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ทานผูมีเกียรติทุกทาน

ในวันน้ีผมตองขอขอบคุณหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจและส ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือเรียกงาย ๆ วาสภาพัฒน ที่ไดกรุณาเชิญผมใหเขามามีสวนรวมใน
การสัมมนาเรื่อง  “คนกับการพัฒนาชนบท”  โดยเฉพาะไดใหเกียรติผมมากลาวปาฐกถาพิเศษ เร่ือง
“การพัฒนาคนและสังคมในทศวรรษหนา”  ซ่ึงนับเปนหัวขอเร่ืองท่ีสํ าคัญและเหมาะสมสอดคลองกับ
ยุคสมัยในขณะที่ประเทศไทยก ําลังกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ก ําลังจะมา
ถึงนี้

วันน้ีผมจะขอพูดหลายเร่ืองครับ แตการพูดของผมนั้นคงจะมีลักษณะเปนการคิดดัง ๆ มาก
กวา เพราะหลายสิ่งหลายอยางที่ผมจะพูดในวันนี้ไมใชผมเปนเจาของความคิด แตเปนสิ่งที่ผมอยากจะ
พูด เปนสิ่งที่ผมอยากกระตุนจิตส ํานึกตลอด กระแสความคิดของทานผูมีเกียรติในที่นี ้ ซึ่งหวังวาจะ
บังเกิดเปนความคิดรวมกัน จนสามารถนํ าไปสูขั้นการปฏิบัติในระยะตอไป

 ทานผูมีเกียรติครับ ทุกสิ่งทุกอยางที่ผมจะพูดนี ้ คงไมใชเร่ืองถูกตองหรือสมบูรณท้ังหมด แต
อยางนอยที่สุดสิ่งที่ผมพูดไปนั้น เมื่อทานกลับไปบานในวันนี้แลวน ําไปคิดตอ นํ าไปสานตอ ผมถือวา
ผมไดทํ าหนาที่สมบูรณในระดับหนึ่งแลว

 ในปจจุบัน ผมยังไดรับเกียรติเรียกวา “อดีตนายก” แตกอนผมไมคอยชอบวา ท ําไมตองอดีต
นายก แตฟง ๆ ไปแลว ผมชอบ “อดีต” นะครับเพราะเปนการย้ํ าอยูตลอดเวลาวา ผมเปนคนในอดีต ใน
เรื่องของตํ าแหนง ในเร่ืองของการทํ างาน แตผมจะไมเปนคนในอดีต ในเร่ืองของ “ความคิด” ทั้งนี้
ความคิดความอานของผมจะไมไดผูกพันกับเวลาไมวาจะเปนอดีตหรือปจจุบัน แตเปนความคิดความ
อานที่ผมอยากจะเห็นใหเกิดขึ้นในสังคมไทย



 เมื่อดูภาพสังคมไทยโดยรวมแลว ผมเห็นวา เปนสังคมที่มีสวนดีอยูมาก เปนสังคมท่ีเราจะ
ตองอุมชูตอไป แมในสังคมจะมีหลาย ๆ ส่ิงท่ีบกพรองมีจุดออน บางกลุมในสังคมมักจะเอารัดเอา
เปรียบ ความยากจนของคนในชนบทท่ีรอคอยรับการแกไขไมนอยกวา ๑๐ ลานคน ความอยุติธรรมก็
ยังมีอยูมากในสังคมนี้ แตโดยสวนรวมแลว ผมยังเห็นวาเปนสังคมที่กาวหนาพอประมาณเปนสังคมที่
ใหความสุขความเจริญแกคนไทยสวนใหญ

