้ อ งลดขนาดของภาครัฐ ให้เ ล็ ก กระทัด รัด และ
มีประสิทธิภาพ โดยปรับบทบาทภารกิจจากเดิมที่ใช้ อานาจควบคุมและสั่งการมาเป็ นการกากับดูแลและ
สนับสนุ นบทบาทของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนให้ มี การดาเนินการร่ วมกันในลักษณะหุ้นส่วน
การพัฒนา และลดบทบาทและอานาจของส่วนราชการในส่วนกลางลง โดยเพิ่มบทบาท มอบอานาจ
และกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจและด าเนิ น การให้ แ ก่ ส่ ว นราชการในพื้ นที่ คื อ ส่ ว นภูมิ ภ าคและ
ส่วนท้ องถิ่น พร้ อมทั้งปรับกลไกและกฎหมายเกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้สนับสนุ น
การพัฒนาในระดับพื้ นที่และชุมชนท้องถิน่ ให้ จังหวัดสามารถตั้งและรับการจัดสรรทรัพยากรโดยตรง
เองได้ เพื่ อน ามาพั ฒนาจั งหวั ดให้ สอดคล้ องกับ “ภูมิสังคม” และเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็ง ของชุ มชน
ท้ องถิ่นและความต้ องการของประชาชน ขณะเดียวกัน ปฏิรูปภาคธุ รกิจเอกชนให้โปร่งใสและถูกต้ อง
เป็ นธรรมยิ่งขึ้น โดยลดการผู กขาด เร่ งการแข่งขันที่เป็ นธรรมและคุ้ มครองผู้ บริ โภค พร้ อมไปกับ เร่ ง
สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน และเพิ่ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการประเทศให้ เกิดการคานอานาจภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน รวมตลอดทั้ง เสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
การวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยเพิ่มอานาจแก่ประชาชนมากขึ้น
โดยสรุ ป แนวคิ ดและทิ ศทางการพัฒนาประเทศอย่ างยัง่ ยื นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงเป็ น “การสร้างภู มิคุม้ กันให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ” โดยการพั ฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางการพั ฒนา” และวิถีการพั ฒนาอยู่บน
พื้ นฐานของ “ดุ ลยภาพเชิ งพลวั ต” ที่เชื่ อมโยงทุ กมิ ติ อย่ างบู รณาการ ทั้งมิ ติตั วคน สังคมและวั ฒนธรรม
เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อมและการเมื อง รวมทั้งความสมดุ ลระหว่ างมิ ติ ทางวั ตถุ กั บจิ ตใจของคนในชาติ
ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหว่างภายในคือ “ความเข้ มแข็งในการพึ่งตนเองของฐานรากของสังคม
และความสมดุ ลในประโยชน์ ของทุ ก ภาคส่ วนเศรษฐกิ จและสั งคมอย่ า งเป็ นธรรม” กั บ ภายนอกคื อ
“ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้ างพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน์ ” โดยให้ ความสาคัญ
กับการนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้ เปรียบด้ านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติท้งั “ทุนสังคม”
“ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม” และ “ทุนเศรษฐกิจ” มาใช้ ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน
พร้ อมทั้งเสริมสร้ างให้ แข็งแกร่ งเป็ นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศให้ ม่ันคงและสมดุล ควบคู่ไป
กับการเสริ มสร้ างระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยใช้
ความรอบรู้ คุณธรรมและความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่อยู่บนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีระบบภูมิค้ ุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระบวนทรรศน์การพัฒนาดังกล่าวนี้จะเป็ นภูมิค้ ุมกันประเทศ
ให้ สามารถปรั บตัวพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์
ทั้งด้ านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิจได้ เป็ นอย่างดี อันจะนาไปสู่ “ความอยู่ดีมีสุข” ของ
คนไทยทั้งชาติ เป็ น “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน” และประเทศไทยสามารถ “ดารงอยู่” ในประชาคมโลกได้
อย่างมีเอกราชและอธิปไตยที่มนั ่ คง มีศกั ดิ์ศรีและเกียรติภูมิ สงบสุขและสันติกบั โลกในที่สุด
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ปฐมบทท
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับบริบทการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ ๑๑
สรุ ปสาระสาคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)

ส่วนที่ ๒๑
การเปลีย่ นแปลงของบริบท
การพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์
สถานะ และวิสัยทัศน์ ของประเทศไทย

ส่วนที่ ๓๑
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ สู่ การปฏิบัติ

บ ท ที่ ๑
การเปลีย่ นแปลงของบริบทการพัฒนา
ในกระแสโลกาภิวตั น์ สถานะ
และทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

บ ท ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคน
และสั งคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้

บ ท ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุ มชนและสั งคมให้ เป็ นรากฐาน
ที่มั่นคงของประเทศ

บ ท ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้
สมดุลและยัง่ ยืน

บ ท ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสร้ างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม

บ ท ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศ

บ ท ที่ ๗
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบตั แิ ละ
การติดตามประเมินผล

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑

แนวทางการลงทุนในช่ วงแผนฯ ๑๐

ภาคผนวก ๒

กรอบและแนวทางการพัฒนากฎหมายใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

ภาคผนวก ๓

หัวข้ อศึกษาวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

พระปฐมบรมราชโองการ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“เราจะครองแผ่ นดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชน์ สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม”
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

บ ท ที่ ๑
การเปลีย่ นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์
สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
๑ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ สู่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็ นจุ ด เปลี่ ย นส าคั ญของการวางแผนของ
ประเทศ นั บ เป็ นแผนปฏิ รู ป ความคิ ด และคุ ณ ค่ า ใหม่ ข องสั ง คมไทย และประสบความสาเร็ จ เชิ ง
กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ซึ่ งการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑ ถึ งฉบับที่ ๗ ร่ วมกันได้ขอ้ สรุ ปว่า แม้เศรษฐกิ จขยายตัวดี แต่การพัฒนาคนและสังคมและการฟื้ นฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่เสื่ อมโทรมยังเป็ นไปได้ช้า ส่ งผลให้การพัฒนาไม่สมดุ ลและไม่
ยัง่ ยืน จึงนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนกระบวนทรรศน์การพัฒนาใหม่ที่เน้น “คนเป็ นศู นย์ กลางการพัฒนา”
และใช้เศรษฐกิ จเป็ นเครื่ องมื อช่ วยพัฒนาคนให้มีความสุ ขและมี คุณภาพชี วิตที่ ดี พร้ อมทั้งปรั บเปลี่ ยน
วิธีการพัฒนาแบบแยกส่ วนมาเป็ นบูรณาการแบบองค์รวม และเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายในสังคมมีส่วนร่ วม
ในทุ ก ขั้น ตอนการพัฒ นา กระบวนทรรศน์ ก ารพัฒนาใหม่ น้ ี มี พ้ื นฐานมาจากแนวทางการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงใช้เป็ นหลักการทรง
งานมาตลอดเวลาหกทศวรรษนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่ งเป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับชี วิตของ
สังคมไทยและนาไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตาม ในปี แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เมื่อประเทศไทยต้องเผชิ ญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างรุ นแรงและส่ งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็ นอย่างมาก การดาเนิ นนโยบายจึงให้ความสาคัญกับการ
แก้ไขฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมัน่ คง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่ก่อให้เกิดปั ญหาการว่างงาน
และความยากจนเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว พร้ อมทั้งปฏิ รูประบบการบริ หารจัดการทั้งภาครั ฐและภาคธุ รกิ จ
เอกชน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ก ารดาเนิ นงานยุท ธศาสตร์ ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ กระท าได้ไ ม่ เต็ม ที่
อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการขับเคลื่อนพลังทางสังคมให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง และนาไปสู่ การสร้ างแนวคิดพื้นฐานในการจัดทารัฐธรรมนู ญ

๒
แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ งถือเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานทางสังคมที่สาคัญและเป็ นเครื่ องมือ
สาหรับการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐) ได้ อัญเชิ ญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็ นปรัชญานาทางการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวม
ที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่ องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให้ความสาคัญกับการแก้ไข
ปั ญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง และการเชื่ อมโยงกับ
ตลาดโลกให้มี ภูมิ คุ ้ม กันต่ อกระแสการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่ ง ตนเองได้ม ากขึ้ น
เพื่อให้เศรษฐกิ จสามารถกลับมาขยายตัวได้อย่า งมัน่ คง ขณะเดี ย วกัน มุ่ง การพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัว
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ประสบความสาเร็ จ ที่น่าพอใจ กล่ าวคือ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตัวได้ อย่ างต่ อเนื่อง ในอัตราเฉลี่ ยร้ อยละ ๕.๗ ต่อปี
รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่ม จาก ๘๖.๓ พันล้านบาทในปี ๒๕๔๕ เป็ น ๑๐๙.๗ พันล้านบาท ในปี ๒๕๔๘
และยัง มี เ สถี ย รภาพที่ ม ัน่ คงตามกรอบเป้ าหมายการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ ส่ ว นรวม แม้เผชิ ญ
ปั ญหาต่างๆ เช่น การระบาดของโรคอุบตั ิใหม่หรื อโรคระบาดซ้ า ธรณี พิบตั ิภยั และราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เป็ นปั ญหาสาคัญในช่วงวิกฤตก็ปรับตัวสู่ ความมัน่ คง
โดยอัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ยต่า อยูใ่ นกรอบเป้ าหมายที่ร้อยละ ๓.๐ ต่อปี สัดส่ วนหนี้ สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ หนี้ ต่ า งประเทศ และหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ใ นระบบการเงิ นลดลงมาก ดุ ล บัญ ชี
เดินสะพัดเฉลี่ยเกินดุลร้อยละ ๓.๑ ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่ งสู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนด และ
ทุ น ส ารองระหว่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ฐ านการผลิ ต มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘ ต่อปี สู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนด ทั้งนี้เป็ นผลจากประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิ ตที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งไรก็ ตาม การพัฒนาด้า นคุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพยัง ช้า กว่า เป้ าหมาย โดยที่ ก าร
ขยายตัวด้านปริ มาณเร่ งตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าการปรับตัวด้านประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพ ระบบเศรษฐกิ จ
ไทยจึงยังมีฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันที่ตอ้ งพึ่งพาวัตถุดิบและค่าแรง
ราคาถูก และการใช้ทรั พยากรที่ เข้มข้น โดยอาศัยความต้องการในตลาดส่ งออกเป็ นกลไกขับเคลื่ อนที่
สาคัญ ขณะเดียวกันการพึ่งพิงปั จจัยภายนอกทั้งวัตถุดิบ ทุนและเทคโนโลยียงั มีสัดส่ วนสู ง เศรษฐกิจไทย
จึงยังไม่เข้มแข็งพอและอ่อนไหวต่อปั จจัยภายนอกและความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก สะท้อนถึงความ
ไม่สมดุลในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการขาดระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันที่ดีของ
ระบบเศรษฐกิจไทย

๓

ในด้ านคุ ณภาพชี วิตของคนไทยดี ขึ้น ส่ ง ผลให้ความอยู่ดีมีสุ ขโดยรวมมี ทิศทางดี ข้ ึ น สัดส่ วน
ความยากจนได้ลดลงมากจากร้อยละ ๑๕.๖ ในปี ๒๕๔๕ เหลือร้อยละ ๑๑.๓ ในปี ๒๕๔๗ และความ
เหลื่ อมล้ า ทางรายได้ระหว่างคนจนกับ คนรวยมี แนวโน้ม ดี ข้ ึ น ขณะเดี ย วกันการส่ ง เสริ ม การมี งานท า
ส่ งผลให้การจ้างงานอยู่ในระดับค่อนข้างเต็มที่และสู งกว่าเป้ าหมาย ระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนดี
ขึ้ นมากอันเนื่ องมาจากการดาเนิ นการเสริ มสร้ างสุ ขภาพอนามัย ท าให้คนไทยร้ อยละ ๙๖.๓ มี หลัก ประกัน
สุ ข ภาพ รวมทั้ง คนส่ วนใหญ่ ไ ด้รับ บริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารของสั ง คมมากขึ้ น ส าหรั บ
ศักยภาพคนไทยโดยรวมดี ข้ ึน แต่ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษายังต่ากว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ไม่ต่ากว่า ๙ ปี
โดยในปี ๒๕๔๘ คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕ ปี การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมต้นมีเพียงร้อยละ ๓๙.๘ ต่ากว่าเป้ าหมายร้อยละ ๕๐ ที่กาหนด ขณะที่การดาเนิ นงานป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดอย่า งจริ งจัง ส่ งผลให้ความรุ นแรงของปั ญหาลดลง อย่างไรก็ตาม ประเด็ น
ปั ญหาที่ ตอ้ งให้ความสาคัญต่อเนื่ อง ได้แก่ การพัฒนาคุ ณภาพคน การแก้ปัญหาความยากจนและความ
เหลื่ อมล้ า ทางรายได้ข องประชาชน การสร้ างความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพย์สิ น การบริ หารจัดการ
ภาครัฐในเรื่ องความโปร่ งใส เพื่อสร้างความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมีความก้ าวหน้ ามาก
ขึ้น แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ประโยชน์ ไ ด้ เท่ าที่ควร ยังมี การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไปในกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก การฟื้ นฟูบูรณะยังทาได้นอ้ ย ส่ งผลกระทบและเกิ ด
ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ การขาดภูมิคุม้ กันของระบบนิ เวศ
ผลการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ พบว่า พื้นที่ป่า
ชายเลนมี ๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร่ เพิ่มขึ้นสู งกว่าเป้ าหมาย ๑,๒๕๐,๐๐๐ ไร่ แต่การลดปั ญหาเรื่ องดิ นยังดาเนิ นการ
ได้ต่ า กว่า เป้ าหมาย ขณะที่ก ารรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อมและการลดมลพิษยังมี ปัญหาแหล่ งน้ าเสื่ อม
โทรมมากขึ้น และการจัดการของเสี ยอันตรายยังทาได้ต่ากว่าเป้ าหมาย ในระยะต่อไปจึงยังจาเป็ นต้องเร่ ง
ฟื้ นฟูและรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้คงความสมบู รณ์ เพื่อเป็ นรากฐานที่ มนั่ คงของ
ประเทศ และเพื่อการดารงชีวติ ของคนไทยอย่างยัง่ ยืน
แนวโน้ มในช่ วงต้ นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ประเทศไทยจะยังคงต้องเผชิ ญปั ญหาราคาน้ ามัน
ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้ อและดุลบัญชี เดินสะพัด แต่สถานการณ์โดยรวมเมื่อเทียบกับแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ถื อว่าเอื้ออานวยต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่ จะสามารถให้ความสาคัญกับเป้ าหมาย
ระยะยาวของการพัฒนา ที่มุ่งไปสู่ การพัฒนาที่มีความสมดุลและคนมีความสุ ขได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนั้น
แนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงของโลกาภิ วตั น์ ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การพัฒนาในอนาคต แสดงว่า เศรษฐกิ จ และ
สังคมไทยจะต้องเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริ บ ทและส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาใน
มิติต่างๆ รุ นแรงขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง

๔

ในอนาคตเพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชน์อย่างรู ้เท่าทันโลกาภิวตั น์และสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ทุกภาค
ส่ วนตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๕

๒ บริบทการเปลีย่ นแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคต
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สาคัญ ซึ่ งมีผลกระทบ
ทั้งที่เป็ นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องมี
การเตรี ยมความพร้อมและรู ้จกั นาศักยภาพที่มีอยูม่ าปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
แนวโน้มของบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมี ๕ บริ บท ดังนี้

๒.๑ การเปลีย่ นแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก
(๑) การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงในตลาดการเงินของโลก
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ที่การเคลื่อนย้ายเงินทุน สิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ
มีความคล่องตัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์การค้าโลกเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง และ
แนวโน้ ม การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางการค้า และการลงทุ น ทั้ง ในระดับ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุ ภาคี และการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรี มีความเข้มข้นและมีบทบาทชัดเจนมากขึ้ น
ขณะที่บทบาทการเป็ นผูน้ าการค้าโลกของสหรัฐอเมริ กาลดลงจากภาวะความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจที่ขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังอย่างต่อเนื่อง เกิดการก่อตัวของศตวรรษแห่งเอเชียที่มีจีนและอินเดียเป็ น
ตัว จัก รใหม่ ที่ ส าคัญในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โลก ประกอบกับ การขยายตัว ของตลาดการเงิ น และ
พัฒนาการเครื่ องมือทางการเงิ นใหม่ๆ ที่ทาให้เกิ ดการรวมตัวทางด้านการเงิ นระหว่างประเทศและธุ รกิ จ
กองทุนบริ หารความเสี่ ยง (Hedge Fund) ขยายตัวในระดับสู ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็ นทั้งภัย
คุกคามทางเศรษฐกิ จที่แต่ละประเทศต้องเผชิ ญและปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์การค้าที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
สร้ างแรงกดดันในการกากับดูแลการเคลื่ อนย้ายทุนจากต่างประเทศไม่ให้เกิ ดความผันผวนต่อตลาดเงิ น
และอัตราแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันได้สร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ เพิ่มช่องทางระดมทุนของธุ รกิจเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นมีความยึดหยุน่ และรวดเร็ วมากขึ้น ช่วยสนับสนุ นการพัฒนาทักษะวิทยาการ
ด้านต่างๆ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ประเทศต่างๆ
รวมทั้งประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องดาเนิ นนโยบายการค้าในเชิ งรุ ก เพื่อสร้ างความเชื่ อมโยงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการผลิตโลก
(๒) ความเชื่ อ มโยงของเศรษฐกิจ ไทยกับเศรษฐกิจโลกและภู มิภ าค และผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย

๖
ประเทศไทยมี บทบาทในเวที ระหว่างประเทศจากการเป็ นสมาชิ กภายในกลุ่ มข้อตกลง
การค้า และข้อตกลงเขตการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆ จานวนมาก อาทิ ความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซี ยน (ASEAN) และเอเชี ย -แปซิ ฟิก (APEC) ความร่ วมมื อในการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มแม่น้ าโขง(Great
Mekhong Sub – region: GMS) ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มบังคลาเทศ-อินเดีย-พม่า-ศรี ลงั กา-ไทย
(BIMST-EC) รวมทั้ง บทบาทในองค์ก ารสหประชาชาติ การเป็ นผูป้ ระสานงานประชุ ม เอเชี ย -ยุโรป
(ASEM) การประชุ ม UNCTAD การประชุ มกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด เป็ นต้น จึงทาให้ประเทศไทย
สามารถขยายโอกาสเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดกติ ก าด้ า นต่ า งๆ ของโลกให้ ส อดคล้ อ งกับ
ผลประโยชน์ของประเทศ และเป็ นโอกาสให้ประเทศไทยดาเนินนโยบายการค้าเชิงรุ กและการขยายตลาด
ส่ งออก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุ ณภาพคน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมกับการเพิ่มผลิ ต
ภาพการผลิต การเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู ้และความเป็ นไทยที่สอดคล้อง
กับศักยภาพและความเป็ นไปได้ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็ นการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ รวมทั้งช่วยส่ งเสริ มให้ไทยเป็ นศูนย์กลางด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ท า ง
การค้าและมาตรฐานทางการเงิ นใหม่ของโลก ต้องวางยุทธศาสตร์ การแข่งขันเพื่อดึ งดู ดเงิ นทุนและการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างความแข็งแกร่ งของเศรษฐกิ จไทย ปรับปรุ ง
ระบบบริ หารเศรษฐกิจส่ วนรวม ให้สร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คล่องตัวและมีเสถี ยรภาพ โดยเฉพาะ
การกากับดู แลการเคลื่ อนย้ายเงิ นทุ น การพัฒนาตลาดการเงิ นที่ เป็ นมาตรฐานสากล ให้เชื่ อมโยงตลาด
การเงิ นระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสร้ า งความเข้มแข็งและการบริ หารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลของภาคธุ รกิจเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

๒.๒ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้าวกระโดด
(๑) พัฒนาการทางเทคโนโลยีส่ ู เศรษฐกิจยุคใหม่ และผลกระทบต่ อการพัฒนาของโลก
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลักดัน
การเติบโตของเศรษฐกิ จยุคใหม่ที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับความคิดสร้ างสรรค์ และ
ความรู ้ ที่เหมาะสม ให้กลายเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่าเป็ นการใช้เทคโนโลยีเช่น เครื่ องจักร ควบคู่
กับปั จจัยด้านแรงงานและเงินทุนในการผลิตเช่นอดีต ปั จจุบนั การนาเทคโนโลยีมาผสมผสานต่อยอดกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และนวัตกรรมทาให้เกิ ดการเพิ่มคุ ณค่าของสิ นค้าและบริ การที่ มีลกั ษณะเฉพาะและ
พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ ส่ งเสริ มกระบวนการผลิ ตที่ สะอาด ช่ วย
ประหยัดการใช้ทรัพยากร และลดปริ มาณของเสี ยและมลพิษได้มากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จาก

๗
เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ช่วยสร้ างโอกาสการเรี ยนรู ้ ให้คนไทย ให้เข้าถึ งข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ได้
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถปรับตัวรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสั่งสมทุน ที่
ประเทศต่างๆ ให้ความสาคัญในการลงทุนวิจยั พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพียงอย่าง
เดี ย วมี ก ารลงทุ น โดยรั ฐ บาลของประเทศต่ า งๆ ทั่ว โลก ถึ ง ๓ พัน ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ
๑๒๒,๔๙๐ ล้านบาท

๘

(๒) ผลกระทบจากการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีต่อประเทศไทย
สถานการณ์ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยู่ใ น
ระดับต่า ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ โดยรวมของประเทศไทยอยูใ่ นลาดับเกือบสุ ดท้ายเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งขัน มีการลงทุนวิจยั พัฒนาเฉลี่ยประมาณปี ละ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็ นเพียงร้อยละ ๐.๒๖
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ขณะที่การใช้เทคโนโลยีการผลิตสิ นค้าของภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมส่ วนใหญ่ของไทยยังเป็ นการผลิตสิ นค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับพื้นฐาน เช่ น การผลิ ต
เสื้ อผ้า สิ น ค้า อุ ป โภค/บริ โ ภค และการประกอบอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ รายจ่ า ย
ค่าธรรมเนี ยมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในช่ วงระยะเวลาที่ผ่านมา แสดงว่า การขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จของประเทศไทยเป็ นการเติ บโตที่ ไม่ได้อาศัยการมี เทคโนโลยีของตัวเอง ซึ่ งหากยังไม่มีการ
เปลี่ ยนแปลงสถานภาพและวิธีการดาเนิ นกิ จกรรมการผลิ ตที่เป็ นอยู่ จะไม่ช่วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อการ
ปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิ จฐานความรู ้ ที่เหมาะสม และตกอยู่ในฐานะที่ตอ้ งพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ตลอดเวลา ดังนั้นการเตรี ยมความพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต จึงเป็ นปั จจัย
สาคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะต้องมีการบริ หารจัดการองค์
ความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบ ทั้ง การพัฒ นาหรื อ สร้ า งองค์ค วามรู ้ รวมถึ ง การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งในสังคมไทย เช่น สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกบั วัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ับ สิ น ค้า และบริ ก าร สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชี วภาพ สนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมและผลักดันให้ใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ มีการ
บริ หารจัดการลิ ขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั รและการคุ ม้ ครองทรั พย์สินทางปั ญญาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
แบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมกับชุมชน

๒.๓ การเปลีย่ นแปลงด้ านสั งคม
(๑) แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของสั งคมโลกและผลกระทบต่ อประเทศไทย
สถานการณ์ประชากรโลกมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสู งอายุจากภาวะเจริ ญ
พันธุ์ทวั่ โลกลดลง ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากพัฒนาการทางการแพทย์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทาให้ประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้วเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น
เกาหลี ใต้ รวมทั้งประเทศกาลังพัฒนาเช่นประเทศไทยที่กาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ส่ งผลให้การออมและ
ความมัง่ คัง่ ของประเทศเหล่านี้ลดลง เนื่องจากผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราต่า นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายใน
ด้ า นส าธ าร ณสุ ขแล ะ ก ารดู แล ผู ้ เ ก ษี ย ณอายุ มี จ านวนที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น ซึ่ งเป็ นทั้ ง โอก าส แล ะ
ภัยคุ กคามต่อประเทศไทยในระยะต่อไป โดยด้านหนึ่ งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สิ นค้า เพื่อสุ ขภาพและการให้บ ริ การด้า นอาหารสุ ขภาพ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นและแพทย์พ้ืนบ้า น สถานที่

๙
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผูส้ ู งอายุจากประเทศเหล่านี้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็ นภัยคุ กคามใน
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ ประเทศที่มีผลตอบแทนสู งกว่า รวมทั้งการแข่งขันใน
การดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่ ประเทศ
(๒) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้ มพฤติกรรมการบริโภคของโลก
และผลกระทบต่ อประเทศไทย
การค้ายุคโลกาภิ วตั น์ที่ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทัว่ ทุกมุมโลกสามารถนามาเผยแพร่ ได้สะดวกรวดเร็ ว
กลายเป็ นทั้งการสร้างโอกาสและปั ญหาใหม่ๆตามมา โอกาสที่เกิดขึ้นคือ ความต้องการบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การที่ เกี่ ย วข้องกับวัฒนธรรมที่ หลากหลายโดยเฉพาะกระแสนิ ย มตะวันออก ส่ ง ผลให้ป ระเทศที่ มี
วัฒนธรรมมายาวนานอย่างประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การที่เชื่ อมโยงกับวัฒนธรรม
และสร้างรายได้มากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคที่มีแนวโน้มให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ
และธรรมชาติ ที่ ข ยายตัว ไปทั่ว โลก ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความตระหนัก ในการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และเกิดกระแสความนิ ยมบริ โภคสิ นค้าเชิ งอนุ รักษ์และสิ นค้าสุ ขภาพ เช่น ธุ รกิจสปา
พืชสมุนไพร แพทย์ทางเลือก อาหารและบริ การดูแลสุ ขภาพ จึงนับเป็ นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยและนามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะเป็ นสิ นทรัพย์ทางปั ญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ขณะเดียวกันปัญหาที่ตอ้ งเผชิญคือการแพร่ ขยายของวัฒนธรรมต่างชาติ อาจจะทาให้
วัฒนธรรมดั้งเดิ มซึ่ งเป็ นทุนสังคมของประเทศเริ่ มเสื่ อมถอยหากไม่ได้รับการอนุ รักษ์และสื บสานอย่าง
เหมาะสม ขณะที่ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่มีแนวโน้มอยูใ่ นเขตเมืองที่แพร่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ วทา
ให้วิถีชีวิตความเป็ นอยู่เปลี่ ยนไป เน้นความสะดวกสบายและให้ความสาคัญกับการเลื อกซื้ อสิ นค้า แต่
ต้อ งใช้ชี วิต อย่า งเร่ ง รี บ มี รูป แบบการบริ โภคที่ ผิ ดโภชนาการและการใช้ชี วิ ตที่ เผชิ ญ แรงบี บ คั้นทาง
เศรษฐกิ จและสังคมมากขึ้ น ประกอบกับเด็กและวัยรุ่ นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารในแง่ ลบเช่ น ภาพและ
สื่ อลามก พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศ เป็ นต้น เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและยัว่ ยุให้เกิด
ความรุ นแรง เป็ นเหตุ ให้การดู แลและป้ องกันเด็กและเยาวชนจากค่านิ ยมที่ ไม่พึงประสงค์เป็ นไปอย่าง
ลาบากมากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ สร้ างความเสี่ ยงใหม่ๆ ด้านสังคมที่ตอ้ งเผชิ ญ รวมถึ งการก่อการร้าย การระบาดของ
โรคพันธุ กรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติ ดในหลากหลายรู ปแบบ เป็ นต้น ล้วนเป็ นเรื่ องที่ แต่ ละประเทศ
จะต้องป้ องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายต่อเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม

๒.๔ การเคลือ่ นย้ ายของคนอย่ างเสรี
(๑) แนวโน้ มการเคลือ่ นย้ายของคนระหว่างประเทศ

๑๐
ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ก ารขนส่ ง และกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ส่ ง ผลให้ มี ก าร
เดิ น ทางทั้ง วัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ การท่อ งเที ่ย วและการท าธุ ร กิจ ในที ่ต ่า งๆ ทัว่ โลกมากขึ้ น ในขณะที่
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ที่ เกี่ ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิ จก็มกั จะมุ่งไปสู่ การส่ งเสริ มให้มีการเคลื่ อนย้ายแรงงานและ
ผูป้ ระกอบการเพื่ อไปท างานในต่ า งประเทศได้ส ะดวกขึ้ น นอกจากนั้นยัง มี ปั จจัย ที่ จะส่ ง ผลให้มี ก าร
เคลื่อนย้ายของคนระหว่างประเทศมากขึ้นในอนาคตที่สาคัญอีก ๒ ปัจจัย ได้แก่ (๑) กาลังแรงงานของกลุ่ม
ประเทศที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุที่ลดลง จะนาไปสู่ ความต้องการแรงงานจากต่างประเทศมากขึ้นและนาไปสู่
การอนุ ญาตให้มีแรงงานต่างชาติเข้าทางานในประเทศมากขึ้น ปรากฏการณ์ น้ ี คาดว่าจะนาไปสู่ โอกาสใน
การเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีทกั ษะระดับต่าถึงปานกลางจากประเทศยากจนและประเทศกาลังพัฒนาไปสู่
ประเทศที่พฒั นาซึ่ งเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุไปแล้ว (๒) สังคมและเศรษฐกิ จฐานความรู ้ ทาให้ประเทศต่างๆ
ตระหนักถึ งความสาคัญของบุ คลากรที่ มีองค์ความรู ้ สูงต่อขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในขณะที่ การปรั บปรุ งระบบการศึ กษาและพัฒนาบุ คลากรด้านต่างๆ ของประเทศจะต้องใช้เ วลานาน
ดังนั้นการส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีประสบการณ์ และความรู ้ มาทางานในประเทศจึงเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งในการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศหนึ่ งซึ่ งเจริ ญเติบโตขึ้นโดยคนที่มี
ความสามารถจากที่ต่างๆ ทัว่ โลกที่ไปทางาน สอนหนังสื อและสร้างองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ องในอดีต หลาย
ประเทศในปั จจุบนั เริ่ มหาทางที่จะดึงดูดบุคลากรที่ขาดแคลนจากประเทศอื่นๆ และในอนาคตการแข่งขัน
ดึงดูดบุคลากรโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความสามารถสู งจะมีความรุ นแรงขึ้น
(๒) ผลกระทบต่ อประเทศไทย
นโยบายของแต่ละประเทศในยุคการเคลื่ อนย้ายคนเสรี จะคานึ งถึ งมาตรการทั้งด้าน
การส่ งเสริ มคนไปทางานต่ างประเทศ การดึ งดู ดคนต่ างชาติ เข้ามาท างานในประเทศ และมาตรการรองรั บ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปั ญหาที่จะมีผลกระทบต่อความมัน่ คงของคนในเชิ งสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยในชี วิตทรั พย์สิน ตัวอย่างเช่ น ปั ญหาโรคระบาดหรื อโรคติ ดต่อ เช่ น โรคทางเดิ นหายใจเฉี ยบพลัน
รุ นแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) ซึ่ งอาจติ ดมากับผูเ้ ดิ นทางหรื อแรงงานต่างชาติ
นอกจากนี้ การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติซ่ ึ งกลายเป็ นพฤติกรรมที่ไร้ พรมแดนแฝงตัวมา
กับธุ รกรรมทางเศรษฐกิจ และรู ปแบบของการท่องเที่ยว เป็ นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสันติภาพในโลก
ซึ่ งหากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะเป็ นปั จจัยที่ทาให้การเคลื่ อนย้ายของคนที่เป็ นไปอย่างเสรี ลดลง โดยประเทศ
ต่างๆ อาจจะเพิ่มมาตรการตรวจรับและคัดเลือกคนเข้าประเทศอย่างรุ นแรง ทาให้โอกาสในการเดิ นทาง
หรื อทางานในต่างประเทศมีน้อยลง โดยบางประเทศอาจจะมีนโยบายรับเฉพาะคนต่างชาติบางกลุ่มหรื อ
บางเชื้ อชาติ แต่ความเป็ นไปได้ของสถานการณ์น้ ี ก็ยงั มีนอ้ ย และหากการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรี มีมากขึ้น
ในอนาคตก็เป็ นบริ บทที่ตอ้ งคานึงถึงในการเตรี ยมยุทธศาสตร์ ท้ งั เชิงรุ กและเชิงรับของประเทศ

๑๑

๒.๕ การเปลีย่ นแปลงด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๑) แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนและความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมโลก
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุ นแรงตามการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ
อุ ณหภู มิ โลกที่ สู งขึ้ นจากภาวะเรื อนกระจก ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ เพิ่ม สู ง ขึ้ น การสู ญเสี ย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ แหล่งน้ าดิ บเพื่อการบริ โภคและเพื่อการผลิ ตอยูใ่ นสภาพที่ขาดแคลน ทรัพยากร
ดินป่ าไม้ ป่ าชายเลน และทรัพยากรชายฝั่ งทะเล ตลอดจนพันธุ์พืชและสัตว์จานวนมากถูกทาลายไปจาก
การกระทาของมนุ ษย์ในช่ วงเวลาเพียง ๒๐๐ กว่าปี ทาให้ความหลากหลายทางชี วภาพลดลงและระบบ
นิ เวศโดยรวมเสี ย สมดุ ล ส่ ง ผลให้เกิ ดธรรมชาติ แปรปรวนและได้ยอ้ นกลับมาสร้ างความเสี ย หายทาง
เศรษฐกิจ บัน่ ทอนคุณภาพชี วิตมนุ ษย์จากการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น ทั้งภาวะน้ าท่วม ภัยแล้ง ไต้ฝุ่น
และเฮอริ เคน ปรากฏการณ์ เอลนิ โญ รวมถึ งการเกิดและแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคที่มีรหัสพันธุ กรรมใหม่ๆ
เช่น โรคซารส์ และไข้หวัดนก เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นข้อจากัดของการผลิตและการดารงชี วิตของประชากรโลก
และนาไปสู่ ความไม่ยงั่ ยืนของการพัฒนาในอนาคต
(๒) ผลกระทบต่ อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
ความตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวผลักดันให้เกิดความเคลื่ อนไหวในเวทีโลก นามาสู่
การสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณี ต่างๆ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่ วมกัน ประเทศ
ไทยจึงได้ร่วมเป็ นภาคีในสนธิ สัญญาที่เร่ งรัดให้มีการดูแลทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในหลายด้าน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อาทิ (๑) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพ (Convention on
Biological Diversity)๑1 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ (๒) อนุ สัญญาว่า
ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็ นทะเลทราย (Desertification)๒2 เพื่อจัดการปั ญหาภัยแล้งและเป็ นการเฝ้ า
ระวังภาวะความแห้งแล้ง (๓) อนุ สัญญาว่าด้วยการอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ า (Convention on Wetlands of
International Importance as Waterfowl Habitat—RAMSAR) เพื่ ออนุ รั ก ษ์และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด (๔) อนุ สัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้จะสู ญพันธุ์ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora—CITES)๓3(๕) อนุ สัญญาว่าด้วยการคุม้ ครอง
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage) เพื่อการจัดการมรดกทางวัฒ นธรรมและธรรมชาติ ที่ คานึ งถึงการ
๑
๒

๓

ประเทศไทยลงนามรับรองอนุ สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพในระหว่างการประชุ มสหประชาชาติว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการ
พัฒนา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ณ กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร
ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
หลังจากให้สตั ยาบัน ประเทศไทยยังคงมีการค้าสัตว์ป่าและพืชป่ า ที่ขดั กับอนุ สัญญาฯ เนื่ องจากยังไม่มีกฎหมายหรื อนโยบายใดๆ รองรับ
จนถูกพิจารณาลงโทษจากกลุ่มภาคีดว้ ยการห้ามทาการค้าสัตว์ป่าและผลิ ตภัณฑ์กบั ไทย เมื่อเดื อนเมษายน ๒๕๓๔ ไทยจึงได้ดาเนิ นการ
แก้ไข ปรับปรุ ง พ.ร.บ. และได้กาหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามอนุสัญญาฯ ทาง CITES จึงยกเลิ กการสั่งห้ามทา
การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์กบั ประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕

๑๒
อนุ รั ก ษ์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพพร้ อมไปกับ การใช้ป ระโยชน์ อ ย่า งเหมาะสมของชุ ม ชน ๔4(๖) อนุ สั ญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change—UNFCC)๕5ว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลที่เกิ ดขึ้น และ (๗)
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและกาจัดของเสี ยอันตรายข้ามแดน (Basel Convention)
อนุ สัญญาสต๊อกโฮส์ มว่าด้วยสารพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistant Organic
Pollutants [POPS]) ซึ่ งประเทศสมาชิ กต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม พันธสัญญาต่างๆ
เหล่านี้ จึงเป็ นข้อผูกมัดและเงื่อนไขข้อจากัดในการบริ หารจัดการเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับ
หน่วยผลิต ให้ปรับตัวภายใต้ขอ้ กาหนดร่ วมกันดังกล่าว
นอกจากนั้น ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมถูกใช้เป็ นเครื่ องมือกีด
กั น ทางการค้ า มากขึ้ น จนอาจจะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ ประเทศที่ มิ ไ ด้ มี ก ารบริ หารจั ด การเพื่ อ ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างดี ดังนั้นประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนกว่าเดิ ม โดยปกป้ องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยัง่ ยืนของระบบนิเวศ พัฒนา
ระบบบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วม ตลอดจน
ปรับรู ปแบบการผลิตสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการประหยัดพลังงานและ
ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ความยัง่ ยืน ความปลอดภัย
และความมัน่ คงของพลังงานของประเทศอย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้ างสมดุ ลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

๓ สถานะของประเทศ
ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิ ญในอนาคต การประเมินผลการพัฒนาที่
ผ่านมาและทบทวนสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลกและสถานะภายในประเทศทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม และการบริ หารการปกครอง แสดงว่า ประเทศไทยมี
ศัก ยภาพและโอกาสในการปรั บ ตัว และได้รั บ ประโยชน์ จ ากกระแสโลกาภิ ว ตั น์ แต่ ย งั มี ป ระเด็ น
เชิ งโครงสร้างหลายประการที่ตอ้ งพัฒนาเพื่อให้คนไทยอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขในสังคมไทยภายใต้บริ บท
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาที่ผา่ นมาได้ส่งผลต่อสถานะของประเทศไทยที่สาคัญ ดังนี้

๓.๑ สถานะด้ านสั งคม

๔
๕

ประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ นภาคีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐
ประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ นภาคี UNFCC เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ และลงนามให้สตั ยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่ งเป็ น
พิธีสารภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ ในวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๔๖

๑๓

(๑) ประเทศไทยอยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศที่มีก ารพัฒ นาคนระดับ กลาง โดยมีแนวโน้ ม การ
พัฒนาคนเพิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง
ระดับการพัฒนาคนของประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับนานาประเทศโดยดัชนี วดั ผลการ
พัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ของ UNDP ที่วดั ด้านสาธารณสุ ข การศึกษาและมาตรฐาน
ความเป็ นอยู่ สรุ ปได้ว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยในช่ วงกว่าสอง
ทศวรรษที่ ผ่ า นมา ค่ า ดั ช นี ก ารพั ฒ นาคนของประเทศไทยมี แ นวโน้ ม ดี ข้ ึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก
ค่าดัชนี ๐.๖๑๔ ในปี ๒๕๑๘ เป็ น ๐.๗๔๙ ในปี ๒๕๓๘ และ ในปี ๒๕๔๘ มีค่าดัชนี เท่ากับ ๐.๗๗๘ อยู่
อันดับที่ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่ งสู งกว่าจีน (๘๕) เวียดนาม (๑๐๘) แต่ต่ากว่าหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น (๑๑) เกาหลี (๑๘) และสิ งคโปร์ (๒๕)
นอกจากนี้ การพิจารณาระดับการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศไทยกับนานาประเทศ
โดยสถาบันอื่นๆ อาทิ สถาบัน IMD WEF และ OECD พบประเด็นสาคัญคือ จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคน
ไทยเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ต่า โดยในปี ๒๕๔๘ อยูท่ ี่ค่าเฉลี่ย ๘.๕ ปี เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้านในเอเชี ย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิ งคโปร์ ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๒ ปี ขณะเดียวกัน การประเมิน
เชิ งคุณภาพการศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศไทยยังล้าหลังกว่าประเทศมาเลเซี ย
และอินเดีย แต่ดีกว่าฟิ ลิปปิ นส์ จีน เกาหลี และอินโดนีเซี ย ขณะที่ประสิ ทธิ ภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่า
คิดเป็ น ๖.๒ เหรี ยญสหรั ฐต่อคนต่อชัว่ โมงเมื่อเที ยบกับมาเลเซี ย เกาหลี สิ งคโปร์ ไต้ห วัน และญี่ป่ ุ นที่
มากกว่า ๑๑ เหรี ย ญสหรัฐ สาหรับ การบริ ก ารสุ ขภาพของไทยที่เป็ นเป้ าหมายสาคัญ ของการพัฒนา
แห่ งสหวรรษส่ วนใหญ่บรรลุเกณฑ์ที่กาหนด ยังคงมีประเด็นด้านสัดส่ วนบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
ต่อประชากรอยู่ในระดับต่ าประมาณ ๓๐ คนต่อประชากรแสนคน ขณะที่ญี่ปุ่นมี ๒๐๑ คน อินเดีย ๕๑ คน
จีน ๑๖๔ คนต่อประชากรแสนคน
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนไทยด้ านการศึกษาเพิม่ สู งขึน้ แต่ ยังต้ องให้ ความสาคัญต่ อการ
พัฒนาด้ านคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชี วติ
(๒.๑) คนไทยได้ รับการศึกษาเฉลี่ยสู งขึน้ การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพิ่ม
มากขึน้ แต่ คุณภาพการศึกษายังคงเป็ นปัญหาต่ อเนื่องทีต่ ้ องให้ ความสาคัญโดยเร่ งด่ วน ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ศึกษาซึ่ งประเมินจากค่าผลสะสมทางการศึกษา หรื อระดับความรู ้ ทกั ษะในระดับสู งสุ ดของคนไทยทั้ง
ประเทศ โดยวัดจากจานวนปี การศึก ษาเฉลี่ย ของคนไทย พบว่า เพิ่ม ขึ้ นอย่า งต่อเนื่ องจาก ๖.๓ ปี และ
๗.๘ ปี ในปี ๒๕๔๓ และปี ๒๕๔๖ เป็ น ๘.๕ ปี ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงั ไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และ
ต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิ งคโปร์

๑๔
สาหรั บการขยายโอกาสทางการศึ กษาเพิ่ม ขึ้ น โดยอัตราส่ วนนักเรี ย นต่ อ
ประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ อัตราการเข้าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๙ ในปี ๒๕๔๔ เป็ น
ร้อยละ ๗๑.๒ ในปี ๒๕๔๘ และอัตราส่ วนนักเรี ยนอุดมศึกษาต่อประชากรอายุ ๑๘-๒๑ ปี (ไม่รวมสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ) เพิ่ ม ขึ้ นจากร้ อยละ ๔๐.๓ ในปี ๒๕๔๔ เป็ นร้ อยละ ๔๔.๓ ในปี ๒๕๔๗ อย่า งไรก็ ตาม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไทยที่วดั จากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) ต่ากว่าร้ อยละ ๕๐ มาโดยตลอด กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนทุกระดับลดลงจากร้อยละ ๔๓.๘๙ ในปี ๒๕๔๔ เหลือร้อยละ ๓๘.๖๑ ในปี ๒๕๔๗
ขณะเดียวกัน การประเมินเชิงคุณภาพของการศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศ พบว่า
ประเทศไทยยังล้าหลังกว่าประเทศมาเลเซี ย และอินเดี ย จึ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเร่ งปรั บปรุ งในเชิ งคุ ณภาพของ
การศึกษาโดยเร่ งด่วน
(๒.๒) การขยายโอกาสการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ ความสามารถ
ในการเชื่ อมโยงความรู้ กับการนาไปใช้ ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่า รัฐได้ส่งเสริ มการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นจาก ๑๓,๖๘๘ แห่ ง หรื อร้อยละ ๒๐ ของหมู่บา้ นในปี
๒๕๔๖ เป็ น ๑๕,๓๔๑ แห่ ง หรื อร้ อยละ ๒๒.๒ ของหมู่บา้ นในปี ๒๕๔๘ สัดส่ วนคอมพิวเตอร์ ต่อ
ประชากรในปี ๒๕๔๘ อยูท่ ี่อตั รา ๕๗ เครื่ องต่อประชากรพันคน น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๖.๔ เท่า สาหรับการเข้าถึง
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีจานวนประชากรที่สามารถเข้าถึงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
๑๑๖.๗ คนต่อประชากรพันคน เพิ่มขึ้น ๑.๒ เท่า เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๖
อย่างไรก็ตาม คนไทยอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่จบประถมศึกษาปี ที่ ๖ ที่นบั เป็ น “ผู้
มีการเรี ยนรู้ ” หรื อมีความสามารถในการอ่านเขียนและคานวณในเบื้องต้นที่สามารถปรับใช้ในการดาเนิ น
ชี วิต นาไปสู่ การ “คิดเป็ น ทาเป็ น” มีเพียงร้ อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งสิ้ น ส่ วนทักษะการอ่าน ซึ่ ง เป็ น
เครื่ องมือในการหาความรู้ และจัดการกับสาระที่ไม่คุน้ เคยและสามารถใช้อา้ งอิง พบว่า ทักษะการอ่าน
ของนักเรี ยนไทยส่ วนใหญ่มีค่าไม่เกิ นระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ ซึ่ งสะท้อนถึ ง ความจาเป็ นต้องเร่ งพัฒนา
ความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ของคนไทย
(๓) กาลั งคนระดั บ กลางและระดั บ สู ง ขาดแคลนทั้ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ทั้งการวิจั ย
พัฒนายังอยู่ในระดับต่า เป็ นจุดฉุ ดรั้งการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
(๓.๑) การขาดแคลนก าลั ง คนระดั บ กลางและระดั บ สู ง การเร่ ง รั ด ยกระดับ
การศึ กษาของแรงงานไทยที่ จบการศึ กษาสู งกว่าระดับประถมศึ กษาได้เพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ ๓๕.๖ ในปี
๒๕๔๕ เป็ นร้ อยละ ๓๙.๘ ในปี ๒๕๔๘ ขณะที่ความต้องการของก าลังคนระดับกลางภาคธุ รกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงร้อยละ ๖๐ จึงจาเป็ นต้องเร่ งผลิ ตกาลังคนระดับกลางโดยเฉพาะสายอาชี วะ เพื่อ

๑๕
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ งขันของไทย ส าหรั บ
กาลังคนระดับสู งด้านวิทยาศาสตร์ ยงั คงขาดแคลนมาก โดยมีกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
ทางานด้านการออกแบบและการวิจยั และพัฒนาไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ขณะที่บุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมีเพียง ๖.๗ คนต่อประชากรหมื่นคน
(๓.๒) การลงทุนวิจัยและพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์ มวล
รวมของประเทศอยู่ในระดับต่ากว่ าค่ าเฉลี่ยถึง ๗ เท่ า คิดเป็ นเพียงร้อยละ ๐.๒๖ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ เป็ นข้อจากัดของไทยในการสร้ างองค์ความรู ้ และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศ
โดยการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนาแม้มีจานวนเพิ่มขึ้น แต่การนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิ ชย์ยงั อยูใ่ นระดับต่า นอกจากนี้ ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จานวนสิ ทธิ บตั รทั้งหมดที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่ วน ๐.๔ ของสิ ทธิ บตั รทัว่ โลก และร้อยละ ๗๗ ของจานวนดังกล่าวเป็ นการ
ขอจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ของคนไทยส่ วนใหญ่จะเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้น ต้น จึ ง ไม่ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ม ากเท่ า ที่ ค วร ขณะเดี ยวกัน ในปี ๒๕๔๔ มี บ ทความด้า น
วิทยาศาสตร์ ของไทยที่เผยแพร่ ในระดับสากลน้อยมากเพียง ๗๒๗ เรื่ อง ต่ากว่าค่าเฉลี่ยเกือบ ๒ เท่า
(๔) คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยลดลง ขณะเดียวกันวัฒนธรรมและระบบคุณ
ค่ าทีด่ ีงามของสั งคมไทยเริ่มเสื่ อมถอย
(๔.๑) ปั จจุ บั นคนไทยกาลังประสบปั ญหาวิกฤตค่ านิ ยม คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเป็ นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ ประเทศ
ไทยผ่านสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ปั จจุบนั เว็บไซด์ลามกในประเทศไทยขยายตัว
สู งขึ้น นอกจากนี้ สื่ อสารมวลชนอื่นๆ ทั้งสื่ อโทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จานวนมากขาดความ
เข้มงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเชิ งลบ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและพฤติกรรมที่
เน้นวัตถุ นิยมและบริ โภคนิ ยมมากขึ้ น ขาดจิ ตสานึ กสาธารณะ ให้ความสาคัญกับส่ วนตนมากกว่าส่ วนรวม
ทาให้คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยลดลง นาไปสู่ ปัญหาทางสังคมต่างๆ อาทิ ปั ญหาเด็กและเยาวชน
ปัญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมทั้งปั ญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ
(๔.๒) สถาบันหลักทางสั งคมที่มีบทบาทสาคัญต่ อการปลูกฝังศี ลธรรมให้ สานึกใน
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และอบรมหล่ อหลอมให้ ความรู้ แก่ เด็กและเยาวชนมี ค วามเข้ มแข็งลดลง สถาบัน
ครอบครัวที่เคยมีระบบเครื อญาติในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความเข้มแข็งในการอบรมสั่งสอนและ
ปลู กฝั งศี ลธรรมและค่า นิ ยมที่ ดีงามให้แก่ ลูกหลานเริ่ มเปราะบางลง เนื่ องจากวิถีชีวิตปรับเปลี่ ย นไปมี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต้องดิ้นรนทางเศรษฐกิ จมากขึ้น ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ ในครอบครั วอ่อนแอลง

๑๖
ปั ญหาการหย่า ร้ า งเพิ่ มมากขึ้ น และมี ค รอบครั วมากกว่าร้ อยละ ๔๐ ไม่ มี ค วามสามารถพึ่ งตนเองทาง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวติ สมัยใหม่มีผลให้ความเชื่อศรัทธาในหลักศาสนาเสื่ อมถอย การใช้ประโยชน์
จากศาสนสถานซึ่ งมีมากมายกว่า ๓ หมื่นแห่ งทัว่ ประเทศและการประกอบกิจทางศาสนาน้อยลงอยูใ่ นวง
แคบและในกลุ่มผูส้ ู งอายุเป็ นหลัก ส่ วนสถาบันการศึ กษาเปลี่ ยนจากในอดีตที่มีสัมพันธ์ เชื่ อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจริ ยธรรมและความรู ้ในการ
ดาเนินชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม ปั จจุบนั เป็ นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักวิชา ให้ความสาคัญกับใบรับรอง
การศึกษามากกว่าความรู ้ ที่นามาปฏิ บตั ิจริ ง การเรี ยนการสอนเน้นการท่องจามากกว่าความเข้าใจและนาไป
ปฏิบตั ิได้ ไม่เชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ของคนในสังคม
(๕) คนไทยมีสุขภาวะดีขนึ้ ได้ รับหลักประกันสุ ขภาพทัว่ ถึง การเจ็บป่ วยโดยรวมลดลง แต่
การเจ็บป่ วยด้ วยโรคทีป่ ้ องกันได้ ยงั มีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ต่ อเนื่อง
(๕.๑) การขยายหลักประกันสุ ขภาพครอบคลุมประชากรมากขึ้นทาให้ คนไทยมี
อายุยืนขึน้ อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั อายุเฉลี่ยชาย ๖๘ ปี หญิง
๗๕ ปี ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของโลก คือ ชาย ๖๕ ปี หญิง ๖๙ ปี แต่ยงั ห่ างจากประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุด
คือ ชาย ๗๘ ปี และหญิง ๘๕ ปี ในด้านการมีหลักประกันสุ ขภาพ ในปี ๒๕๔๘ คนไทยร้อยละ ๙๖.๓ มี
หลักประกันสุ ขภาพ สะท้อนการจัดบริ การสุ ขภาพแก่ประชาชนที่เท่าเทียมกัน ทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุ ขภาพ ผูท้ ี่ ไม่เคยมี หลักประกันใดๆ มาก่อนเริ่ มโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค สามารถประหยัด
รายจ่ายลงได้ ๗๑๐.๕๐ บาทต่อคนต่อปี คิดเป็ นค่าใช้จ่ายรวมทั้งประเทศ ๑๐,๖๓๔ ล้านบาทในปี ๒๕๔๖
(๕.๒) การเจ็บป่ วยโดยรวมของคนไทยลดลง จาก ๑,๘๐๙.๖ ต่อประชากรพันคนในปี
๒๕๔๕ เป็ น ๑,๗๙๘.๑ ต่อประชากรพันคนในปี ๒๕๔๗ ทั้งนี้ เนื่ องจากประชาชนมีการดูแลสุ ขภาพดีข้ ึน
ผูท้ ี่มีอายุ ๖ ปี ขึ้นไปออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอสัปดาห์ละ ๓ วันๆ มีร้อยละ ๒๕.๕ ในปี ๒๕๔๔ เป็ นร้อย
ละ ๒๓ ในปี ๒๕๔๗ นับว่าอยูใ่ นอัตราต่า อัตราการสู บบุหรี่ ของชายและหญิงไทย เท่ากับ ร้อยละ ๓๙ และ ๒
ตามล าดับ ในปี ๒๕๔๕ ขณะที่ ป ระเทศอื่ น ทั้ง ประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ ว และประเทศที่ มี ก ารพัฒ นา
ด้อยกว่าประเทศไทยส่ วนใหญ่มีอตั ราที่สูงกว่า คือ สหรัฐมีอตั ราการสู บบุหรี่ ของชายและหญิงร้อยละ ๒๖
และ ๒๑ ญี่ปุ่น ร้อยละ ๔๗ และ ๑๒ อินโดนีเซียร้อยละ ๖๙ และ ๓ ตามลาดับ
(๕.๓) การเจ็บป่ วยด้ วยโรคป้องกันได้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่อง ในช่วงปี ๒๕๔๗
อัตราการป่ วยด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งมี อตั ราเพิ่มเฉลี่ยสู งที่สุดร้อยละ ๑๘.๔ รองลงมา ได้แก่ เบาหวาน
ร้อยละ ๑๔.๒ โรคหัวใจร้อยละ ๑๓.๔ และมะเร็ งร้อยละ ๔ ตามลาดับ สาเหตุจากคนไทยจานวนมากยังให้
ความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพน้อยและหลี กเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพไม่มากเท่าที่ควร
พฤติกรรมการบริ โภคและการดารงชี วิตที่ไม่เหมาะสม อาทิ การบริ โภคน้ าตาลเกินมาตรฐานมาก คือ ๑๖

๑๗
ช้อนชาต่อคนต่อวัน ขณะที่มาตรฐานโภชนาการ (๖ ช้อนชา/คน/วัน) ปั ญหาภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) มี
แ น ว โ น ม้ เ พิ ่ม ขึ ้ น ท ุก ก ลุ ่ม อ า ย ุ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก ลุ ่ม เ ด ็ก ใ น เ ข ต เ มื อ ง โ ด ย
เด็กวัยเรี ยน ๖-๑๔ ปี ในกรุ งเทพฯ ร้อยละ ๑๕ เป็ นโรคอ้วนสู งกว่าเด็กในภาคอื่นๆ ๓-๕ เท่า มีสาเหตุมา
จากการนิยมบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีน้ าตาลและไขมันสู ง
(๕.๔) ภาวะการเจ็บป่ วยจากโรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดซ้า ที่เป็ นผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ ในระยะ ๒-๓ ปี ที่ ผ่านมา เช่ น โรคซาร์ ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ เป็ นต้น องค์การ
อนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์ต้ งั แต่ปี ๒๕๔๖ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีผปู้ ่ วยยืนยันไข้หวัดนก
รวม ๒๓๒ ราย เสี ยชีวติ ๑๓๔ ราย ใน ๑๐ ประเทศ สาหรับในประเทศไทยมีผปู้ ่ วย ๒๓ ราย เสี ยชีวิต ๑๕
ราย โรคเหล่านี้ ยากที่จะประเมินสถานการณ์ ประกอบกับองค์ความรู ้ ในการป้ องกันการแพร่ ระบาดจาก
โรคที่มีรหัสพันธุ กรรมใหม่ในประเทศไทยยังไม่เพียงพอและไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ให้โรคเหล่านี้ กลับมาระบาดและแพร่ กระจายได้ง่ายและรวดเร็ วและกลายเป็ น
โรคประจาถิ่น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบที่รุนแรงและบัน่ ทอนคุณภาพชี วิตของประชากรโลกและประชากรไทย
หากยังปราศจากแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่ครบวงจร
(๕.๕) การลงทุนด้ านสุ ขภาพของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ ต่า คือประมาณร้ อยละ
๓.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ต่ากว่าประเทศอื่นที่มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ ๗.๗ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามปรับปรุ ง
ระบบบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขด้ วยการขยายโครงสร้ า งพื้ นฐานด้านสุ ข ภาพระดับ ชุ มชน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่กบั การเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มีโรงพยาบาลที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน จานวน ๑๓๔ แห่ง ในปี ๒๕๔๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕๘ ในปี ๒๕๔๗ รวมทั้งการเร่ งแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ซึ่ งปั จจุบนั ประเทศไทยมีสัดส่ วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากรต่ าเพียง ๓๐ คนต่อประชากรแสนคน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และมีการ
กระจุกตัวในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง

๑๘
(๖) การคุ้มครองทางสั งคมมีการขยายความครอบคลุมมากขึน้ แต่ แรงงานนอกระบบและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่ ได้ รับหลักประกันทางสั งคมอย่ างทัว่ ถึง
(๖.๑) แรงงานนอกระบบยังไม่ ได้ รับการคุ้มครองทางสั งคม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็ น
ต้นมา รัฐได้ดาเนินมาตรการดูแลความมัน่ คงของแรงงานอย่างต่อเนื่ อง โดยขยายความคุม้ ครองแรงงานให้
ครอบคลุมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ส่ งผลให้แรงงานที่ประกันตนภายใต้ระบบ
ประกันสังคม มีจานวน ๘.๒ ล้านคนในปี ๒๕๔๘ คิดเป็ นสัดส่ วนแรงงานที่ป ระกัน ตนต่ อ กาลัง แรงงาน
ร้ อ ยละ ๒๒.๗๓ แต่ ค รอบคลุ ม เฉพาะแรงงานที่ อ ยู่ใ นระบบเท่ า นั้ น ส่ ว นแรงงานนอกระบบซึ่ งมี
มากกว่าร้อยละ ๗๐ ไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร หาบเร่ แผงลอย
(๖.๒) รั ฐขยายโอกาสการเข้ าถึงบริ การทางสั งคมแก่ กลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในลักษณะการสงเคราะห์ เพิม่ ขึน้ แต่ ยงั ไม่ ทวั่ ถึง และไม่ สามารถทาให้ พงึ่ ตนเองได้ ในระยะยาว ที่ผา่ นมาการ
ให้ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ สามารถให้การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ยากจนได้ ๑.๐๗ ล้านคน ผูป้ ่ วยเอดส์
ยากไร้ ๖,๐๐๐ คน และผูพ้ ิการยากไร้ ๓๙,๕๙๕ คน การให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กวัยเรี ยนจากครัวเรื อนที่
ยากจนให้มีโอกาสศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังได้ดาเนิ น
โครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านมัน่ คงเพื่อช่วยเหลือด้านที่อยูอ่ าศัยให้ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยมีที่อยูอ่ าศัย
เป็ นของตนเอง จานวน ๖๐๑,๗๒๗ หน่ วย และประชาชนในชุ ม ชนแออัดมี ที่ อยู่อาศัย เป็ นของตนเอง
จานวน ๒๙,๗๓๘ ครัวเรื อน
(๗) คนไทยต้ องเผชิ ญกับความเสี่ ยงในด้ านความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ สิน และการ
ก่อความไม่ สงบในสั งคมสู งขึน้
(๗.๑) ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมยังเป็ นปัญหาทีต่ ้ องเร่ งแก้ไข แม้วา่ สัดส่ วน
คดียาเสพติดจะมีแนวโน้มลดลงจาก ๔๒๒.๘ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๔๕ เป็ น ๑๖๐.๓ คดีต่อ
ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงั ต้องเผชิ ญกับปั ญหาชนิ ดของยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป และการค้า
รู ปแบบใหม่ๆ เช่น มีการสั่งซื้ อทางอินเตอร์ เน็ต และลักลอบซื้ อขายผ่านทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น เนื่ องจาก
การค้ายาเสพติดยังคงเป็ นธุ รกิ จที่สร้ างรายได้สูง คาดว่ามูลค่าการซื้ อขายทัว่ โลกในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ มี
จานวนสู งอย่างต่อเนื่ องถึ ง ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ/ปี ขณะเดี ยวกันยังต้องเผชิ ญความ
เสี่ ยงจากปัญหาคดีอาชญากรรม การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน คดีชีวิตร่ างกายและเพศ ตลอดจนคดีเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน ที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้แต่ละปี รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้ องกันและ
ปราบปรามเป็ นจ านวนมาก ในปี ๒๕๔๘ งบประมาณรายจ่ า ยในแผนงานป้ องกัน และควบคุ ม
อาชญากรรมมีจานวนสู งถึง ๓๖,๖๙๘ ล้านบาท
(๗.๒) ปัญหาอุบัติภัยและภัยพิบัติมีแนวโน้ มสู งขึน้ การตายด้วยอุบตั ิเหตุการจราจร
ทางบกอยู่ในระดับสู งและค่อนข้างคงที่จาก ๒๐.๙ คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๔๕ เป็ น ๒๐.๖ คน
ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๔๘ สาเหตุหนึ่ งเกิดจากการไม่เคารพกฎระเบียบสร้างความสู ญเสี ยให้แก่
ชี วิตและทรัพย์สิน ในปี ๒๕๔๗ มูลค่าทรัพย์สินที่เสี ยหายจากอุบตั ิเหตุจราจรทางบกสู งถึ ง ๑,๙๙๐ ล้าน
บาท ทั้งยังต้องประสบกับความสู ญเสี ยจากภัยพิบตั ิและอุบตั ิภยั อื่น เป็ นมูลค่าสู งอย่างต่อเนื่ องทุกปี โดย
ขาดการเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์และระบบเฝ้ าระวังอุบตั ิภยั

๑๙

(๗.๓) ปัญหาความไม่ สงบในสั งคมไทย คนไทยยังต้องเผชิญผลกระทบจากปั ญหา
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลกั ษณะยืดเยื้อต่อเนื่ อง รวมทั้งปั ญหาการก่ อการร้ ายและ
อาชญากรรมข้า มชาติ ที่ ท วีค วามรุ น แรงและแผ่ข ยายเข้า มาในภูมิ ภ าค โดยเฉพาะปั ญ หาการส่ ง ผู ้
ลักลอบเข้าเมืองและค้ามนุ ษย์ จัดว่าเป็ นอาชญากรรมข้ามชาติที่เติบโตรวดเร็ วที่สุด โดยมีปัจจัยสนับสนุ น
มาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายภูมิภาคของโลก ประมาณว่ามีผตู ้ กเป็ นเหยื่อทัว่ โลกปี
ละ ๔ ล้านกว่าคน วงเงินที่เกี่ยวข้อง ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ สาหรับผลกระทบต่อประเทศไทย
ในระยะหลัง นี้ นอกจากผู ้ล ัก ลอบเข้า เมื อ งจากประเทศเพื่ อ นบ้า นจะเข้า มาใช้แ รงงานและถู ก แสวง
ประโยชน์ทางเพศอย่างต่อเนื่ องแล้ว ผูล้ กั ลอบเข้าเมืองกลุ่มใหม่ๆ อาทิ เกาหลี เหนื อ บังคลาเทศ และศรี
ลังกา มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็ นทางผ่านไปประเทศที่สามมากขึ้น
(๘) สั งคมไทยได้ ปรั บตัวเข้ าสู่ ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่ เมืองอย่ างต่ อเนื่อง
ขณะทีก่ ารพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกส่ วน ส่ งผลให้ เกิดความไม่ สมดุลของการพัฒนา
(๘.๑) ในช่ วงกว่ าทศวรรษที่ผ่านมา ชุ มชนเมืองขยายตัวเพิ่มสู งขึ้นอย่ างรวดเร็ ว
ส่ งผลกระทบต่ อการเสี ยสมดุ ล ของชุ ม ชนชนบท โดยสัดส่ วนประชากรเมื องต่อประชากรทั้ง ประเทศ
เพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ ๒๙.๔ ในปี ๒๕๓๓ เป็ นร้ อยละ ๓๑.๒ ในปี ๒๕๔๕ ส่ วนชุ มชนชนบทมี สัดส่ วน
ประชากรลดลงอย่างต่อเนื่ องจากร้ อยละ ๗๐.๖ เหลือร้อยละ ๖๘.๘ ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน โดยการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ได้มี ส่ ว นสนับ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของฐานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและบริ การของเมืองมากกว่าการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทมาก ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าของ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้นโดยลาดับ สถานะดังกล่าวทาให้ภาคชนบทอยู่
ในภาวะความยากจนและการพัฒนาที่ลา้ หลังและเสี ยสมดุลในเชิ งโครงสร้าง โดยในทางเศรษฐกิจเป็ นการ
เสี ยสมดุ ล ระหว่ า งรายได้ ก ับ รายจ่ า ย เนื่ อ งจากเป็ นฐานเศรษฐกิ จ ภาคการเกษตรที่ ถู ก จ ากั ด จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสี ยดุลจากการใช้อย่างสิ้ นเปลืองและเสื่ อมโทรมมาก ขณะที่คนชนบทมีการศึกษาต่า
และผลิ ตภาพการผลิ ตต่ า ส่ งผลกระทบต่ อการเสี ย สมดุ ลทางสั งคมที่ คนชนบทวัย หนุ่ มสาวต้องละทิ้ ง
ภูมิลาเนาไปแสวงหางานและรายได้ในเมืองและในต่างประเทศ ตามมาด้วยปั ญหาความอ่อนแอของชุ มชน
ชนบท ซึ่ งการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ชุมชนชนบทสามารถดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง จาเป็ นต้องอาศัยการรวม
พลังร่ วมแรงร่ วมใจและพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
(๘.๒) กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนามีมากขึน้ มีการเตรี ยมความ
พร้อมของท้องถิ่ นให้สามารถปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งการบริ หารจัดการ ระบบการวางแผน
ระบบงบประมาณ การคลัง และกลไกการบริ หารงานให้พ ร้ อมรั บการดาเนิ นกิ จกรรมตามภารกิ จการ
กระจายอานาจ ภาครัฐได้ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อจัดทาแผนชุ มชนแล้วจานวน ๓,๖๕๗ ตาบล
ส่ งเสริ มกระบวนการประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและแผนพัฒนา
อาเภอทุกขั้นตอน รวมทั้งมีส่วนร่ วมตรวจสอบติดตามการดาเนินงานควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพของผูน้ า
ชุ มชน และได้จดั ตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุ มชนระดับตาบลทุกตาบล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๒๐

และช่วยเหลือกันเองในลักษณะของเครื อข่ายตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มี
วิสาหกิ จชุ มชนที่จดทะเบียนทัว่ ประเทศ ขณะนี้ จานวน ๒๘,๒๙๖ แห่ ง และเครื อข่ายวิสาหกิจชุ มชน ๓๒
แห่ ง รวมทั้งมีการโอนเงิ นให้กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองแล้ว ๗๗,๕๐๘ ล้านบาท สาหรับ ประชาชน
ผ่า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มการสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ให้แ ก่ ชุ ม ชน แต่อ ย่า งไรก็ต าม การสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันของชุมชนในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวตั น์ที่มากระทบอย่างรุ นแรงและรวดเร็ ว และการเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ชุมชนต้องสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างมีส่วนร่ วมที่ต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอและเป็ นเครื อข่าย
(๘.๓) วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ถู ก ละเลยและมี ก าร
ถ่ ายทอด สู่ คนรุ่ นใหม่ น้อย ประกอบกับระบบคุ ณค่าที่ดีงามของไทยเสื่ อมถอยทั้งในเรื่ องจิตสาธารณะ
ความเอื้ อ อาทร การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน อย่า งไรก็ ต ามสั ง คมไทยมี ผู้พ ร้ อ มเป็ นผู้น าการพัฒ นา
โดยเฉพาะผูน้ าชุ มชน ปราชญ์กระจายอยูท่ ุกพื้นที่ ๑.๗ ล้านคน อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมากที่สุด
จานวน ๙๘๗,๕๑๓ คน รองลงมาเป็ นภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้จานวน ๓๘๓,๗๒๙ ๑๗๔,๕๓๗
และ ๑๓๑,๘๙๒ คนตามลาดับ บุคคลเหล่านี้ลว้ นมีจิตสานึกในการทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม ตลอดจนเป็ น
แกนหลั ก ในการขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการพัฒ นาทั้ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศและมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยูม่ าพัฒนาต่อ
ยอดให้เ กิ ด คุ ณค่า และเพิ่ม มูล ค่า ให้ก บั สิ น ค้า และบริ ก ารอย่า งหลากหลายเป็ นสิ น ค้าหนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปิ ดตลาดภายในและต่างประเทศ สร้ างรายได้ของประชาชนและสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๔๗ มีมูลค่าการจาหน่ายถึง ๔๖,๒๗๖ ล้านบาท
(๘.๔) พฤติกรรมการดารงชี วติ และการปฏิสัมพันธ์ ของคนในชุ มชนปรั บเปลี่ยนไป
จากเดิม ความก้า วหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริ โภค ประกอบกับกระแสโลกาภิวตั น์และ
การสื่ อสารไร้ พ รมแดน นาพากระแสวัตถุ นิย มเข้า สู่ ชุ ม ชน ส่ ง ผลกระทบต่อวิถี ชี วิตของคนในชุ ม ชน
โดยเฉพาะสังคมเมือง ทาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่มีความสุ ขลดลง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย มี
หนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลงและมีลกั ษณะต่างคนต่างอยูม่ ากขึ้น
โดยสรุ ป สถานการณ์ ดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ชุม ชนที่ มี การรวมตัว รวมกลุ่ มและมี ก าร
เรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน สามารถจัด การกับ ปั ญ หาที่ ม ากระทบกับ ชุ ม ชนได้ใ นระดับ หนึ่ ง โดยใช้ก ระบวนการ
เสริ มสร้างชุ มชนเข้มแข็ง ที่เ น้นกระบวนการพัฒนาโดยคนในชุ มชนเป็ นหลัก และใช้การจัดการความรู้
จากองค์ความรู้ในชุ มชนและความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งการพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการ
เสริ ม สร้ า งชุ ม ชนเข้ม แข็ง ได้รับ การสนับสนุ นมาอย่า งต่ อเนื่ องในช่ วงทศวรรษที่ ผ่า นมา และมี ชุ ม ชน
ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็ นแบบอย่างเพื่อเรี ยนรู ้และประยุกต์ใช้อยูท่ วั่ ทุกภูมิภาคของไทย

๒๑

๓.๒ สถานะด้ านเศรษฐกิจ
(๑) ประเทศไทยมีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามลาดับ และจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีม่ ีรายได้ ระดับปานกลาง โดยยังคงบทบาททางการค้ าระหว่ างประเทศและรักษาส่ วนแบ่ งการตลาดไว้
ได้ ขณะทีก่ ารแข่ งขันเพิม่ สู งขึน้
ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ
๕.๗ ต่อปี โดยในปี ๒๕๔๘ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่เป็ นลาดับที่ ๒๐ จากจานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก
ประชาชนมีรายได้ต่อหัวปี ละ ๑๐๙,๕๗๔ บาท และรายได้ต่อหัวที่คานวณในรู ปของกาลังซื้ อที่แท้จริ งของ
ประชากรไทยเท่ากับ ๘,๕๔๒ เหรี ยญสหรัฐ สู งเป็ นลาดับที่ ๗๒ และสู งกว่ารายได้ต่อหัวเฉลี่ ย ๗,๐๐๐
เหรี ยญสหรัฐ ของกลุ่ มประเทศรายได้ระดับปานกลางด้วยกัน แต่ยงั ต่ า กว่ารายได้ต่อหัวเฉลี่ ย ๙,๒๓๙
เหรี ยญสหรัฐ ของประชากรโลก
ปั จ จัย หลัก ที่ ผ ลัก ดัน การขยายตัว ของเศรษฐกิ จ ไทยมาโดยตลอดคื อ การส่ ง ออก
ในขณะที่การค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น ประเทศไทยยังคงรักษาสัดส่ วนการส่ งออกไว้ได้
ในระดับประมาณร้อยละ ๑-๑.๑ ของการส่ งออกจากทุกประเทศทัว่ โลก ขณะที่มาเลเซี ยมีระดับการส่ งออก
ค่อนข้างคงที่ในระดับร้อยละ ๑.๔-๑.๕ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันเช่นจีนที่มีสัดส่ วนการส่ งออกของ
โลกเพิ่มสู งขึ้นมาก จากเดิมร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๓๘ เป็ นร้อยละ ๗.๓ ในปี ๒๕๔๘ จึงเป็ นแรงบีบให้ไทย
ต้องปรับบทบาทการค้าของตนเองในเชิ งรุ ก และปรับตัวไปสู่ การผลิตบนฐานความรู ้และการสร้างสรรค์คุณค่า
ให้กบั สิ นค้าเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ การพึ่งพิงตลาดส่ งออกซึ่ งเดิมประเทศไทยมีคู่คา้ หลักเพียง ๓
กลุ่ม คือ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และญี่ปุ่น นั้น เริ่ มเป็ นการกระจายไปพึ่งพาตลาดจากประเทศจีนสู งขึ้น ส่ วน
การค้ากับกลุ่มประเทศอาเซี ยนยังอยูใ่ นระดับเดิม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการค้าเสี ยดุลการค้าให้กบั ประเทศจีน
ญี่ปุ่น และกลุ่มตะวันออกกลางที่เป็ นการนาเข้าน้ ามันเท่านั้น ส่ วนกับประเทศคู่คา้ อื่นๆ ยังคงเกินดุลการค้า
โดยทิศทางการค้าระหว่างประเทศจะขึ้นกับการสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและการย้ายฐานการ
ผลิตจากประเทศอื่นมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่ งพบว่าการลงทุนจากต่างประเทศในไทยมีแนวโน้มลดลง
จากอันดับที่ ๔ ในปี ๒๕๔๓ เป็ นอันดับที่ ๖ ในปี ๒๕๔๗ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับประเทศจี น อินเดี ย และ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
(๒) อันดับความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยที่มีการพัฒนาดีขึน้ มาโดยตลอด
นับจากปี แรกของแผนฯ ๙ ได้ ปรับตัวลดลงในปี สุ ดท้ ายของแผน
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ รวม ๖๑ ประเทศโดย
สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development: IMD) พบว่า อันดับ

๒๒
ความสามารถในการแข่งขันของไทยได้ปรั บดี ข้ ึ นอย่า งต่อเนื่ องจากอันดับที่ ๓๑ ในปี ๒๕๔๕ มาเป็ น
อันดับที่ ๒๗ ในปี ๒๕๔๘ สาหรับปี ๒๕๔๙ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับลดลงเป็ นอันดับที่ ๓๒ ขณะที่
สหรัฐอเมริ กา ฮ่องกง และสิ งคโปร์ ยงั คงครองอันดับ ๑-๓ ตามลาดับ ส่ วนญี่ปุ่น จีน มาเลเซี ย และอินเดี ย
ประสบความสาเร็ จในการแข่งขันสู งขึ้น ทั้งนี้ ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้อนั ดับของประเทศไทยลดลงมาจาก
ปั จจัยการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านประสิ ทธิภาพของภาครัฐที่มีอนั ดับต่าลงจากอันดับที่ ๗ และ
อัน ดับ ๑๔ ในปี ๒๕๔๘ มาเป็ นอัน ดับ ที ่ ๒๑ เช่ น เดี ย วกัน ในปี ๒๕๔๙ นอกจากนี้ ปั จ จัย ด้า น
โครงสร้ า งพื ้ น ฐานมี อ นั ดับ ต่ า ลงเล็ก น้อ ยจากอัน ดับ ที ่ ๔๗ เป็ นอัน ดับ ที ่ ๔๘ ส่ ว นปั จ จัย ด้า น
ประสิ ทธิ ภาพภาคเอกชนมีอนั ดับคงที่เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๘ คือ อันดับที่ ๒๘
(๓) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ข องประเทศไทยปรั บ ตั ว ดี ขึ้น และอยู่ ใ นระดั บ
เดียวกับประเทศมาเลเซีย
สถานะเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ ๖6ของประเทศไทย เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า ดัช นี เ ศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ (Knowledge Economy Index; KEI) ที่จดั ทาโดยธนาคารโลก พบว่า ปรับตัวดีข้ ึนจาก ๔.๒๖
ในปี ๒๕๓๘ เป็ น ๔.๗๘ ในปี ๒๕๔๕ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมและด้านการศึกษาเป็ นหลัก การพัฒนาด้านนวัตกรรมมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ดา้ น
สภาพแวดล้อ มและสถาบัน ทางเศรษฐกิ จยัง คงอยู่ใ นระดับ เดิ ม เมื่ อเที ย บกับ ประเทศในกลุ่ ม เอเชี ย
ตะวันออก พบว่า ประเทศไทยมี ดชั นี เศรษฐกิ จฐานความรู ้ อยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ ประเทศมาเลเซี ย เมื่ อ
พิจารณาในช่วงปี ๒๕๓๕-๒๕๔๕ พบว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานความรู ้ได้ในอัตรา
ที่เร็ วกว่าประเทศมาเลเซี ย แต่ยงั อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าของประเทศฮ่องกง (๘.๑๔) สิ งคโปร์ (๗.๖๙) ไต้หวัน
(๖.๖๗) และเกาหลี (๕.๘๐) ซึ่ งเป็ นกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนี เศรษฐกิจฐานความรู ้สูง
(๔) โครงสร้ างการผลิตของประเทศมีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย โดยที่
การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่ วนสู งสุ ดแต่ ฐานการผลิตส่ วนใหญ่ ยงั คงเป็ นการผลิตในระดับต้ นของห่ วง
โซ่ มูลค่ าของโลกและผลิตภาพการผลิตต่าจึงมีค่ ูแข่ งมาก
โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในปั จจุบนั นับว่ามีจุดแข็งจากการที่มีฐานการผลิต
ที่หลากหลาย ในปี ๒๕๔๘ ฐานการผลิตประกอบด้วย ภาคเกษตรประมาณร้อยละ ๘.๗ ภาคอุตสาหกรรม
รวมอุตสาหกรรมเกษตรร้อยละ ๓๙.๑ การก่อสร้ างร้ อยละ ๒.๕ ภาคการค้าส่ งและค้าปลี กร้ อยละ ๑๔
๖

เศรษฐกิจฐานความรู้คือ ระบบเศรษฐกิ จที่มีการสร้ างสรรค์จดั หา ดัดแปลง เผยแพร่ ความรู ้ และนาความรู ้ มาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ขับเคลื่อนและสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปัจจัยพื้นฐาน ๔ ด้าน ซึ่ งมีความเกี่ ยวเนื่ องและเชื่ อมโยงกัน ได้แก่ ด้าน
นวัตกรรม ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และด้านสภาพแวดล้อมและสถาบันทางเศรษฐกิจ

๒๓
การผลิตเหมืองแร่ ร้อยละ ๒.๓ ไฟฟ้ าและประปาร้อยละ ๓.๔ ภาคการเงินและธนาคารร้อยละ ๓.๖ และภาค
บริ การและอื่นๆ อีกร้อยละ ๓๒ ซึ่ งฐานการผลิตที่หลากหลายช่วยลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจ
ได้ระดับหนึ่ งและสามารถสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น โดยที่ในภาค
การเกษตรมี ก ารผลิ ต อาหารมี ค วามเพี ย งพอส าหรั บ การบริ โภคภายในประเทศแล ะเป็ นประเทศ
ผูส้ ่ งออกอาหารที่สาคัญของโลก สาหรั บภาคการท่องเที่ยวนั้นมี ความได้เปรี ยบทั้งในเรื่ องสถานที่ ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริ การ ทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลาดับและเป็ นฐานรายได้
เงิ นตราต่างประเทศที่มีความสาคัญมากขึ้นและคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ ๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
อย่า งไรก็ตาม เศรษฐกิ จไทยยัง มี จุดอ่ อนในเชิ ง โครงสร้ า งที่ ต้องพึ่ ง พิ ง การนาเข้า
วัตถุ ดิบ ชิ้ นส่ วน พลังงาน เงิ นทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่ วนที่สูง โดยที่ผลิ ตภาพการผลิ ตยังต่ า ทาให้มี
ความเสี่ ยงจากการขาดดุลการค้าและดุลบัญชี เดิ นสะพัด นอกจากนี้ ประเทศไทยตกอยู่ในฐานะที่มีคู่แข่ง
ทางการค้า ในตลาดโลกจานวนมากและถู ก บี บ อยู่ ต รงกลางระหว่ า งกลุ่ ม ประเทศกาลัง พัฒ นาที่ มี
ขี ด ความสามารถในการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมเบาที่มีความได้เปรี ยบจากค่าจ้างแรงงานที่ยงั ต่ ากว่าไทย
เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม เป็ นต้น ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ ง คือ ประเทศที่มีแบรนด์และเทคโนโลยีเป็ นของ
ตนเองในการผลิตสิ นค้าและบริ การสาหรับตลาดบนของรถยนต์ อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
บริ การทางการเงิน การศึกษา สาธารณสุ ข เช่ น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สิ งคโปร์ และญี่ปุ่น เป็ นต้น ซึ่ ง
ประเทศไทยยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานและรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ให้ทดั เทียมได้ สาหรับการประเมิน
สถานะในแต่ละสาขาการผลิต มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๔.๑) ภาคเกษตรมีความได้ เปรี ยบจากฐานทรั พยากรที่อุ ดมสมบู รณ์ และสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่เอือ้ อานวยแต่ ผลิตภาพการผลิตยังต่า ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าเกษตรและเกษตรแปร
รู ปที่สาคัญของโลกในหลายรายการ เช่น การส่ งออกยางพาราของไทยคิดเป็ นร้ อยละ ๔๕ ของมูลค่าการ
ส่ งออกยางพารารวมของโลก และการส่ งออกข้าวเป็ นร้ อยละ ๒๕ ของการส่ งออกข้าวรวมของโลก เป็ นต้น
โดยที่สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ปสาคัญมีมูลค่าส่ วนเพิ่มที่เป็ นผลประโยชน์ของประเทศในสัดส่ วน
ที่ สูง เช่ น การผลิ ตยางพารามี มูลค่าเพิ่มเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ ๘๕ ของมูลค่าผลผลิ ตรวม ข้าวร้ อยละ ๗๐
มันสาปะหลังร้อยละ ๖๕ และอุตสาหกรรมอาหารร้อยละ ๓๒
อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคเกษตรยังมีจุดอ่อนในเรื่ องการบริ หารจัดการ
ระบบน้ าเพื่อการผลิตที่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผลผลิตภาคเกษตรยังต้องขึ้นกับสภาพของธรรมชาติเป็ น
หลัก การจัดระบบการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตอยูใ่ นวงจากัด ทาให้ผลผลิตต่อไร่ อยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งเห็นได้จากผลิตภาพการผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

๒๔
น้อย โดยในช่ วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพภาคเกษตรลดลงร้อยละ ๑.๙๔ ในขณะที่ผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้ อยละ ๔.๖๒ ภาคบริ การและอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้ อยละ ๒.๔๙ และผลิตภาพรวม
ของประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔๒ นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังคงมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเป็ น
จานวนมากและเป็ นการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทาให้มีปัญหาสารปนเปื้ อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความ
ปลอดภัย ของอาหารและสิ่ ง แวดล้อม และเป็ นอุ ป สรรคต่ อการส่ ง ออกและเพิ่ ม ต้นทุ นการผลิ ตให้ก ับ
เกษตรกร

๒๕

สาหรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรยังมีน้อยและขาดความหลากหลาย
โดยสิ นค้าเกษตรหลักยังคงส่ งออกในรู ปวัตถุดิบแปรรู ปขั้นต้นเป็ นส่ วนใหญ่ และการจัดระบบตลาดและ
กระจายสิ นค้า เกษตรยัง ขาดประสิ ท ธิ ภาพ ท าให้มี ปัญหาเรื่ องผลผลิ ตล้นตลาดและราคาตกต่ า ได้ง่า ย
นอกจากนี้ แนวโน้ม การแข่ง ขัน ด้า นการเกษตรในอนาคตของโลกจะรุ น แรงมากขึ้ น ทั้ง การใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และความระมัดระวังเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ ผบู้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากขึ้น ทาให้การผลิตภาคเกษตรของไทยจะต้องเร่ งปรับตัวให้การผลิตมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
และผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(๔.๒) การผลิตสิ นค้ าอุต สาหกรรมยังกระจุ กตัวอยู่ในกลุ่มของสิ นค้ าขั้นต้ นของ
ห่ วงโซ่ มูลค่ าของโลก และต้ องพึง่ วัตถุดิบและเทคโนโลยีนาเข้ าเพือ่ การผลิตจากต่ างประเทศในสั ดส่ วนที่สูง
ในปี ๒๕๔๘ การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ ๓๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ โดยเป็ นการผลิตเพื่อการส่ งออกมากกว่าครึ่ งหนึ่ง แต่ลกั ษณะการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมของไทย
ส่ วนใหญ่ยงั กระจุกตัวอยูใ่ นกลุ่มที่มีการเพิ่มมูลค่าเพียงในระดับต้น เป็ นการรับจ้างผลิตโดยที่ไม่มีแบรนด์
เป็ นของตนเอง (Original Equipment Manufacturing: OEM) จึงเป็ นการผลิตที่ตอ้ งอาศัยการใช้แรงงาน
(Sweat and tear products) และทรัพยากรอย่างเข้มข้นเป็ นหลัก โดยอาศัยความได้เปรี ยบจากค่าแรงและ
ต้นทุนทรัพยากรที่ต่าในการแข่งขัน การผลิตสิ นค้าในประเทศไทยส่ วนใหญ่นบั ได้วา่ ยังอยูใ่ นช่วงต้นๆ ของ
ห่ วงโซ่ มูลค่าของโลก โดยที่การสร้างคุณค่าของสิ นค้าและบริ การและการเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ตจากองค์
ความรู ้ยงั อยู่ในระดับต่ า ในช่ วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภาพการผลิ ตที่เพิ่มขึ้นสนับสนุ นเพียงประมาณ
ร้อยละ ๕๘ ของการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ ๔๒ ได้มาจากการเพิ่มปริ มาณปั จจัยการ
ผลิต
(๔.๓) ภาคบริ การมี บทบาทมากขึ้นตามล าดั บในระบบเศรษฐกิ จไทย ทั้ง บริ ก าร
ท่ องเที่ยว บริ การด้ านการศึ กษา บริ การด้ านสาธารณสุ ข บริ การด้ านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร และ
บริการทางการเงิน โดยเฉพาะบริ การด้านการท่องเที่ยวนั้นประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ
ร้อยละ ๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก รองรับส่ วนแบ่ง
ตลาดนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละ ๑.๔ ของนักท่องเที่ยวรวมของโลก แต่การขยายตัวการท่องเที่ยวของ
ไทยยังคงอาศัยฐานทรัพยากรเป็ นสาคัญ มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง ทาให้เกิดปั ญหาสภาพแวดล้อม
และผลกระทบในด้า นสั ง คมจากการเลื่ อ นไหลของวัฒ นธรรมโดยไม่ ไ ด้มี ก ารสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน อย่า ง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังขาดการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นการท่องเที่ยว และ
การเชื่ อ มโยงภาคการท่ องเที่ ย วเข้า กับ ภาคบริ ก ารอื่ น ๆ ให้เ ป็ นนวัตกรรมและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ย สาหรับบริ การด้านสาธารณสุ ข การศึกษา และการเงินนั้นนอกจากจะมีความสาคัญมาก

๒๖
ขึ้นตามลาดับในระบบเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเป็ นแหล่งบริ การที่สาคัญมากขึ้นสาหรับภูมิภาคเอเชี ย แต่ยงั ต้อง
เร่ งพัฒนาในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การรวมทั้งการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
(๕) โครงสร้ างพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันและ
ยกระดับคุณภาพชี วติ ของประชาชนยังมีจุดอ่ อน
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ งและโลจิสติกส์ ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพและการเชื่ อมโยงที่
เป็ นระบบ ทาให้มีตน้ ทุนสู งถึงร้อยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ประเทศที่พฒั นา
แล้วจะมีตน้ ทุนอยูท่ ี่ระดับร้อยละ ๗-๑๑ เท่านั้น อีกทั้งภาคขนส่ งยังมีสัดส่ วนการใช้พลังงานเชิ งพาณิ ชย์สู ง
ถึ งร้ อยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสร้ า งพื้ นฐานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อสาร และน้ า เพื่อการ
อุ ป โภคบริ โภค ยัง ไม่ ก ระจายไปสู่ พ้ื น ที่ ช นบทอย่า งเพี ย งพอและทั่วถึ ง ส่ วนโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยต่างอยูใ่ นระดับต่าและตกเป็ นรองประเทศเพื่อนบ้านที่เป็ น
คู่แข่งทางการค้า อาทิ ความสามารถในการซึ มซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) ที่ต่ากว่าสิ งคโปร์
เกาหลี และมาเลเซี ย มีปัญหาการขาดแคลนนักวิจยั ครู อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท้ งั ในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ โดยมีสัดส่ วนนักวิจยั ต่อประชากรเพียง ๖.๗ คนต่อประชากร ๑ หมื่นคนในปี ๒๕๔๖
เทียบกับสิ งคโปร์ ที่มีสัดส่ วนนักวิจยั ต่อประชากร ๔๗.๘ คนต่อประชากรหมื่นคน นอกจากนี้ ค่า ใช้จ่า ย
การวิจ ยั และพัฒ นาอยู ่ใ นระดับ ต่ า เพีย งร้ อ ยละ ๐.๒๖ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ ต่ า กว่า
เป้ าหมายที่กาหนดในแผน (เท่ากับร้ อยละ ๐.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) เป็ นต้น ล้วนชี้ ให้เห็น
ถึ ง ความจาเป็ นเร่ ง ด่ ว นที่ ต้องเร่ ง ลงทุ นพัฒนาฐานความรู ้ และนวัตกรรม ตลอดจนความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อสร้างมูลค่าความมัง่ คัง่ และคุณภาพชีวติ ให้กบั คนในประเทศ
(๖) เสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ ดีแต่ มีความจาเป็ นต้ องพัฒนาระบบภูมิค้ ุมกันทาง
เศรษฐกิจภายใต้ เงื่อนไขบริ บทโลกที่มีการเคลื่อนย้ ายอย่ างเสรี ของคน องค์ ความรู้ /เทคโนโลยี เงินทุน สิ นค้ า
และบริการ
การด าเนิ น นโยบายเพื่ อ ฟื้ นฟู เ สถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศภายหลัง วิ ก ฤต
เศรษฐกิจและทาให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปั จจุบนั อยูใ่ นเกณฑ์ดี อาทิ ในปี ๒๕๔๘ อัตรา
การว่างงานอยูท่ ี่ร้อยละ ๒ ซึ่ งเป็ นระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจและไม่สร้างแรง
กดดันต่อเงินเฟ้ อ ณ สิ้ นปี ๒๕๔๘ หนี้ สาธารณะเท่ากับร้ อยละ ๔๖.๔ ของผลิ ตภัณฑ์ในประเทศซึ่ งเป็ น
สัดส่ วนที่ต่ากว่ากรอบการคลังยัง่ ยืนที่กาหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ ๕๐ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ
สัดส่ วนหนี้ สาธารณะของประเทศไทยสู งเป็ นลาดับที่ ๖๐ ในกลุ่ม ๑๑๔ ประเทศ นอกจากนี้ ทุนสารอง
เงิ น ตราระหว่า งประเทศอยู่ ใ นระดับ ๕๒.๑ พัน ล้า นดอลลาร์ สรอ. คิ ด เป็ น ๓.๓ เท่ า ของ

๒๗
หนี้ต่างประเทศระยะสั้น และคิดเป็ น ๕.๙ เดือนของการนาเข้า ซึ่ งนับว่าเป็ นระดับที่มีความเพียงพอในการ
เป็ นภูมิคุม้ กันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

๒๘
อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันที่เพิ่มสู งขึ้นมากตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๗ และต่อเนื่ องในปี
๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ทาให้อตั ราเงินเฟ้ อเพิ่มสู งขึ้นมากจากร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๔๗ เป็ นร้อยละ ๔.๕ ในปี
๒๕๔๘ รวมทั้ง ทาให้ดุ ล การค้า และดุ ล บัญ ชี เ ดิ น สะพัด ขาดดุ ล ในปี ๒๕๔๘ มากถึ ง ๘,๕๗๘ และ
๓,๗๑๔ ล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามลาดับ แรงกดดันต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความอ่อนแอ
ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิ จที่มีการพึ่งพิงพลังงานในระดับสู งที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ
๘๐ รวมทั้ง การพึ่ ง พิ ง วัตถุ ดิบ และกึ่ ง ส าเร็ จรู ป และสิ นค้า ทุ นในระดับ สู ง การพึ่ ง พาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ที่ทาให้มูลค่าการนาเข้าและค่าใช้จ่ายค่ารอยัลตี้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิ จและการส่ งออกที่
ขยายตัว โดยการประเมินสถานะในแต่ละด้าน มีดงั นี้
(๖.๑) เศรษฐกิจไทยพึง่ พิงการนาเข้ าวัตถุดิบ สิ นค้ าทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่ างประเทศในระดับสู ง และต้ องอาศั ยการส่ งออกเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทาให้ประเทศ
ไทยอ่อนไหวต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่ งเป็ นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที่ทาให้มีความเสี่ ยงที่จะขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดและดุลการชาระเงินได้ง่าย การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทาให้ตอ้ งนาเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าทุน
เป็ นจานวนมาก เพื่อเพิ่มการผลิ ตสิ นค้าและบริ การเพื่อการส่ งออก โดยสัดส่ วนการนาเข้าวัตถุ ดิบและสิ นค้า
ทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากร้ อยละ ๓๖.๙๓ ในปี ๒๕๔๕ เป็ นร้อยละ
๔๖.๒๔ ในปี ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการนาเข้าสิ นค้ากลุ่มน้ ามันที่ส่งผลต่อปั ญหาการขาดดุลการค้าเพิ่มมากถึ ง
ร้อยละ ๕๘.๔ นอกจากนี้ การส่ งเสริ มและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยงั ไม่สามารถสนับสนุ นและ
ตอบสนองการขยายตัวของภาคการผลิ ต ทาให้ตอ้ งพึ่งการนาเข้าเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศ โดย
สัดส่ วนรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจาก
ร้อยละ ๐.๗๑ ในปี ๒๕๔๔ เป็ น ๐.๘๗ ในปี ๒๕๔๕ และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๔๘ ขณะที่การค้า
ต่างประเทศของไทยทั้งการนาเข้าและส่ งออกเป็ นสัดส่ วนต่อขนาดเศรษฐกิ จที่สูง ทาให้เศรษฐกิ จไทยขาด
ภูมิคุม้ กันที่จะรองรับความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่การแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานเพิ่มขึ้นในระดับสู ง เศรษฐกิ จไทยมีมูลค่าการ
ใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายในสัดส่ วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่ งสู งกว่า
ในอีกหลายประเทศ ทาให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการขนส่ งซึ่ งใช้พลังงานเป็ นสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ ๓๗.๒ ของปริ มาณการใช้
พลังงานทั้งหมดของประเทศ ขณะที่ พลังงานที่ ผลิ ตได้ในประเทศไม่เพียงพอต้องอาศัยการนาเข้า โดย
พลังงานส่ วนใหญ่ร้อยละ ๖๔ ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการนาเข้าน้ ามันดิบมากที่สุด หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ ๙๐ ของปริ มาณนาเข้าน้ ามันดิบ ดังนั้นแนวโน้มราคาน้ ามันในตลาดโลกที่เพิ่มสู งมากจึงทาให้มี
ความเสี่ ยงต่อฐานะดุลบัญชี เดินสะพัดและเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้พลังงานในภาค
ขนส่ ง อุ ตสาหกรรม และครั วเรื อนยัง ขาดประสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง สัดส่ วนการใช้พ ลังงานหมุ นเวียนต่ อ

๒๙
พลังงานทั้งหมดมี แนวโน้มลดลง ดังนั้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน และการแสวงหาแหล่ ง
พลังงานทดแทนจึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญในอนาคต
(๖.๓) ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ากว่ าการลงทุน ทาให้ ต้องพึ่งพิงเงินทุน
จากต่ างประเทศทั้งในรู ปของการลงทุนโดยตรง การกู้ยืมจากต่ างประเทศ และการเข้ ามาลงทุนในตลาด
หลักทรั พย์ ของต่ างชาติ ทาให้ ประเทศมีความเสี่ ยงจากการขาดดุลบัญชี เดินสะพัดและจากการเคลื่อนย้ าย
เงินทุนระหว่ างประเทศ การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดับสู งสุ ดที่ร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๓๖
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ ๓๑.๒ ในปี ๒๕๔๗ ซึ่ งเป็ นระดับที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการลงทุนในอนาคตหากไม่มีการส่ งเสริ มการออมอย่างเหมาะสมในระยะต่อไป โดยเฉพาะ
ภาครัฐเองมีแนวโน้มที่จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศเข้าสู่ สังคมสู งอายุ ซึ่ งจะทา
ให้การออมภาครัฐมีแนวโน้มลดลง การขาดแคลนเงินออมจะสร้างแรงกดดันให้อตั ราดอกเบี้ยปรับตัวสู งขึ้น
และส่ งผลให้ตน้ ทุนสู งขึ้นตามไปด้วย สาหรับในปั จจุบนั ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศสุ ทธิ ของประเทศ
ไทย (International investment position: IIP) อยู่ในฐานะขาดดุ ลโดยมีสินทรัพย์ต่างประเทศรวมน้อยกว่า
หนี้ สินต่างประเทศรวมอยูเ่ ป็ นจานวน ๕๓,๒๕๔ ล้านเหรี ยญสหรัฐ ณ สิ้ นปี ๒๕๔๗ การพึ่งพิงเงินทุนจาก
ต่ างประเทศจะเป็ นความเสี่ ยงที่ ประเทศไทยต้องเผชิ ญ โดยเฉพาะการลงทุ นของต่ างประเทศในตลาด
หลักทรัพย์ในลักษณะของการเก็งกาไรก็กระทบเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์และบรรยากาศการลงทุนใน
ประเทศ
(๖.๔) โครงสร้ างภาคการเงินของประเทศไทยยังพึ่งพิงกับธนาคารในการระดมทุน
เป็ นส่ วนใหญ่ ในขณะที่ การระดมทุ นจากตลาดทุ นมีน้อย เช่ นเดี ยวกับการใช้ตราสารหนี้ ระดมทุ นของ
ภาคเอกชนที่ ยงั มี สัดส่ วนน้อย จึ งเป็ นโครงสร้ างที่ อาจทาให้เกิ ดปั ญหาการกู้เงิ นระยะสั้นมาลงทุ นใน
โครงการที่ใช้เวลายาวก่อนที่จะได้รับผลตอบแทนหรื อมีกระแสรายได้เข้า จึงเกิดปั ญหากับการสร้างทุนที่
เป็ นสิ นทรัพย์ในรู ปของเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และซอฟแวร์ ได้ง่าย นอกจากนี้ ขนาดของ
ตลาดทุนไทยที่เล็ก ทาให้มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเฉพาะจากการดาเนินธุ รกรรมของ
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงของต่างชาติ (hedge fund) ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สถานการณ์ได้เริ่ ม
ปรับตัวดีข้ ึนตามลาดับซึ่ งเป็ นผลจากนโยบายการพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
(๗) ด้ านความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ ความยากจนลดลงตามลาดับ และการกระจาย
รายได้ ปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้ าๆ ในปี ๒๕๔๘ มีจานวนประชาชนที่ยงั อยูภ่ ายใต้เส้นความยากจนซึ่ งเป็ นระดับ
รายได้ ๑,๒๔๒ บาทต่อเดือนอยูจ่ านวน ๗.๓๔ ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๓ ของจานวนประชากร
รวมของประเทศ การกระจายรายได้ปรับตัวดีข้ ึนอย่างช้าๆ โดยในปี ๒๕๔๗ ค่าดัชนี จีนี่ (Gini coefficient)
ของประเทศไทยเท่ากับ ๐.๔๙๙ ลดลงต่อเนื่ องจาก ๐.๕๒๕ ในปี ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในปี ๒๕๔๕ แต่
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการกระจายรายได้ตอ้ งได้รับลาดับความสาคัญ เนื่ องจากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ

๓๐
นานาประเทศการกระจายรายได้ในประเทศไทยยังมีความเท่าเที ย มน้อยกว่าหลายประเทศ อาทิ ญี่ ปุ่ น
(๐.๒๕) ประเทศเกาหลีใต้ (๐.๓๑) ยุโรป (๐.๓๒) อินเดีย (๐.๓๓) จีน (๐.๔๕) สหรัฐฯ (๐.๔๑) และในปี
๒๕๔๘ รายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุ ดร้อยละ ๒๐ คิดเป็ น ๑๒.๑ เท่าของรายได้ของกลุ่มล่างสุ ดร้อยละ
๒๐

๓๑

๓.๓ สถานะด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม ทาให้อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรั พยากรธรรมชาติ ทั้งดิ น น้ า ป่ าไม้ ชายฝั่ งทะเล แร่ ธาตุ มี ความหลากหลายทางชี วภาพสู ง ทั้งชนิ ด
พันธุ์ พันธุ กรรม และระบบนิ เวศ ชุ มชนมีวิถีการดารงชี วิตที่ พ่ ึงพิงและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร ซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ การสร้างสมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ แม้วา่ ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จะเป็ นจุ ดแข็งของประเทศมาแต่เดิ ม แต่ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จเป็ นหลัก ทาให้มีการใช้ทรั พยากร
อย่างสิ้ นเปลืองโดยไม่คานึ งถึงข้อจากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจได้เพิ่มปริ มาณของเสี ยและมลพิษที่เกิ น
ขีดความสามารถในการฟื้ นตัว และการรองรับของระบบนิ เวศ จนส่ งผลกระทบต่อความสมดุ ลยัง่ ยืนของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเป็ นฐานการดารงวิถีชีวิตที่
เป็ นปกติสุขของชุ มชนและสังคมโดยรวม เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจนถึ ง
ปั จจุ บนั พบว่าอยู่ในสภาพที่ กาลังเป็ นปั ญหาและเป็ นจุ ดอ่อนของการรั กษาฐานการผลิต ให้บริ การ และการ
ดารงชีพที่ยงั่ ยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้
(๑) การขาดสมดุ ลระหว่ างการใช้ ประโยชน์ กับการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู ส่งผลกระทบให้ เกิดความ
เสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาภัยธรรมชาติ
(๑.๑) พืน้ ที่ป่าไม้ ลดลงจนระบบนิเวศเสี ยสมดุล ป่ าไม้ของประเทศถูกทาลายไปถึ ง
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในช่วง ๔๐ ปี ปั จจุบนั เหลือพื้นที่ป่าร้อยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ และยังไม่สามารถเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ถึงร้อยละ ๔๐ ซึ่ งเป็ นระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิ เวศไว้ได้ และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศในแถบเอเชี ย พบว่า ไทยมีสัดส่ วนพื้นที่ป่าไม้อยูใ่ นเกณฑ์ต่า ในขณะที่ญี่ปุ่น
มีสัดส่ วนพื้นที่ป่าไม้ถึงร้อยละ ๖๘ และเวียดนาม มีร้อยละ ๔๐
(๑.๒) ทรั พยากรน้ามีปัญหาขาดแคลน น้าหลากท่ วม และคุณภาพน้า เป็ นประจา โดย
ปริ มาณน้ าจืดของประเทศมีเฉลี่ย ๓,๔๐๐ ลบ.ม./คน/ปี ต่ ากว่าประเทศลาวที่ ๔๙,๐๙๐ ลบ.ม./คน/ปี และต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของเอเชี ยที่ ๓,๙๒๐ ลบ.ม. ซึ่ งตามเกณฑ์ของ UNESCO ถือว่ามีสภาวะการขาดแคลนน้ าในระดับ
รุ นแรง ส่ วนพื้นที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ า เช่น ประเทศแคนาดา โอเชี ยเนี ยมีปริ มาณน้ าต่อคนต่อปี อยู่
ในระหว่าง ๑๗,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. ในขณะที่พ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในขั้นวิกฤติจะอยู่ในตะวันออกกลาง
และแอฟริ กาตอนเหนื อโดยมีปริ มาณน้ าน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ปริ มาณน้ าจืดของ
ไ ท ย ยั ง ไ ม่ ก ร ะ จ า ย ต ล อ ด ปี โ ด ย เ ป็ น น้ า ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น ร้ อ ย ล ะ ๘ ๖ แ ล ะ ช่ ว ง
ฤดูแล้งเพียงร้อยละ ๑๔ ขณะที่สามารถกักเก็บน้ าในช่ วงน้ ามากไว้ใช้ในช่ วงน้ าน้อยได้เพียงร้อยละ ๓๔ ของ
ปริ มาณน้ าทั้งหมด ทาให้ตอ้ งประสบปั ญหาทั้งน้ าหลากท่วมและน้ าขาดแคลนเป็ นประจาทุกปี การแก้ไขปั ญหา
ที่ผ่านมา ดาเนิ นการโดยภาครัฐเป็ นหลัก โดยการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ าและการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า ขาดมิติการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะชุ มชนท้องถิ่น มีการใช้น้ าเพิ่มขึ้นมาก
อย่างต่อเนื่องในภาคเกษตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพิ่มเติม มีขอ้ จากัดด้านพื้นที่ที่เหมาะสม และมี
การครอบครองใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งถูกต่อต้านหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับของประชาชน ส่ งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดสรรแย่งชิ งน้ ารุ นแรงมากขึ้ น กระทบต่ อคุ ณภาพชี วิตและการผลิ ตทางเศรษฐกิ จของประเทศทั้งใน
ปัจจุบนั และในระยะยาว

๓๒

สาหรับในด้านคุณภาพน้ า พบว่า ในปี ๒๕๔๘ มีแหล่งน้ าอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ร้อยละ ๒๐ เกณฑ์พอใช้ร้อยละ ๔๘ เกณฑ์เสื่ อมโทรมร้อยละ ๒๗ และเกณฑ์เสื่ อมโทรมมากร้อยละ ๕ ซึ่ ง
ในช่วง ๓-๔ ปี ที่ผา่ นมา แหล่งน้ าที่อยูใ่ นเกณฑ์ดีมีจานวนลดลงเกือบเท่าตัว ที่อยูใ่ นสภาพเสื่ อมโทรมมากมา
โดยตลอด คือ เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลาตะคองตอนล่าง และทะเลสาบสงขลา โดยมีค่าออกซิ เจน
ละลายในน้ าต่ากว่ามาตรฐานและปริ มาณความสกปรกในรู ปสารอินทรี ยแ์ ละแบคทีเรี ย (กลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ ม)
สู งกว่ามาตรฐาน สาเหตุหลักเกิดจากน้ าเสี ยชุ มชนที่ไม่ผา่ นกระบวนการปรับคุณภาพน้ าก่อนปล่อยลงสู่ แหล่ง
น้ า และการปล่อยของเสี ยจากฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ลงสู่ ทางน้ าธรรมชาติ รวมทั้งข้อจากัดในการบริ หารจัดการของ
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กล่าวคือ ในขณะที่ภาครัฐได้ลงทุนสร้ างระบบบาบัดน้ าเสี ยในเขต
เทศบาลไปแล้ว ๘๗ แห่ ง ครอบคลุมพื้นที่บริ การได้ร้อยละ ๓๔ แต่สามารถบาบัดน้ าเสี ยได้เพียงร้อยละ ๒๕
ของปริ มาณน้ าเสี ยทั้งหมด
(๑.๓) ทรั พยากรดินเสื่ อมโทรมมากขึน้ จากการใช้ ที่ดินไม่ ถูกต้ องตามศั กยภาพ ทาให้
เกิ ดปั ญหาการชะล้างพังทลาย ดิ นขาดอิ นทรี ย ์ ดิ นเค็ม ดิ นเปรี้ ยว ที่ ดินที่ มีปัญหามี ถึงร้ อยละ ๖๐ ของพื้นที่
ทั้งหมด และขยายตัวเพิ่มขึ้นเกื อบปี ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยเป็ นพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายประมาณ
ร้อยละ ๓๓ ของประเทศ ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ ยของโลกและเอเชี ยที่ มีสัดส่ วนร้ อยละ ๒๓ และ ๒๕ ตามลาดับ
ในขณะที่ค วามต้องการพื้ นที่ทาการเกษตรเพิ่มขึ้ น แต่พ้ืนที่ถือครองโดยเฉลี่ ย ลดลงจาก ๒๑ ไร่ ต่อคน
ในปี ๒๕๓๖ เหลื อเพี ย ง ๑๙.๓ ไร่ ต่ อคน ในปี ๒๕๔๖ มี ผู ้ไ ร้ ที่ ท ากิ น ๗๗๐,๐๐๐ ราย ต้องการที่ ดิ น
๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ แต่มีที่ดินของรัฐที่สามารถนาไปจัดสรรได้เพียง ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ จากการที่ความอุดมสมบูรณ์
ของดินลดลงและพื้นที่ทาการเกษตรลดลง ทาให้ตอ้ งเพิ่มผลผลิตโดยการใช้สารเคมี และเกิดปั ญหาการตกค้าง
ของสารเคมีในดินมากขึ้น
(๑.๔) ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งลดความอุดมสมบูรณ์ อัตราการจับสัตว์น้ า
ลดลง ๓ เท่ า จาก ๒๙๘ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ว โมงในปี ๒๕๐๔ ลดลงเหลื อ ๖๒.๑๐ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ว โมง
ในปี ๒๕๒๗ และลดลงเหลือเพียง ๒๓ กิ โลกรัมต่อชัว่ โมง ในปี ๒๕๔๖ ป่ าชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ไร่
เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และครึ่ งหนึ่ งอยู่ในสภาพเสื่ อมโทรม แหล่งปะการั งร้ อยละ ๕๐ และหญ้าทะเลร้ อยละ
๓๐ มีสภาพเสื่ อมโทรม โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งภัยธรรมชาติ นอกจากนั้นร้อยละ ๑๑
ของชายฝั่งเกิดปั ญหาการกัดเซาะ
(๑.๕) ความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศไทยอยู่ใน ๒๐ ลาดับแรกของโลก โดย
มีระบบนิเวศไม่ต่ากว่า ๑๕ ระบบนิเวศ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์และพืชประมาณร้อยละ ๒.๖-๑๐ ของชนิ ดพันธุ์
ทั้งหมดที่พบในโลก พันธุ ์พืชของไทยมีอยู่ราว ๑๕,๐๐๐ ชนิ ด คิดเป็ นร้อยละ ๘ ของพันธุ์พืชในโลก มี
ชนิ ดพันธุ์ ที่สาคัญในเชิ งเศรษฐกิ จ เช่ น เป็ นพืชที่ ข้ ึ นบัญชี สมุ นไพรประมาณ ๑,๐๐๐ ชนิ ด กล้วยไม้ ๑,๐๐๐
ชนิด เห็ดรา ๓,๐๐๐ ชนิด และพืชเฉพาะถิ่น ๑,๐๐๐ ชนิด ขณะนี้ กาลังถูกทาลายอย่างรวดเร็ ว สาเหตุมาจาก

๓๓
การดาเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่ทาลายถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ ชนิดต่างๆ และส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิ เวศ ทาให้อตั ราการสู ญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายชื่ อสัตว์และพันธุ์พืชในบัญชี ที่ใกล้สูญ
พันธุ์ถึง ๖๘๔ ชนิด
(๒) คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มได้ รั บ การแก้ ไ ข แต่ โ ดยภาพรวมยั ง มี สภาพเสื่ อ มโทรม ส่ ง
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพอนามัยและคุณภาพชี วติ
(๒.๑) คุณภาพอากาศ ในบริ เวณเมืองใหญ่ที่การจราจรหนาแน่น พื้นที่ที่มีการเผาในที่
โล่งแจ้ง และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ซึ่ ง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและจานวนรถยนต์สะสม โดย ณ บริ เวณริ มถนนยัง คงเกิ น
เกณฑ์ค่า เฉลี่ ย มาตรฐานเฉลี่ ย ทั้ง ปี ที่ไ ม่ค วรเกิ น ๕๐ มก./ลบ.ม. ในเขตกรุ งเทพมหานคร แม้คุณภาพ
อากาศจะอยูใ่ นระดับที่ดีกว่ากรุ งปั กกิ่ง จาการ์ ตา นิ วเดลี และมะนิ ลา แต่ก็ยงั ด้อยกว่าในอีกหลาย ๆ เมือง เช่ น
ฮ่องกง ไทเป และโตเกียว เป็ นต้น ในขณะที่อตั ราการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (Carbon dioxide emissions) เพิ่ม
จาก ๐.๙ ตัน/คน/ปี ในปี ๒๕๒๓ เป็ น ๓.๗ ตัน/คน/ปี ในปี ๒๕๔๕ ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ ยของโลกในปี เดี ยวกัน
เล็กน้อย ซึ่ งเท่ากับ ๓.๖ ตัน/คน/ปี โดยประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่ ๗๓ จากจานวน ๑๗๗ ประเทศ อย่างไรก็ตาม
ในปี ๒๕๔๓ อัตราการปล่อยก๊าซดังกล่าวของไทยคิดเป็ นร้อยละ ๐.๙ ของปริ มาณที่เกิดขึ้นในโลกเท่านั้น
(๒.๒) ปริมาณกากของเสี ย ทั้งขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายมีมากถึงปี ละ ๒๒ ล้าน
ตัน และมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่ สามารถก าจัดได้ทนั อัตราการผลิ ตขยะมูลฝอยในเขตเมื อง
โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานคร สู งถึ ง ๑.๓ กก./คน/วัน เท่ ากับของกรุ งโตเกี ยวและฮ่ องกง แต่ ความสามารถ
ในการจัดการขยะชุ มชนอย่างถูกสุ ขลักษณะมีเพียงร้ อยละ ๔๐ ของขยะในเขตเมือง ในขณะที่การนาของเสี ย
กลับมาใช้ใหม่ยงั ทาได้เพียงร้ อยละ ๒๒ ของปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่ งแม้จะสู งกว่าของกรุ งปั กกิ่ งและมะนิ ลา
แต่ก็ยงั ต่ ากว่าฮ่องกง สิ งคโปร์ และเกาหลี ทาให้ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยโอกาสทางเศรษฐกิ จไปปี ละ
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท
(๒.๓) ของเสี ยอันตราย เกิ ดขึ้ นปี ละ ๑.๘ ล้านตัน ก าจัดได้ไม่ถึ งครึ่ งหนึ่ ง ของเสี ย
อันตรายประมาณ ๒ ใน ๓ มาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และโลหะ ซึ่ งกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และ
เติบโตมากกว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เท่า การผลิตและการนาเข้าสารอันตราย เพื่อ
ใช้ในภาคเกษตรและอุ ตสาหกรรมเพิ่มขึ้ น จาก ๘.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๓๗ เป็ น ๓๑.๗ ล้านตัน ในปี
๒๕๔๘ หรื อเพิ่ม ขึ้ นร้อยละ ๗๒ โดยเป็ นการนาเข้าปุ๋ ยเคมี ๓.๖ ล้านตัน และสารเคมีก ารเกษตร
๗๘,๐๐๐ ตัน ในขณะที่ ยงั ขาดกลไกการจัดการที่ดี ทั้ง การควบคุ มในกระบวนการผลิ ต การกัก เก็ บ
การขนส่ ง และการปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม มีอุบตั ิเหตุจากสารเคมีที่สร้างความสู ญเสี ยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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บ่ อยครั้ งขึ้ น รวมทั้ง เกิ ดการตกค้า งแพร่ ก ระจายในสิ่ ง แวดล้อมและปนเปื้ อนในห่ วงโซ่ อาหาร จนส่ ง
ผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและการดาเนินวิถีชีวติ ของประชาชน
สาเหตุ หลักของปั ญหามลพิษ นอกจากจะเกิ ดจากการขยายตัวของจานวน
ประชากร ที่ ทาให้อุปสงค์ในการบริ โภคทรั พยากรและปล่อยของเสี ยเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเกิ ดจากอุ ปนิ สัยบริ โภค
นิ ยมหรื อนิ ยมบริ โภคเกิ นความจาเป็ น การใช้กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิ ตและดาเนิ นวิถีชีวิตที่ใช้
ทรัพยากรสิ้ นเปลืองและก่อมลพิษ ตลอดจนการใช้พ้ืนที่อย่างไม่เหมาะสม ทั้งที่เกินขีดความสามารถในการฟื้ น
ตัวของทรั พยากรหรื อรองรั บมลพิษ และเกิ นศักยภาพในการบริ หารจัดการมลพิษของท้องถิ่ น ที่ยงั มีอยู่อย่าง
จากัด ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู ้ จนอาจไม่พร้อมรับกับภาระที่จะเพิ่มขึ้ น ในขณะที่
ประชาชน ซึ่ ง เป็ นทั้งผูก้ ่อปั ญหาและรับผลกระทบต่อปั ญหายังขาดจิตสานึ กและมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
บริ หารจัดการน้อย การใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ยงั มีอยูจ่ ากัด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังมีปัญหาทั้งใน
ด้านความซ้ าซ้อน ช่องว่าง และขาดการบังคับใช้
(๓) จุด อ่ อ นที่สาคัญของปั ญหาทางด้ า นทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม คือการ
บริหารจัดการแบบแยกส่ วน
กลไกกฎหมายของรั ฐ ได้ แ ยกสั ง คมชุ ม ชนออกจากทรั พ ยากร ละเลยรากฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการผลิต การดารงชี วิตของชุ มชน และการจัดการทรัพยากร ในขณะที่กลไกตลาดมุ่ง
ใช้ทรัพยากรเป็ นสิ นค้าในระบบตลาด ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรถู กดึ งเข้าสู่ ศูนย์กลาง และไม่มีการ
กระจายผลประโยชน์ให้สังคมอย่างทัว่ ถึงเป็ นธรรม ในขณะที่นโยบายของรัฐขาดบูรณาการ ขาดการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนท้องถิ่ น ขาดองค์ความรู ้ และระบบข้อมูลที่เป็ นเอกภาพ ทาให้เกิ ดข้อขัดแย้งทั้งในเชิ งนโยบายและ
การปฏิบตั ิ โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่ น
นโยบายส่ งเสริ มการเกษตรเชิ งเดี่ยว เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ขาดความพอดีพอประมาณได้มี
ส่ วนทาลายความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ น น้ า ป่ าไม้ เช่ น กรณี ของยางพาราและปาล์มน้ ามัน การเร่ งเพิ่มผลผลิ ต
ทางการเกษตรโดยละเลยความสมดุลของระบบนิเวศ ทาให้เกิดการบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้และชายฝั่ง ส่ งผลกระทบ
ต่อระบบนิ เวศที่ เปราะบาง และแหล่ งก าเนิ ดความหลากหลายทางชี วภาพ รวมทั้งนาไปสู่ ปรากฏการณ์ ภยั
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายส่ งเสริ มอุตสาหกรรมของประเทศที่มุ่งเป้ าหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็ นหลัก ได้เปิ ดรับการเคลื่อนย้ายฐานการผลิ ตของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสู ง
เข้าสู่ ประเทศไทย โดยขาดองค์ความรู ้และการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ จะทาให้มีการ
เพิ่มปริ มาณการปล่อยของเสี ยและการแพร่ กระจายของมลพิษที่เป็ นภาระในการบริ หารจัดการ ต่อไป
นอกจากนี้ กระแสบริ โ ภคนิ ย มและวงจรการใช้ สิ น ค้า ที่ ส้ ั นลง ท าให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรสิ้ นเปลือง ปริ มาณของเสี ยเพิม่ ขึ้น ทั้งขยะชุ มชน ขยะอุตสาหกรรม ของเสี ยอันตราย น้ าเสี ย และ
อากาศเสี ย รวมทั้งการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษ ที่ทาให้อุณหภูมิโลกร้ อนขึ้น ส่ งผลต่อ
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การเสี ย สมดุ ล ของระบบนิ เวศ และอาจท าให้อตั ราการสู ญพันธุ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิตสู ง ขึ้ น ทั้ง อาจกลายเป็ น
ข้อจากัดตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย การขยายตัวของเมือง ความหนาแน่นของ
ประชากรและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ของภาคเมือง ก่อให้เกิ ดความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น จนเกิ ด
การแย่งชิงและกลายเป็ นข้อขัดแย้งกับภาคชนบท
อย่ า งไรก็ ตาม บริ บทการเปลี่ ยนแปลงจากกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ที่ มี การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ ได้สร้างข้อตกลงระหว่างประเทศและพันธกรณี ต่างๆ ก่อให้เกิดความร่ วมมือและการแข่งขัน ซึ่ ง
จะทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่ วมกันในภูมิภาค พร้อมกับมีขอ้ เรี ยกร้องให้ประเทศต้องปรับ
มาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนกว่าเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการ ส่ งเสริ มกระบวนการผลิ ตที่สะอาด ประหยัดการใช้ทรัพยากร ลดปริ มาณของเสี ยและมลพิษ
ได้มากขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพจะเป็ นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ทาให้ฐานทรัพยากรชี วภาพและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ค่ า ในการสร้ า งความก้ า วหน้ า ด้ า นการแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ โครงสร้ างประชากรที่ เปลี่ ยนแปลงไปสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ พื้นฐานการศึกษาและ
ระดับความรู ้ ที่สูงขึ้ น และกระแสการอนุ รักษ์และนิ ยมธรรมชาติมากขึ้ น ได้ทาให้รูปแบบของสิ นค้าและ
บริ การส่ วนหนึ่ งเปลี่ ยนแปลงไป สู่ ความนิ ยมในสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม คานึ งถึงการ
รักษาสุ ขภาพ และนิยมการท่องเที่ยวในเชิ งนิ เวศ ซึ่ งได้สร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในระหว่าง
มิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควบคู่กนั ไป

๓.๔ สถานะด้ านการบริหารจัดการประเทศ
กระแสโลกาภิ วตั น์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศท าให้เกิ ด
ภาวการณ์ เชื่ อมโยงกันของโลก รวมถึ งเคลื่ อนย้ายแลกเปลี่ ยนข้ามพรมแดนทางภู มิ ศาสตร์ อย่างเสรี และ
รวดเร็ ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และแนวคิดและค่านิ ยมอย่างกว้างขวาง เกิดเป็ นกระแสที่
ผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนท่าทีกระบวนการและกลไกการบริ หารจัดการประเทศให้สอดรับกับ
กระแสประชาธิ ปไตย การคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน การมีส่วนร่ วมของประชาชน การพิทกั ษ์
สิ ทธิ มนุ ษ ยชน และการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น รวมทั้งกระแสการปฏิรูป
เรื่ องโลกาภิบาลและการจัดการระบบเศรษฐกิ จโลก ซึ่ งจะทาให้องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทในด้าน
การเมื องและความมั่นคงของโลกมากขึ้ น และมี ก ารปฏิ รู ป ให้ โปร่ งใสและเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้ น
ขณะเดี ยวกันความขัดแย้งด้านลัทธิ อุดมการณ์ ที่แตกต่างกันยังมี ปัญหาอยู่หลายพื้นที่ นาไปสู่ การใช้ความ
รุ นแรงและการก่อการร้าย ซึ่ งจะคุกคามต่อการเสริ มสร้างประชาธิ ปไตยและความมัน่ คงของนานาประเทศ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานทางสั งคมที่จ ะ
ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของสั งคมไทย โดยในด้านการปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญเป็ นตัวเร่ งให้
เกิ ดการเติบโตของกระบวนการประชาธิ ปไตยและการกระจายอานาจ เปิ ดโอกาสกระแสการเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชนในกระบวนการมี ส่ วนร่ วมให้เ ข้ม แข็ง มากขึ้ น และในด้า นปฏิ รูป สั ง คมไทยได้ใ ห้
ความสาคัญต่อการพัฒนาคนด้วยการปฏิ รูปการศึ กษาและสาธารณสุ ข การคุ ม้ ครองทางสังคมอย่างเป็ น
ธรรมและเท่า เที ย มกัน ตลอดจนการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผา่ นมา ได้มีความพยายามที่จะดาเนินการตามยุทธศาสตร์ การ

๓๖
บริ หารจัดการที่ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ โดยสังคมไทยทุกระดับมีความตื่นตัวและให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบบริ หารจัดการในภาคส่ วนของตนเองให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้น ทั้งในเรื่ อง
การปฏิ รูปราชการ การเสริ ม สร้ างธรรมาภิ บาลในภาคธุ รกิ จเอกชน ในขณะที่ ภาคประชาชนเริ่ มได้รับ
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศและเข้าร่ วมในกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น โดยสถานะ
ด้านการบริ หารจัดการประเทศที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
(๑) กระบวนการบริ หารจั ดการประเทศได้ เริ่ มเปิ ดโอกาสให้ ภาคส่ วนอื่นๆ เข้ ามาร่ วมกับ
ภาครัฐมากขึน้ แต่ ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอืน่ ๆ ยังมีบทบาทจากัด
(๑.๑) ภาคการเมื องปรั บ ตัวเข้ มแข็งขึ้น และมีเสถียรภาพอย่ า งมาก อันเป็ นผล
สื บเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทาให้ระบบพรรคการเมือง
รัฐบาล และระบบรัฐสภามีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีมีความชัดเจน
ในเรื่ องนโยบายและทิ ศ ทางการพัฒนาประเทศ การผลัก ดันให้เกิ ดผลในทางปฏิ บ ตั ิ ได้อย่างเป็ นธรรม
รวมทั้งรัฐบาลยังให้ความสนใจเป็ นอย่างมากกับการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีการรวมศูนย์อานาจการบริ หารจัดการทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ และระบบ
การตรวจสอบถ่วงดุลขาดประสิ ทธิภาพ
(๑.๒) การปฏิรูประบบราชการนาไปสู่ ความทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่
กระบวนการบริ หารจัดการยังรวมศู นย์ อานาจทั้งมีลักษณะปิ ดค่ อนข้ างมาก และยังขาดกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน การปฏิ รูประบบราชการที่ ดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ อง ทั้งการปรั บโครงสร้ างกระทรวง
ทบวง กรม และการปฏิ รู ปการบริ หารจั ด การไปสู่ การบริ หารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ โดยมี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นเครื่ องมือผลักดันที่
สาคัญ ส่ งผลให้สามารถวัดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม และเปิ ดเผยต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง ซึ่ งการปฏิรูป
ดังกล่าวช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการของภาครัฐเพิ่มขึ้น ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในด้านต่ างๆ โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับดี ข้ ึ นไป และมี คะแนนเฉลี่ ยในระดับภาพรวมในปี ๒๕๔๗ เท่ากับ
๓.๘๒ ซึ่ งเพิม่ จากปี ๒๕๔๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖๑
อย่างไรก็ตาม การดาเนิ นการดังกล่าวยังไม่ตอบสนองต่อการสร้างการบริ หาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล การบริ หารจัดการภาครัฐยังมีลกั ษณะรวมศูนย์อานาจ การกาหนดนโยบาย
แผนงาน/โครงการจะดาเนิ นการในราชการส่ วนกลาง เช่นเดี ยวกับระบบงบประมาณที่กาหนดให้กระทรวง ทบวง
กรม และรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่เป็ นหน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ส่ วนการมอบอานาจและจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดให้ราชการส่ วนภูมิภาค (ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ) ยังไม่เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ในขณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นยังไม่เข้มแข็งและขาดอิ สระในการ
จัดเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อการพึ่งตนเอง และการบริ หารงานยังไม่เป็ นอิสระจากส่ วนกลางอย่างแท้จริ ง
อย่างไรก็ดี การดาเนิ นงานการกระจายอานาจมี ความก้าวหน้ามากขึ้ นตามแผนการกระจายอานาจและ
แผนปฏิ บตั ิการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ ซึ่ งผลการดาเนิ นงานจนถึงต้นปี ๒๕๔๘ พบว่า การ
กระจายอานาจด้านการเงินการคลัง สามารถจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่าง

๓๗
ต่อเนื่ อง จากร้ อยละ ๒๐.๙๒ ในปี งบประมาณ ๒๕๔๔ เป็ นร้อยละ ๒๔.๐๕ ในปี งบประมาณ ๒๕๔๙
ในส่ วนการถ่ายโอนภารกิ จดาเนิ นการไปแล้วจานวน ๑๘๐ ภารกิจ และยังไม่ได้ถ่ายโอน ๖๔ ภารกิ จ โดย
ครึ่ งหนึ่งของภารกิจที่ยงั ไม่ถ่ายโอนเป็ นด้านการจัดการศึกษาและสาธารณสุ ข ขณะที่การถ่ายโอนบุคลากร
ได้ดาเนิ นการไปแล้วในช่ วงปี งบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ จานวนรวม ๔,๕๕๙ คน เป็ นข้าราชการ
๑,๓๗๘ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๘๑ คน ส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรที่มีภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
(๑.๓) ภาคประชาชนเริ่ มเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาประเทศ และมี บ ทบาท
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งทางการเมื อ งและการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ประชาชนตื่ น ตัว ด้ า นการเมื องและเข้า มามี ส่ วนใน
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่นิติบญั ญัติและบริ หารในลักษณะของการใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง
เพิ่มมากขึ้น จากสัดส่ วนผูใ้ ช้สิทธิ เลือกตั้งที่ต่ าสุ ดเพียงร้อยละ ๒๙.๕๑ ในปี ๒๔๙๑ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
จนเป็ นร้อยละ ๗๐.๖ ในปี ๒๕๔๔ และ ๗๒.๖ ในปี ๒๕๔๘ ซึ่ งนับเป็ นอัตราที่สูงที่สุดตลอดช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามบทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ จึงจากัดอยูใ่ นขั้นตอนของการให้
ข้อมูล และแสดงความคิ ดเห็ นต่อทิ ศ ทางของการพัฒนาเท่า นั้น ยัง เข้าไม่ถึ งอานาจการตัดสิ นใจในเชิ ง
นโยบาย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ งปั จจุบนั ภาคประชาชนมีความตื่นตัวเข้าร่ วมกับ
ภาคส่ วนอื่นๆ ในกระบวนการบริ หารจัดการประเทศเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งการมีส่วนร่ วมในระดับ
การพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ น การแสดงความคิดเห็ นต่อนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ การเสนอกฎหมาย
การยืน่ ถอดถอนผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ที่ซบั ซ้อน ยุง่ ยาก และไม่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่ วม
(๑.๔) ภาคธุรกิจเอกชนเป็ นกลไกทีม่ ีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่ม ขึน้ ต่ อเนื่อง
และมีการบริ หารจั ดการที่เป็ นธรรมาภิบาลมากขึ้น แต่ ยังไม่ มีพลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุ รกิจ
เอกชนโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทการพัฒนาประเทศร่ วมกับภาครัฐมาตั้งแต่ช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๓ - ๔ ที่ดาเนิ นการในรู ป สภาหอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทย เป็ นต้น
ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๕ ได้มี การร่ วมมื อกันในรู ป ของคณะกรรมการการร่ วมภาครั ฐและเอกชน
(กรอ.) เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นการผลิ ตและการส่ งออกในภาคธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม ซึ่ งส่ งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิ จขยายตัวรวดเร็ ว ขณะเดี ยวกันก็ได้ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งในเรื่ องการใช้ทรัพยากร และ
ความไม่เป็ นธรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ผลประโยชน์จากการพัฒนากระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกลุ่มนักธุ รกิ จ
และอุตสาหกรรม ส่ วนเกษตรกร ผูใ้ ช้แรงงาน ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาค สถานการณ์
ดังกล่ าวได้ทวีความรุ นแรงขึ้ น เมื่ อเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จปี ๒๕๔๐ ที่ สาเหตุ สาคัญส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการ
ลงทุ นที่เกิ นตัวและลงทุนในกิ จกรรมที่ไม่เหมาะสมของภาคเอกชน เนื่ องจากขาดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจัดการ รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างบรรษัทภิบาล โดยผลักดันให้มีแนวทางและ
หลัก เกณฑ์ส่ง เสริ มธรรมาภิ บ าลส าหรั บบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ เพื่อให้เป็ นเงื่ อนไขที่

๓๘
จาเป็ นต่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั และเป็ นปั จจัยที่จะช่วยให้มูลค่าหุ ้นของกิ จการ
เพิ่มสู งขึ้ น รวมทั้งช่ วยลดต้นทุนในการกูย้ ืม ซึ่ งสร้ างความตื่นตัวให้ภาคเอกชนมาก แต่ก็ยงั จากัดอยู่ใ น
องค์กรธุ รกิ จขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ ง และยังไม่มีจานวนมากพอที่จะสร้ างกระแสการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนในภาพรวม
สาหรับธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีข้ ึนในสายตาต่างประเทศโดยการ
จัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันจัดอันดับ IMD ได้ ปรากฏว่าอันดับโดยเฉลี่ ยของประเทศ
ไทยดี ข้ ึ น จากอันดับ ที่ ๓๖ ในปี ๒๕๔๔ เลื่ อนขึ้ นเป็ นอันดับ ที่ ๓๒ ในปี ๒๕๔๕ อันดับที่ ๓๑ ในปี
๒๕๔๗ อันดับ ที่ ๓๐ ในปี ๒๕๔๘ และยัง คงที่อ นั ดับ ที่ ๓๐ ในปี ๒๕๔๙ โดยปั จ จัย ส่ ว นใหญ่ที่
นามาใช้ใ นการจัด ลาดับ ธรรมาภิบาลภาคเอกชนได้ปรับตัวดี ข้ ึน โดยเฉพาะความรับผิดชอบทางสังคม
การให้ความสาคัญต่อลูกค้า และการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงที่มีการปรับตัวจากเดิ มขึ้นมาก อย่างไร
ก็ตาม ปั จจัยด้อยที่ยงั มีอยู่ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ หาร ความสามารถของผูบ้ ริ หารในการสร้างมูลค่า
ให้ผถู้ ือหุน้ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน ขณะที่ความโปร่ งใส และความเป็ นธรรม
แม้จะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน แต่ยงั มีเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ และ
เรื่ องการแข่งขันทางการค้าที่ภาคเอกชนไทยมีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งเพิ่มขึ้น
(๒) กระบวนการยุ ติ ธรรมและกฎหมายยั งไม่ สามารถสร้ างความเป็ นธรรมกั บทุ กภาคี
ขณะทีก่ ลไกการตรวจสอบภาครัฐยังขาดประสิ ทธิภาพ
(๒.๑) กระบวนการบริ ห ารจั ด การและกระบวนการยุติธ รรมยัง ปรั บ ตัว ไม่ ทัน
กับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อ งที่เกิด ขึ้นอย่ า งรวดเร็ ว และเอื้อ ประโยชน์ ต่ อธุ รกิจ
อุตสาหกรรมมากกว่ าเศรษฐกิจขนาดเล็กในชุ มชน กฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
จัดสรรสิ ทธิ และอานาจนั้น ยังเปิ ดโอกาสการใช้ดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่รัฐค่อนข้างมาก ขาดความโปร่ งใส และ
เกณฑ์วดั ความถูกผิด ในขณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบ
ภาษี อากร มุ่ งสนับสนุ น ส่ งเสริ ม และคุ ้มครองภาคธุ รกิ จเอกชนในการผลิ ตเชิ งอุ ตสาหกรรมและการค้า
มากกว่าการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ ทาให้เอื้อประโยชน์และจัดสรรสิ ทธิ
ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าการดูแลภาคธุ รกิจขนาดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน เกษตรกรในชนบท
(๒.๒) กลไกตรวจสอบการใช้ อานาจของรัฐ ยังขาดประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
การปฏิ บ ัติ งานขององค์กรอิ สระภายใต้รั ฐธรรมนู ญ จึ งขาดความเชื่ อมั่นจากสั งคม ท าให้ เ กิ ดการละเมิ ด
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งกระทบต่อความพยายามในการสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดีและมีธรร
มาภิบาล ในขณะที่กลไกตรวจสอบถ่ วงดุลนอกภาครั ฐยังขาดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล สื่ อมวลชน

๓๙
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคนักวิชาการ กลุ่มสถาบัน/วิชาชี พยังมีบทบาทจากัดเฉพาะเรื่ องเฉพาะด้าน ยังไม่มี
การทางานเชิงลึก เชิงตรวจสอบสื บสวน และยังขาดการทางานในลักษณะเครื อข่ายที่จะก่อให้เกิดพลัง
(๓) วัฒ นธรรมอุ ป ถั ม ภ์ ยัง คงเป็ นอุ ป สรรคขั ด ขวางการเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลใน
สั งคมไทย
แม้ว่ารั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีบทบัญญัติที่ มุ่ งให้การเมื อง การบริ หารจัดการมี
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งกระจายอานาจทางการเมื อง การปกครอง และการเงิ นการคลัง แต่ โดย
พื้ นฐานของสั งคมไทยยังคงมี วฒั นธรรมอุ ปถัมภ์ที่ ฝั งรากลึ ก ประกอบกับการขาดคุ ณธรรมและจิ ตส านึ ก
สาธารณะทาให้ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่หรื อประโยชน์สาธารณะ
การปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการใช้อานาจขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่อนข้างมาก จึงทาให้มีปัญหาความ
ไม่เป็ นธรรม ตลอดจนการทุจริ ตประพฤติมิชอบที่ขยายตัวในรู ปแบบที่ซบั ซ้อน
ส าหรั บความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการภาครั ฐมี แนวโน้มที่ ดี ข้ ึ น โดยดัชนี ช้ ี วัด
ภาพลักษณ์ คอร์ รัปชัน่ (Corruption Perception Index: CPI) เป็ นตัวชี้ วดั ที่พฒั นาโดยองค์กรเพื่อความ
โปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) และมหาวิทยาลัยกอตทิงเกน ในประเทศเยอรมนี ซึ่ งมี
การสารวจและจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกปี มีภาพลักษณ์ดีข้ ึนต่อเนื่ องจากคะแนน ๓.๒
เมื่อปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้สูงขึ้นเป็ น ๓.๘ ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงั อยูใ่ นระดับค่อนข้างต่ า อย่างไรก็
ตาม จากการประเมินของ World Economic Forum พบว่า ความโปร่ งใสของภาครัฐในการชี้ แจงเรื่ องการ
ดาเนิ นนโยบายของรัฐบาลในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ อยูใ่ นระดับ ๔.๑-๔.๓ ซึ่ งสู ง กว่าค่าเฉลี่ ยที่ ๓.๘๓.๙ จากจานวนประเทศที่ ส ารวจทั้งหมด ๘๐-๑๐๔ ประเทศ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเพื่ อนบ้านในประเทศ
อาเซี ยนยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ในระดับดี กว่า ฟิ ลิ ปปิ นส์ เวียดนาม และอิ นโดนี เซี ย แต่ย งั ต่ ากว่า
มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ ซึ่ งมีคะแนนสู งอยูใ่ นลาดับต้นๆ ของโลก

๔ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
๔.๑ แนวคิดหลัก
ภายใต้บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ จ ะมี ผ ลกระทบอย่า งกว้า งขวางต่ อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและสถานะของประเทศไทยได้สะท้อน
ปั ญหาเชิ งโครงสร้ างของระบบเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการประเทศที่ไม่สมดุ ล
ไม่ยงั่ ยืน และเปราะบางต่อผลกระทบจากความผันผวนของปั จจัยภายนอกที่เปลี่ ยนแปลงรวดเร็ วและ
ซับซ้อนมากขึ้ น ประเทศไทยจึ งจาเป็ นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์การพัฒนาให้เป็ นไป

๔๐
ในทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อให้ประเทศสามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและนาไปสู่ การพัฒนาที่สมดุล เป็ นธรรมและยัง่ ยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) กระบวนทรรศน์ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทิศ ทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๑๐-๑๕ ปี ข้างหน้า จาเป็ นต้องปรั บเปลี่ ย นให้
ดาเนินไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิ งพลวัตของการพัฒนาและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
(๑.๑) ยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะสาคัญ ๓ ประการ กล่าวคือ การ
ใช้หลัก “ความมีเหตุผล” ในการวิเคราะห์และทาความเข้าใจกับสถานะของประเทศได้อย่างชัดเจนว่ามี
จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาเรื่ องใดบ้าง ต้องเข้าใจถึงโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเลือกรับ
หรื อนาสิ่ งที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ และพร้ อมรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจเป็ นภัยคุ กคาม
ประเทศ วิธีคิดอย่างมีเหตุผลดังกล่าวจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ “ความพอประมาณ” เพื่อสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานความพอดี ระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก ระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยคานึ งความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นและมีการเตรี ยม “ระบบภูมิคุม้ กัน” ด้วยการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เพียงพอพร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
(๑.๒) การขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการ
พัฒ นาด้า นต่า งๆ ด้ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง เป็ นไปตามลาดับ ขั้น ตอนและสอดคล้อ งกับ สภาพ
วิถีชีวติ ของสังคมไทย เพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็ จและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
ต้องเสริ มสร้างศีลธรรมในจิตใจของคนในชาติในทุกภาคส่ วนและทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักวิชาการและนักธุ รกิจเอกชนให้มีสานึกใน “คุณธรรม” มีจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และดาเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” อันจะเป็ นภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิ ญต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๔๑

ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
แนวคิด

แนวทางการดารงอยู่ การปฏิบ ัติตน ในทุกระด ับ
ครอบคร ัว ชุมชน ร ัฐ - ในการพ ัฒนา บริหารประเทศ
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(๒) กระบวนทรรศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์ รวมที่ยึด “คนเป็ นศู นย์ กลางการ
พัฒนา”
แนวคิดการพัฒนาสู่ ความพอเพียงที่ปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิ จมา
เป็ นการพัฒนาที่ยดึ “คน” เป็ นตัวตั้ง ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์และความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนเป็ น
หลัก และใช้การพัฒนาเศรษฐกิ จเป็ นเครื่ องมือช่ วยพัฒนาให้คนมีความสุ ขและคุณภาพชี วิตที่ดี โดยต้อง
ปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากเดิมที่มีลกั ษณะแบบแยกส่ วนตามภารกิจและหน้าที่ มาเป็ นแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเป็ นองค์รวมที่มีคนเป็ นศูนย์กลาง และยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกต่าง
ของความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่และวิถี
ชี วิตของชุ มชนและสังคมนั้นๆ รวมตลอดทั้งปรับกระบวนการพัฒนาจาก “บนลงล่าง” มาเป็ นจาก “ล่าง
ขึ้นบน” ยึดหลัก “การมี ส่วนร่ วมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสิ นใจ โดยพัฒนาอย่าง
เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน เริ่ มต้นจากการพึ่งตนเองให้ได้ก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่ การรวมกลุ่ม พึ่งพากัน
และกันและสร้ างเครื อข่ายการพัฒนาเชื่ อมโยงสู่ ภายนอกเพื่อความอยู่ดีมีสุขและความเจริ ญก้าวหน้าใน
ลาดับต่อไป แนวคิดการพัฒนานี้อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “การพัฒนาที่เอาคนเป็ นตัวตั้ง โดยคานึงถึงทุกมิติ
ของคุ ณค่าความเป็ นคน และการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”

๔๒

(๓) ความสอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้ยึดหลักความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของคนไทย แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่ งรัฐ และการปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยเฉพาะการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสิ นใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อง รวมทั้ง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุก ระดับ โดยมุ่ง เน้นให้ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ วนและ
ทุกระดับมีส่วนร่ วมในกระบวนการขับเคลื่อนและกระบวนการตัดสิ นใจในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

๔๓

๔.๒ ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
การพัฒนาประเทศไทยให้สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ที่
มีการเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ วและมี แนวโน้มทวีรุนแรงขึ้ น จาเป็ นต้องหันกลับมาให้ความสาคัญกับความ
แข็ง แกร่ ง ของระบบและโครงสร้ า งต่ า งๆ ภายในประเทศให้ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได้ม ากขึ้ น และสร้ า ง
ภูมิ คุ ้มกันที่ ดีข องประเทศตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เพื่ อให้พ ร้ อมรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรู ้เท่าทัน โดยมีหลักการที่สาคัญคือ
(๑) การเสริมสร้ างทุนเพือ่ การพัฒนาประเทศอย่ างยัง่ ยืน
ทิศทางการพัฒนาจะให้ความสาคัญกับการนาทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพและความ
ได้เปรี ยบด้านอัตลักษณ์ และคุ ณค่าของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิ จ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม” มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้ อกูลกัน พร้ อมทั้งเสริ มสร้ างให้แข็งแกร่ งเป็ นเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศได้อย่างมัน่ คง
(๑.๑) การเสริ มสร้ างทุนสั งคม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ
ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเสริ มสร้ างสุ ขภาวะ และความรู ้ ให้มีภูมิคุม้ กันพร้ อมเผชิ ญการ
เปลี่ ยนแปลงและก้าวสู่ สังคมฐานความรู ้ มี จิตสานึ กในการดารงชี วิตบนพื้นฐานของศี ลธรรมอันดี งาม
ครอบครัวมีความอบอุ่น มัน่ คงด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชากรทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้ าหมายมีการเตรี ยม
ความพร้อมให้กา้ วสู่ สังคมผูส้ ู งอายุได้อย่างเหมาะสม ชุ มชนมีความเข้มแข็ง มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายเพื่อ
การพัฒนา ตลอดจนมีการใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่นชุ มชน
ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต และสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
(๑.๒) การเสริ มสร้ างทุนเศรษฐกิจ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิ จไทยสู่
ระบบเศรษฐกิ จที่ มี ก ารขยายตัวอย่า งมี เ สถี ย รภาพ มี คุ ณ ภาพ โครงสร้ า งการผลิ ตมี ก ารเพิ่ ม คุ ณค่ า บน
ฐานความรู ้ และความเป็ นไทย มีการพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้ง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การบริ หารองค์ความรู ้ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
และการพัฒ นาพลัง งานทางเลื อก รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อง ควบคู่ ไ ปกับ การ
เสริ มสร้างศักยภาพและภูมิคุม้ กันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็ น
ธรรม
(๑.๓) การเสริ มสร้ างทุนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนในการเข้าถึง และจัดการทรัพยากร
เพื่อสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์ เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของ

๔๔
การพัฒนาประเทศ และเป็ นฐานการดารงชี วิตของคนไทยให้มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน ขณะเดี ยวกันมี การ
เสริ มสร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี โดยปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริ โภคเพื่อลดผลกระทบ
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๒) การบริหารจัดการประเทศสู่ ความยัง่ ยืน
การบริ ห ารประเทศระยะต่ อไปจาเป็ นต้องเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของระบบ
โครงสร้ าง กลไกและกระบวนการบริ หารจัดการประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิ ปไตย
โดยบูรณาการการมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนทุ ก ระดับ ให้เกิ ดพลัง ร่ วมและเป็ นเครื อข่า ยที่ เข้ม แข็ง มี
บทบาทขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศ พร้ อมทั้งปรับระบบบริ หารจัดการภาครั ฐ ทั้งระบบราชการ และ
รัฐวิสาหกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ ง ใส ลดบทบาทอานาจของราชการในส่ วนกลาง และเพิ่ม บทบาท
มอบอานาจและกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การดาเนิ นการ และการกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
ราชการส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่ น และชุ มชน พร้ อมทั้งส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชนและการปฏิ รูปธุ รกิ จ
เอกชนให้เข้มแข็งสุ จริ ต โปร่ งใส และเร่ งปฏิ รูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้ างสมดุ ลในการจัดสรรและ
กระจายผลประโยชน์การพัฒนาให้ทวั่ ถึ งเป็ นธรรม โดยต้องดาเนิ นการรักษาและเสริ มสร้ างความมัน่ คง
ควบคู่ ไ ปด้ว ย อัน จะสนับ สนุ น ให้ ก ารบริ หารจัด กาประเทศสู่ ดุ ล ยภาพ ทั้ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมัน่ คง นาไปสู่ สันติสุขและความยัง่ ยืน

๕ วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนาประเทศ
ผลการระดมความคิดเห็ นจากประชาชนในทุกภาคส่ วนของสังคมไทยในเวทีทุกระดับที่ผ่านมา
ประกอบกับการวิเคราะห์บริ บทการเปลี่ยนแปลง และสถานะของประเทศ รวมทั้งการประเมินสถานภาพ
ทุนของการพัฒนาประเทศ สามารถนามากาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิ จการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ทุกภาคส่ วนเห็นพ้องต้องกัน ดังนี้

๕.๑ วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน (Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู้ รู้ เท่ าทันโลก ครอบครั วอบอุ่น ชุ มชนเข้ มแข็ง สั งคมสั นติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้ อมมีคุณภาพ และทรั พยากรธรรมชาติ ยั่งยืน อยู่ภายใต้ ระบบ
บริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้ อย่ างมีศักดิ์ศรี ”

๔๕

๕.๒ พันธกิจ
เพื่ อให้ก ารพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุ่ ง สู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ร่ วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ “ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังกล่าว เห็ นควรกาหนดพันธกิจของ
การพัฒนาประเทศ ดังนี้
(๑) พัฒ นาคนให้ มีคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม นาความรอบรู้ อ ย่ า งเท่ า ทัน มี สุ ข ภาวะที่ ดี อยู่
ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุ มชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมัน่ คงในการดารงชี วิตอย่างมีศกั ดิ์ ศรี ภายใต้
ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๒) เสริ ม สร้ า งเศรษฐกิจ ให้ มี คุ ณภาพ เสถี ยรภาพ และเป็ นธรรม มุ่ ง ปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุม้ กันความเสี่ ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมใน
ยุคโลกาภิวตั น์ บนพื้นฐานการบริ หารเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มี
การปรับโครงสร้างการผลิตและบริ การบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทาง
ชี วภาพและเอกลัก ษณ์ ความเป็ นไปไทย ควบคู่ก ับ การเชื่ อมโยงกับ ต่ างประเทศ และการพัฒนาปั จจัย
สนับสนุ นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุ นการแข่งขันและ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
(๓) ด ารงความหลากหลายทางชี ว ภาพ และสร้ างความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
เป็ นธรรม และมีการสร้ างสรรค์คุณค่า สนับสนุ นให้ชุมชนมีองค์ความรู ้และสร้ างภูมิคุม้ กันเพื่อคุ ม้ ครอง
ฐานทรัพยากร คุ ม้ ครองสิ ทธิ และส่ งเสริ มบทบาทของชุ มชนในการบริ หารจัดการทรัพยากร ปรับแบบ
แผนการผลิ ตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลง
ตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้ เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาสู่ ทุกภาคี ควบคู่กบั การเสริ มสร้างความโปร่ งใส สุ จริ ต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการ
กระจายอ านาจและกระบวนการที ่ท ุก ภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ สู ่ ค วามเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร

๖ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก

๔๖
เพื่อให้ส อดคล้องกับบริ บทการเปลี่ ยนแปลงที่ป ระเทศไทยจะต้องปรับ ตัวในอนาคต และเพื่อ
ก้าวไปสู่ วสิ ัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของการพัฒนาไว้ ดังนี้

๖.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้ างโอกาสการเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ องที่ขบั เคลื่ อนด้วยการ
เชื่ อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริ มสร้ างบริ การสุ ขภาพอย่างสมดุ ล
ระหว่างการส่ งเสริ ม การป้ องกัน การรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน
(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุ มชน เชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย เป็ นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิ จ
คุ ณภาพชี วิต และอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ใช้ป ระโยชน์ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อมอย่า งยัง่ ยืน นาไปสู่ ก าร
พึ่งตนเองและลดปั ญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
(๓) เพื่อปรับโครงสร้ างการผลิ ตสู่ การเพิ่มคุ ณค่าของสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู ้ และ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทาให้มูลค่าการผลิตสู งขึ้น
(๔) เพื่อสร้างภูมิคุม้ กัน และระบบบริ หารความเสี่ ยงให้กบั ภาคการเงิน การคลัง พลังงาน
ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(๕) เพื่ อสร้ า งระบบการแข่ ง ขันด้า นการค้า และการลงทุ นให้เป็ นธรรม และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ ประชาชนในทุก
ภาคส่ วนอย่างเป็ นธรรม
(๖) เพื่ อ เสริ มสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชี วภาพ ควบคู่กบั การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นฐานที่มนั่ คงของการพัฒนาประเทศ
และการดารงชี วิตของคนไทยทั้งในรุ่ นปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติอย่างเป็ นธรรมและอย่างยัง่ ยืน
(๗) เพื่อเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภาครัฐ ภาคธุ รกิ จเอกชน
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขี ดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ควบคู่กบั การ
เสริ มสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ต่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข

๖.๒ เป้ าหมาย

๔๗
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ดงั กล่าว ได้กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๑) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้ มแข็งของชุ มชน
(๑.๑) การพัฒนาคน
๑) คนไทยทุ ก คนได้รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ง ด้ า นร่ า งกาย
สติปัญญา คุ ณธรรม จริ ยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทกั ษะในการประกอบอาชี พ
มีความมัน่ คงในการดารงชีวติ อย่างมีศกั ดิ์ศรี และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
๒) เพิ่ ม จ านวนปี การศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทยเป็ น ๑๐ ปี พัฒ นาก าลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเป็ นร้อยละ ๖๐ ของกาลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่ วนบุคลากรด้าน
การวิจยั และพัฒนาเป็ น ๑๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๓) อายุค าดหมายเฉลี่ ย ของคนไทยสู ง ขึ้ นเป็ น ๘๐ ปี ควบคู่ ก บั การลด
อัตราเพิ่มของการเจ็บป่ วยด้วยโรคป้ องกันได้ใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน
หลอดเลื อดสมอง และมะเร็ ง นาไปสู่ การเพิ่มผลิ ตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุ ขภาพของบุคคลลงใน
ระยะยาว
(๑.๒) การพัฒนาชุ มชนและแก้ ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุ มชนแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น นาแผนชุ ม ชนไปใช้ป ระกอบการจัด สรรงบประมาณ
เพิ่ ม กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึ งแหล่ง
ทุน การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และลดสัดส่ วนผูอ้ ยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลื อร้ อยละ ๔ ภายในปี
๒๕๕๔
(๒) เป้าหมายด้ านเศรษฐกิจ
(๒.๑) โครงสร้ างเศรษฐกิจ สัดส่ วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๕๔ และสัดส่ วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ ๑๕ ภายในปี ๒๕๕๔
(๒.๒) เสถี ย รภาพเศรษฐกิจ อัต ราเงิ น เฟ้ อทั่ว ไปเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓.๐-๓.๕ ต่ อ ปี
สั ดส่ วนหนี้ ส าธารณะต่ อผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมในประเทศ ไม่ เกิ นร้ อ ยละ ๕๐ และความยืดหยุ่น การใช้
พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๔๘

(๒.๓) ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่ วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุ ดร้อย
ละ ๒๐ แรกต่อรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุ ดร้อยละ ๒๐ ไม่เกิน ๑๐ เท่าภายในปี ๒๕๕๔ และสัดส่ วนผลผลิต
ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๓) เป้าหมายการสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
(๓.๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชี วภาพ
ให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ และต้องเป็ นพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๘ ของพื้นที่
ประเทศ รวมทั้งรักษาพื้นที่ทาการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่

