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  ⌫ ⌫  
พระวันชัย ภทฺทจารี
พธ.บ. (รัฐศาสตร), ศศ.บ. (รัฐศาสตร), รป.ม. (การจัดการทุนมนุษย)
อาจารยประจำคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  
เปนแนวคิดทีส่ บื เนือ่ งมาจากการอนุรกั ษ เปนรูปแบบการใชประโยชนจากสิง่ ทีม่ อี ยู
เปนอยอู ยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสงู สุดและยาวนานทีส่ ดุ แตการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
จะควบคุมแนวความคิดในการพัฒนาทุกๆ ดาน ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ และประสาน
สัมพันธในสาขาการพัฒนาตางๆ
เมือ่ นำแนวคิดในการอนุรกั ษ ผนวกเขากับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ทำใหเกิดแนวทางการพัฒนาแบบใหม คือ การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable
Development) ซึง่ ปจจุบนั แนวคิดในการพัฒนาทัง้ ในระดับโครงการและระดับภาค ตองมีการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถใช
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการปองกันภาวะมลพิษทีจ่ ะเกิด
ขึน้ ดวย จึงขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบยัง่ ยืนของนักวิชาการตางๆ ดังนี้


๑. มีความตอเนือ่ งของเผาพันธมุ นุษยบนโลก โดยมีการใหกำเนิดชีวติ ใหม และผทู ี่
เกิดใหมสามารถอยรู อด เติบโต มีลกู หลานสืบเนือ่ งไปในสภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัย
๒. สามารถรักษาปริมาณสำรองของทรัพยากรทางชีวภาพและสามารถใหผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยางตอเนือ่ งยาวนาน
๓. มีจำนวนประชากรคงที่
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๔. สามารถจำกัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๕. เปนการพัฒนาในระดับจุลภาค และในรูปของการพึง่ พาตนเอง
๖. สามารถรักษาระบบนิเวศและสภาพของสิง่ แวดลอมไดอยางตอเนือ่ ง

⌫
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเปนรูปแบบการพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอเปา
หมายของระบบ ๓ ระบบดวยกัน คือ ระบบทางชีววิทยา ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม
โดยทีแ่ ตละระบบสามารถพัฒนาไปสเู ปาหมายของตนเองได ทัง้ นีเ้ ปาหมายของแตละระบบมี
รายละเอียด ดังนี้
- เปาหมายของระบบทางชีววิทยา คือ การนำไปสคู วามหลากหลายทางพันธุกรรม
ความสามารถในการกลับคืนสสู มดุลในกรณีทถี่ กู รบกวน หรือถูกใชไป และความสามารถในการ
ใหผลผลิตทางชีวภาพ
- เปาหมายของระบบเศรษฐกิจ คือ การนำไปสกู ารไดรบั ความตองการขัน้ พืน้ ฐาน
อยางเพียงพอ สงเสริมใหเกิดการเทาเทียมกัน โดยมีสนิ คาและบริการเพิม่ ขึน้
- เปาหมายของระบบสังคม คือ การนำไปสคู วามหลากหลายในวัฒนธรรม มีสถาบัน
ทางสังคมทีย่ งั่ ยืนยาวนาน มีความเปนธรรมทางสังคม และมีสว นรวมจากผคู นตางๆ ในสังคม
ระบบชีวภาพ

ระบบเศรษฐกิจ

การพัฒนา
แบบยัง่ ยืน
ระบบสังคม
แผนภาพที่ ๑ : แสดงการพัฒนาแบบยัง่ ยืนของบาเบียร
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การพัฒนาสิง่ แวดลอมทีย่ งั่ ยืนจะเกิดขึน้ เมือ่ ระบบความสัมพันธขององคประกอบทัง้
๔ คือ มนุษย สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ดำเนินไปดวยดีโดยทีท่ กุ สวนเปนปจจัยสงผลใน
ทางเกือ้ กูลตอกัน ทำใหดำรงอยดู ว ยกันไดเปนอยางดี และในระบบนีม้ นุษยในฐานะเปนปจจัย
ตัวกระทำ มีความสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำใหภาวะพึงประสงคนเี้ กิดขึน้ ไดหรือไม
สังคม

ธรรมชาติ

มนุษย

เทคโนโลยี

แผนภาพที่ ๒: แสดงการพัฒนาแบบยัง่ ยืนของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต)

ถาจะแปลความใหเขาใจงายยิง่ ขึน้ ไปอีก เพือ่ ใหเขาใจถึงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของไทยก็คอื
“การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จะตองเปนการพัฒนาทีก่ อ ใหเกิดความสมดุลหรือมีปฏิสมั พันธทเี่ กือ้ กูล
กันในระหวางมิตอิ นั เปนองคประกอบทีจ่ ะทำใหชวี ติ มนุษยอยดู ี มีสขุ คือ ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทัง้ ตอ
คนในรนุ ปจจุบนั และคนรนุ อนาคต”
องคการสหประชาชาติจดั ตัง้ ขึน้ ไดพมิ พเอกสารชือ่ “Our Common Future” ออก
เผยแพรเมือ่ ป ๒๕๓๐ โดยมีสาระเรียกรองใหชาวโลกเปลีย่ นแปลงวิถกี ารดำเนินชีวติ ทีฟ่ มุ เฟอย
และวิถที างการพัฒนาเสียใหม ใหปลอดภัยตอสิง่ แวดลอมและขอจำกัดของธรรมชาติใหมากขึน้
พรอมกับไดใหนยิ ามการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีอ่ อกจะเขาใจคอนขางยากไววา “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
คือ การพัฒนาทีส่ นองตอบตอความตองการของคนในรนุ ปจจุบนั โดยไมทำใหคนรนุ ตอไป
ในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการทีจ่ ะตอบสนองความตองการ
ของตนเอง”
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⌦ 
ปญหาสิง่ แวดลอมในทองถิน่ ประเทศและโลก มีลกั ษณะแตกตางกันไป กลาวคือ ปญหา
สิง่ แวดลอมในทองถิน่ สวนใหญจะเปนปญหาในระดับจุลภาค ทีพ่ บในหมบู า น ตำบล อำเภอหรือ
จังหวัด เชน ปญหาดินเสือ่ มโทรม ปาถูกทำลาย ขยะมูลฝอย ซึง่ มีผลกระทบตอประชาชนใน
ทองถิน่ นัน้ ๆ ปญหาสิง่ แวดลอมประเทศจะเปนปญหาสิง่ แวดลอมระดับมหภาค ซึง่ เปนปญหา
ทีพ่ บมากในหลายจังหวัด จนเปนปญหาของประเทศ เชน ปญหาน้ำเสีย ปาไม สัตวปา ถูกทำลาย
ซึง่ มีผลกระทบตอประชาชนในประเทศ สวนปญหาสิง่ แวดลอมโลกเปนปญหาสิง่ แวดลอมระดับ
มหภาคเชนเดียวกัน แตเปนปญหาทีพ่ บในหลายประเทศหรือเมือ่ เกิดปญหาแลวจะมีผลกระทบ
ตอประชากรโลก เชน ปญหาอากาศเปนพิษ การเกิดปรากฎการณเรือนกระจก มลพิษจาก
กัมมันตรังสี เปนตน
ปญหาสิง่ แวดลอมดังกลาว สาเหตุใหญเกิดจากการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ในการพัฒนาและเพิม่ มูลคาใหมากขึน้ ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั ผลการใชทรัพยากรธรรมชาติ
กอใหเกิดผลกระทบทีไ่ มพงึ ประสงคตอ สิง่ แวดลอมนานับประการ แตการทีเ่ ราจะวิเคราะหวา
สิง่ แวดลอมใดมีปญ
 หามากนอยเพียงใด อยใู นระดับใด และทำอยางไรจึงรักษาสภาวะสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเหลานัน้ ไวได จำเปนอยางยิง่ ทีผ่ วู เิ คราะหทตี่ อ งการวิเคราะห
ปญหาไดถกู ตองจะตองมีพนื้ ฐานความรู ความเขาใจ ในการวิเคราะหระบบสิง่ แวดลอม มีความ
สามารถในการวิเคราะหโครงสรางและหนาทีข่ องสิง่ แวดลอมนัน้ ๆ ทีแ่ สดงออกในเชิงพฤติกรรม
การเปลีย่ นแปลงไปจากธรรมชาติทเี่ คยมีมาในอดีต ทัง้ ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย

  ⌫  
การพัฒนาที่ผานมา ทำใหเกิดความไมสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ซึง่ ทำใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
ความตองการบริโภคสินคาและบริการทีไ่ มสมเหตุสมผล ฟมุ เฟอย เปนเหตุใหเกิด
การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการผลิตและบริการทีเ่ กินพอดี เกินความตองการของการ
ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีของเหลือทิ้งเปนมลพิษสูสิ่งแวดลอมมาก และทำใหคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรม ขาดสมดุล แมจะสงผลใหเกิดการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : แนวคิดเชิงพุทธสูวิถีแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน

259

การที่ชุมชนไมเขมแข็ง รับวัฒนธรรมและแนวความคิดผิดๆ มาจากตางประเทศ
เกีย่ วกับความฟมุ เฟอย วัตถุนยิ ม และบริโภคนิยม ทัง้ ยังขาดการอบรม ละทิง้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดงั้ เดิม ทำใหสงั คมเปลีย่ นเปนสังคมบริโภค กอบโกย สะสม เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่
สูญเปลา ทำใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ เกิดความขัดแยงทางสังคม และทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมถูกทำลายอยางรุนแรง
การเคลือ่ นยายทุนจากตางประเทศ สงผลทัง้ ทางบวกและทางลบตอระบบเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม ขึ้นอยูกับความสามารถในการแขงขันและเครือขายทางธุรกิจของประเทศ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจปลายป ๒๕๔๐ เปนบทเรียนที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นวาการพัฒนา
เศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พิงอยกู บั ทุนตางประเทศโดยขาดรากฐานทีม่ นั่ คงภายใน ทำใหเกิดการลมสลาย
ของระบบอยางไมเคยเกิดขึน้ มากอน นอกจากนัน้ การเปดรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมทีใ่ ชพลังงานมาก เชน อุตสาหกรรมเหล็กและกระดาษ โดยไมมกี ลไกหรือมาตรการ
ทีเ่ ขมแข็งในการตรวจสอบผลกระทบของอุตสาหกรรมเหลานี้ ทำใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรมอยางรวดเร็ว
นโยบายการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในอดีต ทำใหมีการลงทุนโครงสราง
พืน้ ฐานและโครงการขนาดใหญจำนวนมาก โดยขาดการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม มีการ
ใชทรัพยากรเปนฐานการผลิตอยางฟุมเฟอย เกินอัตราการฟนตัวของระบบธรรมชาติ สง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ
การทีท่ รัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรมอยางรวดเร็วและรุนแรงนี้
เอง ทำใหเกิดเสียงเรียกรองของสังคมทัง้ จากภายในและนอกประเทศ ผลักดันใหรฐั บาลดำเนิน
มาตรการใดๆ ทีม่ ผี ลในการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ซึง่ รวมถึง การ
แกไขกฎหมายและทบทวนนโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วของดวย
เมื่อมีการแกไขกฎหมายและปรับปรุงนโยบายของรัฐให เกิดการใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมใหไดมาตรฐานสากลแลว ก็จะ
นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการลด
มลพิษและของเสียทีเ่ กิดจากภาคการผลิต อันจะทำใหทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กลับสสู มดุลเดิม ซึง่ จะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว และรักษาตนทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไวไดอยางยัง่ ยืนสำหรับ
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คนรนุ ตอไป
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนและยุทธศาสตรเพิม่ ทุนทางสังคม จะนำ
มาซึง่ ความสามารถในการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดลอม โดยเนนการมีสว นรวมของประชาชน เมือ่ เกิดการบริหารจัดการทีด่ กี เ็ กิดการแบง
สรรทรัพยากรที่ใชในการผลิตที่ยุติธรรม และเกิดการกำกับดูแลดานอุปสงคที่สมเหตุ
สมผลและไมฟมุ เฟอย ลดความขัดแยงในสังคม เปดโอกาสใหสงั คมเรียนรู พัฒนาความคิด
และจิตใจ จนทำใหเกิดสังคมพึง่ พาและพัฒนาตัวเองไดในทีส่ ดุ
ยุทธศาสตรเพิ่มความสามารถในการแขงขัน นอกจากจะทำใหประเทศสามารถ
ควบคุมการเคลือ่ นยายทุนจากตางประเทศเพือ่ ลดความสูญเสียทีอ่ าจเกิดกับระบบเศรษฐกิจและ
สิง่ แวดลอมของประเทศ ยังจะเปนกลไกขับเคลือ่ นให เกิดการขยายการผลิตและการตลาด
ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทำใหเศรษฐกิจเติบโตแบบยัง่ ยืน
นอกจากนัน้ การเชือ่ มโยงยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน ยุทธศาสตรเพิม่
ทุนทางสังคม และยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จะทำใหเกิดการ
บูรณาการ สงผลใหชมุ ชนเขมแข็ง พอทีจ่ ะเขาใจและภูมใิ จในภูมหิ ลัง ประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม
ของชุมชน สามารถกลัน่ กรองวัฒนธรรมและคานิยมจากตางประเทศ เลือกสรรเฉพาะคานิยม
ประเพณีที่ดีงามและสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ทำการผลิตบนรากฐานทางวัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
 ญา และทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ของตน ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การพัฒนาประเทศ
ใหเกิดความยัง่ ยืนอยางแทจริง

⌫  

จุดหมายปลายทางของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน คือ
“การพัฒนาทีท่ ำใหเกิดดุลยภาพของ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม เพือ่ การอยดู มี สี ขุ ของประชาชนตลอดไป”
เศรษฐกิจ ทีท่ ำใหเกิดดุลยภาพของการพัฒนา คือ เศรษฐกิจทีม่ รี ากฐานมัน่ คง มีขดี
ความสามารถในการแขงขัน และสามารถพึง่ ตนเองได โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เปนแนวคิดหลัก
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สังคม ใหรวมหมายถึง วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ซึง่ เปนระเบียบวิถชี วี ติ
ของสังคมทีท่ ำใหมนุษยปรับตัวและดำรงชีวติ อยกู บั สิง่ แวดลอมของทองถิน่ ไดโดยไมทำลาย สิง่
แวดลอม และใหรวมถึง ศาสนธรรม ซึง่ เปนระเบียบจิตใจของคนในสังคม ทีท่ ำใหสงั คมอยไู ด
โดยสงบสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรของประเทศ ทัง้ ทีส่ ามารถหมุนเวียนกลับ
มาใชใหม ได เชน น้ำและฝูงปลาในทะเล และทีไ่ มสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได เชน กาซ
ธรรมชาติและถานหิน
สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
เกีย่ วโยงสัมพันธกนั เปนระบบนิเวศ ทีส่ ามารถใหคณ
ุ และใหโทษตอมนุษยได ขึน้ กับความสมดุล
หรือไมสมดุลของระบบนิเวศ
ความสมดุลและเชื่อมโยงระหวาง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกับ จุดหมายการพัฒนาที่ทำใหประชาชนอยูดีมีสุขตลอดไป การพัฒนาที่ยั่งยืน
เกีย่ วของกับคนทุกคน หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทุกหนวยงาน เปนภารกิจทีใ่ หญหลวง ซึง่
จะทำใหสำเร็จไดตอ งประกอบดวย
การพัฒนาความรู ทัง้ เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ทิ มี่ กี ารพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
กระตนุ ใหเกิดการตืน่ ตัวของสังคม ทีท่ วั่ ถึงและตอเนือ่ ง และ
มีความตองการทางการเมือง ทีช่ ดั เจนและตอเนือ่ ง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศจะเปนผลสำเร็จไดตอ งเกิดจากการพัฒนาระดับชุมชนที่
ยัง่ ยืนและทัว่ ถึงทัง้ ระดับหมบู า น ตำบล และจังหวัด จึงจะทำใหประเทศมีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได
เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตองใหความสำคัญสูงสุด มีความเสมอภาคและกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงเปนเปาหมายทีร่ อง
ลงไป ดังนัน้ เมือ่ เราถือวา “คนและชุมชนเปนศูนยกลาง” การพัฒนาแนวนี้ จึงใหความสำคัญ
กับวิธีคิดปรับโครงสราง-ระบบ ปฏิเสธวิธีคิดแบบแยกสวน ที่ไมเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง และ
ปฏิเสธการตัดสินใจแบบรวมอำนาจจากบนสลู า ง รากฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจึงมีรากฐาน
สำคัญมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
พึง่ กันเอง และ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
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กรอบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนประกอบไปดวย ๖ มิติ ทีผ่ สานกันอยางเปนระบบแตละมิติ
เกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน ไมขดั แยงกับมิตอิ นื่ ๆ บูรณาการเปนองครวม มงุ สศู นู ยกลาง คือ เพือ่
ประโยชนสขุ ของคน และชุมชน ซึง่ สามารถอธิบายไดตามแผนภาพนี้
ผลิตตามความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
(Productivity)

ความเสมอภาค
และการแบงปน

สันติภาพ
คนและชุมชนสู
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ประชาธิปไตยและการมีสว นรวม

ทุนธรรมชาติที่ยั่งยืน

ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และธรรมชาติ

แผนภาพที่ ๓ : แสดงการพัฒนาแบบยัง่ ยืนแบบบูรณาการ

จากรูปแบบขางตน
๑. มิตทิ ี่ ๑ ผลิตภาพ เพิม่ ขึน้ ไดดว ยการพัฒนาปจจัยการผลิตทุกชนิดใหแข็ง
แกรงอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพดี และตองพิจารณาความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในกรอบใหม
๒. มิตทิ ี่ ๒ ทุนธรรมชาติ สิง่ แวดลอมตองถูกจัดการและพัฒนาอยางชาญฉลาด
ถนอมใช รรู กั ษา รวู ธิ เี พิม่ มูลคาอยางยาวนาน
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๓. มิตทิ ี่ ๓ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ฯ สงเสริมพัฒนาศักยภาพของคนหลากหลาย
รูปแบบ อยางไมละเลยมิตทิ างวัฒนธรรม เรียนรปู ระวัตศิ าสตรชมุ ชน สรางความเขมแข็ง โดย
ผสมกับองคความรภู ายนอกอยางเขาใจ รเู ทาทัน สงเสริม “ทุนความรู ทุนสังคม และทุน
วัฒนธรรมอยางเปนระบบ”
๔. มิตทิ ี่ ๔ ประชาธิปไตยและการมีสว นรวม สงเสริมสิทธิมนุษยชน อาศัย
พลังชุมชน อันเปนรากฐานของกระบวนการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะและการจัดสรร
ทรัพยากร ใหความสำคัญกับโครงสราง โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และพัฒนาการเมือง
ภาคประชาชน ใหสามารถถวงดุลคะคานกับความไมถูกตองทั้งหลายได ทั้งระบบคอรรัปชั่น
เชิงนโยบาย ธุรกิจการเมือง เปนตน
๕. มิติที่ ๕ ความเสมอภาค การพัฒนาที่ยั่งยืนจะใหความสำคัญกับความ
เสมอภาคเปนเปาหมายสูงสุด ดังนัน้ ความเสมอภาคในการพัฒนา จะหมายรวมถึง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะ เกียรติภมู แิ ละศักดิศ์ รีของความเปนคน
๖. มิตทิ ี่ ๖ สันติภาพ เมือ่ คนรจู กั ให เผือ่ แผผอู นื่ เสมือนญาติมติ ร มีไมตรี
ตอกัน เหมือนอยใู นครอบครัวเดียวกัน จะเกิดภราดรภาพ ความสงบสันติ ยอมตามมาสกู าร
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
จากมิตทิ งั้ ๖ ดานนี้ จะนำไปสคู วามสุขทีแ่ ทจริงของคนและชุมชน ซึง่ เปนศูนยกลาง
ของทุกสิ่งในกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถสรางตัวชี้วัดขึ้นมาในกรอบใหม
ตัวอยางเชน การจัดเปาหมายทางเศรษฐกิจในกรอบแนวคิดเกา จะใช GDP เปนตัวชีว้ ดั เปลีย่ น
เปนใช AGDP (Adjust GDP) โดยหักสวนทีท่ ำลายสิง่ แวดลอมออกไป เปนตน ซึง่ ประเทศ
ไทย ควรมียทุ ธศาสตรแหงชาติระยะยาว เพือ่ ขับเคลือ่ นทางสังคม โดยจัดตัง้ “สถาบันศึกษา
ยุทธศาสตรแหงชาติ” เพือ่ ใหสามารถจัดการ สินทรัพย ทีม่ อี ยใู นชาติ ทัง้ ทุนมนุษย ทุนความรู
ภูมปิ ญ
 ญา ทุนสังคม-วัฒนธรรม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน เพือ่ เพิม่ พูนความมัง่ คัง่ ของชาติ และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในระยะยาว ซึง่ สถาบันนี้ จะตองเปนแหลงรวมนักยุทธศาสตร และ
ผรู จู ริง รลู กึ โดยอาศัยงานวิจยั เปนฐานคิด เพือ่ จะวางทิศทางสอู นาคตของประเทศ เพือ่ ใหเกิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสืบตอไป
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