ไมมีสังคมใดในโลกนี้ที่มีความด ี ความถูกตองรอยเปอรเซ็นต แตสังคมทุกสังคมในโลกนี้
เปนสังคมที่มีชีวิต ความมีชีวิตของสังคมนั้นแหละครับที่ท ําใหเรามีมันสมองที่ทํ าใหเราคิดอาน แต
ความคิดอานจะตองอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและขอมูลที่สมบูรณครบถวน มองเห็นผลประโยชน
รวมกัน และทํ าผลประโยชนรวมกัน การเอาแตใจตัวเอง คิดแตประโยชนตัวเองขางเดียว มองเขาขาง
พรรคพวกพองทั้งหลายเปนสิ่งที่ผมไมอยากเห็น  เราเกิดมาในสังคมที่ตองการเปลี่ยนแปลง  เราเกิดมา
ในสังคมที่ตองการใหวันพรุงนี ้ ดีกวาวันน้ี วันมะรืนดีกวาพรุงน้ี

ทานผูมเีกียรติครับ การพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๓๐ - ๔๐ ปที่ผานมานั้น เราประสบกับ
ความสํ าเร็จในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหสูงขึ้นกวาเดิมประมาณ ๓๐ เทา จากราย
งานของธนาคารโลก (World Bank Atlas 1996) ที่ตีพิมพเมื่อเร็ว ๆ น้ี ไดชี้วาในชวงระหวางป ค.ศ.
๑๙๘๕ - ๑๙๙๔ น้ัน ประเทศไทยมีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงท่ีสุดในโลก และมี
บทวิจารณจากนักวิชาการจํ านวนมากวา ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ หรืออีก ๒๕ ป ขางหนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะใหญโตเปนอันดับ ๘ ของโลก ใหญกวาเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษและเศรษฐกิจ
ของประเทศฝรั่งเศสเสียอีก

การที่เรามีเศรษฐกิจโตขึ้นมานั้น กลาวกันวา เปนเพราะโดยพื้นฐานแลวสังคมไทยมีลักษณะที่
เปดกวาง มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีพอสมควร
ประกอบกับที่ผานมารัฐบาลไดมีการทุมเทการลงทุนดานบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การปรับโครง
สรางทั้งทางดานการเกษตร และทางอุตสาหกรรมมาอยางตอเน่ือง และเรายังมีนักธุรกิจ นักลงทุนที่มี
ความสามารถ จึงท ําใหเศรษฐกจิของเราโตข้ึน

แมเรามีความเจริญทางเศรษฐกิจคอนขางไปเร็ว มีขนมเคกใหญข้ึนจริง ดังที่มีการเปรียบเทียบ
กันอยูบอย ๆ แตปญหาท่ีเปนอยูคือ มีคนไดกินกันทั่วถึงหรือเปลา  ขนมเคกท่ีโตข้ึนแบงกันกินอยูแต
ในกลุมคนที่มีรายไดสูงสุดเพียง ๒๐ เปอรเซ็นต นับวัน ๆ คนกลุมนี้ มีแตจะไดรับกอนเคกท่ีใหญข้ึน
หรือถาดูตามสถิตินะครับ คนไทยที่อยูในระดับที่เรียกวาจน เม่ือ ๑๐ ปที่แลว ก็ม ี๑๐ ลานคน ปจจุบันก็



ยังมีอยูกวา ๑๐ ลานคน ตัวเลขไมไดลดลงไป จริงอยูมาตรฐานการครองชีพของคนจนเม่ือ ๑๐ ปที่แลว
กับขณะนี ้อาจจะเปลี่ยนไป แตมาตรฐานความจนนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปทุก ๆ ป เชนเดียวกัน

การคาดหมายเศรษฐกิจของไทยวาจะใหญเปนอันดับ ๘ ของโลกจะเปนจริงขึ้นมาไดอยางไร
ตราบใดที่การพัฒนาของไทยยังเปนไปเหมือนในอดีตยังใชระบบเดิม ยังใชความคิดเดิม ไมมีการปรับ
ตัวอยูตลอดเวลา ไมมีการปรับปรุงคุณภาพคน เทคโนโลยีขอมูลขาวสารใหกาวทัน สามารถแขงขันใน
เวทีโลกได ผมคิดวาเราคงยากที่จะไปถึงจุดนั้น

สิ่งหน่ึงที่ผมอยากจะกลาวคือ ทุกประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงมักจะมีปญหา
สังคมตามมามากมาย ถาหากเรามองแตทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว ไมไดมองดานสังคม จะเกิด
ปญหาความขัดแยงทางสังคมภายในประเทศมากขึ้น แตถามองแตทางดานสังคมเพียงดานเดียวก็จะมี
ปญหาหนัก ถาไมมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจควบคูกันไป ดังนั้นการพัฒนาที่ถูกตองก็คือการ
ดํ าเนินการไปพรอม ๆ กันแบบ “เดินสายกลาง”

ประเด็นส ําคัญที่คนในสังคมไทยจะตองชวยกันพิจารณา คือทํ าอยางไรจึงจะท ําใหเกิดความ
รวมมือจากทุก ๆ ฝายในสังคมใหหันมาเดินสายกลางพรอม ๆ กันได ท ําอยางไรจึงจะท ําใหนักธุรกิจ
นักอุตสาหกรรมของไทยเรา มีความรูสึก ความนึกคิด จิตวิญญาณทางดานความรับผิดชอบ “ทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม”  กันมากขึ้น กลาวคือ การดํ าเนินธุรกิจหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจใด ๆ ตอง
คํ านึงถึงตนทุนทางดานสังคม ตนทุนทางดานทรัพยากร สิ่งแวดลอมมากกวาในระยะที่ผานมา ท ําอยาง
ไรจึงจะท ําใหคนกลุมนี ้ นึกอยูเสมอวาทุกสิ่งทุกอยางที่ท ําไปไดสรางปญหาใหกับสังคมไทยเพิ่มขึ้น
หรือเปลา หรือส่ิงท่ีทํ าไปนั้นจะเปนการชวยสังคมใหดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน กลุมทางดานนักคิด นักสรางสรรคสงัคม NGO หรือกลุมใด ๆ ท่ีเนนเร่ือง
ทางสังคม ก็ตองยอมรับเง่ือนไขการสราง “ผลประโยชนเพ่ือสวนรวม” และ “ผลก ําไรทางเชิงธุรกิจ”
เพราะถาหากไมมีการสรางก ําไรทางดานเศรษฐกิจ ก็ไมสามารถเอาเงินมาชวยทางดานสังคมได จะ
เลือกไปทางหนึ่งทางใดไมได กลาวอีกนัยหนึ่ง ท ําอยางไรจึงจะท ําใหคนไทยในสังคมยึดทาง “สาย
กลาง” เปนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ

ในความคิดเปนของผม นอกจากเราตองพยายามสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
สามารถทํ าใหเรายืนอยูบนเวทีโลก โดยรัฐบาลเปนเพียงผูกํ ากับดูแลใหภาคเอกชนเขาด ําเนินการไป
อยาไปควบคุมเขา ลดการผูกขาดผลประโยชนดานอุตสาหกรรม ใหเกิดการแขงขันมากขึ้น ใหมีคนกิน
เคกที่โตขึ้นกันมากขึ้น ดูแลผลประโยชนของผูอุปโภคบริโภค   สรางจิตส ํานึกความรับผิดชอบตอ



สังคม   แลวเรายังตองการสังคมที่สงบสุข   มีเสรีภาพ มีความยุติธรรม เราตองการเห็นคนทุกคนมี
โอกาส และความสามารถในการประกอบอาชีพ เราตองการเปนคนไทยมีครอบครัวท่ีอบอุน อยูภายใต
ชุมชนที่เขมแข็ง ในสิ่งแวดลอมที่ด ี  มีการอยูรวมกันอยางสันติ  ทั้งระหวางมนุษยตอมนุษย   และ
มนุษยกับธรรมชาติ

ทานผูมีเกียรติครับ ประเทศไทยในยุคปจจุบัน ที่เราก ําลังเผชิญอยูคือ คนไทย สังคมไทย โดย
ทั่วไปยังขาดการเรียนรู การคิด การวิเคราะห เรามีชองวางในเร่ืองของความคิดอานหรือแนวความคิด
และคานิยมตาง ๆ ระหวางชาวกรุงกับชาวชนบท ความเอ้ืออาทรท่ีเคยมีตอกันลดลง คนไทยมุงไปสู
วัตถุนิยม  บริโภคนิยมมากขึ้น สังคมไทยคลายพลังลง การแยกแยะความด ีความเลว ความถูก ความ
ผิด ความเหมาะ ความควรในสังคมรอบตัวเราไมออก คุณคาของวัฒนธรรมไทย คุณธรรม ภูมิปญญาท่ี
ดีแตเกากอนถูกมองขามไป คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวมดอยกวาประเทศคูแขงขัน ระบบและ
กลไกลตาง ๆ ทางสังคมรวมทั้งระบบราชการยังไมสามารถกาวไดทันกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปท ํา
ใหเกิดสภาพปญหาความขัดแยงกันในสังคมเพิ่มขึ้น

คนไทยในชนบท นับเปนคนในสังคมที่ยังขาดโอกาสไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
โดยเฉพาะ “กลุมเด็กในวัยเรียน”  ยังขาดโอกาสในการศึกษาตอสูงกวาชั้นประถมเปนจ ํานวนมาก  เม่ือ
เทียบกับเด็กในเขตเมือง  และชองวางดังกลาวนับวันจะถางกวางยิ่งขึ้น หากพวกเรายังไมใหความสน
ใจที่จะแกไขอยางจริงจังตอไป

สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดกลายเปนโจทยที่ท ําใหทุกคนตองหันมาทบทวนบทบาทของตนเอง รวม
ทั้งทิศทางในการพัฒนาคนและสังคมของประเทศวา เราพรอมแลวหรือยังกับการเผชิญปญหาทาง
สังคมที่ทาทายที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและของสังคมไทย

ผมเปนคนมองโลกในแงที่ด ี และผมมีความแนใจวาปญหาของสังคมไทยนั้น ไมไดหนัก
หนวงไปกวาปญหาของสังคมอื่น ๆ ในโลก หรือในประเทศท่ีพัฒนาแลว เจริญแลว ในชีวิตของผม
เมื่ออยูในประเทศตาง ๆ ทั้งในอังกฤษ อเมริกาหรือในแคนาดา ที่ผมเดินทางไป ผมไดสัมผัสกับปญหา
ตาง ๆ ของประเทศดังกลาวมากมาย จึงไดตระหนักวาปญหาในประเทศชาติของเรา ไมไดมีความแตก
ตางหรือมีลักษณะที่แกไขไมได ขอแตเราตองมีความม่ันใจในตัวเอง ตองยึดถือคุณธรรมมีความอดทน
รวมทั้งตองกลาคิด กลาที่จะเปลี่ยนสังคมในทางสันติ



ผมเช่ือในเร่ืองของ “การเปล่ียนแปลง” ไมใชเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ตองการจะใหเปลี่ยนแปลง
แตเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไดปรับตัวเองใหเขากับสังคมปจจุบันกับสังคมในอนาคต ไมใชเปลี่ยนแปลง
เพื่อสังคมปจจุบัน  แตเปลี่ยนแปลงใหทันกับสังคมใน ๑๐ ป  ๒๐ ป ขางหนา

ในสายตาของผม การที่เราจะเปลี่ยนแปลงแกไขปญหาสังคมไดนั้น เราตองมุงไปพัฒนา
“คน” ทุกกลุมเปาหมายในสังคม มุงยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม คุณภาพทางการศึกษาของคน
ทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะที่ผมอยากเนนคือ ใน “กลุมเด็กในวัยเรียน” ที่เปนความหวังและอนาคต
ของประเทศชาติ

แตปญหาขณะน้ีคือระบบการศึกษาของไทยยังเปนระบบที่ยังตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ไทยและของโลกไมทันการณ ยังเปนระบบที่ยึดติดกับธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ ยังเปนระบบที่ไมมี
การเปดเพียงพอที่จะใหกระแสความคิดอื่น ๆ ที่จะปรับปรุงคุณภาพของคนไทยเพื่อรองรับกับสถาน
การณของสังคมไทยในภายหนาได

ระบบการศึกษาของไทยที่ผานมา ยังไมสามารถนํ าระบบสังคมไทยไปสูสังคมที่มีจริยธรรม
คุณธรรมไปสูการแขงขันทางเศรษฐกิจของโลกหรือของภายในประเทศไทยยังเปนระบบที่ไมสามารถ
ที่จะผลิตคนดีใหแกสังคมไดเพียงพอ และความสามารถในอดีตที่จะผลิตคนเกงก็ลดนอยลงไปดวย

ปญหาประการหนึ่งคือ รัฐยังควบคุมระบบการศึกษาอยางคอนขางจะแนนแฟน คุณภาพทาง
ดานการศึกษาของเรายังดอยอยูมาก การศึกษาในระบบโรงเรียนประถม มัธยม วิทยาลัยเทคนิค
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ยังดอยพัฒนามาก  หรือการศึกษานอกระบบยังดอยพัฒนามาก

ทิศทางที่ผมอยากจะเปนคือ ระบบการศึกษาของไทยตอง “เปด” มากกวานี ้ ตอง “โปรงใส”
มากกวาน้ี รัฐจะตองมีทิศทางท่ีแนนอนวาจะผอนคลายการควบคุม ไปสูสถานภาพเพียงแตท ําหนาที่
กํ ากับดูแล ระบบใดก็ตามที่รัฐเขาไปควบคุมมากเกินขอบเขต ผมคิดวามีแตทางเสีย รัฐจะตองเปดให
ประชาชนหรือทองถ่ินเขามาดูแลในเร่ืองการศึกษาหรือการพัฒนาคนและสังคมดานอ่ืน ๆ ของเขามาก
ขึ้น คนในกระทรวงศึกษาฯ ในมหาวิทยาลัย จะตองเปลี่ยนความคิด คนที่อยูนอกวงการศึกษาที่
สามารถจะเกื้อกูลอ ํานวยระบบการศึกษาใหดีจะตองเขามามีสวนรวมดวย ผมอยากเห็นคนรวยในเมือง
ไทยเอาเงินมาต้ัง “มูลนิธิเพื่อการศึกษา”  อยาง เมืองนอกเขาทํ ากัน  เชน  มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร  มูล
นิธิฟอรด อเมริกาเจริญไดเพราะคนลงทุนดานการศึกษา  ปจจุบันเมืองไทยก็มีมูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ



 สังคมไทย จะตองมีการลงทุนทางดานการศึกษากันอยางจริงจัง  ตองมีการปฏิรูประบบและ
โครงสราง ตองมีการปฏิรูปหลักสตูร  ความคิดความอานของผูปฏิบัติงานและครูบาอาจารย  สังคมใด
ก็ตามที่มีความพึงพอใจในระบบการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน และไมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ปฏิรูปแลว  สังคมนั้นไมมีทางเจริญได  การเปลี่ยนแปลงในลักษณะขางตนอาจตองอาศัยความเปลี่ยน
แปลงกระแสความคิดจากภายนอกเขามากระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเร็วขึ้น

เราจะเห็นไดวาประเทศญี่ปุน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรปทุกประเทศ  เขาจะพดู
ถึงเขาจะทบทวนศึกษา อภิปรายกันอยูเสมอวาระบบการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบันนั้นเหมาะสมกับ
สภาวการณกับในอนาคตอันใกลหรือเปลา หลกัสูตรตาง ๆ ท่ีเราใชจะตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ วิธี
การตาง ๆ ท่ีเราใชในอดีต ก็จะตองปรับปรุงอยูเสมออยาไปยึดถือของเกา ๆ และมิใชวาของเกา ๆ หรือ
ความคิดเกา ๆ นั้นจะไมดี หลายอยางเปนสิ่งที่ดี และเปนสิ่งที่ถูกตองกับสภาวการณ เม่ือ ๑๐ ป ๓๐ ป
ที่แลว แตปจจุบันเราจะตองคิดกันวาทํ าอยางไรท่ีจะจัดวางโครงสราง วางระบบ วิธีการตาง ๆ ให
เหมาะสมกับเหตุการณปจจุบันและเหมาะสม สอดคลองกับทิศทางของสังคมไทยที่จะเดินไปขางหนา
ในระยะ ๑๐ ป ๒๐ ป ขางหนา

สังคมไทยจะตองมุงพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรม ใหยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
สามารถแขงขันในเวทีโลกไดมากขึ้น โดยมี “กลไกทางเศรษฐกิจ” ใหเกิดการกระจายรายไดที่เปน
ธรรมมากขึ้น รวมท้ังตองมีการสราง “กลไกทางสังคม” ในการสรางกระแสจิตสํ านึกความรับผิดชอบ
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ท้ังน้ีเพ่ือนํ าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละคน แตละ
ครอบครัว แตละชุมชนดี ขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนในสังคมมีความสุขรวมกัน

ผมยอมรับครับ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้ไมใชของงาย จะตองใชเวลา ๑๐ ป ๒๐ ป แตถา
หากเราไมเร่ิมตนวันน้ี เราจะถวงไปเร่ือย ๆ การเปลี่ยนแปลงแกไขปญหาคุณภาพคนและสังคมอยาง
สงบก็ยิ่งเปนไปไดยากข้ึนเร่ือย ๆ เชนกัน  เราอยากลัวการเปลี่ยนแปลง เราจะตองมีการสราง “กระแส
ของสังคม” ใหมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีสมบูรณบนพ้ืนฐานของความ
บริสุทธิ์ใจ และบนพื้นฐานของการที่ไมมีอคติไมวาทั้งในสิ่งเกา ๆ หรือสิ่งใหม ๆ

สุดทายที่ผมอยากจะกลาวตอไปคือ แมเราจะมีการรางแผนพัฒนาคนและสังคมออกมาสวย
เปาหมายสวย มีแผนงานสวย แตถาเรายังใชกลไกรัฐบาลที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง หนวยงานราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนและสังคม ไมวาจะเปนกระทรวงศึกษาฯ สาธารณสุข มหาดไทย
กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ยังไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการท ํางานใหม รวมทั้งยังไม
เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชนในทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ไดเขามามีสวนรวมกันคิด



รวมกันทํ าอยางจริงจังแลว การพัฒนาคนและสังคมตามแผนที่ไดมีการรางกันไว ก็คงอยูแตในความ
ฝนเทาน้ัน

สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยุคใหม ไดหันมาใหความสน
ใจในเรื่องการพัฒนาคนและสังคม และไดเชิญผมมาเปนประธานอนุกรรมการชุดน้ี ซึ่งคณะ
อนุกรรมการไดชวยกันรางแผนพัฒนาคนและ สังคมที่ดีมากออกมาฉบับหนึ่ง จะใชเปนแนวทางหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๘ ตอไป แตแผนน้ีจะไดรับการนํ าไปปฏิบัติมากนอยแคไหนคงเปนเรื่องที่
เราจะตองติดตามผลใหชัดตอไป

ผมอยากจะขอฝากขอคิดเห็นทั้งหมดนี้ใหทานไปประกอบการพิจารณาและคิดตอไป เพ่ือ
ความยั่งยืนสถาพรของสังคมไทยดวยครับ
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