๔๙

(๓.๒) รั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมต่ อการดารงคุ ณภาพ
ชีวติ ที่ดีและไม่เป็ นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชี วิตของคนไทย โดยรักษาคุณภาพน้ าในลุ่ม
น้ าต่างๆ และแหล่งน้ าธรรมชาติให้อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก (PM๑๐) ต้องมีค่าเฉลี่ ย ๒๔ ชัว่ โมงไม่เกิ น ๑๒๐ มก./
ลบ.ม. อัตราการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงร้อยละ ๕ จากปี ๒๕๔๖ คือไม่เกิน ๓.๕
ตัน/คน/ปี ควบคุมอัตราการผลิ ตขยะในเขตเมืองไม่ให้เกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสี ยอันตรายจากชุมชน
และอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ ของปริ มาณของเสี ยอันตรายทั้งหมด รวมทั้งให้
มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ ๑ ระบบ
(๔) เป้าหมายด้ านธรรมาภิบาล
(๔.๑) มุ่งให้ ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณ์ ของความโปร่ งใส
อยู่ที่ ๕.๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ระบบราชการมี ขนาดที่เหมาะสม และมี การดาเนิ นงานที่ คุม้ ค่าเพิ่มขึ้ น ลด
กาลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาคธุ รกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ท้องถิ่นมีขีด
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาคประชาชน มีความเข้มแข็ง รู ้
สิ ทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่ วมมากขึ้นในการตัดสิ นใจและรับผิดชอบในการบริ หารจัดการประเทศ
(๔.๒) สร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ให้มี
การศึกษาวิจยั พัฒนาองค์ความรู้ ในด้านวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิ บาล และวัฒนธรรม
สันติวธิ ี เพิ่มขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๗ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ภายใต้บริ บทการเปลี่ ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตั น์ที่ปรับเปลี่ ยนเร็ วและสลับซับซ้อนมากขึ้ น
จะส่ ง ผลกระทบทั้ง ที่ เป็ นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตเป็ นอย่า งมาก ซึ่ ง
จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมความพร้อมและรู้จกั นาศักยภาพที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ ทั้งนี้ การประเมิ น
สถานะของประเทศในเวทีโลกและการประเมินสถานภาพทุนของประเทศในระยะที่ผา่ นมา ได้สะท้อนให้เห็ น
โอกาสและข้อจากัด รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ ซึ่ งสามารถนาไปเป็ นแนวทางกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การใช้โอกาสและเลี่ยงภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวตั น์ที่ตอ้ งเน้นการพัฒนาบนฐานความรู้
และสร้ า งนวัตกรรม และการค้า เสรี รวมทั้ง การที่สามารถเข้า ถึ ง ข้อมูล ข่า วสาร และองค์ค วามรู ้ อย่า ง

๕๐
กว้างขวางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยเสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย ซึ่ งปั จจุบนั คุณภาพ
การศึกษายังก้าวไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง และยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิ จฐานความรู ้ได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเดี ยวกันจะช่ วยเสริ มโอกาสการสร้ างสรรค์นวัตกรรมการผลิ ตสิ นค้าและบริ การบนฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นจุดแข็งที่ สังคมไทยมีกระจายอยู่ทุกพื้นที่
เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่มีความโดดเด่นจากประเทศคู่แข่ง และสร้างรายได้ให้
สิ นค้าและบริ การของประเทศได้
ขณะเดี ยวกันยังสามารถใช้ศกั ยภาพจากฐานทรัพยากรชี วภาพที่หลากหลาย ควบคู่กบั เครื อข่ายชุ มชน
เข้มแข็งที่มีอยู่ในหลายพื้นที่ ภายใต้กระแสการอนุ รักษ์และนิ ยมธรรมชาติ มาสร้ างโอกาสการผลิตสิ นค้าและ
บริ การเชิ งอนุ รักษ์และสุ ขภาพ ซึ่ งจะเป็ นสิ นทรั พย์ทางปั ญญาที่ สร้ างมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จได้ โดยมี ความ
หลากหลายทางชี วภาพเป็ นแหล่ งวัตถุ ดิบที่ ส าคัญ ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนให้เป็ น
รากฐานที่มนั่ คงของประเทศ และการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพเพื่อสร้างความมัน่ คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมโดยคนและชุ มชนสามารถอยูร่ ่ วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล
นอกจากนี้ สามารถใช้จุดแข็งจากระบบเศรษฐกิ จไทยที่มีฐานการพัฒนาที่หลากหลายทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริ การ มีบรรยากาศการลงทุนและการแข่งขันที่ดี ร่ วมกับกระแสโลกาภิวตั น์ที่ทา
ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุน สิ นค้า และบริ การเป็ นไปอย่างเสรี มากาหนดแนวทางปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและยัง่ ยืน ที่เน้นการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี มีคุณภาพ แข่งขันได้ และ
กระจายการพัฒนาอย่างเป็ นธรรม อีกทั้งยังใช้โอกาสจากกระแสผลักดันธรรมาธิ บาลและประชาธิ ปไตยใน
สังคมโลก ร่ วมกับการใช้โอกาสที่ประชาชนตื่นตัวมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ และมีส่วน
ร่ วมตรวจสอบการดาเนิ นงานของภาครัฐ มาเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศสู่ ความ
ยัง่ ยืน
ดังนั้น ในการเตรี ย มพร้อมรองรับ การเปลี่ย นแปลงในอนาคต ประเทศไทยจาเป็ นต้องกาหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้
การพัฒนาที่ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” อยู่บนพื้ นฐานของ “ดุ ลยภาพเชิ งพลวัต” ที่เชื่ อมโยงทุ กมิ ติ
อย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อมและการเมือง ขณะเดียวกันยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง โดยมุ่งสร้ างดุลยภาพการพัฒนาระหว่าง
“ความเข้ มแข็งในการพึ่ งตนเองของประชาชนและชุ มชนท้ องถิ่นในชนบทที่เป็ นฐานรากของสังคม และความ
สมดุ ลในประโยชน์ ของการพั ฒนาแก่ ทุ กภาคส่ วนอย่ างเป็ นธรรม” กับ “ความสามารถในการแข่ งขั นทาง
เศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมือง และการสร้ างเครื อข่ายพั นธมิตรการพัฒนาในเวทีโลก” โดยใช้ความรอบรู ้
คุ ณธรรมและความเพียรในกระบวนการพั ฒนาที่อยู่ บนหลักความพอประมาณ ความมี เหตุ ผลและมี
ภู มิคุ ม้ กันที่ดี ให้ พร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิ วั ตน์ ได้ เป็ นอย่ างดี โดยให้

๕๑
ความสาคัญกับการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศกั ยภาพ
แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวตั น์ และสร้างฐานความรู ้ให้เป็ นภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่าง
รู ้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็ นธรรม และเสริ มสร้ างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนใน
สังคม และความเข้มแข็งของชุ มชนท้องถิ่ น พร้ อมทั้งฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ เป็ นรากฐานการพัฒนาที่มนั่ คง และเป็ นฐานการดารงวิถีชีวิตของชุ มชน
และสังคมไทย ตลอดจนการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนาไปสู่ การ
พัฒนาประเทศที่ มนั่ คงและยัง่ ยืน สามารถดารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมี เกี ยรติภูมิและมีศกั ดิ์ ศรี โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้

๗.๑ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู่ สั ง คมแห่ งภู มิ ปั ญ ญาและ
การเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุม้ กัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่
กับ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องคนทุ ก กลุ ่ ม วัย ตลอดชี ว ิต และสามารถจัด การกับ องค์ค วามรู ้ ทั้ ง
ภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่ นและองค์ค วามรู ้ ส มัย ใหม่ เพื่ อน าไปใช้ใ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม พร้ อ มทั้ง
เสริ มสร้างสุ ขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยเน้น
การพัฒนาระบบสุ ข ภาพอย่า งครบวงจร และการเสริ มสร้ างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสั งคมได้อย่างสั นติ สุ ข

๕๒
ดารงชี วิ ตอย่างมัน่ คงทั้งในระดับครอบครั วและชุ มชน สร้ างโอกาสในการเข้าถึ งแหล่ งทุ น ส่ งเสริ มการ
ดารงชีวติ ที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม

๗.๒ ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความเข้ ม แข็ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให้ เ ป็ นรากฐานที่มั่นคง
ของประเทศ ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่ งเสริ มการรวมตัว
ร่ วมคิด ร่ วมทา ในรู ปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุ มชน การสร้าง
ความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชนที่เน้นการผลิตเพื่อการบริ โภคอย่างพอเพียง ส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนระหว่าง
เครื อข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุ มชนควบคู่
กับการพัฒนาความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชนในการ
อยูร่ ่ วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล และการสร้างกลไกในการปกป้ อง
คุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น

๗.๓ ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างการผลิตให้ สมดุลและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการปรับ
โครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริ การ บนฐานการเพิ่มคุณค่าสิ นค้าและบริ การจาก
องค์ความรู ้ สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม และการบริ หารจัดการที่ดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศ
การลงทุ นที่ ดีด้วยการพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานและระบบโลจิส ติก ส์ การปฏิ รูปองค์ก ร การปรับปรุ ง
กฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ และการดาเนิ นนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุ น
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุม้ กันและระบบบริ หารความ
เสี่ ยงของระบบเศรษฐกิ จที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการบริ หารเศรษฐกิ จส่ วนรวม การส่ งเสริ มการออม การ
พัฒนาพลังงานทางเลือก และใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสนับสนุ นให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม และการกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ ถึ ง เพื่อให้การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จช่ วยแก้ปัญหา
ความยากจนและมีการกระจายรายได้ที่ดีข้ ึน

๗.๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้ างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิ เวศเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์ การสร้ างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับ
คุ ณภาพชี วิตและการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ด้วยการปรั บ แบบแผนการผลิ ตและพฤติ กรรมการบริ โภคเพื่ อลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการเพื่อ
ลดมลพิษและควบคุ มกิ จกรรมที่จะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิต และการพัฒนาคุ ณค่าความหลากหลาย
ทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจัดการองค์ความรู ้ และสร้างภูมิคุม้ กัน ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้
ความหลากหลายทางชี วภาพในการสร้างความมัน่ คงของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่ นและชุ มชน และพัฒนาขีด
ความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ

๗.๕ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การประเทศ มุ ่ ง
เสริ มสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย

๕๓
และธรรมาภิบาลให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีการดาเนิ นชี วิตในสังคมไทย เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการประเทศ พร้ อมทั้งสร้ างภาคราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมี ธ รรมาภิ บ าล โดยเน้นการบริ ก ารแทนการก ากับ ควบคุ ม และท างานร่ วมกับ หุ ้นส่ วนการพัฒนา
รวมทั้งกระจายอานาจการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภูมิภาค ท้องถิ่ น และชุ มชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ตลอดจน
ส่ งเสริ มภาคธุ รกิ จเอกชนให้เกิ ดความเข้มแข็ง สุ จริ ต และมี ธรรมาภิ บ าล นอกจากนั้น ดาเนิ นการปฏิ รู ป
กฎหมาย กฎระเบี ยบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมเพื่อสร้ างความ
สมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา รวมทั้งการรักษาและเสริ มสร้างความมัน่ คงเพื่อสนับสนุ น
การบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพและความยัง่ ยืน

๘ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่ การปฏิบตั ิ ต้องให้ภาคีพฒั นาทุกภาคส่ วนมี
ส่ วนร่ วมในการขับเคลื่อน โดยนาเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของแผนมาแปลงไปสู่ แผนปฏิบตั ิ
การในระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ การ
สร้างองค์ความรู ้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ โดยมีแนวทางสาคัญ ดังนี้

๘.๑ เสริ ม สร้ า งบทบาทการมีส่ ว นร่ วมของภาคีพัฒ นา จัด ทาแผนปฏิบัติก ารในระดับ
ต่ างๆ ที่บูรณาการเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้ หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง โดยให้ความสาคัญกับการจัดแบ่งบทบาทหลัก ที่ชัดเจนของภาคีพฒั นาทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคสถาบันต่างๆ รวมถึงภาคชุ มชนเพื่อสามารถดาเนิ นภารกิจร่ วมมือสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน
ได้ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการประยุกต์ใช้
ให้กบั ภาคีพฒั นาทุกภาคส่ วนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนและจัดทาแผนปฏิบตั ิการระดับต่างๆ
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๘.๒ ก าหนดแนวทางการลงทุ น ที่ ส าคั ญ ตามยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๐ เพื่อภาคีพฒั นาสามารถนาไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาทภารกิจของตน และสร้างการมีส่วนร่ วมจาก
ภาคส่ ว นต่ า งๆ โดยมี แ นวทางการลงทุ น ภายใต้ก ารพัฒ นาคนและสั ง คม ความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมัน่ คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล

๕๔

๘.๓ เร่ ง ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นากฎหมายเพื ่อ สนับ สนุน การขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์ ใ ห้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ภายใต้กรอบการปรับปรุ งกฎหมายที่เอื้อต่อ
การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี การปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ การเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ การแก้ไขปั ญหาความยากจน การป้ องกันการทุจริ ต การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง
ทัว่ ถึ ง ตลอดจนการมีภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ และเร่ งรัดการ
พัฒ นาบุ ค ลากรทางกฎหมายให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทัน ต่ อ ความจ าเป็ นของทางราชการและการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก โดยมี ก ฎหมาย ทั้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรฯ และ
การบริ หารจัดการที่ ต้องเร่ งผลักดันการออกกฎหมาย การปรั บปรุ งแก้ไ ข และการประกาศใช้ รวมทั้ง
การยกร่ างขึ้นใหม่

๕๕

๘.๔ ศึ ก ษาวิจัย สร้ างองค์ ค วามรู้ แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่อหนุ นเสริ มการขับเคลื่อ น
ยุ ท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ สู่ การปฏิ บั ติ โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การศึ ก ษาวิ จ ัย สร้ า ง
องค์ความรู ้ ที่จะช่ วยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ และการเผยแพร่ ขยายผลให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ในระดับการ
ปฏิ บ ัติ และระดับ นโยบายได้ ต่ อไป โดยมี ป ระเด็ น สาระงานวิ จ ัย หลัก ๆ ตามประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ ท้ ัง
๕ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๘.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้ างดัชนีชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาใน
ทุ ก ระดั บ โดยพัฒ นายกระดับ ระบบติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ หารจัด กา รภาครั ฐ
แนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้มีมาตรฐานและมีวิธีวดั ผลงานที่ชดั เจน รวมทั้งสนับสนุ นให้ทุกส่ วนราชการ
พัฒนาสู่ ระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุ่งความคุม้ ค่า ความโปร่ งใส
และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาดัชนี ช้ ี วดั ผลสาเร็ จ
และผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร์
ควบคู่ ไปกับ การสร้ างองค์ค วามรู ้ ด้านการติ ดตามประเมิ นผล และการเผยแพร่ รายงานด้านการติ ดตาม
ประเมินผลสู่ สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

๘.๖ สนับสนุนการพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลในทุกระดับและการเชื่ อมโยงโครงข่ ายข้ อมู ล
ข่ าวสารระหว่ างหน่ วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพืน้ ที่และท้ องถิ่น โดยสนับสนุ นให้
หน่ วยงานระดับนโยบายด้านข้อมูลพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบบริ หารจัดการสถิ ติเพื่อการ
วางแผนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงโครงข่ายข้อมูล
ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนเข้ากับส่ วนกลาง ให้เป็ นระบบที่เข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว

บ ท ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคมไทย
สู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
๑ บทนา
ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๕๔) กาหนดขึ้ นบนพื้นฐานการเสริ มสร้ างทุ นของประเทศทั้งทุ นทางสังคม ทุ นเศรษฐกิ จ และทุ น
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง ยึด “คนเป็ นศู นย์ กลางการพัฒนา” และ
อัญเชิ ญ “ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อมุ่งสู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน”
ดังนั้นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความสาคัญลาดับสู งกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก
“คน” เป็ นทั้งเป้ าหมายสุ ดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดี ยวกันเป็ นผู ้
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่ เป้ าประสงค์ที่ตอ้ งการ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล
ทั้งจิตใจ ร่ างกาย ความรู ้ และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้ อมทั้งด้าน “คุ ณ ธรรม” และ “ความรู ้ ”
ซึ่ งจะนาไปสู่ การคิ ดวิเคราะห์ อย่าง “มีเหตุ ผล” รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสานึกในศีลธรรมและ
“คุณธรรม” ทาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสิ นใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการ
ดาเนิ นชี วิตอย่างมีจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต อดทนขยันหมัน่ เพียร อันจะเป็ น “ภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดี” ให้คน
พร้อมเผชิ ญต่อการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดารงชี วิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและ
สังคม อยู่ในครอบครั วที่ อบอุ่ นและสัง คมที่ ส งบสันติ สุข ขณะเดี ย วกันเป็ นพลัง ในการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาเศรษฐกิ จให้มี คุ ณภาพ มี เสถี ย รภาพและเป็ นธรรม รวมทั้ง การจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้อมให้เป็ นฐานการดารงชี วิตและการพัฒนาประเทศอย่า งยัง่ ยืน นาไปสู่ สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ร่ วมกัน
จากการที่ ป ระเทศไทยต้องเผชิ ญกับ ความท้า ทายจากบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรที่ ท าให้ ป ระเทศไทยก าลั ง เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ใน ๒๐ ปี ข้า งหน้า
ประชากรวัยเด็กมี สัดส่ วนลดลงอย่างรวดเร็ วจากร้ อยละ ๒๔.๓ ในปี ๒๕๔๓ เป็ นร้ อยละ ๒๐.๒ ในปี
๒๕๕๘ ประชากรวัยทางานยังคงมีสัดส่ วนสู งอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๖๕.๙ ในปี ๒๕๔๓ และสู งสุ ดใน
ปี ๒๕๕๒ คือ ร้ อ ยละ ๖๗.๑ ก่ อ นจะลดลงเป็ นร้ อ ยละ ๖๖.๐ ในปี ๒๕๕๘ ประชากรวัย สู ง อายุ มี

๔๘
สัดส่ วนสู งขึ้นเป็ นลาดับจากร้อยละ ๙.๕ ในปี ๒๕๔๓ เป็ นร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๕๘ จึงมีระยะเวลาน้อย
ในการเตรี ยมความพร้อมคนและระบบต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุช้ ี ประเด็นที่พึงระวัง คือ ภาระ
พึง่ พิงสู งขึน้ คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูส้ ู งอายุ ขณะที่พ้ืนฐานความรู ้ ทักษะ และผลิต
ภาพแรงงานของไทยยังต่ า การผลิตของประเทศจะลดลงส่ งผลกระทบเชิ งลบต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ การเพิ่มผลิ ตภาพแรงงานในช่ วงที่ประชากรวัย
แรงงานมี สัดส่ วนสู งจึ งมี ความจาเป็ นเร่ งด่วนก่ อนที่กลุ่ มวัยแรงงานจะมี สัดส่ วนลดลง การบริ การทาง
สั งคมรวมถึงการจั ดระบบการคุ้ มครองทางสั งคมต่ างๆ ที่มี อยู่อ าจไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะบริ ก ารทาง
การแพทย์ เนื่องจากแบบแผนการเกิดโรคเรื้ อรังและโรคที่เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดบริ การสาธารณสุ ขและการจ่ายผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุที่จะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ประเทศ
ไทยมีโอกาสจากการที่ประชากรโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่เป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ และพฤติกรรม
การบริ โภคเปลี่ ย นแปลงที่ นิย มบริ โภคสิ นค้าธรรมชาติ แ ละกระแสนิ ย มวัฒนธรรมตะวันออก ท าให้
สามารถนาจุดแข็งด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การประเมินสถานะการพัฒนาคนและสังคมไทยพบว่าคนไทยมีคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้น แต่ ผลการ
พัฒนาชี้ให้ เห็นประเด็นสาคัญหลายประการทีต่ ้ องเร่ งแก้ไขและเสริมสร้ างให้ เข้ มแข็ง
การพัฒนาด้ านการศึ กษาขยายตั วเชิ งปริ มาณอย่ างรวดเร็ ว จ านวนปี การศึ กษาเฉลี่ยของคนไทย
เพิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง เป็ น ๘.๕ ปี ในปี ๒๕๔๘ แต่ยงั ไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ากว่าประเทศ
ในแถบเอเชียที่มีจานวนปี การศึกษาเฉลี่ย ๑๐-๑๒ ปี อัตราส่ วนนักเรี ยนต่อประชากรเพิ่มขึ้นทุกระดับ การ
เข้า เรี ยนระดับ มัธ ยมศึ กษาเพิ่ม ขึ้ นเป็ นร้ อยละ ๗๑.๒ ระดับปริ ญญาตรี เพิ่ มขึ้ นเป็ นร้ อยละ ๔๔.๓ แต่
คุ ณภาพการเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ต้องให้ ความส าคัญสู ง ผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึ กษา ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาดความเข้มแข็ง
ในด้านความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการทางานด้านการคิด วิเคราะห์และสร้ างสรรค์ ทักษะการอ่ านของ
นักเรียนไทยส่ วนใหญ่มีค่าไม่ เกินระดับ ๒ จากทั้งหมด ๕ ระดับ
คนไทยได้รั บ โอกาสการเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต มากขึ้นแต่ ยัง ไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ส่ ู การใช้
ประโยชน์ ได้ เท่ าที่ควร ร้อยละ ๒๒ ของหมู่บา้ นทัว่ ประเทศมีศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน การเข้ าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมีมากขึ้น คนไทยมีคอมพิวเตอร์ ใช้ ๕๗ เครื่ องต่อประชากรพันคนแต่ต่ ากว่าอเมริ กาที่มีอตั รา
๗๖๓ เครื่ องต่อประชากรพันคน การเข้าถึงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ๑๑๖.๗ คนต่อประชากรพันคน แต่ยงั คง
ต่ากว่า ๖ เท่าเมื่อเทียบกับประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่ งเข้าถึงเครื อข่ายสู งที่สุดในโลก ขณะที่ประชากรอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไปที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ที่มีความสามารถในการอ่ านเขียนและคานวณในเบื้องต้นที่นาไปสู่ การ
คิดเป็ นทาเป็ น เพียงร้ อยละ ๖๐ ของประชากร
ก าลั งคนระดั บ กลางและระดั บ สู ง ขาดแคลนทั้ง ปริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นจุ ด ฉุ ด รั้ งการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แม้แรงงานไทยที่จบการศึกษาสู งกว่ าระดับประถมศึกษาเพิ่มขึน้

๔๙

จากร้ อยละ ๓๕.๖ ในปี ๒๕๔๕ เป็ นร้ อยละ ๓๙.๘ ในปี ๒๕๔๘ แต่ความต้องการของภาคธุ รกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงร้อยละ ๖๐ ประสิ ทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่า คิดเป็ น ๖.๒ เหรี ยญสหรัฐ
ต่อคนต่อชัว่ โมงเทียบกับมาเลเซี ย เกาหลี สิ งคโปร์ ไต้หวันที่มากกว่า ๑๑ เหรี ยญสหรัฐ กาลังคนระดับสู ง
ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ยั ง มี สั ดส่ วนที่ ไ ม่ เหมาะสม และมี ก ารลงทุ น ด้ านการวิ จั ย และพัฒ นาต่ า
ภาคอุตสาหกรรมมีกาลัง คนระดับ กลางและระดับ สู ง น้อยกว่า ร้ อยละ ๒๐ บุค ลากรด้ า นการวิจัย และ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี อยู่เพีย ง ๖.๗ คน-ปี ต่อประชากรหมื่ นคน ในปี ๒๕๔๖ การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยูใ่ น
ระดับต่าเพียงร้อยละ ๐.๒๖ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ ย ๗ เท่า แม้ว่าการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒ นามี จ านวนเพิ่ม ขึ้น แต่ ก ารนาองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ประโยชน์ ใ นเชิ งพาณิช ย์ อ ยู่ ใ นระดับ ต่า จานวน
สิ ท ธิ บ ตั รที่จดทะเบีย นในประเทศไทยมีร้ อยละ ๐.๔ ของสิ ท ธิ บ ตั รทัว่ โลกและร้ อ ยละ ๗๗ เป็ นของ
ชาวต่างชาติ
การจัดบริการสุ ขภาพมีทั่วถึง คนไทยร้ อยละ ๙๖.๓ มีหลักประกันสุ ขภาพ โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ าน
สุ ขภาพระดับชุ มชนครอบคลุมทุกพืน้ ที่ การเจ็บป่ วยโดยรวมลดลง แต่ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่ป้องกันได้ ยัง
มีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ต่ อเนื่อง อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ชาย ๖๘ ปี หญิง ๗๕ ปี สู ง
กว่าค่าเฉลี่ ยของโลก แต่ยงั ห่ างจากประเทศญี่ ปุ่นที่ มีอายุยืนที่ สุด คื อ ชาย ๗๘ ปี และหญิง ๘๕ ปี การ
เจ็บป่ วยโดยรวมลดลงเป็ น ๑,๗๙๘.๑ ต่อประชากรพันคนในปี ๒๕๔๗ แต่เนื่ องจากคนไทยยังมีพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพทั้งการบริ โภคและการใช้ชีวิต ทาให้การเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่ป้องกันได้ เพิ่มขึน้ ทั้งการป่ วย
ด้วยโรคความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ ง มีอตั ราเพิ่มร้อยละ ๑๘.๔ ๑๔.๒ ๑๓.๔ และ
๔ ต า ม ล า ดั บ
ร ว ม ทั้ ง ปั ญ ห า ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร เ กิ น มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก
กลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กซึ่ งมีปัญหาเกี่ ยวกับระดับเชาวน์ปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า นอกจากนี้
โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดซ้า เช่ น โรคซาร์ ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ เป็ นต้น ยังเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่
เป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้ความสาคัญในการป้ องกันและแก้ไขอย่างจริ งจัง
การลงทุนด้ านสุ ขภาพของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ ต่า คือประมาณร้อยละ ๓.๓ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศเป็ นอัตราที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ ๗.๗ สั ดส่ วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรไม่
เพีย งพอ ๓๐ คนต่ อ ประชากรแสนคน ในขณะที่ ญี่ ปุ่ นมี ๒๐๑ คน อิ น เดี ย ๕๑ คน จี น ๑๖๔ คนต่ อ
ประชากรแสนคน และมีการกระจุกตัวของบุคลากรในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง
หลักประกันทางสั งคมครอบคลุ มแรงงานนอกระบบและกลุ่ มผู้ด้ อยโอกาสยังไม่ ทั่วถึ ง ปี ๒๕๔๘
แรงงานที่ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมมีจานวน ๘.๒ ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ ๒๒.๗๓ ของกาลัง
แรงงาน ส่ วนแรงงานนอกระบบซึ่ งมีกว่าร้ อยละ ๗๐ ยังไม่สามารถเข้าถึ งระบบประกันสังคม และการ
เข้าถึงบริ การทางสังคมของคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในลักษณะการสงเคราะห์เพิม่ ขึ้นแต่ยงั ไม่ทวั่ ถึง
นอกจากนี้ ในภาวะที่ มี ค วามเป็ นเมื องมากขึ้ น คนไทยต้ องเผชิ ญกับ ความเสี่ ยงในด้ า นความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน แม้คดียาเสพติดมีแนวโน้มลดลงแต่พฒั นาการของยาเสพติดและการค้าใน
รู ปแบบใหม่เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งเตรี ยมรั บ มื อ อาทิ เช่ น ทางอิ นเตอร์ เน็ ต ไปรษณี ย ์ ขณะเดี ยวกันการก่ อ

๕๐
อาชญากรรมยังมีแนวโน้มสู งขึ้น สัดส่ วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มจาก ๑๐๙.๗ คดีเป็ น ๑๒๒.๑ คดีต่อ
ประชากรแสนคน คดี ชีวิต ร่ างกายและเพศ เพิ่มขึ้นจาก ๖๐.๕ คดีเป็ น ๗๓.๔ คดี ต่อประชากรแสนคน และ
เด็กมีแนวโน้มกระทาผิดมากขึ้น
คนไทยกาลังประสบปั ญหาวิกฤตค่ านิยม จริ ยธรรม และพฤติกรรม เชื่ อมโยงถึงการดาเนิ นชี วิต
ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุ ณธรรมของคนในสังคม เป็ นผลกระทบจากการเลื่ อนไหลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ ประเทศไทยผ่านสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อสร้างสรรค์ยงั มีนอ้ ย สื่ อที่เป็ น
ภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่ มากขึ้นแม้มีมาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวด เว็บบริ การทางเพศเพิ่มขึ้น
๓ เท่าตัว ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม ประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
มีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ครอบครัว มีความเปราะบาง อัตราการหย่าร้างสู งขึ้นจาก ๔.๔ คู่ต่อพันครัวเรื อนในปี ๒๕๔๔ เป็ น ๕.๐ คู่
ต่อพันครัวเรื อนในปี ๒๕๔๘ สถาบันการศึกษา ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณธรรมของผูเ้ รี ยนไม่มาก
เท่าที่ควร สถาบันศาสนา ยังใช้ประโยชน์จากศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนาซึ่ งมีอยูม่ ากมายไม่เต็มที่
และขาดความสอดคล้องกับภาวะปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย
โดดเด่ น และระบบความสัมพันธ์ที่เป็ นวัฒนธรรมและเป็ นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทย
และเป็ นตาข่ายนิ รภัยทางสังคม รวมทั้งมีภูมิปัญญาไทยที่มีการสั่ งสม สื บทอดและรั กษาไว้ อย่ างรู้ คุณค่ า มี
ปราชญ์และผูร้ ู ้ ที่กระจายอยู่ทวั่ ประเทศกว่า ๑.๗ ล้านคน หากยังมี การถ่ ายทอด สื บค้น ถอดความรู ้ รวบรวม
พัฒนาและนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็ นระบบน้อย
จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาในอนาคต ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพคนและสั งคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการ
เรี ยนรู้ จึ งมุ่งพัฒนาคนและสัง คมไทยครอบคลุ ม ๓ เรื่ องหลัก คือ การพัฒนาคนไทยให้ มีคุ ณธรรมนา
ความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชี วิต ตั้งแต่วยั เด็กให้มี
ความรู ้ พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทกั ษะชี วิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ พร้อมก้าวสู่ โลกของการทางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากาลังคนที่เป็ นเลิศ
โดยเฉพาะในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มให้คนไทยเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชี วิต จัดการองค์ความรู ้ท้ งั ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและองค์ความรู ้ สมัยใหม่ต้ งั แต่ระดับชุ มชนถึงประเทศ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริ มสร้ างสุ ขภาวะคนไทยให้ มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจ เน้นการพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุ ขภาพเชิ งป้ องกัน การฟื้ นฟูสภาพ
ร่ างกายและจิตใจ เสริ มสร้างคนไทยให้มีความมัน่ คงทางอาหารและการบริ โภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ
เลิ กพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ และการเสริ มสร้ างคนไทยให้ อยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้ อ ย่ า งสั น ติสุ ข โดย

๕๑
เสริ ม สร้ า งความสัม พันธ์ที่ดี ข องคนในสังคมบนฐานของความมี เหตุมีผล ดารงชี วิตอย่างมัน่ คงทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุม้ ครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทัว่ ถึ ง สร้ างโอกาสในการเข้าถึ งแหล่งทุน ส่ งเสริ มการดารงชี วิตที่มีความปลอดภัย น่ าอยู่ บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม เสริ มสร้ างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่า ง
จริ งจังควบคู่กบั การเสริ มสร้างจิตสานึ กด้านสิ ทธิ และหน้าที่ของพลเมืองและความตระหนักถึงคุณค่าและ
เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง

๒ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการพัฒนาคนและสั งคมไทย
๒.๑ วัตถุประสงค์
(๑) สร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการเชื่ อมโยงบทบาทครอบครัว
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึ กษา และเสริ ม สร้ างสมรรถนะกาลัง คน สามารถประกอบอาชี พเพื่ อ
ดารงชีวติ และสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ
(๒) เสริ มสร้างระบบสุ ขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่ งเสริ ม การป้ องกัน
การรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ สามารถลดการเจ็บป่ วยและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
(๓) สร้ างระบบคุ ม้ ครองทางเศรษฐกิ จสังคมและความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ให้
คนไทยสามารถดารงชีวิตได้อย่างมัน่ คงและอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข

๒.๒ เป้ าหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ดังกล่ าวได้ก าหนดเป้ าหมายการพัฒนาคุ ณภาพคนและ
สังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ เมื่อสิ้ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในปี ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) เป้าหมายเชิ งคุณภาพ
คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา คุ ณธรรม
จริ ยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทกั ษะในการประกอบอาชี พ มีความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ อย่างมีศกั ดิ์ศรี และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
(๒) เป้าหมายเชิงปริมาณ
(๒.๑) จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็ น ๑๐ ปี
(๒.๒) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักของทุกระดับสู งกว่าร้อยละ ๕๕
แรงงานทั้งประเทศ

(๒.๓) เพิ่ มก าลังแรงงานระดับกลางที่ มีคุ ณภาพเป็ นไม่ต่ ากว่าร้ อยละ ๖๐ ของกาลัง

๕๒

๑๐,๐๐๐ คน

(๒.๔) จานวนบุ ค ลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพิ่ มขึ้ นเป็ น ๑๐ คนต่อประชากร
(๒.๕) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสู งขึ้นเป็ น ๘๐ ปี

(๒.๖) ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ ป้องกันได้ ๕ อันดับแรก ได้แก่
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกร้าย (มะเร็ ง)
(๒.๗) ผูอ้ ยูใ่ นเศรษฐกิจนอกระบบได้รับการคุม้ ครองทางสังคมอย่างทัว่ ถึง
(๒.๘) ลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละ ๑๐

๓ แนวทางการพัฒนา
เพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิ จในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้ อมคุ ณธรรมและรอบรู ้ อย่างเท่าทัน
แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการ
เรี ยนรู้ ในระยะ ๕ ปี ในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนใน ๓ มิติ คือ การ
พัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ โดยมุ่งให้เกิดการเสริ มสร้างความรู ้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่ม
ทุกวัย เพื่อให้สามารถรู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง ก้าวสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมัน่ คง และสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุ่งเสริ มสร้ างคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี ควบคู่กบั การ
เสริ มสร้ า งคนไทยให้ อ ยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้อ ย่ า งสั น ติ สุ ข การคุ ้ม ครองทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
กระบวนการยุติธรรม การคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพ และมีความปลอดภัยในการดาเนินชีวติ

๓.๑ การพัฒนาคนให้ มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนทั้ง

ด้านจิตใจ ทักษะชี วิตและความรู ้ พื้ น ฐานในการดารงชี วิต การพัฒ นาสมรรถนะและทัก ษะแรงงาน
และเร่ ง ผลิ ต กาลัง คนเพื่ อ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และการจัดการ
องค์ความรู้
(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ มีจิตใจทีด่ ีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม และมีจิตสานึก
สาธารณะ โดย
(๑.๑) ผลักดันให้ ครอบครั ว ชุ มชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึ กษาร่ วมกัน
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพ้นื ฐานจิตใจที่ดีงาม เป็ นคนดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูน้ า อุทิศ
ตนเพื่อส่ วนรวม และมีบทบาทดูแล ตักเตือน เฝ้ าระวังความประพฤติฉนั ท์เครื อญาติ รวมทั้งสื บค้นคนดีใน
สังคม เชิดชูให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกระดับ
(๑.๒) ปลูกฝังทัศนคติและการเรี ยนรู้ ในการทาประโยชน์ เพื่อส่ วนรวม เปิ ดโอกาส
ให้คนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมเรี ยนรู ้ ทางานร่ วมกันประสานประโยชน์ เช่ น กิ จกรรม
อาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมลูกเสื อและเนตร

๕๓
นารี และกิ จ กรรมสหกรณ์ เป็ นต้น และในระดับ องค์ก รของทุ ก ภาคี ก ารพัฒนา มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้มี ก าร
ดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
(๒) การสร้ างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ มี ความพร้ อมด้ านสติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม ภายใต้ระบบการศึกษาที่มุ่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางปฏิบตั ิและวิชาการ โดย
(๒.๑) พัฒ นาเด็ ก เริ่ มตั้งแต่ ในครรภ์ มารดาจนกระทั่งเกิด ให้ เติบโตตามวัย อย่ า ง
เหมาะสมและพร้ อมเรียนรู้ โดยเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ให้กบั พ่อแม่ในการดูแลสุ ขภาพและพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิ ดทั้งทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึ กให้เด็กคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ รู ้จกั เข้าใจและสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม รู ้ถึงความสามารถที่ตนมีอยูแ่ ละร่ วมมือกับ
ผูอ้ ื่น ผ่านการเรี ยนรู ้ร่วมกันจากประสบการณ์จริ งและมีความสุ ขจากการเรี ยนรู้
(๒.๒) พัฒนาหลักสู ตรทั้งในและนอกระบบให้ หลากหลายสอดคล้ องกับพัฒนาการ
ทางสมองที่บูรณาการเรื่ องศีลธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการลดความขัดแย้ง แบบสันติวิธี เป็ น
การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในรากเหง้าของตน และเรี ยนรู ้ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข พัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอนที่จูงใจให้เด็กสนใจและใฝ่ รู ้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ และพัฒนาคุณภาพครู ให้รู้เท่า
ทันวิทยาการสมัยใหม่
(๒.๓) สร้ า งเยาวชนรุ่ น ใหม่ ที่ ม่ ุ ง ศึ ก ษาสายอาชี ว ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น โดยสร้ างระบบ
เครื อข่ ายผูป้ กครอง การจัดบริ ก ารเพื่อสังคมอย่า งต่ อเนื่ องทั้ง การซ่ อมสร้ าง พัฒนาระบบถ่ ายโอนที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ควบคู่กบั การส่ งเสริ มผูท้ ี่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลับสู่ ภูมิลาเนาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่ วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๓) พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้ รองรับการแข่ งขันของประเทศ โดยเพิ่มพูน
ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการทางานและจัดระบบการเรี ยนรู ้ ในการประกอบอาชี พที่ เชื่ อมโยงตั้งแต่
ระดับพื้นฐานสู่ ระดับวิชาชีพ
(๓.๑) เพิ่ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะพื้นฐานในการทางานเพื่ อ เสริ มสร้ า งผลิ ต ภาพ
แรงงานให้สูงขึ้นทั้งการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสิ นใจ ทางานเป็ นทีม มีจริ ยธรรม มีวินยั ใน
การทางาน สามารถรองรับ และเรี ยนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ง่ายปรั บตัวให้ทนั กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
และพร้อมก้าวสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(๓.๒) จัดระบบการเรี ยนรู้ ในการประกอบอาชี พทั้งในด้ านความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีการส่ งต่ออย่างเชื่ อมโยงตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ไปสู่ ระดับวิชาชีพ โดย

๕๔
๑) เสริ มสร้ างและเชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน
ชุ มชนทุก ระดับในการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน โดยจัดหลัก สู ตรการฝึ กอบรมระยะสั้นที่ หลากหลาย
สาหรับแรงงาน เพื่อสร้ างทางเลื อกในการประกอบอาชี พและเป็ นช่องทางการเปลี่ยนงานตามความถนัด
เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งส่ งเสริ มการฝึ กงานในสถานประกอบการให้
กว้างขวาง
๒) ผลักดันองค์กรต่างๆ ในสังคม เช่ น องค์กรชุ มชน สถานประกอบการ
สถาบันการแพทย์ สถานสงเคราะห์ เป็ นต้น ให้จดั การศึก ษาในรู ป ศูนย์ก ารเรี ย นที่มุ่ง จัดการเรี ย นขั้น
พื้นฐานและวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
๓) เร่ ง รั ด การจัด ท าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ในสาขาที่ มี ค วามพร้ อ มและ
สอดคล้องกับความต้องการและนามาปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง เพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างเหมาะสมกับความรู ้
ทักษะและประสบการณ์ มีการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ควบคู่กบั การผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
๔) สนับสนุนผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีงานทาเหมาะสมตามศักยภาพ โดยผลักดัน
ให้ภาคเอกชนร่ วมกับชุ มชนและสถาบันการศึกษาจัดการฝึ กอบรมอาชี พและสร้างงานให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสทั้ง
ในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ
๕) จัดท าข้อมู ล ข่ า วสารและความรู ้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการท างานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชี พในทุกอาชี พเผยแพร่ ผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายและเข้าถึ งได้
ลดการถูกเอารัดเอาเปรี ยบและรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
(๔) เร่ งสร้ างกาลังคนที่มีความเป็ นเลิศในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ ความรู้ ใหม่ ที่
น าไปใช้ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาประเทศ โดยมุ่ ง ผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนที่ มี คุ ณ ภาพในทุ ก สาขา
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนานัก วิจยั และสร้างปั จจัยสนับสนุ นการพัฒนาวิทยาการ
ทุกแขนง
(๔.๑) ผลิตและพั ฒนาก าลังคนให้ มี คุ ณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม่
๑) เร่ งผลิ ตนักวิจยั ในสาขาที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและของ
สังคมไทย เพื่อเป็ นแกนนาในการพัฒนาประเทศ โดย

๕๕
ผลักดันให้การค้นหาเด็ กที่ มี อ ัจฉริ ยภาพด้านต่ างๆ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นและพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็ นเลิ ศทั้งในด้านความรู ้ และคุ ณธรรม โดยส่ งเสริ มให้
ครอบครัวสามารถเข้าถึงสันทนาการเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมศิลป์ ต่างๆ ที่จดั ขึ้นทั้งในโรงเรี ยนและชุ มชน


มุ่ งผลิ ตนักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมให้สามารถบริ หาร
จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา เน้นสาขาหลัก อาทิ เทคโนโลยี พัฒนาคน สังคม และการบริ หาร
จัดการ และร่ วมทาวิจยั กับต่างประเทศที่เหมาะสมกับบริ บทประเทศไทย


๒) พัฒนานั ก วิ จ ัย ที่ มี อยู่ ใ ห้ มี ศ ัก ยภาพ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ และความ
เชี่ยวชาญสู งขึ้น สามารถสร้างนวัตกรรมที่นามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเชิ งพาณิ ชย์
ปลูกฝังคุณค่าในเรื่ องความไว้เนื้ อเชื่ อใจให้กบั นักวิจยั ที่ก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ ม สร้ า งเป็ นเครื อข่ า ยทั้ง ในและระหว่ า งประเทศ เพื่ อแลกเปลี่ ย น เรี ยนรู ้ และถ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์ สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ที่นามาใช้ประโยชน์ได้


สนับสนุ นให้ท าการวิจยั พัฒนาและสร้ างนวัตกรรมที่ เชื่ อมโยงกับ
ความหลากหลายทางชี วภาพ มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เพิ่มผลิตภาพโดยรวม นาไปสู่ การพึ่งตนเองใน
ระยะยาว


(๔.๒) สร้ างปั จจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาให้ เป็ นระบบ เน้นการมีส่วน
ร่ วมอย่างจริ งจัง กาหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหล่งเรี ยนรู ้ให้กว้างขวางในทุกภูมิภาค
๑) ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ในทุ กสาขาอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลักดันให้บริ ษทั ข้ามชาติจดั กิจกรรมวิจยั และ
พัฒนาในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกาหนดเงื่ อนไขการถ่ ายทอดความรู ้ และเทคโนโลยีผ่านการลงทุนจาก
ต่างประเทศควบคู่กบั การสนับสนุนการร่ วมลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง
ฐานเทคโนโลยีของตนเอง
๒) กาหนดมาตรการจูงใจที่มุ่งสนับสนุ นให้นกั วิจยั สามารถทางานได้อย่าง
เต็มที่ ยกเว้นภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับงานวิจยั และพัฒนาทุกสาขา จัดให้มีกลไกจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิด
จากการวิจยั และพัฒนาให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม พัฒนากระบวนการแพร่ กระจาย ถ่ายทอดความรู ้
และเทคโนโลยี และยกย่องนักวิ ทยาศาสตร์ ไทย นักวิจ ัยและพัฒนาด้านต่ างๆ ที่ มี ผลงานดี เด่ นให้ เป็ น
แบบอย่างสาหรับเด็กและเยาวชน

๕๖
๓) กระจายและพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ทุกสาขาวิชา พัฒนาและยกระดับศูนย์
ความเป็ นเลิ ศด้านต่ างๆ สร้ างเครื อข่ายองค์กรที่ เกี่ ยวข้องในทุ กภู มิภาค โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปสู่ ภูมิภาคและชุ มชน สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พ และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๕) พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชี วติ ส่ งเสริ มให้คนไทยได้เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
แหล่งความรู ้ ท้ งั ที่เป็ นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่มุ่งสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิต ส่ งเสริ มให้จดั การเรี ยนรู ้ ในหลากหลายรู ปแบบ และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยกับการสร้ าง
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(๕.๑) สร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่องให้ กับคนทุกช่ วงวัย ให้ตระหนักถึง
ประโยชน์และความสาคัญของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตที่นาไปสู่ การยกระดับคุณภาพชี วิตและความสามารถ
ในการดารงชีวติ ได้อย่างรู ้เท่าทัน โดย
๑) สร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตให้กบั ทุกคนใน
สังคมไทย ให้เห็นความสาคัญและสนใจการเรี ยนรู ้ในหลายรู ปแบบ เกิดเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้”
๒) ปรั บทัศนคติ ของสังคมให้ยกย่องผูท้ ี่ใฝ่ ศึ กษาอย่างต่อเนื่ องเป็ นคนที่ มี
คุณค่า มีความขยันหมัน่ เพียรและสามารถปรับตัวรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๓) ส่ ง เสริ ม เด็ กและเยาวชนในการเรี ยนรู ้ และปรั บตัวรองรั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู ้อย่างกว้างขวาง
(๕.๒) พัฒนารู ปแบบและหลักสู ตรการเรียนรู้ ตลอดชี วิต ที่สอดคล้องกับสภาพของ
เมืองและชุมชน โดย
๑) เปิ ดพื้ นที่ ท้ งั สถานศึ ก ษาและชุ ม ชนให้เ ป็ นสถานที่ เ รี ย นรู้ ข องคนใน
ชุ มชน โดยจัดกิ จกรรมหลังเวลาเรี ยนในโรงเรี ยน ขยายหลักสู ตรสาหรับคนทัว่ ไปในมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย เพิม่ การใช้ประโยชน์พ้นื ที่สาธารณะเพื่อการเรี ยนรู ้ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ศูนย์
กีฬา
๒) พัฒนาหลัก สู ตรการเรี ยนรู้ ที่ ส อดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่ น
โดยสารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน จัดหลักสู ตรที่มุ่งให้ปราชญ์ ผูร้ ู ้ในพื้นที่เป็ นผูส้ อน มีหลักสู ตรสาหรับ
ผูน้ าการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เช่ น นักการศึกษา ผูฝ้ ึ กกี ฬา ผูน้ าเยาวชน บรรณารักษ์
ห้องสมุด ผูด้ ูแลพิพิ ธภัณฑ์ อาสาสมัคร เป็ นต้น และจัดทาปฏิทินการเรี ยนรู้ เพื่อกระตุน้ ความสนใจของ
สาธารณชน รวมทั้งการเรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเบื้องต้นที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๕๗

(๕.๓) ปรั บสภาพแวดล้ อมให้ เอือ้ ต่ อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต สาหรับทุก
คน โดย
๑) ส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐและเอกชนในการจัดการศึ ก ษา
ตลอดชี วิต โดยกาหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหย่อนภาษีให้ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุน และส่ งเสริ มให้
จัดการเรี ยนรู้ในสถานประกอบการ เป็ นต้น ปรับปรุ งกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต ให้เอื้ออานวยและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง และพัฒนาสถานที่เรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม
๒) จัดระบบข้อมูลข่าวสารการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงผ่าน
สื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดหน่ วยให้คาปรึ ก ษาส าหรั บการเรี ย นรู ้ เพื่อแนะนาการเรี ยนที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผูส้ นใจเรี ยน
(๖) การจัดการองค์ ความรู้ ท้งั เศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ตั้งแต่
ระดับชุ มชนถึ งระดับประเทศ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของคนไทยและสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดย
(๖.๑) การจัดการ พัฒนาต่ อยอด ใช้ ประโยชน์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อ
รักษาองค์ความรู ้ด้ งั เดิมที่สืบทอดกันมาให้คงอยูแ่ ละเผยแพร่ สู่สากล โดย
๑) จัด การความรู้ ด้า นวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการสื บค้น ถอดความรู ้/ภูมิปัญญาที่อยูใ่ นตัวคนออกเป็ นความรู้ที่ผอู้ ื่นสามารถเรี ยนรู ้ รวบรวม
จัดเป็ นคลังข้อมูลในชุ มชน และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุ มชน อาทิ การจัดทาแผนชุมชน และ
คุม้ ครองความรู ้เหล่านี้ ทั้งทางนิตินยั และพฤตินยั ป้ องกันมิให้ตกไปอยูก่ บั กลุ่มผลประโยชน์
๒) สนับสนุ นให้คนรุ่ นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นจากการ
ปฏิบตั ิจริ งร่ วมกับปราชญ์ ผูร้ ู ้ และผูส้ ู งอายุที่มีประสบการณ์ ผา่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ในชุ มชน และผลักดันให้
เป็ นวิชาในการเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษา
๓) นาเทคโนโลยีส มัย ใหม่ม าพัฒนาต่อยอดภู มิปั ญญาท้องถิ่ นที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็ นระบบ และนาไป
ผลิ ตสิ นค้า และบริ การ สร้ า งรายได้ใ ห้ ชุ มชน ควบคู่ ก ับการท าวิ จ ัยพื้ นบ้านที่ นัก วิจ ัยในชุ ม ชนร่ วมกับ
สถาบันการศึกษาและภาครัฐ รวมทั้งจัดระบบการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้เชิงลึก
(๖.๒) การจัดการความรู้ ระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีโลก
บนฐานของการพึ่งตนเองตามศักยภาพของคนไทย โดย

๕๘
๑) สนั บ สนุ น การวิ จ ัย และพัฒ นาทุ ก สาขาให้ ผ ลิ ต องค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่ การใช้
ประโยชน์ท้ งั ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเพิม่ ผลิตภาพการผลิต สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาคุณภาพชี วิต
อนุ รักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยปรับมาตรการจูงใจทางการเงิ นการคลัง ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาให้พฒั นาขีดความสามารถในการวิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
๒) พัฒ นานวัต กรรมที่ น าไปสู่ การพึ่ ง ตนเอง สามารถลดการน าเข้ า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และปรับระบบจูงใจด้านการเงิน พร้อมกับจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาอย่าง
เป็ นระบบ ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครอง การแบ่งปั นผลประโยชน์ การนาองค์ความรู ้ไปใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ มี
องค์กร กลไก รับผิดชอบโดยตรง

๓.๒ การเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะคนไทยให้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ ง กายและใจ และอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทีน่ ่ าอยู่ โดยมุ่งสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและการดูแลสุ ขภาพเชิงป้ องกัน
(๑) การพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่างครบวงจร ที่มุ่งการส่ งเสริ ม การป้ องกัน การรักษา การ
ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจ พัฒนาคุ ณภาพบริ การและการผลิ ตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาศัก ยภาพการเฝ้ าระวัง และการจัด การกับ โรคอุ บ ัติ ใ หม่ แ ละโรคระบาดซ้ า ที่ ท ัน
สถานการณ์
(๒) พลิก ฟื้ นแหล่ งอาหารตามธรรมชาติใ ห้ เพีย งพอกับ การดารงชี วิต โดยเฉพาะคน
ยากจนและด้อยโอกาส ส่ งเสริ มการบริ โภคที่ปลอดภัย ใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมในการ
เสริ มสร้ างสุ ขภาวะที่ดี โดยส่ งเสริ มการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ น องค์ความรู ้ ที่มีอยู่และองค์ความรู ้ ใหม่ มา
พัฒนาให้เกิ ดความอุ ดมสมบูรณ์ สร้ า งและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชี วภาพ แทนการใช้
สารเคมี รวมทั้งผสมผสานเทคโนโลยีสะอาดในการทาเกษตรกรรม
(๓) สนั บสนุ นให้ คนไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมสุ่ มเสี่ ยงทางสุ ขภาพ ควบคู่กบั การดู แล
สุ ขภาพที่ เหมาะสมตามช่ วงวัย รู ้ จกั การป้ องกันโรคเบื้ องต้น มี พฤติ กรรมการบริ โภคที่ เหมาะสม ออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เสริ มสร้างความร่ วมมือของครอบครัวและ
ชุมชนในการสร้างสุ ขภาพที่ดีและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับสุ ขภาพมากขึ้น
(๔) พัฒนาการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย ที่มุ่งการวิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจ จัดการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิดจากการวิจยั และ
พัฒนา และพัฒนาบุคลากรที่สามารถผสมผสานการแพทย์แผนไทย/ทางเลือกกับการแพทย์สมัยใหม่
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๓.๓ การเสริ ม สร้ างคนไทยให้ อยู่ ร่ วมกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข มุ่ ง เสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดารงชีวิตอย่างมัน่ คงทั้งในระดับครอบครัว
และชุ มชน โดยพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางเศรษฐกิ จและสังคม กระบวนการยุติธรรม สิ ทธิ มนุ ษยชน
รวมทั้งมีความปลอดภัยในการดาเนินชีวติ เกิดความสงบสุ ขในสังคม
(๑) เสริมสร้ างครอบครัวให้ มีความเข้ มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รักษา สื บ
ทอดวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่ นต่อไป โดย
(๑.๑) เสริ มสร้ างพ่ อแม่ ให้ มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตอย่ างมีความสุ ข ปลอดภัย
และมั่นคงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ ควบคู่กบั การให้ความรู ้ตามหลักวิชาการ
และหลักค าสอนทางศาสนาในการเลี้ ยงดู บุ ตรหลานให้เหมาะสมตามช่ วงวัย รวมทั้งประพฤติ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีสาหรับบุตรหลานภายใต้วฒั นธรรมไทยที่ดีงาม
(๑.๒) ส่ งเสริมให้ ครอบครั วนาความรู้ ที่เป็ นทักษะในการดารงชี วิตมาอบรม กล่ อม
เกลา ชี้ แ นะบุ ต รหลานบนพื้ น ฐานของศี ล ธรรมอัน ดี ง ามและความพอเหมาะพอควร ประหยัด
อดออม มีวินยั ในการใช้จ่าย และให้รู้จกั รากเหง้าของตนเองและท้องถิ่ น โดยทากิ จกรรมทางสังคมและ
ศาสนาร่ ว มกัน จัด สรรเวลาส าหรั บ การพู ด คุ ย กับ บุ ต รหลานอย่า งสม่ า เสมอ ควบคู่ ก ับ การเปิ ดพื้ น ที่
สาธารณะสาหรับกิ จกรรมของครอบครั ว และการสร้ างค่านิ ยมครอบครั วอบอุ่นผ่านสื่ อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑.๓) เร่ งขยายพืน้ ที่สารสนเทศและพืน้ ที่สาธารณะให้ เด็กและเยาวชน สามารถ
แสดงออกทางความคิดและจินตนาการได้อย่างอิสระและเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(๒) ให้ ทุกคนได้ รับหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมทีห่ ลากหลายประเภท
อย่ างทั่วถึง สามารถป้ องกันและบรรเทาความเสี่ ยงที่เผชิ ญได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มการประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้และการดารงชีวติ ให้มีความมัน่ คง โดย
(๒.๑) สร้ างโอกาสให้ ประชาชนเข้ าถึงแหล่ งทุนเพื่อการประกอบอาชีพและรายได้
อย่างทัว่ ถึง โดยเร่ งรัดพัฒนากองทุนหมู่บา้ นให้เป็ นสถาบันการเงินชุ มชนที่สามารถให้บริ การเงินกูเ้ พื่อ
ประกอบอาชี พแก่ค นในชุ ม ชนได้ทวั่ ถึง และเชื่ อมโยงกับ ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิ ชย์ รวมทั้ง
เร่ งรัดมาตรการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุนทาให้คนในชุ มชนสามารถสร้างรายได้ มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
(๒.๒) ขยายการคุ้ มครองทางสั งคมทั้งที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการให้แก่คน
ในชุมชน มุ่งจัดสวัสดิการสังคมให้ทวั่ ถึง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถ
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ใช้ชี วิตได้อย่างพอเพี ยง รวมทั้งส่ งเสริ มการออมเพื่อชราภาพ สร้ า งหลักประกันทางเศรษฐกิ จสาหรั บ
อนาคต
(๒.๓) ส่ งเสริ มการออมระดับครั วเรื อนที่มุ่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยกระตุน้ ให้คน
ไทยมีการออมในรู ปแบบต่างๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริ มทรัพย์ การประกันชี วิตและสุ ขภาพ เพื่อ
สร้างความมัน่ คงในชีวิตและส่ งผลให้การออมรวมของประเทศมีเพียงพอที่จะนามาลงทุนพัฒนาประเทศ
(๓) ส่ งเสริ มการดารงชี วิตที่มีความปลอดภัย น่ าอยู่ และสงบสุ ข บนพื้นฐานของความ
ยุติธรรมในสังคม สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุ ขและได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ต่างๆ อย่างเป็ น
ธรรม โดย
(๓.๑) เสริ ม สร้ า งกระบวนการยุ ติ ธ รรมแบบบู ร ณาการและบั ง คั บ ใช้ กฎหมาย
รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างจริ งจัง ในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กและสตรี ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
(๓.๒) เสริ ม สร้ า งจิต ส านึก ด้ า นสิ ท ธิแ ละหน้ า ที ่ข องพลเมือ ง ภายใต้ก รอบ
กฎหมาย จารี ตประเพณี วัฒนธรรมของการอยู่ร่ วมกันอย่า งสัน ติ สร้ า งความตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่า และ
เคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ท้ งั ของตนเองและผูอ้ ื่น ส่ งเสริ มความเสมอภาคของบทบาทหญิงและชาย
โดยเฉพาะบทบาทผูห้ ญิงในการบริ หารและการปกครองทุกระดับให้บงั เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม ลดความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นในทุกระดับโดยใช้หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเครื่ องมือ
(๔) เร่ งขยายโอกาสการเข้ าถึงบริ การสั งคมสาหรั บผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้
ทั่วถึง โดยสนับสนุ นให้สามารถเข้า ถึ งบริ ก ารต่างๆ ทั้งการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชี พ การ
เสริ มสร้างสุ ขภาพ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้หลากหลายวิธีอย่างเท่าเทียมกัน
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๔ บทบาทภาคีการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้กา้ วสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ ภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่ วนมี บทบาทในการผลัก ดันแนวทางการพัฒนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ บนพื้นฐานของความร่ วมมื อและ
ประสานเชื่อมโยงการทางานอย่างบูรณาการ ดังนี้

๔.๑ ภาครัฐ กาหนดนโยบาย มาตรการ ในการกากับดูแล สนับสนุ นและประสานการทางานที่
เชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผล
(๑) ระดับนโยบาย/ส่ วนกลาง
(๑.๑) สร้ างโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ของคนทุกกลุ่ม สนับสนุ นการ
พัฒนาคุ ณภาพคน พัฒนากาลังคนทุกระดับร่ วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เร่ งรัดการ
จัดทาระบบคุ ณวุฒิวิชาชี พ สร้ างปั จจัยสนับสนุ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควบคู่กบั การ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ทุกรู ปแบบให้กระจายอย่างทัว่ ถึ ง และเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย รวมทั้งผลักดันสถาบัน
องค์กรต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึ กษา และสถาบันศาสนา จัด
การศึกษาที่เน้นคุณธรรมนาความรู้
(๑.๒) ส่ ง เสริ ม การจัด การองค์ค วามรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยเฉพาะส่ ง เสริ ม และ
ผลักดันการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเป็ นระบบ ควบคู่กบั การสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้ประชาชน
เกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
(๑.๓) พัฒนาระบบสุ ขภาพอย่างครบวงจร ที่มุ่งการส่ งเสริ ม การป้ องกัน การรักษา
การฟื้ นฟู ส ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจ พัฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารและการผลิ ต บุ ค ลากรด้า นการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ข และเพิ่มศักยภาพในการเฝ้ าระวังโรคทั้งโรคอุบตั ิใหม่และโรคระบาดซ้ า รวมทั้งเชื่ อมโยง
เครื อข่ายการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่ ชุมชน
(๑.๔) กากับ ดู แล ประสาน เชื่ อมโยงการพัฒนาของภาคส่ วนต่า งๆ ปรั บ วิธีก าร
บริ หารราชการที่บูรณาการการทางานทั้งแนวดิ่ งและแนบราบ ติดตามการสร้ างความมัน่ คงของมนุ ษย์
ทุกช่วงวัย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
(๒) ระดับท้องถิ่น

๖๒
(๒.๑) เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาท้องถิ่ นได้อย่างสอดรับกับสภาพปั ญหาและความต้องการที่ แท้จริ งของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถบริ หารงบประมาณได้อย่างคุม้ ค่า
(๒.๒) จัดบริ การขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชี วิตอย่างพอเพียงและมีคุณภาพ
ดูแลความมัน่ คงและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม สวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่
(๒.๓) สนับสนุนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มสุ ขภาวะ และจัดบริ การสังคมให้
ทัว่ ถึ งโดยเฉพาะกลุ่ มผูด้ ้อยโอกาส จัดสรรงบประมาณการพัฒนาที่ สมดุ ล ทั้งเศรษฐกิ จและสังคม และ
ผลักดันการจัดทาแผนชุมชน
(๒.๔) ประสานและสนับ สนุ นการสื บค้น รวบรวม จัดเก็ บ การถ่ า ยทอดความรู ้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็ นระบบ และนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒.๕) ส่ งเสริ มและประสานให้เกิดการรวมกลุ่มในเชิ งสร้างสรรค์ของคนในชุ มชน
ในการทากิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างและเชื่ อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการดูแล เฝ้ าระวังทางสังคมทั้งในเรื่ องการพัฒนาการเรี ยนรู ้ สุ ขภาวะ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม

๔.๒ ธุรกิจเอกชน
(๑) จัดทาบรรษัทภิ บ าลในองค์ก ร ยกระดับการผลิ ตบนฐานความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยมี กระบวนการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม พัฒนาคุ ณภาพแรงงานด้วยการส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการเสริ มสร้ างชี วอนามัย รวมทั้งสร้ างและพัฒนาระบบเครื อข่ายพันธมิ ตรทาง
ธุ รกิจการค้า
(๒) สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาที่จะนาไปสู่ การสร้ างนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ผลิตบนฐานการพึ่งตนเอง และลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ ของ
สิ นค้า และบริ ก ารบนพื้ นฐานของภู มิ ปั ญญาและวัฒ นธรรมไทย นาไปสู่ ก ารเพิ่ ม คุ ณค่ า และมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ
(๓) ประสานความร่ วมมื อกับภาครั ฐและสถาบันการศึ กษาในการกาหนดทิ ศ ทางการ
พัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่ วมพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา ถ่ายทอดความรู ้

๖๓
และประสบการณ์สู่ระบบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู้และทักษะ และศักยภาพ
ของแรงงานในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

๔.๓ ประชาสั งคม เป็ นการรวมตัวของภาคี การพัฒนาต่ างๆ ประกอบด้วย ชุ มชน ประชาคม
มูลนิธิ สมาคม และองค์กรพัฒนาเอกชน
(๑) สร้างผูม้ ีศกั ยภาพ/ผูน้ าตามธรรมชาติให้เป็ นแกนนาของประชาสังคม ริ เริ่ มกิ จกรรม
สร้ างสรรค์ สนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ อง การประสานความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ
ตลอดจนเป็ นแกนนาในการขยายเครื อข่ายประชาสังคมไปสู่ ระดับประเทศ
(๒) เสริ มสร้างกระบวนเรี ยนรู ้ และสนับสนุ นการจัดการความรู ้ของชุ มชนอย่างเป็ นระบบ
สร้ า งความรู้ ใ หม่ ๆ ให้ค นในชุ ม ชนมี ค วามรู ้ และทักษะที่ ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลง สร้ า งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดี โดยประสานความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้ปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูส้ ู งอายุในชุมชน มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู ้สู่คนรุ่ นใหม่
(๓) จัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มในพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุ รักษ์ ดูแล ฟื้ นฟู และนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างยัง่ ยืน
(๔) สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จและสังคมแก่ คนในชุ มชนโดยเฉพาะผูด้ ้อยโอกาส
ส่ งเสริ มการออม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน ติดตามและเฝ้ าระวังทางสังคม

๔.๔ สถาบันทางสั งคม ประกอบด้วย
(๑) ครอบครัว
(๑.๑) น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิต
หาความรู้ และเพิ่มพูนทักษะในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้เหมาะสมตามวัย และเป็ นแบบอย่างที่ดี
(๑.๒) ปลู กฝั งนิ สัยใฝ่ รู ้ รั กการอ่าน สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ตามศักยภาพและความ
สนใจอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม และอบรมให้รู้จกั บทบาทและหน้าที่
มีวนิ ยั รับผิดชอบ เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ
(๑.๓) ร่ วมเป็ นสมาชิ กของกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ในการประกอบอาชี พ
ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล แก้ไขปั ญหา เฝ้ าระวังชุมชนให้มีความปลอดภัย
(๑.๔) ร่ วมสื บค้น รวบรวม จัดเก็บและถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
พื้นบ้านให้เป็ นระบบ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน และใช้ประโยชน์ในการดารงชีวติ
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(๑.๕) ผลิตและบริ โภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ นาสมุนไพรใช้ทดแทนสารเคมี ป้ องกัน
และรักษาโรค รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมของบ้าน จัดการขยะในครัวเรื อน และร่ วมดูแลชุ มชนให้น่าอยู่
อาศัย
(๒) สถาบันการศึกษา
(๒.๑) พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง ค้นหาศักยภาพเด็ก
และพัฒนาให้สอดรับกับความสามารถและความถนัด สู่ ความเป็ นเลิศ เชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ในระบบและนอก
ระบบการศึกษา ควบคู่กบั การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
(๒.๒) พัฒนาและจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน
เข้มแข็ง พร้ อมต่อการประกอบอาชี พ รวมทั้งชี้ แนะแนวทางการเข้าสู่ อาชี พ เพิ่มความรู ้ เรื่ องทักษะชี วิต
ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไว้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบ
(๒.๓) สร้ างและพัฒนากาลังคนที่ มี ความเป็ นเลิ ศในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม โดย
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบตั ิจริ งตั้งแต่ช้ นั ปฐมวัย ให้ผรู ้ ู ้และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผูร้ ู ้ดา้ นภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่ วมถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
(๒.๔) สร้างองค์ความรู ้ใหม่ และนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม โดยให้ความสาคัญกับ
ฐานทางด้านเทคโนโลยีที่พ่ ึงพาตนเอง นาภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ องค์
ความรู ้อย่างกว้างขวาง
(๒.๕) เป็ นแหล่งข้อมูลของชุ มชนและที่ปรึ กษาทางวิชาการของชุ มชน ทาการวิจยั
ร่ วมกับชุ มชน ถอดรหัสความรู ้ ภูมิปัญญาที่ อยู่ในตัวคนให้เป็ นความรู ้ ที่เปิ ดเผย และสร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน
รวมทั้งสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการความรู ้ในชุมชน
(๓) สถาบันศาสนา
(๓.๑) สร้ างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดารงชี วิตมากขึ้ น และเป็ น
ศูนย์รวมใจและที่ยึดเหนี่ ยวของคนในสังคม โดยปรับรู ปแบบการเผยแผ่หลักธรรมให้ทนั ต่อยุคสมัยและ
กลุ่มเป้ าหมาย ชี้แนะแนวปฏิบตั ิในการดารงชีวติ ตามหลักธรรม
(๓.๒) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีศกั ยภาพในการจูงใจให้คนเลื่ อมใสศรัทธา
และปฏิบตั ิตามหลักคาสอนทางศาสนา
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(๓.๓) ผนึ กพลังร่ วมกับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
อื่นๆ ในการร่ วมสร้ างคนดี และสังคมดี โดยเน้นสร้ างบทบาททางด้านการทากิ จกรรมสาธารณประโยชน์
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกในการอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม
(๔) สื่ อสารมวลชน
(๔.๑) ผลิตสื่ อสร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิ งบวกให้เกิดแก่สังคม สร้ างพื้นที่ดี ให้แก่
เด็กและครอบครัว และส่ งเสริ มให้เด็กมีบทบาทร่ วมผลิตสื่ อสร้างสรรค์
(๔.๒) เผยแพร่ ความรู ้ ทางวิชาการ ผลงานวิจยั นวัตกรรมที่หลากหลายสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เสริ มสร้างความรู ้ ที่เพิ่มมุมมองและเปิ ดโลกทัศน์ และกระตุน้ ให้คนไทยเห็น
ความสาคัญของการเรี ยนรู้ สร้ างแรงจูงใจและจุ ดประกายความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ให้แก่ เด็กและเยาวชน
รวมทั้งการใช้สื่อสารมวลชนเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาท สิ ทธิ และ
หน้าที่การเป็ นพลเมืองที่ดี
(๕) องค์ กรระหว่างประเทศ
(๕.๑) ให้การสนับสนุ นทางวิชาการในงานพัฒนา เป็ นศูนย์ขอ้ มูล เป็ นที่ปรึ กษา
และส่ งเสริ มสนับสนุ นการฝึ กอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆ
ให้แก่ประเทศที่ขอรับการช่วยเหลือ
(๕.๒) ประสานการถ่ า ยทอดประสบการณ์ ข องประเทศต่ า งๆ และเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนา เพื่อสร้างทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละประเทศ
(๕.๓) สร้างความตระหนัก ผลักดัน ประสานและเสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ/เครื อข่ายความร่ วมมื อในการช่ วยเหลื อ การพัฒนาและสร้ างภาคีการพัฒนาระดับนานาชาติใน
ประเด็นที่ ส่งผลกระทบหรื อก่ อให้เกิ ดการพัฒนาในระดับสากล ตลอดจนส่ งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรมและภาษาเพื่อก่อให้เกิดความสมานฉันท์
(๕.๔) ติ ดตามและเฝ้ าระวัง รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
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บ ท ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนและสั งคม
ให้ เป็ นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
๑ บทนา
การพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุลยัง่ ยืน จะต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างทุนของประเทศที่
มีอยู่ ทั้งที่เป็ นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิ จ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีมากขึ้น
และเชื่ อ มโยงกันเพื่อประโยชน์ใ นการพัฒ นา ทั้ง นี้ ก ารเสริ ม สร้ า งทุ น ทางสัง คมจะเป็ นพื้ น ฐานหลัก
โดยต้องเริ่ มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็ นคนที่มีความรู ้คู่คุณธรรม มีจิตสานึ กสาธารณะและรู ้เท่าทัน
การเปลี่ ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันภายในชุ มชนและ
ระหว่างชุมชน และเป็ นพลังของการพัฒนาประเทศ
ชุ มชนเกิ ดจากการรวมตัวของผูค้ นทั้งในชนบทและในเมื อง ในหมู่ บา้ นและระหว่างหมู่ บา้ น
อาเภอ จัง หวัด ในอาชี พ หนึ่ ง หรื อในความสนใจร่ วมกันของคนหลายอาชี พ จากหลายแห่ งหลายพื้ นที่
การรวมตัวกันดัง กล่ า วมี ท้ งั ที่ เป็ นมู ล นิ ธิ เป็ นสหกรณ์ สมาคม หรื อรู ป แบบอื่ นๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้จดทะเบี ย น
รวมกันเป็ นกลุ่ มอาชี พ เป็ นชมรม มี กติ กาหลักการและกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน การเสริ มสร้ างให้
ชุ มชนมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมาร่ วมคิดร่ วมเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ มีกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดการองค์
ความรู้ในรู ปแบบที่หลากหลายตาม ภูมิสังคม ที่เหมาะสมสอดรับกับการดาเนิ นชี วิตบนฐานทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา และวิถีวฒั นธรรมชุมชน ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรักความ
เอื้ ออาทร มี ค วามสามัค คี เสี ย สละ มุ่ ง มัน่ ที่ จะพัฒนาตนเองและผูอ้ ื่ น จึ ง เป็ นการอัญเชิ ญ ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักในการดาเนิ นกิ จกรรมร่ วมกันของคนในชุ มชน เพื่อมุ่งไปสู่ ความสุ ขที่เกิ ด
จาก ความสมดุล ความพอประมาณอย่ า งมีเหตุผล และมีภูมิค้ ุมกันที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ ชุ มชน
สามารถบริ หารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่มีอยูอ่ ย่างมีดุลยภาพสอดคล้องเชื่ อมโยงกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมชุ มชน
เพิ่มพูนความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดทางสังคมระหว่างผูค้ นทั้งภายในและภายนอกชุ มชน ทั้งนี้ การรวมตัวกัน
อย่า งเข้ม แข็ง ของคนในชุ ม ชนนอกจากจะสามารถป้ องกันและแก้ไ ขปั ญ หาที่ ย ากและสลับ ซับ ซ้ อ น
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ปั ญหาความยากจนที่ มี ค วามเป็ นองค์ร วมเกี่ ย วพันทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
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การเมืองการปกครอง ซึ่ งต้องอาศัยชุ มชนที่เข้มแข็งเป็ นเสาหลักในการร่ วมมือร่ วมใจดาเนิ นการให้หลุดพ้น
จากความยากจนตลอดไปแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนได้อีกด้วย
การพัฒนาที่ผ่านมา มีการกระจายอานาจให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนามีมากขึ้น
โดยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อจัดทาแผนชุ มชนแล้วจานวน ๓,๖๕๗ ตาบล ส่ งเสริ มกระบวนการ
ประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและแผนพัฒนาอาเภอทุ ก ขั้นตอน
รวมทั้งมีส่วนร่ วมตรวจสอบติดตามการดาเนิ นงานควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพของผูน้ าชุ มชน มีวิสาหกิ จ
ชุ มชนที่จดทะเบียนทัว่ ประเทศ ขณะนี้ จานวน ๒๘,๒๙๖ แห่ ง รวมทั้ง มีการโอนเงิ นให้กองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมืองแล้ว ๗๗,๕๐๘ ล้านบาท สาหรับประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน อันเป็ นความก้าวหน้าของการเตรี ยมความพร้อมแก่ทอ้ งถิ่นและชุมชนรองรับการ
กระจายอานาจการบริ หารจัดการไปสู่ ทอ้ งถิ่นซึ่ งจักต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นสะท้อนถึงความไม่สมดุลของกระบวนการพัฒนาประเทศ ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างรวดเร็ ว ขณะที่กระแสโลกาภิวตั น์ได้นาพาระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม่และการสื่ อสารไร้ พรมแดนเข้ามา ความรวดเร็ วของการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะความ
เป็ นเมืองมากขึ้น และพฤติกรรมการบริ โภคเลียนแบบโลกตะวันตก ล้วนส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุ มชนทั้งสิ้ น ปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นภัยคุกคามหากชุ มชนขาดความรอบรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
ขณะเดี ย วกัน อาจเป็ นโอกาสในการพัฒ นาของชุ ม ชนได้เ ช่ น กัน หากชุ ม ชนสามารถปรั บ ตัว และใช้
ประโยชน์จากบริ บทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเสริ มสร้างให้สังคมไทยอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ด้วยวิถีปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุ มชน
ที่เข้มแข็ง จึงเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยที่ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
จะช่วยสนับสนุนส่ งเสริ มให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็ นองค์รวม มีกระบวนการเรี ยนรู้และการจัดการ
ความรู้ ร่ ว มกัน ของคนในชุ ม ชนด้ว ยทุ น ทางทรั พ ยากรและศัก ยภาพของชุ ม ชน มี ก ารผลิ ต เพื่อ เลี้ ย ง
ตัว เองอย่า งพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มี การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุ มชนบน
พื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒ นธรรม นาไปสู่ ก ารอยู ่ร่ ว มกัน อย่า งสัน ติสุ ข เกิ ด ความ
สมานฉัน ท์ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ พัฒ นาและใช้ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี อ ยู่ไ ด้อ ย่า ง
เหมาะสมยัง่ ยืนนาไปสู่ สภาวะดิ นดาน้ าชุ่ ม ป่ าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ และสิ่ งแวดล้อมน่ าอยู่
ปลอดมลภาวะ อยูร่ ่ วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสันติและเกื้ อกูลเกิดความสงบสุ ข
ร่ มเย็น สามารถแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีบูรณาการ มีภูมิคุม้ กันสามารถต้านรับและใช้ประโยชน์จาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรู ้เท่าทัน และมีบทบาทที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ
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๒ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เสริ มสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
และการจัดการองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ พัฒนาเป็ นแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของชุ มชน
บนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่ งกันและกันในท้องถิ่น
(๒) พัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนและคุ ณภาพชี วิตบนฐานความเข้มแข็งของชุ มชนและการใช้
ทุนทางเศรษฐกิ จ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพเพื่อสร้ างภูมิคุม้ กัน ลด
รายจ่าย สร้างรายได้ และการแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
(๓) เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพของชุ ม ชนในการอยู่ ร่ ว มกัน กับ ระบบนิ เ วศได้อ ย่ า งเกื้ อ กู ล
สามารถอนุรักษ์ ฟื้ นฟู เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน นาไปสู่ สังคม
ที่น่าอยูส่ งบสุ ขและสมานฉันท์

๒.๒ เป้ าหมาย
เป้าหมายเชิ งคุ ณภาพ ให้ชุม ชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข มี กิจกรรมพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและการจัด
สวัสดิการชุ มชน มีความมัน่ คงด้านอาหาร มีดุลยภาพในการดารงชี วิตภายใต้ศกั ยภาพของฐานทรัพยากร
และวิถีวฒั นธรรมที่ดีงามในชุมชน มีการบริ หารจัดการที่ดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุม้ กันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในบริ บทสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และนาไปสู่ การลดปั ญหาความยากจน
เป้ าหมายเชิ ง ปริ ม าณ ให้ ทุ ก ชุ ม ชนมี แ ผนชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และองค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนาแผนชุ มชนไปประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งขยายโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งทุนที่ชุมชนมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ

๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ด้วยการส่ งเสริ มการรวมตัวเรี ยนรู ้ร่วม
คิดร่ วมทดลองปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งการเสริ มหนุ นกลุ่มที่มีการรวมตัวอยูแ่ ล้วให้เข้มแข็ง เน้นศักยภาพความ
พร้อมของชุมชน เชื่ อมโยงกับการทามาหาเลี้ยงชี พตั้งแต่ระดับปั จเจก ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุ มชน
คานึ งถึ งความพอประมาณและความพออยู่พอกิ นเป็ นลาดับแรกก่ อนที่ จะเชื่ อมต่อกับชุ มชนและสังคม

๖๘
ภายนอก มี กระบวนการจัดการองค์ค วามรู ้ อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน มี เครื อข่ ายการเรี ย นรู ้ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกชุมชน โดย
(๑) การส่ งเสริ มการรวมตัวของคนในชุ มชนทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ ของชุ มชน ใน
รู ปแบบที่หลากหลายที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งในเชิงพื้นที่หรื อประเด็นความสนใจ และเสริ ม
หนุ นชุ มชนที่มีการรวมตัวเป็ นกลุ่มต่างๆ อยูแ่ ล้วให้มีขีดความสามารถในการพัฒนามากขึ้น โดยการเปิ ด
พื้นที่ สาธารณะในการจัดกิ จกรรมอย่างต่ อเนื่ อง เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ าวสารที่ เป็ นประโยชน์ผ่านสื่ อบุ คคล
สื่ อการศึกษา สื่ อท้องถิ่นและสื่ อระดับชาติ รวมถึงการปรับปรุ งกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรการการเงินการคลังเพื่อเอื้ออานวยให้ภาคส่ วนต่างๆ เข้ามาร่ วมสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
(๒) การจัดการองค์ ความรู้ และระบบการเรียนรู้ ของชุ มชนอย่ างครบวงจร โดย
(๒.๑) พัฒนาฐานข้อมูลชุ มชนให้เป็ นระบบและปรับให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ทั้งข้อมูล
ครั วเรื อน ข้อมูลศักยภาพชุ มชนในประเด็นต่างๆ อาทิ สถานะของกลุ่ มต่างๆ กิ จกรรมของชุ มชน ทุ นทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรื อผูน้ าตามธรรมชาติในชุ มชน
การสื บค้นประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน เป็ นต้น โดยจัดทาเป็ นแผนที่ทุนของชุมชนที่คนใน
ชุ ม ชนสามารถเข้า ถึ ง ได้สะดวกและนาไปใช้ เป็ นฐานในการจัดการทรั พ ยากรของชุ ม ชนและก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ
(๒.๒) จัดให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในชุ มชนอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ร่ วมคิด
ร่ วมทา ร่ วมกาหนดแนวทางและกิ จกรรมการพัฒนาของชุ มชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองด้วยศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ น โดยนาข้อมูลชุ มชนมาวิเคราะห์หา
ปัญหาและสาเหตุ ค้นหาทางออก นาไปทดลองปฏิบตั ิจริ ง มีเครื อข่ายการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มี
การต่อยอดปรับใช้ประโยชน์ โดยใช้แหล่งทุนในชุ มชน อาทิ ธนาคารประชาชน สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน
และกองทุ น ต่ า งๆ ของหมู่ บ ้า น/ชุ ม ชน เป็ นต้น พัฒนาความต้องการของชุ ม ชนให้เป็ นแผนชุ ม ชนไป
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ จงั หวัด และแผนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
(๒.๓) ส่ งเสริ มให้กลุ่มปราชญ์ กลุ่มแกนนาและผูร้ ู ้ ถ่ายทอดความรู ้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นผ่านการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้ ในชุ มชน โดยเชื่ อมโยงความหลากหลายทางชี วภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่จริ ง ควบคู่กบั การค้นหาผูน้ าตามธรรมชาติ รุ่น
ใหม่ที่เข้มแข็ง มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความเพียร และมีจิตสานึ กต่อส่ วนรวมให้เป็ นพลังขับเคลื่ อนและ
ขยายผลกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของชุมชนในวงกว้างและระยะยาว

๖๙
(๒.๔) สนับสนุ นการจัดการองค์ความรู ้ และการทาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ที่
สอดคล้องกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคู่กบั การฟื้ นฟูความรู ้พ้ืนบ้าน โดยสนับสนุ นบทบาท
นักวิจยั ท้องถิ่นร่ วมกับนักวิจยั ของสถาบันการศึกษาในการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ที่ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและเทคโนโลยีอย่า งเหมาะสม เช่ น การทาเกษตรผสมผสาน และการทาหัตถกรรม
พื้นบ้าน เป็ นต้น โดยรวบรวมความรู ้ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เผยแพร่ สู่ชุมชนและมีกระบวนการพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดประโยชน์สู่การพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
(๓) การสร้ า งภู มิ ค้ ุ ม กันให้ ชุ ม ชนพร้ อ มเผชิ ญกับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการ
ส่ งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การจัดบริ การทางสังคมในชุมชน การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การสร้างระบบ
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่างเท่าเทียมด้วยบริ บททาง
ศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน และการให้ความคุ ม้ ครองสิ ทธิ ชุมชน รวมถึ งการเฝ้ าระวังช่ วยเหลือเยียวยา
เมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบตั ิต่างๆ โดย
(๓.๑) เสริ มสร้างครอบครัวให้มีความมัน่ คง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทาง
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมในครอบครั ว โดยจั ด กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ สื่ อชุ ม ชนและ
สื่ อสาธารณะให้ ข ้อมู ล ข่ า วสารสนเทศที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการดารงชี วิต เช่ น ความรู้ ด้านโภชนาการ
คาปรึ กษาการใช้ชีวิตสมรสและการเป็ นพ่อแม่ที่ดี วิธีการเข้ารับบริ การจากรัฐ ราคาผลิ ตภัณฑ์การเกษตร
ช่ องทางการตลาด ฯลฯ รวมถึ งการสร้ างค่านิ ยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทชายหญิ ง การจัดกิ จกรรม
เชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
(๓.๒) เสริ ม สร้ า งโอกาสและสภาพแวดล้อมในชุ ม ชนให้เ อื้ อต่อการศึก ษาและ
การเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ตทั้ง ในระบบและนอกระบบอย่า งต่ อเนื่ อง เชื่ อมโยงแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน เช่ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ของชุ มชน ศู นย์สาธิ ตของหน่ วยงานรั ฐ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้า น ฯลฯ รวมทั้งอานวยความ
สะดวกให้ชุมชนเข้าถึ งแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกอย่างสม่าเสมอด้วยสาระและเครื่ องมือที่หลากหลายในราคา
ถูก เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายการวิทยุโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ อินเทอร์ เน็ตประจาชุ มชน สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ฯลฯ
(๓.๓) เสริ ม สร้ า งความมั่น คงในการด ารงชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน ทั้ง การสร้ า ง
หลักประกันชี วิต สวัสดิ การสังคม ความมัน่ คงด้านอาหาร ความมัน่ คงด้านสุ ขภาพและที่ อยู่อาศัย การ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และความมัน่ คงในสิ ทธิ มนุษยชน โดย
๑) สนับสนุ นการระดมทุนในชุ มชนเพื่อการออมทรัพย์ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ การออมวันละบาท ฯลฯ เพื่อเป็ นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชี พและ

๗๐
จัดสวัสดิการขั้นต้นของชุ มชน ควบคู่กบั การสร้ างวินยั ในการใช้จ่าย รวมไปถึ งการส่ งเสริ มให้มีการออม
สิ นทรัพย์อื่นๆ ของคนในชุ มชน เพื่อช่ วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในการประกอบอาชี พและการดารงชี วิต
เช่น การออมความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่ า พืชผัก ผลไม้ และสัตว์ เป็ นต้น
๒) สร้ า งประชาคมสุ ขภาพของชุ ม ชนเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชี วภาพและภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นในการสร้ า งความมัน่ คงทางอาหาร โดยการท าเกษตร
ผสมผสานให้มีกินตลอดปี การใช้สมุนไพรและภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นทดแทนการใช้สารเคมีและเพื่อความ
ปลอดภัยของอาหาร ควบคู่กบั การเสริ มสร้ างให้ชุมชนมีบทบาทในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและเฝ้ าระวังสุ ข
ภาวะของชุ มชนทั้งโรคอุ บ ตั ิ ใหม่ โรคระบาดซ้ า การมี สุข อนามัยที่ ดีและสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่ปลอด
มลภาวะ

๗๑

๓) เตรี ยมความพร้ อมและยกระดับการพัฒนาคุ ณภาพบริ การ ให้ชุมชน
และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ค วามสามารถในการจัด บริ ก ารทางสั ง คมขั้น พื้ น ฐานได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและวิถีชีวิตในชุ มชน เช่ น การจัด
ศูนย์เด็กเล็กในชุ มชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเอื้ อต่อการส่ งเสริ มบทบาทพ่อแม่ การจัดบริ การดู แล
ผูส้ ู งอายุโดยชุ มชน การดู แลสิ ทธิ ม นุ ษยชนและสิ ทธิ ชุมชน การให้ความช่ วยเหลื อ เด็ ก สตรี คนพิการ
ผูส้ ู งอายุและผูด้ อ้ ยโอกาสที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ เป็ นต้น รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุ มชนน่า
อยูแ่ บบองค์รวมที่มุ่งสู่ ความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภัย และความมีระเบียบวินยั
๔) พัฒ นาศัก ยภาพของชุ ม ชนและองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการ
ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอกในการจัดการความเสี่ ยงภัยของชุ มชน เช่ น ผลกระทบของการเปิ ด
การค้าเสรี หรื อการลงทุ นขนาดใหญ่ของรั ฐ อาชญากรรมข้ามชาติ ที่ เกิ ดจากการเคลื่ อนย้ายคนโดยเสรี
โดยเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ ยาเสพติดและการฟอกเงิน ฯลฯ รวมไปถึงการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงจากภัย
พิบ ตั ิจ ากธรรมชาติ ความเสี่ ย งจากราคาผลิ ตภัณฑ์ก ารเกษตร ความเสี่ ย งจากโรคอุบ ตั ิใ หม่และโรค
ระบาดซ้ า โดยมีระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรและมีประสิ ทธิ ภาพ
๕) เชื่ อมโยงบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุ มชน สถาบัน ทางศาสนา
และสถานศึกษาในการสื บสานวัฒนธรรมจารี ตประเพณี ที่ดีงามของชุ มชน การฟื้ นฟูค่านิ ยมการทางาน
ร่ วมกัน เช่น ประเพณี ลงแขก สื บชะตาลาน้ า เป็ นต้น การปฏิบตั ิตามหลักธรรมและการทานุ บารุ งศาสนา
การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันฉันท์เครื อญาติโดยเฉพาะคนยากจน การเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้ง การสร้ างความเข้า ใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนต่า งชาติ พนั ธุ์
รณรงค์สร้ า งจิ ตส านึ ก สาธารณะให้ค นในชุ ม ชนเป็ นพลเมื องดี มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อส่ วนรวม มี ค วาม
ซื่อสัตย์ รักและภาคภูมิใจในบ้านเกิด รวมทั้งสนับสนุนการเป็ นอาสาสมัครชุมชน

๓.๒ การสร้ างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริ โภคอย่างพอเพียงภายในชุ มชน
สร้ างความร่ วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้ างอาชี พและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์ อย่างเป็ น
ธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการส่ งเสริ มบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุ มชนและนาไปสู่ การแก้ปัญหา
ความยากจน โดย
(๑) สนับสนุ นให้ชุมชนมี การรวมกลุ่ มรู ปแบบต่ างๆ เช่ น สหกรณ์ กลุ่ มย้อมสี ธรรมชาติ
กลุ่มปุ๋ ยอินทรี ย ์ ฯลฯ พัฒนาระบบเครื อข่ายเพื่อดาเนิ นกิจกรรมการเกษตรหรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย มี
การแปรรู ปและการผลิ ตบนฐานทรัพยากรในชุ มชนให้เพียงพอกับการอุปโภคบริ โภคภายในชุ มชน และนา

๗๒
ส่ วนเกิ นไปแลกเปลี่ ยนระหว่างชุ มชน หรื อเชื่ อมโยงเครื อข่ายสู่ ตลาดภายนอกชุ มชน โดยมีขอ้ ตกลงและ
ผลประโยชน์ที่ยอมรับร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม

๗๓

(๒) รณรงค์และส่ งเสริ มภาคการผลิตและบริ การในการเคลื่ อนย้ายเครื่ องจักรหรื อ กิจกรรม
บางส่ วนไปสร้างอาชี พและการจ้างงานในท้องถิ่นและพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ เมือง
หลวงและเมืองใหญ่ ทาให้ครอบครัวอบอุ่นอยูพ่ ร้อมหน้าทุกวัย มีการสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
และมีแกนนา/ผูน้ าชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง โดยจะต้องคานึ งถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนควบคู่ไปด้วย
(๓) ส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนระหว่างเครื อข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อภาครัฐหรื อรัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปร่ งใส ใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่ อาทิ การสร้ างโรงงาน
ไบโอดี เซล เกษตรอิ นทรี ย ์ หัตถกรรม บริ การสุ ขภาพและสปา ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและลองสเตย์ เป็ นต้น
และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและหรื อวิสาหกิจขนาดใหญ่
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเชิ งธุ รกิจตลอดทั้งห่ วงโซ่ การผลิ ต โดยทบทวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายให้
เอื้อต่อการร่ วมทุน และการให้มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
(๔) สนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่า
ของสิ นค้าและบริ การที่มีโอกาสทางการตลาดสู ง เช่ น อาหารสุ ขภาพ หัตถกรรม บริ การสุ ขภาพ บริ การ
การท่องเที่ยว เป็ นต้น โดยรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งเมื่อนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิ ชย์
(๕) พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุ มชน ควบคู่กบั การสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ดว้ ย
การพัฒนาความรู ้ ด้านการจัดการ การตลาด องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการผลิ ตสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ น
พัฒนามาตรฐานสิ นค้า การสร้างตราสิ นค้า การจัดการเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา และการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชี พของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนพิการที่สอดคล้องกับความหลากหลายของอาชี พในชุ มชน
เพื่อลดความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพชุ ม ชนในการอยู่ ร่ วมกั น กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมอย่ างสั นติและเกือ้ กูลกัน ด้วยการส่ งเสริ มสิ ทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการสงวน อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น โดย
(๑) สร้างความตระหนักรู ้ของชุ มชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่
มี ต่อ วิถี ชี วิต รวมทั้ง กระจายอานาจการจัด การทรั พ ยากรของท้อ งถิ่ น ให้ชุ ม ชนที่ มี ศ กั ยภาพเข้า มามี

๗๔
ส่ ว นร่ วมกับรั ฐในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๗๕

(๒) สนับสนุ นกลไกชุ มชนและเครื อข่ายในการจัดการและปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมที่เชื่ อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชี พของชุ มชนอย่างเป็ นธรรม อาทิ การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อความมัน่ คงด้านอาหารและเป็ นสมุนไพรเพื่อรักษาโรค โดยไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ การบริ หารจัด การป่ าชุ ม ชนเป็ นแหล่ ง อาหาร การจัด การ
ทรัพยากรประมงชายฝั่ ง การบริ หารจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ การจัดการสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนเมือง
เช่น ขยะ น้ าเสี ย เป็ นต้น ตลอดจนโอกาสให้ได้รับการชดเชยหากเกิดการทาลายทรัพยากรของชุ มชนโดย
กิจการอื่นนอกชุมชน
(๓) เสริ มสร้ างขีดความสามารถและองค์ความรู ้ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในการ
บริ หารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ให้ เป็ นภาคี หลัก ในการอนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับชุ มชนและภาคีที่เกี่ ยวข้อง เช่ น การจัดการป่ าและพื้นที่อนุ รักษ์
การจัดการลุ่มน้ า การจัดการและฟื้ นฟูป่าชายเลน การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ในท้องถิ่น เป็ นต้น โดย
มีการใช้และแบ่งปั นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม

๔ บทบาทของภาคีการพัฒนา
ในการพัฒนาชุ มชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างมัน่ คง ชุ มชนมีการเรี ยนรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เป็ นชุ มชนที่น่าอยู่ มีความสุ ข และมีการเชื่ อมต่อระหว่างชุ มชนเป็ นเครื อข่ายขยายผลเพื่อการพัฒนาทัว่ ทั้ง
ประเทศ แต่ละภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้

๔.๑ ภาครัฐ
(๑) ส่ วนกลาง
(๑.๑) บริ หารสังคมโดยการเชื่ อมโยงแผนทุ กระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาระดับชาติ
แผนบริ หารราชการแผ่ น ดิ น แผนปฏิ บ ั ติ ร าชการ ยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวัด แผนท้ อ งถิ่ น และ
แผนชุ ม ชน อย่า งเป็ นขั้น เป็ นตอน รวมทั้ง บูร ณาการกิ จ กรรมภายใต้ว าระแห่ ง ชาติ ด ้า นต่า งๆ อาทิ
ด้า นยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน ด้านเมื องไทยแข็งแรง การแก้ปัญหาไข้หวัดนก ฯลฯ โดยใช้
ชุมชนเป็ นกลไกหลักในการดาเนินงาน

๗๖
(๑.๒) ประสานและอานวยความสะดวกให้ภาคีต่างๆ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ศตจ.
ศตส. อปท. องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มปราชญ์/แกนนาชุ มชนมีบทบาทร่ วมกันในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ
(๑.๓) ปรับปรุ งกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่ องมือด้านการเงิน การคลัง การระดมทุน
นอกระบบงบประมาณ รวมทั้งการลดการนาเข้าสารเคมีดา้ นการเกษตร การลดภาษีหรื อชดเชยค่าใช้จ่าย
ให้แก่ธุรกิจเอกชนที่สร้างอาชีพในชุมชน การร่ วมทุนในชุมชน
(๑.๔) กระจายอานาจการบริ หารจัดการด้านบริ การขั้นพื้นฐานสู่ ทอ้ งถิ่นและชุ มชน
พร้ อ มทั้ง เสริ มสร้ า งศัก ยภาพการด าเนิ น งานแก่ อปท. ทั้ง ในด้ า นการเงิ น ด้ า นปั จ จัย สี่ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การคุม้ ครองสิ ทธิ ต่างๆ ของประชาชนและชุ มชน ดาเนิ นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในส่ วนที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น
(๑.๕) ปรั บ วิธี คิ ด ของเจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ให้มี มุ ม มองในการแก้ไ ขปั ญ หาและ
การพัฒนาชุ ม ชนแบบองค์รวม เป็ นผูห้ นุ น เสริ มศัก ยภาพ ชุ มชน อานวยความสะดวกให้ป ระชาชน
สามารถดาเนิ นการได้ด้วยตัวเอง ตลอดทั้งทาความเข้าใจกับแนวทางปฏิ บตั ิ ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเพิม่ บทบาทในการดาเนินการและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
(๑.๖) สร้ า งระบบเตื อ นภัย ทางสั ง คมที่ เ ชื่ อ มโยงตั้ง แต่ ร ะดับ ชุ ม ชน จัง หวัด
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะการเฝ้ าระวังผลกระทบต่อชุ มชนตามแนวชายแดนที่ มีแนวโน้มการเกิ ด
อาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายคนโดยเสรี ท้ งั ในเรื่ องการค้ามนุ ษย์ ยาเสพติดและการฟอกเงิน
(๒) ส่ วนท้องถิ่น
(๒.๑) นาแผนชุ ม ชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่ นและ
ผลักดันการดาเนินงานภายใต้แผนชุ มชนให้บงั เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมและความเป็ นเจ้าของที่
นาไปสู่ การพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
(๒.๒) จัด บริ ก ารทางเศรษฐกิ จ และสัง คมขั้น พื้ น ฐานให้ชุ ม ชนอย่า งทัว่ ถึ ง และ
มี ประสิ ทธิ ภาพ คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุ ข และการคุม้ ครองทางสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกัน
(๒.๓) ประสานความร่ วมมื อระหว่างภาคี การพัฒนาต่ างๆ ในทุ กระดับตั้งแต่ ชุ มชน
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างกว้างขวางในหลายมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้ าระวังและตรวจสอบบริ การ
ต่างๆ ให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูท้ ี่ทาประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม

๗๗

(๒.๔) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็ นระบบและปรับให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ทั้งข้อมูล
ครัวเรื อน ข้อมูล ศัก ยภาพท้องถิ่ นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มและการจัดกิ จกรรมของชุ ม ชน
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรื อผูน้ าตามธรรมชาติ
ในชุ มชน สนับสนุ นการจัดการองค์ความรู้ในชุ มชน ประสานสถาบันการศึ กษาในพื้นที่ และเปิ ดเวทีให้
ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่ วมพัฒนาและเป็ นแกนในการจัดการองค์ความรู ้
(๒.๕) พัฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลของชุ ม ชน และจัด ท าตัว ชี้ วัด ความ
เข้มแข็งของชุ มชนในมิติต่างๆ เช่ น ตัวชี้ วดั ความสุ ขของชุ มชน ทั้งความสุ ขภายในจิตใจ เช่ น การเข้าถึ ง
หลักศาสนา ความภาคภูมิใจในท้องถิ่ น เป็ นต้น และความสุ ขภายนอก เช่ น การมีครอบครัวอบอุ่น การมี
ปั จจัยสี่ พอเพียง การมีหลักประกันในชีวติ เป็ นต้น

๔.๒ ภาคเอกชน
(๑) สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ทาวิจยั ร่ วมกับชุ มชน เป็ นหุ ้นส่ วนของชุ มชนในการต่อยอดภูมิปัญญา ประสานและสร้างความสมดุ ล
ระหว่างภาคเศรษฐกิจและชุมชน
(๒) สนับสนุ นทรัพยากร วิทยากร สร้ างอาชี พในชุ มชน และร่ วมรับผิดชอบต่อชุ มชน
รอบสถานประกอบการ ให้มีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม รวมทั้งมีการผลิ ตสิ นค้าที่ไม่เป็ นอันตราย
ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีงามของชุมชน
(๓) สนับสนุ นวิสาหกิ จชุ มชน การบ่มเพาะวิสาหกิจชุ มชน การสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
ร่ วมสร้ างผลิ ตภัณฑ์ของชุ มชนจากความหลากหลายทรัพยากรและศักยภาพของชุ มชน สนับสนุ นทั้งใน
รู ปเงินลงทุน โอกาสทางการตลาด องค์ความรู ้ โดยมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม

๔.๓ ชุมชน (ประชาชน/ประชาคม)
(๑) รวมกลุ่ม ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมพัฒนาฐานข้อมูลชุ มชน กาหนดแนวทางและกิจกรรม
การพัฒนาของชุ มชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองด้วยการคานึ งถึ งศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและสิ่ ง แวดล้อมในท้องถิ่ น โดยนาข้อมู ล ชุ ม ชน มาวิเคราะห์ หาปั ญหาและสาเหตุ ค้นหา
ทางออก นาไปทดลองปฏิบตั ิจริ งบนฐานองค์ความรู้และศักยภาพของชุมชน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากเครื อข่าย และจัดทาแผนชุ มชนแบบมีส่วนร่ วม
(๒) ริ เริ่ มและเป็ นแกนนาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เชื่ อมโยงบทบาท
ระหว่างบ้าน สถาบันศาสนา โรงเรี ยน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสร้างเครื อข่ายการดูแล คุม้ ครอง การจัด

๗๘
สวัสดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทุกประเภท และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
(๓) จัดให้มีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตาม ตรวจสอบบริ การต่างๆ สร้างธรรมาภิบาล
ในชุมชน และให้มีมาตรการคุม้ ครองผูท้ ี่ทาประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม

๗๙

๔.๔ สถาบันทางสั งคมอืน่ ๆ
(๑) องค์ กรพัฒนาเอกชน
(๑.๑) มี บทบาทในการจัดการองค์ความรู ้ ถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ให้แก่ ชุมชน เป็ น
พี่เลี้ยงที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้ามีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์และบริ หารจัดการ
(๑.๒) เป็ นหน่ วยเติมเต็มช่ วยเหลื อเกื้ อกูลในเรื่ องที่ ชุมชนขาดแคลน ประสบปั ญหา
เร่ งด่วนได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการดูแลและเยียวยาผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก สตรี และผูส้ ู งอายุ
(๒) สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ
(๒.๑) ทาวิจยั ร่ วมกับชุ มชนโดยชุ มชนเป็ นนักวิจยั หลัก ถอดรหัสความรู ้ ที่อยู่ในตัว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นความรู ้ที่เปิ ดเผย รวมทั้งเป็ นแหล่งข้อมูลและที่ปรึ กษาของชุมชน
(๒.๒) สร้ างศักยภาพชุ มชนให้สามารถจัดการความรู้ ในชุ มชนของตัวเอง และสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ชุมชน รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถ
นาไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดรายได้แก่ชุมชน
(๒.๓) กระตุน้ เผยแพร่ ให้ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้ใหม่ๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต
ในโลกยุคใหม่ เช่น ภาษาต่างประเทศ ผลของภาวะโลกร้อนต่อระบบนิ เวศและการทามาหาเลี้ยงชี พ ภัยไซเบอร์
ฯลฯ
(๓) สถาบันศาสนา
(๓.๑) ปลู ก ฝั ง ทัศนคติ และแนวธรรมะปฏิ บ ัติที่ ถู กต้องในการดารงชี วิตเพื่ อสร้ าง
ภูมิคุม้ กัน และให้บุคลากรทางศาสนาเป็ นตัวอย่างที่ดีในการดารงชี วิตอย่างพอเพียง
(๓.๒) ร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา ชุ มชนและสถาบันครอบครั วในการทากิ จกรรม
สาธารณประโยชน์ การปลูกฝังค่านิยม จิตสานึก และการสื บสานจารี ตประเพณี
(๓.๓) เป็ นศูนย์รวมใจเชื่ อมโยงสายใยของคนให้มาร่ วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน

๘๐

(๔) สื่ อ
(๔.๑) เป็ นแกนกลางในการไหลเวีย นข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ใ นการ
ปรับตัวของชุมชน กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ชุมชนผลกระทบการค้าเสรี การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ทั้งสิ นค้าและบริ การ ตลอดทั้งการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงสิ ทธิ อนั พึงมีพึงได้ของประชาชน
ชุมชน
(๔.๒) ปลู กจิ ตส านึ กด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม สร้ างค่านิ ยมรั กถิ่ น ครอบครั วอบอุ่ น
พฤติกรรมการดารงชี วิตแบบพออยูพ่ อกินบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนและสังคมไทย และ
ทั้งร่ วมกันดูแลฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๔.๓) สอดแทรกสาระสร้ างสรรค์สังคมในสื่ อทุ กรู ปแบบ เพื่อเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กัน
ให้แก่ เด็กและครอบครัว และเปิ ดโอกาสให้เด็กมี บทบาทร่ วมผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์ เช่ น สื่ อสะท้อนการดู แล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การเฝ้ าระวังทางสังคมและการเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นต้น
(๔.๔) ใช้สื่อในชุ มชนทุกรู ปแบบในการให้ความรู ้ /สร้ างค่านิ ยมที่ดีแก่ชุมชน เช่ น
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าอันตราย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การสร้างกิจกรรมให้ครอบครัว
การสร้างสานึกรักบ้านเกิด การเชิดชูคนดี และการสร้างระเบียบวินยั ของคน ชุมชน เป็ นต้น

บ ท ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน
๑ บทนา
จากความท้าทายที่ ประเทศไทยจะต้องเผชิ ญในระยะต่อไป และจุ ดอ่อนในเชิ งโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจที่ยงั มีอยู่ การพัฒนา
ประเทศให้ยงั่ ยืนและมัน่ คงในระยะยาวต้องเร่ งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ให้ ส มดุ ล และยั่ง ยื น ซึ่
หลัก การ “ความเพี ย งพอ” ที่ มุ่ ง ใช้
“
”
ถึ ง
รั บ
พัฒ นาด้ว ย
“
”
ภายในประเทศ
สามารถใช้ประโยชน์จากกระแส
โลกาภิวตั น์ได้อย่างชาญฉลาดและรู ้เท่าทัน มุ่งให้เกิดการขยายตัวที่สมดุลทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพ โดย
“
”
ทั้งนี้ จาเป็ นต้องเร่ งปรั บ
โครงสร้างการผลิตให้เศรษฐกิจภายในประเทศที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุ มชน
มีฐานการผลิตที่ใหญ่ข้ ึนและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการพัฒนาเครื อข่ายรวมกลุ่มกันเป็ นคลัสเตอร์
(Cluster) และเชื่อมโยง
ในช่วงต้นน้ าหรื อปลายน้ าเข้ากับภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ (Value Creation)
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ตั้ ง อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
องค์ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพื่ อให้ก ารผลิ ตสิ นค้า และบริ การในประเทศไทยก้า วไปสู่ ก ารผลิ ตที่ ใ ช้
“ฐานความรู้และนวัตกรรม” เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ อันจะทาให้การผลิตสิ น ค้าและบริ การในทุกสาขา
สามารถใช้ปัจจัยการผลิ ตอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มีการออกแบบที่สร้ างตลาดเฉพาะได้ และมีแบรนด์ของ
ประเทศไทยเองที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในตลาด และสิ นค้าและบริ การมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ความมีเหตุผลจากการวิเคราะห์และทาความเข้าใจในสถานะ
ของประเทศ

รอบคอบ

เพื่ อสร้ า งฐานการผลิ ตที่ แข็ง แกร่ ง และ
ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบ
ภาคเกษตรของไทยจะพัฒนาเป็ นฐานอาหารที่มีความปลอดภัยและ
เพียงพอ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเคลื่อนสู่ ระดับห่ วงโซ่ มูลค่าที่สูงขึ้น ภาคบริ การอาศัยจุดแข็งทางด้าน
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นไทยเป็ นแนวทางในการพัฒนา
และภาคบริ การมีฐานที่กว้างขึ้นจากความก้าวหน้าของการบริ การทางการศึกษา สาธารณสุ ข บริ การด้าน
โทรคมนาคมและการสื่ อสาร และบริ การทางการเงิ น นอกจากนั้นต้องมี การสนับ สนุ นให้เกิ ดความ
เชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตที่จะช่วยยกระดับห่ วงโซ่ มูลค่าของทั้งระบบการผลิตและการบริ การ โดยมี
การปรับใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่จะช่วยให้การผลิตและการบริ โภคประหยัดการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจาก (๑) การพัฒนา
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ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ต และส่ ง เสริ ม
มาตรฐานการดารงชีวติ ที่ดีข้ ึนของประชาชน (๒) การปรับปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ (๓) การปรับ
โครงสร้ า งภาษี ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและสนับ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการดาเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การส่ งเสริ มการลงทุนที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ ง และ (๔) การสร้างความร่ วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้สนับสนุ นการปรับโครงสร้ างการผลิ ต การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
พัฒนาสังคมของประเทศ
ขณะเดียวกัน จาเป็ นต้องสร้าง “ภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจ” เพื่อเตรี ยมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ปัจจัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการเปิ ดเสรี ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายด้านเงินทุนและกลไก “การ
บริ หารความเสี่ ยง” ที่เหมาะสมทั้งในตลาดสิ นค้าและบริ การ ตลาดการเงิ น ตลาดแรงงานและตลาดปั จจัย
การผลิตอื่น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็งกาไรและความผันผวนภายในประเทศหรื อจาก
ภายนอกประเทศ ทั้ง นี้ จะต้องพัฒนาปั จจัย แวดล้อมในหลายด้านให้เข้ม แข็ง ทั้ง ในส่ วนของการพัฒนา
ความเข้มแข็งขององค์กรดาเนิ นการ และให้มี องค์ความรู้และการบริ หารจัดการที่ดีเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้าง “สมดุล” ระหว่างประสิ ทธิ ภาพ คุ ณภาพ และปริ มาณทั้งในกระบวนการผลิ ตและพฤติก รรมการ
บริ โภค ซึ่ งการสร้ าง “ภูมิ คุ ม้ กันและระบบประกันความเสี่ ย ง” จะประกอบด้วย การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลื อกเพื่อลดความอ่อนไหวด้านพลังงานของเศรษฐกิ จ
ไทย การบริ หารเศรษฐกิ จมหภาค มี ความเหมาะสม การส่ งเสริ ม การออมให้เพียงพอเพื่ อเป็ นแหล่ ง
เงิ นทุ นของประเทศและลดการพึ่งพิงเงิ นทุ นจากต่างประเทศโดยเฉพาะการพึ่งพิ งในรู ปของเงิ นกู้และ
เงินทุนระยะสั้น ต
ซึ่ งจะเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กัน
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นจากการขาดดุลบัญชี เดินสะพัด รวมทั้งเป็ นการสร้ างหลักประกันสาหรับประชาชน
ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และเป็ นแนวทางที่จะทาให้ทุกภาคส่ วนของสังคมมีวิถี
ชีวติ ที่ “พอประมาณ” มีการใช้จ่ายและลงทุนอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในแนวทางดังกล่าวจะต้องดาเนินควบคู่ไปกับการส่ งเสริ ม “การ
แข่งขันที่เป็ นธรรม” โดยอาศัยกลไกตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพที่จะสะท้อนต้นทุนและราคาที่แท้จริ ง และการ
บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบี ยบในการป้ องกันการผูกขาดทางการค้าและการลงทุ นและในการรั กษา
มาตรฐานสิ นค้าและบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
และมี ก ารคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคที่ เ หมาะสม อาทิ การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ การพัฒนาระบบการเงิ นฐานรากเพื่อเป็ นช่ องทางในการระดมทุ นในระดับ ชุ ม ชนและ
หมู่บา้ นและส่ งเสริ มการออม การปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็ นธรรม และการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่น
ดังนั้น แนวทางหลักในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยัง่ ยืนในช่ วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จึงประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก คือ (๑) แนวทางการปรับโครงสร้ างการผลิตให้ผลิ ตภาพ
การผลิ ตและคุ ณค่าของสิ นค้าและบริ การที่ผลิ ตในประเทศไทยสู งขึ้น บนฐานความรู ้ และความเป็ นไทย
(๒) การสร้างภูมิคุม้ กันและระบบบริ หารความเสี่ ยงสาหรับตลาดสิ นค้าและบริ การ ตลาดการเงิน ตลาดปั จจัย
การผลิต และระบบการคลัง และ (๓) การส่ งเสริ มการแข่งขันที่เป็ นธรรมและการกระจายรายได้
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๒ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่ การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสิ นค้าและบริ การ
บนฐานความรู ้ และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุ นให้เกิดความเชื่ อมโยงระหว่างสาขาการผลิ ต เพื่อทาให้มูลค่า
การผลิตสู งขึ้น
(๒) เพื่อสร้างภูมิคุม้ กัน (Safety Net) และระบบบริ หารความเสี่ ยงให้กบั ภาคการเงิน การ
คลัง พลังงาน ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(๓) เพื่ อสร้ า งระบบการแข่ ง ขันด้า นการค้า และการลงทุ นให้เป็ นธรรม และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ ประชาชน
ในทุกภาคส่ วนอย่างเป็ นธรรม

๒.๒ เป้ าหมายการพัฒนา
การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ได้กาหนด
เป้ าหมายการพัฒนาให้โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลและยัง่ ยืน ดังนี้
(๑) ด้านการผลิตกาหนดเป้ าหมายผลิตภาพการผลิตรวมสู งขึ้นเฉลี่ ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓
ต่อปี และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้น โดยกาหนดเป้ าหมายให้สัดส่ วนการส่ งออก
ในตลาดโลกเพิ่ม ขึ้ น ในขณะที่ ก ารดาเนิ นการพัฒ นาในแนวทางที่ จะเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ปั จจัย
การผลิต ทุน และพลังงาน จะทาให้พ่ งึ พาการนาเข้าในสัดส่ วนที่ต่าลง ทั้งนี้โดยกาหนดเป้ าหมายการลงทุน
เพื่อการวิจยั และพัฒนาเป็ นร้อยละ ๐.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และกาหนดเป้ าหมายที่จะลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์จากร้อยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี ๒๕๔๘ เป็ นร้อยละ ๑๓
ภายในปี ๒๕๕๔
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความสมดุลขึ้นระหว่างภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ภาคการค้าระหว่างประเทศ โดยกาหนดเป้ าหมายให้สัดส่ วนอุปสงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิ จระหว่าง
ประเทศที่วดั ด้วยผลรวมของมูลค่าการส่ งออกและการนาเข้าสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากร้อย
ละ ๗๑ ในปี ๒๕๔๘ เป็ นร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๕๔
สาหรับสาขาการผลิตของประเทศ ฐานการผลิ ต จากภาคเกษตร เกษตรแปรรู ปและ
ภาคบริ การทั้งบริ การท่องเที่ยว บริ การการศึกษา บริ การสาธารณสุ ข และบริ การทางการเงินจะมีขนาดใหญ่
ขึ้ นและผลิ ตภัณฑ์มี ความหลากหลายมากขึ้ น ส าหรั บ ภาคอุ ตสาหกรรมโครงสร้ า งมี รากฐานของกลุ่ ม
อุ ตสาหกรรมใหม่ และอุ ตสาหกรรมที่ มี ศ กั ยภาพ ที่ เข้ม แข็ง ขึ้ นเพื่ อใช้เ ป็ นช่ องทางการตลาดกับ กลุ่ ม

๘๐

อุตสาหกรรมใหม่ โดยกาหนดเป้ าหมายให้สัดส่ วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๑๒.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๔๘ เป็ นร้อยละ ๑๕ ภายในปี ๒๕๕๔
(๒) การพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น กาหนดเป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ต่อปี อัตราการว่างงานต่ าไม่เกินร้ อยละ ๒ ของกาลังแรงงาน การบริ หารการคลังมี
ประสิ ทธิ ภาพทาให้หนี้สาธารณะมีสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่ วน
การออมรวมของประเทศอยูท่ ี่ระดับร้อยละ ๓๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี ๒๕๕๔ โดยเป็ น
การเพิ่มขึ้นทั้งจากฐานการออมครัวเรื อน ภาคธุ รกิจเอกชน และภาครัฐ อันเนื่ องมาจากการส่ งเสริ มการออม
อย่างเป็ นระบบและการสร้างฐานรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น ซึ่ งจะทาให้ประเทศมีความเสี่ ยงจากการขาด
ดุล บัญชี เดิ นสะพัดลดลง โดยกาหนดเป้ าหมายการขาดดุ ลบัญชี เดิ นสะพัดเฉลี่ ย ต่อปี ไม่เกิ นร้ อยละ ๒
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ และการใช้พ ลัง งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยกาหนดเป้ า
หมายความยืดหยุน่ ของการใช้พลังงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไม่เกิน ๑ : ๑ ต่ากว่าเฉลี่ย ๑.๔ : ๑ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และสัดส่ วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นร้ อยละ ๘.๐ รวมทั้งลดสัดส่ วนการใช้
พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลดการใช้น้ ามันในภาคการขนส่ งให้เหลือร้อยละ
๓๐ ของการใช้พลังงานทั้งหมดจากระดับร้อยละ ๓๘ ในปัจจุบนั
(๓) การสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุ มชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
พัฒนาให้เป็ นฐานที่ ใหญ่ ข้ ึ นของระบบเศรษฐกิ จ มี ผูป้ ระกอบการใหม่ เพิ่ มขึ้ น โดยก าหนดเป้ าหมายให้
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ ผลิ ตและให้บริ การโดยวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมี สัดส่ วนไม่ต่า กว่า
ร้ อยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จากสัดส่ วนร้อยละ ๓๙.๔ ในปี
๒๕๔๘ และจากเศรษฐกิ จฐานรากที่ใหญ่ข้ ึน กลไกตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นรวมทั้งการดาเนิ นงานของ
ตลาดล่วงหน้าสิ นค้าเกษตร การจัดระบบพื้นที่ทางการเกษตรที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาสิ นค้าเกษตร การ
ลงทุนด้านสังคมของรัฐ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแรงงานและการคุ ม้ ครองแรงงานที่เหมาะสม จะทาให้มี
การกระจายรายได้ที่ ดีข้ ึ น โดยได้กาหนดเป้ าหมายให้รายได้ของกลุ่ มที่รายได้สูงสุ ดร้ อยละ ๒๐ แรกมี
สัดส่ วนไม่เกิน ๑๐ เท่าของรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุ ดร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๕๔

๓ แนวทางการพัฒนา
การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยั่งยืน นั้นให้ความสาคัญกับการปรับฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้ ใหญ่ข้ ึ น ให้มีการปรั บตัวในการเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ตได้ใกล้เคี ย งกับภาคเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศมากขึ้น และพัฒนาระบบภูมิคุม้ กันความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจยุคโลกาภิ
วัตน์ และสร้างกลไกที่จะทาให้มีการกระจายผลประโยชน์ต่อประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศและมีการ

๘๑
แข่งขันที่เป็ นธรรม ซึ่ งประกอบด้วยแนวทางสาคัญ คือ (๑) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างความ
เข้ม แข็ง ของภาคการผลิ ต และการบริ ก ารบนฐานการเพิ่ ม คุ ณค่ า สิ นค้า และบริ ก ารจากองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม และการบริ หารจัดการที่ ดี มี การพัฒนาโครงสร้ า งพื้นฐานและระบบโลจิ สติ กส์ การปฏิ รูป
องค์ ก ร การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ และพัฒ นาระบบมาตรฐานในด้า นต่ า งๆ เพื่ อ สนับ สนุ น การปรั บ
โครงสร้ า งการผลิ ต (๒) การสร้ า งภู มิ คุ ้ม กันและระบบบริ หารความเสี่ ย งของระบบเศรษฐกิ จที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยการบริ ห ารเศรษฐกิ จ ส่ ว นรวมอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้
พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลื อก และการส่ งเสริ มการออมอย่างเป็ นระบบ และ (๓) การ
สนับสนุนให้เกิดแข่งขันที่เป็ นธรรม และการสร้างเครื่ องมือและกลไกในการกระจายประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
เพื่อให้การปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จช่ วยแก้ปัญหาความยากจน และมี กระจายรายได้ที่ ดีข้ ึ น โดยมี
สาระสาคัญของแนวทาง ดังนี้

๓.๑ แนวทางการปรับโครงสร้ างการผลิตเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและคุณค่าของสิ นค้ าและบริการ
บนฐานความรู้ แ ละความเป็ นไทย โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลัส เตอร์ และห่ วงโซ่ อุปทาน รวมทั้ง
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนบนรากฐานของความรู ้ ส มัย ใหม่ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมไทย และความ
หลากหลายทางชี วภาพ เพื่ อสร้ างสิ นค้า ที่ มี คุ ณภาพและมู ล ค่ า สู ง มี ตราสิ นค้า เป็ นที่ ย อมรั บ ของตลาด
รวมทั้ง สร้ า งบรรยากาศการลงทุ น ที่ ดี เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งประเทศ เพื่ อ สนับ สนุ น การปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเฉพาะการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยี และส่ งเสริ มการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
(๑) การปรับโครงสร้ างภาคเกษตร ให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงและความปลอดภัยด้าน
อาหาร เป็ นแหล่งผลิ ตอาหารที่สาคัญของโลก เป็ นแหล่ง ผลิ ตไฟเบอร์ และวัสดุเพื่อสนับสนุ นสาขาอื่น
นอกจากเป็ นแหล่งผลิตอาหาร และสนับสนุ นการผลิตสิ นค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ เช่น พลังงานทดแทน
สิ น ค้า ที่ ม าจากฐานการผลิ ต บนความหลากหลายทางชี ว ภาพ และสิ น ค้า ที่ ส อดคล้องกับ รสนิ ย มของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็ นฐานรายได้ที่มนั่ คงของเกษตรกร โดย
(๑.๑) ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าอาหารเพื่อให้เป็ นแหล่ งการผลิ ตอาหาร
แปรรู ปที่สาคัญของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย ของอาหาร เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ แก่
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในระยะยาว โดยมีสินค้าเป้ าหมายที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว กุง้ ไก่เนื้อ ผักและผลไม้
(๑.๒) สนับสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food)
และมีโอกาสใหม่ทางการตลาด ได้แก่ สมุนไพร พืชเส้นใย รวมทั้งส่ งเสริ มการผลิตพืชที่ใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตเป็ นพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ ามัน มันสาปะหลัง อ้อย

๘๒
(๑.๓) สนับ สนุ นการใช้ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นและวัฒ นธรรมไทย รวมทั้ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสิ นค้า เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีมูลค่าสู งบนพื้นฐาน
การใช้องค์ความรู ้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผลิตผลการเกษตร
(๑.๔) พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทาแผนชุ มชน และวิสาหกิจชุ มชน
ในการสร้างเครื อข่าย และเป็ นกลไกในการเชื่ อมโยงการสร้างมูลค่าตลอดห่ วงโซ่ การผลิต (Value Chain)
ระดับชุมชนกับประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะสิ นค้าเกษตรที่
ได้รับโอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรี
(๑.๕) ส่ งเสริ มการทาการเกษตรที่ ย งั่ ยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี ใ หม่
เกษตรอิ นทรี ย ์ บนแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อสร้ างความมัน่ คงด้านอาหารในครั วเรื อน มี ผลผลิ ตที่
หลากหลาย ซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงด้านราคาและมีมูลค่าผลผลิตสู ง โดยเชื่อมโยงกับแหล่งความรู ้ที่มีอยูใ่ น
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการถ่ายทอดองค์ความรู ้ แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ ยนระบบ
การผลิตและมีการขยายพื้นที่การทาการเกษตรแบบยัง่ ยืนให้มากขึ้น
(๑.๖) ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์และการสร้ างตราสิ นค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป
ของไทยให้เป็ นที่ รู้จกั และยอมรั บของผูบ้ ริ โภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการขยาย
ตลาดรองรับสิ นค้าเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่า
(๑.๗) จัดระบบการใช้ที่ดินการเกษตร และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ต และควบคุ มพื้นที่ชลประทานให้ใช้เป็ น
พื้นที่สาหรับการผลิตในภาคเกษตรตลอดไป
(๒) การปรั บ โครงสร้ า งภาคอุต สาหกรรม ให้เป็ นฐานการผลิ ตระดับภูมิ ภาคและโลก
สาหรับอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพสู ง และวางรากฐานให้กบั อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศกั ยภาพและแนวโน้มที่ดี
บนพื้นฐานการสร้างมูลค่าโดยใช้องค์ความรู ้และนวัตกรรม โดย
(๒.๑) ลงทุ น เพื่ อ สร้ า งและพัฒ นาต่ อ เชื่ อ มห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า รวมทั้ง ขับ เคลื่ อ น
อุ ตสาหกรรมใหม่ ที่ มี ศ กั ยภาพสู ง เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมแฟชัน่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานและที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟ้ าและฮาร์ ดดิ ส ด์ไดร๊ ฟ (HDD) วิทยุและโทรทัศน์ และอุ ตสาหกรรมใหม่ (New Wave
Industries) เช่น อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร (Nutra-Ceutical) ซึ่งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องด้านชีวภาพที่เป็ นศักยภาพของไทยในอนาคต

๘๓
(๒.๒) จัดทาแผนที่นาทางการบริ หารจัดการสิ ทธิ บตั ร เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการใช้ต่อ
ยอดในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เป้ าหมายในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมใหม่ และกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่ มีศกั ยภาพสู ง ที่
แข่งขันได้ดีอยูแ่ ล้ว
(๒.๓) สร้างระบบวิจยั ในเชิงประยุกต์อย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรม ทั้งใน
รู ปของผลิ ตภัณฑ์และกระบวนการผลิ ต โดยการส่ งเสริ มการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่
การได้ม าและการเข้าถึ งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการสร้ างขบวนการเชื่ อมโยงทั้งระหว่างและ
ภายในองค์กร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ได้มา หรื อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่อให้สามารถปรับปรุ ง วิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น เพื่อสร้างความพิเศษและแตกต่าง
(๒.๔) ส่ งเสริ มสถาบันเฉพาะทางให้มีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชดั เจนในการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรม กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้องโดยตรง โดยใช้แนวทางคลัส เตอร์ และจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานและระบบอานวยความสะดวก เช่น ศูนย์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
ศูนย์รับรองมาตรฐาน เป็ นต้น
(๒.๕) สร้างหรื อสนับสนุ นให้เกิดผูป้ ระกอบการที่เกื้อหนุ นต่อการสร้างนวัตกรรม
โดยใช้ระบบบ่มเพาะธุ รกิจ ซึ่ งเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุ นอื่นๆ ได้แก่ แหล่งเงินทุน และกระบวนการจัด
องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๖) พัฒนาบุ คลากรทั้งในระบบและการฝึ กอบรมให้มีความเก่ ง/ความชานาญ
โดยสถาบันการศึ กษาและสถาบันอื่ น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่ จะยกระดับอุ ตสาหกรรมรายสาขา
ควบคู่ไปกับการสร้ างสานึ กและทักษะให้เกิ ดพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับลักษณะนิ สัยทางอุตสาหกรรม
(Industrial Habit) และสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความต้องการสู งในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยเฉพาะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ยานยนต์ และแม่พิมพ์ เป็ นต้น
(๒.๗) พัฒนาการรวมกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม ส าหรั บอุ ตสาหกรรมที่ มี ศกั ยภาพและ
โอกาสด้านตลาด ด้วยการสนับสนุ นการพัฒนาเครื อข่ายธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมที่ มีศ กั ยภาพที่ ตอ้ งปรั บ
โครงสร้างอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุ่มในเชิ งอุตสาหกรรมและในเชิ งพื้นที่
โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต์ สิ่ งทอและเสื้ อผ้า ส าเร็ จรู ป บริ ก ารท่องเที่ ย ว เป็ นต้น รวมทั้ง การ
ขับเคลื่อนผูป้ ระสานการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent) และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคลัสเตอร์ในภาคการผลิตและบริ การภายใต้แนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
(๓) การปรั บ โครงสร้ า งภาคบริ การ ให้เ ป็ นแหล่ ง สร้ า งรายได้ห ลัก ของประเทศ โดย
พัฒนาการท่องเที่ยวไทย ให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเด่ นและหลากหลายของทรั พ ยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็ นไทย และพัฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่ง ขันของธุ รกิ จบริ ก ารที่ มีศ กั ยภาพ เพื่ อขยายฐานการผลิ ตและการตลาดธุ รกิ จ
บริ การครอบคลุ มระดับภูมิภาค บนฐานการสร้ างความแตกต่างและความชานาญเฉพาะด้านของบริ การ
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ที่สาคัญได้แก่ ธุ รกิจบริ การด้านการศึกษา บริ การสุ ขภาพและสปา ธุ รกิจค้าส่ งและค้าปลีก ธุ รกิจบริ การทาง
การเงิน ธุ รกิจบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุ รกิจการก่อสร้างและธุ รกิจภาพยนตร์ ไทย เป็ นต้น
(๓.๑) ฟื้ นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานใน
เชิ งกลุ่ มพื้นที่ และเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย ทั้งการอนุ รักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่ น วิถีชีวิตชุ มชน
และภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อสร้างสิ นค้าท่องเที่ยวใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทย และเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ของตลาดท่องเที่ยวโลก
(๓.๒) ส่ งเสริ มการลงทุ น พัฒนาธุ รกิ จบริ ก ารที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ การท่องเที่ ย ว เพื่อ
รองรับตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน และสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ได้แก่ ธุ รกิจบริ การ
สุ ขภาพ ธุ รกิ จศูนย์ประชุ มและแสดงสิ นค้า การพานักระยะยาว การจับจ่ายซื้ อสิ นค้า สิ นค้าโอท๊อป และ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็ นต้น
(๓.๓) พัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของธุ รกิ จและบริ ก ารที่ มี ศกั ยภาพให้เป็ นที่
ยอมรับ น่าเชื่ อถือ และตอบสนองความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบายการเปิ ดเสรี ภาค
บริ การ บนฐานความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและความเป็ นไทย โดยเฉพาะธุ รกิจบริ การที่มีศกั ยภาพในการ
ดึ งกลุ่ มลู กค้ามาใช้บริ การในประเทศ เช่ น ธุ รกิ จการท่องเที่ ยว ธุ รกิ จบริ การด้านการศึ กษา บริ การด้า น
สุ ขภาพ และธุ รกิจภาพยนตร์ ไทย เป็ นต้น
(๓.๔) ส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จบริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
รักษาฐานตลาดเดิ มและขยายตลาดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เช่น ตลาดรัสเซี ยและกลุ่มประเทศที่เคยเป็ นอาณา
นิคมของรัสเซี ย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยอาศัยเครื อข่ายความร่ วมมือ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดร่ วมกัน
(๓.๕) พัฒ นาปั จ จัย สนับ สนุ น ให้ เอื้ อ ต่ อ การดาเนิ น ธุ ร กิ จการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง การ
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อการเข้าถึงและเชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน สิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐาน และการปรับปรุ งกฎระเบียบข้อกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุ รกิ จ และการเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิ จของ
ผูป้ ระกอบการ และขีดความสามารถการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๓.๖) สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุ มชนใน
ท้องถิ่ น เพื่ อการอนุ รัก ษ์และพัฒนาแหล่ ง ท่ องเที่ ย วธรรมชาติ ประวัติศ าสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้ง
สนับสนุ นการรวมกลุ่มของชุ มชนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเชื่ อมโยงการประกอบอาชี พของคนในท้องถิ่ น
กับกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
(๔) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้ างการผลิต
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(๔.๑) บริ หารองค์ ความรู้ อย่ างเป็ นระบบ ทั้งการสั่งสม การสร้ าง การแพร่ กระจาย
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้และเทคโนโลยีรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู ้ในเชิงพาณิ ชย์ และมี
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั รอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จ
และสังคมเข้าสู่ เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ้ ดังนี้
๑) พัฒนากาลังคนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท้ังในเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ทั้งในระดับนักวิจยั
นักเรี ยน นักศึกษา ครู และอาจารย์
๒) พัฒ นาและผลิต องค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ว ยการสนับ สนุ น การ
พัฒนากระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยี วิจยั และพัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและนามา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓) สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย พั ฒ นา นวั ต กรรม และผลั ก ดั น ไปสู่ การใช้
ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมี
การบริ หารจัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดตั้งกองทุนรัฐร่ วมเอกชนเพื่อการ
วิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย จัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและหน่วยบ่มเพาะ
เทคโนโลยี เร่ งสร้างนวัตกรรุ่ นใหม่ๆ และจัดตั้งศูนย์ขยายนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม
๔) พั ฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม เพือ่ สนับสนุนการปรับโครงสร้ างการผลิตและสั งคม โดย
เร่ งพัฒนาและยกระดับศูนย์แห่ งความเป็ นเลิ ศเฉพาะทาง ในสาขา
เทคโนโลยีที่สาคัญในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจยั


พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนให้มีการ
นาผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ โดยให้มีการจัดตั้งสานักงานอนุ ญาตเพื่อทา
หน้าที่ บ ริ หารจัดการทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา โดยให้ค วามสาคัญกับ การคุ ้ม ครองทรั พย์สิ นทางปั ญญาแก่
มหาวิทยาลัย การแบ่งปั นผลประโยชน์ และสร้างความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยีไปพัฒนาหรื อต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรม


(๔.๒) พัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานและบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่อ สนั บ สนุ น การปรั บ
โครงสร้ างการผลิต โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นการเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของภาคการผลิ ต ภาคธุ ร กิ จ และภาคบริ ก ารของประเทศได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้

๘๖
๑) พัฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานด้ า นการขนส่ งและการบริ หารจัด การ โลจิ
สติกส์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมทีท่ นั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ โดย
พัฒนาเครื อข่ายโลจิสติกส์ ในประเทศให้เชื่ อมโยงอย่างบูรณาการ
ทั้ง เครื อข่ า ยภายในและการเชื่ อมโยงไปสู่ ต่า งประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนส่ ง ต่ อเนื่ องหลาย
รู ปแบบ ระบบการขนส่ งสนับสนุ น (Feeder) รวมทั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้าตามจุดยุทธศาสตร์
ฐานการผลิตของประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิ ทธิ ภาพกระบวนการอานวยความสะดวกทางการค้า


ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต
ให้เชื่อมโยงถึงกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาธุ รกิจการให้บริ การโลจิสติกส์ บุคลากร และกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์


สนับสนุ นการใช้รูปแบบและวิธีการบริ หารจัดการขนส่ งเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะระบบขนส่ งทางราง ทางน้ า และทางท่อให้มากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
การใช้พลังงานในภาคขนส่ งไปสู่ รูปแบบที่มีตน้ ทุนต่า การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการขนส่ งที่ทนั สมัย และ
การใช้เทคโนโลยีการขนส่ ง เพื่อนาไปสู่ การลดต้นทุนการขนส่ งทั้งในระดับธุ รกิจและระดับประเทศ


พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และลดการใช้พลังงาน


พัฒนาโครงข่ายและบริ การสื่ อสารโทรคมนาคมที่ ท นั สมัย และมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนและมุ่งเน้นให้มีการแข่งขันด้านการให้บริ การอย่างเสรี
เพื่อสนับสนุ นภาคการผลิ ต ภาคธุ รกิ จ และบริ การ รวมทั้งรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิ คส์
สาหรับให้บริ การแก่ประชาชน และภาคธุ รกิจ


๒) บริหารจัดการด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน ที่โปร่ งใส มีการใช้ ทรัพยากรอย่ าง
ประหยัด คุ้มค่ าและมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้ การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ย โดย
สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ในการพัฒ นา
โครงสร้ างพื้นฐานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือ การยอมรับและความโปร่ งใสในการดาเนิ น
โครงการ


มุ่งเน้นให้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และการศึกษา
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สังคมและชุ มชน และสุ ขภาพของประชาชนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่า
โครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ชดั เจน โดย
เน้นให้มีกระบวนการกลัน่ กรองโครงการ และการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด


ส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนเข้า มี ส่ ว นร่ ว มในการลงทุ น และแข่ ง ขัน การ
ให้บ ริ ก ารด้า นโครงสร้ า งพื้ นฐานมากขึ้ น ไม่ ก่อให้เกิ ดความซ้ า ซ้อนในการลงทุ น โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง


๘๗

ระเบียบและกฎหมาย ให้มีความคล่องตัวและยึดความโปร่ งใส รวมทั้งเร่ งรัดการจัดตั้งองค์กรกากับดูแล
รายสาขา เพื่อทาหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกากับดูแลการแข่งขันที่โปร่ งใสและเป็ นธรรม
ส่ งเสริ มการจัดการด้านอุปสงค์ และการสร้ างจิตสานึ กในการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันอย่างประหยัด คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ


(๔.๓) ดาเนิ นนโยบายการค้ า ระหว่ า งประเทศ การส่ งเสริ มการลงทุ น และสร้ า ง
ความร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้ าน ให้สนับสนุ นการปรับโครงสร้างการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการพัฒนาสังคมของประเทศ ดังนี้
๑) สร้างกลไกเพื่อรองรับผลกระทบและผลักดันการใช้ประโยชน์ที่เกิ ดจาก
การให้สัตยาบันตามสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ และการตกลงการค้าเสรี ต่าง ๆ จากการค้า การลงทุน
และการบริ การ เพื่ อช่ วยเหลื อธุ รกิ จหรื อผูป้ ระกอบการที่ ได้รับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ใ ห้ส ามารถ
ปรั บตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้หรื อปรั บไปสู่ ธุรกิ จอื่ นและบรรเทาผลกระทบด้านสังคมระหว่างการ
ปรับตัว
๒) ขยายตลาดส่ งออกโดยการเปิ ดเสรี กบั ประเทศที่มีช่องทางการค้าสาหรับ
ประเทศไทยในทวีปอเมริ กาใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา และ เสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมแบบ
มี นัย สาคัญในทุ ก ขั้นตอนการเจรจาเปิ ดเสรี ของทั้ง ภาครั ฐ เอกชน นักวิช าการ ประชาชน โดยเฉพาะ
สื่ อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
๓) พัฒนาและเร่ ง รั ดการปรั บ กฎระเบี ย บและกฎหมายระหว่า งประเทศ
ต่างๆ และพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้พร้อมรับการเปิ ดเสรี ทางการค้า และการ
ปฏิบตั ิตามกรอบความร่ วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุ นให้เอกชนได้ประโยชน์จากการเปิ ดเสรี ที่ได้ตก
ลงแล้วให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด อาทิ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุ งกฎระเบียบ
จัดคณะผูแ้ ทนทางการค้าของภาครัฐร่ วมเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔) ผลักดันความร่ วมมือของประเทศในภูมิภาคให้มีความก้าวหน้าในการ
ก้าวสู่ ประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community) ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ Economic Community,
Social Community and Security Community โดยการขยายความร่ วมมือ ASEAN และ ASEAN+๓ รวมทั้ง
ผลักดันการดาเนิ นการในเรื่ องตลาดพันธบัตรเอเชี ยให้สามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ ง เพื่อใช้เป็ นแหล่ ง เงิ นทุ น
สารองแหล่งสุ ดท้าย
๕) ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับประเทศในกรอบความร่ วมมือ GMS ACMECS
IMT-GT JDS และ BIMSTEC โดยพัฒนาโครงข่ายโครงสร้ างพื้นฐานหลักเชื่ อมโยงแนวพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ ปรับปรุ งกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการค้าการลงทุน
ข้ามพรมแดน ควบคู่กบั การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ดูแลและป้ องกันผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๘๘

๖) พัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่และส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไทยที่มีศกั ยภาพ
ไปลงทุนในหลากหลายสาขาในต่างประเทศเพิ่มขึ้ น และเจรจาเพื่อขอแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ ยวกับการลงทุ นในประเทศพันธมิ ตร เพื่ อส่ งเสริ มการลงทุ นของไทยในต่ างประเทศ อาทิ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้การบริ การ เป็ นต้น
๗) สนับ สนุ นความร่ วมมื อในการให้ความช่ ว ยเหลื อ และการแก้ไ ขใน
ประเด็นปั ญหาร่ วมระหว่างประเทศ เช่น โรคติดต่อ และภัยพิบตั ิธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงาน ปั ญหา
ความมัน่ คง ปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน และส่ งเสริ มความร่ วมมือในการบริ หารจัดการและ
การแก้ ไ ขปั ญหาข้ า มพรมแดน เช่ น การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน ปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะลุ่มน้ าที่สาคัญ อาทิ ลุ่มแม่น้ าโขง เป็ นต้น
๘) เสริ มสร้างการยอมรับและความเชื่ อมัน่ ของต่างประเทศต่อประเทศไทย
ด้วยการมีบทบาทในเวทีโลก และพัฒนามาตรฐานของประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านแรงงาน สิ่ งแวดล้อม
และธรรมาภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตามเป้ าหมายสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)

๓.๒ แนวทางการสร้ างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก คือการ
บริ หารเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจให้มนั่ คงและสนับสนุ น
การปรับโครงสร้างการผลิ ต โดยการระดมทุ นไปสู่ ภาคการผลิ ตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มการออม
อย่ า งเป็ นระบบเพื่ อ เป็ นแหล่ ง ระดมทุ น และเป็ นหลัก ประกัน ในชี วิ ต ของประชาชน และการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลื อกเพื่อลดการพึ่งพิงการนาเข้าพลังงาน
และประหยัดเงินตราต่างประเทศ
(๑) การบริ หารเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งประกอบด้วย แนวทางการ
พัฒนาด้านการเงิน และแนวทางพัฒนาด้านการคลัง มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑.๑) แนวทางการพัฒนาด้ านการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่ งเสริ ม
การออมและสนับสนุ นให้มีการระดมทุ นไปสู่ ภาคเศรษฐกิ จจริ งอย่างเหมาะสมและสนับสนุ นการปรับ
โครงสร้างการผลิต และช่วยกระจายความเจริ ญและความเป็ นธรรมไปสู่ ภาคส่ วนต่างๆ ของสังคม โดย
๑) ดาเนินนโยบายการเงินอย่ างโปร่ งใส อิสระ และยืดหยุ่น โดยมุ่ งรั กษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการดาเนิ นนโยบายการเงิ นให้เหมาะสมกับพลวัตรของโครงสร้ างและ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุ งเป้ าหมายและวิธีดาเนิ นนโยบายการเงินตามความจาเป็ น มี
การกาหนดมาตรการและแผนดาเนิ นงานล่วงหน้าเพื่อป้ องกันการเกิ ดวิกฤตหรื อบรรเทาผลกระทบจาก
วิก ฤตการณ์ ท างการเงิ นด้า นต่ า งๆ รวมทั้ง การเพิ่ ม ความเป็ นอิ ส ระในการดาเนิ นนโยบายการเงิ นของ

๘๙
ธนาคารแห่ งประเทศไทยและป้ องกันการแทรกแซงโดยทางการเมือง ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้มีรูปแบบการ
แถลงนโยบายต่อสาธารณะและการกาหนดขอบข่ายความรับผิดชอบ
๒) บริ หารภาคการเงินให้ มีความมั่นคง แข่ งขันได้ และสามารถเป็ นกลไก
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดย
ปรั บ โครงสร้ า งระบบสถาบัน การเงิ น ตามแผนพั ฒ นาสถาบัน
การเงิ น และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและความโปร่ งใสของการก ากับ ดู แลสถาบันการเงิ น ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางการเงิ นและโครงสร้ างของระบบสถาบันการเงิ นที่มีความเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยส่ งเสริ มการประสานงานระหว่างหน่ วยงานกากับเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลและกาหนดหลักเกณฑ์การ
กากับที่มีมาตรฐานสอดคล้องกัน ซึ่ งเป็ นการรองรับกระแสของธุ รกิจที่ทบั ซ้อนกันระหว่างสถาบันการเงิน
ต่างประเภทเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน


ยกระดับการกากับสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยเร่ งรัดการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านกฎหมายที่จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติธุรกิ จ
สถาบันการเงิน และพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก เพื่อให้สามารถกากับดูแลสถาบันการเงินได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันเหตุการณ์


ยกระดับ การประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ยงของสิ น ทรั พ ย์ข อง
สถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ การใช้มาตรฐาน Basel II ในการวัดความเพียงพอ
(Minimum capital requirements) ของเงินกองทุนซึ่ งจะเริ่ มใช้ในปี ๒๕๕๑ โดยให้ความสาคัญเรื่ องการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และการกาหนดทั้งบทลงโทษและการให้รางวัลหรื อแรงจูงใจ
ควบคู่กนั ไปด้วย


พัฒนาและปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยการปรับปรุ ง
กฎหมาย ระเบียบ และการกากับดูแลตลาดทุนให้มีความชัดเจน โปร่ งใส เพื่อรองรับบรรยากาศของการ
แข่ง ขัน และในขณะเดี ย วกันก็ เป็ นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง จะเป็ นการสร้ างเสถี ย รภาพของตลาดทุ น
โดยเฉพาะการปรับปรุ งโครงสร้างภาษีเงินได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ ให้มี
ความเป็ นกลาง และส่ งเสริ มการสร้ างศักยภาพของธุ รกิ จในการปฏิ บตั ิตามเกณฑ์การบริ หารจัดการที่ ดี
(Corporate Governance: CG) ตามมาตรฐานสากลที่มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ


๓) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและ
ภาคการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับตลาดทุนอื่น ๆ และรองรั บผลกระทบ
และสามารถใช้ ประโยชน์ จากการเคลือ่ นย้ ายทุนอย่ างเสรี โดย

๙๐
ดาเนิ น การตามแผนพัฒนาตลาดทุ นในการเพิ่ ม อุ ป สงค์ห รื อเงิ น
ลงทุนในตลาดทุนเพื่อให้ตลาดมีความลึ กหรื อขนาดใหญ่ข้ ึน ควบคู่กบั การสร้างเสถียรภาพของตลาดโดย
ขยายฐานผูล้ งทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ และสนับสนุ นการลงทุนผ่านกองทุน เพิ่มผูล้ งทุน
สถาบันในประเทศ ซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ตลอดจนพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสในการระดมทุนสาหรับโครงการที่มีประสิ ทธิภาพ


เพิ่มอุปทานหรื อตราสารที่ซ้ื อขายในตลาดทุน ทั้งตราสารทุน ตรา
สารหนี้ ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตราสารทางการเงิ นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลื อกในการออมและการระดม
ทุน ลดความเสี่ ยงของผูป้ ระกอบการ ผูล้ งทุน และช่วยให้ตลาดมีสภาพคล่องและมีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน โดยต้อง
สร้างความรู ้ความเข้าใจในตราสารแต่ละประเภทให้กบั ผูล้ งทุน ผูอ้ อกตราสาร และตัวกลางในตลาด


ส่ งเสริ มให้วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ ระบบของการ
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน มีการออกตราสารทุนและตราสารหนี้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการระดมทุนเพิ่มขึ้น โดย
การเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการบริ หารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนา
และส่ งเสริ มการใช้กองทุนร่ วมลงทุน (Venture capital) ในการสนับสนุ นธุ รกิจใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพ แต่มี
ระยะเวลาคื นทุนนาน หรื อธุ รกิ จที่เป็ นเป้ าหมายของนโยบาย และช่ องทางการเข้าจดทะเบียนในตลาด
Market for Alternative Investment (MAI) และการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization) ของ
สิ นเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


(๑.๒) แนวทางการพัฒนาด้ านการคลัง เพื่อสนั บสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้ กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการคลังโดย
มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีภายใต้เงื่อนไข ความคุ ม้ ค่า ความยัง่ ยืน และการรักษาวินยั ทางการ
คลัง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) สร้ า งความโปร่ ง ใสทางการคลัง และพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ย ง
ทางการคลังที่ดี เพื่อให้รับรู ้ ถึงความเสี่ ยงทางการคลังทั้ง ๔ ประเภท อันได้แก่ ความเสี่ ยงจากการไม่รู้
สถานการณ์คลังที่แท้จริ งของรัฐบาล ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ ยงที่
เกิดจากความไม่ยงั่ ยืนทางการคลัง และความเสี่ ยงอันเนื่ องมาจากความอ่อนแอของโครงสร้างการคลังและ
หน่วยงานบริ หารจัดการด้านการคลัง
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการคลังสาธารณะของประเทศ (Consolidated
Public Sector Account) ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลการคลังรัฐบาลซึ่ งรวมเงินนอกงบประมาณและกองทุน
นอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อจะได้รับรู ้ถึงสถานะ

๙๑
ทางการคลังที่ แท้จริ งของภาครั ฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชี ที่สามารถแสดงให้เห็ นหนี้ สินในอนาคต
(Contingent liabilities) ที่อาจจะกลายเป็ นความเสี่ ยงทางการคลัง
๓) ปรับโครงสร้ างภาษีให้ส อดคล้องกับแนวทางการปรั บโครงสร้ างการ
ผลิ ตและการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิ ต เช่ น การกาหนดอัตราภาษี การนาเข้า
วัต ถุ ดิ บ และภาษี สิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป ที่ ส อดคล้อ งตามทิ ศ ทางการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต การทบทวน
โครงสร้างภาษีนิติบุคคล และการทบทวนโครงสร้างฐานภาษีให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่
เปลี่ ยนแปลงไป เป็ นต้น และบริ หารระบบการจัดเก็บให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
๔) จัดลาดับความสาคัญของการใช้จ่าย ที่ ให้ลาดับความสาคัญกับการใช้
จ่ายเพื่อพัฒนาสังคมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุ ข และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจยั และพัฒนา เพื่อ
การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต และการบริ หาร
องค์ค วามรู้ เ พื่ อ การพัฒ นาบนฐานความรู้ โดยมี ก ารจัด ท ากรอบงบประมาณรายจ่ า ยระยะปานกลาง
(Medium-term Expenditure Framework: MTEF) ภายใต้กรอบการรักษาเสถียรภาพในระดับมหภาคและ
ความจาเป็ นในการใช้จ่ายของรัฐบาลตามลาดับความสาคัญของการพัฒนา ซึ่ งจะทาให้การบริ หารการคลัง
มีความยืดหยุน่ และมีการปรับเปลี่ยนได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ซึ่ งจะเป็ นการลดความเสี่ ยงต่อฐานะการคลัง
๕) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารรายจ่ายนอกงบประมาณและกองทุนนอก
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส เพื่อลดความเสี่ ยงต่อฐานะการคลัง โดยการจัดระบบกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความโปร่ งใสในการบริ หารการคลังซึ่ งจะ
ช่วยลดภาระงบประมาณที่ซ้ าซ้อนหรื อไม่มีความจาเป็ น
๖) ปฏิ รูป ระบบประกันสั งคมและระบบบ าเหน็ จบ านาญเพื่ อให้ฐานะที่
มัน่ คงในระยะยาวเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และลดภาระรายจ่ายของรัฐบาล และเพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มการออม
๗) พัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ หาร
จัดการที่ ดี และรายงานผลการดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส โดยมี กฎหมายกากับดู แลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิ ดการแข่งขันในการให้บริ การจากภาคเอกชน เพื่อให้เกิ ดการใช้ทรั พยากรและเกิ ด
ส วั ส ดิ ก า ร สู ง สุ ด แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง นี้ ก า ร แ ป ร รู ป รั ฐ วิ ส า ห กิ จ จ ะ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง เ ก ณ ฑ์
๓ ประการที่สาคัญ คือ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน การเพิ่มมูลค่าสิ นทรัพย์ของรัฐ และ
การดูแลผลประโยชน์ผดู ้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ีรายได้นอ้ ยให้สามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างทัว่ ถึง

๙๒

(๒) แนวทางการส่ งเสริ มการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ เพื่อ
ลดความเสี่ ยงที่จะเกิดวิกฤตการณ์การขาดดุลบัญชี เดิ นสะพัดและดุลการชาระเงิน อันเนื่องมาจากการขาด
แคลนการออมและการระดมทุนที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้ประชาชนสร้างหลักประกันในชี วิตโดยมีการ
ออมที่พอเพียงโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่จะเข้าสู่ ช่วงผูส้ ู งอายุ ซึ่ งในขณะเดียวกันก็จะเป็ นการช่วยลด
ภาระของรัฐบาล โดย
(๒.๑) ส่ งเสริ มการออมทั้งระบบของประเทศ ทั้งการออมภาคครัวเรื อน การออม
ภาครัฐ และการออมภาคธุ รกิจเอกชนเพื่อให้การออมรวมของประเทศมีพอเพียงเพื่อการลงทุนของประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างฐานรายได้ที่มนั่ คงสาหรับประชาชน และการสร้างพฤติกรรมการออม เพื่อเพิ่มการ
ออมครัวเรื อน
(๒.๒) พัฒนาระบบการออมต่างๆ เช่ น การออมภาคบังคับ โดยการจัดตั้งกองทุ น
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ ที่มีกรอบโครงการบาเหน็จบานาญครอบคลุมแรงงานทั้ง ๑๓ ล้านคน และพัฒนา
กองทุนการออมให้เป็ นระบบการออมเพื่อการชราภาพสาหรับแรงงานนอกระบบ ที่มีความครอบคลุ ม
ครบถ้วนสาหรับกาลังแรงงานของประเทศทั้งหมด
(๒.๓) ส่ งเสริ มระบบสหกรณ์ และพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากเพื่อเป็ นทางเลื อก
ในการออมของประชาชนที่เป็ นรากหญ้า
(๓) แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานและเร่ งรัดการใช้ พลังงานทดแทน เพื่อ
ประหยัดเงิ นตราต่ างประเทศในการนาเข้า พลัง งาน ลดต้นทุ นการผลิ ตและค่าใช้จ่า ยด้า นพลังงานของ
ประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและบริ โภคของประชาชน ดังนี้
(๓.๑) จัดหาแหล่งพลังงานทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งหาแหล่งพลังงาน
ใหม่ๆ ตลอดจนสารองแหล่งพลังงานให้เพียงพอและสามารถรองรับความต้องการในภาวะขาดแคลน เพื่อ
สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
(๓.๒) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ ง อุตสาหกรรม และครัวเรื อน
โดยใช้ ม าตรการจู ง ใจและมาตรการบัง คับ เช่ น การให้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ นกรณี พิ เ ศษแก่
อุ ตสาหกรรมที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง แต่ ใ ช้พ ลัง งานน้อ ย การควบคุ ม การน าเข้าเครื่ องจัก รและ
อุปกรณ์ จากต่า งประเทศที่มีป ระสิ ทธิ ภาพในการประหยัดพลังงานต่า เป็ นต้น รวมทั้งการใช้มาตรการ
ผัง เมือง การปรับโครงสร้ างการขนส่ ง และระบบโลจิสติกส์ ที่เน้นรู ปแบบการขนส่ งที่ใช้เชื้ อเพลิงน้อย
และเน้นลดการเดินทางของคนและสิ นค้า การขนส่ งโดยระบบรางและทางน้ า การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ และการพัฒนาเมืองแบบครบวงจร

๙๓
(๓.๓) รณรงค์ให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์พลังงานและใช้พลังงาน
ทางเลื อกต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ก๊าซโซฮอล์ และไบโอดี เซล รวมทั้งการให้
คาปรึ ก ษาแก่ ภาคครั วเรื อน ภาคธุ รกิ จเอกชน และภาครั ฐในกระบวนการผลิ ตพลัง งานทางเลื อก และ
พลังงานทดแทน การลดการใช้พลังงาน และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน
(๓.๔) วิจยั และพัฒนาพลังงานทางเลื อก และพลังงานทดแทน รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมในการนาเชื้ อเพลิงรู ปแบบใหม่ในการผลิ ตไฟฟ้ าสาหรับอนาคต ทั้งด้านเทคนิ ค ความคุ ม้ ค่าเชิ ง
พาณิ ชย์ และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการจัดเตรี ยมบุคลากรให้มีความพร้อม และการให้ความรู ้
แก่ประชาชนได้เข้าใจถึงเหตุผลความจาเป็ น

๓.๓ แนวทางการสนับสนุนให้ เกิดแข่ งขันที่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์ จาก
การพัฒ นาอย่ า งเป็ นธรรม โดยการบริ ห ารจัด การเศรษฐกิจ และการสร้า งเครื่ อ งมือ และกลไกใน

ป้ องกันการผูกขาดในทุกตลาด และทาให้เกิดการกระจายประโยชน์อย่างทัว่ ถึงเพื่อให้การปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิ จช่ วยพัฒนาวิส าหกิ จต่ า ง ๆ ให้เข้ม แข็ง คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค แก้ปั ญหาความยากจน และมี
กระจายรายได้ที่ดีข้ ึน โดย
(๑) การส่ งเสริ มการแข่ งขันที่เป็ นธรรมในประเทศ โดยเน้นให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็ก
และผูป้ ระกอบการใหม่สามารถประกอบธุ รกิ จในระบบได้อย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทั้งป้ องกันการ
ผูกขาดและป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทาอันไม่เป็ นธรรม โดยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนทบทวนมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนให้เอื้อต่อการประกอบการ
ของนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศภายใต้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
(๒) การกระจายการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานไปสู่ ภู มิ ภาคอย่ างสมดุ ลและเป็ นธรรม ให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริ การได้อย่างทัว่ ถึง เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยเน้น
การมี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นระบบ ขยายโครงข่ายการให้บริ การโครงสร้ างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู ้ได้อย่าง
กว้างขวางให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กและสตรี รวมทั้งพัฒนาระบบประปาใน
พื้นที่ชนบทให้ทวั่ ถึง เพียงพอ และวางแผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยให้สอดคล้องกับแหล่งงาน และพื้นที่ฐานการ
ผลิ ต รวมทั้งให้ความสาคัญในการสร้ างชุ มชนที่ น่าอยู่เพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของประชาชน และลด
ความเหลื่อมล้ าของการได้รับบริ การพื้นฐานของประชาชนในเขตเมืองและชนบท
(๓) การเพิ่มประสิ ทธิภาพและความครอบคลุมของการให้ บริ การของระบบการเงินฐาน
รากให้ สามารถสนับสนุ นการพัฒนาศั กยภาพชุ มชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาองค์กรการเงิน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อส่ งเสริ มการออมรายย่อยและการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน และการใช้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเป็ นกลไกในการระดมเงินทุนให้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจฐาน
ราก โดย

๙๔
(๓.๑) สนับ สนุ น องค์ก รการเงิ นชุ มชนให้มี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุ ค คล มี อิ ส ระในการ
ตัดสิ นใจและดาเนินงาน และให้สามารถทาธุ รกรรมในนามกลุ่มได้ภายใต้กรอบการกากับดูแลที่ออกแบบ
ให้เป็ นมาตรฐานหรื อกติ ก ากลางเพื่อคุ ้ม ครองผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยโดยได้รับ ยกเว้นภาษี เงิ นได้เช่ นเดี ย วกับ
สหกรณ์
(๓.๒) เพิ่ ม ขี ดความสามารถบุ ค ลากรในระดับชุ ม ชนให้ส ามารถบริ หารจัด การ
เงินทุนและการทาบัญชี ของกลุ่มการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีจริ ยธรรมเพื่อให้มีความโปร่ งใสใน
การเปิ ดเผยข้อมูลและสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรระดับชุมชนนั้น ๆ
(๓.๓) สร้างกลไกเชื่อมโยงเงินทุนระหว่างกลุ่มการเงินด้วยกัน และกลุ่มการเงินกับ
สถาบันการเงิน เพื่อให้การระดมทุนภายในประเทศและการบริ หารสภาพคล่องทางการเงินเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
(๓.๔) ใช้สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จเป็ นกลไกในการระดมเงิ นทุ นให้กบั วิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อ มและเศรษฐกิ จ ฐานราก รวมทั้ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น การแยกบัญชี ธุรกิจเชิ งพาณิ ชย์กบั ธุ รกิจตามนโยบาย เพื่อการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงาน และใช้ในการสนับสนุนเงินทุนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนา
และการสร้างความมัน่ คงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๔) การดาเนินนโยบายการคลังเพื่อส่ งเสริมการกระจายรายได้ กระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น
เพื่อการกระจายความเจริ ญไปทัว่ ทุกภูมิภาค โดยการกระจายอานาจด้านการจัดเก็บภาษี การกระจายอานาจ
ด้านการจัดทางบประมาณและการเบิกจ่าย และการกระจายอานาจด้านการก่อหนี้ ภายใต้กรอบการรักษา
วินยั ทางการคลัง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการเตรี ยมความพร้อมด้าน
กฎระเบียบและความรับผิดชอบ โดย
(๔.๑) พัฒนาแหล่งรายได้ขององค์การส่ วนท้องถิ่ นเพื่อให้สามารถพึ่งพิงรายได้ที่
จัดเก็บเองได้มากกว่าเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลกลาง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และการแบ่งแยกประเภทการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่ นอย่าง
ชัดเจน การปฏิรูปโครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบ เช่น การนาภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรงเรื อนและที่ดินและภาษีบารุ งท้องที่ การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการปฏิ รูปการบริ หารจัดการเงินเหลื อจ่ายสะสมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ให้เอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อการหารายได้จากการบริ หารเงินสะสม

๙๕
(๔.๒) แบ่ ง บทบาทการด าเนิ น ภารกิ จ อย่า งชัดเจน ทั้ง การแบ่ ง บทบาทระหว่า ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและรัฐบาลกลาง การดาเนิ นภารกิ จร่ วมกันในการให้บริ การสาธารณะ และ
การดาเนินภารกิจร่ วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเองที่มีความเชื่อมโยงกัน
(๔.๓) ให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดทางบประมาณของตนเอง
อย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยสนับสนุ นให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดทา การบริ หาร
จัดการ การตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่าย และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้การบริ หารการคลังส่ วนท้องถิ่ นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
(๔.๔) จัดทากรอบงบประมาณที่ครอบคลุมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด เพื่อให้สะท้อนกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่แท้จริ ง
(๔.๕) กระจายอานาจด้านการก่อหนี้และการบริ หารหนี้ ให้กบั องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน
เงินกู้

๔ บทบาทภาคีการพัฒนา
๔.๑ ภาครั ฐ ในอนาคตรัฐจะลดบทบาทลงโดยจะเป็ นเพียงผูก้ าหนดนโยบาย กากับดูแล และ
ส่ ง เสริ ม สภาวะแวดล้อมให้เอื้ อต่ อการพัฒนาและดาเนิ นธุ รกิ จมากขึ้ น เพื่ อให้ก ารพัฒนาของประเทศ
สามารถเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนได้สูงสุ ด โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
(๑) กาหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศให้มีความ
สอดคล้องกัน สามารถพัฒนาเศรษฐกิ จให้ดาเนิ นไปได้อย่างมีเสถียรภาพและเพิ่มคุ ณภาพในการขยายตัว
รวมทั้งส่ งเสริ มการออมในทุกระดับ
(๒) กากับและสนับสนุ นการทางานของภาคเอกชนให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน รวมทั้งการดาเนิ นการตามแนวทางบรรษัทภิ บาล เพื่ อรองรั บกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
(๓) ดาเนินภารกิจในส่ วนที่มีความจาเป็ นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา และใน
กิจการที่ไม่ให้ผลตอบแทนในเชิงพาณิ ชย์แต่มีความจาเป็ นต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน

๙๖
(๔) จัดเก็บภาษีอย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองการ
ดาเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบนโยบายการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได้ และ
มีความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการ

๔.๒ ภาคเอกชน ดาเนิ นงานโดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งต้องร่ วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
(๑) ร่ วมมือกับภาครัฐในการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศและผลักดันไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ
(๒) ลงทุ นในธุ รกิ จ สหกรณ์ และวิสาหกิ จชุ มชม และร่ วมดาเนิ นงานกับภาครัฐในการ
ให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(๓) ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาธุ ร กิ จ และบุ ค ลากร โดยการสนับ สนุ น การวิ จ ัย พัฒ นา และ
นวัตกรรม รวมทั้งการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการดาเนิ นงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งต้องให้ความสาคัญกับการลดการสิ้ นเปลืองด้านพลังงาน

๔.๓ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในระยะยาวจะเป็ นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น

เนื่ องจากจะมี การถ่ ายโอนภารกิ จจากส่ วนกลางไปสู่ พ้ืนที่เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจึงควรมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้

(๑) ร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิ จในพื้นที่ รวมทั้งการร่ วมมืออนุ รักษ์
พัฒนาพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่นให้มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน
(๒) พัฒนาขีดความสามารถด้านประสิ ทธิ ภาพการคลังและการบริ หารจัดการให้สามารถ
พึ่งตนเองในด้านรายได้และจัดบริ การสาธารณะในท้องถิ่ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ควบคู่กบั การปรับระบบการบริ หารจัดการที่ยึดหลักธรร
มาภิบาล
(๓) เปิ ดเผยข้อมูล ที่ เป็ นข้อมูลสาธารณะให้ป ระชาชนได้รับ ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณ และแผน/โครงการพัฒนาโดยผ่านสื่ อลักษณะต่างๆ

๔.๔ ชุ มชน (ประชาชน/ประชาสั งคม) เป็ นภาคส่ วนที่จะมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยควรมีบทบาท ดังนี้
(๑) ร่ วมให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการ และมีส่วนในกระบวนการตรวจสอบการดาเนิ นงาน
และโครงการต่างๆ ของภาครัฐให้โปร่ งใส และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา

๙๗

(๒) ร่ วมกันประหยัดและอนุ รัก ษ์พ ลัง งาน เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้พ ลัง งานของ

ประเทศ
ประกอบอาชีพ

(๓) ใฝ่ รู ้ ใ นเชิ ง วิช าการและพัฒนาทัก ษะทางอาชี พ ด้วยความตั้ง ใจและมุ่ ง มั่นในการ

๔.๕ นักวิชาการ/สถาบันการศึ กษา เป็ นภาคส่ วนที่ ถู กคาดหวังจากสังคมในการเป็ นแหล่ ง
ความรู้และความเป็ นกลางทางวิชาชีพ ซึ่ งควรมีบทบาท ดังนี้
(๑) เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ทางวิชาการเศรษฐกิจแก่สาธารณชนอย่างเป็ นกลางและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพื่อที่สังคมจะได้รับความรู ้และสามารถใช้วเิ คราะห์ประเด็นการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
(๒) เป็ นที่ปรึ กษาทางวิชาการ และร่ วมทาการวิจยั กับชุมชน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถนาไปสู่ การเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ

๔.๖ สื่ อสารมวลชน เป็ นภาคส่ วนที่มีบทบาทในการกระตุน้ และสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง
โดย
(๑) พัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารโดยการสร้ างจิตสานึ กและ
ความรับผิดชอบในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเป็ นกลาง
(๒) เป็ นแกนรั บฟั งความคิ ดและสร้ า งการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ
(๓) เผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องการปรับโครงสร้างการผลิต สู่ สาธารณชนในวงกว้าง

บ ท ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และการสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
๑ บทนา
จุดมุ่งหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ คือสังคมที่อยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน โดยมีปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งเป็ นหลัก การปฏิ บ ตั ิ ที่ ส าคัญ ในการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมได้
ยึดหลัก ”ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ของบุคคล ชุ มชน และสังคมนั้นๆ มุ่ง ”ทางสายกลางหรื อความสมดุ ล ” ระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้
ประโยชน์ ระหว่ า งผลประโยชน์ ร ะยะสั้ นและผลประโยชน์ ร ะยะยาว ระหว่ า งผลได้ แ ละผลเสี ย
ขณะเดียวกันยังต้องคานึงถึง ”คุณธรรมหรื อความเป็ นธรรม” ในการครอบครองสิ ทธิ การเข้าถึง การใช้และ
การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และสร้ า ง ”ความรู้ ” ในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันของทุกภาคส่ วน รวมทั้งยึดหลัก ”ความพอประมาณ” ในการ
พัฒนาที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟื้ นตัวของทรัพยากรธรรมชาติและการ
บาบัดมลพิษของระบบนิ เวศให้คงไว้ซ่ ึ ง ”ความสมดุ ล ” เพื่อสร้ างหลักประกันว่าทรั พยากรธรรมชาติ
เหล่านั้นจะยังคงอยู่และคงความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็ นฐานการดารงชี วิตของคนในสังคมให้อยู่เย็น
เป็ นสุ ขร่ วมกันและเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ จึงเริ่ มจากใช้หลัก ”ความมีเหตุผล” ด้วยการสร้างความรู ้เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม คุณค่าฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยว
โยงกันระหว่างคนกับธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การปกป้ องภัยคุ กคามต่อระบบนิ เวศ การสร้ างฐานรากที่
มัน่ คงเข้มแข็ง การใช้โอกาสและปั จจัยแวดล้อมที่มีอยูใ่ นสังคม เพื่อให้เกิดการยกระดับและเปลี่ยนแปลง
เชิ งคุ ณภาพอย่างเป็ นล าดับขั้น เป็ นการพัฒนาที่ สามารถ ”พึ่ งตนเอง” ได้ มี ”ภูมิ ปัญญา” และสร้ าง ”
ภูมิคุม้ กัน” ให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยคุกคามจากภายนอกได้ โดยให้ความสาคัญกับ
การเข้าถึงข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อการบริ หารจัดการเชิ งป้ องกัน ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการ
บริ โภคให้เกิ ดความยัง่ ยืน ควบคู่กบั การรื้ อฟื้ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการจัดการฐานทรัพยากรของตนเอง

๙๘
และสร้างทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชี วภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
สะท้อนถึงความเข้มแข็งและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น

๙๙

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมจึงถูกกาหนดขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและ
ปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อนของทุนทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่ รวมทั้งคานึ งถึงบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต โดยแนวคิ ด การบริ หารจัด การมุ่ ง สู่ ก ารพัฒนาที่ ส มดุ ล และยัง่ ยื น ทั้ง ในมิ ติ ข อง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้วยการฟื้ นฟูและสร้างความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ ดิน น้ า ป่ าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และความหลากหลายทางชี วภาพ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศ เพื่อให้ฐานทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัด ยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดารงชี วิต เป็ นพื้นฐานของการพึ่งตนเอง รวมทั้งเสริ มสร้ างทุ นทาง
สังคม และรักษาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน
ความหลากหลายทางชี วภาพเป็ นจุดแข็งของประเทศไทย มีความเชื่ อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นทุนที่มีชีวิต เกี่ยวโยงอยูใ่ นทรัพยากรทุกอย่าง บ่งชี้
ถึงความอุดมสมบูรณ์ และเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของระบบนิ เวศ ในขณะเดียวกัน บริ บทการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก ทั้ง ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ชี วภาพ สั ง คมผูส้ ู ง อายุ กระแสสุ ข ภาพและการนิ ย ม
ธรรมชาติ จะทาให้เป็ นโอกาสของการใช้ความหลากหลายทางชี วภาพเป็ นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิ ต และบริ การ และใช้ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ส าคัญ ส าหรั บ การสร้ า งนวัต กรรมที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง ขึ้ น ใน
ขณะที่ พ นั ธกรณี ระหว่า งประเทศ และข้อตกลงการเปิ ดเสรี ท างการค้า ทั้ง ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภาคี จะส่ ง
ผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่ องการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปั ญญา การค้า บริ การ
และภาคการผลิต ทาให้ตอ้ งพิจารณากาหนดจุดยืนและวางยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ สามารถรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งคุม้ ครองสิ ทธิ ชุมชนและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น เพื่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนในระยะยาว
การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยนั้น พบว่า ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมที่เคยเป็ นจุดแข็งของประเทศมาแต่เดิม ได้รับผลกระทบจาก
แบบแผนการพัฒนาที่มุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ทาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลืองโดยไม่คานึงถึงข้อจากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการย้าย
ฐานการผลิ ตของอุ ตสาหกรรมที่ มี มลพิษ สู ง จากผลของการเปิ ดเสรี ท างการค้า และการลงทุ น รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริ โภคและกระแสวัตถุนิยม ได้เพิ่มปริ มาณมลพิษและของเสี ย ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน ทาให้สถานการณ์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นสภาพที่
กาลังเป็ นปั ญหาต่อการดารงชีวติ ของประชาชน และส่ งผลต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ดังนี้

๑๐๐

พื้นที่ป่าไม้ถูกทาลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในช่วง ๔๐ ปี ปั จจุบนั เหลือพื้นที่ป่า ร้อยละ ๓๓ ของ
พื้นที่ประเทศ น้อยกว่าประเทศในแถบเอเชี ย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และต่ากว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่ งเป็ น
ระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ได้ การสู ญเสี ยพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่ องทาให้เกิดปั ญหาน้ าท่วม น้ า
แล้ง และภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุ นแรงมากขึ้น นอกจากนั้น ยังประสบปั ญหาทั้งน้ าขาดแคลน และ
ความเสื่ อมโทรมของคุ ณภาพน้ า สภาวะการขาดแคลนน้ าของประเทศอยู่ในระดับรุ นแรงเมื่อเที ยบตาม
เกณฑ์ของ UNESCO มี การใช้น้ าเพิ่มขึ้ นมากอย่างไม่มีขีดจากัด ขณะที่ การพัฒนาแหล่ งน้ าขนาดใหญ่
เพิ่มเติม มีขอ้ จากัดด้านพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการครอบครองใช้ประโยชน์ ทาให้เกิ ดกรณี ขดั แย้งแย่ง
ชิงน้ าที่มีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น
ทรัพยากรดินเสื่ อมโทรมจากการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
ในขณะที่ความต้องการพื้นที่ทาการเกษตรเพิ่มขึ้น ทาให้ตอ้ งเพิ่มผลผลิตโดยการใช้สารเคมี เกิดปั ญหาการ
ตกค้างของสารเคมีในดิน รวมทั้งมีปัญหาการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินที่กระจุกตัว ในปี ๒๕๔๖ มีผไู้ ร้ที่ทา
กินราว ๗๗๐,๐๐๐ ราย ต้องการที่ดินทากิ นเพิ่มถึ ง ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งก็ลด
ความอุ ดมสมบู รณ์ ลง อัตราการจับ สั ตว์น้ าลดลง ๓ เท่ า ป่ าชายเลนลดลงจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ เ หลื อ
๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ แหล่งปะการังร้อยละ ๕๐ และหญ้าทะเลร้อยละ ๓๐ มีสภาพเสื่ อมโทรม สาหรับทรัพยากร
ความหลากหลายทางชี วภาพ ก็กาลังถูกทาลายอย่างรวดเร็ ว สาเหตุมาจากการดาเนิ นกิจกรรมของมนุ ษย์ที่
ทาลายถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ ชนิดต่างๆ และส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศ ทาให้อตั ราการ
สู ญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ เพิ่มขึ้น มีรายชื่อสัตว์และพันธุ์พืชในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ถึง ๖๘๔ ชนิด
สถานการณ์ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศในช่ วงที่ ผ่านมา ถึ งแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่ อง แต่โดยภาพรวมยัง มี สภาพเสื่ อมโทรม ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและคุ ณภาพชี วิต โดย
คุ ณ ภาพอากาศในบริ เวณเมื อ งใหญ่ ที่ ก ารจราจรหนาแน่ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเผาในที่ โ ล่ ง แจ้ง และเขต
อุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจานวนรถยนต์สะสม การผลิตและการนาเข้าสารอันตราย เพื่อใช้ในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยงั ขาดกลไกการจัดการที่ดี ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การ
กักเก็บ การขนส่ ง และการปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม มีอุบตั ิเหตุจากสารเคมีที่สร้างความสู ญเสี ยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิดการตกค้างแพร่ กระจายในสิ่ งแวดล้อมและปนเปื้ อนในห่ วงโซ่ อาหาร จน
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและการดาเนินวิถีชีวติ ของประชาชน
สาหรับปริ มาณกากของเสี ยทั้งขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายมีมากถึงปี ละ ๒๒ ล้านตัน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถกาจัดได้ทนั ในขณะที่การนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ยงั ทาได้

๑๐๑
จากัด ๒ ใน ๓ ของของเสี ยอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโลหะ ซึ่ งกาลังขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว และเติบโตมากกว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง ๒-๓ เท่า
สถานการณ์และบริ บทการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เป็ นที่ตระหนักว่าทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเคยเป็ นจุดแข็งของประเทศ และเป็ นรากฐานที่มนั่ คงของการพัฒนาและการดารงชี วิต
ของชุมชนและสังคม ได้รับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาที่ไม่สมดุล ในขณะที่ศกั ยภาพและโอกาส
ของประเทศ ในฐานะที่มีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชี วภาพที่อุดมสมบูรณ์ สูงที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
โลก ยังไม่มีการกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการในเชิ งยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจน หากประเทศไม่มีการ
ปกป้ องดูแลโดยเหมาะสม ก็จะทาให้ฐานทรัพยากรดังกล่าวเสื่ อมโทรมอ่อนแอ จนกลายเป็ นข้อจากัดได้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ใช้หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่ การรักษา
ฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิ เวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์
การสร้ างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการพัฒนาคุ ณค่าความ
หลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อวางพื้นฐานสาหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิ จ
ไปสู่ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ซึ่ งการดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าวจะ
ช่ วยรั ก ษาความอุ ด มสมบู รณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อสนับ สนุ นการดารงชี พ พื้ น ฐานอย่า งทั่วถึ ง
ควบคุ มปั ญหาสิ่ งแวดล้อมไม่ให้รบกวนระบบนิ เวศที่เหมาะสมต่อการดารงชี วิต และความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชี วภาพ เป็ นการใช้
โอกาสจากบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นและเป็ นการพัฒ นาที่ ส อดคล้อ งกับ พื้ น ฐานของประเทศ
เชื่ อมโยงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับองค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ จะทาให้ทุกฝ่ ายตระหนักถึ ง
คุณค่าของฐานทรัพยากร ที่ตอ้ งหวงแหนรักษาไว้ตลอดไป ทาให้เกิดการบูรณาการเชื่ อมโยงการเสริ มสร้าง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นประโยชน์กบั สังคม
ทุกระดับ และสร้างสมดุลของการพัฒนา ที่นาไปสู่ สังคมที่มีความสุ ขได้อย่างยัง่ ยืน

๒ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปรับทิศทางการพัฒนาให้กลับมาสู่ รากฐานที่เป็ นจุด
แข็งและเป็ นศักยภาพที่แท้จริ งของสังคมไทย โดยมุ่งหวังว่าทิศทางการพัฒนาดังกล่าว จะช่วยปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิ จให้เกิดความสมดุลมากขึ้น สร้ างโอกาสการพัฒนาที่เปิ ดกว้างหลากหลายให้สังคมและชุมชน ตาม
เ งื ่อ น ไ ข ส ภ า พ แ ว ด ล อ้ ม ศ กั ย ภ า พ แ ล ะ ภ ูม ิป ั ญ ญ า ข อ ง ค น ใ น ส ัง ค ม แ ล ะ ค า ด ห ว งั ว า่
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ บนฐานความหลากหลายทางชี วภาพและการสร้ างความมัน่ คงของฐาน

๑๐๒
ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม จะกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ คนส่ วนใหญ่ของประเทศ นาไปสู่
ความพอเพียง พึ่งตนเองได้และสังคมที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน

๑๐๓

๒.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่ ออนุ รักษ์ฟ้ื นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพ และ
ยกระดับการสร้างคุณค่า และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๒) เพื่ อ เสริ มสร้ า งทุ น เศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นฐานการพัฒนาประเทศที่มนั่ คง สมดุลและยัง่ ยืน
(๓) เพื่อปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จไปสู่ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพ
ในระยะยาว
(๔) เพื่อให้เกิ ดการกระจายอานาจและมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ รวมทั้งรั กษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงในพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศ

๒.๒ เป้ าหมาย
(๑) การรักษาความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
(๑.๑) คุ ้ม ครองพื้ น ที่ ป่ าให้ ค งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ม่ น้อ ยกว่า ร้ อยละ ๓๓ พื้ น ที่
ป่ าอนุรักษ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ ฟื้ นฟูป่าอนุรักษ์ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ไร่
(๑.๒) ฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หา เช่ น พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ยว ดิ น เค็ ม ดิ น ขาดอิ น ทรี ย์
ไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ และลดพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่
(๒) การตอบสนองความต้ องการและความจาเป็ นในการดารงชีวติ
(๒.๑) ออกกรรมสิ ท ธิ์ ที่ดิน (โฉนด) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ จัดสรรที่ทากิ นให้ผูไ้ ร้ ที่
ทากิ นไม่นอ้ ยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ราย
(๒.๒) มี ก ารบริ หารจัด การลุ่ ม น้ าอย่ า งบู ร ณาการ ๒๕ ลุ่ ม น้ า และเพิ่ ม พื้ น ที่
ชลประทานไม่นอ้ ยกว่า ๘ แสนไร่
(๒.๓) มีก ารนาขยะมูล ฝอยกลับ มาใช้ใ หม่ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๓๐ ของปริ มาณ
มูลฝอยที่เกิ ดขึ้นทัว่ ประเทศ ของเสี ยอันตรายจากชุ มชนและอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ร้อ ยละ ๘๐ ของปริ ม าณของเสี ย อันตรายที่ เกิ ดขึ้ น ทั้ง หมด มี ระบบเรี ย กคื นซากของเสี ย อัน ตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วโดยผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้า

๑๐๔

(๒.๔) ลดการนาเข้า ปุ๋ ยและสารเคมี ทางการเกษตรให้ไม่ เกิ นปี ละ ๓.๕ ล้านตัน
รวมทั้งมีระบบจัดการสารเคมีอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การนาเข้า จนถึงการกาจัดทาลาย
(๒.๕) ควบคุ มรั กษาคุ ณภาพน้ า ในลุ่ มน้ าต่ างๆ และแหล่ งน้ าธรรมชาติ ให้อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ ากว่าร้ อยละ ๘๕ ฟื้ นฟูคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก โดยเฉพาะเจ้าพระยา
ตอนล่ าง ท่าจี นตอนล่ าง ลาตะคองตอนล่ าง และทะเลสาบสงขลา ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรมมาก และ
ควบคุมคุณภาพอากาศทั้งในเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
(๓) การวางรากฐานด้ า นการปรั บ โครงสร้ างเศรษฐกิ จ ไปสู่ การพั ฒ นาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(๓.๑) มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพที่ สมบูรณ์ ระดับประเทศ
๑ ระบบ รวมทั้งมีกลไกระเบียบควบคุมการเข้าถึง การใช้ และการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
(๓.๒) เกิ ด เครื อ ข่า ยชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองที ่ มี ค วามมัน่ คงด้า นอาหารและสุ ข ภาพ
จากการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่า ๑,๕๐๐ ชุมชน

๓ แนวทางการพัฒนา
หลักการสาคัญที่ใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ ประการแรก คือต้องให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังโดย
ต่อเนื่ อง ประการที่สองจะต้องระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ การดารงชีวิตของคน
ในชุ มชน การสร้างกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจ ให้เป็ นไปอย่างรู ้คุณค่าโดยการมีส่วนร่ วมของผู ้
ได้รับผลประโยชน์และผูไ้ ด้รับ ผลกระทบจากการใช้ทรั พ ยากร ประการที่ ส าม คือการนาจุดแข็งและ
โอกาสของประเทศ คือ ทรัพ ยากรความหลากหลายทางชี วภาพมาสร้างกระบวนการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุล ด้วยการวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะนาไปสู่ การพัฒนาที่ผสมผสานระหว่าง
ทุนทางเศรษฐกิ จ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และประการสุ ดท้าย คือ
การบริ หารจัดการความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการได้รับผลกระทบจาก
มลพิษโดยสันติ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

๑๐๕

๓.๑ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
การตระหนักว่าฐานทรัพยากรเป็ นทรัพย์สินร่ วมกันของสังคม ทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์
และมี ส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเที ยมกัน จะทาให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนบทบาทการบริ หารจัดการให้เกิ ด
ลักษณะกระจายอานาจ และส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยมีองค์ความรู ้ การเสริ มสร้ างศักยภาพ
และจิตสานึ ก เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยในการตัดสิ นใจ เพื่อรักษาสมดุ ลระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้
ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์ระยะยาว และระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
นอกจากนั้น ยังจาเป็ นต้องสร้ างเครื อข่ายทางสังคมที่เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมอย่างแท้จริ ง โดยมี
แนวทางดาเนินงาน ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสร้ างองค์ ความรู้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และข้อมูลแผนที่ ๑ : ๔๐๐๐ เพื่อใช้
กาหนดแนวเขตอนุ รักษ์ที่ชดั เจนโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม และจัดทาระบบฐานข้อมูลและทะเบียนการบุกรุ ก
ใช้ประโยชน์ เพื่อวางระบบกระจายการถือครองให้คนยากจนมีปัจจัยการผลิตเป็ นของตนเอง สนับสนุ น
การวิจยั ร่ วมระหว่างภาควิชาการกับชุ มชนท้องถิ่น ค้นหาองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุ มชน
ตามลักษณะของระบบภูมินิเวศน์ ในการดูแลฟื้ นฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิ เวศที่ สาคัญ เช่ น ป่ าต้นน้ า ลุ่ มน้ า ระบบนิ เวศชายฝั่ ง แหล่ งกาเนิ ดความหลากหลายทางชี วภาพ
จัดทาเป็ นระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นเอกภาพ นาไปเผยแพร่ ต่อชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างฐาน
องค์ความรู้และใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเผยแพร่ รูปธรรมตัวอย่างในการอนุ รักษ์
และจัดการฐานทรัพยากรที่มีความสมดุลและยัง่ ยืน
(๒) ส่ งเสริมสิ ทธิชุมชนและการมีส่วนร่ วมในจัดการทรัพยากร
กระจายอานาจการจัดการทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพ สนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่ วม การสร้ างความเข้มแข็งของประชาคม ส่ งเสริ มบทบาทของผูน้ าท้องถิ่ น องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ปราชญ์ชาวบ้าน และการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม เครื อข่ายอนุ รักษ์และจัดการทรั พยากรของ
ชุ มชนท้องถิ่ น เพื่ อเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและบทบาทของชุ ม ชนในการดู แลฟื้ นฟูฐานทรั พยากร รวมทั้ง
ถ่ายทอดยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการจัดการทรัพยากรร่ วมกับความรู ้ สมัยใหม่ เชื่ อมโยงการจัดการ
ทรัพยากรกับการผลิตของชุ มชน ส่ งเสริ มชุ มชนในการจัดตั้งป่ าชุ มชน การจัดการประมง ทะเล และทรัพยากร
ชายฝั่ง สร้างมาตรการจูงใจสนับสนุนให้ชุมชนทาหน้าที่ฟ้ื นฟู รักษาสายพันธุ์ทอ้ งถิ่น ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ที่มีคุณค่าต่อการดารงชี วิต เป็ นเอกลักษณ์ ของพื้นที่ หายากและมีมูลค่าทางเศรษฐกิ จ เพื่อสร้ างความมัน่ คง

๑๐๖
ด้ า น อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ ชุ ม ช น ที่ อ ยู่ ร า ย ร อ บ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ
ฐานทรัพยากร เป็ นฐานเครื อข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งในการฟื้ นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) พัฒนาระบบการจัดการร่ วมเพือ่ อนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(๓.๑) ให้ค วามส าคัญกับการก าหนดเขต และการจัดการเชิ งพื้นที่ โดยค านึ งถึ ง
สภาพทางภูมิศาสตร์ และขีดความสามารถในการรองรั บของระบบนิ เวศ สร้ างแนวกันเขตพื้นที่อนุ รักษ์
โดยจัด ท าข้อ ตกลงกับ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น เพื่ อป้ องกัน การบุ ก รุ ก ขยายพื้ นที่ ใ นอนาคต ก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์และกระจายการถือครองที่ดิน โดยร่ วมกับท้องถิ่นกาหนดเขตการใช้ที่ดินและวางผังเมือง แก้ไข
ปั ญหาข้อขัดแย้งเรื่ องการทับซ้อนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุ กใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
และพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ กาหนดมาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่ งรัฐได้ลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน
ไว้แล้ว ให้เป็ นที่ดินสาหรับการเกษตรตลอดไป
(๓.๒) มีมาตรการประกาศภาวะฉุ กเฉิ นหยุดใช้ชวั่ คราว สาหรับทรัพยากรที่อยูใ่ น
ภาวะถูกทาลายสู ง เพื่อให้ทรัพยากรนั้นได้สร้ างตัวใหม่ และเกิ ดความยัง่ ยืน ในบางพื้นที่ที่มีความสาคัญสู ง
โดยประกาศเป็ นพื้นที่ควบคุมอย่างชัดเจน
(๓.๓) สร้ างกลไกแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ยุติธรรมอยูบ่ นหลักเกณฑ์
ที่ทุกภาคส่ วนยอมรับ และบูรณาการให้เกิ ดความสมดุ ลในการปรับเปลี่ยนเป้ าประสงค์และกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ยงั่ ยืนไปสู่ ความสมดุลที่ได้จากการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
(๓.๔) ฟื้ นฟูสภาพป่ าให้เกิ ดความอุ ดมสมบูรณ์ และคงความหลากหลายทางชี วภาพ
โดยปฏิ บตั ิตามมาตรการควบคุ มการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวด และปลูกป่ าเสริ ม กาหนดมาตรการ “คน
อยู่ ร่ ว มกับ ป่ า” โดยให้ ท ากิ จ กรรมสนับ สนุ น การฟื้ นฟู รั ก ษาระบบนิ เ วศ และการใช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยยังคงรักษาระบบนิเวศไว้ตลอดไป
(๓.๕) บริ หารจัดการน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อให้มีน้ าในปริ มาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสม สนองความต้องการจาเป็ นในการดารงชีวติ ที่ดีและการผลิตทางเศรษฐกิจที่พอเพียง โดย
๑) อนุ รั กษ์ฟ้ื นฟู ป่ าต้นน้ าล าธารให้ เกิ ดความสมบู รณ์ ด้วยการปลู กป่ า
เสริ มสร้างฝายในพื้นที่ตน้ น้ า ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน
๒) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริ โภคให้เพียงพอทัว่ ถึ งทุกหมู่บา้ น เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักของแหล่งน้ าที่มีอยู่
เดิ ม ฟื้ นฟูปรับปรุ งแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดสระน้ าในไร่ นา พัฒนาระบบโครงข่ายเชื่ อมโยงแหล่งน้ าและ

๑๐๗
การกระจายน้ า พัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมและที่ประชาชนยอมรับ และพัฒนา
นาน้ าบาดาลมาใช้ร่วมกับน้ าผิวดิน ในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพน้ าบาดาลเพียงพอ ภายใต้การบริ หารจัดการความ
ต้องการใช้น้ าอย่างคุม้ ค่า

๑๐๘

๓) ป้ องกันและบรรเทาปั ญหาอุ ท กภัย โดยการก่ อสร้ า งแก้ม ลิ งรองรั บ
น้ าท่วม การปรับปรุ งระบบป้ องกันและระบายน้ าชุมชนเมือง
๔) ควบคุ มแล ะ บรร เทา ปั ญหา น้ าเ สี ย โ ดย ก ารฟื้ น ฟู แล ะ เพิ่ ม
ขีดความสามารถของระบบบาบัดน้ าเสี ยรวมในชุมชนขนาดใหญ่ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมและกาจัดน้ า
เสี ยให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล การสนับสนุ นการบาบัดน้ าเสี ยที่แหล่งกาเนิ ดทั้งจากครัวเรื อนและรวมกลุ่มอาคาร
ตลอดจนการจัดเก็บค่าบาบัดน้ าเสี ย
๕) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการน้ า โดยพัฒนา
ระบบช่ ว ยในการตัดสิ น ใจบริ หารจัด การน้ า ระบบพยากรณ์ และเตื อนภัย น้ า แล้ง และน้ า ท่ ว ม ระบบ
ฐานข้อมูลสถานการณ์ น้ าและโครงการแหล่ งน้ าต่างๆ เพื่อการติ ดตามประเมิ นผล พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรบริ หารจัดการน้ าระดับชาติและองค์กรภาครัฐ ให้สามารถผลักดันนโยบายการบริ หารจัดการน้ าใน
ลุ่ มน้ าอย่างยัง่ ยืนสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ และสามารถสร้ า งให้เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงานส่ วนกลางและ
ระหว่างส่ วนกลางกับพื้นที่ได้ รวมทั้งพัฒนาองค์กรลุ่มน้ าและองค์กรชุ มชน ให้มีองค์ความรู ้และศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิการจัดการน้ าและบรรเทาปั ญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับน้ าในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
(๓.๖) ฟื้ นฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น โดยรณรงค์ส นับ สนุ น ให้ เ กษตรกรใช้
วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม มีความหลากหลาย กาหนดมาตรการลดการใช้สารเคมีการเกษตร ลดและ
ควบคุมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่ งเสริ มเกษตรกรรมเชิ งอนุ รักษ์ ขยายพื้นที่เกษตรอินทรี ย ์ เกษตรยัง่ ยืน เพื่อ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม
(๓.๗) ส่ ง เสริ มการจัด การพื้ น ที่ ท างทะเลและชายฝั่ ง อย่ า งผสมผสานภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิ่น ให้มีการกาหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ โดย
การตกลงร่ วมกันของภาคีการพัฒนา ในการจัดการป่ าชายเลนชุมชน การคุม้ ครองปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่
จับสัตว์น้ า พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทาประมงชายฝั่ง
(๓.๘) จัดให้มีหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุ มการท่องเที่ ยวในแหล่ งท่องเที่ ยว
ธรรมชาติ ให้อยูภ่ ายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ การสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวในเชิ ง
คุณภาพมากกว่าการเพิ่มปริ มาณนักท่องเที่ยว
(๓.๙) วางแผนบริ หารจัดการทรัพยากรแร่ ปรับปรุ งอัตราค่าภาคหลวง และเพิ่ม
สัดส่ วนรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ศึกษาเพื่อกาหนดปริ มาณที่เหมาะสมในการนาแร่ มาใช้
ประโยชน์ โดยคานึ งถึงความจาเป็ นและมูลค่าในอนาคต กาหนดมาตรการและการบังคับใช้ที่เข้มงวดเพื่อ

๑๐๙
ควบคุ มผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าไม้ ป่ า
ต้นน้ าลาธาร และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
(๓.๑๐) พัฒนาระบบการจัดการและป้ องกันภัยพิบตั ิ ให้ความสาคัญกับการจัดทา
แผนจัดการภัย พิ บ ตั ิที่ ครอบคลุ ม ตั้งแต่ก่ อนเกิ ดภัย ขณะเกิ ดภัย หลัง เกิ ดภัย และแผนป้ องกันระยะยาว
พัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การช่ วยเหลื อในภาวะฉุ กเฉิ น รวมทั้งการป้ องกันและลดผลกระทบ
ที่ใช้ท้ งั มาตรการด้านกายภาพและโครงสร้ างพื้นฐาน และมาตรการควบคุ มกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและ
สังคมในเขตพื้นที่เสี่ ยงภัย

๓.๒ การสร้ างสภาพแวดล้อมทีด่ เี พือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา โครงสร้างการผลิตและบริ การของไทยใช้ทรัพยากรเป็ นฐานหลักอย่าง
สิ้ นเปลื อง ไม่คุม้ ค่า ประกอบกับกระแสการบริ โภคแบบวัตถุ นิยม ยิ่งทาให้คนเกิ ดความต้องการบริ โภค
มากขึ้น มี การใช้ทรั พยากรอย่างสิ้ นเปลื อง จนไม่สามารถเกิ ดหรื อสร้ างขึ้นมาใหม่ทนั กับความต้องการ
ใช้ ไ ด้ ทั้ง ยัง ปล่ อ ยของเสี ย ที่ เ หลื อ จากการใช้ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ นภาระในการจัด การ ซึ่ งบางประเภทก็
เป็ นสารอันตราย ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของสาธารณชนอีกด้วย นอกจากนี้ การ
บริ หารจัดการเพื่อแก้ไ ขปั ญหามลพิษ และสิ่ ง แวดล้อมที่ผ่า นมา ส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ปั ญหาแบบแยก
ส่ วนและแก้ไขที่ปลายเหตุ ซึ่ งนอกจากจะไม่ทาให้มลพิษลดลงแล้ว ยังต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งกว่าการป้ องกัน
มิให้ปัญหาเกิ ด อันเป็ นการจัดการด้านอุ ปสงค์ เพื่อลดปริ มาณการใช้ทรั พยากรและลดปริ มาณของเสี ย
ตั้งแต่ตน้ ทางหรื อที่แหล่งกาเนิ ด ดังนั้น เพื่อให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกลับมาเป็ นฐานใน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้อีกครั้งหนึ่ ง จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ ยนแบบแผนการผลิ ตและการบริ โภค ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริ การ ให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งจาเป็ นต้องเร่ งปลูกจิตสานึ กและ
สร้างค่านิ ยมใหม่เรื่ องการบริ โภคอย่างพอเพียง สร้างความรู ้และความเข้าใจแก่สาธารณชนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริ โภคของคนในสังคมให้มุ่งสู่ ความยัง่ ยืนมากขึ้น สร้ างอุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเพียงพอที่จะจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการปรับเปลี่ ยนวิธีการมาผลิตสิ นค้าและบริ การ
ป ร ะ เ ภ ท นี้ ม า ก ขึ้ น ร ว ม ทั้ ง ต้ อ ง เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย เ น้ น
การป้ องกันหรื อควบคุมมลพิษตั้งแต่แหล่งกาเนิ ด โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) การปรั บ แบบแผนการผลิต และพฤติก รรมการบริ โ ภคเพื่อ ลดผลกระทบต่ อ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๑.๑) กาหนดนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริ มการผลิ ตและบริ โภคที่ ยงั่ ยืนในสังคม
เช่น การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ งที่ประหยัดพลังงานคือระบบราง

๑๑๐
และการขนส่ ง ทางน้ า แทนการขนส่ ง ทางถนน การใช้ระบบขนส่ งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่ วนตัว
เพื่อให้เกิ ดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลดมลพิษ การกาหนดมาตรการทางภาษีและราคา เพื่อ
จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค

๑๑๑

(๑.๒) ส่ งเสริ มการผลิ ตที่สะอาดในภาคอุตสาหกรรม และการบริ การ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กที่ก่อมลพิษ รวมทั้งขยายผลประสบการณ์ เรี ยนรู ้ดา้ นการผลิ ตที่สะอาด
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะสาหรับ SMEs ในกลุ่ม
วิสาหกิจ และคู่คา้ ธุ รกิจ
(๑.๓) ส่ งเสริ มการทาเกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรยัง่ ยืนเพื่อลดการใช้สารเคมีในภาค
เกษตร โดยส่ งเสริ มการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร ส่ งเสริ ม
การทาเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชี วภาพ พัฒนาถ่ายทอดเทคนิ คและความรู ้ ดา้ นเกษตรยัง่ ยืน มีการประกันความ
เสี ยหายผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนการทาเกษตรกระแสหลักมาทาเกษตรยัง่ ยืน พร้อมทั้งสร้ างเครื อ ข่ า ย
ด้า นการตลาดรองรั บ สิ น ค้า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ม ี ก ารน าวัส ดุ เ หลื อ ทิ ้ ง ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์
(๑.๔) กาหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ท้ งั ทางการเงิ นและการคลังเพื่อให้เกิ ด
การผลิตและบริ โภคที่ยงั่ ยืน รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จูงใจให้เกิดการประหยัด
การใช้ท รั พ ยากรและพลัง งานในการผลิ ต และจูง ใจสนับ สนุ น ให้ผูป้ ระกอบการใช้เ ทคโนโลยีแ ละ
กระบวนการผลิตที่สะอาด เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากร ลดหย่อนภาษีสาหรับผูผ้ ลิตสิ นค้าที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีแก่ผปู ้ ระกอบการที่นาวัสดุ ใช้แล้วมาเป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิต สนับสนุ นการลงทุนแก่ผผู ้ ลิตสิ นค้าจากวัสดุ ใช้แล้ว รวมทั้งลดหย่อนภาษีนาเข้าเทคโนโลยี
สะอาดและภาษีเงิ นได้นิติบุคคลแก่ผปู ้ ระกอบการ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันการเงินพิจารณาให้สินเชื่ อ
เงินกูด้ อกเบี้ยต่าแก่ผปู ้ ระกอบการที่ใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด
(๑.๕) ส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวสั ดุ
และนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่ วยให้เกิ ดการประหยัด ทรั พยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมทั้งการผลิ ต
พลังงานทดแทนจากพืชและชีวมวล โดยให้ดาเนิ นการร่ วมกับภาคเอกชนที่จะเป็ นผูน้ าองค์ความรู ้ดงั กล่าว
ไปใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ และชุ มชนที่ มีองค์ความรู ้ หรื อภูมิปัญญาดั้งเดิ มให้ต่อยอดและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ อยู่
แล้ว โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยูม่ าก
(๑.๖) สร้างตลาดสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยภาครัฐเป็ นผูน้ า
ในการบริ โภค ปรับปรุ งกฎ ระเบียบ วิธีการจัดซื้ อจัดจ้างของรัฐให้สามารถรองรับสิ นค้าดังกล่าว รวมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์ม าตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรั บ รองคุ ณภาพสิ นค้า ที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อมให้
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลและเป็ นที่ ย อมรั บ ของตลาดโลก พัฒ นาและจัด ทาฐานข้อ มูล สิ น ค้า
ฉลากเขียว/สิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม กาหนดและให้รางวัลกับหน่วยงานที่เป็ นองค์กรสี เขียวของ
ภาครัฐ ตลอดจนส่ งเสริ มการจัดซื้ อที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมในองค์กรภาคเอกชนผ่านห่ วงโซ่ อุปทาน

๑๑๒
สี เขี ยวหรื อการจัดการสิ่ งแวดล้อมผ่านคู่คา้ ทางธุ รกิ จ ควบคู่กบั การเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และความร่ วมมือในการพิทกั ษ์สิทธิ และเฝ้ าระวัง เช่ น เป็ นชมรม
หรื อเครื อข่ายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผูบ้ ริ โภคเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ เป็ นต้น
(๑.๗) ส่ งเสริ มการใช้วฒั นธรรม ประเพณี การดารงชี วิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝั ง
ค่านิ ยมการบริ โภคอย่างพอเพียง และการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยใช้สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ผ่านการให้ความรู ้ โดยตรง การทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี
และการทากิ จกรรมร่ วมกัน ตลอดจน สร้ างตัวอย่า งชุ ม ชนพอเพียง ที่มีการบริ โภคตามความจาเป็ น
ผลิต โดยใช้ทรั พ ยากรของท้องถิ่ น บนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิ ม เน้นการเรี ย นรู ้ และพึ่งตนเอง ตัวอย่างเช่ น
ชุมชนเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
(๑.๘) รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสานึ ก ความรู ้ความเข้าใจและ
สร้างค่านิ ยมเกี่ ยวกับการบริ โภคที่ยงั่ ยืน การบริ โภคอย่างพอเพียง รวมทั้งให้ขอ้ มูลข่าวสาร และถ่ายทอด
ความรู้ เกี่ ยวกับผลกระทบของการบริ โภคที่ไม่ยงั่ ยืนหรื อมีการปนเปื้ อนของสารพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สุ ขภาพ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีองค์ความรู ้เพียงพอต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
(๒) การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่ งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวติ
(๒.๑) ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด ระบบประเมิ น สิ่ ง แวดล้อ มระดับ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment - SEA) ตั้งแต่ข้ นั ของการกาหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่
อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับและบริ หารจัดการมลพิษของพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีระบบ กลไก
และตัวชี้ วดั ผลกระทบทางสุ ขภาพจากสิ่ งแวดล้อม (Health Impact Assessment - HIA) และพัฒนาระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุ ขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และนาหลักการดังกล่าว มากาหนดไว้ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการพัฒนาของรัฐและ/หรื อที่
รัฐอนุ มตั ิให้เอกชนดาเนิ นการ ตลอดจนให้มีการสารวจประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา โดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรั ฐที่ มีผลกระทบสู งต่อคุ ณภาพชี วิต สิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(๒.๒) กาหนดเขตการใช้ที่ดิน รวมทั้งกาหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโตของ
ชุ มชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ โดยคานึ งถึ งศักยภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม ปริ มาณและประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และบริ การสาธารณะ เพื่อให้สามารถควบคุมผลกระทบมิ
ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความสามารถในการบริ หารจัดการ

๑๑๓

(๒.๓) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิ คส์ ของเสี ย
อันตราย และขยะติ ดเชื้ อ โดยสร้ างแรงจู งใจทางเศรษฐกิ จให้เกิ ดการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่ งก าเนิ ด
สนับสนุ นการสร้างธุ รกิ จชุ มชน สวัสดิการชุ มชน และธุ รกิ จเอกชนจากขยะรี ไซเคิล พัฒนาระบบรวบรวม
คัดแยกและโครงสร้างพื้นฐาน และส่ งเสริ มการลงทุนของเอกชนในการจัดการ ของเสี ยอันตราย รวมทั้ง
ออกกฎหมายให้ผปู ้ ระกอบการรับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง เรี ยกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดของ
เสี ยอันตราย พิจารณานามาตรการภาษีบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และการเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน สาหรั บสิ นค้าที่ นา
กลับมาใช้ใหม่ได้และที่ เป็ นของเสี ยอันตราย สนับสนุ นการวิจยั และนามาใช้เชิ งพาณิ ชย์สาหรับผลิ ตภัณฑ์/
บรรจุภณ
ั ฑ์ทดแทน ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะติดเชื้ อ
แยกต่างหากและเป็ นแบบรวมศูนย์
(๒.๔) จัดการการใช้สารเคมีอย่างเป็ นระบบ ควบคุมได้ และปลอดภัย ทั้งสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริ การ ซึ่ งรวมทั้งสาธารณสุ ข มีระบบควบคุม เฝ้ าระวัง และติดตาม
ทั้งการผลิ ต เก็บกัก ขนส่ ง ใช้ กาจัด และจัดการด้านความเสี่ ยง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดวงจร ติดตาม
ความเคลื่ อนไหวเกี่ ย วกับ นโยบายการจัดการสารเคมี ข องต่ า งประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลความเคลื่อนไหวให้ผปู ้ ระกอบการตระหนักและเข้าใจ ส่ งเสริ มและพัฒนาให้หน่วยงานที่มี
ข้อสนเทศเกี่ ยวกับสารเคมีและอาชี วอนามัยมีการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเชื่ อมโยงฐานข้อมูลกันได้ เพื่อ
จัดการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในประเทศ
(๒.๕) ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่ ง อุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเผาใน
ที่โล่ง และการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ที่ ทาให้เกิ ดภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเร่ งปรับปรุ งระบบขนส่ งมวลชนที่ปราศจากมลพิษ เช่น รถไฟฟ้ า เป็ นต้น สนับสนุ นการใช้เครื่ องยนต์
และพลัง งานสะอาด โดยเฉพาะในระบบขนส่ งสาธารณะ การเพิ่ มพื้ นที่ สี เขี ยวในเมื อง และสนับสนุ น
มาตรการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM)
(๒.๖) ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การกาจัด/บาบัด
มลพิษขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ทั้งทางด้านวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ควบคู่กบั การสร้ าง
จิตสานึ ก และกระจายอานาจการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไปยังองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และชุมชน ในการร่ วมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้ าระวัง กาหนดเงื่อนไขด้านงบประมาณเพื่อ
จูงใจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการจัดเก็บค่าบาบัด
น้ าเสี ย และค่ากาจัดขยะเพื่อนามาใช้ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น จัดทาศูนย์จดั การขยะรวมหรื อการ
ลงทุนร่ วมกัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการชดเชยที่เหมาะสมและเป็ นธรรมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนิ นการของรัฐ และ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น การทาหลุ มฝังกลบหรื อเตาเผาขยะ และระบบบาบัด
น้ าเสี ย เป็ นต้น

๑๑๔

(๒.๗) ส่ งเสริ มให้มีกลไกที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อกาหนดจุ ดยืนเชิ งยุทธศาสตร์ ต่อ
พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลงทางการค้าที่ มีประเด็นเกี่ ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อม ที่สาคัญ ได้แก่ อนุ สัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พิธีสารเกียวโต อนุ สัญญาที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดการสารเคมี และของเสี ยอันตราย เช่ นอนุ สัญญาบาเซล อนุ สัญญาสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสาร
มลพิษที่ตกค้างยาวนาน และอนุ สัญญารอตเตอร์ ดมั ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าสาหรับสารเคมี เป็ น
ต้น ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและประเด็นการเจรจา และสร้างทีมผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการเจรจาต่อรอง จัดทากฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน ควบคุมการนาเข้าและการใช้สารเคมีและ
ของเสี ยอันตรายภายใต้อนุ สัญญาที่ เกี่ ยวข้อง กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับประเภทโครงการที่สมควร
ดาเนิ นการ และการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิ ดจากการขายคาร์ บอนเครดิ ตภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด
ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศ ในระดับโลก ภูมิภาค ทวิภาคี และพหุ ภาคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ การท างานร่ วมกัน และการรวมกลุ่ ม เพื่ อเจรจาต่ อ รองรั ก ษา
ผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ

๓.๓ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
โดยใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นแนวทางสาคัญ การพัฒนาจะต้องดาเนิ นการอย่างเป็ น
ขั้นตอน คือ เริ่ มต้นจากการสร้างองค์ความรู ้และภูมิคุม้ กัน พร้อมทั้งป้ องกันการคุกคามจากภายนอก เมื่อมี
ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างมัน่ คง แล้วจึงขยายโอกาส สร้างเครื อข่าย ยกระดับภูมิปัญญาและการผลิต
พัฒนานวัตกรรม จนสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและการส่ งออกได้ตามศักยภาพที่แท้จริ ง
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะเป็ นการวางพื้นฐาน เพื่อนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว มีแนวทางดังนี้
(๑) จัดการองค์ ความรู้ และสร้ างภูมิค้ ุมกัน
แม้ว่าประเทศไทยจะมีทรัพยากรความหลากหลายทางชี วภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมี
การสะสมองค์ค วามรู ้ ที่เกิ ดจากการดารงชี วิตและการใช้ประโยชน์ฐานทรัพ ยากรของชุ มชนมาแต่เดิ ม
แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่มีการเชื่ อมต่อกับองค์ความรู ้สมัยใหม่ ทาให้ฐานความรู ้ของประเทศโดยภาพรวมยัง
ไม่เข้มแข็ง และขณะนี้ มีท้ งั โอกาสและภัยคุ กคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชี วภาพควรเริ่ มต้นจากการสร้างองค์ความรู ้และภูมิคุม้ กันก่อนเป็ นลาดับแรก ดังนี้
(๑.๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล วางระบบการจัดการฐานข้อมูลและสร้างศูนย์ขอ้ มูล
ระดับชาติ ด้านทรั พยากรความหลากหลายทางชี วภาพ มี รายละเอี ยดด้านอนุ กรมวิธาน คุ ณสมบัติ การใช้
ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบุชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา รวมทั้งจัดทาระบบข้อมูลท้องถิ่น
ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม โดยภาครัฐและภาคีการพัฒนา ช่ วยพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฐานบัญชี

๑๑๕
ทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุ มชน จัดทาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ที่สามารถเชื่ อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
โดยให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถคุม้ ครองการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่เป็ นธรรม
(๑.๒) สร้างองค์ความรู้และบุคลากร สร้างระบบการเรี ยนรู้และจิตสานึ กของชุ มชน
ให้ตระหนักถึ งคุ ณค่าของความหลากหลายทางชี วภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่ น สร้ างองค์ความรู ้ และบุคลากร
จัดทาหลักสู ตรด้านความหลากหลายทางชี วภาพทั้งการฟื้ นฟู อนุ รักษ์ และใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่ อง
สุ ขภาพโดยวิถีธรรมชาติ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และเกษตรธรรมชาติ ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้สื บ
ทอดอย่างเป็ นระบบ ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ น จัดตั้งโรงพยาบาล
แพทย์แ ผนไทยทุ ก ภู มิ ภ าค สนับ สนุ น การสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจอย่า งบู ร ณาการ
ทั้งด้านนิ เวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิ จ และสัง คม รวมทั้งสนับสนุ นปราชญ์ชาวบ้าน และ
แพทย์แผนไทย และนักพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้าน ในการสื บทอดองค์ความรู ้ เพื่อสร้ างคนรุ่ นต่อไป รวมทั้ง
ระดมให้ความรู้เรื่ องสิ ทธิ บตั ร ทรัพย์สินทางปั ญญา สร้างความตื่นตัว ความหวงแหนภูมิปัญญาไทย และ
เผยแพร่ ความรู ้แก่สาธารณชน
(๑.๓) ส่ งเสริ มการวิจ ัยพัฒนา ที่ ผสมผสานภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นกับองค์ความรู ้ ใหม่
สนับสนุ นวิธีการวิจยั และพัฒนาร่ วมระหว่างนักวิชาการและชุ มชนให้ความสาคัญกับงานวิจยั ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคเศรษฐกิ จท้องถิ่ นหรื อการวิจยั เพื่อทดแทนการนาเข้า เช่ น พัฒนาบริ การด้าน
สุ ขภาพสมุนไพร สร้างผลิตภาพเกษตรปลอดสารพิษ การปรับปรุ งพันธุ์และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งวิจยั
และพัฒนาเพื่อยกระดับองค์ความรู ้ภูมิปัญญา สร้ างสรรค์คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมที่เป็ น
สิ นค้าท้องถิ่น
(๑.๔) คุ ้มครองทรั พยากรความหลากหลายทางชี วภาพจากการคุ กคามภายนอก
โดยเฉพาะจากพันธกรณี ระหว่างประเทศ และข้อตกลงการเปิ ดเขตการค้าเสรี ติดตามสถานการณ์ความ
เคลื่ อนไหวและประเด็นการเจรจา เตรี ยมความพร้ อมในการเจรจาต่ อรองในเวที โลก มีมาตรการเชิ งรุ กเพื่ อ
รองรับเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาและการจดสิ ทธิ บตั รสิ่ งมีชีวิต ที่อาจทาให้การเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ฐาน
ทรัพ ยากรของชุ มชนมีปัญหาในอนาคต สร้ า งกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เปิ ดกว้า ง เพื่อ
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับกลุ่มต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยสร้ างกลไกภายในทั้งด้านกฎหมายและ
การบริ หารจัดการที่เข้มแข็งโปร่ งใส ก่อนการรับรองพันธกรณี ระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้ างเครื อข่าย
ความร่ วมมือระดับภูมิภาค และกาหนดจุดยืนร่ วมกันในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑.๕) สร้างระบบการคุม้ ครองสิ ทธิ ชุมชนและการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
ทั้งในแง่ของกฎหมาย มาตรการ การจัดตั้งองค์กรโดยการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีกลไกปกป้ อง
พันธุ กรรมและสิ ทธิ ภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น โดยการเฝ้ าระวัง กากับดูแล กาหนดเงื่ อนไขการเข้าถึ งข้อมูลและ
องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับทรั พยากรความหลากหลายทางชี วภาพ ทั้งเพื่อการศึ กษาและการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สร้ างกลไกการตอบแทนผลประโยชน์แก่ ชุมชนที่ เป็ นเจ้าของพันธุ กรรมและภูมิปัญญา เมื่ อมีการนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
(๑.๖) อนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู ค วามหลากหลายของพันธุ ก รรมท้อ งถิ่ น เพื่ อ รั ก ษาความ
หลากหลายของสายพันธุ์ ที่ เชื่ อมโยงกับระบบนิ เวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุ มชน โดยเฉพาะการ

๑๑๖
คุ ม้ ครองสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ การอนุ รักษ์พนั ธุ์ขา้ วพื้นเมือง และพืชพรรณซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น
และประเทศ สร้างธนาคารทรัพยากรพันธุ กรรมของทรัพยากรชี วภาพทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
พัฒนากลไกมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และการป้ องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
(๒) ส่ ง เสริ ม การใช้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพในการสร้ า งความมั่น คงของภาค
เศรษฐกิจท้ องถิ่นและชุ มชน
ปั จจัยความสาเร็ จของการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ บทบาทของ
ชุมชน ที่เริ่ มจากการพึ่งตนเองจนเกิดความเข้มแข็งแล้ว จึงขยายโอกาสไปสู่ การผลิตเพื่อการค้า โดยชุมชนที่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นอาศัยอยูร่ ายรอบฐานทรัพยากร จะสามารถนาทรัพยากรมาใช้เพื่อการพึ่งตนเองในการดารง
ชี พ สร้ างความมัน่ คงทางอาหารและสุ ขภาพ เมื่ อชุ มชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ควรสนับสนุนให้
มีการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนทรัพยากร องค์ความรู ้ และสร้ างตลาดท้องถิ่น เพื่อให้
เกิ ดการพัฒนาภูมิปัญญาจนสามารถเริ่ มสร้ างนวัตกรรม สร้ างมูลค่าเพิ่มของสิ นค้า โดยความร่ วมมื อจาก
เครื อข่ายต่างๆ และมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
(๒.๑) ส่ ง เสริ ม การใช้ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ ในการสร้ า งความมัน่ คง
ด้า นอาหารและสุ ขภาพ ที่นาไปสู่ การพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืน ฟื้ นฟูวิถีชีวิตและส่ งเสริ มรู ปแบบการผลิ ตของ
ชุ มชนที่พ่ ึงตนเองด้านอาหารและสุ ขภาพด้วยทรัพยากรท้องถิ่น โดยการสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นใน
ชุ มชน และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชี วภาพที่สร้ างขึ้น ควรเผยแพร่ รูปธรรมตัวอย่างที่ประสบ
ความสาเร็ จ และประสานให้เกิดการเรี ยนรู ้และความร่ วมมือกับชุ มชนที่เข้มแข็ง เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
(๒.๒) สนับสนุ นภาคการผลิ ตและบริ การที่ ชุมชนมี ศกั ยภาพในการจัดการ โดย
พัฒนาศักยภาพของชุ มชนให้มีอานาจในการจัดการผลิ ต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่ น เช่ น บริ การสุ ขภาพ เกษตรอินทรี ย ์ สมุนไพร ผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ อาหารสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ โดยการวิเคราะห์ทิศทางและโอกาสทางการตลาด จัดทาแผนที่นาทางของการพัฒนา
และแนวทางส่ งเสริ มในภาพรวม โดยเริ่ มต้นจากการสร้ างพื้นฐานเศรษฐกิ จให้เข้มแข็งขึ้นมาเป็ นลาดับ
ส่ งเสริ มการรวมตัว เชื่อมโยงขยายเครื อข่าย เพื่อสร้างฐานการผลิตและการตลาดที่เข้มแข็ง
(๒.๓) พัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิ จชุ มชนให้เข้มแข็ง โดยการฝึ กอบรม พัฒนาทักษะ
ด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด โดยสร้างตัวอย่างที่ได้มาตรฐานเพื่อการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม SMEs ให้มี
ระบบการจัดการที่ดี มีการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการ สนับสนุนการวิจยั ตลาดของสิ นค้าและ
บริ ก ารที่ เ ชื่ อมโยงกับ ความหลากหลายทางชี วภาพ เช่ น นวดไทย สปา อาหาร เกษตรปลอดสารพิ ษ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาขีดความสามารถ และพัฒนาให้กา้ วหน้า ควรสร้างบุคลากรและแรงงานให้
เพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวและสนองตลาดที่กว้างขวางขึ้น

๑๑๗
(๒.๔) สนับสนุ นและบูรณาการนโยบายที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น นโยบายการเสริ มสร้าง
สุ ข ภาพ การพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย อาหารปลอดภัย การส่ ง เสริ ม เกษตรกรรมยัง่ ยืน
การลดสารเคมีการเกษตร รวมทั้งกาหนดจุดยืนที่ชดั เจนในประเด็นที่อาจมีขอ้ ขัดแย้งเชิ งนโยบายในอนาคต
เช่น เรื่ องสิ่ งมีชีวติ ดัดแปรพันธุ กรรม (GMOs) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเกิดความเข้าใจ
และดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

๑๑๘

(๓) พัฒนาขีดความสามารถและสร้ างนวัตกรรมจากทรั พยากรชี วภาพที่เป็ นเอกลักษณ์
ของประเทศ
การยกระดับการผลิ ตเพื่อการแข่งขัน ควรดาเนิ นการเมื่ อชุ มชนมีความเข้มแข็ง มี
ความพร้อมในด้านพื้นฐานองค์ความรู ้ที่เป็ นระบบ และสามารถดูแลปกป้ องฐานทรัพยากรได้อย่างเข้มแข็งแล้ว ซึ่ ง
จะต้องค านึ งถึ งศักยภาพและความพร้ อม อย่างรอบคอบ เพื่ อเริ่ มสร้ างนวัตกรรมจากภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นที่
ยกระดับให้สูงขึ้น โดยพิจารณาจากกระแสการเติบโตและความต้องการในตลาด ควรวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นจุดแข็งของประเทศอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนการพัฒนาสิ นค้าที่ตอ้ งใช้องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และการลงทุน
ระดับสู ง อาจต้องพึ่งพาต่างประเทศมากเกิ นไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิ ตสารสกัด อุตสาหกรรม
ยา ควรดาเนิ นการเมื่อประเทศมีการสะสมทุน และมีองค์ความรู ้ของตนเองอย่างเพียงพอแล้วจึงยกระดับสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการค้า ในขั้นต่อไป
(๓.๑) สร้ างนวัตกรรมจากทรัพยากรชี วภาพที่มีการสะสมองค์ความรู ้ อย่างเพียงพอ
พัฒนาจากฐานความต้องการตอบสนองตลาดที่กาลังขยายตัว เช่ น นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิ ตภาพเกษตรอินทรี ย ์
อาหารสุ ขภาพ สมุนไพร ควรกาหนดจุดยืนที่ชดั เจนในเรื่ องอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร ที่เน้น
ความเป็ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสู ง มีเป้ าหมายสนับสนุนความต้องการภายในประเทศ
ลดการพึ่งพาภายนอก กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชื่ อมโยงกับศักยภาพภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น เพื่ อสร้ างนวัตกรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศจากฐานความ
เข้มแข็งภายใน
(๓.๒) ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย ของอาหาร สมุ นไพร และผลิ ต ภัณ ฑ์
ธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับการสร้างสังคมแห่ งสุ ขภาพ สร้างความมัน่ ใจให้ผบู ้ ริ โภค พัฒนากระบวนการผลิต
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ต้องมีระบบให้การรับรองโดยความร่ วมมือของหลายหน่วยงาน เช่น การผลิตพืชตาม
หลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การรั บรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์เกษตร
อินทรี ย ์ รวมทั้งต้องมี Clinical Study เกี่ยวกับสมุนไพร และแพทย์แผนไทยด้วย
(๓.๓) ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ ม และการสร้ า งเครื อข่ า ย พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผูป้ ระกอบการรายย่อย และภาคธุ รกิจในกลุ่มการผลิ ต การค้า และบริ การ ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ น
ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายวิสาหกิจชุ มชนและขยายสู่ ระดับประเทศ
(๓.๔) สร้ างค่านิ ยมและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ เป็ นจุ ดแข็งของประเทศ โดยใช้เรื่ อง
สุ ขภาพเป็ นจุดเริ่ มต้นในการสร้ างกระแส เช่ น สังคมแห่ งสุ ขภาพ วิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยง

๑๑๙
กับฐานเศรษฐกิ จ ทรั พยากร ภูมิ ปั ญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยส่ งเสริ มคนรุ่ นใหม่ ให้สนใจภู มิ
ปั ญญาไทยให้มากขึ้ น เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้ ให้เกิ ดขึ้ นทุ กระดับของสังคม เพื่อสร้ างแรงขับดันด้านอุ ปสงค์
(Demand Driven) ที่ก่อให้เกิดการขยายจากระดับประเทศ ไปสู่ การแข่งขันในตลาดโลกในอนาคต

๑๒๐

๔ บทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ทุ กภาคี ล้วนเป็ นส่ วนหนึ่ งของพลังร่ วมที่ จะก่ อให้เกิ ดสัมฤทธิ ผ ลของการพัฒนา และล้วนเป็ น
ผูร้ ่ วมรั บ ผลกระทบหรื อ ผลประโยชน์ ห รื อ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย จากการพัฒนาหรื อ เปลี่ ย นแปลงสภาพ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล้อ มด้ว ยกัน ทั้ง สิ ้ น ดัง นั้น เพื่อ ให้ผ ลของการพัฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ ฯ นี้ มุ่งสู่ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน การมีส่วนร่ วมของทุกภาคีตลอดกระบวนการพัฒนา ควบคู่
ไปกับการสร้ างจิตสานึ ก ความรับผิดชอบในหน้าที่ ให้องค์ความรู ้ และสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้กบั คน
ไทยทุกคน และการสร้ างกลไกให้เอื้อต่อการเข้ามีส่วนร่ วมฯ มีสิทธิ ในการเข้าถึ ง ใช้และรับประโยชน์อย่าง
เป็ นธรรมและสมดุลกับข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งร่ วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจาก
การดาเนินกิจกรรมของตน จึงเป็ นเงื่อนไขของความสาเร็ จ ซึ่งภาคีต่างๆ ควรมีบทบาท ดังนี้

๔.๑ ภาครั ฐ ทั้งในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น จะต้องปรับบทบาทจากผูค้ วบคุม
และสั่งการ มาเป็ นผูป้ ระสานงานและอานวยความสะดวก พร้ อมทั้งกระจายอานาจการเข้ามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการไปยังภาคีร่วมพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชน คือ
(๑) การรั กษาฐานทรั พยากรและสมดุลของระบบนิเวศ ภาครัฐส่ วนกลางต้องสนับสนุ น
สิ ทธิ การดูแลทรัพยากรและพัฒนาองค์ความรู ้แก่ชุมชน รวมทั้งกติกาสร้างความยุติธรรมในการใช้ประโยชน์
ของภาคการผลิ ตและชุ มชน โดยปรั บปรุ งกฎ ระเบียบ กฎหมาย และใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง
สร้าง เชื่ อมโยง และส่ งเสริ มการเข้าถึ งข้อมูลที่เกี่ ยวข้องให้ภาคีร่วมพัฒนา และใช้กลไกและการเข้าถึ ง
ฐานข้อมูลที่เป็ นจริ งและถูกต้องเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม ในขณะที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ขยายบทบาทการจัดการและอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น โดย
พัฒนาทั้งองค์ความรู ้ ขีดความสามารถในการบริ หารจัดการและแนวทางกระจายผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
ให้แก่ชุมชน
(๒) การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาครัฐ
ส่ วนกลางต้องปรั บปรุ งนโยบายสาธารณะให้สนับสนุ นการประหยัดการใช้ทรั พยากรและรั กษาคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อม ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจูงใจให้เกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลด
มลพิษ ทั้งด้านผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค ในขณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องพัฒนาขีดความสามารถและ
องค์ความรู ้ รวมทั้งความรับผิดชอบให้พร้ อมรับกับการกระจายอานาจ และจัดสรรทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

๑๒๑

(๓) การพัฒ นาคุ ณค่ า ความหลากหลายทางชี วภาพและภู มิปัญญาท้ องถิ่น สร้ างระบบ
ฐานข้อมูลระดับชาติ ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาร่ วมกับชุ มชน กาหนดจุดยืนในประเด็นที่อาจมีขอ้ ขัดแย้ง
ในอนาคต เช่น เรื่ องสิ่ งมีชีวิตดัดแปรพันธุ กรรม (GMOs) เป็ นต้น กาหนดมาตรการคุม้ ครองทรัพยากรความ
หลากหลายทางชี วภาพและสิ ท ธิ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นจากการคุ ก คามภายนอก วางระบบการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งสร้างพันธมิตรกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ

๔.๒ ภาคเอกชน ต้องไม่ดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ คุก คามต่อความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สร้างและสนับสนุ นกิ จกรรมทางสังคม ซึ่ งรวมทั้งแก่ชุมชน
ที่ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม มี จ ริ ยธรรมทางด้า น
สิ่ งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิ ตสิ นค้าและบริ การด้วยกระบวนการผลิ ตและเทคโนโลยีที่
สะอาด ส่ งเสริ มการสร้ างคุ ณค่าจากทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี วภาพด้วยนวัตกรรมและเทคนิ ค
ทางการตลาด มี ความยุติธรรมในการแบ่งปั นผลประโยชน์จากการใช้ทรั พยากรความหลากหลายทาง
ชี วภาพ ระหว่างเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับการผลิ ต
และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

๔.๓ ภาคประชาสั งคม ซึ่ งประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน มีบทบาท
สาคัญ ดังนี้
(๑) การรั กษาฐานทรั พยากรและสมดุ ลของระบบนิ เวศ จะต้อ งสร้ า งประชาคมและ
เครื อข่ายการอนุรักษ์ การจัดการ และการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดยกระดับภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นในการจัดการทรั พยากรร่ วมกับความรู ้ สมัยใหม่ ร่ วมกันกาหนดกติ กา หลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของชุ มชนร่ วมกัน เช่ น ป่ าชุ มชน ลุ่ มน้ า และทรัพยากรชายฝั่ ง เป็ นต้น กาหนด
มาตรการควบคุ มกิ จกรรมที่คุกคามหรื อทาลายระบบนิ เวศ เช่ น การท่องเที่ยวและการจัดกิ จกรรมที่ไม่
เหมาะสมในเขตพื้นที่อนุรักษ์ การค้าสัตว์ป่าและการเลี้ยงสัตว์หายาก เป็ นต้น
(๒) การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ควร
ต้องปลูกฝั งค่านิ ยม รณรงค์ และเผยแพร่ ดา้ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการ
ผลิ ตและบริ โภคอย่างยัง่ ยืนแก่ สาธารณชน ทาแผนบริ หารจัดการภายในชุ มชน ร่ วมกันอนุ รักษ์และเฝ้ าระวัง
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
(๓) การพัฒนาคุณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น จาเป็ นต้องส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ทาแผนแม่บทชุ มชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะด้านอาหารและสุ ขภาพ และต่อยอดไปสู่ วิสาหกิจชุ มชน
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชี วภาพในท้องถิ่ นให้ยงั่ ยืน การเชื่ อมโยงชุ มชนให้เกิดการแลกเปลี่ยน

๑๒๒
เรี ยนรู ้ การเฝ้ าระวังการเข้าถึงพันธุ กรรมท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐในการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

๔.๔ สถาบันอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันวิชาการและสื่ อมวลชน เป็ นต้น โดยสถาบันวิชาการควรมี
บทบาทโดยให้การศึกษาแก่สาธารณชน รวมทั้งวิจยั และพัฒนาร่ วมกับนักพัฒนาและชุ มชนในการติดตาม
และเฝ้ าระวังการเปลี่ ย นแปลงของระบบนิ เวศ การใช้ป ระโยชน์จากทรั พ ยากรในพื้ นที่ ตลอดจนการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สนับสนุ นการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาฐานข้อมูล รวมทั้ง
สนับสนุนชุมชนและนักพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้าน ในการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลระดับชาติ ให้การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู ้ ใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่ งเสริ มการยกระดับและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็ นพี่เลี้ยงในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และ
ดึงศักยภาพของชุมชนออกมา ผ่านกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
สาหรับสื่ อมวลชน ต้องเผยแพร่ ตวั อย่างการอนุ รักษ์และจัดการฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ที่เป็ นตัวอย่างที่ดีของความสมดุลและยัง่ ยืน รวมทั้งข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู ้ เพื่อสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจ และจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเป็ นเวทีในการร่ วมคิ ด
ร่ วมดาเนิ นการ เพื่อสร้ างฉันทามติ และความสมานฉันท์ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกันของสังคม ส่ งเสริ มคนรุ่ นใหม่ให้สนใจภูมิปัญญาไทยให้มากขึ้น สร้ างความตื่ นตัวแก่
สาธารณชน โดยเผยแพร่ ก รณี ศึ ก ษาและบทเรี ย นที่ เกิ ดขึ้ นในที่ ต่า งๆ เกี่ ย วกับ ปั ญหาการจดสิ ท ธิ บ ตั ร
รู ปแบบและเงื่ อนไขที่ นาไปสู่ การแย่งชิ งผลประโยชน์จากทรั พ ยากรพันธุ กรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ ท ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศ
๑ บทนา
ท่ามกลางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและเงินทุนอย่างรวดเร็ วกว้างขวางในยุคโลกไร้พรมแดน
ได้เกิ ดกระแสการตื่ นตัวในสิ ทธิ หน้าที่ และค่านิ ยมใหม่ๆ กระจายไปทัว่ โลก ก่ อให้เกิ ดกระแสผลักดัน
เรี ยกร้องให้การบริ หารจัดการประเทศต้องคานึงถึงความเป็ นประชาธิปไตย การคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม แม้ว่าประเทศไทยจะได้วางรากฐานการบริ หารจัดการประเทศภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขมานับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนมาถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั ซึ่ งสะท้อนหลักการและเจตนารมณ์ ที่มุ่งเพิ่มระดับความ
เป็ นประชาธิ ปไตยที่มีเสถี ยรภาพ มี การกระจายอานาจและกระจายประโยชน์อย่างเป็ นธรรมให้เกิ ดขึ้ นใน
สังคมไทย โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ถื อ เป็ นการวางรากฐานประชาธิ ป ไตยอย่า งมี ส่ ว นร่ วมและธรรมาภิ บ าลไว้อย่า งครบถ้ว น ทั้ง ในเชิ ง
โครงสร้ าง กลไก กระบวนการ แต่การพัฒนาที่ ผ่านมาก็ยงั ไม่สามารถส่ งผลให้ระบบการบริ หารจัดการ
ประเทศปรับเปลี่ยนสู่ การมีระบบธรรมาภิบาลอย่างแท้จริ งได้ คงเป็ นเพียงการปรับเปลี่ยนในเชิงรู ปแบบที่
ยังไม่สามารถพัฒนานาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างกว้างขวางและทัว่ ถึงในทุกระดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบการ
บริ หารจัดการประเทศเป็ นระบบขนาดใหญ่ที่มีกลไกซับซ้อน และยังมีการรวมศูนย์อานาจการตัดสิ นใจ
ไว้ในส่ วนกลาง ระบบและกลไกการบริ หารจัดการโดยรวม แม้จะเริ่ มเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วม แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอและไม่เอื้อให้เกิดการสร้างประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความเป็ นธรรมให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการ
เสริ มสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริ หารจัดการประเทศอย่างแท้จริ ง เพราะธรรมาภิบาลเป็ นปั จจัย
เสริ มให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลกั ษณะเปิ ดให้ประชาชนมีเสรี ภาพการพัฒนาภายใต้เศรษฐกิจ
เสรี นิยม มีความเป็ นธรรมให้กบั ทุกภาคส่ วนมากขึ้น โดยประสบการณ์ของนานาประเทศพบว่า ประเทศที่
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากหรื อมีลกั ษณะเปิ ดทางการเมืองสู ง จะทาให้มีการแลกเปลี่ ยนความคิดกัน

๑๑๘
อย่างกว้างขวาง เกิ ดกระบวนการรวมตัวของประชาชน สร้ างค่านิ ยมใหม่ๆ ให้เกิ ดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่ อง
ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวจะนาไปสู่ การพัฒนาที่สร้ าง
ความเป็ นธรรม และความสันติสุขในสังคม
ภายใต้สถานการณ์ความท้าทายและเงื่อนไขที่ประเทศต้องเผชิ ญและปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่ สังคม
ที่อ ยู่เ ย็น เป็ นสุ ข ร่ ว มกัน ตามวิส ัย ทัศ น์ข องแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๐ จึง ก าหนดให้มีย ุท ธศาสตร์ ก าร
เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ ซึ่ งเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญที่จะมีส่วนสนับสนุ นการ
ขับเคลื่ อนพันธกิ จและยุท ธศาสตร์ อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยยึดหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเป็ นแนวทางดาเนินการ ดังนี้
การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ หารจัดการประเทศจะมุ่ ง ให้ค วามส าคัญกับ การพัฒนา
ศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่ วนของสังคมไทย ให้มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ยึดมัน่ ใน “คุณธรรม” มี
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ “ความรอบรู้ ” อันเป็ นเงื่อนไขที่จะทาให้เกิ ดการประพฤติปฏิบตั ิตนได้อย่าง “มี
เหตุ มีผล” รู้ จกั สิ ทธิ หน้าที่ และความรับ ผิดชอบในฐานะพลเมื องไทยตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สามารถผนึ กพลังเป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่ อนการบริ หารจัดการและพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั ระบบโครงสร้ าง กลไก และกระบวนการบริ หารจัดการประเทศ บนหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาธิ ปไตย ที่เปิ ดกว้างให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม โดยต้องมีการปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐทั้ง
ระบบราชการและรั ฐวิสาหกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส เน้นบทบาทในการอานวยความสะดวกกากับ
ดูแล แทนการควบคุ มและสั่งการ เน้นการทางานร่ วมกับภาคส่ วนต่างๆ ในลักษณะหุ ้นส่ วนการพัฒนา
ขณะเดี ยวกันต้องลดบทบาทอานาจของราชการในส่ วนกลาง และเพิ่มบทบาท มอบอานาจและกระจาย
อานาจการตัดสิ นใจ การดาเนิ นการ การกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ ราชการส่ วนภูมิ ภ าค ส่ วน
ท้องถิ่ น และชุ มชน ให้มีศกั ยภาพความสามารถรับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชนและการปฏิ รูปธุ รกิ จ
เอกชนให้เข้มแข็ง สุ จริ ต โปร่ งใส ลดการผูกขาด เป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โภคและธุ รกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งเร่ งปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อสร้าง “สมดุล” ในการจัดสรรและ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทวั่ ถึงและเป็ นธรรม
นอกจากนี้ ยังต้องดาเนิ นการควบคู่กบั การรั กษาและเสริ มสร้ างความมัน่ คง เพื่อสนับสนุ นการ
บริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพและความยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับการสร้ างศักยภาพบทบาทของ
หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการป้ องกันประเทศ ความมัน่ คงและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย เพื่อ
ผนึ กพลังร่ วมกับภาคส่ วนต่ างๆ ดาเนิ นการป้ องกันและพัฒนาประเทศให้สามารถพิท กั ษ์รักษาเอกราช

๑๑๙
สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ ผลประโยชน์ ข องชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่ คงของประชาชนและสังคมให้มีความอยู่
รอดปลอดภัย อัน จะเป็ น “ภู มิ คุ ้ม กัน ” และส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารจัด การและการพัฒ นาประเทศเกิ ด
ดุ ลยภาพทั้งในมิติของเศรษฐกิ จ สังคม ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และความมัน่ คง ซึ่ งจะนาไปสู่
สันติสุขและความยัง่ ยืน

๑๒๐

๒ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยให้เกิ ดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถี
การดาเนินชีวติ ของประชาชนในสังคมไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
(๒) เพื่อปรับโครงสร้างและกระบวนการบริ หารจัดการประเทศ เป็ นกระบวนการที่เปิ ด
โอกาสให้ภาคส่ วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น มีการกระจายอานาจสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น
(๓) เพื่อเสริ ม สร้ างความเข้มแข็ง และจิตสานึ กในสิ ทธิ หน้าที่ ของภาคประชาชน และ
ประชาสังคม เพื่อให้สามารถเข้าร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการประเทศ และสามารถดูแลผลประโยชน์
ของภาคส่ วนต่างๆ ให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม

๒.๒ เป้ าหมาย
(๑) ธรรมาภิ บาลของประเทศ ทั้งในส่ วนภาครั ฐและภาคธุ รกิ จเอกชนเปรี ยบเที ยบกับ
นานาชาติดีข้ ึน โดยมีคะแนนระดับความโปร่ งใสไม่นอ้ ยกว่า ๕.๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๕๔
(๒) ประชาชนมีศกั ยภาพที่จะเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการประเทศเพิ่มขึ้น โดย
(๒.๑) ประชาชนส่ วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ในสิ ทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ
(๒.๒) ประชาชนเข้า มาร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการด้านการพัฒนาและ
การวางแผนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
(๓) ลดกาลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี เพื่อให้ระบบราชการมีขนาด
กระทัดรัด มีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสู งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดาเนินงานทุกส่ วนราชการ
(๔) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดหารายได้ของตนเอง มีอิสระใน
การพึ่ งตนเองมากขึ้ น สามารถเพิ่ มบทบาทในการจัดบริ ก ารสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่ นอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๒๑
(๕) ให้มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย พัฒ นาองค์ค วามรู้ ด้า นวัฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย วัฒ นธรรม
ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวธิ ี เพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๓ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การเสริ มสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้
เกิดขึน้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชี วิตในสั งคมไทย ด้วยการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ ปลูกฝั ง
จิตสานึ กการดาเนิ นชี วิตอย่างมีเหตุผล ยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกัน ตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่เสรี ภาพ และ
ความเสมอภาค รวมทั้ง อุ ด มการณ์ ค่ า นิ ย มที่ ส นับ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน
และผู้น าในสั ง คมทุ ก ระดับ เพื่ อ ให้ เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นสั ง คม พร้ อ มทั้ง วางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิ ปไตยทางตรงให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกลไกกระบวนการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รวมทั้งการเมืองให้เข้มแข็งและเป็ นอิสระมากขึ้น
(๑) รณรงค์ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่ านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
วัฒนธรรมธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่ วนในสั งคม อย่างต่ อเนื่องจริงจัง โดย
(๑.๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องในสิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เสรี ภาพ
และความเสมอภาค พัฒนาให้เกิดความรู้สึกเป็ นเจ้าของ เกิดจิตสานึ กในการป้ องกันดูแลและมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาความรู้และวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ผ่านสื่ อทุกประเภทด้วยรู ปแบบ
ที ่ห ลากหลาย เข้า ใจง่ า ย โดยภาครั ฐ สนับ สนุ น งบประมาณ และจัด สรรเวลาออกอากาศที่ เ ข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายให้แก่รายการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสอดแทรกในรู ปแบบข่าว
ละคร บทเพลง และการละเล่นพื้นบ้าน
(๑.๒) สนับสนุ นสถาบันและหน่ วยงานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยน
จัด ท าหลัก สู ต รวิ ช าการจัด กิ จ กรรม ฝึ กอบรม เวที สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ว่ า ด้ ว ยวัฒ นธรรม
ประชาธิ ปไตย การเสริ มสร้ างปลู กฝั งค่านิ ยมอุดมการณ์ ประชาธิ ปไตย และปลูกฝั งจริ ยธรรม คุ ณธรรม
ตั้งแต่วยั เยาว์ให้มีจิตสานึกการปฏิบตั ิหน้าที่โดยสุ จริ ต และประพฤติปฏิบตั ิจนเป็ นปกติวสิ ัย
(๑.๓) ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างภาคราชการ บ้าน สถาบันทางศาสนา โรงเรี ยน
ประชาสังคม และสื่ อในการปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องหลักการประชาธิ ปไตยและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
รวมทั้งธรรมาภิบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรี ยนจนถึ งวัยทางาน ตระหนักและเชื่ อมัน่ ในแนวทาง
การอยูร่ ่ วมกันตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

๑๒๒
(๑.๔) จัด ท าคู่ มื อ จริ ย ธรรมของประชาชนและเยาวชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและ
เยาวชนใช้เป็ นกรอบยึดถือปฏิบตั ิในการดารงชีวติ และสถานศึกษาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
(๑.๕) สนั บ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมและศึ ก ษาวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วัฒ นธรรม
ประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถ
พัฒนากรอบความคิด หลักการ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่
เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย
(๑.๖) สนั บ สนุ น ให้ มี พ้ื น ที่ ส าธารณะทางสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่ วนร่ วมในการแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ้ ระดมความคิ ดเห็ น ปรึ ก ษา หารื อ และร่ วมติ ดตาม
ตรวจสอบอย่างสร้ างสรรค์ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารจัดการประเทศ และการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ
(๒) พัฒนาภาวะความเป็ นผู้นาประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สั งคมทุกระดับให้ เป็ นแบบอย่ างทีด่ ีในสั งคมไทย โดย
(๒.๑) เสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ พัฒ นาทัก ษะความเป็ นผูน้ าตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ให้ยดึ มัน่ ในวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมสันติวิธี
และมีวฒั นธรรมธรรมาภิบาลที่พร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังความเห็นจากประชาชน และภาคส่ วน
ต่างๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทุกระดับ
(๒.๒) จัดทาแผนพัฒนาผูน้ าทางสังคมในทุกระดับ รวมทั้งผูน้ าที่มีตาแหน่งหน้าที่ที่
มีอานาจ และมีบทบาทชี้ นาการพัฒนาให้กบั เยาวชนและประชาชนโดยทัว่ ไป ให้ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
อย่างเคร่ งครัด มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม มีค่านิ ยมที่ถูกต้องดี งาม สามารถแบ่งแยกความสัมพันธ์
และประโยชน์ ส่วนตัวออกจากตาแหน่ ง หน้า ที่ และไม่ย อมรั บนับถื อผูท้ ี่ มี พฤติ ก รรมไม่ สุจริ ต รวมทั้ง
ส่ งเสริ มยกย่องผูน้ าที่มีพฤติกรรมความเป็ นประชาธิ ปไตยและธรรมาภิบาล เป็ นตัวอย่างเผยแพร่ แก่สังคม
และมีบทลงโทษทางสังคมเมื่อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นต้นแบบที่ดีงามของเยาวชนสื บต่อไป
(๒.๓) สร้างกลุ่มแกนนาในระดับครอบครัว ชุ มชน โรงเรี ยน และทุกภาคส่ วนใน
สังคม รวมทั้งสร้างเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรี ยนและชุมชน โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็ นกลไกและ
องค์กรเครื อข่ายทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการรณรงค์สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ดาเนิ นกิ จกรรมเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล และขยายผลสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
(๒.๔) สนับสนุนองค์กรด้านวัฒนธรรม มีส่วนร่ วมรณรงค์เสริ มสร้างความเป็ นผูน้ า
ประชาธิ ป ไตยและธรรมาภิบาล และส่ ง เสริ ม บทบาทสภาวัฒนธรรมจัง หวัดให้เป็ นศูนย์กลางเผยแพร่
การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย และธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่

๑๒๓
(๓) เสริ มสร้ างการพัฒนาการเมืองให้ โปร่ งใส สุ จริ ต เพื่อสนับสนุ นการสร้ างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนในสังคมร่ วมจัดทาแผนพัฒนา
การเมืองแบบมีส่วนร่ วม และกาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรมของนักการเมือง และยึดถือปฏิบตั ิ โดย
คานึ งถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนการบริ หารพัฒนาประเทศให้มีธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข

๓.๒ เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของภาคประชาชนให้ สามารถเข้ าร่ วมในการบริ หารจัดการ
ประเทศ เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้าถึงอานาจการตัดสิ นใจตามหลักประชาธิ ปไตย
และหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเป็ นธรรม สร้างความสมดุล สามารถมีบทบาท
ในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐให้ดาเนิ นการอย่างโปร่ งใส ลดการทุจริ ตประพฤติมิชอบในภาคราชการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผลบนพื้นฐานของการยอมรับและการไว้วางใจกัน
(๑) ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและสร้ างเครื อข่ ายภาคประชาชนให้ เข้ มแข็ง และมีบทบาทมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึน้
(๑.๑) สนับ สนุ น การรวมตัวของภาคประชาชนเป็ นองค์กรทางเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง และสร้างเครื อข่ายการทางานร่ วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(๑.๒) ส่ งเสริ มภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการของ
ภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่ วมในการกาหนดนโยบายการวางแผนจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชุมชน การตรวจสอบการถ่วงดุลการบริ หารจัดการภาครัฐ โดย
ให้มีสิทธิ รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน มีสิทธิ ให้ความคิดเห็น และสามารถติดตามตรวจสอบได้
(๑.๓) สนับ สนุ น ให้ มี ก ลไกที่ ป รึ กษาภาคประชาชนในระดับ ชาติ แ ละระดับ
ปฏิบตั ิการในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึ งระดับท้องถิ่น เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมให้ขอ้ คิดเห็ น
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และการบริ หารจัดการได้อย่างเป็ นระบบ สามารถสะท้อนความ
พึงพอใจและความต้องการของประชาชน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการปรับการดาเนิ นนโยบายและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของภาครัฐได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๒) เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง และประสิ ทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน
(๒.๑) พัฒ นาสื่ อ ให้ ส ามารถรายงานข่ า วสารในเชิ ง สื บ สวนที่ มี ข้อ มู ล ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุ นให้มีการรวมกลุ่มวิชาชี พทางด้านสื่ อสารมวลชน
ที่เป็ นอิสระและเข้มแข็ง กากับดู แลและตรวจสอบสื่ อมวลชนด้วยกันเอง ให้มีความรั บผิดชอบต่อสังคม
และมีจรรยาบรรณในการผลิ ตและนาเสนอสื่ อต่างๆ ต่อสังคม ปลอดจากการแทรกแซงของรั ฐ หรื อกลุ่ ม

๑๒๔
ผลประโยชน์ธุรกิจใดๆ พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพแก่ผผู ้ ลิตสื่ อในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็ นข้อเท็จจริ งอย่างอิสระ โดยให้มีองค์กรคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของสื่ อมวลชน
(๒.๒) พัฒนากรอบและวิธีก ารในการร่ วมมื อกันในระหว่า งองค์ก รเอกชน/ภาค
ประชาสัง คมกับภาควิชาการ ให้มีล ัก ษณะเป็ นเครื อข่า ยที่ ก ว้างขวางรวมทั้งสร้ างเครื อข่ า ยการท างาน
ร่ วมกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ ได้แก่ ภาคสื่ อสารมวลชน ภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้
สามารถศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึ กได้กว้างขวาง และสร้ างพลังในการตรวจสอบการป้ องกันการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ
(๓) สนับสนุ นการสร้ างวัฒนธรรมสั นติวิธีและจั ดให้ มีกลไกที่ส่งเสริ มการแก้ ไขปั ญหา
ความขัดแย้งอย่างสั นติวธิ ี
(๓.๑) เผยแพร่ สร้ างความรู ้ ความเข้า ใจ และสร้ างวัฒนธรรมสั นติ วิธีใ ห้แก่ เด็ ก
เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใช้ฉนั ทามติในการแก้ไขปั ญหา เพื่อเสริ มสร้าง
ความสมานฉันท์
(๓.๒) ทบทวนบทบาทหน้าที่ ของกลไกระงับความขัดแย้งในรู ปแบบต่างๆ อาทิ
ประชาพิจารณ์ ฉันทานุมตั ิ ฯลฯ และศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู้ หารู ปแบบวิธีการและกลไก ตลอดจนหา
แนวทางปรับกลไกที่มีอยูใ่ ห้สามารถทาหน้าที่ระงับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
(๔) ส่ งเสริ มให้ ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่ างเท่ าเทียมในทุก
ขั้นตอนของการดาเนินคดี ให้การดู แล และให้ความช่ วยเหลื อตั้งแต่ข้ นั ตอนการฟ้ องร้ อง การประกันตัว การ
ดาเนิ นคดี การสื บพยาน จนกระทัง่ คดี สิ้นสุ ดแก่ ประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม พร้ อมทั้ง
ส่ งเสริ มให้มีกลไกที่ปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส/พยานในเรื่ องการทุจริ ตประพฤติมิชอบ การชดเชยค่าเสี ยหายให้
บุคคลเหล่านั้นและผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจากผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานของภาครัฐ
(๕) เร่ ง รั ด การก่ อ ตั้ ง องค์ ก ารภาคสั ง คมตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่อ ให้เป็ นองค์ก ารแกนที่
เป็ นอิสระเข้ามาถ่วงดุลการใช้อานาจของระบบราชการ เช่น องค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อม องค์การอิสระ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น

๓.๓ สร้ างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เน้ นการอานวย
ความสะดวกแทนการกากับควบคุม และทางานร่ วมกับหุ้นส่ วนการพัฒนา
(๑) พัฒนาระบบราชการและข้ าราชการให้ ทนั สมัย โปร่ งใส และมีขีดสมรรถนะสู งขึน้ โดย

๑๒๕
(๑.๑) มีกลไกนโยบายระดับชาติส่งเสริ มการขยายการให้บริ การในรู ปแบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ หน่วยราชการทุกแห่ง และบริ หารจัดการงบประมาณให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๑.๒) จัด ให้ มี การศึ กษาวิจั ยในทุก ส่ วนราชการ ภารกิ จใดมี ค วามจาเป็ นที่ จะได้
ดาเนินการต่อไป หรื อสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรื อเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการดาเนินการปรับปรุ งอานาจ
หน้า ที่ โครงสร้ า ง ระบบงาน และอัตรากาลัง ให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ ความจาเป็ นในแต่ล ะหน่ ว ย
ราชการ โดยคานึ งถึ งความคุ ม้ ค่า สถานการณ์ และปั จจัยอื่ นประกอบ พร้ อมทั้งจัดทาแผนเสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถของข้าราชการ เพื่อรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในบทบาท ภารกิ จหน้าที่ และ
นโยบายปรับลดจานวนกาลังคนภาครัฐ
(๑.๓) พัฒนาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริ หารงานขององค์กรรู ปแบบ
พิเศษที่ อยู่ภายใต้ก ารกากับ ของรั ฐบาลให้มีมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ องค์กรมหาชน องค์ก ร
ลักษณะพิเศษภายในกระทรวง หน่ วยบริ การรู ปแบบพิเศษ เป็ นต้น ทั้งในเรื่ องการกาหนดอัตราเงินเดือน
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ แนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบตั ิงาน ทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
(๒) พัฒนาระบบราชการและข้ าราชการให้ ยดึ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดย
(๒.๑) ปรั บ ทัศ นคติ ข้า ราชการให้ เ ห็ น ความส าคัญ ของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุ ข วัฒนธรรมประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมสั นติ วิ ธี และ
ธรรมาภิบาลอย่างเข้ม ข้น เรี ย นรู ้ และตระหนักถึ งประโยชน์และความจาเป็ นในการทางานร่ วมกับภาค
ประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างจริ งจัง โดยให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ จัดทา
ระบบสื่ อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความเข้าใจอย่า งต่อเนื่ องตั้ง แต่เข้า รั บ ราชการ และในระหว่า ง
รับราชการเป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เน้นในประเด็น
๑) ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการยึดถือหลักคุณธรรม จริ ยธรรมที่แยกเรื่ องส่ วนตัว
ออกจากส่ วนรวม รวมทั้งทางานแบบมืออาชี พ สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการ
อย่า งตรงไปตรงมา ปลู ก ฝั ง ข้า ราชการให้มี จิ ต สานึ ก สาธารณะ คานึ ง ถึ ง ประโยชน์ข องสาธารณะ
พร้ อมรับผิดชอบต่อส่ วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาคอื่นๆ
๒) ส่ วนราชการยึดและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างเคร่ งครัดโดยให้ความร่ วมมือในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อผูร้ ้องขอโดยเร็ ว รวมทั้งสร้างหลักประกันให้ขา้ ราชการเกิดความมัน่ ใจ และกล้าเปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ
(๒.๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในส่ วนราชการ และใน
ระดับบุคคล โดยมีตวั ชี้ วดั ที่ชดั เจน และนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัล
ประจาปี ของส่ วนราชการ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับเจ้าหน้าที่ และให้มีบทลงโทษ

๑๒๖
สาหรับส่ วนราชการ/ข้าราชการที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้มีหน่วยงานกลางเป็ น
ผูด้ าเนินการประเมินผล และรายงานผลต่อสาธารณะ
(๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้ มีประสิ ทธิภาพและโปร่ งใสพร้ อมรับการ
ตรวจสอบ
(๓.๑) สร้ างความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ศึกษาจัดเตรี ยมโครงการและกาหนด
หลักเกณฑ์การตัดสิ นใจลงทุนที่รอบคอบและเหมาะสม ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คานึงถึง
ความจาเป็ น ความคุม้ ค่า ผลประโยชน์ของประชาชน และขีดความสามารถในการดาเนิ นงานและการเงิ น
ขององค์กรบนพื้นฐานของความโปร่ งใส เพื่อให้การดาเนิ นงานของรัฐวิสาหกิจตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคม โดย
๑) สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนิ นโครงการ
ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็ นระบบ และมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ให้เกิดความร่ วมมือ และการยอมรับ
๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กรของรั ฐวิสาหกิ จที่มุ่งประสิ ทธิ ภาพและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร สามารถปรับกลยุทธ์การดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การมีส่วนร่ วมพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน และการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
๓) เร่ งแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานของรั ฐวิสาหกิ จที่ ขาดทุ น โดยจัดทาแผน
แก้ไขปั ญหาและฟื้ นฟูกิจการรัฐวิสาหกิ จที่ขาดทุน กาหนดเป้ าหมายและมาตรการที่ชดั เจน และผลักดัน
ไปสู่ การปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง พิจารณาความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยูใ่ นการสร้าง
มูลค่าและหารายได้เพิ่มให้แก่องค์กร พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การอุดหนุ นการให้บริ การที่ขาดทุนใน
แต่ละประเภทที่ ชัดเจนและเหมาะสม ทบทวนความจาเป็ นในการยุบ จาหน่ าย จ่ายโอน หรื อคงสภาพ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณี เป็ นกิจการที่เอกชนสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้ว
(๓.๒) เพิ่ม บทบาทภาคเอกชนในกิจ การของรั ฐวิสาหกิจ อย่ า งต่ อเนื่ อง เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและการให้บริ การสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ทัว่ ถึ ง ในราคาที่เป็ นธรรม และลดภาระการ
ลงทุ น ภาครั ฐ โดยพิ จ ารณาก าหนดรู ป แบบการเพิ่ ม บทบาทภาคเอกชนให้ เหมาะสมกับ ลัก ษณะและ
โครงสร้างของกิจการแต่ละประเภท กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขป้ องกันไม่ให้เกิดภาวการณ์เปลี่ยนการ
ผูกขาดจากภาครัฐไปสู่ การผูกขาดโดยภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากลไกการกากับดูแลที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่เป็ นธรรม โปร่ งใส โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของประเทศส่ วนรวม และคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม สาหรับรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณู ปโภคที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้าง ภาครัฐจะยังคงความเป็ นเจ้าของอยู่

๓.๔ การกระจายอานาจการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภูมิภาค ท้ องถิ่น และชุ มชนเพิ่มขึ้น
ต่ อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ และกระจายอานาจการตัดสิ นใจให้ทอ้ งถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการ

๑๒๗
บริ หารจัดบริ การสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถสร้ า งความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมให้แ ก่ท อ้ งถิ่ น อย่า งแท้จ ริ ง พร้อ มทั้งเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๑) ปรับโครงสร้ าง กลไก และหลักเกณฑ์ การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐให้ กระจายอานาจ
การตัดสิ นใจสู่ ภูมิภาค ท้ องถิ่น และชุ มชนเพิม่ ขึน้
(๑.๑) สนั บ สนุ น การน าระบบบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แบบบู รณาการที่ยึ ด พื้น ที่
ภารกิจ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมมาใช้ ในการบริ หารการพัฒนาในระดับภู มิภาค
และสร้ างความเชื่ อมโยงกับท้ องถิ่นชุ มชน ให้เป็ นระบบที่ริเริ่ มแก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่ โดยนาเอาปั ญหา
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่มากาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดย
๑) สนับ สนุ นการจัดท าแผนชุ มชนที่ ริเริ่ ม โดยกลไกกระบวนการชุ ม ชน
และพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ สร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งจัดการตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุ นให้
มีก ารบูร ณาการเชื่ อ มโยงแผนชุ ม ชนกับ แผนท้อ งถิ่ น และแผนระดับ ต่า งๆ ในพื้ น ที่ ท้ งั ระดับ จัง หวัด
กลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ ภาค เพื่อสามารถสนับสนุ นการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
จัดการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่น ชุมชนได้ตรงความต้องการอย่างแท้จริ ง
๒) สนับสนุ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติ และตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในระดับท้องถิ่น
ชุมชน โดยคานึ งถึงภูมิสังคม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในทุกขั้นตอนของการจัดทา
การแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิ บตั ิ และการร่ วมตัดสิ นใจในการดาเนิ นการและการติ ดตามประเมิ นผล
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการทางานที่เอื้อต่อการบริ หารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล
๓) สนับสนุนการบูรณาการยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวงและกรมที่คานึงถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ และปั ญหาความต้องการในระดับพื้นที่ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ควบคู่ไปกับการให้
ความสาคัญต่อการพัฒนากลไกบริ หารจัดการที่ประสานเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ ในระดับส่ วนกลางกับระดับ
พื้นที่ให้เกิดการบูรณาการงานพัฒนาในพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
๔) ปรับกระบวนการทางานและระบบบริ หารงานด้านการเงิ น การพัส ดุ
การคลัง ให้เอื้อต่อการปฏิ บตั ิงานแบบบูรณาการของภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ในทุกระดับ โดยเปิ ดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมประเมินผลและตรวจสอบถ่วงดุลในการบริ หารการพัฒนาเชิงพื้นที่

๑๒๘
(๑.๒) ปรั บระบบงบประมาณระดับจังหวัด ใช้ ระบบงบประมาณแบบบู รณาการใน
ระดับพืน้ ที่ ให้สามารถรองรับภารกิ จภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาภาค โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่ และสถานการณ์ ปัญหา และค านึ งถึ งการบริ หาร
งบประมาณอย่างคุ ม้ ค่า เปิ ดเผย และโปร่ งใส พร้ อมทั้งให้จงั หวัดสามารถปรั บเปลี่ ยนงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสนับสนุ นให้ปรั บสถานะจังหวัดเป็ นหน่ วย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ในระยะต่อไป
(๑.๓) พิจารณาทบทวนปรั บบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้ ชัดเจน ไม่ ซ้าซ้ อน เพื่อสามารถดาเนิ นภารกิจที่สนับสนุ นเชื่ อมโยงกันอย่างเกื้อกูล สามารถ
ประสานการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างเหมาะสม และประสานความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ ในพื้นที่และ
บริ หารดาเนินการเบ็ดเสร็ จในพื้นที่ได้มากยิง่ ขึ้น โดย
๑) กระทรวงควรปรั บบทบาทเป็ นหน่ วยกาหนดยุทธศาสตร์ พัฒนานโยบาย
และชี้ นาเป้ าหมายการพัฒนา ส าหรั บกรมหรื อกลุ่ มภารกิ จควรปรั บบทบาทเป็ นหน่ วยสนับสนุ นความรู ้
วิทยาการใหม่ และบริ หารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายที่กาหนด
๒) จังหวัด ควรปรับบทบาทเป็ นเจ้าภาพบริ หารจัดการภารกิจราชการทุกเรื่ อง
ในพื้นที่จงั หวัด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ ตามนโยบายรัฐบาลและส่ วนกลางกับความ
ต้ องการของท้องถิ่นและชุ มชน รวมทั้งควรมีบทบาทสนับสนุ นช่ วยเหลื อองค์กรท้องถิ่ น และเป็ นหน่ วย
ปฏิบตั ิตามในระดับพันธกิจในพื้นที่ กรณี ที่ทอ้ งถิ่นไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจนั้นได้
(๒) กระจายอ านาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น สามารถรั บ ผิ ด ชอบจั ด บริ ก าร
สาธารณะตอบสนองความต้ องการของประชาชนในพืน้ ที่ และสร้ างความเจริ ญในเศรษฐกิจ สั งคม แก่
ท้ องถิ่นชุ มชน
(๒.๑) พัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในด้ านการเงิน การ
คลัง และการบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ โดย
๑) เพิ่มขีดความสามารถความเป็ นอิสระขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นใน
การพึ่งพาตนเอง ด้วยการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของตนเองเพิ่มขึ้น สามารถจัดบริ การสาธารณะ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น โดย
ขยายฐานรายได้ที่ทอ้ งถิ่ นจัดเก็บเอง ควรดาเนิ นการนาระบบภาษี
ทรัพย์สินมาใช้แทนภาษีโรงเรื อนและที่ดิน และภาษีบารุ งท้องถิ่น โดยเร่ งรัดการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ......


๑๒๙
ส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นนาระบบการจัดบริ การสาธารณะแบบคืนทุนมาใช้
และระบบการจัดเก็บค่าบริ การตามหลักการผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ่ายให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้บริ การมี
ส่ วนร่ วมรับภาระการลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม


๒) พัฒ นาระบบงบประมาณและระบบบั ญ ชี ข องท้ อ งถิ่ น โดยน าระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลการดาเนิ นงาน และระบบบัญชี แบบพึงรับพึงจ่ายไปประยุกต์ใช้ในส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้การบริ หารงานมี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และมี ป ระสิ ทธิ ภาพสามารถรองรั บการถ่ ายโอน
ภารกิจและเงินอุดหนุนแบบใหม่ได้
๓) เพิ่มขีดความสามารถองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการบริหารจัดการ
และปรับกระบวนการทางาน เปิ ดสู่ สาธารณชนมากขึน้ โดย
ปรับใช้ระบบการบริ หารจัดการสมัยใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของฝ่ ายบริ หารและพนัก งานท้องถิ่ น ให้มี ก ารทางานแบบมื ออาชี พ มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม ทางานเชิ ง รุ ก มี
ทัก ษะในนโยบายสาธารณะและการบริ ห ารชุ ม ชน มีก ารจัด การที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควบคุ ม ต้น ทุน
พร้ อมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริ การสู่ ความเป็ นเลิศ สามารถปรับการทางานได้รวดเร็ วทันสถานการณ์


นาระบบการบริ หารการงบประมาณและการคลังสมัยใหม่มาใช้
ลดการขยายตัวของหน่วยงานและพัฒนารายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนให้เห็นประโยชน์ในการผลิตบริ การสาธารณะแบบคื นทุน เพื่อเพิ่มทางเลื อกใน
การจัดการทางการคลัง ใช้กลไกการตลาดในการจัดบริ การสาธารณะมากขึ้น


ปรับระบบการทางาน โดยยึดหลัก การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่ งใสมากขึ้น โดยเปิ ดเผยข้อมูลผลการดาเนิ นงาน
สู่ ส าธารณชน ปรั บ ระบบการท างานและลดระเบี ย บขั้น ตอนให้ น้อยลง และสนับ สนุ นให้ป ระชาชน
สามารถเข้าถึ งและมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนและการทางาน ตลอดจนการจัดบริ การสาธารณะ
ร่ วมกับองค์กรท้องถิ่น และร่ วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่นได้


(๒.๒) ปรั บบทบาทระหว่ างรั ฐบาลส่ วนกลาง และส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อสนั บสนุ น
ขีดความสามารถด้ านการคลัง และการบริการสาธารณะของท้ องถิ่น โดยส่ วนกลางปรับบทบาทจากการควบคุม
มาเป็ นอานวยความสะดวก กาหนดมาตรฐานการบริ การ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการ โดย
๑) พัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุ นสู่ ทอ้ งถิ่น ที่สามารถเป็ นเครื่ องมือ
และกลไก รัก ษาดุ ลการคลังและวินัยทางการคลังของรั ฐบาล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมทั้ง
ส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดแบ่ง และการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริ การสาธารณะ
แก่ทอ้ งถิ่น ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุ นระบบใหม่ควรคานึ งถึงการลดช่องว่างทางการคลังระหว่างท้องถิ่น
ด้วยกันเองเป็ นหลัก

๑๓๐
๒) พัฒนาระบบการจัด บริ ก ารสาธารณะของส่ วนท้อ งถิ่ น โดยค านึ งถึ ง
ความต้องการของประชาชน โดยปรับระบบการจัดบริ การที่มีการถ่ายโอนอานาจการซื้ อบริ การสาธารณะ
ให้แก่ทอ้ งถิ่น และให้หน่วยงานส่ วนกลางทาหน้าที่ผลิตและขายบริ การดังกล่าวให้ทอ้ งถิ่น รวมทั้งการ
ถ่า ยโอนภารกิ จให้ทอ้ งถิ่ นในกรณี ที่ทอ้ งถิ่ นสามารถผลิ ตเองได้ และการมอบอานาจให้ทอ้ งถิ่ นดาเนิ น
กิจกรรมบริ การบางประเภทแทนส่ วนกลาง พร้ อมทั้งพัฒนามาตรฐานบริ การสาธารณะของท้องถิ่ นให้มี
ระบบการสร้างหลักประกันสุ ขภาพทั้งระบบประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่า และระบบส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพ

๓.๕ ส่ งเสริ มภาคธุรกิจเอกชนให้ เกิดความเข้ มแข็ง สุ จริ ต และเป็ นบรรษัทภิบาลมากขึน้ จัด
ให้มีกฎ ระเบียบ และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุ รกิจเอกชน
ทัว่ ไปเข้าร่ วมในกระบวนการบรรษัทภิ บาลเพิ่มมากขึ้ น และสร้ างจิตสานึ กในการประกอบธุ รกิ จอย่า ง
ซื่ อสัตย์ ยุติธรรมต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นธรรมกับธุ รกิ จคู่แข่ง ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปั น
ผลประโยชน์ คื นสู่ ส าธารณะ รวมทั้ง สนับ สนุ นสถาบันวิ ช าชี พ กลุ่ ม และชมรมให้มี บ ทบาทในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุ รกิจเอกชนให้มากขึ้น
(๑) มี ม าตรการส่ งเสริ ม กรรมการและผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เจ้ า หนี้ และ
ผู้บริโภคมากขึน้ โดยมีการกาหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดสาหรับผูบ้ ริ หารที่กระทาผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลและ
ใช้ข ้อ มูล ภายในเพื่อ ผลประโยชน์ข องตนเองและพรรคพวก รวมทั้ง มี ข ้อ กาหนดให้บ ริ ษ ทั ที่ จ ะจด
ทะเบียนในบริ ษทั ต้องให้กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ผ่านการฝึ กอบรมเรื่ องการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีดว้ ย
(๒) กาหนดมาตรการส่ งเสริ มให้ ผ้ ูลงทุนรายย่ อยมีความกระตือรื อร้ นที่จะเข้ ามามีส่วน
ร่ วมในการบริหารธุรกิจ สร้างความตระหนัก เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยที่มีความสนใจสามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ในหลายช่องทาง และสามารถลงคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นผ่านอินเตอร์ เน็ต/ไปรษณี ย ์
เป็ นต้น เพื่ อปกป้ องผลประโยชน์ จากการลงทุ น และร่ วมพิ จ ารณาผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัท ตาม
หลักการของธรรมาภิบาล
(๓) จัด ให้ มีม าตรการจู งใจแก่ ธุ รกิจ เอกชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ และภาคธุ รกิจ ทั่ว ไปที่
ได้ รับการรั บรองความเป็ นบรรษัทภิบาล ในด้านสิ ทธิ ที่จะได้รับการบริ การที่สะดวกรวดเร็ วจากภาครัฐ
และ/หรื อจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๔) ให้ องค์ กรกากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร เพื่อที่จะให้กลไก
ในการควบคุ ม และตรวจสอบธุ รกิ จเอกชนมี อิ ส ระ และสามารถสร้ า งความเชื่ อมั่นให้ป ระชาชนและ
ผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องความโปร่ งใส มีความเที่ยงธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ

๑๓๑
(๕) รณรงค์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ ธุรกิจเอกชน ผู้บริ หาร/กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป รู้ ถึงประโยชน์ ในการกากับดูแลธุ รกิจที่ดี ว่าจะนามาซึ่ งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันทาง
ธุ ร กิ จ และก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ นด้า นความโปร่ ง ใส ประเทศชาติ แ ละสั ง คมโดยรวมจะได้รั บ
ประโยชน์ทางอ้อมด้วย และที่สาคัญต้องประกอบอาชีพโดยซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผูบ้ ริ โภค
(๖) ส่ งเสริ ม สถาบั น วิ ช าชี พ สมาคมวิ ช าชี พ กลุ่ ม ชมรมให้ มี บ ทบาทในการสร้ าง
ธรรมาภิ บ าลแก่ ภาคธุ รกิ จทั่ว ไป ส่ ง เสริ ม สถาบันวิ ช าชี พ สมาคมวิ ช าชี พ กลุ่ ม ชมรมผู ้ป ระกอบการ
ด้านธุ รกิ จประเภทต่า งๆ ให้มีความเข้มแข็งและมี ขีดความสามารถในการขับเคลื่ อนธรรมาภิ บาล และ
ตรวจสอบการดาเนิ นงานทั้ง ในระดับ องค์ก รธุ รกิ จและปั จเจกบุ ค คลในสาขาวิช าชี พ นั้นๆ ให้มี ค วาม
โปร่ งใส มี จริ ยธรรม คุ ณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชี พ และซื่ อสัตย์ต่อภาคี ที่เกี่ ยวข้องทุ กภาคส่ วน
รวมทั้งมีบทบาทในการจัดฝึ กอบรมผูป้ ระกอบการธุ รกิจให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการธรรมาภิบาล

๓.๖ การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมเพือ่ สร้ างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์ จากการพัฒนา โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายที่ลดการใช้ดุลพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีนอ้ ยที่สุด รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อต่อผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก และผูป้ ระกอบการ
ใหม่
(๑) ศึกษา ทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
(๑.๑) ตรวจสอบกฎหมายที่ มี ลั ก ษณะการสร้ างความไม่ ส มดุ ล ในการจัด สรร
ผลประโยชน์ อาทิ กฎหมายที่ให้สิทธิ ประโยชน์แก่ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
ย่อมหรื อภาคชุ มชน กฎหมายที่เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ผูบ้ ริ โภคใน
ฐานะผูค้ านอานาจภาคธุ รกิจเอกชน
(๑.๒) ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองให้ มี ค วามครอบคลุ ม และมี
ประสิ ทธิภาพมากขึน้ ปรับปรุ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง ซึ่ งเป็ น มาตรฐานกลาง ใน
การปฏิ บตั ิราชการทางปกครองของหน่ วยงานรัฐทุกแห่ งที่ทาหน้าที่ทางการปกครอง (ได้ยกเว้นในส่ วน
ของการพิจารณาทางนโยบายของรัฐบาล องค์กรที่ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญ และศาล) เพื่อหน่วยงานจะใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ใ ห้ มี ค วามโปร่ ง ใส ถู ก ต้อ งและเป็ นธรรมยิ่ ง ขึ้ น โดยเพิ่ ม เติ ม สาระของ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบตั ิราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้
๑) เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของผูท้ ี่ สามารถออกกฎของฝ่ าย
ปกครองให้มี ข ้อห้ า มครอบคลุ ม ทั้ง ในประเด็ นความสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะครอบครั ว ญาติ พี่ น้อ ง และ
ความสัมพันธ์เชิงธุ รกิจกับบุคคลหรื อองค์กรที่จะได้ประโยชน์จากการออกกฎ
๒) มี ขอ้ กาหนดให้การออกกฎ ระเบี ยบของกระทรวงที่ มีลกั ษณะให้การ
ส่ งเสริ มหรื ออุดหนุน มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปิ ดโอกาสให้มี
การแสดงความคิดเห็น และมีการชี้แจง และให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม

๑๓๒
(๒) ปรั บปรุ งกระบวนการตรากฎหมาย โดยเปิ ดโอกาสให้ภาคและกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่ วมใน
การเสนอและตรากฎหมายให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ เข้า มาดู แ ลผลประโยชน์ และคาน
อานาจกับ ภาคส่ วนอื่นๆ ซึ่ ง จะสร้ า งความสมดุล ในการจัดสรรประโยชน์ ทั้ง นี้ ก ารพิจารณาปรับ แก้
กฎหมายจะต้องดาเนิ นการให้ครบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในส่ วนกฎหมายหลักและกฎหมายลูก และ
กฎหมายระดับประเทศและท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน
(๓) สร้ างความเข้ มแข็งของกลไกการบังคับใช้ กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุ รกิจ ได้แก่ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดการ
กระทาอันไม่ เป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิ จ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเอื้ อต่อผูป้ ระกอบการขนาดเล็ ก และ
ผูป้ ระกอบการใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็ นธรรมในประเทศ
(๔) กาหนดให้ มีกฎ ระเบียบให้ โครงการ/มาตรการของรั ฐ ต้องวิเคราะห์ความเหมาะสม
และผลกระทบและเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการออกกฎระเบียบของกระทรวงที่มีลกั ษณะของ
การให้การส่ งเสริ มหรื ออุดหนุนแก่ธุรกิ จเอกชน จะต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ และ
ผลกระทบก่อนเริ่ มโครงการ และให้ระบุผทู ้ ี่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง (จานวนบริ ษทั และรายชื่อของ
บริ ษทั ) และผูท้ ี่จะได้รับผลโดยอ้อม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและเผยแพร่ ผลกระทบของโครงการ
ต่อสาธารณชน

๓.๗ การรั กษาและเสริมสร้ างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพและ
ความยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับการสร้างศักยภาพบทบาทของหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการ
ป้ องกันประเทศ ความมัน่ คง และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย เพื่ อผนึ ก พลัง ร่ ว มกับ ภาคส่ วนต่ า งๆ
ด าเนิ น การป้ องกัน และพัฒ นาประเทศให้ ส ามารถพิ ท ัก ษ์ รั ก ษาเอกราช สถาบัน พระมหากษัต ริ ย์
ผลประโยชน์ข องชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ท์ รงเป็ น
ประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่ คงของประชาชนและสังคมให้มีความอยูร่ อดปลอดภัย อันจะส่ งผล
ให้ ก ารบริ หารจั ด การและการพั ฒ นาประเทศเกิ ดดุ ลยภาพทั้ งในมิ ติ ของเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมัน่ คง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืน

๑๓๓

(๑) พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้ มีประสิ ทธิภาพมีความพร้ อมในการป้ องกัน
ประเทศและตอบสนองต่ อภัยคุกคามในทุกรู ปแบบสถานการณ์ได้ ฉับไว มุ่งพัฒนากองทัพให้มีขนาดกาลัง
พลที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
สนับ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ จ ัย พัฒ นาเทคโนโลยี ท างทหารที่ ใ ช้ศ ัก ยภาพด้า นต่ า งๆ และทรั พ ยากร
ภายในประเทศเป็ นสาคัญ
(๒) ระดมสรรพกาลัง และทรั พยากรของกองทัพร่ วมสนับสนุ นการพัฒนาแก้ ไขปั ญหา
สาคัญของประเทศ ร่ วมกับหน่ วยงานและภาคส่ วนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ ม
การใช้กาลังพล ยุทโธปกรณ์ ของกองทัพ ร่ วมดาเนิ นการกับหน่ วยงานภาคส่ วนต่างๆ ในภารกิจด้านการ
จั ด ระเบี ย บชายแดน การพั ฒ นาแก้ ไ ขปั ญหาส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษย์ แ ละ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง มี แ นวโน้ม จะทวีค วามสาคัญ มากขึ้ นในทุ ก ขณะ เช่ น ปั ญหาจาก
ภัย พิ บ ัติ ภัย ธรรมชาติ ปั ญ หาโรคระบาดสายพัน ธุ์ ใ หม่ ๆ ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาโรคเอดส์ ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ และแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง เป็ นต้น โดยมีการเตรี ยมความพร้อมการเผชิญ
เหตุอย่างเป็ นระบบ และดาเนิ นมาตรการการป้ องกัน มาตรการแก้ไขเมื่อเกิดปั ญหาฉุ กเฉิ น และมาตรการ
ฟื้ นฟู ภ ายหลัง เหตุ ก ารณ์ เพื่ อ สามารถบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น คุ ้ม ครองความปลอดภัย แก่ ประชาชน
และสนับสนุ นให้เกิ ดการกระจายประโยชน์จากการพัฒนาได้ทวั่ ถึ งในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล
และชายแดน
(๓) สนั บ สนุ น ให้ จั ด ท านโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นความมั่ น คงภายใต้
กระบวนการมี ส่ วนร่ ว ม เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การและขั บ เคลื่ อ นสู่ การปฏิ บั ติ โดยให้
ความสาคัญกับประเด็นความมัน่ คงที่ครอบคลุมเชื่ อมโยงในทุกมิติที่สัมพันธ์กนั และประเด็นความมัน่ คง
เฉพาะด้า น เฉพาะเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ สู ง อาทิ ความมั่น คงชายแดน ซึ่ งต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การ
เสริ มสร้ างความร่ วมมื อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้ างความไว้วางใจและความร่ วมมื อในการพัฒนา
ควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพของคนและชุ มชนชายแดนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่ วมในการพัฒนา พร้อม
ทั้งการแก้ไขปั ญหาสถานะบุคคล โดยคานึงถึงสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานกับการรักษาความมัน่ คง การดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส กลุ่มผูป้ ระสบภัยจากทุ่นระเบิด กลุ่มผูส้ ู ญเสี ยจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการจัดระเบียบชุ มชนหมู่บา้ นให้มีระบบป้ องกันที่เข้มแข็ง และมีระบบบริ หาร
จัดการที่ ยึดพื้ นที่ ภ ารกิ จและการมี ส่ วนร่ วมโดยบู รณาการและสร้ า งเครื อข่ า ยการท างานร่ ว มระหว่าง
หน่ วยงาน และภาคีการพัฒนาทุ กภาคส่ วนในการจัดการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลในทุก
ระดับ

๑๓๔

๔ บทบาทภาคีการพัฒนา
๔.๑ ภาครัฐ
(๑) มีบทบาทหลักในการรณรงค์ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ปลูกฝั งจิตสานึก ค่ านิยมตาม
หลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข เสริ ม สร้ า งวัฒนธรรม
ประชาธิ ปไตยและจิตสานึ กธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่ วน และทุ กสถาบัน/หน่ วยงาน
องค์กรอย่างต่อเนื่องจริ งจัง โดย
(๑.๑) สนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาผูน้ า สร้ างกลุ่มแกนนาในระดับครอบครัว
โรงเรี ยน ชุ มชน และทุกภาคส่ วนในสังคม ให้เป็ นศูนย์กลางการรณรงค์สร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ การดาเนิ น
กิจกรรมเสริ มสร้างวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
(๑.๒) ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างภาคราชการ บ้าน สถาบันทางศาสนา โรงเรี ยน
และสื่ อในการปลูกฝังจิตสานึ กเด็ก เยาวชน ประชาชนในเรื่ องธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักและต่อต้าน
การทุจริ ตประพฤติมิช อบ โดยสร้า งเยาวชนธรรมาภิบาลในโรงเรี ยนและชุ มชน จัดสรรงบประมาณ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่ องธรรมาภิบาลแก่ สถาบันทางศาสนา โรงเรี ยน และสื่ อ
(๒) สนั บสนุ นสถาบันการศึ กษาทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยน สถาบันอุดมศึ กษา และ
สถาบั นวิช าการต่ า งๆ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ให้แก่ ป ระชาชนและเยาวชน ให้เข้าใจสิ ทธิ หน้าที่ ในระบอบ
ประชาธิปไตย และยึดถือปฏิบตั ิในวิถีชีวติ โดย
(๒.๑) จัดทาหลักสู ตรวิชาว่าด้วยวัฒนธรรมการเมื องแบบประชาธิ ปไตย จัดให้มี
กิจกรรมฝึ กอบรม เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เปิ ดพื้นที่สาธารณะทางสังคมเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ในระบอบ
ประชาธิ ปไตย คุณธรรมกับวิถีสังคมไทย วัฒนธรรมประชาธิปไตย
(๒.๒) จัดทาคู่มือจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชนและเยาวชน มีบทบาท
ร่ วมติดตามตรวจสอบการประเมินผลธรรมาภิบาลของส่ วนราชการร่ วมกับหน่วยราชการ
(๒.๓) ศึก ษาวิจ ยั และสร้ า งนวัต กรรม เพื่อ ชี้ นาให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละวิเ คราะห์
หาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับการดาเนิ นวิถีชีวิต
ของสังคมไทย

๑๓๕
(๓) เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการเข้ าถึงอานาจการตัดสิ นใจในการ
พัฒนาประเทศในรู ปของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการร่ วมกับภาครัฐ พร้ อมทั้งให้มีสิทธิ์ รับรู ้ ขอ้ มูล
ข่า วสารอย่า งเท่ า เที ยมกัน รวมทั้ง จัดท าแผนพัฒนาผูน้ าทางสัง คมในทุ ก ระดับ เพื่ อให้เป็ นตัวแบบให้
เยาวชน ประชาชนได้ยดึ เป็ นต้นแบบที่ดีงามสื บต่อไป
(๔) พัฒนาระบบราชการให้ มีประสิ ทธิภาพและมีความโปร่ งใสมากขึน้ โดย
(๔.๑) ปรั บ บทบาท ภารกิ จให้เหมาะสมกระทัดรั ด และคุ ้ม ค่ า มี ก ารพัฒนาการ
ให้บริ การ/ ดาเนิ นงานในรู ปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ องค์กรลักษณะพิเศษ องค์กรมหาชน หน่ วยงาน
บริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ เป็ นต้น มากขึ้ น พร้ อ มทั้ง มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เพื่ อ มี ก ารปรั บ ลดขนาดก าลัง คนให้
เหมาะสมเพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยมีการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ
การบริ หารงานขององค์กรรู ปแบบพิเศษที่อยูภ่ ายใต้การกากับของรัฐบาลดังกล่าว
(๔.๒) พัฒ นาศัก ยภาพข้า ราชการ/เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ อย่า งต่ อ เนื่ อ งตั้ง แต่ เ ข้า รั บ
ราชการ และในระหว่า งรั บราชการเป็ นระยะๆ อย่างสม่ า เสมอ เพื่อสร้ า งความเข้า ใจและตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยเน้นในประเด็นสาคัญๆ คือ การทางาน
แบบมืออาชี พ สามารถให้ค วามเห็ น และข้อเสนอแนะตามหลักวิ ช าการอย่างตรงไปตรงมา ปลู กฝั ง
ข้าราชการให้มีจิตสานึ กสาธารณะ คานึ งถึงประโยชน์ของสาธารณะ พร้อมรับผิดชอบต่อส่ วนรวม และ
สามารถแยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากส่ วนรวม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้ อมู ลข่ าวสารอย่ างเคร่ งครั ด พร้ อมทั้ง
พัฒนาระบบประเมินผลการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลทั้งในระดับองค์กรและและในระดับบุคคล โดยผูต้ รวจ
ราชการประจากระทรวงและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระเมินเบื้องต้น และนาผลการประเมินไป
ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจาปี ของส่ วนราชการ การพิจารณาความดี ความชอบใน
ระดับเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการปฏิบตั ิราชการขององค์กรต่อสาธารณะ
(๕) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ภาค กลุ่มจั งหวัด และจังหวัด ที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ และตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในระดับท้องถิ่ น ชุ มชน โดยคานึ งถึ งภูมิสังคม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการทางานทั้งด้านการเงิ นการ
คลัง พัสดุ ที่เอื้อต่อการบริ หารงานแบบบูรณาการ มีระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุ นยุทธศาสตร์ ภาค กลุ่ม
จังหวัด จังหวัด และมีระบบการติดตามประเมินผล
(๖) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ให้ตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด และสนับสนุ นให้ปรับสถานะจังหวัดเป็ นหน่ วยขอรับการสนับสนุ นงบประมาณได้ในระยะต่อไป
พร้อมทั้งปรับบทบาทหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และจังหวัด โดยกระทรวงควรปรับบทบาทเป็ นหน่วย
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและชี้นาเป้ าหมายการพัฒนา กรมหรื อกลุ่มภารกิจ ควรปรับบทบาทเป็ นหน่วย

๑๓๖
สนับสนุ นความรู ้ วิทยาการใหม่และบริ หารจัดการให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ และจังหวัดควรปรับบทบาทเป็ น
เจ้าภาพบริ หารจัดการภารกิจราชการทุกเรื่ องในพื้นที่จงั หวัด รวมทั้งมีบทบาทสนับสนุ นช่วยเหลือองค์กร
ท้องถิ่น และเป็ นหน่วยปฏิบตั ิงานในกรณี ที่ทอ้ งถิ่นไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจนั้นได้

๑๓๗
(๗) ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม โดยการเปิ ดโอกาสให้ภาคี และกลุ่ ม ต่า งๆ เข้า มามี ส่วนร่ วมโดยการตรวจสอบกฎหมายที่ มี
ลักษณะการสร้ างความไม่สมดุ ลในการจัดสรรผลประโยชน์ กฎหมายที่เปิ ดโอกาสการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้า หน้า ที่ ม ากเกิ นไป การสร้ า งความเข้ม แข็งของกลไกการบัง คับใช้ก ฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทาอันไม่เป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิจ
(๘) จั ด ท าการวิเ คราะห์ โ ครงการและผลกระทบก่ อ นเริ่ ม โครงการส าหรั บ โครงการ/
มาตรการของรัฐที่มีลกั ษณะของการให้การส่ งเสริ มหรื ออุดหนุนแก่ธุรกิจเอกชน และให้ระบุผทู้ ี่จะได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง (จานวนบริ ษทั และรายชื่ อของบริ ษทั ) และผูท้ ี่จะได้รับผลโดยอ้อม รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ ผลกระทบของโครงการต่อสาธารณชน พร้อมทั้งปรับปรุ งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูท้ ี่สามารถออก
กฎของฝ่ ายปกครองที่ห ้า มมิใ ห้มีค วามสัม พัน ธ์ใ นลัก ษณะญาติ พี ่ น้อง โดยให้ขยายครอบคลุ มถึ ง
ความสัมพันธ์เชิ งธุ รกิจด้วย ในขณะเดียวกันการออกกฎ/ระเบียบของกระทรวงต้องมีการรับฟั งข้อคิดเห็ น
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๙) กระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเพิ่มขึน้ โดยส่ วนกลางปรับบทบาท
จากการควบคุ มมาเป็ นการอานวยความสะดวก กาหนดมาตรฐานการบริ การและสนับสนุ นทางเทคนิ ค
วิชาการ ด้วยการส่ งเสริ มการพัฒนาระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสู่ ท้องถิ่นใหม่ ที่คานึ งถึงการลดช่องว่าง
ทางการคลังระหว่างท้องถิ่ นด้วยกันเองเป็ นหลัก และพัฒนาระบบการจัดบริ การสาธารณะของส่ วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานบริ การสาธารณะของท้องถิ่นให้มีระบบการสร้างหลักประกันคุณภาพทั้ง
ระบบประกันคุ ณภาพมาตรฐานขั้นต่ า และระบบส่ งเสริ มการพัฒนาคุ ณภาพ ตลอดจนการพัฒ นาระบบ
การติดตามประเมิ นผลที่มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ควบคู่ก บั การส่ ง เสริ ม พัฒ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นให้
พึ่งตนเอง สามารถจัดเก็บรายได้ของตนเอง จัดบริ การสาธารณะได้ทนั ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและ
สังคมในท้องถิ่ น พร้ อมทั้งพัฒนาขี ดความสามารถของประชาชนให้เข้า ร่ วมเป็ นหุ้ นส่ ว นในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นให้สามารถทางาน
แบบมือ อาชี พ ยึด หลัก ความรับ ผิด ชอบต่อ ชุ ม ชนและมีค วามโปร่ ง ใสมากขึ้ น รวมทั้ง นาระบบการ
บริ หารงบประมาณและการคลังสมัยใหม่มาใช้

๔.๒ องค์กรอิสระภายใต้ รัฐธรรมนูญ
โดยองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ผูต้ รวจการ
แผ่นดินรัฐสภา และคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน) ควรมีบทบาทสนับสนุ นการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล

๑๓๘
ในภาครัฐ และภาคการเมือ ง โดยการติด ตามตรวจส อบการปฏิ บ ตั ิง านของเจ้า หน้า ที ่ร ัฐ และ
นักการเมื องให้มีความโปร่ งใส สุ จริ ต และสร้ า งความเป็ นธรรมให้ก บั ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง โดยรั ฐสนับ สนุ น
งบประมาณการบริ หารจัดการและการดาเนิ นงานให้อย่า งเพียงพอ

๔.๓ ภาคเอกชน
(๑) ภาคธุ ร กิจ เอกชน ประกอบธุ ร กิ จด้ว ยความโปร่ ง ใส มี จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชี พ และซื่ อสัตย์ต่อภาคีที่เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วน รวมทั้งมีบทบาทในการจัดฝึ กอบรม
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการบรรษัทภิบาล
(๒) คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสมาคมสถาบันกรรมการไทย รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้
ธุ รกิ จเอกชน ผูบ้ ริ หาร / กรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป รู ้ ถึงประโยชน์ในการ “กากับดูแล
ธุ รกิ จที่ดี” ว่าจะนามาซึ่ งความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันทางธุ รกิ จ และก่อให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีในด้านความ
โปร่ ง ใส จัด ให้ มี ข ้อ ก าหนดให้ บ ริ ษ ัท ที่ จ ะจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ ต้อ งให้ ก รรมการและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ผ่านการฝึ กอบรมการกากับกิจการที่ดีดว้ ย
(๓) สถาบั น สมาคม ชมรม กลุ่ ม ทางด้ า นวิ ช าชี พ พัฒนาจัด ท าจรรยาบรรณในแต่ ล ะ
วิชาชี พและใช้เป็ นเครื่ องมือ เพื่อกากับควบคุ มภาคธุ รกิ จในสังกัดให้ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีธรรมาภิบาล มี
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ไม่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

๔.๔ สถาบันวิชาการ และรัฐวิสาหกิจ
(๑) ภาควิชาการ พัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อกระตุน้ สังคมให้ตื่นตัว ตระหนัก และเข้าร่ วมใน
การตรวจสอบปั ญหาที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล และการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ตลอดจนพัฒนา
เครื อข่ า ยที่ แ น่ นแฟ้ นกับ สื่ อ ภาคประชาสั ง คม และองค์ก รเอกชน เพื่ อ ที่ จ ะป้ อนข้อมู ล ที่ ถู ก ต้องและ
ครบถ้วนให้แก่แนวร่ วมในการต่อต้านทุจริ ตประพฤติมิชอบ
(๒) ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ ปรั บ ปรุ งวัฒ นธรรมองค์ ก รให้ มุ่ ง ประสิ ทธิ ภ าพและสร้ า ง
กระบวนการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดทาโครงการอย่างเป็ นระบบ มี การเปิ ดเผยข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วน เร่ งแก้ปัญหารัฐวิสาหกิ จที่มีผลการดาเนิ นงานขาดทุน โดยจัดทาแผนฟื้ นฟูที่มีเป้ าหมาย
และวิธีการดาเนิ นการที่ชดั เจนเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน
และประชาชนมีส่วนร่ วมในการลงทุนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า

๑๓๙

๔.๕ ภาคประชาสั งคม ประชาชน สื่ อ และภาคชุมชน
(๑) ภาคประชาสั งคม พัฒ นาทั ก ษะความเป็ นผู้น าตามระบอบประชาธิ ปไตย
เพื่อสามารถถ่ายทอดและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมชุ มชนท้องถิ่น รวมทั้งส่ งเสริ มบทบาท
สภาวัฒนธรรมจังหวัดให้เป็ นศูนย์กลางเผยแพร่ พฒั นาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยในระดับพื้นที่
(๒) ภาคประชาชน
(๒.๑) ศึกษาเรี ยนรู้ในเรื่ องในสิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ พัฒนาความรู้สึกในการ
เป็ นเจ้าของ หรื อให้เกิ ดจิ ตสานึ กในการปกป้ อง ดู แล และมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สามารถเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ใน
เวทีสาธารณะ และสามารถเข้าร่ วมกาหนดและตัดสิ นใจนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน
(๒.๒) รวมตัว กัน เป็ นองค์ ก รต่ า งๆ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และสร้ า ง
เครื อข่ า ยการท างานร่ วมกันที่ เข้ม แข็ง และร่ วมกัน จัดตั้ง องค์ก ารอิ ส ระต่ า งๆ เช่ น องค์ก ารอิ ส ระด้า น
สิ่ งแวดล้อม องค์การอิสระคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น และเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการของภาครัฐ
เพื่อสามารถเข้าร่ วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐ
(๓) ภาคสื่ อมวลชน
(๓.๑) เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวธิ ี ผ่านสื่ อทุกประเภทในรู ปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย โดยสอดแทรกในข่าว ละคร บท
เพลง และการละเล่นพื้นเมือง
(๓.๒) มีส่วนร่ วมกับภาคประชาสังคมและนักวิชาการตรวจสอบภาครัฐได้อย่าง
เข้มแข็ง และได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสังคม โดยมีการกาหนดมาตรฐานการนาเสนอข่าว มีการควบคุม
การปฏิบตั ิงานภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชี พ ที่เข้มงวด รัก ษาความเป็ นกลาง ความเป็ นอิส ระในการ
เสนอข่าว
(๓.๓) พัฒนาความสามารถในการรายงานข่าวในเชิ งสื บสวนที่ มีประเด็นเชิ ง ลึ ก
มี การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ และค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน
(๔) ภาคชุ มชน เข้าร่ วมในกระบวนการบริ หารการพัฒนาในชุ มชนท้องถิ่น โดยเข้าร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับจังหวัด เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และเข้าร่ วมกับองค์กรปกครอง

๑๔๐
ส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทาโครงการและการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน
ตลอดจนร่ วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานให้โปร่ งใส สุ จริ ต และเป็ นธรรม

บ ท ที่ ๗
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ส่ ู การปฏิบัตแิ ละ
การติดตามประเมินผล
๑ บทนา
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็ นต้นมา ที่ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ ยึดการพัฒนาแบบองค์รวมที่ มี คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา และต่อมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๙ ได้อญ
ั เชิ ญ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาเป็ นปรั ชญานาทางการพัฒนาและ
บริ หารประเทศ โดยปรั บ เปลี่ ย นวิธีก ารพัฒนาแบบแยกส่ วนมาเป็ นบู รณาการเชื่ อมโยงกันทุ กมิ ติเป็ น
องค์ร วม พร้ อมทั้ง ให้ค วามส าคัญต่ อ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนและทุ ก ภาคส่ วนของสั ง คมในทุ ก
ขั้นตอนการพัฒนา โดยวางแนวทางการบริ หารการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อการแปลงแผนไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ แต่
กระบวนการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และ ๙ ไปสู่ การปฏิบตั ิภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ดงั กล่าว ยังไม่
เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมเท่าที่ ควร สาเหตุ อนั เนื่ องมาจากในปี แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้เกิ ดวิกฤต
เศรษฐกิจทาให้ตอ้ งเร่ งฟื้ นฟูแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จและลดผลกระทบที่มีต่อคนและสังคม ส่ งผลให้การดาเนิ น
ยุทธศาสตร์ สาคัญกระทาได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งแนวคิดที่ยดึ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนายังเป็ นเรื่ องใหม่ที่หน่ วยงานส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจ จึงทาให้ไม่สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิผลเต็มที่
อย่างไรก็ตาม การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เป็ นการวางรากฐานธรรมาภิบาล
เพื่ อรองรั บ การปรั บ บทบาท ภารกิ จ และกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การภาครั ฐให้มุ่ ง สู่ ก ารดาเนิ นงานที่ มี
มาตรฐาน สามารถวัดผลงานที่ชดั เจน เปลี่ยนแนวคิดจากการควบคุมและดาเนินการเองของรัฐมาเป็ นการ
กากับดูแลและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนเกิดเครื่ องมือและระบบตรวจสอบ รายงานการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ก ารภาคราชการระดับต่ า งๆ ที่ นาไปสู่ ก ารบริ หารงานที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ อย่า งเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในส่ วน
ของภาครัฐอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนื่อง

๑๓๘
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงยึดกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ดงั กล่าว และให้ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วนในสังคมในการดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่ วม
วางแผน และร่ วมดาเนิ นการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่ วน อันเป็ นการระดม
ทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและผนึกพลังสังคมจากทุกภาคส่ วนให้เป็ นเครื อข่ายร่ วมขับเคลื่อน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของแผนไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมตลอดทั้งร่ วมติดตามตรวจสอบ
ผลการดาเนิ นงานตามแผนอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องสร้ างองค์ความรู้ ความเข้าใจในหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้กบั ภาคีทุกภาคส่ วนในทุกระดับ
ควบคู่ไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิ บตั ิ ด้วยการจัดทาและใช้แผนระดับต่ างๆ เป็ นเครื่ องมื อในการ
ขับเคลื่อนและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบให้
เอื้อ พัฒนาสร้างองค์ความรู้ เพื่อหนุ นเสริ มการขับเคลื่ อนให้สัมฤทธิ์ ผล และให้มีการติดตามประเมินผล
อย่างเป็ นระบบ

๒ วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริ มสร้ างบทบาทการมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคีพฒั นาขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิ บ ตั ิ
ด้วยการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ ระดับต่างๆ ที่ บูรณาการเชื่ อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๒.๒ เพื่อ ปรั บ ระบบการจัด สรรทรั พ ยากรและระบบงบประมาณให้เ อื้ อ ต่อ การขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ อย่างมี ส่วนร่ วม
๒.๓ เพื่อปรั บปรุ งและพัฒนากฎหมาย กฎระเบี ยบให้เอื้ อต่อการขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ใ ห้บ งั
เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล
๒.๔ เพื่อศึ กษาวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ พร้ อมทั้งสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ จากการลงมื อปฏิ บตั ิ
หนุ นเสริ มการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิ บตั ิ
๒.๕ เพื่อให้มี ก ารติ ดตามประเมิ นผลอย่า งเป็ นระบบและสร้ า งเครื่ องชี้ วดั การพัฒนาให้เป็ น
เครื่ องมื อในการติ ดตามประเมิ นผลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ

๓ แนวทางการพัฒนา

๑๓๙

๓.๑ เสริ มสร้ างบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคีพฒ
ั นาจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่ างๆ
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความสาคัญกับ
(๑) การจัดแบ่ งบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนา เพื่อสามารถดาเนิ นภารกิ จและความ
ร่ วมมือให้สนับสนุ นซึ่ งกันและกันอย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิ โดย
(๑.๑) ภาครัฐ ต้องปรับบทบาทจากผูก้ ากับ ควบคุ ม สั่งการ และดาเนิ นการเอง มา
เป็ นผูป้ ระสานสนับสนุน บริ การอานวยความสะดวก สามารถทางานกับภาคีพฒั นาในลักษณะหุ ้นส่ วนการ
พัฒนาที่คานึงถึงความต้องการของประชาชน
(๑.๒) ภาคเอกชน ต้องค านึ งถึ งความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม ชุ มชน ผู ้บริ โภค มี
กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่ทาลายคุณค่าทางวัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม มีการจัดการที่
โปร่ งใส เป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิจ และเข้ามามีบทบาทร่ วมจัดบริ การสังคมและกิจกรรมสร้างสรรค์
อื่นๆ ร่ วมกับภาครัฐ
(๑.๓) ภาคสถาบั นต่ า งๆ อาทิ สถาบันศาสนาจะมี บ ทบาทเป็ นแหล่ ง เผยแพร่
หลักธรรม ปลูกฝังทัศนคติการใช้หลักธรรมในการดาเนิ นชี วิต การช่วยเหลือเกื้ อกูลคนในสังคมและร่ วม
ดาเนิ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทเป็ นแหล่งให้ความรู ้ สร้างศักยภาพและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของเด็กเยาวชนและคนทุ กกลุ่ มวัย สื่ อจะมี บทบาทในการตรวจสอบเฝ้ าระวัง เป็ น
สื่ อกลางสะท้อนข้อเท็จจริ ง สร้างความรู้และกระแสสังคมเชิงสร้างสรรค์
(๑.๔) ภาคชุ มชน ต้องมีศกั ยภาพขีดความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการรวมกลุ่ม
เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้สามารถมีบทบาทเข้าร่ วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๒) สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ ใช้
ให้ กับภาคีพัฒนาทุกภาคส่ วนในทุกระดับอย่ างต่ อเนื่อง เพื่อสามารถมีส่วนร่ วมขับเคลื่ อนการพัฒนาและ
จัดทาแผนปฏิ บตั ิในระดับต่างๆ ผลักดันให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ การปรั บวิธีคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม เกิ ด
ความตระหนักเข้าใจ พร้ อมรั บกับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรู ้ เท่าทัน สามารถนาไปเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการ
ดารงชีวติ ได้
(๓) สนั บ สนุ น การจั ด ท า และใช้ แผนระดั บ ต่ า งๆ ที่ ส อดรั บ เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็ นเครื่ องมือสร้ างกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่ ู การปฏิบัติ ภายใต้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบูรณาการทีย่ ดึ พืน้ ที่ ภารกิจและการมีส่วนร่ วม โดย
(๓.๑) ใช้ กลไกกระบวนการ แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน ขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ สามารถประสานบทบาท ภารกิ จ แนวทาง และมาตรการ ตลอดจนวิ ธี ก ารท างาน
ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดรั บกันอย่างเป็ นระบบ มี การจัดสรรทรั พ ยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสม เกิ ด
การบูรณาการในแนวราบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถเชื่ อมโยงบทบาทจากภาคส่ วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๔๐
มาหนุนเสริ ม และนาไปสู่ การจัดทาแผนการลงทุนภาครัฐในระยะ ๓ ปี ที่ครอบคลุมแนวทางมาตรการที่มี
ลาดับความสาคัญสู งของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๓.๒) ใช้ กลไกกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของส่ วนราชการ ขับ เคลื่ อนและบู รณาการเข้า กับ มิ ติภ ารกิ จ งานตามอานาจหน้า ที่ ป กติ ข อง
กระทรวง ทบวง กรม และมิติพ้ืนที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนมิติตามระเบียบวาระงานพิเศษ
หรื อวาระแห่ งชาติ ที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากหลายหน่ วยงานมาร่ วมดาเนิ นการอย่างมี บูรณาการเพื่อ
สามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็ นระบบมากขึ้น
(๓.๓) ใช้ กลไกกระบวนการ แผนชุ มชน สร้ างการบูรณาการและความเชื่ อมโยงกับ
แผนท้ องถิ่นและแผนระดับต่ างๆ โดยกระบวนการแผนชุ มชนจะเป็ นเครื่ องมือสร้ างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ให้ชุมชนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุ มชน ทุนทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถจัดการตนเองให้
บรรลุ เป้ าหมายที่พึงปรารถนาได้ ส่ งผลให้ชุมชน ครอบครัว และคนในครอบครัวสามารถดารงชี วิตได้
อย่างมีความสุ ข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีพฒั นา
ในพื้นที่ ในกระบวนการจัดทาแผนชุ มชน และเชื่ อมโยงให้เกิ ดการบูรณาการกับแผนท้องถิ่ นและแผนใน
ลาดับที่สูงกว่า อาทิ แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
(๔) สนับสนุนให้ มีกลไกที่ปรึ กษาภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในระดับพืน้ ที่ โดยสนับสนุ นการจัดตั้งกลไกที่ปรึ กษาภาคประชาชน ในระดับปฏิ บตั ิการในพื้ นที่
ตั้ง แต่ระดับ จัง หวัด อาเภอ และท้องถิ่ น เพื่อให้ภ าคประชาชนมีส่ วนร่ วมในการให้ข อ้ คิดเห็ นต่อการ
ดาเนิ น นโยบายยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การจัดระบบบริ ห ารและบริ ก าร รวมทั้ง การติ ด ตาม
ประเมินผลที่สามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการดาเนินงาน
ภาคราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองความต้องการและประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างแท้จริ ง

๑๔๑

๑๔๒

๓.๒ กาหนดแนวทางการลงทุนที่สาคัญตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๐ เพื่อภาคีพฒั นาทุกภาคส่ วนสามารถผลักดันนาไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาทภารกิจของตน และสร้างการ
มีส่วนร่ วมจากภาคส่ วนต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องร่ วมดาเนิ นการ รวมทั้งสามารถระดมการจัดสรรทรัพยากรจาก
ภาคส่ วนต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดย
(๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และการ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให้ เ ป็ นรากฐานที่มั่น คงของประเทศ มีแ นวทางการ
ลงทุนที่สาคัญในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๑.๑) การพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่ างครบวงจร มุ่งการส่ งเสริ ม การป้ องกัน การรักษา การ
ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจ พัฒนาคุ ณภาพบริ การและการผลิ ตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะการสร้ างนวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบ
ประกันสุ ขภาพที่เชื่ อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ สวัสดิ การข้าราชการ การประกันสังคม และการสร้าง
หลักประกันสุ ขภาพ ซึ่ งเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคร่ วมกับชุ มชนและนาไปสู่ การเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว
(๑.๒) การเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มุ่งเน้นการบริ หารจัดการองค์ความรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชน และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ควบคู่กบั การให้มีกลไกหน่วยเคลื่อนที่ไปกระตุน้ ให้
เด็กทุกวัยและผูป้ กครอง ตื่นตัวในการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตและให้เด็กมีพฒั นาการตามวัยอันควร การจัดหา
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนอย่างทัว่ ถึง และสร้างโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่ องด้วยการให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษาที่เชื่ อมโยงกับความต้องการกาลังคนและการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(๑.๓) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการวิ จั ย และพั ฒ นา ด้ ว ยการปลู ก ฝั ง การเรี ยนรู้
วิท ยาศาสตร์ ต้ งั แต่ วยั เด็ ก ที่ ต่อเนื่ องเชื่ อมโยงทุ ก ระดับการศึ กษา การสร้ างนัก วิจยั รุ่ นใหม่ ใ นกาลัง คน
ระดับกลาง/ระดับสู ง การสร้างสิ่ งจูงใจทั้งด้านกายภาพและเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม
(๑.๔) การพัฒนาศั กยภาพชุ มชนอย่ างต่ อเนื่ อง ด้วยการจัดทาแผนชุ มชนแบบมี
ส่ วนร่ วม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการบ่มเพาะวิสาหกิจชุ มชน สนับสนุ นการรวมกลุ่มเป็ นสหกรณ์
ต่ า งๆ ที่ เ น้ น การพัฒ นาระบบและการสร้ า งเครื อข่ า ยสหกรณ์ การเพิ่ ม ทัก ษะความรู ้ ใ นการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ควบคู่กบั การขยายโอกาสในการเข้าถึ งแหล่งทุนทั้งระดับชุ มชนและระดับชาติ รวมทั้ง
การสร้างกลไกให้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นแหล่งทุนที่สาคัญ

๑๔๓
(๑.๕) การสร้ า งหลัก ประกัน สั ง คมให้ ผู้ อ ยู่ ใ นเศรษฐกิจ นอกระบบได้ รั บ การ
คุ้มครองทางสั งคมอย่ างทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูส้ ู งอายุและคนพิการในชุ มชน และให้มีบริ การจัดหาที่อยู่
อาศัยถาวรสาหรับผูม้ ีรายได้น้อยที่มีการดูแลชุ มชนน่ าอยู่ ทั้งนี้ ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทร่ วมในทุก
กิจกรรม
(๑.๖) การบูรณาการการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน สร้าง
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ ที่ทาให้สัดส่ วนคดีอาชญากรรมต่างๆ และปั ญหายาเสพติดลดลง รวมทั้ง
การลดข้อขัดแย้งในชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
(๑.๗) การแก้ ไขปั ญหาความยากจนอย่ างบู รณาการทั้งการพัฒนาด้ านกายภาพและ
การพัฒนาฐานความรู้ ที่ขบั เคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่ มีบทบาทชัดเจนระหว่างภาคราชการส่ วนกลาง
ระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ชุ มชน คานึ งถึงความพอเพียงและนาไปสู่
ความสุ ข
(๑.๘) การเสริ มสร้ างทุนวัฒนธรรมและการนาไปสร้ างสรรค์ คุณค่ าทางเศรษฐกิจ
ที่อนุ รักษ์และสื บทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้คงอยู่เป็ นเอกลักษณ์ ไทย สื บสานไปสู่ คนรุ่ น
ต่อไป และนาวัฒนธรรมที่ เป็ นจุ ดแข็งมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสังคม ในการสร้ างนวัตกรรม
ให้กบั สิ นค้าและบริ การ และนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
(๑.๙) การส่ งเสริมบทบาทสื่ อและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการผลิต
สื่ อสร้ างสรรค์ที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทร่ วม การรณรงค์สร้ างภูมิคุม้ กันสื่ อร้ ายและสร้ างกระแสครอบครั ว
อบอุ่นผ่านสื่ อทุกรู ปแบบ ควบคู่กบั การส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชนในด้านการศึกษา การพัฒนากาลังคน การ
สร้างอาชีพแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสและคนพิการ และการร่ วมเฝ้ าระวัง รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
(๒) การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุ ลและยั่งยืน มีแนวทางการลงทุนที่สาคัญใน
ระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๒.๑) การปฏิ รู ป ระบบการออม ให้ มี ค วามครอบคลุ ม ครบถ้ว นส าหรั บ ก าลัง
แรงงานของประเทศทั้งหมด ๑๓ ล้านคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบาเหน็จบานาญ และ
การออมเพื่อการชราภาพสาหรับแรงงานนอกระบบ
(๒.๒) การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มและการพัฒนาห่ วงโซ่ อุปทาน ในสาขาการผลิตและ
บริการทีม่ ีศักยภาพ รายสาขา/รายพืน้ ที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาการรวมกลุ่ มในเชิ งอุ ตสาหกรรมและในเชิ งพื้นที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต์ สิ่ งทอและ
เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป บริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ง การขับ เคลื่ อนผูป้ ระสานการพัฒ นาคลัส เตอร์ และติ ดตาม
ประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอร์ในภาคการผลิตและบริ การ
(๒.๓) ปฏิรูประบบนวัตกรรม (Innovation System Reform) อย่ างครบวงจร ทั้ง
สถาบันการศึ กษา สถาบันวิจยั จัดตั้งกองทุนและบริ ษทั ร่ วมทุ น และสานักงานอนุ ญาต รวมทั้งศูนย์การ
กระจายนวัตกรรม เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างก้าวกระโดด

๑๔๔
(๒.๔) สร้ างฐานการทา Value Creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรั บปรุ ง และ
กระจายพันธุ์ทดี่ ีในสิ นค้ าเกษตร ให้เกษตรกรใช้อย่างทัว่ ถึงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของสิ นค้าหลักที่
สาคัญที่เป็ นอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร์ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน ยางพารา
โดยภาครั ฐเป็ นผูร้ ั บผิดชอบหลักในการผลิ ตและตรวจสอบคุ ณภาพพันธุ์ หลัก แล้ว สนับสนุ นให้ส ถาบัน
เกษตรกรและชุมชนเป็ นผูผ้ ลิตเป็ นพันธุ์ขยายและกระจายสู่ เกษตรกรในพื้นที่
(๒.๕) ลดต้ นทุนด้ านขนส่ งและโลจิสติกส์ พัฒนาและขยายขีดความสามารถของ
โครงข่ายการขนส่ งทางราง ทางน้ า ทางท่อ ระบบการขนส่ งสนับสนุ น (Feeder) และศูนย์รวบรวมและ
กระจายสิ นค้า ตามจุดยุทธศาสตร์ ฐานการผลิ ตของประเทศ เพื่ อรองรั บ ระบบการขนส่ งต่อเนื่ องหลาย
รู ปแบบ (Multimodal) รวมทั้งการลงทุ นพัฒนาระบบอานวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ งมวลชน
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลให้มีความสมบูรณ์ และการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการใช้พลังงานของ
ระบบขนส่ งสาธารณะเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิง
(๒.๖) การลงทุนเพื่อพัฒนาบริ การภาครั ฐ พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ และระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิ คส์ (e-Government) เช่ น ระบบสาธารณสุ ข (e-Health) ระบบ
การศึกษา (e-Education) และระบบบริ การภาครั ฐ (e-Services) เป็ นต้น โดยคานึ งถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี และความคุม้ ค่าในการลงทุนเพื่อรองรับการให้บริ การแก่ประชาชน และภาคธุ รกิจ
(๒.๗) การลงทุ น เพื่อ สร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารพื ้น ฐานที่ส มดุ ล และเป็ น
ธรรม ขยายโครงข่ายการให้บริ การโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ชนบท และการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ยนและชุมชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการ
พัฒนาความรู ้ ข องนัก เรี ย นและประชาชนในชนบท รวมทั้ง การพัฒนาแหล่ ง น้ า และระบบน้ า เพื่ อการ
อุปโภคบริ โภคในพื้นที่ชนบทให้ทวั่ ถึง เพียงพอ ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน้ าสู ญเสี ยของโครงข่ายระบบประปา
(๒.๘) สร้ างความมั่นคงด้ านพลังงาน จัดหาแหล่งพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มเติม รวมทั้งหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่มีความคุ ม้ ค่าเชิ งพาณิ ชย์หรื อมีตน้ ทุ นต่ า ตลอดจนการสารอง
แหล่ ง พลัง งาน รวมทั้ง เร่ ง พัฒ นาเทคโนโลยีแ ละการลงทุ น แหล่ ง พลัง งานทดแทน เช่ น การผลิ ต
ก๊ า ซโซฮอล์และไบโอดีเซล การขยายสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) การวิจยั พัฒนา
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็ นต้น
(๓) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพและการสร้ างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม มีแนวทางการลงทุนที่สาคัญในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๓.๑) พัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อกาหนดเขตพืน้ ที่และ
สร้ างแนวกันเขตอนุ รักษ์ ที่ชัดเจน โดยรัฐดาเนิ นการร่ วมกับชุ มชนในการกาหนดแนวเขต ใช้แผนที่ ๑:
๔๐๐๐ เป็ นฐานในการจัดทาระบบข้อมูล ดาเนิ น การสอบสวนสิ ท ธิ์ และจัดทาทะเบี ย นการบุ ก รุ ก ใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินให้ผไู ้ ร้ที่ทากินมีปัจจัยการผลิตเป็ นของตนเอง

๑๔๕
(๓.๒) พัฒนาแหล่งนา้ เพือ่ การใช้ ประโยชน์ โดยการสร้างฝายต้นน้ าเพื่อเพิ่มการเก็บ
กักน้ าไว้ในดิน พัฒนาระบบประปาให้พอเพียงทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ น เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกักแหล่ง
น้ า ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ า ธรรมชาติ ขุ ด สระน้ า ในไร่ น า พัฒ นาแหล่ ง น้ า ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่
เหมาะสม พัฒนาระบบเชื่ อมโยงกระจายน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุ่มน้ า
อย่างบูรณาการ รวมทั้งการฟื้ นฟูน้ าใต้ดินในกรุ งเทพและปริ มณฑล และปรับปรุ งระบบติดตามน้ าใต้ดินใน
พื้นที่วกิ ฤต
(๓.๓) ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุ งระบบระบายน้ าและป้ องกันน้ า
ท่วมชุมชนเมืองที่เสี่ ยงภัยจากน้ าหลากล้นตลิ่ง จัดทาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ การเตือนภัยพื้นที่
ต้นน้ าและการพยากรณ์ระดับน้ า การเตือนภัยน้ าท่วม แผ่นดินถล่ม การสร้างความปลอดภัยเขื่อน
(๓.๔) ลงทุนในการสร้ าง ขยาย และปรั บปรุ งระบบบาบัดน้าเสี ยรวม และระบบ
กาจัดขยะชุ มชนแบบรวมศูนย์ ทวั่ ประเทศให้ มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมพืน้ ที่วิกฤตและแหล่ งท่ องเที่ยว
โดยรั ฐบาลกลางร่ วมสนับ สนุ น งบประมาณบางส่ วนแก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น และให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเก็บค่าบริ การบาบัดกาจัดของเสี ยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริ งในการดาเนิ นการ
(๓.๕) ปรับเปลีย่ นมาใช้ เครื่องยนต์ และพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปัญหามลพิษ ทาง
อากาศ โดยภาครั ฐลงทุ นปรั บเปลี่ ย นระบบเครื่ องยนต์และพลัง งานเชื้ อเพลิ ง ที่ ใ ช้ก บั รถยนต์ข องทาง
ราชการและรถประจาทาง ขสมก. ทั้งหมด มาใช้เครื่ องยนต์และพลังงานที่สะอาด
(๓.๖) การสนับสนุนธุรกิจ Recycle และการจัดการของเสี ยอันตราย โดยรัฐกาหนด
มาตรการจูงใจด้านภาษี ผลักดันให้สถาบันการเงิ นให้สินเชื่ อเงิ นกูด้ อกเบี้ยต่ าแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจทั้งชุมชน
และเอกชน ส่ งเสริ มการลงทุ น ของเอกชนในการจั ด การของเสี ยอั น ตราย ปรั บ ปรุ งและออก
กฎ ระเบียบ กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อให้ผปู้ ระกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑ์ของตน การประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชนเพื่อเป็ นพลังงาน และหาเทคโนโลยี
ในการลงทุนที่เหมาะสม
(๓.๗) สร้ างระบบจั ดการฐานข้ อมู ลและสร้ างศู นย์ ข้อมู ลระดับชาติด้านทรั พยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดด้านอนุกรมวิธาน คุณสมบัติ การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นที่เกี่ ย วข้อง โดยระบุชุ ม ชนเจ้า ของภูมิปัญญา โดยให้มีระบบบริ หารจัดการที่สามารถคุม้ ครอง
การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่เป็ นธรรม
(๔) การเสริ ม สร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารจั ดการประเทศ มี แนวทางการลงทุนที่
สาคัญในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อาทิ

๑๔๖
(๔.๑) รณรงค์ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก ธรรมาภิ บ าล ค่ า นิ ย มวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย
วัฒนธรรมสั นติวิธีแก่ ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่ วน และทุกสถาบัน/หน่ วยงาน/องค์ กร ดาเนิ นการผ่าน
สื่ อทุ ก ประเภทด้ ว ยรู ปแบบที่ ห ลากหลาย เข้ า ใจง่ า ย เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย สนั บ สนุ น สถาบั น
การศึกษา/วิชาการจัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับชุ มชน เพิ่มพื้นที่สาธารณะทาง
สังคมให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมติดตามตรวจสอบนโยบายสาธารณะต่างๆ
(๔.๒) การเปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาชนได้ เข้ าร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดาเนินการ ร่ วม
รั บ ผิด ชอบ และร่ ว มตรวจสอบในกระบวนการบริ หารจั ด การประเทศ โดยการแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง กลไก
ขั้นตอน และกระบวนการดาเนิ นการของภาครั ฐ โดยเฉพาะโครงการที่ ใช้งบประมาณสู ง โครงการที่ มี
ลักษณะสนับสนุน/ส่ งเสริ ม/ควบคุม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางทั้งทางตรงทางอ้อม เปิ ด
โอกาสให้ภาคประชาชนและภาคีที่มีส่วนได้เสี ยได้เข้าร่ วมเป็ นคณะทางาน คณะอนุกรรมการ
(๔.๓) ปฏิ รู ป กฎหมาย กฎระเบี ย บ ขั้ น ตอน กระบวนการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคม เพื่อ สร้ า งความเป็ นธรรมในการจั ด สรรผลประโยชน์ จ ากการพัฒ นา โดยศึ ก ษา
ทบทวน เพื่อจัดทาหรื อแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่มีลกั ษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของส่ วน
ราชการในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมให้เ อื้ อต่อ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน ให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยผลการศึกษา/วิเคราะห์โครงการ และรับฟั งความคิดเห็นจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน ภาคชุมชน
(๔.๔) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การพั ฒ นาวัฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนการลงทุนด้านการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องหลากหลาย
ทั้งจากประสบการณ์ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวธิ ี ตลอดจนหลักการที่วา่ ด้วยการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้มีกรอบแนวคิด แนวทางที่เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑)

๓.๓ เร่ งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ให้ บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ภายใต้กรอบการปรับปรุ งพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการ
บริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี การปรั บ โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ การเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ การแก้ไขปั ญหาความยากจน การป้ องกันการทุจริ ต การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง
ทัว่ ถึ ง ตลอดจนการมีภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในยุคโลกาภิวตั น์ และเร่ งรัดการ

๑๔๗
พัฒนาบุ ค ลากรทางกฎหมายให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทันต่ อความจ าเป็ นของทางราชการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีแนวทางการปรับปรุ งและเร่ งผลักดันออกกฎหมายในด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) ด้ า นสั ง คม โดยมี ก ฎหมายที่ ต้อ งเร่ ง ผลัก ดัน ให้ มี ก ารประกาศใช้พ ร้ อมทั้ง เร่ ง รั ด
ปรับปรุ งแก้ไขและยกร่ างขึ้นใหม่ โดย
(๑.๑) เร่ งผลักดันให้ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... พระ
ราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ....
ร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
(๑.๒) เร่ งรั ดปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมาย อาทิ ร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต พ.ศ. .... พระราชบัญญัติคุ ้มครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติจดั ตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑.๓) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารยกร่ างกฎหมายใหม่ อาทิ ก ฎกระ ทรวงว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาเอกชน พระราชบัญญัติ เกี่ ยวกับเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองสิ ทธิ ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมชุมชน
(๒) ด้ านเศรษฐกิจ โดยมีกฎหมายที่ตอ้ งเร่ งผลักดันโดยเร็ วพร้ อมทั้งเร่ งรัดปรับปรุ งและ
กฎหมายที่ตอ้ งผลักดันให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
(๒.๑) เร่ งผลักดันออกเป็ นกฎหมายโดยเร็ว อาทิ ร่ างพระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบัน
การเงิ น พ.ศ. .... ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก พ.ศ. .... ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
แฟรนไซส์ พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กาหนดมาตรการป้ องกันการนาเข้าสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิ จแห่ งชาติ
พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติ บริ หารการขนส่ ง พ.ศ. .... ร่ า งพระราชบัญญัติ ระเบี ย บบริ หารราชการ
นครท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ า พ.ศ. ....
(๒.๒) เร่ งรัดปรับปรุ งกฎหมาย อาทิ ร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน (ฉบับที่
....) พ.ศ. ..... ร่ างพระราชบัญญัติลม้ ละลาย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
( ฉ บ บั ที ่ . . . . ) พ . ศ . . . . .
ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บ ญั ญ ตั ิส ิ ท ธิ บ ตั ร ( ฉ บ บั ที ่ . . . . ) พ . ศ . . . . .
ร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุ นซึ่ งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๘
(๒.๓) ผลักดันให้ มีผลบังคับใช้ กฎหมายได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม อาทิ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็นพฤติกรรมอานาจเหนื อตลาด พระราช
กฤษฎี ก ารองรั บ พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ร่ า งกฎหมาย
กระทรวงการคลังว่าด้วยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจานาตราสารหนี้
(๓) ด้ านสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ โดยมีกฎหมายที่ ตอ้ งเร่ งผลักดันโดยเร็ ว
พร้อมทั้งเร่ งรัดปรับปรุ งแก้ไข โดย
(๓.๑) เร่ งผลัก ดัน ออกเป็ นกฎหมายโดยเร็ ว อาทิ ร่ า งพระราชบัญญัติ เสริ ม การ
จัดการของเสี ยอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... ร่ าง
พระราชบัญญัติอุท ยานแห่ งชาติ พ.ศ. .... ร่ า งกฎหมายควบคุ มการเข้าถึ งทรั พ ยากรพันธุ กรรมและการ
แบ่งปั นผลประโยชน์จาการนาทรัพยากรพันธุ กรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยั และเพื่อการค้า ร่ าง
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(๓.๒) เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย อาทิ พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
(๔) ด้ า นธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารจั ด การประเทศ โดยมี ก ฎหมายที่ ค วรต้อ งเร่ ง
ปรับปรุ งแก้ไข อาทิ ร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่....) พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่....)
พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติวธิ ี การงบประมาณ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๒)

๓.๔ ศึ ก ษาวิจัย สร้ างองค์ ค วามรู้ แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่อหนุ นเสริ มการขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ แ ผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่ การปฏิบัติ โดยให้ค วามสาคัญ กับ การศึก ษาวิจยั สร้ างองค์
ความรู ้ ที่จะช่วยสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และการเผยแพร่ ขยายผลให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ในระดับการปฏิบตั ิ
และระดับนโยบายได้ต่อไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจยั หลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๐ อันได้แก่
(๑) การพั ฒ นาคุ ณภาพคนและสั งคมไทยสู่ สั งคมแห่ ง ภู มิ ปั ญญาและการเรี ยนรู้ ควร
ดาเนิ นการศึ ก ษาวิจ ยั สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ นด้า นต่ า งๆ อาทิ การศึ ก ษาผลกระทบจากการขยายอายุก าร
เกษียณเป็ น ๖๕ ปี ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชี วิตความเป็ นอยู่ การศึกษากรอบการลงทุนทางสังคมเชิ ง

๑๔๙
รุ กในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (KPI) อย่างมีบูรณาการ การศึกษาประเภทของกิจกรรม
ในภาคการผลิ ตและบริ การตามลาดับขั้นการพัฒนา การศึ กษาการลงทุ นด้านสุ ขภาพที่ มุ่งพัฒนาระบบ
สุ ขภาพอย่างครบวงจร
(๒) การเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให้ เ ป็ นรากฐานที่ มั่ น คงของ
ประเทศ ควรด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จ ัย สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ นด้า นต่ า งๆ อาทิ การศึ ก ษาเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
การวิจยั องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่มีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่
(๓) การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยั่งยืน ควรดาเนินการศึกษาวิจยั สร้างองค์
ความรู ้ในด้านต่างๆ
(๓.๑) ด้ านการบริ หารเศรษฐกิจส่ วนรวม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออมและ
การพัฒนาระบบการออมระยะยาว และการศึกษาระบบการเงินระดับรากฐาน
(๓.๒) ด้ า นการการปรั บ โครงสร้ า งการผลิต ให้ ผลิต ภาพการผลิต และคุ ณค่ า ของ
สิ นค้ าและบริการ บนฐานความรู้ และความเป็ นไทย ควรดาเนินการศึกษาวิจยั ในด้านต่างๆ อาทิ

๑๕๐
๑) การปรับโครงสร้ างด้านเกษตร ควรมี การศึกษาวิจยั โอกาสและความ
เป็ นไปได้ในการเพิ่มพูนมูลค่าสิ นค้าเกษตรและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การศึกษาวิจยั การบริ หารจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ในกลุ่มสิ นค้าที่มีการเน่าเสี ยง่ายและมีปัญหาราคาตกต่าเป็ นประจาทุก
ปี การศึ ก ษาวิจยั แนวทางการบริ หารจัด การสิ น ค้า เกษตรของไทยที่ มี ศกั ยภาพทางการตลาดจากการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรสู่ สังคมผูส้ ู ง อายุและการตระหนักเรื่ องสุ ขอนามัย ของผูบ้ ริ โภค การ
ศึกษาวิจยั ความต้องการของตลาดในการรองรับสิ นค้าเกษตรในกลุ่มต่างๆ ที่มีการเพิ่มมูลค่าและมีศกั ยภาพ
ในด้านการตลาด
๒) การปรั บ โครงสร้ า งด้า นอุ ต สาหกรรม เน้น การศึ ก ษาวิ จ ัย ในเชิ ง ลึ ก
เพื่อให้มีการลงทุนในการสร้าง พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพสู ง และอุตสาหกรรมใหม่
โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งด้า นชี ว ภาพ การวิจ ยั เพื่ อ พัฒ นาและประยุก ต์น วัต กรรมทาง
เทคโนโลยีที่สาคัญ ๘ สาขานามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
๓) การปรับโครงสร้างภาคบริ การ เน้นการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการผลิตภาค
บริ การของประเทศไทย การวิจยั ตลาดการท่องเที่ยวในเชิ งลึ กเพื่อให้สามารถเชื่ อมโยงระหว่างตลาด กับ
รสนิยมและความต้องการสิ นค้า และบริ การอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของภาคบริ การใหม่ที่มีศกั ยภาพตลอดทั้งห่ วงโซ่ มูลค่า อาทิ ธุ รกิจบริ การด้านการศึกษา บริ การ
สุ ขภาพ และสปา ธุ รกิจก่อสร้างและซ่อมเรื อต่อเรื อไทย
๔) การค้าและการลงทุน ควรมีการศึกษาในเชิ งลึกถึงปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของประเทศ การศึกษาในเชิงลึกเพื่อกาหนด/ปรับปรุ งมาตรการส่ งเสริ ม
การลงทุนทั้งที่อยูใ่ นรู ปสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีอากร สิ ทธิ ประโยชน์ที่ไม่ใช้ภาษีอากรเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ และสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
(๓.๓) ด้ านปัจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
สนับสนุนการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจและการลงทุน ควรดาเนินการศึกษาวิจยั ทางด้านต่างๆ อาทิ
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริ การโลจิสติกส์ ควรมีการศึกษาสารวจการ
เคลื่ อนย้ายสิ นค้าเต็มรู ปแบบทัว่ ประเทศ การศึกษาและจัดทาข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ การประเมิ นผลการพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ ไทย การศึ กษาเพื่อพัฒนาธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ ก าร โล
จิ สติกส์ การศึกษาเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาระบบเชื่ อมโยงเครื อข่ายข้อมูลภาครัฐและโลจิสติกส์ เพื่อการ
นาเข้าส่ งออก การศึกษาเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเครื อข่ายโลจิสติกส์ เชื่ อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจน
การศึ กษาวิจยั และส่ งเสริ มให้มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการระบบโลจิ
สติกส์

๑๕๑
๒) ด้านพลังงาน ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาพลังงานนิ วเคลี ยร์ เพื่อ
การผลิตไฟฟ้ า เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติควบคู่
ไปกับการศึกษาพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ การศึกษาตลาดของไบโอดี เซลทั้งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน
(๔) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพและการสร้ างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ควรดาเนินการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ในด้านต่างๆ อาทิ
(๔.๑) การพัฒนาคุณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ควรมี
การศึก ษาเพื่อ วางระบบการจัด ทาอนุ ก รมวิธ านความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทยให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ การศึกษาวิจยั เพื่อเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู ้ใหม่
(๔.๒) การสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการพัฒนา การศึกษาวิจยั เพื่ อวางระบบการจาแนกประเภท
พื้ นที่ คุ ้ม ครองและพื้ นที่ อนุ รัก ษ์ใ ห้ส อดคล้องกับ ข้อเท็จจริ ง การศึ ก ษาวิ จยั และส ารวจเพื่ อการพัฒนา
ทรัพยากรแร่ ในอนาคต การศึกษาบทบาทของชุ มชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในระบบลุ่มน้ า และ
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมการบริ หารจัดการน้ าชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าและ
เพิ่มมูลค่าน้ า
(๔.๓) การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ดีเพื่อ ยกระดับ คุ ณภาพชี วิต และการพัฒ นาที่
ยัง่ ยืน ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ มเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ศึกษาแนวทางและมาตรการส่ งเสริ มธุ รกิ จริ ไซเคิลขยะมูลฝอย ศึกษาแนวทาง
การใช้เครื่ องมือทางการเงินการคลังส่ งเสริ มการผลิตและบริ โภคที่สะอาด
(๕) การเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ ควรดาเนิ นการศึกษาวิจยั
สร้างองค์ความรู ้ในด้านต่างๆ อาทิ
(๕.๑) การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ควรมีการศึกษาวิจยั เชิง
ลึ กทั้งในด้านการเสริ มสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายระเบียบ
ราชการเพื่อสร้างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จในสังคม การศึกษาวิจยั ระบบการจัดสรรทรัพยากรที่ช่วย
เสริ มความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ท้องถิ่ น การปรับปรุ งบทบาทภารกิจ หน้าที่
ระบบงานและขนาดหน่วยงานภาครัฐ การวิจยั ความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิภารกิจภาครัฐ และการสร้างระบบ
จัดการความรู้ในองค์กร และ e-Government

๑๕๒

(๕.๒) การเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็งของภาคประชาชนให้ เข้ าร่ วมในการบริ หาร
จัดการประเทศ ควรมี การติ ดตามติดตามประเมินผลบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการ
บริ หารจัดการประเทศ
(๕.๓) การเสริมสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ควรมีการศึกษาบทบาท
ผูน้ าทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การพัฒนาประชาธิ ปไตยและหลัก ธรรมาภิ บาล การวิจยั แนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิ ปไตยกับการดาเนินวิถีชีวติ ของชุมชนสังคมไทย
(๕.๔) การกระจายอ านาจและการพั ฒ นาพื้น ที่
องค์ความรู้ในเรื่ องสาคัญ อาทิ

ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย สร้ า ง

๑) ด้านการกระจายอานาจ เน้นการศึกษาทบทวนปรับบทบาทภารกิ จของ
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมเกื้อกูลกัน การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเงิน
การคลัง และการบริ หารจัด การให้อ งค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น สามารถรั บ ผิด ชอบดาเนิ นภารกิ จที่ ไ ด้รั บ
การถ่ายโอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เน้นการจัดการรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละระดับอย่าง
สอดรับกับภารกิจ และความต้องการใช้จ่ายในการจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควบคู่
กับการศึกษารู ปแบบทางเลื อกและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองท้องถิ่ นในการพัฒนา
จัดเก็บ รายได้ข องตนเอง และมี การติ ดตามประเมิ นผลสั มฤทธิ์ และผลกระทบการดาเนิ นนโยบายการ
กระจายอานาจ ควบคู่กบั การพัฒนาองค์ความรู ้และข้อเสนอเชิงนโยบายส่ งเสริ มการกระจายอานาจ
๒) ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมือง ควรมีการศึกษาแนวโน้มและผลกระทบ
ของการขยายตัวของเมืองและระบบชุ มชนในระดับประเทศ ภาคและพื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริ ญใน
ภูมิภาค การจัดทาและขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาเชิ ง พื้ นที่ ข องประเทศ การวางยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาเมื องและระบบชุ ม ชนเมื องอย่า งยัง่ ยืนในพื้นที่ ศู นย์ก ลางเศรษฐกิ จหลัก ของประเทศ การศึ ก ษา
รู ปแบบ ระบบและกลไกการบริ หารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่เชื่ อมโยงชุ มชนท้องถิ่ นกับ
ภูมิภาคและส่ วนกลาง
(๕.๕) การขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่ ู การปฏิบัติและติด ตามประเมินผล ควรมีการ
พัฒ นาระบบติ ด ตามประเมิ นผลและสร้ า งดัช นี ช้ ี ว ดั ความส าเร็ จ ของการพัฒนาทุ ก ระดับ การติ ดตาม
ประเมินผลสาเร็ จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และแผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น โดยใช้
ดัช นี ช้ ี วดั ผลกระทบการพัฒนา และการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบบริ หารจัดการสถิติเพื่อการวางแผน
และติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม

๑๕๓
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๓)

๑๕๔

๔ การติดตามประเมินผล
๔.๑ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้ างดัชนีชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ โดย
(๑) สนับ สนุ นการพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการบริ หาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบตั ิงาน โดยให้มีมาตรฐานและมีวิธีวดั ผลงานที่ชดั เจน
ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบและเปรี ยบเทียบผลระหว่างหน่วยงานได้ รวมทั้งสามารถวัดผลได้ใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ หน่วยงาน และระดับบุคคล
(๒) สนับสนุนให้ทุกส่ วนราชการพัฒนาเข้าสู่ ระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริ หาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบตั ิภารกิจเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อส่ วนรวม มีความคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความโปร่ งใส และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน
(๓) สนับสนุ นการพัฒนาและจัดทาดัชนี ช้ ี วดั ผลสาเร็ จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ในระดับภาพรวมของแผนฯ ระดับยุทธศาสตร์ และความเชื่ อมโยงกับแผนระดับอื่นๆ ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๐ อาทิ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น แผนปฏิ บ ตั ิราชการระดับ
กระทรวง ระดับภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และระดับท้องถิ่ น ชุ มชน รวมทั้งพัฒนาดัชนี ช้ ี วดั ผลกระทบขั้น
สุ ด ท้า ยของการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๐ ที่ มุ่ ง สู่ สั ง คมอยู่ เ ย็ น เป็ นสุ ข ร่ ว มกัน โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็ นเครื อข่ายการติดตามประเมินผล ให้เกิ ด
การยอมรับและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ต่อไป
(๔) สร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจ สร้ า งทัก ษะกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละองค์ค วามรู ้ ด ้า น
การติดตามประเมินผล และการจัดทาดัชนี ช้ ี วดั การพัฒนาแก่ บุคลากร หน่ วยงาน องค์ก ร และภาคี การ
พัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งเผยแพร่ รายงานด้านการติดตามประเมินผลสู่ สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ สนับสนุนการพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลในทุกระดับและการเชื่ อมโยงโครงข่ ายข้ อมู ล
ข่ าวสารระหว่ างหน่ วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพืน้ ทีแ่ ละท้ องถิ่น โดย
(๑) สนับสนุ นให้หน่วยงานระดับนโยบายด้านข้อมูลพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และ
ระบบบริ หารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ส่ งเสริ ม
การพัฒนาข้อมูลเพื่อการเฝ้ าระวังและบ่งชี้ ทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ เศรษฐกิ จ สังคมของ

๑๕๕
ประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดาเนินนโยบาย การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเชื่ อมโยงเป็ นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารเป็ นระบบที่ทนั สมัย ถูกต้อง แม่นยา ได้มาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับ ง่ายต่อการเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูล ใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ ว
(๒) สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายข้อมูลร่ วมกันโดยให้จงั หวัดประสานกับสถาบันการศึกษา
ในการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถิ่ น และชุ มชน และ
ส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงโครงข่ายข้อมูลระดับจังหวัด ท้องถิ่ น และชุ มชนเข้ากับส่ วนกลาง ให้เป็ นระบบที่
เข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว

ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
๑ ความนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็ นจุ ดเปลี่ ย นสําคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศและเป็ นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็ นเครื่ องมือช่วยพัฒนา
ให้คนมีความสุ ขและมีคุณภาพชี วิตที่ดี ข้ ึน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่ วนมาเป็ นบูรณา
การแบบองค์รวม เพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็
ตามในปี แรกของแผนฯ ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิ จอย่างรุ นแรง และส่ งผลกระทบต่อคน
และสังคมเป็ นอย่างมาก จึ งต้องเร่ งฟื้ นฟูเศรษฐกิ จให้มีเสถี ยรภาพมัน่ คง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่
ก่อให้เกิดปั ญหาการว่างงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อญั เชิ ญ “ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณา
การเป็ นองค์ร วมที่ มี “คนเป็ นศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” ต่ อ เนื่ อ งจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๘ โดยให้
ความสํา คัญกับ การแก้ปั ญหาจากวิก ฤตเศรษฐกิ จให้ลุ ล่วง และสร้ า งฐานเศรษฐกิ จภายในประเทศให้
เข้มแข็งและมี ภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดี ยวกันมุ่งการพัฒนาที่สมดุ ลทั้ง
ด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สรุ ปได้วา่ ประสบความสําเร็ จที่น่าพอใจ เศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ องในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ ๕.๗ ต่อปี เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จปรับตัวสู่
ความมัน่ คง ความยากจนลดลง ขณะเดี ยวกันระดับคุ ณภาพชี วิตของประชาชนดี ข้ ึนมาก อันเนื่ องมาจาก
การดําเนิ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุ ขภาพที่มีการปรับปรุ งทั้งด้านปริ มาณและ
คุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่ วนใหญ่ของประเทศ และการลดลงของปั ญหายาเสพติด แต่เศรษฐกิจไทยยัง
ไม่เข้มแข็งและอ่อนไหวต่อความผันผวนของปั จจัยภายนอก ขณะที่ ยงั มี ปัญหาด้านคุ ณภาพการศึ กษา

บ

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และความโปร่ งใสในการ
บริ หารจัดการของภาครัฐ ที่ยงั ต้องให้ความสําคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิ ญกับการ
เปลี่ ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริ บท ทั้งที่ เป็ นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึ งต้องมี การ
เตรี ยมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชน์อย่างรู ้ เท่าทันโลกาภิวตั น์และสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ทุกภาคส่ วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง

๒ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรั บตัวของ
ประเทศไทย
๒.๑ การเปลีย่ นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์
ประเทศไทยยังต้องเผชิ ญกับบริ บทการเปลี่ ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สําคัญ ซึ่ งมี
ผลกระทบทั้งที่เป็ นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก ซึ่ งแนวโน้มของบริ บทการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญมี ๕ บริ บท ดังนี้
(๑) การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ทําให้
การเคลื่อนย้ายเงินทุน สิ นค้า และบริ การ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น ประกอบ
กับการก่อตัวของศตวรรษแห่ งเอเชี ยที่มีจีนและอินเดี ยเป็ นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จโลก
ส่ งผลให้ประเทศไทยต้ องดาเนินนโยบายการค้ าในเชิ งรุ ก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันให้ผผู ้ ลิตใน
ประเทศปรั บ ตัว ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้บ นฐานความรู ้ ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความเป็ นไทย
นอกจากนั้น ปั ญหาความไม่สมดุ ลทางเศรษฐกิ จของโลกที่ สะสมมานาน และการขยายตัวของกองทุ น
ประกันความเสี่ ยงจะสร้างความผันผวนต่อระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเป็ นต้ องยกระดับการกากับ
ดูแลการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่ างประเทศ และการเตรี ยมความพร้ อมต่ อการผันผวนของค่ าเงินและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้ างความเปลี่ ยนแปลงทั้ง
ด้า นเศรษฐกิ จและสั ง คมทั้ง ในด้ านโอกาสและภัยคุ ก คาม จึ งจํา เป็ นต้อ งเตรี ยมพร้ อ มให้ ท ัน ต่ อ การ

ป

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้ องมีการบริ หารจัดการองค์ ความรู้ อย่ างเป็ นระบบ
ทัง้ การพัฒนาหรื อสร้ างองค์ ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุด
แ ข็ ง ใ น สั ง ค ม ไ ท ย อ า ทิ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและบริ การ มีการบริ หารจัดการลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร
และการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมกับ
ชุมชน
(๓) การเปลี่ยนแปลงด้ านสั งคม ปั จจุบนั ประเทศที่พฒั นาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ งประเทศไทยจะมีโอกาสมาก
ขึ้นในการขยายตลาดสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ และการให้บริ การด้านอาหารสุ ขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์
พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผูส้ ู งอายุ จึงนับเป็ นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ของไทยและนามาสร้ างมูลค่ าเพิม่ ซึ่งจะเป็ นสิ นทรั พย์ ทางปัญญาที่สร้ างมูลค่ าทางเศรษฐกิจได้ แต่
ในอี ก ด้ า นก็ จ ะเป็ นภัย คุ ก คามในเรื่ องการเคลื่ อ นย้า ยแรงงานที่ มี ฝี มื อ และทัก ษะไปสู่ ป ระเทศที่ มี
ผลตอบแทนสู งกว่า ขณะเดี ยวกัน การแพร่ ข ยายของข้อมู ลข่ า วสารที่ ไร้ พรมแดนทําให้การดูแลและ
ป้ องกันเด็กและวัยรุ่ นจากค่านิ ยมที่ไม่พึงประสงค์เป็ นไปอย่างลําบากมากขึ้น ตลอดจนปั ญหาการก่อการ
ร้าย การระบาดของโรคพันธุ กรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรู ปแบบ
(๔) การเคลื่อนย้ ายของคนอย่ างเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่ งและกระแส
โลกาภิวตั น์ส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทําธุ รกิจในที่ต่างๆ ทัว่ โลกมากขึ้น รวมทั้ง
สั ง คมและเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ ทํา ให้ ป ระเทศต่ า งๆ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของบุ ค ลากรที่ มี
องค์ความรู้สูงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการรวมตัว
ของกลุ่ ม เศรษฐกิ จมุ่ ง สู่ ก ารส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเคลื่ อนย้า ยแรงงานและผูป้ ระกอบการเพื่ อไปทํา งานใน
ต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องคํานึ งถึงมาตรการทั้งด้านการส่ งเสริ มคนไปทํางาน
ต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น
โดยเฉพาะปั ญหาที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ความมัน่ คงของคนในเชิ ง สุ ข ภาพ และความปลอดภัย ในชี วิต
ทรัพย์สิน
(๕) การเปลี่ยนแปลงด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม จํานวนประชากรในโลก
ที่ มากขึ้ น ได้สร้ างแรงกดดันต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของโลกให้เสื่ อมโทรมลง ส่ งผล
กระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิดการ
ระบาดและแพร่ เ ชื้ อ โรคที่ มี ร หัส พัน ธุ ก รรมใหม่ ๆ เป็ นเหตุ ให้ เกิ ดเป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศและ
สนธิ สั ญญาเพื่ อให้ มี การดู แลทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมโลกในประเด็ นต่ างๆ ร่ วมกัน อาทิ
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อนุ สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพ อนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิ ดพันธุ์สัตว์ป่า
และพื ช ป่ าที่ ใ กล้จะสู ญพันธ์ เป็ นต้น นอกจากนั้น การกี ดกันทางการค้า ที่ เชื่ อมโยงกับ ประเด็ นด้า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มก็ มี ม ากขึ้ น ประเทศไทยจึ งต้ องยกระดั บ มาตรฐานการจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อมให้ ดีขึ้นกว่ าเดิม โดยปกป้ องฐานทรั พยากรเพื่อรั กษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ ด้วย
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วม
และปรั บ รู ป แบบการผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อมมากขึ้ น ขณะเดี ย วกัน ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
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๒.๒ สถานะของประเทศ
ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิ จ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการประเทศ
แสดงว่าประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์ แต่ยงั ต้องพัฒนา
โครงสร้ างทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมืองในหลายประการ เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข ซึ่ งสรุ ปสถานะ
ของประเทศที่สาํ คัญได้ ดังนี้
(๑) สถานะด้ านสั งคมของประเทศ
ประเทศไทยอยู่ใ นกลุ่ มประเทศที่ มี การพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโน้มการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยค่าดัชนี การพัฒนาคนของประเทศไทยในปี ๒๕๔๘ เท่ากับ ๐.๗๗๘
อยู่ในลํา ดับ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่ งสู งกว่า จี นและเวียดนามแต่ ต่ าํ กว่าญี่ ปุ่น เกาหลี และสิ งคโปร์
สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาขยายตัวเชิ งปริ มาณอย่างรวดเร็ ว โดยจํานวนปี การศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ น ๘.๕ ปี ในปี ๒๕๔๘ และมีคนไทยที่คิดเป็ นทําเป็ นร้อยละ ๖๐ ของ
ประชากร ส่ ว นการขยายโอกาสการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต มี ม ากขึ้ น แต่ ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ โ ดย
เชื่อมโยงนําความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยูใ่ นระดับตํ่า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ จึงเป็ นประเด็นที่ตอ้ งเร่ งให้ความสําคัญระยะ
ต่อไป แม้การศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสู งกว่าระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ ๓๙.๘
ในปี ๒๕๔๘ แต่ ป ระสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตของแรงงานไทยยัง ตํ่า เมื่ อเที ย บกับ ประเทศมาเลเซี ย เกาหลี
สิ ง คโปร์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ตลอดทั้ง กําลัง คนระดับ กลางและระดับ สู ง ยังขาดแคลนทั้ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ และยังมีการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาเพียงร้อยละ ๐.๒๖ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ยถึง ๗ เท่า ตลอดจนการนําองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ยงั อยูใ่ นระดับตํ่า จึงเป็ น
จุดอ่อนของไทยในการสร้ างองค์ความรู ้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศ และเป็ นจุดฉุ ดรั้ง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศ
ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปั ญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็ นผลกระทบจากการเลื่อน
ไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ ประเทศทั้งทางสื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให้คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็ กและ
เยาวชน เนื่ องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนไป ทําให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามี
บทบาทในการอบรมเลี้ ยงดู ให้ความรู ้ ปลู กฝั งศี ลธรรมให้มีคุณภาพและจริ ยธรรมลดน้อยลง นําไปสู่
ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ เ น้นวัตถุ นิย มและบริ โภคนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้ น ในด้านสุ ข ภาวะคนไทยได้รั บ
หลักประกันสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึ งร้ อยละ ๙๖.๓ ในปี ๒๕๔๘ การเจ็บป่ วยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑
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ต่อประชากรพันคนในปี ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม คนไทยยังเผชิ ญกับการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ที่มี
แนวโน้มเพิม่ ขึ้นต่อเนื่ อง รวมทั้งโรคอุบตั ิใหม่หรื อโรคระบาดซํ้าที่เป็ นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์
ส่ วนหลักประกันทางสังคมยังไม่ครอบคลุ มแรงงานนอกระบบและกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึ ง และ
คนไทยต้องเผชิญกับความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินสู งขึ้น
สําหรับสถานะด้านชุ มชน พบว่าสังคมไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ ยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสู่ เมืองอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลกั ษณะแยกส่ วนส่ งผลให้เกิดความไม่
สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท อย่างไรก็ดี กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาและ
การจัดการความรู ้ มีมากขึ้น ส่ งผลให้ชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่มและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทําให้สามารถ
จัดการกับปั ญหาที่มากระทบกับชุ มชนได้ในระดับหนึ่ ง พร้อมกับมีการเตรี ยมความพร้อมของท้องถิ่นให้
สามารถปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริ หารงานให้พร้อมรับภารกิจกระจายอํานาจ
โดยภาครั ฐได้ส่ งเสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ เพื่ อการจัดทําแผนชุ มชนแล้ว ๓,๖๕๗ ตําบล การส่ ง เสริ ม
กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของส่ วนท้องถิ่นและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ
ชุ มชน การสร้ างเครื อข่ายวิสาหกิจชุ มชน และกระบวนการมีส่วนร่ วมสร้ างงานสร้ างอาชี พให้แก่ชุมชน
ขณะที่ในด้านวัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นใหม่
น้อย ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่ องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเริ่ ม
เสื่ อมถอย อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผนู ้ าํ การพัฒนาโดยเฉพาะผูน้ าํ ชุ มชนและปราชญ์กระจายอยู่ทุก
พื้นที่ประมาณ ๑.๗ ล้านคน และมีบทบาทสําคัญเป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมขน ทําให้มี
ชุ ม ชนต้น แบบที่ มี ค วามเข้ม แข็ ง สามารถเป็ นแบบอย่า งเพื่ อเรี ย นรู ้ แ ละประยุ ก ต์ใ ช้อ ยู่ท วั่ ทุ ก ภู มิ ภ าค
ขณะเดี ยวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจากอดีต โดย
กระแสวัตถุนิยมที่เข้าสู่ ชุมชนได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของคนในชุ มชน ทําให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่
มี ค วามสุ ขลดลง มี ร ายได้ ไ ม่ พ อรายจ่ า ย มี ห นี้ สิ นเพิ่ ม ขึ้ น และความสั ม พัน ธ์ ข องคนในชุ ม ชน
ลดน้อยลงในลักษณะต่างคนต่างอยูม่ ากขึ้น
(๒) สถานะด้ านเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิ จของประเทศไทยมี การเติบโตอย่างต่อเนื่ องในอัตราเฉลี่ ยร้อยละ ๕.๗ ต่อปี
ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่
เป็ นลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก โดยยังคงมีบทบาททางการค้าระหว่างประเทศ และ
รักษาส่ วนแบ่งการตลาดไว้ได้ในขณะที่การแข่งขันเพิ่มสู งขึ้น ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานความรู ้
ของประเทศไทยปรับตัวดี ข้ ึน ขณะที่โครงสร้ างการผลิ ตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ช่ วยลด
ความเสี่ ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิ จและสามารถสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างภาคการผลิ ตเพื่อ
สร้ างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้ น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิ จไทยมีจุดอ่อนในเชิ งโครงสร้ างที่ ตอ้ งพึ่งพิงการนําเข้า
วัตถุดิบ ชิ้นส่ วน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่ วนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังตํ่า การผลิต
อาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู ้ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริ โภคอย่างสิ้ นเปลือง ทําให้
เกิ ดปั ญ หาสภาพแวดล้อ มและผลกระทบในด้า นสั ง คมตามมา โดยไม่ ไ ด้มี ก ารสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน อย่า ง
เหมาะสม ส่ วนโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ งและโลจิสติกส์ ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพและการเชื่ อมโยงที่เป็ น
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ระบบ ทําให้มีตน้ ทุนสู งถึงร้อยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนส่ งยังมีสัดส่ วนการ
ใช้พลังงานเชิ งพาณิ ชย์สูงถึงร้อยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อสาร และนํ้า เพื่ อการอุ ป โภคบริ โภค ยัง ไม่ ก ระจายไปสู่ พ้ื นที่ ช นบทอย่า งเพี ย งพอและทัว่ ถึ ง ส่ ว น
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยต่างอยูใ่ นระดับตํ่าและตกเป็ นรอง
ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็ นคู่แข่งทางการค้า
อย่างไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูท่ ี่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดีจากการ
ดําเนิ นนโยบายเพื่อฟื้ นฟูเสถียรภาพเศรษฐกิ จของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิ จ ทําให้เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปั จจุบนั อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดย ณ สิ้ นปี ๒๕๔๘ อัตราการว่างงานอยูท่ ี่เฉลี่ยร้อยละ ๒
และทุนสํารองเงิ นตราระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับ ๕๒.๑ พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งนับว่าเป็ นระดับที่มี
ความเพียงพอในการเป็ นภูมิคุม้ กันความเสี่ ยงจากภายนอก อย่างไรก็ตามราคานํ้ามันที่เพิ่มสู งขึ้นมากตั้งแต่
ปลายปี ๒๕๔๗ และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ส่ งผลให้ดุลการค้า ดุลบัญชี เดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น สะท้อน
ถึ งปั ญหาความอ่อนแอในเชิ งโครงสร้ างที่ พ่ ึงพิงภายนอกมากเกิ นไป รวมทั้งประเทศไทยยังมีฐานะการ
ออมที่ต่ าํ กว่าการลงทุน จึงต้องพึ่งพิงเงิ นทุนจากต่างประเทศ ทําให้ประเทศมีความเสี่ ยงจากการขาดดุ ล
บัญ ชี เ ดิ น สะพัด และจากการเคลื่ อ นย้า ยเงิ น ทุ น ระหว่า งประเทศ จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งพัฒ นาระบบ
ภู มิ คุ ้ม กัน ทางเศรษฐกิ จ ภายใต้เ งื่ อ นไขบริ บ ทโลกที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้า ยอย่ า งเสรี ข องคน องค์ค วามรู ้
เทคโนโลยี เงินทุน สิ นค้าและบริ การ
สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จและการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน มีส่วนช่วยให้ความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายได้ปรับตัวดีข้ ึนอย่างช้าๆ ในปี
๒๕๔๗ มีจาํ นวนประชาชนที่ยงั อยูภ่ ายใต้เส้นความยากจนซึ่ งเป็ นระดับรายได้ ๑,๒๔๒ บาทต่อเดือนอยู่
จํานวน ๗.๓๔ ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายได้ปรับตัว
ดี ข้ ึ นอย่างช้าๆ โดยค่ าดัชนี จีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเท่ากับ ๐.๔๙๙ ลดลงต่อเนื่ องจาก
๐.๕๒๕ ในปี ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในปี ๒๕๔๕ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการกระจายรายได้ตอ้ ง
ได้รับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว การกระจายรายได้ในประเทศไทย
ยังมีความเท่าเทียมน้อยกว่าหลายประเทศ
(๓) สถานะด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ในอดี ต ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มได้ถู ก นํา มาใช้เ พื่ อ ตอบสนองการ
เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จเป็ นหลัก โดยพื้ นที่ ป่ าไม้ถู ก ทํา ลายไปถึ ง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ใ นช่ วง ๔๐ ปี
ปั จจุบนั เหลื อพื้นที่ป่าร้ อยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ ก่อให้เกิ ดปั ญหานํ้าท่วม นํ้าแล้ง และภัยธรรมชาติ
ที่บ่อยครั้งและรุ นแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งลดความอุดมสมบูรณ์ ลงโดยป่ าชายเลนลดลงจาก
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๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ เหลื อ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ อัตราการจับสัตว์น้ าํ ลดลง ๓ เท่า แหล่งปะการั งและหญ้าทะเล
สภาพเสื่ อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชี วภาพ ก็กาํ ลังถูกทําลายอย่างรวดเร็ ว สาเหตุมา
จากการดํา เนิ นกิ จกรรมของมนุ ษ ย์ที่ ท าํ ลายถิ่ นที่ อยู่อาศัย ของสิ่ ง มี ชี วิต ชนิ ดต่ า งๆ และส่ ง ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําให้อตั ราการสู ญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ เพิ่มขึ้น
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมมีความเสื่ อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวน
ประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุ ณภาพ
อากาศและนํ้าอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ กว่ามาตรฐาน ปริ มาณขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายมีมากขึ้นเกินศักยภาพ
ในการกําจัดได้ทนั ขณะที่การนําเข้าสารอันตรายที่ใช้ในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการจัดการทั้ง
การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต การจัด เก็ บ การขนส่ ง ทํา ให้ เกิ ดการแพร่ ก ระจายในสิ่ ง แวดล้อมและ
ปนเปื้ อนห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ การใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีอยูจ่ าํ กัด
รวมทั้งมีความซํ้าซ้อน มีช่องว่าง และขาดการบังคับใช้
(๔) สถานะด้ านการบริหารจัดการประเทศ
กระบวนการบริ หารจัดการประเทศได้เริ่ มเปิ ดโอกาสให้ภาคส่ วนอื่นๆ เข้ามาร่ วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด กล่าวคือ ภาคการเมืองปรับตัว
เข้มแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพอย่างมาก ขณะที่ยงั มีการรวมศูนย์อาํ นาจการบริ หารจัดการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถ่วงดุ ลขาดประสิ ทธิ ภาพ ขณะที่การปฏิ รูประบบราชการ
นํา ไปสู่ ค วามทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แต่ ก ระบวนการบริ ห ารจัด การยัง มี ล ัก ษณะปิ ด
ค่อนข้างมาก และยังขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในด้ า นต่ า งๆ โดยเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ดี ข้ ึ นไป และมี ค ะแนนเฉลี่ ย ในภาพรวมเท่ า กั บ ๓.๘๒ ใน
ปี ๒๕๔๗ ส่ วนภาคประชาชนเริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาและขยายบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งด้านการเมือง
และการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่ วนผูใ้ ช้สิทธิ เลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นร้อยละ ๗๒.๖ ในปี ๒๕๔๘
สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง และมีการบริ หารจัดการที่เป็ นธรรมาภิ
บาลมากขึ้ น ผลการจัด อัน ดับ ธรรมาภิ บ าลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติ เ พื่ อ พัฒ นาการจัด การ
(Institute for Management Development : IMD) ปรากฏว่า ประเทศไทยมี อนั ดับ ดี ข้ ึ น จากอันดับที่
๓๖ ในปี ๒๕๔๔ เป็ นอันดับที่ ๓๐ ในปี ๒๕๔๙ แต่ยงั ไม่มีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ภาคธุ รกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุ รกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม การบริ หารจัดการภาครัฐดังกล่าวยังไม่ตอบสนองต่อการเสริ มสร้ าง
ธรรมาภิบาล โดยยังมีลกั ษณะรวมศูนย์อาํ นาจ ยังไม่เปิ ดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจของ
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ประชาชน แม้การดําเนิ นงานการกระจายอํานาจมีความก้าวหน้ามากขึ้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็ยงั
ไม่ เข้ม แข็งและขาดอิ ส ระในการจัดเก็ บ รายได้ใ ห้เพี ย งพอต่ อการพึ่ ง ตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายปรั บตัวไม่ทนั การเปลี่ ยนแปลงจึงยังไม่สามารถสร้ างความเป็ นธรรมกับทุ กภาคี
ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใช้อาํ นาจของรัฐยังขาดประสิ ทธิ ภาพและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลนอก
ภาครัฐยังมีบทบาทจํากัด ขาดการทํางานเป็ นเครื อข่ายที่จะก่อให้เกิ ดพลังร่ วมในการตรวจสอบอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ แม้ค วามโปร่ ง ใสในการบริ หารจัดการภาครั ฐ มี แนวโน้ม ดี ข้ ึ นต่ อเนื่ อ ง โดยดัช นี ช้ ี ว ดั
ภาพลักษณ์ คอร์ รัปชัน่ จัดทําโดยองค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติเพิ่มสู งขึ้นเป็ น ๓.๘ จากคะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน ในปี ๒๕๔๘ ซึ่ ง ยัง อยู่ใ นระดับ ค่ อนข้า งตํ่า ทั้งวัฒนธรรมอุ ปถัม ภ์ที่ ฝัง รากลึ ก ยังคงเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุ ณภาพและจิตสํานึ ก
สาธารณะ จึงทําให้ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์สาธารณะ ก่อให้เกิ ด
ปัญหาความไม่เป็ นธรรมและการทุจริ ตประพฤติมิชอบที่ซบั ซ้อนมากขึ้น

๒.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
(๑) แนวคิดหลัก
ภายใต้บริ บทการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทย
ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ได้สะท้อนถึงปั ญหาเชิ งโครงสร้าง
การพัฒนาของประเทศที่ ไ ม่ ส มดุ ล ไม่ ยงั่ ยืน และอ่ อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวนของปั จจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว ประเทศไทยจึงจําเป็ นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์การ
พัฒนาในทิศทางที่พ่ ึงตนเองและมีภูมิคุม้ กันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” เป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมที่ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”
เพื่อให้ก ารพัฒนาและบริ หารประเทศเป็ นไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุ ลยภาพเชิ งพลวัต ของการ
พัฒนาที่ เชื่ อมโยงทุกมิ ติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิ ติตวั คน สังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อมและ
การเมื อง โดยมี ก ารวิเคราะห์ อย่า ง “มี เหตุ ผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิ ดความสมดุ ล
ระหว่า งมิ ติ ท างวัตถุ ก ับ จิ ต ใจของคนในชาติ ความสมดุ ล ระหว่า งความสามารถในการพึ่ ง ตนเองกับ
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรี ยม
“ระบบภูมิค้ ุมกัน” ด้วยการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ทั้งนี้ การขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาทุ กขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็ นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
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รวมทั้งการเสริ มสร้ างศีลธรรมและสํานึ กใน “คุณธรรม” จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่และดําเนิ นชี วิต
ด้ว ยความเพี ย ร อัน จะเป็ นภู มิ คุ ้ม กัน ในตัว ที่ ดี ใ ห้ พ ร้ อ มเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง ในระดับ
ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยัง ได้ยึด ความสอดคล้อ งตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยแล้ว
(๒) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
การพัฒนาประเทศให้ส ามารถดํารงอยู่อย่างมัน่ คงในกระแสโลกาภิ วตั น์ ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และมีแนวโน้มทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น จําเป็ นต้องสร้างความแข็งแกร่ งของระบบและ
โครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น และสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีของประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยให้ความสําคัญต่อการนําทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพและความ
ได้เปรี ยบด้านอัตลักษณ์และคุ ณค่าของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิ จ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้ อกูลกัน พร้ อมทั้งเสริ มสร้ างให้แข็งแกร่ งเป็ นเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริ มสร้างทุนสังคม ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติท้ งั ด้าน
ร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครอบครัวมีความอบอุ่น มัน่ คง ชุ มชนมีความเข้มแข็ง และรวมพลังเป็ น
เครื อข่ายในการพัฒนาสําหรับการเสริ มสร้ างทุนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิ จไทยสู่ ระบบเศรษฐกิ จที่มี
การขยายตัวอย่างมีเสถี ยรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปั จจัยสนับสนุ นการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จและ
การลงทุ น ควบคู่ ไ ปกับ การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและภู มิ คุ ้ม กัน ของเศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ กระจาย
ผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่า งเป็ นธรรม ในส่ วนของการเสริ มสร้ างทุ นทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพ และส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนในการเข้าถึ งและ
จัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมคงความอุ ดมสมบูรณ์ เป็ น
รากฐานที่มนั่ คงของประเทศ และเป็ นรากฐานการดํารงชีวติ ของคนไทยให้มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน
ขณะเดียวกันจําเป็ นต้องเสริ มสร้างระบบ โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริ หาร
พัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิ ปไตย โดยบูรณาการการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่ วนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุ ล เป็ นธรรมและยัง่ ยืน พร้อมทั้ง
ปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในส่ วนกลาง
และเพิ่มบทบาท มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การดําเนิ นการ และกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่ราชการส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่ น และชุ มชน ส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป
ธุ รกิจเอกชนให้เข้มแข็ง สุ จริ ต โปร่ งใส และเร่ งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้างสมดุลในการจัดสรร
และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทวั่ ถึงเป็ นธรรม โดยต้องดําเนิ นการรักษาและเสริ มสร้างความ
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มัน่ คงควบคู่ไปด้วย อันจะสนับสนุ นให้การบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิ จ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมัน่ คง นําไปสู่ สันติสุขและความยัง่ ยืน

๓ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
๓.๑ วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
มุ่ ง พั ฒ นาสู่ “สั งคมอยู่ เย็ น เป็ นสุ ขร่ วมกั น (Green and Happiness Society)
คนไทยมี คุ ณ ธรรมน าความรอบรู้ รู้ เท่ า ทั น โลก ครอบครั ว อบอุ่ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สั ง คมสั น ติ สุ ข
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้ อมมีคุณภาพและทรั พยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่
ภายใต้ ระบบบริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้ อย่ างมีศักดิ์ศรี ”

๓.๒ พันธกิจ
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุ่งสู่ “สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ร่ วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้
(๑) พัฒ นาคนให้ มีคุ ณภาพ คุ ณธรรม นาความรอบรู้ อ ย่ า งเท่ า ทัน มี สุ ข ภาวะที่ ดี อยู่
ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุ มชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมัน่ คงในการดํารงชี วิตอย่างมีศกั ดิ์ ศรี ภายใต้
ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๒) เสริ ม สร้ า งเศรษฐกิจให้ มีคุ ณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม มุ่ง ปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิ จของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุม้ กันความเสี่ ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อม
ในยุค โลกาภิ วตั น์ บนพื้ นฐานการบริ หารเศรษฐกิ จส่ วนรวมอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ระดับการออมที่
พอเพี ยง มี การปรับโครงสร้ างการผลิ ตและบริ การบนฐานความรู้ และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความ
หลากหลายทางชี วภาพและเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย ควบคู่กบั การเชื่ อมโยงกับ ต่างประเทศ และการ
พัฒนาปั จจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ
แข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
(๓) ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน เป็ นธรรม และ
มี ก ารสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนมี อ งค์ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น เพื่ อ คุ ้ ม ครอง
ฐานทรั พ ยากร คุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละส่ ง เสริ ม บทบาทของชุ ม ชนในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร ปรั บ

ล

แบบแผนการผลิ ตและการบริ โภคที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนรั กษาผลประโยชน์ของชาติ จาก
ข้อตกลงตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้ เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาสู่ ทุกภาคี ควบคู่กบั การเสริ มสร้ างความโปร่ งใส สุ จริ ต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มี การ
กระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สู่ ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการใช้ทรัพยากร

๔ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต และเพื่อก้าว
ไปสู่ วิ สั ย ทัศ น์ ก ารพัฒนาประเทศที่ พึ ง ปรารถนาในระยะยาว การพัฒ นาประเทศในระยะ ๕ ปี ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของการพัฒนาไว้ ดังนี้

๔.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้ างโอกาสการเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ องที่ขบั เคลื่ อนด้วยการ
เชื่ อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริ มสร้างบริ การสุ ขภาพอย่างสมดุ ล
ระหว่างการส่ งเสริ ม การป้ องกัน การรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน
(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย เป็ นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวติ และอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน นําไปสู่ การ
พึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
(๓) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่ การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสิ นค้าและบริ การ
บนฐานความรู ้ และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุ นให้เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่างสาขาการผลิ ตเพื่อทําให้
มูลค่าการผลิตสู งขึ้น
(๔) เพื่อสร้างภูมิคุม้ กัน (Safety Net) และระบบบริ หารความเสี่ ยงให้กบั ภาคการเงิน การ
คลัง พลังงาน ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(๕) เพื่ อสร้ า งระบบการแข่ง ขันด้า นการค้า และการลงทุ นให้เป็ นธรรม และคํานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ ประชาชนใน
ทุกภาคส่ วนอย่างเป็ นธรรม
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(๖) เพื่ อ เสริ มสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กบั การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นฐานที่มนั่ คงของการพัฒนาประเทศ
และการดํารงชี วิตของคนไทยทั้งในรุ่ นปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติอย่างเป็ นธรรมและอย่างยัง่ ยืน
(๗) เพื่อเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภาครัฐ ภาคธุ รกิจเอกชน
และภาคประชาชน และขยายบทบาทขี ดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ควบคู่กบั การ
เสริ มสร้ างกลไกและกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยให้เกิ ดผลในทาง
ปฏิบตั ิต่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข

๔.๒ เป้ าหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าว ได้กาํ หนดเป้ าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้
(๑) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่ างกาย
จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชี พ และมีความมัน่ คงในการดํารงชี วิต ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพให้กบั ตนเองที่จะนําไปสู่ ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปี การศึ กษาเฉลี่ ยของคนไทยเป็ น ๑๐ ปี พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่ มี
คุณภาพเพิ่มเป็ นร้อยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่ วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนา
เป็ น ๑๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้งลดปั ญหาอาชญากรรมลงร้อยละ ๑๐ และกําหนดให้อายุ
คาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสู งขึ้นเป็ น ๘๐ ปี ควบคู่กบั ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
ใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน หลอดเลื อดสมอง และมะเร็ ง นําไปสู่ การเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุ ขภาพของบุคคลลงในระยะยาว
(๒) เป้าหมายการพัฒนาชุ มชนและแก้ ปัญหาความยากจน พัฒนาให้ทุกชุ มชนมีแผน
ชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น นํา แผนชุ ม ชนไปใช้ป ระกอบการจัด สรร
งบประมาณ ปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึ งแหล่งทุ น การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ และลดสัดส่ วนผูอ้ ยูใ่ ต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๔
(๓) เป้าหมายด้ านเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยัง่ ยืนโดยให้
สัดส่ วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ ๗๕ ภายในปี ๒๕๕๔
สัดส่ วนภาคการผลิ ตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ ๑๕ ภายในปี ๒๕๕๔ อัตราเงิน
เฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ต่อปี สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อย
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ละ ๕๐ ความยืดหยุน่ การใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพิ่มสัดส่ วน
การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นเป็ นร้ อ ยละ ๘ รวมทั้ งลดสั ด ส่ วนการใช้ พ ลั ง งานต่ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการใช้นาํ มันในภาคการขนส่ งให้เหลือร้ อยละ ๓๐ ของการใช้
พลังงานทั้งหมด รายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุ ดร้อยละ ๒๐ แรกมีสัดส่ วนไม่เกิน ๑๐ เท่าของรายได้ของ
กลุ่มที่มีรายได้ต่าํ สุ ดร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๕๔ และสัดส่ วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
(๔) เป้าหมายการสร้ างความมั่นคงของฐานทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม รั กษาความอุ ดม
สมบูรณ์ ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชี วภาพโดยให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๓
และต้องเป็ นพื้ นที่ ป่ าอนุ รักษ์ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ๑๘ ของพื้ นที่ ประเทศ รั กษาพื้ นที่ ท าํ การเกษตรในเขต
ชลประทานไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ และรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการ
ดํารงคุ ณภาพชี วิตที่ดีและไม่เป็ นภัยคุ กคามต่อระบบนิ เวศ โดยรักษาคุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าต่างๆ และแหล่งนํ้า
ธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ ๘๕ คุ ณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ต้องมีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชัว่ โมงไม่เกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงร้ อยละ ๕ จากปี ๒๕๔๖ คือไม่เกิน ๓.๕ ตัน/คน/ปี ควบคุมอัตราการ
ผลิ ตขยะในเขตเมื องไม่ให้เกิ น ๑ กก./คน/วัน และของเสี ยอันตรายจากชุ มชนและอุตสาหกรรมได้รับการ
จัดการอย่างถู กต้องร้ อยละ ๘๐ ของปริ มาณของเสี ยอันตรายทั้งหมด รวมทั้งให้มีระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ ๑ ระบบ
(๕) เป้ าหมายด้ า นธรรมาภิ บ าล มุ่ ง ให้ ธ รรมาภิ บ าลของประเทศดี ข้ ึ น มี ค ะแนน
ภาพลักษณ์ ของความโปร่ งใสอยู่ที่ ๕.๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ
ดําเนิ นงานที่คุม้ ค่าเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๕๔ ธรรมาภิ บาลในภาค
ธุ รกิ จเอกชนเพิ่มขึ้น ท้องถิ่ นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น
และภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รู ้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่ วมมากขึ้นในการตัดสิ นใจและรับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้ างองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับประชาธิ ปไตยและธรรมาภิบาลใน
บริ บทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตั น์ที่ปรับเปลี่ยนเร็ วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จํา เป็ นต้อ งกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศที่ เ หมาะสม โดยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของ

ษ

โครงสร้ างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศ กั ยภาพ แข่ งขันได้ในกระแสโลกาภิ วตั น์ และสร้ าง
ฐานความรู ้ ให้เป็ นภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ได้อย่างรู ้ เท่ าทัน ควบคู่ ไปกับการกระจายการ
พัฒนาที่เป็ นธรรม และเสริ มสร้ างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุ มชน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็ น
รากฐานการพัฒ นาที่ ม ั่น คง และเป็ นฐานการดํา รงวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนและสั ง คมไทย ตลอดจนการ
เสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาประเทศที่มนั่ คง
และยัง่ ยืน สามารถดํา รงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมี เกี ยรติ ภูมิและมี ศกั ดิ์ ศรี โดยมียุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่สาํ คัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้

๕.๑ ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคุณ ภาพคนและสั งคมไทยสู่ สั งคมแห่ งภู มิปั ญญาและการ
เรียนรู้ ให้ความสําคัญกับ
(๑) การพัฒนาคนให้ มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิค้ ุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั การ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวติ เริ่ มตั้งแต่วยั เด็กให้มีความรู ้พ้นื ฐานเข้มแข็ง มีทกั ษะชี วิต
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่ โลกของการทํางาน
และการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากําลังคนที่เป็ นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มให้คนไทยเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต จัดการองค์ความรู ้ท้ งั ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นและองค์ความรู ้ สมัยใหม่ต้ งั แต่ระดับชุ มชนถึ งประเทศ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม
(๒) การเสริ ม สร้ างสุ ข ภาวะคนไทยให้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ ง กายและใจ และอยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุ ขภาพเชิ งป้ องกัน การ
ฟื้ นฟู สภาพร่ างกายและจิ ตใจ เสริ มสร้ า งคนไทยให้มี ความมัน่ คงทางอาหารและการบริ โภคอาหารที่
ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
(๓) การเสริมสร้ างคนไทยให้ อยู่ร่วมกันในสั งคมได้ อย่ างสั นติสุข มุ่งเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี ของคนในสังคมบนฐานของความมี เหตุมีผล ดํารงชี วิตอย่างมัน่ คงทั้งในระดับครอบครัวและชุ มชน
พัฒนาระบบการคุม้ ครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทัว่ ถึง สร้างโอกาสในการ
เข้าถึ งแหล่งทุน ส่ งเสริ มการดํารงชี วิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม
เสริ มสร้ างกระบวนการยุติธ รรมแบบบู รณาการและการบังคับ ใช้ก ฎหมายอย่า งจริ ง จัง ควบคู่ กบั การ
เสริ มสร้างจิตสํานึกด้านสิ ทธิ และหน้าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง
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๕.๒ ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสั งคมให้ เป็ นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ให้ความสําคัญกับ
(๑) การบริ หารจัดการกระบวนการชุ มชนเข้ มแข็ง ด้วยการส่ งเสริ มการรวมตัว ร่ วมคิด
ร่ วมทําในรู ปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการ
จั ด การองค์ ค วามรู ้ แ ละระบบการเรี ยนรู ้ ข องชุ ม ชนอย่ า งเป็ นขั้ น ตอน มี เ ครื อข่ า ยการเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและภายนอกชุ มชน มีกระบวนการเสริ มสร้างศักยภาพชุ มชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ให้ส ามารถพัฒ นาต่ อยอดให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนในการนํา ไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเอง รวมทั้ง การสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
(๒) การสร้ างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุ มชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุ มชนอย่างสมดุ ล เน้นการผลิตเพื่อการบริ โภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุ ม ชน สนับสนุ นให้ชุ มชนมี ก ารรวมกลุ่ ม ในรู ป สหกรณ์ กลุ่ มอาชี พ สนับ สนุ นการนํา ภูมิ ปั ญญาและ
วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น มาใช้ใ นการสร้ า งสรรค์คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า และบริ ก ารและสร้ า งความร่ ว มมื อ กับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็ นธรรมแก่ชุมชน ส่ งเสริ ม
การร่ วมลงทุนระหว่างเครื อข่ายองค์กรชุ มชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคู่กบั การพัฒนาความรู ้ดา้ นการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ
(๓) การเสริ มสร้ างศั กยภาพของชุ ม ชนในการอยู่ร่ว มกันกับทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ างสั นติและเกือ้ กูล ด้วยการส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนใน
การสงวนอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ รวมทั้งการสร้ าง
กลไกในการปกป้ องคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น

๕.๓ ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน ให้ความสําคัญกับ
(๑) การปรั บโครงสร้ างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่ าของสิ นค้ าและบริ การบน
ฐานความรู้ และความเป็ นไทย โดยปรับโครงสร้ างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การที่ ใ ช้
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ และห่ วงโซ่ อุปทาน รวมทั้งเครื อข่ายชุ มชนบนรากฐานของความรู ้สมัยใหม่
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชี วภาพ เพื่อสร้างสิ นค้าที่มีคุณภาพและ
มูลค่าสู ง มีตราสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสร้ างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึ งดูดการลงทุน
จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ไ ท ย ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต ล อ ด จ น ก า ร บ ริ ห า ร
องค์ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและระบบโลจิ สติกส์ การปฏิ รูปองค์กร การ
ปรับปรุ งกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่างๆ รวมทั้งการดําเนิ นนโยบายการค้าระหว่าง
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ประเทศให้ ส นับ สนุ นการปรั บ โครงสร้ างการผลิ ต และการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของ
ประเทศ

ฬ

(๒) การสร้ างภู มิ ค้ ุ มกั นของระบบเศรษฐกิ จ โดยการบริ หารเศรษฐกิ จส่ วนรวมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จให้มนั่ คงและสนับสนุ นการปรับโครงสร้ างการผลิ ตโดยการ
ระดมทุนไปสู่ ภาคการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิ จให้มีการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บนหลักการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิ ทธิ ภาพและสวัสดิการสู งสุ ดแก่ประเทศ
การส่ งเสริ มการออมอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นแหล่งระดมทุนและเป็ นหลักประกันในชี วิตของประชาชน
และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลื อกเพื่อลดการพึ่งพิงการ
นําเข้าพลังงานและประหยัดเงินตราต่างประเทศ
(๓) การสนับสนุ นให้ เกิดการแข่ งขันที่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์ จากการ
พัฒนาอย่ า งเป็ นธรรม โดยส่ ง เสริ มการแข่ งขันการประกอบธุ รกิ จในระบบอย่า งเสรี เป็ นธรรม และ
ป้ องกันการผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสร้ า งพื้นฐานไปสู่ ภูมิภาคอย่างสมดุ ล และเป็ นธรรม ให้
ประชาชนเข้า ถึ ง บริ การได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง เพี ย งพอ และสอดคล้ อ งกับ ความต้อ งการของพื้ น ที่ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพและความครอบคลุมของการให้บริ การของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาศัก ยภาพชุ ม ชนและเศรษฐกิ จฐานราก ด้วยการพัฒนาองค์ก รการเงิ นชุ มชนให้เข้ม แข็ง รวมทั้ง
ดําเนิ นนโยบายการคลังเพื่อส่ งเสริ มการกระจายรายได้ โดยกระจายอํานาจการจัดเก็ บภาษี การจัดทํา
งบประมาณและการเบิกจ่าย และการก่อหนี้ภายใต้กรอบการรักษาวินยั ทางการคลังสู่ ทอ้ งถิ่น

๕.๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้ างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับ
(๑) การรั กษาฐานทรั พยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรั กษาสมดุ ลระหว่าง
การอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่ งเสริ มสิ ทธิ ชุมชน
และการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่ วมเพื่ออนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยให้ค วามสําคัญกับ การกําหนดเขต และการจัดการเชิ งพื้ นที่ ภายใต้การจัดทํา
ข้อตกลงกับชุ มชนท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน นํ้า ป่ าไม้ ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ รวมถึงการมีมาตรการหยุดใช้ทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสู งเป็ นการชัว่ คราว และ
การสร้างกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและการป้ องกันภัย
พิบตั ิ
(๒) การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
การปรั บ แบบแผนการผลิ ต และพฤติ ก รรมการบริ โภคไปสู่ ก ารผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ย งั่ ยื น เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใช้กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ ท้ ัง ด้า นการเงิ น และการคลัง รวมทั้ง การสร้ า งตลาดสิ น ค้า และบริ ก ารที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ โดยผลักดันให้เกิดระบบประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ระบบประเมินผล
กระทบทางสังคมและสุ ขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรื อที่รัฐอนุ มตั ิให้เอกชนดําเนินการ ควบคู่กบั
การยกระดับ ขี ด ความสามารถขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และชุ ม ชนในการบริ หารจัด การ
สิ่ งแวดล้อมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนต่อพันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้อม
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(๓) การพัฒนาคุณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางสําคัญ เริ่ มจากการจัดการองค์ความรู ้และสร้างภูมิคุม้ กัน การคุม้ ครอง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชี วภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณี ระหว่างประเทศ
สร้ า งระบบการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชน และการแบ่ ง ปั นผลประโยชน์ ที่เป็ นธรรม ส่ ง เสริ ม การใช้ค วาม
หลากหลายทางชี วภาพในการสร้ างความมัน่ คงของภาคเศรษฐกิ จท้องถิ่นและชุ มชน รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ

๕.๕ ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ มุ่งเสริ มสร้าง
ความเป็ นธรรมในสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความสําคัญกับ
(๑) การเสริ มสร้ าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้ เป็ นส่ วน
หนึ่งของวิถีการดาเนินชีวติ ในสั งคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิ ยมวัฒนธรรม
ประชาธิ ปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับ อย่างต่อเนื่ องจริ งจัง พร้อมทั้งพัฒนา
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ ประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็ น
แบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิ ปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่าง
แท้จริ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐและการเมืองให้เข้มแข็ง
และเป็ นอิสระมากขึ้น
(๒) เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของภาคประชาชนให้ สามารถเข้ าร่ วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยส่ ง เสริ มให้ป ระชาชนรวมตัวและรวมกลุ่ ม สร้ า งเครื อข่า ยการทํา งานร่ วมกันให้เข้มแข็ง
ส่ งเสริ มให้เข้าถึ งกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการประเทศให้
เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพัฒนาประเทศ เสริ มสร้างความเข้มแข็ง และสร้ างเครื อข่าย
การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติ ดตามตรวจสอบการใช้อาํ นาจของภาครัฐได้อย่าง
เข้มแข็งมีประสิ ทธิภาพ
(๓) สร้ างภาคราชการทีม่ ีประสิ ทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้ นการบริการแทนการกากับ
ควบคุม และทางานร่ วมกับหุ้นส่ วนการพัฒนา เน้นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิ
ภารกิ จ ด้ว ยการปรั บ บทบาทโครงสร้ า งและกลไกการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุ ม คํานึ งถึ งความต้องการของประชาชนและทํางานร่ วมกับ
หุ ้นส่ วนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิ จการของรัฐและรัฐวิสาหกิ จเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
คุณภาพการให้บริ การสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่
เข้มแข็งเพื่อให้เกิ ดการแข่งขันที่เป็ นธรรม โปร่ งใส โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุม้ ครอง
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ผูใ้ ช้บริ การ โดยดําเนิ นการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสํานึ กข้าราชการให้เห็นความสําคัญและยึดมัน่ ใน
หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่ งครัด
(๔) การกระจายอานาจการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภูมิภาค ท้ องถิ่น และชุ มชนเพิ่มขึ้น
ต่ อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสิ นใจให้ทอ้ งถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบใน
การบริ หารจัดบริ การสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และสามารถสร้ างความเจริ ญทางเศรษฐกิ จและสังคมให้แก่ทอ้ งถิ่ นอย่างแท้จริ ง พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๕) ส่ งเสริ มภาคธุ รกิ จเอกชนให้ เกิ ดความเข้ มแข็ ง สุ จริ ต และมี ธรรมาภิ บ าล โดยมี
มาตรการส่ งเสริ มและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุ รกิจเอกชน
ทัว่ ไปเป็ น “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สร้ างจิตสํานึ กในการประกอบธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์ ยุติธรรมต่อ
ผูบ้ ริ โภค และเป็ นธรรมกับธุ รกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งบันผลประโยชน์
คืนสู่ สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุ นสถาบันวิชาชี พธุ รกิจประเภทต่างๆ ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิ
บาลแก่ภาคธุ รกิจมากขึ้น
(๖) การปฏิ รูป กฎหมาย กฎระเบี ย บ และขั้น ตอน กระบวนการเกี่ย วกับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมเพื่อสร้ างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์ จากการพัฒนา ด้วยการเปิ ดโอกาสให้
ภาคีและกลุ่ มต่างๆ มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่ วน
ต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การใช้ดุลพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้ างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมต่อผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
และผูป้ ระกอบการใหม่
(๗) การรักษาและเสริ มสร้ างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลย
ภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านการป้ องกันประเทศ
ความมัน่ คง และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ให้มีประสิ ทธิ ภาพมีความพร้อมในการป้ องกันประเทศและ
ตอบสนองต่ อ ภั ย คุ กคามในทุ กรู ปแบบสถ านก ารณ์ ได้ ฉั บ ไว พร้ อมทั้ งผนึ กพลั ง ร่ วมกั บ
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ดํา เนิ น การป้ องกัน และพัฒ นาประเทศให้ ส ามารถพิ ท ัก ษ์ รั ก ษาเอกราช สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่ คงของประชาชนและสังคมให้มีความอยูร่ อดปลอดภัยโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ
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๖ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่ การปฏิบตั ิตอ้ งให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคีพฒั นาจากทุกภาคส่ วน เพื่อสามารถผนึ กพลังความร่ วมมือตามบทบาทความรับผิดชอบ
ร่ วมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของแผนมาแปลงไปสู่ แผนปฏิบตั ิการใน
ระดับต่างๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสร้ างองค์ความรู ้ เพื่อหนุ นเสริ มการขับเคลื่ อนให้
สัมฤทธิ์ ผล และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้

๖.๑ เสริมสร้ างบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคีพฒ
ั นา จัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่ างๆ
ทีบ่ ูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความสําคัญกับการจัดแบ่งบทบาทหลักที่ชดั เจนของภาคีพฒั นาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสถาบันต่างๆ รวมถึ งภาคชุ มชนเพื่อสามารถดําเนิ นภารกิจร่ วมมือสนับสนุ นซึ่ งกันและกันได้ ควบคู่
ไปกับการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ให้กบั ภาคี
พัฒ นาทุ ก ภาคส่ ว นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ มี ส่ วนร่ ว มขับ เคลื่ อ นและจัด ทํา แผนปฏิ บ ัติ ก ารระดับ ต่ า งๆ ที่
เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลื่ อนแผนบริ หารราชการ
แผ่นดิน และแผนปฏิบตั ิการในรู ปแบบต่างๆ ที่ยดึ โยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นที่ และมิติตาม
วาระงานพิเศษ และใช้กลไกกระบวนการชุ มชนสร้ างการบูรณาการกับแผนท้องถิ่ น แผนจังหวัด/กลุ่ ม
จังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนให้มีกลไกที่ปรึ กษาภาคประชาชนเพื่อร่ วมขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที่

๖.๒ กาหนดแนวทางการลงทุนทีส่ าคัญตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๐ เพื่อภาคีพฒั นาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาทภารกิจของตน และสร้างการมีส่วนร่ วมจากภาค
ส่ วนต่างๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใต้การพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเข้มแข็งของชุ มชน เน้น
การพัฒนาระบบสุ ขภาพครบวงจร การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ การพัฒนาคุณภาพการวิจยั และพัฒนา การพัฒนา
ศักยภาพชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง การสร้ างหลักประกันสังคมให้ผอู ้ ยู่ในเศรษฐกิ จนอกระบบ การแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างบูรณาการ ภายใต้การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จ จะให้ความสําคัญกับการปฏิ รูประบบ
ก า ร อ อ ม ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ
โลจิสติกส์ การลงทุนเพื่อสร้ างโอกาสการเข้าถึงบริ การพื้นฐานที่สมดุลเป็ นธรรม และสร้ างความมัน่ คง
ด้านพลังงาน
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ภายใต้ก ารพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพและสร้ า งความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนา
แหล่งนํ้า การควบคุ มและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสร้ าง ขยาย และปรับปรุ งระบบบําบัดนํ้าเสี ย
และกําจัดขยะมูลฝอย การใช้เทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่ องยนต์และพลังงานที่สะอาด การ
สร้างระบบจัดการฐานข้อมูลและสร้างศูนย์ขอ้ มูลระดับชาติดา้ นทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใต้การเสริ มสร้าง ธรรมาภิบาลจะให้ความสําคัญกับการรณรงค์ปลูกจิตสํานึ กธรรมาภิบาล ค่านิ ยม
วัฒนธรรม ประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมสันติวธิ ี แก่ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่ วน และทุกสถาบัน การเปิ ด
โอกาสให้ ภ าคประชาชนได้ เ ข้า ร่ ว มคิ ด ตัด สิ น ใจ ดํา เนิ น การ รั บ ผิ ด ชอบ และร่ ว มตรวจสอบใน
กระบวนการบริ หารจัดการประเทศ และสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย และ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล

๖.๓ เร่ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัตอิ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ภายใต้กรอบการปรับปรุ งกฎหมายที่เอื้อต่อการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
การแก้ไขปั ญหาความยากจน การป้ องกันการทุ จริ ต การกระจายผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จอย่างทัว่ ถึ ง
ตลอดจนการมีภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในยุคโลกาภิ วตั น์ และเร่ งรัดการพัฒนา
บุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู ้ความสามารถทันต่อความจําเป็ นของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยมีกฎหมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรฯ และการบริ หารจัดการที่ตอ้ งเร่ งผลักดัน
การออกกฎหมาย การปรับปรุ งแก้ไข และการประกาศใช้ รวมทั้งการยกร่ างขึ้นใหม่

๖.๔ ศึ กษาวิจัย สร้ างองค์ ความรู้ แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่อหนุ นเสริ มการขับเคลื่อ น
ยุ ท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ สู่ การปฏิ บั ติ โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การศึ ก ษาวิ จ ัย สร้ า ง
องค์ความรู ้ ที่จะช่ วยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ และการเผยแพร่ ขยายผลให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ในระดับการ
ปฏิ บ ัติ และระดับ นโยบายได้ ต่ อไป โดยมี ป ระเด็ นสาระงานวิ จ ัย หลัก ๆ ตามประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ ท้ ัง
๕ ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๖.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้ างดัชนีชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่
มุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของการปฏิ บตั ิ ง าน ให้มีมาตรฐานและมี วิธี วดั ผลงานที่ ชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
เปรี ยบเทียบผลระหว่างหน่ วยงานได้ รวมทั้งสนับสนุ นให้ทุกส่ วนราชการพัฒนาสู่ ระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุ่งความคุม้ ค่า ความโปร่ งใส และตอบสนองความต้องการ
ที่ ห ลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับ สนุ น การพัฒ นาดัช นี ช้ ี วัด ผลสํา เร็ จ ของการพัฒ นาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาดัชนี ช้ ี วดั ผลกระทบขั้น
สุ ดท้ายของการพัฒนาที่มุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วม ควบคู่ไปกับ

คค

การสร้ างองค์ความรู ้ ด้านการติ ดตามประเมิ นผล และการเผยแพร่ รายงานด้านการติ ดตามประเมินผลสู่
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลในทุกระดับและการเชื่ อมโยงโครงข่ ายข้ อมูล
ข่ าวสารระหว่ างหน่ วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพืน้ ที่และท้ องถิ่น โดยสนับสนุ นให้
หน่ วยงานระดับนโยบายด้านข้อมูลพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบบริ หารจัดการสถิติเพื่อการ
วางแผนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ส่ งเสริ มการพัฒนาข้อมูลเพื่อการเฝ้ าระวัง
และบ่งชี้ ทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ เศรษฐกิ จ สังคมของประเทศและระดับโลก ติ ดตาม
ตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุ นการสร้างเครื อข่ายข้อมูลร่ วมกันเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ส่ งเสริ มการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระดับจังหวัด ท้องถิ่น
และชุมชนเข้ากับส่ วนกลาง ให้เป็ นระบบที่เข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว

ภาคผนวก ๑
แนวทางการลงทุนในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๑ ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ การปฏิรูประบบการออม ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนสาหรับกาลังแรงงานของประเทศ
ทั้งหมด ๑๓ ล้านคน ทั้งขยายการออมภาคบังคับ ปฏิรูปกองทุนบาเหน็จบานาญ และการออมเพื่อการชรา
ภาพสาหรับแรงงานนอกระบบ

๑.๒ การขับเคลือ่ นการรวมกลุ่มและการพัฒนาห่ วงโซ่ อปุ ทาน ในสาขาการผลิตและบริ การ
ที่มีศักยภาพ รายสาขา/รายพืน้ ที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เช่ น พัฒนาการรวมกลุ่ มอุ ตสาหกรรม ส าหรั บอุ ตสาหกรรมที่ มี ศ ักยภาพและโอกาสด้านตลาด ด้วยการ
สนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายธุ รกิจในอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพที่ตอ้ งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
โดยเฉพาะการพัฒนาการรวมกลุ่มในเชิ งอุตสาหกรรมและในเชิ งพื้นที่ โดยเฉพาะในสาขาอาหาร ยานยนต์
สิ่ งทอและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป บริ การท่องเที่ยว เป็ นต้น รวมทั้งการขับเคลื่ อนผูป้ ระสานการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster
Development Agent) และติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอร์ ในภาคการผลิตและบริ การภายใต้แนวทางการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

๑.๓ ปฏิรู ประบบนวัตกรรม (Innovation system reform) อย่ างครบวงจร ทั้งสถาบัน
การศึกษา สถาบันวิจยั จัดตั้งกองทุนและบริ ษทั ร่ วมทุน และสานักงานอนุ ญาต รวมทั้งศูนย์การกระจาย
นวัตกรรม เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างก้าวกระโดด

๑.๔ สร้ างฐานการทา value creation ในภาคเกษตรโดยการวิจัย ปรับปรุ ง และกระจาย
พันธุ์ทดี่ ใี นสิ นค้าเกษตร ให้เกษตรกรใช้อย่างทัว่ ถึงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของสิ นค้าหลักที่สาคัญ
ที่เป็ นอาหาร สมุนไพร พลังงาน และไฟเบอร์ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน ยางพารา เป็ นต้น
โดยภาครัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการผลิตและตรวจสอบคุ ณภาพพันธุ์หลัก แล้วสนับสนุ นให้สถาบัน
เกษตรกรและชุ มชนเป็ นผูผ้ ลิ ตเป็ นพันธุ์ขยายและกระจายสู่ เกษตรกรในพื้นที่ เช่ น กรณี ศูนย์ขา้ วชุ มชน
เป็ นต้น และการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีบางส่ วนอาจสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเป็ นผูผ้ ลิตควบคู่กบั ภาครัฐ โดยรัฐ

๑๕๔
เ ป็ น ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ พั น ธุ์ ดี ที่ จ ะ จ า ห น่ า ย ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร
เช่น ปาล์มน้ ามัน เป็ นต้น
๑.๕ ลดต้ นทุนด้ านขนส่ งและโลจิสติกส์ พัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงข่ายการ
ขนส่ งทางราง ทางน้ า ทางท่อ ระบบการขนส่ งสนับสนุน (Feeder) และศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้าตาม
จุ ดยุทธศาสตร์ ฐานการผลิ ตของประเทศ เพื่ อรองรั บระบบการขนส่ งต่ อเนื่ องหลายรู ปแบบ (Multimodal)
รวมทั้งการลงทุนพัฒนาระบบอานวยความสะดวกทางการค้า เช่น ระบบ Single Window Entry และ One
Stop Service เป็ นต้น และการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลให้มีความสมบูรณ์ และการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้พลังงานของระบบขนส่ งสาธารณะเพื่อลดต้นทุนเชื้ อเพลิง

๑.๖ การลงทุนเพื่อพัฒนาบริ การภาครั ฐ พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ
ระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิ คส์ (e-Government) เช่ น ระบบสาธารณสุ ข (e-Health) ระบบการศึกษา (eEducation) และระบบบริ การภาครัฐ (e-Services) เป็ นต้น โดยคานึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี และ
ความคุม้ ค่าในการลงทุนเพื่อรองรับการให้บริ การแก่ประชาชน และภาคธุ รกิจ

๑.๗ การลงทุนเพือ่ สร้ างโอกาสการเข้ าถึงบริการพืน้ ฐานที่สมดุลและเป็ นธรรม ขยายโครงข่าย
การให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นโทรคมนาคมให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ช นบท และการลงทุ น ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ยนและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และการพัฒนา
ความรู ้ ของนักเรี ยนและประชาชนในชนบท รวมทั้ง การพัฒนาแหล่ ง น้ า และระบบน้ า เพื่ อการอุ ป โภค
บริ โ ภคในพื้ น ที่ ช นบทให้ ท ั่ว ถึ ง เพี ย งพอ ตลอดจนการจัด หาแหล่ ง น้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและ
อุตสาหกรรม และการลดน้ าสู ญเสี ยของโครงข่ายระบบประปา

๑.๘ สร้ างความมั่นคงด้ านพลังงาน จัดหาแหล่ งพลังงานทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติ ม

รวมทั้งหาแหล่ งพลังงานใหม่ๆ ที่ มี ค วามคุ ม้ ค่า เชิ ง พาณิ ช ย์หรื อมี ตน้ ทุ นต่า ตลอดจนการสารองแหล่ ง
พลังงาน รวมทั้งเร่ งพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนแหล่งพลังงานทดแทน เช่ น การผลิ ตก๊าซโซฮอล์
และไบโอดี เซล การขยายสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (NGV) การวิจยั พัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็ นต้น

๒ ด้านสั งคม
การขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพคนและสัง คมไทยสู่ สัง คมแห่ ง ภูมิ ปั ญ ญาและ
การเรี ยนรู ้ และการสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศในช่ วง
๕ ปี ข้างหน้า เน้นประเด็นการลงทุน ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่ างครบวงจร ที่มุ่งการส่ งเสริ มการป้ องกันการรักษา การ

ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจ พัฒนาคุ ณภาพบริ การและการผลิ ตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะการสร้ างนวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบ

๑๕๕
ประกันสุ ขภาพที่เชื่ อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ สวัสดิ การข้าราชการ การประกันสังคม และการสร้ าง
หลักประกันสุ ขภาพ ซึ่ งเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคร่ วมกับชุมชนและนาไปสู่ การเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานในระยะยาว

๒.๒ การเสริมสร้ างการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การบริ หารจัดการองค์ความรู้กระบวนการเรี ยนรู้ ใน

ชุ มชน และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ควบคู่กบั การให้มีกลไกในลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ไปกระตุน้ ให้เด็กทุกวัย
และผูป้ กครอง ตื่นตัวในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ และให้เด็กมีพฒั นาการตามวัยอันควร การจัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรี ยนการสอนอย่างทัว่ ถึง และสร้างโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่ องด้วยการให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาที่
เชื ่ อ มโยงกับ ความต้อ งการก าลัง คนและการแก้ปั ญ หาการขาดแคลนบุค ลากร รวมทั้ ง การให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา ด้วยการปลูกฝังการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่วยั

เด็กที่ต่อเนื่ องเชื่ อมโยงทุกระดับการศึกษา การสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่ในกาลังคนระดับกลาง/ระดับสู ง การ
สร้างสิ่ งจูงใจทั้งด้านกายภาพและเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม

๒.๔ การพัฒนาศักยภาพชุ มชนอย่ างต่ อเนื่อง ในการจัดทาแผนชุ มชนแบบมีส่วนร่ วม การ

พัฒนาวิส าหกิ จชุ ม ชนที่เน้นการบ่ม เพาะวิสาหกิ จชุ มชน สนับสนุ นการรวมกลุ่มเป็ นสหกรณ์ ต่าง ๆ ที่
เน้นการพัฒนาระบบและการสร้างเครื อข่ายสหกรณ์ การเพิ่มทักษะความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ควบคู่
กับการขยายโอกาสในการเข้าถึ งแหล่งทุนทั้งระดับชุ มชนและระดับชาติ ที่รวมทั้งการสร้ างกลไกให้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นแหล่งทุนที่สาคัญ

๒.๕ การสร้ างหลักประกันสั งคมให้ ผู้อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบได้ รั บการคุ้มครองทาง
สั งคมอย่ างทั่วถึง รวมทั้งการดูแลผูส้ ู งอายุและคนพิการในชุ มชน และให้มีบริ การจัดหาที่อยู่อาศัยถาวร
สาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีการดูแลชุมชนน่าอยู่ ทั้งนี้ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทร่ วมในทุกกิจกรรม

๒.๖ การบู ร ณาการการด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น สร้ า ง

กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ ที่ทาให้สัดส่ วนคดีอาชญากรรมต่างๆ และปั ญหายาเสพติดลดลง รวมทั้ง
การลดข้อขัดแย้งในชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

๒.๗ การแก้ ไ ขปัญ หาความยากจนอย่ า งบูร ณาการทั้งการพัฒ นาด้ า นกายภาพและการ
พัฒนาฐานความรู้ ที่ขบั เคลื่อนโดยภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจนระหว่างภาคราชการส่ วนกลาง ระดับ
จังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ชุมชน คานึงถึงความพอเพียงและนาไปสู่ ความสุ ข

๒.๘ การเสริมสร้ างทุนวัฒนธรรมและการนาไปสร้ างสรรค์ คุณค่ าทางเศรษฐกิจ ที่อนุรักษ์

และสื บทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยูเ่ ป็ นเอกลักษณ์ไทย สื บสานไปสู่ คนรุ่ นต่อไป และ
นาวัฒนธรรมที่เป็ นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างนวัตกรรมให้กบั สิ นค้าและ
บริ การ และนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ

๒.๙ การส่ งเสริมบทบาทสื่ อและภาคเอกชนเพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการผลิตสื่ อ

สร้างสรรค์ที่เด็กและเยาวชนมีบทบาทร่ วม การรณรงค์สร้างภูมิคุม้ กันสื่ อร้ ายและสร้ างกระแสครอบครัว

๑๕๖
อบอุ่นผ่านสื่ อทุกรู ปแบบ ควบคู่กบั การส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชนในด้านการศึกษา การพัฒนากาลังคน การ
สร้างอาชีพแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสและคนพิการ และทั้งการร่ วมเฝ้ าระวัง รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๓.๑ พัฒ นาระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศทางภู มิศ าสตร์ เ พื่อกาหนดเขตพืน้ ที่แ ละสร้ าง
แนวกัน เขตอนุรั ก ษ์ ที่ชัดเจน โดยรัฐ ดาเนิ น การร่ ว มกับ ชุ ม ชนในการกาหนดแนวเขต ใช้แ ผนที่ ๑:
๔๐๐๐ เป็ นฐานในการจัดท าระบบข้อมูล ดาเนิ นการสอบสวนสิ ท ธิ์ และจัดทาทะเบี ยนการบุ กรุ กใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการวางระบบกระจายการถือครองที่ดินให้ผไู ้ ร้ที่ทากินมีปัจจัยการผลิตเป็ นของตนเอง

๓.๒ พัฒนาแหล่ งนา้ เพื่อการใช้ ประโยชน์ โดยการสร้างฝายต้นน้ าเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ าไว้

ในดิน พัฒนาระบบประปาให้พอเพียงทัว่ ถึ งทุกหมู่บา้ น เพิ่มขีดความสามารถของการเก็บกักแหล่งน้ าที่มี
อยู่เดิ ม ปรั บปรุ งแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดสระน้ าในไร่ นา พัฒนาแหล่ งน้ าใหม่เพิ่มเติ มในพื้นที่ เหมาะสม
พัฒนาระบบเชื่ อมโยงกระจายน้ าผิวดิ น และน้ าใต้ดิน วางระบบสารสนเทศการจัดการ ๒๕ ลุ่ มน้ าอย่าง
บูรณาการ และการฟื้ นฟูน้ าใต้ดินในกรุ งเทพและปริ มณฑล และปรับปรุ งระบบติดตามน้ าใต้ดินในพื้นที่วิกฤต

๓.๓ ควบคุมและบรรเทาอุทกภัย โดยปรับปรุ งระบบระบายน้ าและป้ องกันน้ าท่วมชุ มชนเมืองที่

เสี่ ยงภัยจากน้ าหลากล้นตลิ่ ง จัดทาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ การเตือนภัยพื้นที่ตน้ น้ าและการ
พยากรณ์ระดับน้ า การเตือนภัยน้ าท่วม แผ่นดินถล่ม การสร้างความปลอดภัยเขื่อน

๓.๔ ลงทุนในการสร้ าง ขยาย และปรั บปรุ งระบบบาบัดน้าเสี ยรวม และระบบกาจัดขยะ
ชุ มชนแบบรวมศู นย์ ทั่วประเทศให้ มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมพืน้ ที่วิกฤตและแหล่ งท่ องเที่ยว
โดยรั ฐบาลกลางร่ วมสนับ สนุ นงบประมาณบางส่ วนแก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดย อปท. เก็ บ
ค่าบริ การบาบัดกาจัดของเสี ยให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริ งในการดาเนิ นการ

๓.๕ ปรั บเปลี่ยนมาใช้ เครื่ องยนต์ และพลังงานที่สะอาด เพื่อลดปั ญหามลพิษทางอากาศ
โดยภาครัฐลงทุนปรับเปลี่ยนระบบเครื่ องยนต์และพลังงานเชื้ อเพลิง ที่ใช้กบั รถยนต์ของทางราชการและ
รถประจาทาง ขสมก.ทั้งหมด มาใช้เครื่ องยนต์และพลังงานที่สะอาด

๓.๖ การสนับสนุนธุรกิจทีน่ ากลับมาใช้ ใหม่ และการจัดการของเสี ยอันตราย โดยรัฐกาหนด
มาตรการจูงใจด้านภาษี ผลักดันให้สถาบันการเงินให้สินเชื่ อเงินกูด้ อกเบี้ยต่าแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจทั้งชุ มชน
และเอกชน ส่ งเสริ มการลงทุนของเอกชนในการจัดการของเสี ยอันตราย ปรับปรุ งและออกกฎ ระเบียบ
กฎหมายเพื่อรองรับและเพื่อให้ผูป้ ระกอบการรับผิดชอบซากผลิ ตภัณฑ์ของตน และการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากขยะชุ มชน โดยเฉพาะเพื่ อเป็ นพลังงาน และหา
เทคโนโลยีในการลงทุนที่เหมาะสม

๑๕๗

๓.๗ สร้ างระบบจัดการฐานข้ อมูลและสร้ างศู นย์ ข้อมูลระดับชาติด้านทรั พยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มีรายละเอียดด้านอนุ กรมวิธาน คุณสมบัติ การใช้ประโยชน์ และภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่ นที่เกี่ ยวข้อง โดยระบุชุมชนเจ้าของภูมิปัญญาให้มีระบบบริ หารจัดการที่ สามารถคุ ม้ ครองการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่เป็ นธรรม

๔ ด้านธรรมาภิบาล
๔.๑ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล ค่ านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสั นติ
วิธีแก่ ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่ วน และทุกสถาบัน/หน่ วยงาน/องค์ กร โดยสนับสนุ นการลงทุน
ด้านการรณรงค์ผา่ นสื่ อทุกประเภท สอดแทรกในรู ปแบบข่าว ละคร บทเพลง และการเล่นละครพื้นบ้านด้วย
รู ปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย และให้เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมาย สนับสนุ นสถาบันการศึกษา/วิชาการจัดทา
หลักสู ตรฝึ กอบรม จัดกิจกรรม และร่ วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชน การเพิ่มพื้นที่สาธารณะทาง
สั ง คมให้ป ระชาชนได้มี ส่ วนร่ วมแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ้ ปรึ ก ษาหารื อ และร่ วมติ ดตามตรวจสอบเรื่ องที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ต่ า ง ๆ แ ล ะ ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู ้ น า ท า ง สั ง ค ม
ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน ระดับชุมชน และระดับเยาวชนในโรงเรี ยนให้เป็ นต้นแบบที่ดีงามของ
สังคม

๔.๒ การเปิ ดโอกาสให้ ภ าคประชาชนได้ เข้ าร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดาเนินการ ร่ วม
รับผิดชอบ และร่ วมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ โดยการแก้ไข ปรับปรุ งกลไก
ขั้นตอน และกระบวนการดาเนิ นการของภาครั ฐ โดยเฉพาะโครงการที่ ใช้งบประมาณสู ง โครงการที่ มี
ลักษณะสนับสนุน/ส่ งเสริ ม/ควบคุม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางทั้งทางตรงทางอ้อม ควร
ต้อ งเปิ ดโอกาสให้ ภ าคประชาชนและภาคี ที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ได้เ ข้า ร่ ว มเป็ นที่ ป รึ ก ษาหรื อ คณะท างาน
คณะอนุกรรมการ หรื อคณะกรรมการและส่ งเสริ มการรวมตัวของภาคประชาชน/เครื อข่ายประชาชนเป็ น
องค์การมหาชนที่ทาหน้าที่เป็ นแกนนาการต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบ การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น

๔.๓ ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคม เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์ จากการพัฒนา โดยศึกษา ทบทวน เพื่อ
จัดทาหรื อแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่มีลกั ษณะผูกขาด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของส่ วนราชการใน
ส่ วนที่เกี่ ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมให้ เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ให้มี
ความโปร่ งใส มี การเปิ ดเผยผลการศึ ก ษา/วิเคราะห์ โครงการ และรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
เพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม ภาคเศรษฐกิ จชุ มชน ภาคชุ มชน รวมทั้งเสริ มสร้ าง

๑๕๘

ความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จ เพื่อป้ องกัน
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผูป้ ระกอบการอื่น

๑๕๙

๔.๔ สร้ างองค์ ค วามรู้ เกี่ย วกับ การพัฒ นาวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย และวั ฒ นธรรม
ธรรมาภิบาล โดยสนับสนุ นแหล่ งทุ นด้านการศึ กษาวิจยั สร้ างองค์ความรู้ ที่ ถู กต้องหลากหลายอย่า ง
ครบถ้วน พิจารณาจากทั้งประสบการณ์ของในประเทศและต่างประเทศในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประชาธิ ปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล วัฒนธรรมสันติวิธี ตลอดจนหลักการที่ว่าด้วยการขัดแย้งกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็ นต้น เพื่อให้มีกรอบแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมกับ
บริ บทไทย

ภาคผนวก ๒
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๑ เป้ าประสงค์
เพื่อปรับปรุ งกฎหมายให้ท นั สมัย พร้ อมรับกับสถานการณ์ ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่า งเป็ นพลวัต
ในยุคโลกาภิวตั น์ และเป็ นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายให้มี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

๒ กรอบการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
พัฒนาเพื่อเอื้ อต่อการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี การปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ การเสริ มสร้ าง
ศัก ยภาพการแข่งขันของประเทศ การแก้ไ ขปั ญหาความยากจน การป้ องกันการทุ จริ ต มี การกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จอย่างทัว่ ถึ ง ตลอดจนมีภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จใน
ยุคโลกาภิวตั น์ และเร่ งรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู ้ความสามารถทันต่อความจาเป็ นของทาง
ราชการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก

๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
๓.๑ ด้ า นเศรษฐกิจ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศัก ยภาพการแข่ ง ขัน กับ ต่ า งชาติ ไ ด้ดี ใ นยุ ค โลกาภิ ว ตั น์
โดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ที่เอื้ อต่อการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ การสร้ างบรรยากาศของ
การลงทุน ดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยในการเปิ ด
ตลาดเสรี หรื อข้อตกลงการค้าเสรี ทวิภาคีหรื อพหุ ภาคี หรื อด้านต่างๆ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปั ญญา และให้ความคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิ ตบนพื้นฐานความรู้
และความเป็ นไทย โดยมีกฎหมายที่ตอ้ งเร่ งผลักดันออกเป็ นกฎหมายโดยเร็ ว กฎหมายที่ตอ้ งเร่ งรัดปรับปรุ ง
และกฎหมายที่ตอ้ งผลักดันให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนี้

๑๖๐

(๑) กฎหมายทีต่ ้ องเร่ งผลักดันออกเป็ นกฎหมายโดยเร็ว
ร่ างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ... เพื่อเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานให้การ
กากับดูแลสถาบันการเงิ นมีประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุ มการดาเนิ นธุ รกิ จการเงิ นของกิ จการที่ไม่ใช่ธนาคาร
พาณิ ชย์ในส่ วนที่จะมี ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้ สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างทัน
เหตุการณ์ ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ รวมทั้งให้การคุม้ ครองลูกค้ารายย่อย


ร่ างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้ มครองเงินฝาก พ.ศ. ... เพื่อคุ ม้ ครองเงิน ฝากของ
ประชาชนในสถาบันการเงิ น โดยเฉพาะลู กค้ารายย่อย เสริ มสร้ างความมัน่ คงและเสถี ยรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน และสร้างวินยั ทางการเงิ นทั้งกับผูอ้ อมและสถาบันการเงิน ให้มีการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
และคานึงถึงความเสี่ ยง


ให้มี ความชัดเจนของข้อกฎหมายและการบังคับใช้กบั ธุ รกรรมทางการเงิน ใน
ปั จจุบนั ให้คุม้ ครองผูเ้ กี่ ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่ น ธุ รกรรมลี สซิ่ ง และแฟคเตอริ่ ง ซึ่ ง
เป็ นวิธี ก ารหนึ่ ง ในการจัดหาเงิ นทุ นของภาคธุ รกิ จในปั จจุ บนั อาจต้องปรั บปรุ งบทบัญญัติใ นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่ตราไว้นานแล้วให้ครอบคลุม หรื อตราเป็ นกฎหมายใหม่เป็ นการเฉพาะ เช่น ร่ าง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟกเตอร์ ริ่ง พ.ศ. ... ร่ างพระราชบัญญัติเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์ รีซีท
และแสตนด์ บายเครดิต พ.ศ. ... ร่ างพระราชบัญญัติว่าด้ วยอนุพนั ธ์ ทางการเงิน พ.ศ. ...เป็ นต้น


ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ แ ฟรนไชส์ พ.ศ. ... เพื่ อ จัด ระเบี ย บการประกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ โดยกาหนดให้มีมาตรการส่ งเสริ มสนับสนุ นและให้ความช่ วยเหลื อ รวมทั้งกาหนดมาตรการ
คุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผซู ้ ้ื อแฟรนไชส์


ร่ างพระราชบัญ ญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. ... เพื่อให้มีการนาสิ นทรัพย์ที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิ จซึ่ งไม่สามารถจานองหรื อจานาได้มาใช้เป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเงิ นได้ ทาให้ภาคธุ รกิ จ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิง่ ขึ้น


ร่ างพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกาหนดมาตรการป้องกั นการนาเข้ าสิ นค้ าที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ. .... เพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันการนาเข้าสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น


ร่ า งพระราชบั ญ ญัติ บ รรษั ท วิส าหกิ จ แห่ ง ชาติ พ.ศ. ... ก าหนดจัด ตั้ง บรรษัท
วิส าหกิ จแห่ งชาติ เพื่อให้การบริ หารจัดการรั ฐวิส าหกิ จและหลักทรั พย์ของรั ฐมี ความคล่ องตัว และมี
ประสิ ทธิภาพสู ง


๑๖๑

ร่ า งพระราชบัญ ญัติบ ริ หารการขนส่ ง พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสร้างการบริ หาร
จัดการกิ จการขนส่ งของประเทศ โดยแบ่งแยกกลไกด้านนโยบาย การกากับดู แล และการประกอบกิ จการออก
จากกัน กาหนดกลไกให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการนครท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
พ.ศ. .... เพื่อจัดตั้ง อปท.รู ปแบบพิเศษ


ร่ างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้า พ.ศ. ... เพื่อให้มีระบบกากับดูแลการ
ประกอบกิ จ การน้ า ที่ มี ค วามเหมาะสมและโปร่ ง ใส ส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การน้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประชาชนได้รับบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน




ร่ างพระราชบัญญัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. .....



ร่ างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ พ.ศ.....



ร่ างพระราชบัญญัติพฒั นาเมือง พ.ศ. ...

กฎหมายเกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบทางแพ่ ง ของผูป้ ระกอบการท่ า เรื อ ระหว่า ง
ประเทศ และการรับจัดการขนส่ งสิ นค้า




กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลกิจการไฟฟ้ า



กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจและการกากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ

(๒) กฎหมายทีต่ ้ องเร่ งรัดปรับปรุ ง
ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม การลงทุ น (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. ... เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพิ่มบทบาทการส่ งเสริ มการลงทุนของนักลงทุนไทยในต่า งประเทศ เพิ่ม
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ใ ห้แ ก่ ผู ไ้ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม และยกเลิ ก สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ที่ อุ ด หนุ น การส่ ง ออกให้
สอดคล้องกับข้อตกลง WTO


ร่ า งพระราชบั ญญัติล้มละลาย (ฉบั บที่...) พ.ศ. ... เพื่อจากัดขอบเขตกฎหมาย
ล้มละลายมิให้ใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ เกษตรกร และผูใ้ ช้แรงงานที่มิได้มีกิจการทาง
การค้าและพาณิ ชย์


๑๖๒

ร่ างพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...โดยจัดให้มีการประชุ ม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุ ง


ร่ า งพระราชบั ญ ญัติ สิ ท ธิ บั ต ร (ฉบั บ ที่. ..) พ.ศ. ... โดยจัด ให้มี ก ารประชุ ม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุ ง


พระราชบัญญัติว่าด้ ว ยการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาด และการอุด หนุ นซึ่ ง สิ นค้ าจาก
ต่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั




พระราชบัญญัติการประกอบอาชี พงานก่ อสร้ าง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั
ดาเนินโครงการปรั บปรุ งกฎ ระเบียบ และข้ อกฎหมายที่เกี่ยวกับ โลจิ สติกส์ เพื่อ
ยกระดับโลจิสติกส์ไทยให้พฒั นาสู่ ระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและได้มาตรฐานสากล




กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ



กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสนามกอล์ฟ และกิจการสปา

(๓) กฎหมายทีต่ ้ องผลักดันให้ มีผลบังคับใช้ ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการแข่ งขันทางการค้ า พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเฉพาะในประเด็น
พฤติกรรมอานาจเหนือตลาด




พระราชกฤษฎี ก ารองรั บ พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์



ร่ างกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการ

พ.ศ. ๒๕๔๔
จานาตราสารหนี้

๓.๒ ด้ านสั งคม
(๑) กฎหมายทีค่ วรเร่ งผลักดันให้ มีการประกาศใช้


พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .....

๑๖๓

ระราชกฤษฎีการจั ดตั้ งสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ …กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเป็ นการ
สนับสนุนการพัฒนากาลังคน โดยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชี พให้มีมาตรฐานเทียบได้กบั ระบบสากล หากไม่
กาหนดและประกาศใช้กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับในระยะแผนฯ ๑๐ อาจส่ งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่
เป็ นผลมาจากการเลื่อนไหลและการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี


ร่ างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ..... กฎหมายฉบับดังกล่าว มีส่วนสาคัญ
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ซึ่ งจะช่วยให้การบริ หารจัดการศึกษาเอกชนมีความชัดเจน
และมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. .... เป็ นกฎหมายว่าด้วยสุ ขภาพแห่ งชาติ
เพื่อกาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพ รวมทั้งกาหนดแนวทางการบูรณาการองค์ความรู ้ และความร่ วมมือ
ด้านสุ ขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน เป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมอย่างยัง่ ยืน


ร่ างพระราชบัญญัติป่าชุ มชน พ.ศ. .... กฎหมายฉบับดัง กล่าวเป็ นการคุ ม้ ครอง
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการใช้ประโยชน์จากป่ าของชุ มชน ซึ่ งได้มีการยกร่ างแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี


(๒) กฎหมายทีค่ วรปรับปรุ ง/แก้ ไข
ร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต พ.ศ. ... กฎหมายฉบับดังกล่าว
ได้ผ่า นความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี แล้ว โดยมี เงื่ อนไขให้ปรั บ ปรุ ง บทบาทของส านัก บริ หาร งาน
การศึกษานอกโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้หน่วยงานอื่นเป็ นผูจ้ ดั และส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
แทนการจัดการศึกษาด้วยตนเอง หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่ งดาเนิ นการปรับปรุ งและประกาศใช้ เพื่อให้
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม


พระราชบัญญัติ ค้ ุมครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายฉบับดังกล่าวมีส่วนสาคัญในการพัฒนาและส่ งเสริ มแพทย์พ้ืนบ้าน/แพทย์แผนไทย การคุม้ ครอง
สมุนไพร การมีกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แต่การกาหนดมาตรฐานระหว่างแพทย์แผนไทย กับ
แพทย์แผนปั จจุ บนั ควรกาหนดให้มีความแตกต่างกัน พร้ อมทั้งควรตรวจสอบและปรั บปรุ งประเด็น ที่มี
ความขัดแย้งกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เรื่ องสมุนไพรที่นามาทายารักษาโรค เพื่อทาให้การแพทย์
แผนไทยเป็ นแพทย์ทางเลือกที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุ ขภาพได้อย่างแท้จริ ง


๑๖๔

พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นกฎหมายควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ที่ ส่ ง ผลกระทบหรื อก่ อให้ เกิ ด อันตรายต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น การก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย กิ จกรรมที่ เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ตลาด/สถานที่จาหน่ายอาหาร สิ นค้าในที่สาธารณะ ควรปรับปรุ งเพิ่มเติมในส่ วนกลไก
การดาเนิ นงานในระดับท้องถิ่ นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรื่ อง
สาธารณสุ ขในแต่ละท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น


พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน และ พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นกฎหมายที่ส นับสนุ น และควบคุ ม ดูแลการดาเนิ นงานของกลุ่มต่างๆ ภาคประชาชน/
ของชุ มชน ควรมี การปรับปรุ งให้ครอบคลุ มและรั บรองสถานะทางกฎหมายของกลุ่ มออมทรั พย์ ซึ่ งการ
พิจารณาควรนาพระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาควบคู่ ด้วย เพื่อลดความขัดแย้ง และ
ปรั บปรุ งให้มีความคล่ องตัวและเป็ นการส่ งเสริ มการออมภาคประชาชนให้สามารถดาเนิ นการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ


(๓) กฎหมายทีค่ วรมีการยกร่ างใหม่
กฎกระทรวงว่ าด้ วยคณะกรรมการบริ หารสถานศึ กษาเอกชน กฎหมายดังกล่ าวจะ
ช่วยให้การบริ หารจัดการการศึกษาโดยภาคเอกชนมีความชัดเจนและนาไปสู่ คุณภาพทางการศึกษามากขึ้น


พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็ นการลดปริ มาณการบริ โภค
เครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์และช่ วยเหลื อผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการกระทาความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากผูด้ ื่ ม
แอลกอฮอล์ในสังคมไทย โดยมีสาระสาคัญและมาตรการครอบคลุมประเด็น ลดการบริ โภค การบาบัดรักษาผู้
ติดแอลกอฮอล์ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากผูด้ ื่มแอลกอฮอล์ (ร่ างใช้แทน
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ ซึ่งล้าสมัย)


พระราชบัญญัติค้ ุมครองสิ ทธิชุมชนท้ องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรั พยากร
และสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของชุมชน


๓.๓ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การ
จัดการของเสี ยอันตราย พัฒนา ฟื้ นฟู คุ ม้ ครองและอนุ รักษ์ทรัพยากรน้ า การอนุ รักษ์สัตว์ป่า โดยให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน โดยเฉพาะการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์ในเขตอุ ทยานแห่ งชาติ ในการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งการใช้ป ระโยชน์

๑๖๕

ระหว่างพื้นที่อนุ รักษ์และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว การนาทรัพยากรไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยั และ
เพื่อการค้าอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(๑) กฎหมายทีต่ ้ องเร่ งผลักดันออกเป็ นกฎหมายโดยเร็ว
ร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการของเสี ยอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ แล้ ว
พ.ศ. .... โดยกาหนดให้มีกองทุ นรองรั บการบริ หารจัดการองค์กรและดาเนิ น งานในการสรรหาเงิ นทุน
หมุนเวียนตามวัตถุ ประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนอิสระไม่ข้ ึนกับภาคราชการ การเก็บค่า ธรรมเนี ย มการ
จัดการของเสี ยจากผลิตภัณฑ์ กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบตั ิการตามกฎหมาย


ร่ างพระราชบัญญัติทรั พยากรน้า พ.ศ. .... โดยกาหนดเรื่ องสิ ทธิ ในทรัพยากรน้ า
กาหนดเรื่ ององค์กรบริ หารจัดการ กาหนดให้มีกองทุนดาเนิ นงาน กาหนดเรื่ องการพัฒนาฟื้ นฟู คุม้ ครองและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า กาหนดเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม ขาดแคลนน้ า รวมถึงการชลประทาน
โดยมีบทกาหนดโทษทางอาญา


ร่ างพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. .... เพื่อการส่ ง เสริ ม การอนุรักษ์สัตว์
ป่ า โดยก าหนดเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น มี ส่ วนร่ วมในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ การจัดตั้งเงินกองทุน


ร่ างกฎหมายควบคุมการเข้ าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่ งปั นผลประโยชน์ จาก
การนาทรั พยากรพันธุกรรมไปใช้ ประโยชน์ เพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อการค้ า เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการขอเข้าถึงและการแบ่งปั นผลประโยชน์จากการนาทรัพยากรพันธุ กรรมไปใช้ประโยชน์ดา้ น
ต่างๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ กาหนดกลไกการให้อนุ ญาตเข้าถึงและกลไก
การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ระดับชาติ และกาหนดหน่วยงานกลางและหน่วยงานรับมอบอานาจ


ร่ า งกฎหมายว่ า ด้ วยความปลอดภัยทางชี วภาพ เพื่ อก าหนดหลัก เกณฑ์ ก าร
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเคลื่ อนย้าย การดู แล และการใช้ประโยชน์และการศึกษาวิจยั สิ่ งมี ชีวิต
ดัดแปลงพันธุ กรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ กาหนดกลไกและหน่วยงานรับแจ้งการพิจารณาให้
อนุ ญาตในการเคลื่ อนย้า ยดู แลใช้ป ระโยชน์ ก ารศึ ก ษาวิจยั สิ่ ง มี ชี วิตดัดแปลงพันธุ ก รรม และก าหนด
หน่วยงานประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ


(๒) กฎหมายทีต่ ้ องเร่ งรัดปรับปรุ ง

๑๖๖

พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ (ฉบั บ ที่. ..) พ.ศ.
.... โดยแก้ไ ขพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย
แก้ไขบทนิ ยามคาว่า สนามบินพาณิ ชย์ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกาหนดนิ ยาม
คาว่า “สนามบินพาณิ ชย์” ให้ชดั เจนเพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาในทางปฏิ บตั ิเกี่ ย วกับ การปฏิบตั ิงานของกรมการ
ขนส่ งทางอากาศ


ร่ า งพระราชบั ญญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. .... เพื่ อการส่ ง เสริ ม การ
อนุ รัก ษ์สัตว์ป่ า โดยก าหนดชนิ ดสั ตว์ป่ าสงวน สั ตว์ป่ าคุ ้ม ครอง สัตว์ป่าในบัญชี ตามอนุ สั ญญาระหว่า ง
ประเทศ การห้ามล่ า การครอบครองการค้า การเพาะพันธุ์ เพื่ อการค้า การจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ การ
กาหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การคุม้ ครองบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า การจัดตั้งเงินกองทุนอนุ รักษ์สัตว์ป่า
การให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า


พระราชบั ญ ญัติ ป่ าไม้ (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. .... โดยแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง บทบัญ ญัติ ใ ห้
สอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ว่า ด้วยหลัก กรรมสิ ท ธิ์ และส่ วนควบ และให้ส อดคล้อ งกับ มติ
คณะรัฐมนตรี ว่าด้วยสิ ทธิ ในการใช้สอยทรัพย์ของบุคคล โดยแก้ไขปรับปรุ งให้ไม้สักและไม้ยางในป่ า
และในที่ดินกรรมสิ ทธิ์ มีการควบคุ มที่ แตกต่างกัน พร้ อมทั้งให้อานาจการออกหนังสื อรั บรองไม้ในที่ดิน
กรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองและหามาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ร่ างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อลดขั้นตอนในการขอเข้า
ใช้ประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เพื่อส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว


๓.๔ ด้ านการเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
(๑) กฎหมายทีต่ ้ องเร่ งปรับปรุ ง
ร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้มีคณะกรรมการ
องค์ก ารอิส ระผู บ้ ริ โ ภคตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๕๗ และให้มีก องทุน เพื ่อ การพัฒ นางานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค รวมทั้งแก้ไขสถานะของ สคบ. ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี


ร่ างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ปรับปรุ ง
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวนโยบายการบริ หารประเทศของรัฐบาล โดยกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
และนายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ช ัด เจนยิ่ง ขึ้ น โดยเฉพาะการแก้ไ ขปั ญ หาวิก ฤตเร่ ง ด่ ว น ให้ก ารบริ หารราชการ


๑๖๗

แผ่นดินมีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ ยกเลิกการเป็ นนิติบุคคลของกรมและจังหวัด เป็ น
ต้น
ร่ างพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แก้ไข
เพิ่มเติมขอบเขตให้ครอบคลุมหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ ง เพิ่มหลักการ
ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุ งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ


ร่ างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุ งวิธีการ
งบประมาณให้สอดคล้องกับการปรั บเปลี่ ยนระบบงบประมาณและนโยบายการบริ หารราชการแผ่นดิ น
โดยเฉพาะการมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การกระจายอานาจการจัดการงบประมาณ ลดขั้นตอน และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของสานักงบประมาณ


ภาคผนวก ๓
การศึกษาวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ ในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
หัวข้ อและสาระสาคัญโดยสังเขปของงานศึกษาวิจยั (Research areas) ที่สาคัญและจาเป็ นต้องดาเนินการ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้หนุนเสริ มการขับ เคลื่อนแผนสู่
การปฏิบตั ิที่สาคัญ จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีดงั นี้

๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้
๑.๑ การศึกษาผลกระทบจากการขยายอายุการเกษียณเป็ น ๖๕ ปี ในด้ านเศรษฐกิจ สั งคม
และชี วิต ความเป็ นอยู่ รวมทั้ง การศึ ก ษาโครงสร้ า งอาชี พ ของผูส้ ู งอายุที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ ตลอดจนกลไกการบริ หารจัดการที่เหมาะสมในบริ บทสังคมไทย

๑.๒ การศึ ก ษากรอบการลงทุ น ทางสั ง คมเชิ ง รุ ก ในช่ วงแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ ที่ ม่ ุ ง
ผลสั มฤทธิ์ (KPI) อย่ างมีบูรณาการ ด้วยการขับเคลื่อนแนวทางหลัก (Key Success Factor) ที่ผลตอบแทน
ทางสังคมสู งและจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการการลงทุนทางสังคมที่มีการใช้ทุนทางเศรษฐกิ จ ทุนทาง
สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพ

๑.๓ การศึกษาประเภทของกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการตามลาดับขั้นการพัฒนา
ตั้งแต่กลุ่มที่ยงั มีความจาเป็ นต้องอาศัยความได้เปรี ยบจากการใช้แรงงานเป็ นหลักและมูลค่าเพิ่มและการสร้าง
มูลค่าให้สินค้าและบริ การมีนอ้ ย กลุ่มที่มีการใช้องค์ความรู ้มากขึ้ น มีการแปรรู ปการเกษตร มีตราสิ นค้า
ของกลุ่ มอุ ตสาหกรรม รวมทั้งมี การวิจยั และพัฒนา และกลุ่ มที่ ใช้ความรู ้ และโอกาสในการผลิ ตสิ นค้าและ
บริ การที่ ตอ้ งสร้ างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจให้เกิ ดขึ้ นกับลู กค้า และให้มีการสะท้อนความต้องการ
กาลังคนในแต่ละกลุ่ม ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาและบริ หารกาลังคนในแต่ละกลุ่ม

๑๖๘

๑.๔ การศึกษาการลงทุนด้ านสุ ขภาพทีม่ ่ งุ พัฒนาระบบสุ ขภาพอย่ างครบวงจร ทั้งการส่ งเสริ ม
และป้ องกัน เป็ นการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง สามารถลดค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น ส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อผลิตภาพแรงงาน

๒ ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสั งคมเป็ นรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ
๒.๑ การศึกษาเชื่ อมโยงเครือข่ ายการวิจัยองค์ กรภาคประชาสั งคม ทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่ เป็ นทางการทีม่ คี วามแตกต่ างกันไปในแต่ ละพืน้ ที่ ศึกษาถึงปัจจัยความสาเร็ จที่จะทาให้ภาคประชา
สัง คมเข้ม แข็ง กลไกการดาเนิ นงาน การบริ ห ารจัดการองค์ก รภาคประชาสังคมและการเชื่ อ มโยงเป็ น
เครื อข่าย ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลของภาคประชาสังคมอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือระดับ
พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

๓ ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน
๓.๑ การบริหารเศรษฐกิจส่ วนรวม
(๑) การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการออมและการพัฒ นาระบบการออมระยะยาว โดยให้
ความสาคัญต่อปั จจัยที่มีผลต่อการออมของภาคเศรษฐกิ จต่าง ๆ ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ เพื่อ
สามารถกาหนดแนวนโยบายในการส่ งเสริ มการออมได้อย่างเหมาะสม และศึกษาเรื่ องระบบการออมระยะยาว
ของประเทศที่จะต้องเร่ งให้ขยายขนาดและครอบคลุมประชาชนส่ วนใหญ่ได้ โดยศึกษาระบบการออมที่มีอยู่
ในปั จจุบนั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และระบบการออมที่
ต้องมีเพิ่มเติม โดยศึกษาเปรี ยบเทียบการดาเนินการของต่างประเทศ ผลกระทบ และความเสี่ ยงระยะสั้นและ
ระยะยาว
(๒) การศึ ก ษาระบบการเงิ น ระดั บ ฐานราก
เพื่ อ วางระบบที่ ช่ ว ยเสริ มบริ การ
ของระบบการเงิ นเชิ งพาณิ ชย์ เพื่อกาหนดรู ปแบบและกฎระเบียบในการดาเนิ นงานที่เหมาะสมกับเงื่อนไข
และโครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างภาคการเงินของประเทศ รวมทั้งการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

๓.๒ การปรั บโครงสร้ างการผลิตให้ ผลิตภาพการผลิตและคุณค่ าของสิ นค้ าและบริ การ บน
ฐานความรู้ และความเป็ นไทย

๑๖๙

(๑) การปรับโครงสร้ างภาคเกษตร
(๑.๑) การศึกษาวิจัยโอกาสและความเป็ นไปได้ ในการเพิม่ มูลค่ าสิ นค้ าเกษตรและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในกลุ่มสิ นค้ าสร้ างรายได้ หลักจากการส่ งออก โดยเฉพาะสิ นค้าที่
ส่ ง ออกในรู ป วัตถุ ดิบ แปรรู ป เบื้ องต้นจ านวนมากซึ่ ง มี มู ล ค่ า เพิ่ ม น้อย ท าให้ป ระเทศไทยเสี ย โอกาสให้
ต่างประเทศ อาทิ ยางพารา ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย เพื่อผลักดันผลการวิจยั ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรมต่อไป
(๑.๒) การศึกษาวิจัยการบริ หารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ในกลุ่ม
สิ นค้ าทีม่ ีการเน่ าเสี ยง่ ายและมีปัญหาราคาตกต่าเป็ นประจาทุกปี ทาให้ภาครัฐต้องเข้าไปแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้า โดยการแทรกแซงราคาอย่า งต่ อเนื่ อง อาทิ ผลไม้ (ล าไย ทุ เรี ย น เงาะ ลิ้ นจี่ มัง คุ ด) ผัก (กระเที ย ม
หอมแดง หอมหัวใหญ่) เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้ในระยะยาว
(๑.๓) การศึ กษาวิจัยแนวทางการบริ หารจัดการสิ นค้ าเกษตรของไทยที่มีศักยภาพ
ทางการตลาดจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างประชากรสู่ สังคมผู้สูงอายุและการตระหนักเรื่ องสุ ขอนามัยของ
ผู้บริโภค อาทิ พืชสมุนไพร สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ พืชพลังงาน ซึ่ งการสนับสนุ นของภาครัฐที่ผา่ นมายังอยูใ่ น
วงจากัดและไม่แพร่ หลาย ทาให้เสี ยโอกาสในการพัฒนา
(๑.๔) การศึกษาวิจัยความต้ องการของตลาดในการรองรับสิ นค้ าเกษตรในกลุ่มต่ างๆ ที่
มีการเพิม่ มูลค่ าและมีศักยภาพในด้ านการตลาด เพื่อให้สามารถวางตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดา้ นการตลาดที่
เชื่อมโยงกับด้านการผลิตที่ภาครัฐมีการส่ งเสริ มและสนับสนุน
(๒) การปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรม
(๒.๑) การศึกษาวิจัยในเชิ งลึกเพื่อให้ มีการลงทุนในการสร้ าง พัฒนา และขับเคลื่อน
อุต สาหกรรมที่มีศัก ยภาพสู ง (Potential industries) และอุต สาหกรรมใหม่ (New-wave industries)
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้ านชี วภาพ (Bio-based Industries) ทั้งนี้ จะต้องศึ กษาวิจยั เพื่อให้
สามารถระบุถึงระดับกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย (Segment of industries) และระดับสิ นค้า (Products) ที่จะ
มุ่งเน้นให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value creation) ให้เกิดขึ้นตลอดห่ วงโซ่ มูลค่า (Value chains) รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงกับภาคบริ การให้เป็ นไปในทิศทางที่สนับสนุนซึ่ งกันและกัน
(๒.๒) การวิจ ั ย เพื ่อ พัฒ นาและประยุก ต์ น วัต กรรมทางเทคโนโลยีที ่ส าคัญ
๘ สาขาน ามาใช้ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ๘ สาขา ได้ แ ก่ การผลิ ต ขั้น สู ง
อิเล็กทรอนิ กส์ -ยานยนต์ นิ วทราซู ติคลั ระบบฝั งตัว เชื้ อเพลิ งชี วภาพ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ไบโอพลาสติก
(Bio-Plastics) และผลิ ตภัณฑ์ยางที่ ใช้ยางพาราเป็ นวัตถุ ดิบ โดยมุ่งเน้นด้านการบริ หารจัดการเทคโนโลยี

๑๗๐

ศึกษารู ปแบบ/แนวทางการใช้กลไกตลาด (Market Mechanism) ควบคู่ไปกับกลไก/มาตรการของภาครัฐ
(Government mechanisms/measures) ที่เป็ นผลให้การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสามารถสร้างประโยชน์ได้
ในเชิงพาณิ ชย์

๑๗๑

(๓) การปรับโครงสร้ างภาคบริการ
(๓.๑) การศึกษาประสิ ทธิภาพการผลิตภาคบริ การของประเทศไทย (Productivity in
the Thai Services Sector) โดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยหลักที่เป็ นตัวกาหนดประสิ ทธิ ภาพการผลิต และการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิ ตสาขาบริ การโดยใช้ความรู ้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมและทักษะความชานาญ ซึ่ งจะได้มีการ
สารวจสาขาบริ การสาคัญและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพการผลิตทั้งในรู ปของผลผลิตของ
สาขาบริ การและที่มาของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จจากสาขาบริ การที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสู งด้วย
ตลอดจนมี ฐานข้อ มู ล ด้า นการปรั บ โครงสร้ างการผลิ ต และบริ ก ารของประเทศที่ ส นับ สนุ น การจัด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริ การเพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับธุ รกิจได้
(๓.๒) การวิจั ยตลาดการท่ องเที่ยวในเชิ งลึกเพื่อให้ สามารถเชื่ อมโยงระหว่ างตลาด
(Market segmentation) กับรสนิ ยมและความต้ องการสิ นค้ า (Product) และบริ การ/อุ ตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง (Related services and incentives) ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีส่วนในการ
กระตุน้ และสร้างความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน (Sustainable tourism development) โดยที่การพัฒนาในรู ปแบบนี้ จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลด้าน
การตลาดที่ ม าจากการวิ จ ัย ในเชิ ง ลึ ก เพื่ อให้ ไ ด้ทราบถึ งพลวัตรของความต้องการ/ความคาดหวัง ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (Traveler segment) ที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความ
สนใจการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของภูมิภาคและความเป็ นไทย ในบริ บทที่เน้นให้ความสาคัญต่อ
นักท่องเที่ยวคุณภาพและมีการพัฒนาสิ นค้าและบริ การอย่างเป็ นระบบครบวงจร
(๓.๓) การศึ ก ษาเพื่อ พัฒ นาความสามารถในการแข่ งขัน ของภาคบริ ก ารใหม่ ที่มี
ศั กยภาพตลอดทั้งห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value chain) อาทิ ธุ รกิ จบริ การด้านการศึกษา บริ การสุ ขภาพและสปา
ธุรกิจก่อสร้าง และซ่อมเรื อ/ต่อเรื อไทย
(๔) การค้ าและการลงทุน
(๔.๑) การศึ ก ษาในเชิ งลึ ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อบรรยากาศการลงทุ น
(Investment Climate) ในเชิ งบวกของประเทศ ศึกษาต่อยอดจากการสารวจ ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและ
บรรยากาศการลงทุนในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ (PICS) ในเชิงลึกและลงรายละเอียดถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหลัก
และมีผลกระทบต่อการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและการกระตุน้ ให้มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ทั้ง
ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกฎ ระเบียบและการกากับดูแล รวมทั้งการให้บริ การของภาครัฐ เพื่อให้มีการกาหนด
แนวนโยบายที่ เหมาะสมเพื่อมุ่งแก้ไขอุ ปสรรคในระดับรากฐานของปั ญหา รวมทั้งให้มีการปรั บปรุ งกฎ
ระเบียบและการกากับดูแลและอุปสรรคดังกล่าวด้วย ซึ่ งจะทาให้การดาเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทั้ง ในระดับ ภาพรวม (Macro)/ระดับ สาขา (Sector)/และระดับ อุ ต สาหกรรม
(Industry) ส่ ง
ผลกระทบในเชิ ง บวกต่ อทั้ง ผลการด าเนิ นงานทางเศรษฐกิ จทั้ง ในด้า นการแข่ ง ขันในต่ า งประเทศและ
เศรษฐกิ จภายในประเทศควบคู่กนั ไป ซึ่ งจะมีส่วนสาคัญในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการปรับโครงสร้ าง
เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

๑๗๒

(๔.๒) การศึกษาในเชิ งลึกเพือ่ กาหนด/ปรั บปรุ งมาตรการการส่ งเสริ มการลงทุนทั้งที่อยู่
ในรู ปสิ ทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากรและสิ ทธิประโยชน์ ที่ไม่ ใช่ ภาษีอากร (Tax-based incentives and non-tax
incentives) เพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่ างประเทศรวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่ างประเทศ โดยมุ่ง
ศึกษาเพื่อกาหนดมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเฉพาะสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งต้องครอบคลุมและผสมผสานกันทั้งมาตรการ/สิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษี
อากรและที่ไม่ใช่ภาษีอากร เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากภายนอก (FDI) รวมทั้งการสนับสนุ นนักลงทุนไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศ จาเป็ นต้องมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลต่อ
การส่ งเสริ มการลงทุนอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ จะต้องมีการศึกษาถึงการปรับปรุ งกลไกและรู ปแบบในการบริ หาร
จัดการที่มีความคล่องตัวทั้งในส่ วนของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การบริ หารจัดการในเชิงรุ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

๓.๓ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่ างมีประสิ ทธิภาพและสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจและการลงทุน
(๑) ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานและบริการโลจิสติกส์
(๑.๑) การศึ กษาและสารวจการเคลื่อนย้ ายสิ นค้ าเต็มรู ปแบบทั่วประเทศ เป็ นการต่อ
ยอดโครงการนาร่ อง Commodity Flow ระยะที่ ๑ ซึ่ งเป็ นการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการเก็บข้อมูล การ
เคลื ่ อ นไหวของสิ ้ น ค้า ซึ่ ง ได้ด าเนิ น การแล้ว เสร็ จ เมื ่ อ เดื อ นกัน ยายน ๒๕๔๘ โดยส านัก งานสถิ ติ
แห่งชาติ (สสช.)
(๑.๒) การศึกษาและจัดทาข้ อมูลต้ นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ซึ่ งเดิมได้ดาเนินการโดย
สพศ./สศช. และสิ้ นสุ ดโครงการแล้วเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไปควรเร่ ง ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่ และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุ มคานิ ยาม และคุ ม้ รวมโลจิสติกส์
เพื่อให้สะท้อนภาพต้นทุนและมูลค่าเพิ่มที่แท้จริ งของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล
มากขึ้ น และเพื่อให้มีขอ้ มูลครบถ้วนตาม คุ ม้ รวมของกิ จกรรมโลจิ สติกส์ ที่ได้มาตรฐานสากล และสร้ าง
มาตรฐานในการคานวณต้นทุนโลจิสติกส์ สาหรับประเทศไทยที่มีความละเอียดและถูกต้องแม่นยามากขึ้น
รวมทั้งศึกษาและคานวณต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลงลึกในแต่ละภาคการผลิต
(๑.๓) การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ไทย เพื่อพัฒนาชุ ดของดัชนี ช้ ี วดั
(Key Performances Indicators: KPI) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม และเพื่อสารวจ
สถานภาพและพัฒนาระบบข้อมูลด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดและ
พัฒนา KPI เพื่ อให้ส ามารถใช้ KPI การพัฒนาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เป็ นเครื่ องมื อในการวัดสถานภาพ
ความก้าวหน้า และระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศได้อย่างต่อเนื่ องต่อไป และเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยใช้ระบบดัชนีช้ ีวดั ที่พฒั นาขึ้นมา

๑๗๓

(๑.๔) การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ (LSPs) โดยพิ จ ารณา
แนวโน้มพัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์ เศรษฐกิจและธุ รกิ จของภูมิภาค แนวโน้มการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ และเงื่ อนไขภายในประเทศ เป็ นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสและภัย คุกคามของ
ธุ รกิจผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ (LSPs) ซึ่ งจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จของประเทศพบว่า แนวโน้ม
การเจริ ญเติบโตของ LSPs ประมาณ ๓-๔ เท่าของ GDP เห็นว่าเป็ นโอกาสอันดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
LSPs ทั้งนี้ จาเป็ นต้องหาแนวทางผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ จ และ
แนวทางป้ องกันภัยคุกคาม อันเนื่องมากจากปัจจัยที่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงไป
(๑.๕) การศึ ก ษาเพื่อ สนั บ สนุ นการพัฒ นาระบบเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ภาครั ฐ
และโลจิสติกส์ เพื่อการนาเข้ าส่ งออก (Thailand Single Window e-Logistics) โดยศึกษาทบทวนระบบ
ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการนาเข้า-ส่ งออกในปั จจุบนั ทั้งหมด (System Review) และกาหนดมาตรฐาน
รายการข้อมูลและแบบฟอร์ มเอกสารเพื่อการนาเข้า -ส่ งออกที่มีการลดรู ป ลดความซ้ าซ้อนและใช้มาตรฐาน
ร่ ว ม (Simplification, Harmonization และ Standardization) ซึ่ งจะเป็ นข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า น
โลจิสติกส์เพื่อการนาเข้าส่ งออก และพัฒนาไปสู่ e-Logistics
(๑.๖) การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเครื อ ข่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ เชื่ อ มโยงกั บ
ต่ างประเทศ เช่ น การศึกษาโอกาส ลู่ทางการวางระบบเชื่ อมโยงด้านโลจิสติกส์ ทั้งที่มีอยู่ในประเทศ และ
เครื อข่ายในต่างประเทศ รวมทั้งวางแผนเพื่อขยายเครื อข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อิ นเดี ย และจีน ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีงานศึกษาบางชิ้นกาลังดาเนินการโดย สกว.
(๑.๗) การศึ กษาวิจัยและส่ งเสริ มให้ มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ ใช้ ใ นการ
บริ ห ารจัด การระบบโลจิส ติก ส์ เช่ น RFID Intelligent Packaging และรถกึ่ ง พ่ว งแบบพิเ ศษ
B-Double เป็ นต้น
(๒) ด้ านพลังงาน
(๒.๑) การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ เพือ่ การผลิตไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า แสงอาทิตย์ ลม ความร้อน
ใต้พิภพ พลังลม แต่การดาเนินการยังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขีดจากัดในการพัฒนา และเมื่อพิจารณาถึง
เชื้ อเพลิงอื่นๆ เช่น น้ ามัน ถ่านหิ น ซึ่ งภายในประเทศมีไม่พอเพียง จาเป็ นจะต้องสั่งซื้ อจากต่างประเทศซึ่ งมี
ราคาแพงและเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดโลก ดังนั้น พลังงานจากนิวเคลียร์ เป็ นทางเลือกทางหนึ่งสาหรับ
ประเทศไทยในอนาคต เนื่ องจากค่าเชื้ อเพลิงมีราคาถูก ทาให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าต่ า อย่างไรก็ตาม จะต้อง
ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบอุปกรณ์

๑๗๔

และระบบต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อมิให้มีการรั่วไหลและเป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนใน
บริ เวณโรงไฟฟ้ า นอกจากนี้ตอ้ งมีวธิ ี ขจัดกากกัมมันตภาพรังสี ที่ถูกต้องอีกด้วย
(๒.๒) การศึกษาพัฒนาประสิ ทธิภาพเซลล์ แสงอาทิตย์ เพื่อให้มีความคุ ม้ ค่าในการใช้
งาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเก็บพลังงานได้นานขึ้น และมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศ
ร้ อนชื้ นของประเทศไทย ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนที่ อยู่ใ นท้องที่ ห่า งไกลและไม่ มีไ ฟฟ้ าใช้
ประหยัดต้นทุนในการวางระบบสายส่ งไฟฟ้ าและลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งลดมลภาวะ
เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่สะอาดและมีความยัง่ ยืน
(๒.๓) การศึ กษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งด้ านอุปสงค์ และอุปทาน เพื่อกาหนดเป็ น
เป้ าหมายการผลิตวัตถุดิบโดยละเอียด ทั้งด้านปริ มาณ และพื้นที่เพาะปลูก โดยสามารถประมาณให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในการผลิตเพื่อน้ ามัน ไม่เกิดความขาดแคลน หรื อในทางกลับกันไม่เกิดภาวะล้นตลาด และ
ไม่บิดเบือนการเพาะปลูกเพื่อการอื่นเดิ มเนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีพ้ืนที่เพาะปลู กจากัด และ
สิ นค้าเกษตรหลายชนิดเป็ นการผลิตเพื่อการส่ งออก และการบริ โภคในประเทศ ในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่การ
ผลิตเพื่อทดแทนน้ ามันอยูแ่ ล้ว

๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชี วภาพและ การ
สร้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากรสิ่ งแวดล้ อม
๔.๑ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
(๑) การศึกษาเพื่อวางระบบการจัดทาอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศ
ไทยให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทาการศึกษาวิจยั ร่ วมกับชุ มชนท้องถิ่นและนักพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้าน เพื่อประเมิน
ศักยภาพความหลากหลายทางชี วภาพในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ า และระบบ
นิ เวศ จัดท าฐานข้อมู ล ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น และความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ พันธุ ก รรม รวมทั้ง ศึ ก ษา
รวบรวมชนิ ดพันธุ์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และพันธุ กรรมพืชท้องถิ่ น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาสายพันธุ์ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความสาคัญของงานวิจยั คือ เพื่อสร้างพื้นฐานสาหรับการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัด การพร้ อ มไปกับ การพัฒ นาศัก ยภาพของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์แ ละการใช้ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชี วภาพ รวมทั้ง เพื่ อคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนและผลประโยชน์ ข องประเทศจากการแย่ง ชิ ง
ทรัพยากรพันธุกรรม

๑๗๕

(๒) การศึกษาวิจัยเพือ่ เชื่ อมต่ อภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับองค์ ความรู้ ใหม่ เช่น การพัฒนาสมุนไพร
การแพทย์แผนไทย การพัฒนาองค์ความรู้ในการทาเกษตรอินทรี ย ์ การศึกษาวิจยั ระบบนิ เวศเกษตร และ
ระบบนิ เวศดิ น จุ ลินทรี ย ์ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ และการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ ความสาคัญของ
งานวิจยั คือ เพื่อสร้ างคุ ณค่าจากทรั พยากรความหลากหลายทางชี วภาพ ที่เชื่ อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับองค์
ความรู ้สมัยใหม่

๑๗๖

๔.๒ การสร้ างความมัน่ คงของฐานทรัพยากร
(๑) การศึ ก ษาวิจัยเพื่อ ติด ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและผลกระทบจากการ
พัฒ นา เช่ น ระบบนิ เ วศชายฝั่ ง ระบบนิ เ วศลุ ่ ม น้ า ระบบนิ เ วศและพื้ น ที่ เ ปราะบาง เป็ นแหล่ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การศึ ก ษาวิจัยเพื่อ วางระบบการจาแนกประเภทพื้นที่ค้ ุ มครองและพื้นที่อ นุ รัก ษ์ ใ ห้
สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ ง รวมทั้งศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุ รักษ์อย่าง
ยัง่ ยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการป่ าชายเลนชุ มชน การจัดการป่ าต้นน้ า
(๓) การศึ ก ษาวิ จั ย และส ารวจเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรแร่ ในอนาคต โดยค านึ ง ถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และความจาเป็ นของคนรุ่ นต่อไป รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
จัดการภาวะมลพิษจากเหมืองแร่ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย และ
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน สนับสนุนการศึกษาวิจยั ร่ วมระหว่างผูร้ ู ้ในชุมชน นักพัฒนา และนักวิชาการ
เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองได้
(๔) บทบาทของชุ มชนในการบริ หารจั ดการทรั พยากรนา้ ในระบบลุ่มนา้ โดยการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งมีกว่า ๘๐๐ ภูมิปัญญาในการบริ หารจัดการลุ่มน้ า ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และท้ายน้ า สู่
ระบบความรู ้ สากลที่ สามารถเรี ยนรู ้ และนาไปต่อยอด ประยุกต์ใช้กบั ลุ่ มน้ าต่างๆ ที่ ยงั ขาดระบบบริ หาร
จัด การที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ง นี้ ในการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรลุ่ ม น้ าควรมี ก ารน าระบบ IT และ
ภูมิสารสนเทศเข้าประยุกต์ใช้ดว้ ย เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์และสามารถสร้างแบบจาลองในสภาวะต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์ในการวางแผนบริ หารจัดการ
(๕) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมการบริ หารจัดการน้าชลประทานการถ่ ายโอนงานที่
เดิ มอยู่ในความรับผิดชอบของภาครั ฐไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ชุ มชน ยังขาดองค์ความรู ้ ในการ
บริ ห ารจัด การ การบารุ ง รั ก ษาระบบ อย่า งถู ก ต้อ งตามหลัก วิช าการทาให้เ กิ ด ความสู ญ เสี ย และการ
กระจายน้ าไปสู่ กลุ่มผูใ้ ช้ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้านกระบวนการมีส่วนร่ วมในส่ วนที่
ยังขาดความชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ า และเพิ่มมูลค่าน้ า

๔.๓ การสร้ างสภาพแวดล้อมทีด่ เี พือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(๑) ศึกษาพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อส่ งเสริ มเทคโนโลยีและผลิต ภัณฑ์ อุต สาหกรรม
และเกษตรกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ประเมินผลนโยบายและผลการดาเนิ นงานการจัดซื้ อสิ นค้าที่
เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อมของภาครั ฐที่ ผ่า นมา เพื่ อปรั บ แนวทางและพัฒนาความหลากหลายของสิ นค้า
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
และเตรี ยมความพร้อมของระบบให้การรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึง กาหนดมาตรการสนับสนุ นแก่ผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยการให้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านราคา รวมทั้งสร้ างมาตรการจูงใจแก่หน่ วยงาน
และบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องกับกลไกการจัดซื้ อจัดจ้าง

๑๗๗

(๒) ศึกษาแนวทางและมาตรการส่ งเสริ มธุรกิจรี ไซเคิลขยะมูลฝอย เพื่อให้มีการสนับสนุ น
ธุ รกิ จรี ไซเคิลให้มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะกลุ่มผูค้ ดั แยกวัสดุ มีค่า กลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซื้ อวัสดุมี
ค่า และกลุ่ มโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ เป็ นผูแ้ ปรรู ปวัสดุ เหลื อใช้หรื อขยะไปเป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ตสิ นค้า
ต่อไป จาเป็ นต้องมี การศึ กษาแนวทางและมาตรการส่ งเสริ มธุ รกิ จรี ไซเคิ ลขยะมูลฝอย เพื่อลดปั ญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย ซึ่ งการศึกษาจะคลอบคลุ มถึ งอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งข้อเสนอเชิ ง
นโยบายและแนวทางการปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุ นธุ รกิจรี ไซเคิลด้วย
(๓) ศึกษาแนวทางการใช้ เครื่องมือทางการเงินและการคลังส่ งเสริ มการผลิตและบริโภคที่
สะอาด ศึ ก ษาความเป็ นไปได้และแนวทางการใช้เ ครื่ องมื อทางการเงิ นและการคลัง เพื่ อสนับสนุ นให้
ผูป้ ระกอบการใช้เ ทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ ส ะอาด เพื่ อ ประหยัด การใช้ท รั พ ยากร จู ง ใจให้
ประชาชนลดและคัดแยกขยะ หรื อจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกับสิ นค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อ
จัดเก็บภาษีในพื้นที่พิเศษหรื อพื้นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญเพื่อจัดสรรมาใช้ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่ น
เป็ นต้น

๕ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
๕.๑ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ เพื่อให้มีการปรับระบบบริ หาร
จัดการภาครัฐให้สอดคล้องหลักธรรมาภิบาล จาเป็ นต้องทาการศึกษาวิจยั ในเชิงลึก ทั้งในด้านการเสริ มสร้าง
และยกระดับธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย การปรับกฎหมายและระเบียบราชการเพื่อ สร้ า งความเป็ น
ธรรมทางเศรษฐกิ จในสังคม การศึกษาวิจยั ระบบการจัดสรรทรั พยากรที่ ช่วยเสริ มความเข้มแข็งของภาคี
การพัฒนาในระดับพื้นที่/จังหวัด/ท้องถิ่น การปรับปรุ งบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ระบบงาน และขนาดหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการวิจยั ความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิภารกิจภาครัฐ และการสร้างระบบจัดการความรู้ในองค์กร และ
e-Government

๕.๒ การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของภาคประชาชนให้ เข้ าร่ วมในการบริหารจัดการประเทศ
การติดตามประเมิ นผลบทบาทการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการบริ หารจัดการประเทศ อาทิ การมี
ส่ วนร่ วมแสดงความเห็น ร่ วมคิด ร่ วมทา และร่ วมกาหนดนโยบายในแผนงานโครงการของภาครัฐ

๕.๓ การเสริ มสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อให้มีขบวนการเสริ มสร้างและ
พัฒนาประชาธิ ปไตยให้เกิ ดขึ้ นในทุกภาคส่ วนและทุ กระดับของสังคม มี ประเด็นที่จาเป็ นต้องศึกษาวิจยั
ในเชิ ง ลึ ก ๒ ด้า น คื อ ๑) การศึ ก ษาบทบาทผูน้ าทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อการพัฒนาประชาธิ ป ไตยและหลัก
ธรรมาภิบาล และ ๒) การวิจยั แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยกับการดาเนิ นวิถีชีวิตของชุ มชน

๑๗๘

สังคมไทย อาทิ การปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยกับการศึกษา การผลักดันวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยมา
ใช้ในวิถีชีวติ ประจาวัน

๕.๔ การกระจายอานาจและการพัฒนาพืน้ ที่ ควรมีการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู้ในเรื่ องสาคัญๆ
อาทิ
(๑) การศึ กษาทบทวนปรั บบทบาทภารกิจของส่ วนกลาง ส่ วนภู มิภาคและส่ วนท้ องถิ่นอย่ าง
เหมาะสมเกือ้ กูลกัน มุ่งให้สามารถดาเนิ นภารกิ จภายใต้หน้าที่ความรั บผิดชอบที่ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน สนับสนุ น
เชื่ อมโยงกัน รวมทั้งศึกษาหาแนวทางรู ปแบบการจัดการการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน และการเพิ่มขีดความสามารถ
การบริ หารจัดการเพื่อการบริ หารขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและชุ มชน
(๒) การพัฒ นาขีด ความสามารถด้ า นการเงิน การคลังและการบริ หารจั ดการให้ องค์ กร
ปกครองท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบดาเนินภารกิจที่ได้ รับการถ่ ายโอนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยจาเป็ นต้องมี
การดาเนินการวิจยั ใน ๒ ประเด็นสาคัญ ดังนี้ ๑) การจัดสรรรายได้ ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแต่ ละ
ระดับอย่ างสอดรั บกับภารกิจ และความต้ องการการใช้ จ่ายในการจัดบริ การสาธารณะขององค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่น มุ่ ง ให้ส ามารถก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารจัดสรรรายได้ที่ เป็ นธรรม เท่า เทีย มระหว่า งองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับขนาด รู ป แบบ ภารกิจหน้าที่การให้บริ การขั้นพื้นฐานขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงขนาดรายจ่ายที่จาเป็ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละระดับ
สามารถจัดสรรรายได้ให้สอดรับกับภารกิ จอย่างแท้จริ ง และ ๒)การศึกษารู ปแบบ ทางเลือกและมาตรการ
การเพิม่ ขีดความสามารถองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ ของตนเอง มุ่งให้สามารถ
นารู ปแบบ แนวทางและมาตรการที่มีอยูเ่ ดิ มมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการ
ขยายฐานรายได้ และการใช้ระบบจัดเก็บค่าบริ การ เพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
(๓) การติดตามประเมินผลสั มฤทธิ์และผลกระทบการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจ
ควบคูู ู่กับการพัฒนาองค์ ความรู้ และข้ อเสนอเชิ งนโยบายส่ งเสริ มการกระจายอานาจ มุ่งให้มีการติ ดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของการดาเนิ นนโยบายการกระจายอานาจ โดยมีดชั นี ช้ ี วดั ที่ชดั เจนและ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนและทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริ มสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้การ
กระจายอานาจ รู ปธรรมจากการดาเนิ นงานในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายที่ ส่งเสริ ม
กระบวนการกระจายอานาจให้สัมฤทธิ์ ผล
(๔) การศึ ก ษาแนวโน้ ม และผลกระทบของการขยายตั ว ของเมื อ งและระบบชุ ม ชนใน
ระดับประเทศ ภาคและพืน้ ทีเ่ มืองศูนย์ กลางความเจริญในภูมิภาค มุ่งเน้นการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้ม

๑๗๙

การเปลี่ ย นแปลงระดับ ความเป็ นเมื อ ง ตลอดจนรู ปแบบกระบวนการสู่ ค วามเป็ นเมื อ งและทิ ศ ทาง
การขยายตัวที่ชดั เจน สามารถกากับผลกระทบการขยายตัวของเมืองและระบบชุ มชนต่อการเปลี่ ยนแปลง
การใช้ป ระโยชน์ พื้ น ที่ และด้า นสั ง คมคุ ณ ภาพชี วิต ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ด้า นเศรษฐกิจและระบบการผลิ ตสาขาต่างๆ โดยศึกษาทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับภาค และพื้นที่
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญในภูมิภาคของประเทศ
(๕) การจั ด ท าและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเชิ ง พื้น ที่ ข องประเทศ (National
Spatial Development Framework) มุ่งศึกษาชี้ แนะรู ปแบบการพัฒนาพื้นที่ในระดับประเทศ ภาค กลุ่ม
จัง หวัด เพื่ อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ พ้ื นที่ หลัก ระดับ ภาค/และอนุ ภาค ควบคู่ ก ับ การพัฒนาระบบและ
ศักยภาพชุ มชนสาคัญ ๆ ให้มีบทบาทสอดคล้องกับศักยภาพและสภาพภูมิสังคม มีการวิเคราะห์การผลิต
สาขาและกลุ่ มสิ นค้า และบริ การที่ มีศ กั ยภาพในพื้นที่ ต่างๆ รวมทั้ง การชี้ แนะการพัฒนาระบบโครงข่า ย
โครงสร้ างพื้นฐานและระบบโลจิ สติกส์ ที่เชื่ อมโยงพื้นที่และชุ มชนระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจน
มาตรการเสริ มด้านการบริ หารจัดการเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบตั ิ อันจะช่วยเสริ มสร้างให้
เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล และสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ สังคมที่มี
ความสุ ขอย่างยัง่ ยืน”
(๖) การวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและระบบชุ มชนเมืองอย่ างยัง่ ยืนในพืน้ ทีศ่ ู นย์ กลาง
เศรษฐกิจหลักของประเทศ (บริ เวณชายฝั่งทะเลอ่ าวไทยตอนบน) มุ่งเน้นการศึกษาวางยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเมืองในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจสู งบริ เวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ กทม.
และปริ มณฑล เชื่ อมต่อพื้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันออกและพื้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตกให้เป็ น กลุ่มเมือง/มหานครที่น่า
อยู่ เป็ นต้นแบบของเมืองที่มีคุณภาพของประเทศเป็ นฐานการกระจายความเจริ ญและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(๗) การศึกษารู ปแบบ ระบบและกลไกการบริ หารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่ชุมชน
ที่เชื่ อมโยงชุ มชนท้ องถิ่นกับภูมิภาคและส่ วนกลาง มุ่งเน้นการศึกษากลไกและระบบการบริ หารจัดการและ
ประสานขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่เริ่ มจากกระบวนการแผนชุ มชนเชื่ อมโยงกับแผนท้องถิ่ นและ
แผนพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ ตลอดจนศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการเสริ มหนุ นให้เกิด
การบูรณาการการพัฒนา และการเสริ มสร้ างศักยภาพของชุ มชนให้มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการในระดับ
พื้นที่และชุมชนอย่างแท้จริ ง

๕.๕ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ สู่ การปฏิ บั ติ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นา
ระบบติ ดตามประเมิ นผลและสร้ างดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จของการพัฒนาทุ กระดับ จาเป็ นต้องมี การศึ กษา

๑๘๐

วิจยั ใน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การติดตามประเมินผลสาเร็ จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และ
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยใช้ดชั นี ช้ ี วดั ผลกระทบการพัฒนา และ ๒) การพัฒนาระบบข้อมูลและ
ระบบบริ หารจัดการสถิติเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม

