การสร้างความสมดุลและยังยืน
ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเข้มแข็งของสังคม
ทศพนธ์ นรทัศน์๑
อดิศร รุง่ สว่าง๒
บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ท"มี กี ารเปลี"ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีแนวโน้มสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี และสังคมแห่งการบริโภคนิยมมากขึน, ดังจะเห็นได้จาก
หลายประเทศในโลก หรือแม้หลายประเทศในทวีปเอเชียก็มกี ารเปลี"ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในภาค
เศรษฐกิจ สัง คม และการเมือ งการปกครอง ในภาคส่ ว นต่ างๆ ที"ห ลากหลายของสัง คมได้เ กิด การ
เปลีย" นแปลงขึน, อย่างไม่เท่าเทียมกัน ถึงแม้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์สามารถช่วยพัฒนาประเทศ และทําให้
เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายด้านทีไ" ด้ผลิตผลอย่างมีประสิทธิภาพทัง, ระบบช่วยประหยัดเวลา
และประหยัดต้นทุนการผลิต โดยส่วนใหญ่พ,นื ที"เขตเมืองได้รบั ประโยชน์ มากกว่าในพื,นที"ชนบท ด้วย
เหตุน,ีจงึ เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ช่องว่างหรือความไม่สมดุลระหว่างพื,นที"ชนบทและใน
เขตเมือง ระหว่างภาคการเกษตรและภาคการผลิตทีเ" พิม" มากขึน, นํ าไปสู่ความคับข้องใจ ประท้วง และ
เกิดความขัดแย้งภายในสังคม
แต่ นับเป็ นความโชคดี สําหรับประเทศไทยที"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พ ระราชทาน
คําสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้
เกิดความสมดุ ล ปรัชญาดัง กล่าวได้กล่าวถึงหลักการของทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภมู คิ ุม้ กันในตัวทีด" ี กอปรด้วยความรูค้ ่คู ุณธรรม ซึง" เป็ นแนวทางสําคัญในการสร้างความมันคง
"
และการพั ฒ นาที" ส มดุ ล ยั ง" ยื น พร้ อ มรั บ การเปลี" ย นแปลง ทั ง, ในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง" แวดล้อม วัฒนธรรม เป็ นต้น
๑. สถานการณ์ สภาพปัญหาของการพัฒนาทีขาดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิ จและสังคม
ทรัพ ยากรบนโลกใบนี, ม ีอ ยู่ อ ย่ า งจํา กัด และลดน้ อ ยลงอย่ า งต่ อ เนื" อ ง ตามการเพิ"ม ขึ,น ของ
ประชากรโลก การนํ าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื"อให้มคี วามสมดุลและยังยื
" นไป
ถึงชนรุน่ ลูก รุน่ หลาน จึงเป็ นประเด็นสาธารณะทีท" วีความสําคัญมากยิง" ขึน, เพราะดุลยภาพทีด" จี ะส่งผล
ให้เ ศรษฐกิจ และสัง คมมีเ สถีย รภาพมัน" คง สามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นตลาดโลก สัง คมอยู่เ ย็น เป็ น สุ ข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อมมีความยังยื
" น รวมทัง, สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) ทีท" วโลกต่
ั"
างอ้างถึงการพัฒนาทีส" มดุลและยังยื
" น
๑
๒

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานวิชาการ สํานักงานทีปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

-๒แนวคิดทางเศรษฐกิจหนึ"งทีศ" กึ ษาด้านการจัดการเศรษฐกิจสมดุล (Balance economy) เป็ น
แนวคิดในทฤษฎี PROUT (Progressive Utilization Theory) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย Prabhat
Ranjan Sarkar (๑๙๙๒) ได้อธิบายว่า “จุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เป็ นหลักต้องเน้น
พัฒนาผลผลิตทางอุ ตสาหกรรมเพราะจะนํ ามาซึ"ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกินดีอ ยู่ดีของ
ประชาชน ทีผ" ่านมาในอดีตต่างไม่เคยสนใจกับภาวะสังคมขณะทีด" ํารงอยู่ในสังคมยุคใหม่ต่อไปนี,ต้องให้
ความสําคัญกับสังคมรวมถึงสิง" แวดล้อมทางสังคม ความต้องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ที"ต้อ งแลกเปลี"ยนกับการถดถอยหรือการลดลงในด้านอื"นๆ ของภาคสังคมซึ"ง เห็นชัดเจนคือ สังคม
เกษตรกรรม สังคมวัฒนธรรม มนุ ษย์และสิง" แวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระยะข้าม
ผ่านไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง" ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า เกิดการอพยพย้ายถิน" ฐานจากชนบทสู่
เขตเมืองใหญ่ (City and metropolitan areas) ส่งผลให้เกิดความแออัดของชุมชนในเขตเมืองมากขึน,
การลดลงของความเป็ นสังคมครอบครัวกลายเป็ นครอบครัวเชิงเดี"ยว ยังคงมีความเหลื"อมลํ,าที"เป็ น
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนด้านสิทธิและเสรีภาพทุกประเด็นในสังคมโลก มีปญั หาอาชญากรรม
ในลักษณะการก่ อการร้ายหรืออาชญากรรมแฝงมากับการลงทุนธุรกิจหรือในรูปแบบวัฒนธรรมการ
ท่องเที"ยว เกิดการพัฒนาทางอุ ตสาหกรรมมากขึ,นเพราะต่ างมุ่งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างไม่
ปราณีต่อทุกชีวติ ในสิง" แวดล้อมส่งผลให้ละเลยความปราณีต่อทุกชีวติ ในสังคมด้วยจนท้ายที"สุดนํ าไปสู่
ั หาสุ ข ภาพและภัย ธรรมชาติเ กิด ขึ,นในสัง คมทัง, ในและ
ปญั หาทางธรรมชาติแ ละสิ"ง แวดล้อ ม มีป ญ
ต่างประเทศ
ผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีด" นี ัน, ต้องปราศจากปญั หาผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
การขาดแคลนอาหาร ต้องเพิม" นํ าเข้าอาหารจากแหล่งอื"นหรือ ประเทศอื"นทําให้มตี ้นทุนอาหารสูงขึ,น
เมื"อมีการย้ายถิน" สู่เขตเมืองมากขึ,นความแออัดของชุมชนในสังคมสูงขึน, เช่นกัน มีความต้องการทาง
สาธารณูปโภคในเขตเมืองมากขึน, ค่าบริการและค่าครองชีพทีผ" ูบ้ ริโภคต้องเป็ นผูจ้ ่ายสูงขึน, นํ าไปสู่การ
ขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงาน อาจต้องมีการนํ าเข้าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ในทีส" ุด”
สําหรับประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะทีผ" ่านมาพบว่า คนจนในชนบทยังมีสดั ส่วนที"
มากกว่าคนจนในเขตเมืองใหญ่ โอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองกับชนบทยังมีความไม่เท่าเทียมกัน
จากงานศึกษาของสมชัย จิตสุชน และ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ (๒๕๕๓) อ้างในศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ พบว่า ตัวเลขสัดส่วนคนจนต่อ
ประชากรของประเทศไทยได้ลดลงจากร้อยละ ๔๔.๙ ของประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ลงมาเหลือเพียง
ร้อยละ ๘.๑ ของประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และหากจําแนกออกเป็ นภาคชนบทและเมืองแล้ว พบว่า
สัดส่วนคนจนในชนบทลดลงจากร้อยละ ๕๒.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ลงมาเหลือเพียงร้อยละ ๑๐.๔ ของ
ประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในขณะทีส" ดั ส่วนคนจนในเมืองก็ลดลงจากร้อยละ ๒๕.๓ ของประชากรในปี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ลงมาเหลือเป็ นร้อยละ ๓ ของประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
นอกจากนี, สัด ส่ ว นคนจนต่ อ ประชาชนที"ม ีค่ า สู ง นั ,น ยัง กระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นชนบทของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ความเหลื"อมลํ,าทางรายได้อาจสะท้อนให้เห็นได้จากความแตกต่าง
ของรายได้เฉลีย" และค่าใช้จา่ ยเฉลีย" ต่อครัวเรือนจําแนกเป็ นรายภาคและรายจังหวัดทัง, ประเทศไทยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑
จัง หวัด ที"ม ีร ายได้ เ ฉลี"ย ต่ อ หัว ตํ" า กว่ า พื,น ที"อ" ืน ๆ ของประเทศส่ ว นใหญ่ ใ นภาค

-๓ตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้ ๑๒,๙๙๕ บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่าย ๑๑,๙๓๙ บาท/เดือน และภาคเหนือ
รายได้ ๑๓,๕๖๘ บาท/เดือ น ค่ าใช้จ่าย ๑๑,๗๔๖ บาท/เดือ น เมื"อ นํ ามาหัก ส่ วนต่ างแล้ว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเหลือ ๑,๐๕๖ บาท/เดือน และ ภาคเหนือเหลือ ๑,๘๒๒ บาท/เดือน แต่ตวั เลข
ดังกล่าวจะนับรวมเกษตรกรในภาคการเกษตรเข้าได้ดว้ ย จึงยังไม่เป็ นตัวเลขทีแ" สดงถึงการพยากรณ์
เศรษฐกิจและวิเ คราะห์ภาวะสัง คมที"แท้จริง ตามที"ต้องการเนื" อ งจากยังมีภาระเครดิต หรือสินเชื"อ ที"
รวมอยู่ใ นหมวดธนาคารพาณิชย์ ยอดเงินให้ส ินเชื"อ จําแนกเป็ นรายภาคและรายจัง หวัดในปี พ.ศ.
๒๕๕๒ จังหวัดทีม" ยี อดเงินให้สนิ เชื"อจากธนาคารพาณิชย์สูงสุดกว่าพื"นที"อ"นื ๆ ของประเทศส่วนใหญ่
ยังคงเป็ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินให้สนิ เชื"อ ๔๐๓,๖๗๖ ล้านบาทเพิม" ขึน, จากเดิมปี พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๒๔,๐๘๙ ล้านบาท ภาคเหนือ เงินให้สนิ เชื"อ ๓๐๙,๖๗๗ ล้านบาทเพิม" ขึน, จากเดิมปี พ.ศ.
๒๕๕๑ จํานวน ๓,๙๗๔ ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายทีม" สี ดั ส่วนสูงขึน, ของประชาชนคืออาหาร เครื"องดื"ม
และยาสูบ ตามลําดับ ปจั จัยสําคัญนี,ทําให้มกี ารอพยพของผูค้ นจากจังหวัดต่างๆ เข้าสู่ในเขตเมืองใหญ่
ที"เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ จึงเป็ นผลให้อตั ราความหนาแน่ นของประชากรมีแนวโน้ ม
เพิม" สูงขึน, อยูต่ ลอดเวลา
ั หาทางสัง คมที"ท วีค วามรุน แรงมากกว่ า พื,น ที"
ในพื,น ที"ป ระชากรหนาแน่ น สู ง จะนํ า ไปสู่ ป ญ
ประชากรหนาแน่ นน้อยกว่า ในทางกลับกันพืน, ทีป" ระชากรหนาแน่ นน้อยกว่าอาจส่งผลปญั หาทางสังคม
ั หาการก่ อ การร้า ยและอาชญากรรมที"ไ ม่ ไ ด้ข,ึน อยู่ก ับ ตัว เลขความ
ที"รุ น แรงมากกว่ า ก็ไ ด้ เช่ น ป ญ
หนาแน่ นของประชากร เป็ นต้น แต่ ปญั หาการจราจรติดขัดและปญั หาสภาพแวดล้อมเสื"อมโทรมทัง,
ระบบในชุมชนสังคมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทุกประเทศทัวโลกโดยเฉพาะอย่
"
างยิง" ประเทศไทยมี
ปญั หาการจราจรติดขัดมากที"สุดในโลกโดยจํานวนรถใหม่ทจ"ี ดทะเบียนรวมทัง, หมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
จํานวน ๒,๐๕๕,๙๓๕ คัน ถึงแม้ตวั เลขลดลงแต่ในสภาพความเป็ นจริงยังคงมีปญั หาการจราจรติดขัด
อยู่โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ในช่วง ๓๐ ปี ทผ"ี ่านมาไทยมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อม
อย่างหนักเนื"องจากประเทศไทยเร่งการพัฒนาประเทศให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้มกี ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างขาดการจัดสรร การใช้ การบริหารจัดการ และการอนุ รกั ษ์ฟ,ื นฟู
อย่างสมดุลทีด" ที งั , ระบบ (Eco-biology system) แต่ยงั ประสบปญั หาน้อยกว่าเมื"อเทียบกับสหรัฐอเมริกา
และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น
สาเหตุของความไม่สมดุลในประเด็นข้างต้น นอกเหนือไปจากนี,แล้วปจั จัยอื"นที"ไปกระตุ้นให้
เศรษฐกิจเกิดการบริโภคมากขึน, เร่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ขาดการบริหารจัดการที"ดจี น
ทําให้เกิดความเสื"อมโทรมแล้ว ยังเกิดจากความบกพร่องรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ในการจัดการและนโยบาย
ของภาครัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีน" ้อย หรือการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมไม่
เหมาะสม กลายเป็ นปจั จัยทีท" าํ ให้ปญั หาดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้
๒. แนวทางการสร้ างความสมดุลและยังยื น ของความเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จกับความ
เข้มแข็งของสังคม
ความสมดุลของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของสังคม ย่อมนํ าไปสู่การ
พัฒนาที"ยงยื
ั " น (Sustainable Development) ซึ"งมาจากการนํ าเสนอของนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์
(Mrs. Gro Harlem Brudtland) ต่อทีป" ระชุมสุดยอดผูน้ ํ าโลก (Earth Summit) ทีเ" มืองริโอเดอจาเนโร

-๔บราซิล เมื"อ ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยนายกรัฐมตรี Brudtland ได้เสนอแนวคิด การพัฒนาที"ยงยื
ั " น หมายถึง
“การพัฒนาที ไม่ลด ไม่เบียดเบียนสวัสดิ การทางสังคม ไม่บดบัง หรือแย่ งสวัสดิ การกิ นดี อยู่ดี
ของคนรุ่นถัดไป”๓
ประเทศไทยตระหนักถึงและพยายามปรับเปลีย" นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเพื"อความสมดุล
ให้มากขึ,น ตัง, แต่ ใ นช่ ว งทศวรรษที" ๑๙๘๗ เรื"อ ยมาจนถึง ปจั จุบนั สัด ส่ ว นความเท่ ากันของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และบริบทสิง" แวดล้อม หรือสัดส่วนเท่าใดแบบไหนทีส" ามารถเรียกได้
ว่าประเทศไทยมีความสมดุล โดยนํ าประเด็นหลักในเรื"องความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และบริบท
สิง" แวดล้อมที"ไม่ลงตัวระหว่างองค์ประกอบมาพิจารณาในหลากหลายมิตอิ ย่างละเอียดถี"ถ้วนด้วยกัน
ความสมดุ ล ระหว่ างเศรษฐกิจ สัง คม และบริบทสิ"ง แวดล้อ ม ความสมดุ ล ระหว่ างการพึ"ง ตนเองใน
ประเทศ และการแข่งขันในตลาดโลก ความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจการผลิต (Real sector) กับ
ความเข้มแข็งการเติบโตของภาคการเงิน ความสมดุลระหว่างอํานาจการบริหารประเทศในส่วนต่างๆ
ความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ทรัพยากรกับการบริโภคทีพ" อเพียงและพอดี ความสมดุลในมิติ
เบือ, งต้นเกิดขึน, ได้ในระดับปจั เจก ชุมชน ภูมภิ าค และประเทศ โดยผูเ้ กี"ยวข้องเป็ นผู้สร้างความสมดุล
ด้วยการวางแผนและการติดสินใจของปจั เจก ผูบ้ ริหารชุมชน ภูมภิ าคและประเทศ โดยอาศัยหลักคิดที"
สอดคล้อ งเป็ นเพียงพื,นฐานของความรู้ใ ห้ประเทศไทยทําดัช นี พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิจและสัง คมไทยที"
สามารถสะท้อ นถึง ปญั หาเชิง โครงสร้างให้คลอบคลุ มในด้านสําคัญ และต้องแตกต่ างจากของเดิมที"
หน่ วยงานทัง, ในและต่างประเทศอื"นๆ ดําเนินการอยู่
การสร้างเครื"องมือที"ใช้วดั ความยังยื
" น โดยกําหนด ตัวชีวัดอย่างง่ายทีสามารถสะท้อนภาวะ
เศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลรายได้ในช่วง ๓๐ ปี ทผ"ี ่านมาจนถึงปจั จุบนั อย่างต่อเนื"อง ตัวเลขแบบ Real GDP
per Capita จํานวนของคนจนในประเทศไทยทีต" ้องคํานึงถึงภาวะเครดิตและภาระเงินสินเชื"อทัง, ในและ
นอกระบบด้วย (Poverty at national criteria) ความเท่าเทียมของการกระจายรายได้ เช่น ความ
เชื"อมโยงทางการค้าและการเงิน (Trade and financial integration) สัดส่วนมูลค่าทางการค้า เป็ นต้น
ความสามารถในการแข่งขันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การเชื"อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจ
ระดับโลก ความผันผวนของอัตราเงินทุนเคลื"อนไหว ภาระสินเชื"อและภาวะเครดิตภายในประเทศ ภาระ
สินเชื"อ และภาวะเครดิต สาธารณะของรัฐ ความขัด แย้ง ทางการเมือ ง เป็ นต้น ภาวะการยัง ชีพ ของ
ประชาชน เช่น ระบบสาธารณะสุข ระบบสวัสดิการอื"นๆ ค่าแรงขัน, ตํ"าทีแ" ท้จริง เป็ นต้น โดยพิจารณา
ต้นทุนทางสังคม เช่น ความมีอยูม่ กี นิ (ไม่ยากลําบากทางการเงิน) ความปลอดภัย (ปลอดอาชญากรรม
ทัง, ชีวติ และทรัพย์สนิ ) สุขภาพ ความรูแ้ ละการศึกษา เป็ นต้น บริบทสิงแวดล้อม เช่น การพัฒนาทีย" งยื
ั" น
เกี"ยวเนื" อ งกับการจัด การสิ"ง แวดล้อ ม ซึ"ง การพัฒนาจําเป็ นต้อ งตอบสนองความต้อ งการของคนรุ่น
ปจั จุบนั โดยไม่กระทบต่อคนในรุ่นลูกหลานของเรา การใช้ทรัพยากรต้องอยู่ในระดับทีเ" หมาะสม รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมีเสถียรภาพของสภาวะอากาศและระบบนิเวศน์ รวมถึงดัชนีชว,ี ดั
สิง" แวดล้อมของประเทศไทยในด้านป่าไม้ ป่าชายเลน สัตว์น,ํ า แหล่งนํ, าคุณภาพกับการอุปโภคบริโภค
อากาศ การบําบัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง การใช้สารเคมีในภาคเกษตร เครือข่ายเพื"อการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้สารทีท" าํ ลายโอโซน
๓
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-๕ดัชนีชว,ี ดั ของต่างประเทศ เช่น สุขภาพสิง" แวดล้อม ภัยธรรมชาติ มลภาวะอากาศ การทําลาย
ชัน, บรรยากาศ ทรัพ ยากรนํ, า คุ ณ ภาพนํ, า การเปลี"ยนแปลงสภาวะอากาศและพลัง งาน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็ นต้น ซึง" อาจต้องแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม โดย กลุ่มแรก คือตัวชีว, ดั ทีม" ไิ ด้มกี าร
ผนวกตัวชีว, ดั ในมิตอิ "นื เข้าด้วยกัน เช่น Environmental Pressure Indicators (EPIs) ถูกพัฒนาโดย
Statistical Office of the European Communities (Euro-stat) และอื"นๆ กลุ่มสอง คือ ตัวชีว, ดั หรือ
ดัชนีท"มี กี ารผนวกตัวชี,วดั ในมิตอิ "นื เข้าด้วยกัน ในกลุ่มนี,มกี ารผนวกตัวชี,วดั ในหลายมิตเิ ข้าด้วยกันทัง,
สังคม และบริบทสิง" แวดล้อมเข้าในดัชนีเดียวกัน เช่น Sustainable National Income (SNI) the Index
of Sustainable Economic Welfare (ISEW) General Progress Indicator (GPI), Genuine Savings,
Ecological Footprint, Well-being Index, Environmental Sustainability Index และ ตัวชีว, ดั การ
พัฒนามนุ ษย์ (Human Development Index: HDI) ซึง" พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่า
ด้วยการพัฒนาทีย" งยื
ั " น (United Nations Commission on Sustainable Development: UNCSD) และ
อื"นๆ อีกเป็ นต้น
ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับบริบททุกมิติ นอกจากจะถูกกํากับด้วยฐาน
ทรัพยากรทีม" อี ยู่ตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็ นผลจากการสังสมทุ
"
นทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุ ษย์ สังคม
และวัฒนธรรมด้วย ขีดความสามารถของประเทศเกิดขึน, จากสองทิศทาง คือ การปรับตัวของผู้คนใน
สังคมตามกระแสแวดล้อมจากความต้องการ ซึง" เป็ นแรงดึง (Pull) และการปรับเปลีย" นไปตามแรงผลัก
(Push) จากแผนพัฒนาของชาติ สังคม และคนทีต" ้องตัง, ใจวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเต็มใจ
กับภาระงานทีห" นัก เมือ" พิจารณะขีดความสามารถในด้านเศรษฐกิจ พบว่า การเกษตรประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการนํ, าและทีด" นิ ระบบตลาดประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการ
พึ"งพิงปจั จัยการผลิตจากต่ างประเทศ (สารเคมีและเมล็ดพันธุ์) ส่ว นทางด้านการค้าจากดัชนี RCAX
พบว่า ไทยมีความได้เปรียบในการส่งออกในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์
นํ,าตาลเช่น อ้อย และกลุ่มสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอาหารและเนื,อสัตว์ ในระดับสูงมากและได้ส่งออกไป
ยังอาเซียน เอเชีย และทัวโลก
"
อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั สาขาเกษตรของไทยเป็ นผูส้ ่งออกอาหาร สินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ อยู่ในอันดับที" ๘ ของโลก ผลจากการพัฒนาประเทศทีผ" ่านมาคุณภาพชีวติ ของ
คนในสังคมไทยจะดีขน,ึ เป็ นลําดับทัง, ในเรือ" งความเป็ นอยู่ สุขภาวะ
แต่ปญั หาด้านสังคมและบริบทสิง" แวดล้อมทีท" วีความรุนแรงขึน, ในปจั จุบนั ยังเป็ นผลทีส" ะสมมา
จากการพัฒนาทีข" าดสมดุลมาตัง, แต่ต้น โดยเฉพาะปญั หาด้านบริบทสิง" แวดล้อมทีส" ่วนหนึ"งเกิดจากการ
บริหารจัดการภาครัฐที"นโยบายขาดการบูรณาการมีปญั หาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ท"ไี ม่เข้มงวด
และจริงจัง ขาดความต่อเนื"องจากการเปลีย" นรัฐบาล รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ แต่
การบริหารจัดการของประเทศไทยมีเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และบริบทสิง" แวดล้อมอย่าง
สมดุลอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ การตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐควรทําให้เกิดความโปร่งใสมากขึน,
ทัง, ด้านเศรษฐกิจและการเมืองด้วย พร้อมกับยึดโยงกับการนํ าหลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกทิศทาง จะนําประเทศไปสู่ความสมดุลได้มากขึน, ในอนาคต
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี (๒๕๕๕: ๒๘-๒๙) ได้พ ระราชทาน
สัมภาษณ์เกี"ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพื"อมุ่งสู่ “การ

-๖พัฒนาที ยังยืน” ความว่า “เป้ าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คื อ ‘การ
พัฒ นาที ยังยื น’ เพื อปรับปรุง ชี วิ ตความเป็ นอยู่ของคน โดยไม่ทําลายสิ งแวดล้ อม ให้ ค นมี
ความสุข โดยต้ องคํานึ งเรืองสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื อทางศาสนา เชื7 อชาติ และภูมิหลังทาง
เศรษฐกิ จ สังคม แม้ว่าวิธกี ารพัฒนามีหลากหลาย แต่ท"สี ําคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความ
ห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื"อนมนุ ษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี"ยวข้องกับมนุ ษยชาติ
และเป็ นเรือ" งของจิตใจ
การทํางานพัฒนาไม่ได้เป็ นเรื"องการเสียสละเพียงอย่างเดียว เป็ นการทําเพื"อตนเอง
ด้วย เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม ต้องอยู่ดว้ ยกัน ถ้าเราอยู่อย่างสุขสบาย ในขณะทีค" นอื"นทุกข์ยาก เรา
ย่อมอยูไ่ ม่ได้ นักพัฒนาควรมีจติ สาธารณะ รักทีจ" ะช่วยเหลือให้ผอู้ "นื มีชวี ติ และความเป็ นอยูท่ ด"ี ขี น,ึ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงสอนอยู่เสมอว่า งานพัฒนานัน, ต้องเป็ นที"ต้องการ
ของบุ ค คลเป้าหมาย และผู้ร่วมงานต้องพอใจ งานพัฒนาเป็ นงานยากและกิน เวลานาน ผู้ท"ีทํางาน
พัฒนาหรือทีเ" รียกว่า “นักพัฒนา” จึงต้องเป็ นผูท้ อ"ี ดทน เชื"อมันในคุ
" ณความดีมใี จเมตตากรุณา อยากให้
ผูอ้ "นื พ้นทุกข์และอยากให้ผู้อ"นื มีความสุข ต้องมีความรูก้ ว้างขวาง เพราะงานพัฒนาเกี"ยวข้องกับเรื"อง
ต่างๆ มาก ต้องมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี เข้าใจ และยอมรับนับถือผูอ้ "นื เพราะเป็ นงานทีไ" ม่มที างทําสําเร็จได้
โดยลําพัง
นอกจากนี, นักพัฒนาต้องเป็ นคนซื"อสัตย์สุจริต ถ้าคอร์รปั ชันหรื
" อโกงเสียเองแล้วก็จะ
เป็ นที"เกลียดชัง ผู้อ"นื ไม่ไว้ใจ หรือไม่เป็ นตัวอย่างที"ด ี เมื"อพัฒนาสําเร็จ มีความเจริญรุ่งเรือง ก็จะเกิด
ความสุขถ้วนทัวทั
" ง, บุคคลเป้าหมายและนักพัฒนาเองด้วยวิธเี ช่นนี, และด้วยความตัง, ใจจะทําประโยชน์
ให้แก่คนอื"นตัวเองจะลําบากเดือดร้อน ไม่สนใจ หรือหากเห็นว่าดีแล้ว ก็ต้องมีความตัง, ใจ เข้มแข็ง และ
อดทนพอทีจ" ะทําต่อไปโดยไม่ยอ่ ท้อ”
สําหรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ทีพ" ระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่ห ัว ได้พ ระราชทานไว้ สามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ การพัฒ นาที"ส มดุ ล และยังยื
" น ทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อมได้อย่างลงตัว เนื"องจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ น “ปรัชญาชี,ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตัง, แต่ ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง, ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื"อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิงในการนํ าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดํ า เนิ น การทุ ก ขันตอน และขณะเดีย วกัน จะต้ อ งเสริม สร้า งพืนฐานจิต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้ าทีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มสี ํานึกในคุณธรรม ความซือสัตย์
สุจริต และให้มคี วามรอบรูท้ เหมาะสมดํ
ี
าเนินชีวติ ด้วย ความอดทน ความเพียรมีสติปญั ญา และความ
รอบคอบเพื"อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย" นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง, ด้านวัตถุ
สังคม สิง" แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี” (อ้างอิงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ๙)

-๗-

แผนภาพแสดงความเชือมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับความสมดุลและยังยืนของการพัฒนา

พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ประยุตฺโต) (๒๕๓๙: ๒๔๘-๒๕๖) ได้กล่าวถึง “ระบบการพัฒนาที"
ยังยื
" น” ว่าการพัฒนาที"ยงยื
ั " นจะเกิดขึน, เมื"อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง, ๔ ดําเนินไปด้วยดี
โดยทีท" ุกส่วนเป็ นปจั จัยส่งผลในทางเกื,อกูลแก่กนั ทําให้ดํารงอยู่ดว้ ยดีดว้ ยกัน และในระบบนี,มนุ ษย์ใน
ฐานะเป็ น ป จั จัย ตัว กระทํ า มีค วามสํ าคัญ ที"สุ ด ที"จ ะให้ภ าวะที"พ ึง ประสงค์น,ี เ กิด ขึ,นได้ห รือ ไม่ โดยมี
แนวทางพืน, ฐานบางประการ ดังนี,
๑. มนุษย์
• มนุ ษ ย์ใ นฐานะเป็ นมนุ ษ ย์ เป็ นหลักการที"ควรให้ค วามสําคัญ สูง สุด โดยมุ่งให้
การศึกษาและจัดสรรปจั จัยเกื,อหนุ นอื"น เพื"อช่วยให้มนุ ษย์แ ต่ ละชีวติ เจริญงอกงามเข้าถึง ความเป็ น
มนุ ษย์ทส"ี มบูรณ์ และมีชวี ติ ทีด" งี ามสมบูรณ์ มนุ ษย์ทไ"ี ด้มกี ารพัฒนาในฐานะนี, จะเป็ นปจั จัยตัวกระทําทีด" ี
ทีส" ุด ทีจ" ะช่วยให้ระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจดุ หมายแห่งการพัฒนาทีย" งยื
ั" น
• มนุ ษย์ในฐานะทรัพยากรมนุ ษย์ คือเป็ นทุนหรือเป็ นปจั จัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ก็พงึ มีการพัฒนาให้เป็ นทรัพยากรทีม" คี ุณภาพ โดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มีฝีมอื
มีความรูค้ วามสามารถ เชี"ยวชาญ ฯลฯ พร้อมที"จะเป็ นกําลังในระบบเศรษฐกิจและสังคมที"จดั สรรให้
เกือ, หนุ นและนําไปสู่การพัฒนาทีย" งยื
ั" น
๒. สังคม
• ระบบการต่ างๆ ทางสัง คมนัน, ว่ าโดยพื,นฐาน เป็ น การจัด ตัง, วางรูปแบบขึ,น
เพื"อให้เป็ นเครื"องมือและเป็ นสื"อที"ช่วยให้กระบวนการแห่งเหตุปจั จัยในกฎธรรมชาติทํางานหรือดําเนิน
ไปในทางที"จะอํานวยผลดีแก่ หมู่มนุ ษย์ การจําแนกเป็ นระบบย่อยต่ างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบ

-๘การเมือง ระบบการบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ก็เพื"อให้กระบวนการแห่งเหตุปจั จัยนัน, เกิดมีกําลัง
และประสิทธิภาพมากยิง" ขึน, ในการทีจ" ะนําไปสู่ผลสําเร็จ
• ผลสําเร็จที"เกิดจากระบบการต่างๆ ทางสังคม เช่น เศรษฐกิจเจริญเติบโต จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจสําเร็จผล สภาพบ้านเมืองสงบเรียบร้อยจากการเมืองการปกครองทีไ" ด้ผล เป็ นต้น
ไม่ใช่จุดหมายในตัว แต่เป็ นสภาพแวดล้อม เป็ นบรรยากาศ และเป็ นปจั จัยเกื,อหนุ นเพื"อเอื,อโอกาสให้
มนุ ษย์สามารถพัฒนาตนเข้าถึงชีวติ ทีด" งี าม ความมีอสิ รภาพและสันติสุขทีแ" ท้จริง
• จุดเน้ นสําคัญของมาตรการต่างๆ ทางสังคม ก็คอื การสร้างบรรยากาศแห่งการ
ไม่เบียดเบียน ตลอดจนบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือเกือ, กูล สังคมจึงจะต้องให้มมี าตรการพิทกั ษ์และพ
ปกป้องคนทีอ" ยูใ่ นสถานะต่างๆ ซึง" มีโอกาส มีกําลังความสามารถมากน้อยต่างกัน ไม่ให้เบียดเบียน ข่ม
เหง เอารัดเอาเปรียบกันและเอื,อโอกาสที"แต่ละบุคคลจะพัฒนายิง" ขึน, ไปทัง, ในฐานะมนุ ษย์ และในฐานะ
ทรัพยากรมนุ ษย์
ในระดับสังคมฉันใด ในระดับต่างสังคมก็ฉันนัน, ประชาชาติทเ"ี ปิ ดถึงทัวกั
" นแล้ว
จะต้องวางมาตรการร่วมกันปกป้อง มิให้มกี ารกดขีบ" บี บังคับเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างประเทศ ไม่ว่า
น้ อ ยใหญ่ พร้อ มกันนัน, สัง คมก็พ ึง มีมาตรการพิทกั ษ์ ป้ อ งกันไม่ใ ห้ค นเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ
แวดล้อม แต่มมี าตรการส่งเสริมสนับสนุ นการกระทําและกิจการทีเ" กือ, กูลแก่ธรรมชาติ
๓. ธรรมชาติ
• ในขณะที"มนุ ษย์ประกาศขึ,นมาว่ า ต่ อ ไปนี, เราจะอยู่ร่ว มกันกับธรรมชาติอ ย่าง
สันติ โดยไม่เบียดเบียนทําร้ายเอาเปรียบกันนัน, แท้ทจ"ี ริงธรรมชาติได้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบแล้วเป็ น
อย่างยิง" เพราะก่อนที"มนุ ษย์จะประกาศเช่นนัน, มนุ ษย์ได้รุกรานเอาจากธรรมชาติไปเกือบจะหมดอยู่
แล้ว เป็ นเหมือนคนทีจ" ะเอาแต่ได้อย่างเดียว
• มนุ ษย์ไม่ควรจะอยู่เพียงแค่ภาวะสงบศึกกับธรรมชาติเท่านัน, แต่มนุ ษย์ควรจะ
ให้แก่ธรรมชาติให้มาก ด้วยการเสริมสร้างเป็ นการใหญ่ โดยยอมเสียสละให้มาก อาจจะถือว่าเป็ นการที"
มนุ ษย์สํานึกผิด แล้วทําความดีชดใช้ หรือจะถือว่ากอบโกยจากเขามามากแล้ว จะคืนให้แก่ธรรมชาติ
บ้างก็ได้
๔. เทคโนโลยี
• การประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพื"อแก้ปญั หาและอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ
โดยตรง มีมากมายหลายอย่าง เพิม" ขึน, ๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ" กื,อกูลไม่ทําลายธรรมชาติ
เทคโนโลยีท"ปี ระหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทม"ี ปี ระสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงโดยมีของเสียน้ อ ย เทคโนโลยีเ พื"อ กํ าจัด ของเสีย เช่น เครื"องกํ าจัดนํ, าเสีย เครื"อ งกําจัดขยะ
เทคโนโลยีท"ีเ อาของเสียมาผลิต เวียนใช้ป ระโยชน์ ใ หม่ เป็ นต้น ตลอดจน การวางมาตรการบัง คับ
ควบคุมและมาตรการทางภาษี เป็ นต้น
• สัง คมบางสัง คม เช่ น สัง คมไทยเราเอง ขาดภู ม ิห ลัง ในการสร้า งสรรค์ผ ลิต
เทคโนโลยี และแม้จนกระทังป
" จั จุบนั ก็ยงั ไม่ก้าวสู่ความเป็ นผู้ผลิต การที"เริม" ต้นโดยพบกับเทคโนโลยี
สําเร็จรูป และเป็ นเทคโนโลยีประเภทบริโ ภค กับทัง, ตนเองสัมพันธ์ก ับเทคโนโลยีใ นฐานะผู้บริโ ภค
เทคโนโลยีจงึ มีค วามหมายหนั ก ไปด้านเดียวในแง่เ ป็ นเครื"อ งเสริมความสะดวกสบายบํ ารุ ง บํา เรอ

-๙ั หาอย่า งน้ อ ย ๒
ความสัม พัน ธ์แ บบนี, ไ ม่เ อื,อ ต่ อ การพัฒนาคน แต่ จะสร้างความโน้ มเอีย งที"เ ป็ นป ญ
ประการ คือ ส่งเสริมค่านิยมบริโภค ชอบฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟื อย และเสริมซํ,านิสยั เห็นแก่ความสะดวกสบาย
ชอบแต่การทีง" า่ ย อ่อนแอ ไม่สสู้ งิ" ยาก แม้แต่สงั คมทีม" ภี มู หิ ลังในการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเองก็
ยังประสบปญั หานี, จึงเป็ นเรือ" งทีค" วรจะไม่ประมาท และเร่งรัดพัฒนาคนให้ทวนกระแสนี,ได้
ความสําเร็จของการพัฒนาที"ยงยื
ั " นจะต้องบูรณาการองค์ทงั , ๔ เข้าด้วยกันเป็ นระบบ
สัมพันธ์อนั เดียว โดยเอาระบบการพัฒนาตัวคนมาเป็ นองค์แกนกลางทีจ" ะทําหน้าทีเ" ป็ นปจั จัยตัวกระทํา
ดังกล่าวมาแล้ว เกณฑ์มาตรฐานขัน, พืน, ฐานทีพ" ระพุทธศาสนาใช้วดั การพัฒนา คือ การไม่เบียดเบียนทัง,
ตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อ" ืน คนที"มกี ารพัฒนาไม่เ บียดเบียนทัง, ตนเองและผู้อ" ืน ระบบทัง, หมดที"
พัฒนาถูกทางก็ไม่ก่อความเบียดเบียน เกณฑ์มาตรฐานนี, มิใช่เป็ นเพียงเครื"องวัดความถูกต้องชอบ
ธรรมเท่านัน, แต่เป็ นเครือ" งวัดความสามารถด้วย คนทีไ" ด้รบั การพัฒนาย่อมมีความสามารถมากยิง" ขึน, ๆ
ในการทีจ" ะสร้างผลดี หรือทําประโยชน์ให้แก่ตน โดยไม่ตอ้ งเบียดเบียนก่อโทษแก่ผูอ้ "นื คือ คนยิง" พัฒนา
ยิง" มีความสามารถ ยิง" เก่ง ก็ยงิ" ทําให้โลกเบียดเบียนกันน้อยลง
การประชุม Rio+20 หรือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทีย" งยื
ั " น (United
Nations Conference on Sustainable Development: UNCED) ณ เมืองริโอเดอจาเนโร บราซิล
ระหว่างวันที" ๒๐-๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ"งเป็ นการประชุมสุดยอดผู้นําโลกด้านสิง" แวดล้อมและ
การพัฒนาในอีก ๒๐ ปีขา้ งหน้า โดยได้กล่าวถึงแนวทางสู่การพัฒนาทีย" งยื
ั " นทีส" ําคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy: GE) การขจัดความยากจน ซึง" คําว่า “เศรษฐกิจสีเขียว” นัน, โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้นิยามไว้ว่า “เป็ นระบบเศรษฐกิจทีน" ํ าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวติ และ
ลดปญั หาความเหลื"อมลํ,าในระยะยาว โดยไม่ปล่อยให้สงั คมต้องเผชิญกับความเสี"ยงด้านสิง" แวดล้อม
และความเสื"อมโทรมของระบบนิเวศ” เศรษฐกิจสีเขียว มีองค์ประกอบสําคัญ ๔ ประการ คือ การสร้าง
ั หา
รายได้แ ละยกระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต การลดความเหลื"อ มลํ, า ในสัง คม การลดความเสี"ย งจากป ญ
สิง" แวดล้อม และการฟื,นฟูระบบนิเวศ (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา: ๒๕๕๕)
สอดคล้ อ งกับ ทิศ ทางการพัฒ นาประเทศไทยตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที" ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทีก" ําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยังยื
" น
โดยนําทุนของประเทศทีม" ศี กั ยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือ, กูลกัน พร้อมทัง, เสริมสร้างให้
แข็งแกร่งเพื"อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศทีส" ําคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อมที"เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็ นเศรษฐกิจและสังคม
คาณ์บอนตํ"า และเป็ นมิตรกับสิง" แวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลีย" นแปลงภูมอิ ากาศและ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ รวมทัง, การสร้างภูมคิ ุม้ กันด้านการค้าจากเงื"อนไขด้านสิง" แวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การเพิม" บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลเกี"ยวกับความสมดุลและยังยื
" นของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเข้มแข็ง
ของสัง คมดัง กล่ า วข้า งต้ น จะพบว่ า การพิจ ารณาความสํ า เร็จ ที"ผ่ า นมาโดยมากพิจ ารณาจากการ

-๑๐ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ"งมีอตั ราที"น่าพอใจ อย่างไรก็ดเี ป็ นทีป" รากฎชัดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที"
ผ่ า นมานั น, นอกจากจะตัง, อยู่บ นต้ น ทุ น ความเสื"อ มถอยของทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ"ง แวดล้อ มและ
ความสุขของสังคม รวมทัง, ต้องพิจารณาทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ย คือ “คน” ทัง, หมดนี,สะท้อนถึงความไม่
สมดุลระหว่างภาคเศษฐกิจ สังคม และบริบทสิง" แวดล้อม เพราะ “คน” เป็ นจุดศูนย์กลางในทุกมิติ ด้วย
เหตุน,ีสงั คมไทยจึงควรให้ความสําคัญกับความเป็ นอยูท่ ด"ี ี มีความสุขของคนในชาติ ควบคู่กบั การเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมัน" คง มีเ สถี ย รภาพ สัง คมอยู่ เ ย็น เป็ น สุ ข ร่ ว มกัน ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง" แวดล้อมยังยื
" น
ด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นประเทศไทยนัน, พบว่ ายัง ขาดความชํานาญในการหาเหตุ ผ ล การ
วิเคราะห์ และความคิดริเริม" สร้างสรรค์นวัตกรรม ปญั หาความเสื"อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม หย่อน
วินัย และหย่อนความเมตตาของคน ทําให้มปี ญั หาอาชญากรรมสูง สังคมไทยยังมีค่านิยมต่ อความ
มังคั
" งและอํ
"
านาจเหนือความดีและความซื"อสัตย์กําลังกลายเป็ นส่วนหนึ"งของวัฒนธรรมติดสินบนที"ไม่
ควรจะยอมรับ ในสัง คมไทย การกระทํ า เช่ นนี, ค นรวยมีค วามสามารถเข้า ถึง และทํา ได้ดีก ว่ า คนจน
นอกจากนี, ยังพบว่า กลุ่มคนรวยมีการใช้จา่ ยมากกว่ากลุ่มคนจน ประมาณ ๑๑ เท่า
ปญั หาสําคัญทีผ" คู้ นต้องการให้รฐั ช่วยเหลือ คือ ปญั หาเครดิตและภาระวงเงินสินเชื"อทัง, ในระบบ
และนอกระบบ ภาวะการเป็ นหนี,สนิ ของประชาชน ปญั หาไม่มงี านทํา และปญั หาด้านเศรษฐกิจอื"นๆ
ปญั หาด้านยาเสพติด และความไม่ส งบของสัง คม วัฒนธรรมคนรุ่นใหม่มคี วามเป็ นปจั เจกสูง ทําให้
สถาบันครอบครัวเปราะบาง ทําให้การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นก่อนๆ น้ อยลง และทําให้ความเป็ น
ไทยลดลง การพัฒนามนุ ษย์อ ยู่ในระดับปานกลางตํ"ากว่าประเทศเพื"อนบ้านเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
บรูไ น ฮ่ องกง นอกจากนี, ชุ มชนในสัง คมยังอ่ อ นแอ สามารถพึ"งตนเองได้น้อ ยและขาดการปลูก ฝ งั
ค่านิยมในการพึ"งตนเอง แต่กลับมีนโยบายให้เปล่าอย่างไม่มผี ลิตภาพ และสร้างสรรค์ให้ชุมชนมีการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วม สังคมไทยอุ ปถัมภ์ สังคมพวกพ้องประโยชน์ จงึ ตกอยู่ในกลุ่มผู้มอี ํานาจและมี
โอกาส ทัง, ค่านิยมที" “การคอร์รปั ชัน” ต้องไม่ยอมรับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมด้านลบเป็ นสาเหตุให้เกิด
ความเหลื"อมลํ,าทัง, ด้านเศรษฐกิจและสังคมจนไม่มคี วามสมดุลของระบบในทุกมิติ การพยายามรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยพึ"งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที"ทําให้มูลค่าการนํ าเข้าและค่าใช้จ่ายค่า
ความภัก ดี (Royalty) เพิ"ม ขึ,น ตามภาวะเศรษฐกิจ ขยายตัว ทํ า ให้ ป ระเทศไทยอ่ อ นไหวต่ อ การ
เปลีย" นแปลงของสถานการณ์ภายนอก ซึง" เป็ นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างทีท" ําให้มคี วามเสีย" งทีจ" ะขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงินได้งา่ ย เห็นได้ชดั เจนจากการทีต" ้องพึง" พิงการนํ าเข้าวัตถุดบิ ชิน, ส่วน
วัตถุ ดบิ /เครื"องจักรในการผลิต พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที"สูง และเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมหภาคของไทย อยูใ่ นเกณฑ์ไม่แตกต่างกับประเทศทีพ" ฒ
ั นาโดยทัวไป
" คือ การขาดดุลไม่เกิน
ร้อยละ ๒.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ในสภาวะรีบเร่งทางเศรษฐกิจ วัตถุและบริโภคนิยมทําให้วถิ ชี วี ติ เปลี"ยนไป บุคคลจึงแสวงหา
ประโยชน์ ส่วนตนเหนือประโยชน์ ส่วนรวม ภาวะเศรษฐกิจที"บบี รัดให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ,งและเด็กขาด
การอบรมและความอบอุ่ น ถู ก ชัก นํ า สู่ อ บายมุ ขได้ง่า ยเหล่ า นี, ล้ว นเป็ น สาเหตุ ค วามเหลื"อ มลํ,า ทาง
เศรษฐกิจเกิดจากนโยบายการคลัง เช่น ภาษี ซึ"งเป็ นภาษีทางอ้อมเป็ นภาระต่อคนจนมากกว่าคนรวย

-๑๑การพัฒนาทีก" ระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมืองใหญ่ และการขาดการวางแผนระยะยาวในด้านการเกษตร ซึง" เป็ น
อาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศ
การสร้างความสมดุลและยังยืนของความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จกับความเข้มแข็ง
ของสังคมของประเทศ มีความเป็ นไปได้ท"จี ะเสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และบริบท
สิง" แวดล้อม ในระดับมหภาค ด้วยการยกระดับบทบาทของภาคการเกษตรให้สูงมากขึน, โดยเงื"อนไข
หลักซึ"งกําหนดเป็ นเป้าหมายเพื"อ นํ าทางไปสู่เ ศรษฐกิจสมดุล ใหม่ ๓ ด้าน คือ เศรษฐกิ จ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ดังนี,
๑) ด้ านเศรษฐกิ จ มุ่งเน้ นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาประยุกต์ใช้ในบริบทของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง" การพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทเ"ี ป็ นมิตรกับสิง" แวดล้อมและชุมชน
ท้องถิน" การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึง" เป็ นจุดแข็งของประเทศไทย เพื"อสร้างความมันคงทางอาหาร
"
เพิม" พืน, ทีเ" พราะปลูก พืน, ทีส" เี ขียวและ
ความมันคงทางด้
"
านพลังงาน โดยมุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ส่วน
เสถีย รภาพด้า นการเงิน และการค้า ระหว่ า งประเทศ ให้ม ีส ัด ส่ ว นระหว่ า งตลาดภายในและตลาด
ต่างประเทศประมาณเท่าๆ กัน โดยนํ าผลงานวิจยั ทัง, หมดทีเ" กี"ยวข้อง นํ ามาสู่การกําหนดเป้าหมายให้
สัดส่วนทางเศรษฐกิจ: สังคม: บริบทสิง" แวดล้อม อย่างสมดุล
๒) ด้ า นสัง คม ยกระดับ สุ ข ภาวะและสุ ข ภาพจิต -คุ ณ ธรรม ของคนในสัง คม ให้ ม ีสํ า นึ ก
รับผิดชอบต่อส่วนร่วม เอือ, อาทรซึง" กันและกัน รูจ้ กั คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อม โดย
ปลูกฝงั ตัง, แต่วยั เด็ก การใช้ชวี ติ ประจําวันของคนในสังคมจะต้องน้อมนํ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้ นการใช้ชวี ติ ที"เรียบง่าย อุปโภคบริโภคแต่
พอประมาณ ไม่ ทําลายธรรมชาติแ ละสิ"ง แวดล้อ ม รัฐ ควรมีน โยบายและมาตรการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในทุกด้าน โดยพัฒนาคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความสมดุลด้าน
ทรัพยากรและบริบทสิง" แวดล้อม รวมถึงยุทธศาสตร์ความสมดุลด้านสังคม ทัง, ในระยสัน, ปานกลาง และ
ระยะยาว
๓) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ยกระดับอนุ รกั ษ์ ฟื, นฟู สร้างความมันคงของ
"
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อม โดยเฉพาะการเพิม" พื,นที"ป่าและระบบนิเวศสมดุลให้มากขึ,น
อย่างจริงจังและต่อเนื"อง การปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาและขับเคลื"อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนตํ"าและเป็ นมิตรกับสิง" แวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่ อ
การเปลีย" นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การเพิม" บทบาทประเทศทีเ" กี"ยวข้องกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีดา้ นสิง" แวดล้อมระหว่างประเทศ รวมถึง การควบคุมและลดมลพิษต่างๆ
นอกจากนี, ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในระบบราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนก็ถอื
เป็ นหัวใจสําคัญในการนําพาประเทศไปสู่ความสมดุลและยังยื
" น อันเป็ นความสําเร็จอย่างแท้จริงของการ
พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล้อม ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ห วั ในพิธ ีพ ระราชทานปริญ ญาบัต รของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ

-๑๒หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีท"ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (มูลนิธพิ ระดาบส,
๒๕๕๔: ๑๒๕) ความสําคัญตอนหนึ"งว่า “...การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้ องทําตามลําดับขัน7 . ต้ อง
สร้ า งพื7 นฐานคื อ ความพอมี พ อกิ น พอใช้ ข องประชาชนส่ ว นใหญ่ เป็ นเบื7 อ งต้ นก่ อ น โดยใช้
วิ ธีการและใช้ อุปกรณ์ ทีประหยัด แต่ ถกู ต้ องตามหลักวิ ชา เมือได้ พื7นฐานมันคงพร้อมพอควร
และปฏิ บตั ิ ได้แล้ว จึงค่ อยสร้างค่ อยเสริ มความเจริ ญและฐานะเศรษฐกิ จชัน7 ที สูงขึ7นโดยลําดับ
ต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริ ญยกเศรษฐกิ จขึ7นให้ รวดเร็วแต่ ประการเดียว โดยไม่ให้
แผนปฏิ บตั ิ การสัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้ องกันด้ วย ก็จะ
เกิ ดความไม่สมดุลย์ในเรืองต่างๆ ขึ7น ซึ งอาจกลายเป็ นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที สุด ดังเห็น
ได้ทีอารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิ จอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี7 ...”
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