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๑. ภาพรวมของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ เปนองคกรซ่ึงเพ่ิงจะเร่ิมจัดต้ังข้ึนใหมองคกรหน่ึง
เมื่อไมนานมานี ้  แมวาจะยังไมไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ใหเปนองค-
กรอิสระ  แตองคกรนี้ก็ควรเปนองคกรอิสระอีกองคกรหนึ่งท่ีปราศจากการครอบงําทางความคิด  
องคกรน้ีไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลวอยางนอย ๑๐ เดือน นับต้ังแตวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่ง
เปนวันท่ีประกาศความเปนสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในราชกิจจานุเบกษา 
สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ท้ัง ๙๙ คนมาจากฐานอาชีพที่ตางกัน  จากภาคการผลิตดานการเกษตร ๑๖ 
คน จากดานอุตสาหกรรม ๑๗ คน จากดานบริการ ๑๗ คน จากดานสังคม ๑๙ คน จากดานฐาน
ทรัพยากร ๑๖ คน และจากผูทรงคุณวุฒิ ๑๔ คน ผมเช่ือวาทานท้ังหลายรูจักสภาท่ีปรึกษาฯ บางแลว  
ผลงานของสภาที่ปรึกษาฯ นั้น  ก็มีพอประมาณกับระยะเวลาท่ีผานไป  ผลงานท่ีเปนหนาท่ีโดยตรง
ของสภาท่ีปรึกษาฯ  ชิ้นแรกสุดก็คือ  การใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเร่ืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
ผูราง  แผนพัฒนาฯ แตละฉบับใชในการพัฒนาประเทศเปนระยะเวลา ๕ ป แตสมาชิกสภาที่
ปรึกษาฯ มีอายุการทํางานเพียง ๓ ปเทาน้ัน  พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาฯ ฉบับแรกท่ีใชอยูใน
ปจจุบันน้ีคือ  พระราชบัญญัติฯ ปพุทธศักราช ๒๕๔๓ บัญญัติหนาท่ีของสภาท่ีปรึกษาฯ ในมาตรา
ท่ี ๑๐ ขอ ๒ ใหเขามาทําหนาที่ใหความเห็นตอแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ พอดี ในชวงเวลาน้ันพวกเรามี
เวลานอยมากในการพิจารณาใหความเห็นตอแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙  เรามีเวลาพิจารณาเพียงเดือน
กวา ๆ เทาน้ันเอง  เน่ืองจากแผนฯ ๙ ตองประกาศใชในเดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ในชวงนั้นเราไมได
ประชาสัมพันธหรือใหขาวใหเปนท่ีครึกโครม  เพราะเราไมตองการบีบคั้นรัฐบาล  ไมวาจะดวยเหตุ
ผลใด ๆ ก็ตาม และไมตองการสรางภาพเชนกัน  กฎหมายบัญญัติใหเราเปนเพียงท่ีปรึกษาฯ  ซึ่งไมมี
อํานาจตอรองผลประโยชนใด ๆ  ไมวาจะทางดานเศรษฐกิจหรือการเมือง  เจตนารมณน้ันตองการ
ใหเราเปนกระจกสะทอนปญหาตาง ๆ ใหกับรัฐบาล  สะทอนปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและ



ประเทศชาติ  ผมเคยบอกกับสมาชิกสภาท่ีปรึกษาฯ วา พวกเราจะเปนสภาจ้ิงจกท่ีคอยทักรัฐบาล ให
เดินใหถูกทาง  และจะเปนสภาจ้ิงจกท่ีคอยทักตัวเราเองและประชาชนดวย

๒. ความเปนมาของสภาท่ีปรึกษาฯ

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๘๙ หมวด ๕ วา
ดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐน้ีกวางมาก  ต้ังแตมาตรา ๗๑ – ๘๙ น้ันครอบคลุมดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการทหาร เชน มาตรา ๗๑ ครอบคลุมการพิทักษสถาบันพระมหากษัตริย 
มาตรา ๗๒ ครอบคลุมดานการทหารและการปองกันประเทศ เปนตน  ดังน้ัน  ส่ิงท่ีควรอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสภาท่ีปรึกษาน้ันควรจะเปนมาตราท่ี ๗๖ ถึง ๘๗  เทาน้ัน  แมกระนั้น  ผมก็ไมเห็นดวยวา 
สภาท่ีปรึกษาฯ ซ่ึงมีสมาชิกเพียง ๙๙ คน จะสามารถทําทุกอยางท่ีกลาวมาแลวในมาตรา ๗๖ – ๘๗ 
ไดท้ังหมด  ย่ิงกวาน้ันก็คือ สภาท่ีปรึกษาฯ เพิ่งจะเริ่มจัดตั้งขึ้นไดไมนาน  ความพรอมในดานตาง ๆ 
ยังมีไมเต็มท่ี  ไมควรจะทําในส่ิงท่ีเกินกําลัง ควรจะคอย ๆ เดิน คอย ๆ เปน คอย ๆ ไป นอกจาก
ภาระหนาท่ี ตอเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศชาติแลว ภาระหนาท่ีของสภาท่ีปรึกษาฯ ชุดนี้ซึ่ง
เปนชุดแรกท่ีเขามาทําหนาท่ีน้ี จะตองพิจารณาวางกรอบและแนวทางการทํางานใหกับชุดตอ ๆ ไป 
ดวย

สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ มาจากการสรรหาในหมวด ๑ มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปพุทธศักราช ๒๕๔๓ กระบวนการสรรหาไมเหมือนกับการ
สรรหาในคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ และยังมีหลายขั้นตอนอีกดวย  กลาวคือ

๑. ตองมีคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงมาจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ๒๑ คน
๒. คณะกรรมการสรรหา จะตองกําหนดกฎเกณฑการสรรหาใหไดตามท่ีพระราช

บัญญัติบัญญัติเอาไว ซ่ึงมีรายละเอียดมาก
๓. ตองมีคณะอนุกรรมการสรรหา ซ่ึงคัดเลือกมาโดยคณะกรรมการสรรหาอีก ๖ คณะ 

คณะละ ๑๒ คน  ซึ่งแตละคณะ ตองเก่ียวของกับดานตาง ๆ ตามบัญชีทายพระราช
บัญญัติ เชน อนุกรรมการการผลิตดานการเกษตร อนุกรรมการการผลิตดานการอุต
สาหกรรม และอนุกรรมการการผลิตดานการบริการ เปนตน

๔. คณะอนุกรรมการแตละคณะ ตองคัดเลือกบุคคลจํานวนไมนอยกวา ๓ เทา ตามบัญชี
ทายพระราชบัญญัติ จากผูสมัครจากองคกรตาง ๆ



๕. บุคคลท่ีคัดเลือกมาแลวไมนอยกวา ๓ เทาน้ี จะตองมาคิดเลือกกันเองอีกคร้ังหน่ึง ให
ไดสมาชิกสภาท่ีปรึกษาฯ ตามจํานวนในทายพระราชบัญญัติ เชน จากภาคการผลิต
ดานการเกษตร ๑๖ คน จากภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม ๑๗ คน จากภาคการผลิต
ดานการบริการ ๑๗ คน เปนตน

ซ่ึงวิธีการสรรหาน้ัน  ทานสามารถอานรายละเอียดไดในพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาฯ ท่ี
ไดแจกไปแลวตอนลงทะเบียน

สวนคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของผูที่จะสมัตรเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ น้ันจะตอง
มีคุณสมบัติตามมาตราท่ี ๗ ดังน้ี

๑. ตองมีสัญชาติไทย
๒. ตองไมเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคด ีคนวิกลจริต ฟนเฟอน ไม

สมประกอบ
๓. ตองไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง

๓. อํานาจหนาท่ี

พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาฯ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาฯ ใหเปนองคกร
สะทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคม  โดยมิใชเปนองคกรเพ่ือตอรองผลประโยชนของบุคคลใด หรือ
กลุมบุคคลใด ไวในหมวด ๒ มาตรา ๑๐ ถึง มาตรา ๑๗  ดังน้ี

๓.๑ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไว
ในหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๑๐)

๓.๒ ใหความเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนด (มาตรา ๑๐)

๓.๓ ใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีสงเร่ืองใหสภาท่ีปรึกษาฯ 
พิจารณาใหคําปรึกษา (มาตรา ๑๒)

๓.๔ สภาท่ีปรึกษาฯ สามารถจัดทํารายงานการศึกษาเร่ืองท่ีเห็นสมควรกําหนดเปนแนว
ทางในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจัดทํารายงาน



ประจําป เก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อเผยแพรเปนการท่ัวไปได 
(มาตรา ๑๓)

เม่ือสภาท่ีปรึกษาฯ ไดเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีแลว ใหคณะรัฐ
มนตรีจัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตร ี และใหเปดเผยตอสา-
ธารณชนทราบดวย (มาตรา ๑๗)

ท่ีผานมานั้น รัฐบาลตอบรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาฯ ตาม
กระบวนการราชการเทานั้น  แตยังไมไดจัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีเปดเผยตอสาธารณชน เชน เรื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ นั้น คณะรัฐมนตรีไดนําความ
คิดเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ ไปปรับแผนท่ีสภาพัฒนรางมาแลว หรือเร่ืองความคิดเห็นและขอเสนอ
แนะเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแหงชาติ  ก็สงเร่ืองไปใหกระทรวงเกษตรฯ และ
กฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุงตามความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ เทานั้น ยังไมไดจัดทํารายงานผลการ
พิจารณาและการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีเปดเผยตอสาธารณชนเลย

๔. บทบาทตอสังคมไทย

๔.๑ การเชื่อมความสัมพันธกับเครือขาย  จากความเปนมาในเร่ืองการสรรหาสมาชิกสภา
ท่ีปรึกษาฯ จะเห็นไดวา การทํางานของสภาท่ีปรึกษาฯ จําเปนตองเช่ือมความสัมพันธกับเครือขาย
ตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรท่ีสงสมาชิกสมัครเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาท่ีปรึกษาฯ เพื่อทํางาน
ประสานกันในการสะทอนปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ใหคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลเขาใจปญหา ความตองการ และแนวทางแกปญหาของภาคประชาชน
อยางแทจริง  เพราะประชาชนเทานั้นที่จะรูและเขาใจปญหาและความตองการของตนเอง และเปน
ไปไดดวยวา ประชาชนรูและเขาใจแนวทางแกไขปญหาของตนเองดวย  หากเขาเหลานั้น  ไดรวม
กันระดมความคิดเห็นกันมาอยางดีแลวในการแกไขปญหาตาง ๆ ในพื้นท่ีของตนเอง การแกไข
ปญหาน้ันจึงจะไมใชการแกไขปญหาจากฝายราชการเพียงฝายเดียวเทาน้ัน  การที่ภาคประชาชนได
เขามารวมระดมความคิดเห็นน้ันตรงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย  เน่ือง
จากรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ไดเพิ่มเติมมาตราสําคัญมาตราหนึ่งซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอนในอดีตท่ี
ผานมา  น่ันคือมาตรา ๗๖ ท่ีใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ



ในฐานะท่ีเปนประธานรางรัฐธรรมนูญฉบับปปจจุบัน ขอยืนยันวา กอนจะเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปปจจุบันน้ัน ไดมีการแบงเปนคณะทํางานตาง ๆ ทําการศึกษาเปนเร่ืองเปนราวเปนอยางดีแลว 
พยายามอุดชองโหวในอดีตที่ผิดพลาด และแกไขใหดีขึ้น สวนสภาท่ีปรึกษาฯ นั้น เกิดขึ้นจากการ
ถกปญหาในขณะท่ีรางรัฐธรรมนูญ  วาจะตองมีองคกรใดองคกรหนึ่งซึ่งเปนองคกรภาคประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแกปญหาชาติบานเมือง  โดยเฉพาะทางดานสังคม  ซ่ึงยังไมมีหนวยงานใด
รับผดิชอบอยางเต็มท่ี  ซ่ึงผิดกับดานเศรษฐกิจท่ีมีมากมายหลายหนวยงาน

แตการท่ีรัฐธรรมนูญหมวด ๕ มาตรา ๘๙ กําหนดใหมีการจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาฯ และให
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น  เปนเร่ืองท่ีตองพึงระวังสําหรับสภาท่ีปรึกษาฯ มาก 
เน่ืองจากเปนองคกรใหมตามท่ีไดกลาวมาแลวต้ังแตตน  และการท่ีมีสมาชิกเพียง ๙๙ คน และสวน
ใหญก็มีอาชีพหลักดวยกันท้ังน้ัน  จะมีเวลามากนอยขนาดไหนท่ีจะพิจารณาใหความเห็นในทุกเร่ือง
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงกวางมาก  และทรัพยากรตาง ๆ ก็มีขีดจํากัด ผมไมคิดวาสภาที่
ปรึกษาฯ จะทําไดทุกเร่ือง คงตองพิจารณาเปนเร่ือง ๆ ไป เร่ืองใดท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม หรือตอ
นโยบายโดยรวมของประเทศ เราก็จะพิจารณาดําเนินการทันที

๔.๒ กรณีขอรองเรียนตาง ๆ  สภาท่ีปรึกษาฯ จะไมพิจารณาขอรองเรียนทุกเร่ืองท่ีเสนอมา  
เน่ืองจากขอจํากัดดังท่ีไดกลาวมาแลวต้ังแตตน  โดยเฉพาะขอรองเรียนใดก็ตามท่ีมีเจาภาพอยูแลว  
สภาท่ีปรึกษาฯ จะไมไปทําซ้ําซอนกับหนวยงานนั้น ๆ อีก แตถาสงมา เราก็จะสงขอรองเรียนน้ันไป
ท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให  และขอเรียนวาขอรองเรียนใดก็ตามท่ีไมกระทบตอนโยบาย
โดยรวมของประเทศ สภาท่ีปรึกษาฯ ก็จะไมพิจารณา และไมสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไปยัง
คณะรัฐมนตรีเชนกัน

ถาเราไมมีขอกําหนดในการทําเชนนี ้ ขอรองเรียนตาง ๆ ก็อาจจะเขามามาก  ซ่ึงอาจเปนเร่ือง
ของกลุมบุคคลกลุมเล็ก ๆ ที่สาระสําคัญไมกระทบตอภาพโดยรวมของสังคมหรือนโยบายโดยรวม
ของประเทศ  หรืออาจเปนเร่ืองของคนกลุมใดกลุมหน่ึงซ่ึงเสียผลประโยชนในกลุมตน  แลวใชเวที
ของสภาท่ีปรึกษาฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียกรองผลประโยชน การต้ังสภาท่ีปรึกษาฯ ก็จะไมเกิด
ประโยชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  ในท่ีสุดสภาท่ีปรึกษาฯ ก็จะไมมีเวลาทํางานอะไรท่ีเปน
ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ตรงกันขาม หากเร่ืองราวใดก็ตามท่ีมีผลกระทบตอ
ประเทศชาติ และประชาชนสวนรวมแลว สภาท่ีปรึกษาฯ จะไมชักชาท่ีจะดําเนินการเร่ืองน้ันทันที
เชนกัน

วิธีการดําเนินการในกรณีขอรองเรียนของสภาท่ีปรึกษาฯ นั้น เราจะต้ังคณะทํางานขึ้นมา
คณะหน่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาท่ีปรึกษาฯ จะกี่คนก็แลวแตสมัครใจ ดําเนินการเชิญบุคคลท่ีเก่ียว
ของจากทุกฝายมาใหขอมูล และถาจําเปนก็จะจัดสัมมนาเพื่อใหเปนเวทีแสดงความคิดเห็นจากทุก



ฝาย เพ่ือหาขอสรุปท่ีดีท่ีสุด ผลจะออกมาอยางไรน้ัน ก็จะเสนอเขาคณะทํางานกิจการสภาท่ีปรึกษาฯ 
ซ่ึงมีผมเปนประธาน มีรองประธานสภาท่ีปรึกษาฯ ท้ัง ๒ ทาน มีประธานคณะทํางานทุกคณะ และมี
ตัวแทนจากสมาชิกสภาท่ีปรึกษาฯ ซ่ึงมาจากทุกฐานอาชีพตามบัญชีทายพระราชบัญญัติอีก ๑๒ คน 
และเสนอเขาสภาท่ีปรึกษาฯ ซึ่งมีสมาชิก ๙๙ คน เปนลําดับถัดไป เพ่ือพิจารณารวมกันอีกคร้ังหน่ึง 
จึงจะถือเปนความถูกตองและชอบธรรม

๔.๓ ในดานเศรษฐกิจและสังคม  ขอรองเรียนบางเร่ือง เราจะมอบหมายใหคณะทํางาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของนําไปพิจารณา ซ่ึงมีท้ังหมด ๑๑ คณะ เปนคณะทํางานประจําสภาท่ีปรึกษาฯ  คณะ
ทํางานท้ัง ๑๑ คณะท่ีตั้งขึ้นนั้น ก็เพื่อใหครอบคลุมนโยบายพื้นฐานแหงรัฐครอบคลุมนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคม ไดแก

๑. คณะทํางานกิจการสภาที่ปรึกษาฯ
๒. คณะทํางานการเกษตรและสหกรณ
๓. คณะทํางานเศรษฐกิจ การพาณิชย และการอุตสาหกรรม
๔. คณะทํางานบริการ และการทองเท่ียว
๕. คณะทํางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และพลังงาน
๖. คณะทํางานศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๗. คณะทํางานสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๘. คณะทํางานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๙. คณะทํางานสิทธิมนุษยชนและการคุมครองผูบริโภค
๑๐. คณะทํางานความสัมพันธกับเครือขายภาคประชาชน
๑๑. คณะทํางานติดตามและศึกษาปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นอกจากน้ันยังต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจข้ึนอีกเปนระยะ ๆ ตามความจําเปน  ขณะน้ีมีท้ังหมด 

๑๘ คณะดวยกัน  ยกตัวอยางเชน คณะทํางานศึกษาและติดตามการดําเนินงานเขื่อนทดน้ําบางปะกง 
คณะทํางานศึกษาและอนุรักษแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน แมน้ําแมกลอง และแมน้ําบางปะกง 
เปนตน  ซ่ึงคณะทํางานศึกษาและติดตามการดําเนินงานเข่ือนทดนํ้าบางปะกงน้ัน ไดรับความสนใจ
จามหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด ลงขาวติดตอกันเปนเวลาหลาย
วัน และไดทรงทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนหวงพสก-
นิกรในลุมน้ําบางปะกง และมีรับสั่งใหทานนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อชวยเหลือในเรื่องนี้อยาง
เรงดวน  ซ่ึงทานนายกฯ ก็ไดเดินทางไปดูพ้ืนท่ีดวยตัวเอง และสั่งใหจังหวัดฉะเชิงเทราดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงภายใน ๓ เดือน นับต้ังแตวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕  ซ่ึงบัดน้ีก็ครบ
กําหนดเวลาตามท่ีทานนายกฯ ใหแลว  ทางจัดหวัดฉะเชิงเทราก็ไดสรุปผลการพิจารณาแกไขปญหา



ดังกลาวสงไปใหทานนายกฯ แลว ซ่ึงเทาท่ีทราบน้ัน  เข่ือนดังกลาวคงตองปลอยใหเปนอนุสาวรีย
ใหอนุชนรุนหลังดูเปนอุทาหรณ และเปนอนุสาวรียไวเตือนสติผูท่ีเก่ียวของใหพึงระวังสังวรกอนทํา
การสรางเข่ือนอันตอ ๆ ไปดวย เชน เข่ือนทาจีน ผลท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีนาจะกลายเปนผลดีตอนโยบาย
โดยรวมตอมาวา หากจะสรางเข่ือนใด ๆ ก็ตามขึ้นอีกในอนาคต กรมชลประทานหรือการไฟฟาฝาย
ผลิตควรทําการศึกษาใหถองแทถึงผลดีและผลเสียของการสรางเข่ือนเสียกอน  ไมใชสรางเสร็จแลว
คอยหาทางแกไขปญหาอยางท่ีเปนอยูในขณะน้ี

๔.๔ ในดานการเกษตร  เร่ืองหน่ึงท่ีผมใหความสําคัญเปนพิเศษก็คือเร่ืองการเกษตร 
เพราะการเกษตรเปนอาชีพของคนไทยมานาน  ดวยสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสม พืชพันธุ
ธัญญาหารท่ีอุดมสมบูรณ และประชากรกวารอยละ ๕๐ ของประเทศท่ียังยึดอาชีพการเกษตรเปน
อาชีพหลัก

เหตุการณในชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนวาอาชีพ
การเกษตรเปนท่ีพ่ึงของคนไทยและเปนท่ีพ่ึงในยามยากเสมอ นั่นคือ คนงานจํานวนมากท่ีถูกปลด
ออกจากงาน  รวมท้ังเกษตรกรจํานวนไมนอยท่ีจําตองท้ิงนาท้ิงไรไปขายแรงงานในโรงงานตาง ๆ 
ไปทํามาหากินในตางถ่ิน ไดทยอยเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอนของตนเองกลับไปยังชีพการ
เกษตรตามท่ีตนเองถนัด  ในขณะน้ันอัตราการขยายตัวของการสงออกลดลงอยางมาก  สินคาอุต
สาหกรรมท่ีเคยสงออกไดมากและเปนอันดับตน ๆ กลับสงออกไดลดลง และลดลงอยางมาก แตสิน
คาเกษตรกลับสงออกได และสงออกไดมากขึ้นดวย การท่ีเศรษฐกิจในขณะน้ันท่ียังมีอัตราการขยาย
ตัวอยูเล็กนอยได  ก็เพราะผลพวงของสินคาเกษตรน่ันเอง  รัฐและหนวยงานวางแผนของประเทศ 
ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน จึงตระหนักดีถึงความสําคัญของสินคาเกษตร และหันมา
สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตร และการใชวัตถุจากสินคาเกษตรใหมากข้ึน  โดยการปรับโครงสราง 
การผลิตใหม เนนอุตสาหกรรมการเกษตรใหมากข้ึน

น่ีคือความสําคัญของการเกษตร  ซ่ึงเปนอาชีพด้ังเดิมของบรรพบุรุษไทย  จะเกิดอะไรข้ึนเรา
ก็ยังใชผืนดิน ผืนปา และผืนน้ํา ทํามาหากินเพื่อยังชีพอยูได  ทรัพยสมบัติ ท่ีปู ยา ตา ยาย ท้ิงไวให 
สามารถดํารงชีพอยูได แมจะไมร่ํารวย แตก็มีกิน ทองอ่ิม แถมมีความสุขท่ีไมตองทนกับมลภาวะ
หรือมลพิษในกรุง ไดอยูใกลชิดกับผูแกผูเฒา ลูก ๆ หลาน ๆ ไดอยูพรอมหนา พรอมตากัน

ท่ีนาเสียดายก็คือ อาชีพการเกษตรยังพัฒนาไปไดไมดีเทาท่ีควร ท่ีผานมาเกษตรกรยังไม
สามารถลืมตาอาปากได ตรงกันขาม ย่ิงพัฒนาก็ย่ิงยากจนลงเร่ือย ๆ จํานวนหน้ีสินก็ย่ิงเพ่ิมข้ึน ดังท่ี
ไดกลาวมาแลว  ท้ัง ๆ ท่ีเกษตรกรเปนคนสวนใหญของประเทศ และอาชีพการเกษตรก็ทําใหคน
ไทย และประเทศชาติดํารงคงอยูไดโดยไมตองพึ่งพิงประเทศชาติอื่นดวย ไมวาใครจะทําสงคราม
กับใคร ใครจะกอวินาศกรรมประเทศใคร ประเทศไทยเราก็มีขาวกิน ไมตองเดือดรอน



องคการอาหารโลก  หรือ FAO น้ันไดต้ังเปาหมายใหประเทศไทยรวมท้ังอาเซียนเปนศูนย
กลางอาหารโลก น่ันยอมชัดเจนแลววา ทรัพยากรธรรมชาติของเขากําลังจะหมดไปและตองแสวง
หาทรัพยากรแหลงใหมในโลกวาอยูท่ีใดบาง และในท่ีสุดก็พบวา สวนใหญอยูท่ีน่ี ความอุดม
สมบูรณของโลกอยูท่ีน่ี ย่ิงเปนส่ิงท่ียืนยันไดวา เราจะตองหวงแหนทรัพยากรของเรา ตองรวมแรง
รวมใจกันดูแลทรัพยากร ซึ่งขณะนี้มีอยูคอนขางจํากัดลงไปทุกทีใหด ีอยาใหใครมาทําลาย หรือแยง
ชิงไปไดงาย ๆ ไมวาจะดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ขอมูลหน่ึงท่ีนาสนใจอยางมากก็คือ ขอมูลท่ีทานพระ
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดเขียนเอาไวในหนังสือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) 
ขอมลูน้ันยืนยันวา สหรัฐอเมริกา สามารถควบคุมอัตราการเกิดหรือการเพิ่มขึ้นของประชากรไดด ี
เพราะขณะน้ีมีประชากรเพียงรอยละ ๕ ของโลก  แตทานทราบหรือไมวา  การบริโภคทรัพยากร
ของสหรัฐอเมริกาจากแหลงอ่ืนนอกประเทศนั้นคิดเปนทรัพยากรของโลกท้ังหมดถึง ๔๐ 
เปอรเซ็นต  นอกจากน้ันยังใชพลังงานท้ังหมดของโลกสูงถึง ๓๐ เปอรเซ็นต  จึงไมนาแปลกใจเลย
วาทําไมเขาจึงไดทําการแสวงหาทรัพยากรไปท่ัวโลกอยางทุกวันน้ี

๔.๕ สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในดานนโยบายการผลิต การคา การลงทุนน้ัน  
ก็ควรพยายามใชนโยบายพ่ึงพาตนเอง  แนวทางการพัฒนาตองไมพัฒนาตามแบบอยางประเทศอื่น  
กอนจะใชแบบการพัฒนาของใครก็ตาม  ก็ควรจะพินิจพิเคราะหใหรอบคอบและถองแทเสียกอน  
จะอยางไรก็แลวแต  การพัฒนาของสังคมไทยเราน้ัน  ไมควรลืมดานการเกษตรอยางเด็ดขาด

การเกษตรโดยท่ัวไปตองอาศัยพ้ืนดิน ผืนปา และผืนน้ํา เปนลําดับแรก อาศัยความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และอาศัยสามัญสํานึกท่ีดีตอตนเอง ตอผูอื่น และประเทศชาติเปนลําดับถัดมา  ทุก
อยางตองอาศัยพ่ึงพิงซึง่กันและกัน ความเจริญย่ังยืนจึงดํารงอยูไดตลอดไป ความเห็นแกตัวของคน
คนหน่ึงอาจทําลายหลาย ๆ สิ่งในสังคมได และความย่ังยืนก็จะไมเกิดข้ึนในสังคมไทยไดเลย  หากมี
คนเห็นแกตัวมากขึ้น ๆ  และท่ีสําคัญตองชวยกันระมัดระวังอาชญากรทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ดวย

ในเร่ืองความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีนั้น มีความสําคัญไมนอย  แตถาใชมากและใช
อยางผิด ๆ กอใหเกิดผลราย ๆ ตามมาไดเชนกัน เชน การใชยาฆาแมลง การใชปุยเคมี เพราะส่ิงท่ี
เกิดขึ้นในอดีตจากการใชเทคโนโลยีดังกลาวไดพิสูจนแลววา มนุษยทําลายธรรมชาติและทําราย
มนุษยดวยกันเองโดยไมรูตัว  สารพิษที่ตกคางในพืช ผัก ผลไม เปนผลของการใชสารเคมีอยางเห็น
ไดชัดเจน  มนุษยจึงหันมาสนับสนุนและรณรงคใหทําการผลิตโดยวิธีธรรมชาติมากข้ึน  เชน การใช
ปุยอินทรีย หรือปุยคอก แทนการใชปุยเคมี ซึ่งถาคิดใหดีแลว จะเห็นวาปุยเคมีน้ัน ไทยจะตองนําเขา
จากตางประเทศในราคาสูง ผลก็คือ ตนทุนการผลิตท่ีสูงตามไปดวย  ราคาสินคาก็ยอมสูงตาม  และ
ในท่ีสุดการแขงขันทางการคาของไทยก็จะสูประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังประเทศเพ่ือนบานไมได  น่ีจึงนํา



ไปสูความคิดท่ีจะทําการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง พึ่งพาสิ่งที่มีอยูแลวภายในประเทศ นั่นคือ การทํา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

ตัวอยางอีกอันซึ่งมนุษยทําลายธรรมชาติและทํารายสิ่งแวดลอมของตัวเองก็คือ  การทําให
แมนํ้าลําคลองเนาเสีย  ซ่ึงเกิดจากการกระทําของทุกฝาย  ไมวาจะเปนภาคการผลิตดานการเกษตร 
ซึ่งเกิดจากการใชปุยและยาฆาแมลง หรือเกิดจากมูลของสุกร ที่ไดไหลลงไปในแมน้ําลําคลอง ภาค
อุตสาหกรรม ท่ีถายเทของเสียจากการผลิตซ่ึงมีสารพิษตาง ๆ ภาคบริการ หรือแมแตภาคประชาชน 
ท่ีท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในแมนํ้าลําคลอง หนอง บึง ผลที่ตามมานั้นทุกคนทราบดีและประจักษกับ
สายตาตนเองแลว ท้ังแมนํ้าสายหลักอยางแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าบางปะกง หรือแมน้ําอื่น ๆ น้ันเนา
เสีย บางแหงใชการไมได ซ่ึงผิดกับแตกอนท่ียังใชกิน ใชอาบ ใชสารพัดประโยชน สามารถจับกุง 
ตกปลาได เด๋ียวน้ีไมมีอีกแลว  ตองกินกุงเล้ียง ปลาเล้ียง หรือกินจากสัตวนํ้าทะเลเทาน้ัน  ซ่ึงนับวัน
จะนอยลงไปเร่ือย ๆ และย่ิงการจับน้ันไมปรานีหรือละเวนการจับสัตวนํ้าตัวเล็ก ๆ หรือกําลังมีไข
ดวยแลว  โอกาสท่ีจะมีสัตวนํ้าเอาไวกินอยางย่ังยืนน่ัน ก็ย่ิงนอยลงเปนเงาตามตัว

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นประโยชนของการพึ่งพาตนเอง ทางเล็งเห็นถึง
ความพอเพียงมาหลายนานนับสิบ ๆ ป  ทรงใหความสําคัญกับการเกษตรมาโดยตลอด ทรงทําการ
ทดลองการเกษตรดวยตนเอง  ใชพื้นที่ในเขตพระราชฐานคือวังสวนจิตรฯ  เพ่ือทําการทดลอง ท้ัง
การทํานา การเล้ียงโคนม เปนตน ทรงคนคิดเทคโนโลยีสารพัดเพ่ือตอบสนองตอการผลิตดานการ
เกษตร เชน ทําฝนเทียม นําประโยชนของหญาแพรกมาใชประโยชนพ่ือการปองกันดินและเปนแนว
ปองกันการไหลไปโดยเปลาประโยชนของน้ํา  การคิดหาแนวทางปองกันนํ้าทวมโดยใหทําโครง
การแกมลิง เปนตน  ทรงเตือนสติคนไทยอยูเสมอใหเห็นแกประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ 
ทรงเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของน้ํา ทรงเตือนสติใหทุกคนเห็นประโยชนของผืนปาและ
อยาทําลายผืนปา อยาทําลายแหลงน้ําสะอาด เพราะเราตองอาศัยเพ่ือกิน เพื่อใช เพื่อทําการเกษตร 
เพ่ือการอุตสาหกรรม และอื่น ๆ อีกนานัปการดังท่ีกลาวมาแลว  แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจในพระองค
ทาน  ปฏิบัติตามพระกระแสรับส่ังและดําเนินตามรอยพระบาท แมคําวาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังแปล
ความกันไปตาง ๆ นานา

บัดน้ี ทุกคนเร่ิมมองเห็นและประจักษชัดวา "เศรษฐกิจพอเพียง" มีความสําคัญเพียงใด แมแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๙ ก็ไดนําปรัชญานี้มาบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ดวย
เปนตน  ซ่ึงแผนดังกลาวน้ี ไดผานการพิจารณาใหความเห็นจากสภาที่ปรึกษาฯ กอนประกาศใชแลว  
ตามเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสภาท่ีปรึกษาฯ ยังขาดเพียงขั้นตอนในการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติเทาน้ันวา กระทรวงเกษตรฯ จะแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดดีเพียงใด ได
ผลเปนรูปธรรมหรือไม  ซ่ึงในข้ันตอนของการราง "แผนพัฒนาการเกษตร" ของกระทรวงเกษตร



และสหกรณ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๙ นั้น  สภาท่ีปรึกษาฯ ก็มิไดละ
เลยเชนกัน สภาท่ีปรึกษาฯ โดยคณะทํางานการเกษตรและสหกรณ ก็ไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให
ความเห็นเชนกัน

นอกจากน้ียังไดใหความสาํคัญตอรางกฎหมายอีกหลายฉบับ ไดแกรางพระราชบัญญัติสภา
การเกษตรแหงชาติ รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ รางพระราชบัญญัติการประมง รางพระราชบัญญัติสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร ราง
พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน แตรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีนั้นเปนรางพระ
ราชบัญญัติสภาการเกษตรแหงชาติ รางพระราชบัญญัติสหกรณการเกษตร รวมท้ังการไดมีการให
ความเห็นในเร่ืองของโครงการกระตุนเศรษฐกิจ ๕๘,๐๐๐ ลานบาท  สวนท่ีเก่ียวของกับการฟนฟู
อาชีพเกษตรกรหลังพักชําระหน้ี สวนรางกฎหมายอื่น ๆ ที่กลาวมาแลวและไมไดเสนอ ครม. นั้น
เพราะไมมีความเห็นเพิ่มเติมจากที่รางไวแลว จึงไมสงความเห็นใด ๆ ไป

น่ีเปนเพียงผลงานสวนหน่ึงท่ีสภาท่ีปรึกษาฯ ไดทําผานมาแลว  นอกจากน้ันสภาท่ีปรึกษาฯ 
ยังไดใหความเห็นในดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม เชน การแปรสัญญาโทรคมนาคม  
นโยบายการบินพาณิชยกับการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ  การจางเหมา (turn 
key) ดําเนินการกอสรางทางหลวงวงแหวงกาญจนาภิเษกดานใต นโยบายแรงงานตางดาว และอื่น ๆ 
อีก รวมท้ังกําลังดําเนินการในเร่ืองขอรองเรียนของผูคาปลีกรายยอย ขอรองเรียนเร่ืองปญหาความ
เดือดรอนของเกษตรกร เปนตน

การจัดสัมมนาคร้ังน้ีก็เชนเดียวกัน เปาหมายสําคัญก็คือ การรวบรวมปญหา ความตองการ 
และแนวทางแกปญหาของเกษตรกรเพื่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืนจาก
ภาคการเกษตรโดยตรง  ซึ่งไดรวบรวมมาจากทุกภาคของประเทศแลวในการจัดสัมมนาที่ผานมา 
คือท่ีจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน พัทลุง และนครนายก ปญหาสวนใหญก็มีความคลายกันในหลัก
การ ซ่ึงมีอยู ๘ ปญหาคอื

๑. ปญหาการขาดท่ีดินทํากิน
๒. ปญหาการจัดการนํ้าเพ่ือการผลิต
๓. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
๔. ปญหาหน้ีสินเกษตรกร
๕. ปญหาการสหกรณ
๖. ปญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
๗. ปญหาประมงชายฝง
๘. ปญหาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนา



ปญหาท้ัง ๘ ประการนี้เปนปญหาหลักท่ีจะตองสรุปใหเปนรูปธรรมในการสัมมนาคร้ังนี ้ 
และแนนอนวาการแกไขปญหาจะตองใชหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญาท่ีทุกคนยอมรับและตระหนักแลววา จะพาใหประเทศชาติไปไดตลอดรอดฝง 
จะทําใหการพัฒนาการเกษตรมีความย่ังยืนได แตจะทําอยางไรใหเกิดความย่ังยืนนั้น ตองอาศัย
ปจจัยหลายประการ ปจจัยประการสําคัญคือมนุษยนั่นเอง มนุษยตองอยูคูกับทรัพยากรธรรมชาติ 
หากไม มีทรัพยากรธรรมชาติ  มนุษย ก็อ ยูไมได  มนุษย จึงตองมีสามัญสํานึกในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางระมัดระวัง เพ่ือใหมีใชไดตลอดไปจนถึงช้ันลูกช้ันหลาน ไมวาทรัพยากร
น้ันจะเปนดิน น้ํา ปาไม หรือแรธาตุใด ๆ ก็ตาม

การพัฒนาประเทศท่ีผานมานั้นไมวาจะเปนประเทศใด ๆ ในโลกนี้ มักจะมุงการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลัก และการพัฒนาเศรษฐกิจก็มักอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนหลัก  ซ่ึงการ
พัฒนาดังกลาวมักทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปพรอม ๆ กัน รวมท้ังการทําลายส่ิงแวดลอมดวย  ซึ่ง
เปนไปตามทฤษฎีของโลกตะวันตก  แตปจจุบันมนุษยเร่ิมเช่ือแลววา การพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ันไมควร
ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพราะการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมก็จะยอนกลับมา
ทําลายตัวมนุษยเองน่ันแหละ

ทานพระธรรมปฎกทานเขียนขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรในหนังสือดังกลาวไวอยางนาสนใจ
มากคือ ปาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของโลก ปานั้นหมดไปปละ ๑๐๕ ลานไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกกลายเปน
ทะเลทรายปละ ๓๖ ลานไร พันธุสัตว พันธุพืช สูญไปปละประมาณ ๕,๐๐๐ ชนิด เพราะปาถูก
ทําลาย มีอุทกภัยหรือนํ้าทวมบอยข้ึน และรุนแรงขึ้น พรอมกับเกิดภาวะขาดแคลนน้ําบอยขึ้นและรุน
แรงขึ้นดวย  เนื่องจาน้ําเหือดหาย แมน้ําและแหลงน้ําทั้งหลายแหงไป หรือมีปริมาณนอยลง มีภัย
แลงมากขึ้น

นอกจากน้ันการพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง (ต้ังสติ) อยางประเทศที่เจริญแลวในซีกโลกตะวันตก 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเจริญมากทางภาคอุตสาหกรรม ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ก็ยอมมีมาก ขยะก็มาก ไมมีท่ีเผาทําลายขยะ จึงบรรทุกใสเรือแลนไปท่ัวนานนํ้ามหาสมุทรเพ่ือหาท่ี
ท้ิงในประเทศอ่ืน  น่ีเปนเพียงตัวอยางหน่ึงเทาน้ันท่ีแสดงถึงความเห็นแกตัวของมนุษย ท่ีเอาของเสีย
ไปท้ิงท่ีบานเมืองคนอ่ืน  น่ีคือตัวอยางท่ีไมเพียงสรางปญหาใหบานเมืองตนเองเทาน้ัน แตยังสราง
ปญหาใหกับชาวโลกอีกดวย

นี่เปนตัวอยางของการพัฒนาทางดานวัตถุเพียงอยางเดียว  ซึ่งมีผลตามมามากมายในดาน
สังคม ทําใหดานจิตใจเส่ือมทราม ในท่ีสุดมนุษยก็เร่ิมจะมองเห็นแลววา วิถีการพัฒนาที่ผานนั้นไม
ถูกตองและไมถูกทาง  พวกท่ีมองเห็นปญหาดังกลาวน้ีอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุคน้ันเกิดฮิปป



ขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  ฮิปปเหลาน้ีหันมาใชชีวิตแบบธรรมชาติ ธรรมชาติมากจนกลายเปนหลุดโลกไป  
ซ่ึงไมใชวิธีทางท่ีถูกตอง ขาดความพอด ีเพราะมันไมใชวิถีชีวิตท่ีเดินทางสายกลาง

ตัวอยางอีกอันหน่ึงซ่ึงเปนผลพวงของการพัฒนาทางดานวัตถุเพียงดานเดียวก็คือ สถิติการฆา
ตัวตายท่ีเพ่ิมข้ึน  ไมเพียงแตเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน  แมแตประเทศไทยก็เชนเดียวกัน  สถิติ
การฆาตัวตามก็สูงข้ึนดวย  กลาวคือสูงขึ้นจาก ๓,๖๐๒ คน ในป ๒๕๓๔ เปน ๕,๑๘๙ คนในป 
๒๕๔๓ หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๔๔.๐๖

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจท่ีผานมานั้น  เราเนนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
หลัก กลาวคือ มุงเนนการขยายตัวในภาคการผลิตดานตาง ๆ ซ่ึงมักพูดถึงการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาต ิเชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติขยายตัวเทาน้ันเทาน้ีเปอรเซ็นต  ขยายตัวสูง
ถึง ๒ หลัก  ซ่ึงเปนผลมาจาการขยายตัวของการสงออก  โดยเฉพาะของสินคาอุตสาหกรรม  ซ่ึงทุก
คนก็จะดีใจและภูมิใจ  แตผลท่ีตามมาเปนอยางไรทุกคนคงซาบซ้ึงดีแลว  เพราะในท่ีสุดการพัฒนาก็
ตองเปล่ียนโฉมหนามาเนนดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ผมไมไดตําหนิวา ที่ผานมาแลวนั้น รัฐบาลไมด ี หรือสภาพัฒนไมด ี วางแผนผิดพลาดหมด  
ผมเองเคยรับหนาท่ีเปนนายกรัฐมนตรี เคยเปนรัฐบาลมาดวยสมัยหน่ึงเม่ือ ๑๐ ปมาแลวตองยอมรับ
วาในยุคสมัยน้ัน  การวางแผนการพัฒนาเขาก็มองสภาวการณในขณะนั้นวาตองเนนการพัฒนาไป
ในดานใด เมื่อเหตุการณไดผานพนมาแลวพอสมควรจึงจะเห็นชัดเจนวาการวางแผนที่ผานมานั้นจะ
ตองเนนส่ิงใด ไมควรเลียนแบบการพัฒนาของประเทศใด ขณะน้ีทุกคนตระหนักดีแลววา การวาง
แผนการพัฒนานั้นไมใชมองไปไกลแค ๕ ป อยางท่ีเคยปฏิบัติมาแลว  แตตองมองใหไกลไปถึง ๒๐ 
ปหรือมากกวาน้ัน  และตองวางแผนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย

๕. สรุป

ในการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษาฯ ในระยะตอไปน้ัน สภาท่ีปรึกษาฯ ยังยึดหลักการ
ดําเนินงานภายใตแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ตามหมวด ๕ ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทุกประการ  
โดยจะดําเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 
และจะดาํเนินการในเร่ืองท่ียังไมมีเจาภาพเทาน้ัน  เพ่ือไมใหดําเนินการซํ้าซอนกับหนวยงานหรือ
องคกรของรัฐองคกรอ่ืน  การดําเนินการของสภาที่ปรึกษาฯ นั้น อาจจะดําเนินการเองตามลําพัง 
หรือรวมมือกับองคกรอ่ืนก็ได เชน เร่ืองความยากจน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยก็ให
ความสนใจศึกษาไวบางแลวซึ่งเปนสวนของนักวิชาการ และเร่ืองน้ียังไมมีเจาภาพท่ีเปนหนวยงาน
ราชการเขามาดูแลอยางเปนองครวม  สภาท่ีปรึกษาฯ ก็จะเขามาดําเนินการโดยอาศัยการมีสวนรวม



ของภาคประชาชนดวย  การสัมมนาคร้ังน้ีก็ถือเปนการเร่ิมตนท่ีดีในการรวบรวมปญหา และหาแนว
ทางแกไขปญหาของประชาชนสวนหนึ่ง  แตปญหาความยากจนของประชาชนไมใชปญหาที่เกิด
ข้ึนในสวนท่ีไดรวบรวมไวแลวเทาน้ัน  ยังมีปญหาท่ีเก่ียวของอีกหลายประการ เชน เร่ืองการศึกษา 
เร่ืองสาธารณสุข เร่ืองสวัสดิการของคนงาน เร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนตน  และการจะ
ธํารงรักษาความเปนไทยใหคงอยูตลอดไปดวยแลว ก็ตองรักษาและอนุรักษสถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย และวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป


