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ผูนํา ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยตองการ
ในสมัยโบราณ สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม มีชุมชนหมูบานเปนรากฐาน ชาวบาน
ชวยกันทําการผลิตตางๆ แบบทําเองใชเอง ตอมาเมื่อชุมชนขยายใหญขึ้น จึงแยกเปนชุมชนเมือง
กับชุมชนในชนบท ชุมชนเมืองเปนศูนยรวมของอํานาจและการคา สวนชุมชนในชนบทยังคงทํา
การผลิตเลี้ยงตนเองอีกทั้งตองสงผลิตผลใหแกชุมชนเมืองผานระบบสวยและการเกณฑแรงงาน
แตเมื่อรอยกวาปกอน ชาติตะวันตกไดแผขยายอิทธิพลเขามาในไทย ไทยจึงตองเปดตลาดการคา
เสรีกับตางประเทศ ตองเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมาเปน
แบบการคาและอุตสาหกรรม รวมทั้งตองกลายเปนสวนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจโลกดวย
นับจากนัน้ มา ไทยตองเสียเปรียบทางการคากับตางประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากสินคา
เกษตรมีราคาถูก
แตสินคาอุตสาหกรรมมีราคาแพง
หลายสิบปมานี้ไทยจึงเรงแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติไปเปนทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และยังกูย ืมเงินทุนจากตางประเทศดวยวิธี
ตางๆ เพื่อเพิม่ ระดับความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ แตการทําเชนนั้นมากเกินไปสงผล
ใหระบบนิเวศเสียหายธรรมชาติเสียสมดุล
ชุมชนในชนบทที่องิ อยูกับธรรมชาติก็ลมสลาย
ในขณะที่ชมุ ชนเมืองที่องิ อยูก บั
อุตสาหกรรมและการคา ตองประสบปญหาภาวะหนี้สนิ ตางประเทศอยางมหาศาล ในปจจุบนั
ไทยจึงตองประสบวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางหนัก
ป พ.ศ. 2541 เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย ทุนตางประเทศในฐานะเจาหนี้ไดเขามา
ถือหุน ในธุรกิจของไทยจํานวนมาก รวมถึงสถาบันการเงินตางๆ และแมแตรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปโภคและพลังงาน ก็อาจตกเปนของทุนตางประเทศดวย ในภาวะวิกฤตเชนนี้ เศรษฐกิจ
แบบพึ่งตนเอง ซึ่งเคยเปนระบบเศรษฐกิจทางเลือกในกลุมชาวบานที่ไมตองการผูกกับระบบตลาด
ไดกลายเปนทางออกที่นา สนใจ เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองหรือแบบพอเพียงนี้ หากมีสถาบันชุมชน
และวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งเปนเครื่องเกี่ยวรอย
และหากสามารถขยายเชื่อมโยงกันเปน
เศรษฐกิจแหงชาติรวมกันจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติใหม
บนพืน้ ฐานการรักษาระบบนิเวศ
เศรษฐกิจสังคมไทยก็ยังอาจพัฒนาตอไปอยางยั่งยืนได
ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาควรจะรวมกันรักษาความเปนชุมชน รักษาและฟนฟูระบบ
นิเวศ ทําการคาและการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให
เจริญกาวหนาอยางแทจริงตลอดไป ตองอาศัยประเด็นทีส่ ําคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 : ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจไทยใน
ปจจุบันหรือไม?
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ระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคือ ระบบทุนนิยมผูกขาด ระบบเศรษฐกิจแบบนีอ้ าจจะ
เรียกวาระบบเสรีหรือระบบตลาด แตความจริงแลวเปนเสรีแบบคนมือยาว(มีทนุ มาก)ไดเปรียบคน
มือสั้น(มีทนุ นอยหรือไมมีทนุ ) และเปนระบบตลาดที่เปนตลาดคอนขางผูกขาด คือมีผูผลิตผูขาย
ขนาดใหญเพียงนอยราย ไมมีการแขงขันที่เปนธรรม เปนระบบทุนนิยมทีด่ อยพัฒนาหรือเปน
บริวารของประเทศทุนนิยมศูนยกลาง ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ทําใหนายทุนและคนชั้นกลางสวน
นอยไดเปรียบคนสวนใหญ
และเปนระบบสงเสริมการเพิ่มผลิตภัณฑสูงสุดหากําไรสูงสุดตาม
แนวทางพัฒนา “กอบโกยลางผลาญ” ที่ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมอยาง
มากมายและอยางรวดเร็ว
แนวทางการพัฒนาแนวทุนนิยมผูกขาด เปนแนวทางทีอ่ ยูตรงกันขามกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตกลุม ชนชัน้ นํามักอางวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธระบบตลาด
เสรีหรือทุนนิยมที่มีการแขงขันที่เปนธรรม ความจริงคือทุนนิยมในประเทศไทยในปจจุบันไมไดเสรี
จริง และเปนทุนนิยมผูกขาด ที่ไมมกี ารแขงขันที่เปนธรรมอยางแทจริง ดังนัน้ หากไมมีการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจใหม ใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็จะ
ไมสามารถเติบโตไดอยางแทจริง จะเปนแคไมประดับ หรือการใชสํานวนโวหารใหฟง ดูดีเทานัน้
การที่ประชาชนไทยจะสามารถพัฒนาทางเลือกใหมที่ตางไปจากแนวทางการพัฒนาแบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวันตกอยางเปนระบบได จะตองสงเสริมใหมีการวิจยั และการวิพากษ
วิจารณ จุดแข็ง จุดออน ความเหมาะสม ไมเหมาะสมของแนวคิดเศรษฐกิจทางเลือกใหม ในดาน
ตางๆ อยางเปนระบบ เพือ่ ที่จะไดมีโอกาสชวยกันพัฒนาแนวคิดทฤษฎี ที่อาจเริม่ จากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนแนวทางมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมที่เหมาะสมกับสังคมไทยเปนไป
ไดจริงอยางมีเหตุผลรองรับไดในทุกดานมากขึ้น การเสนอคําขวัญวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบลอยๆ เปนโวหารที่ฟง ดูดี แตไมมีผลในการเปลีย่ นแปลงโครงสรางและนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจใหมปี ระสิทธิภาพ เปนธรรม และยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม
ถาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทางเลือกใหมได
จะตองใชอธิบายในระดับการ
จัดระบบเศรษฐกิจใหมใหกบั คนทัง้ ประเทศได
จะตองมีการปฏิรูปเชิงโครงสรางเพื่อกระจาย
ทรัพยสนิ และรายได ทําใหคนจนซึ่งมีความเปนอยูต ่ํากวาระดับพอเพียงไดมคี วามพอเพียง
ในปจจัยพื้นฐานทีจ่ ําเปน (เชน อาหาร ที่อยู ยา เสื้อผาเครื่องใช การศึกษาฯลฯ) เสียกอน ไมใช
เปนเพียงแคเสนอปรัชญาทีเ่ หมาะสําหรับการเตือนสติคนรวยและคนชั้นกลาง แตในทางความเปน
จริง กลับเปดกวางใหตา งคนตางตีความไปตามความเชือ่ และประโยชนของกลุมตนอยางที่ไมมีการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแปลกใหมไปจากนโยบายการพัฒนาประเทศตามกระแสทุนนิยมโลกแบบที่
ทักษิณและทุกรัฐบาลทําอยู
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ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ควรดําเนินควบคูไปกับระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระหวาง

ทุนนิยมทีม่ ีการแขงขันที่เปนธรรม และเศรษฐกิจสังคมนิยมประชาธิปไตย เชน ระบบ
สหกรณ ระบบสภาคนงาน และสภาผูบริโภค โดยจะตองมีรัฐบาลที่มีนโยบายแกไขขอบกพรองของระบบ
กลไกตลาดของทุนนิยม เชน ปฎิรูประบบภาษีและงบประมาณ เก็บภาษีคนรวยมาชวยคนจนเพิ่มขึ้น ปฏิรูป
ที่ดิน และปฏิรูปทางโครงสรางอื่นๆ สรางระบบสหกรณ ระบบรัฐสวัสดิการสังคม ที่ตางไปจากระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชนคนสวนนอยแบบกอบโกยลางผลาญทรัพยากรและสภาพแวดลอม

ประเด็นที่ 2 : การวิเคราะห SWOT ของระบบเศรษฐกิจไทย

จุดแข็ง (Strengths)

• โครงสรางการผลิตที่หลากหลาย
• การทองเที่ยวและการบริการ
• ที่ตั้งของประเทศเปนชัยภูมิยุทธศาสตรที่ดี
• บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจของสถาบันการเงินไทย

โอกาส (Opportunities)
• การตรวจสอบของประชาชนและสังคมมีมากขึ้น
• การออกพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทยทั้ง 4 ฉบับ
• การตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทําใหมีสินคาราคาถูก
เขามามากขึ้น
• โทรทัศนสาธารณะ TPBS เปนแหลงความรูสําหรับการพัฒนา
• เศรษฐกิจและทุนมนุษยของประชาชนในรยะยาว

จุดออน (Weaknesses)
• ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยอยูในระดับต่ํา
• ตองพึ่งพาเงินลงทุนจากตางประเทศในอัตราสวนที่สูง
• ผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกับการสงออก
• ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
• พลังงานทางเลือกยังมีตนทุนสูงและมีปญหาทางการเมือง
• โครงสรางพื้นฐานมีไมเพียงพอกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
• การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพหลายสาขา
• ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดและหายากขึ้น
• ปญหาคอรัปชั่น

ความเสีย่ ง (Threats)
• ปญหาทางการเมือง
• ภาพของทหารที่มีอิทธิพลตอการเมือง
• การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
• ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
• ปญหาภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปญหาโลกรอน

5

จุดแข็งของเศรษฐกิจไทย (Strengths)
• ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากมีโครงสรางการผลิตหลากหลายที่สงผลตอ
ระบบเศรษฐกิจ ไดแก ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
การทองเทีย่ วและบริการ เปนตน
• ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย เปดกวาง ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบันครอบครัว ทําใหสามารถปรับตัวไดงาย
ภายใตกระแสตาง ๆ ที่แปรเปลี่ยนไป รวมทั้งสนับสนุนใหผูสนใจเขามาลงทุนในประเทศ
• ที่ตั้งของประเทศเปนภูมยิ ุทธศาสตรที่ดี เพราะเปนศูนยเชื่อมโยงจีน อินโดจีนอาเซียนและ
เอเซียใตเขาดวยกัน และมีความพรอมที่จะใหความรวมมือในระหวางภูมิภาค
• มีระบบบริหารการจัดการ และการปกครอง ตลอดจนความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
รวมถึงมีโครงสรางกฎหมายที่โปรงใส เปนธรรม ลวนแตเอื้ออํานวยตอการสรางรากฐาน
การพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง มีคุณภาพ และอยางยั่งยืน สามารถประสานประโยชน
รวมกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมโลก
• ภาคบริการของไทยเขมแข็งขึ้นมากเปนลําดับ
หากพิจารณาสถิติของเศรษฐกิจไทย
ยอนหลังในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา แมวา ภาคบริการจะยังไมเปนภาคเศรษฐกิจที่โตที่สุด
ของไทย (ภาคหัตถอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีสวนแบงมากที่สุด) แตอยางไรก็ตาม ภาค
บริการสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจไทยไดมากกวาภาคเกษตรและภาคหัตถ
อุตสาหกรรม (ซึ่งคอนขางผันผวนมาก เพราะผูกกับเศรษฐกิจตางประเทศมาก) และ
แนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกที่หลังจากความเปนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
ภาคอุตสาหกรรม จะพัฒนาไปสูภาคบริการ ดังนัน้ เชื่อวา ภาคเศรษฐกิจนี้เปนภาค
เศรษฐกิจใหมที่มีแนวโนมเปนกลไกหลักทีข่ ับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได
จุดออนของเศรษฐกิจไทย (Weaknesses)
• ขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมของไทยมีแนวโนมลดลง และอยูในระดับต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเซีย 10 ประเทศ ตามการศึกษาของ IMD
(International Institute for Management Development) พบวาขีดความสามารถ
ของไทย ในการแขงขันดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจภายในประเทศป 2539 อยูใ น
ลําดับที่ 12 และลดมาอยูในลําดับที่ 37 ในป 2543 และอยูในลําดับต่ํากวา ญี่ปุน (6)
สิงคโปร (8) ไตหวัน (17) จีน (18) เกาหลี (20) มาเลเซีย (26) ฮองกง (27) แตสูงกวา
ฟลิปปนส (41) และ อินโดนีเซีย (45) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป 2543
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• ขีดความสามารถในการสงออกสินคาลดลงและมีแนวโนมเสียเปรียบประเทศคูแขงใน
ระยะยาว ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการสงออก ของไทยในตลาดโลก มีแนวโนมลดลง
จากรอยละ 1.11 ในป 2538 ลดเหลือรอยละ 1.04 ในป 2542 เนื่องจากไทยเริ่ม
เสียเปรียบในหลาย ๆ ดาน เชน ดานคาจางแรงงาน เสียเปรียบประเทศจีน อินโดนีเซีย
เวียดนาม และอินเดียซึง่ มีคาจางแรงงานต่ํากวาไทย ดานเทคโนโลยี เสียเปรียบ
มาเลเซีย ฟลิปปนส ซึ่งมีการพัฒนามากกวาไทย นอกจากนี้แลว เงือ่ นไขทางการคา
ขององคการตาง ๆ สงผลใหมีการสงออกลดลงอีกดวย
• การตองพึง่ พาเงินลงทุนจากตางประเทศในสัดสวนที่สงู จากสถิตธิ นาคารแหงประเทศ
ไทย การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในป 2542-2543 มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 90
ของการลงทุนทั้งหมดในประเทศไทย
• ตองพึ่งพาการนําเขา โดยมีสัดสวนการนําเขาตอ GDP เพิ่มขึ้นตลอด จากรอยละ
40.6 ในป 2540 เพิ่มเปนรอยละ 49.7 ในป 2543 สินคาที่นาํ เขาสวนใหญ เปน
เชื้อเพลิงยานพาหนะและอุปกรณการขนสง และสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป เปน
ตน
• ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ เนื่องจากขาดการวิจัยและพัฒนา
• โครงสรางพื้นฐาน เชน การขนสง การสื่อสาร การพลังงาน มีไมเพียงพอเนื่องจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
• การขาดแคลนแรงงานทีม่ ีคุณภาพหลายสาขา เชน วิศวกร นักวิทยาศาสตร ชาง
เทคนิค เปนตน
• ทรัพยากรธรรมชาติมีจาํ กัดและหายากขึน้
• ความไมซื่อสัตยของขาราชการบางกลุม กอใหเกิดปญหาคอรัปชั่นสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจสวนรวม ตลอดจนความขัดแยงของคนในสังคมมีมากขึน้
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โอกาสของเศรษฐกิจไทย (Opportunities)
• ประเทศไทยก็ไดมีรัฐบาลใหมภายใตระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้งอยาง
ยากลําบาก แตอยางไรก็ตามทางกลุม วิเคราะหวาเปนโอกาสที่ดี ทีน่ โยบายเศรษฐกิจ
จะตอบสนองความตองการของประชาชนผานกลไกการเมืองประชาธิไปไตยไดใน
ระดับหนึง่
รัฐบาลชุดนี้มีจุดยืนที่ชดั เจนในการเพิ่มการใชจายของภาครัฐบาลผาน
นโยบายประชานิยม เชื่อวาจะไดรับการตรวจสอบมากขึน้ ถึงผลของนโยบายดังกลาว
เพราะประชาชนและสังคมก็ไดเรียนรูมาแลวถึงขอเสียของนโยบายในอดีต
• พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทยทัง้ 4 ฉบับที่ผานออกมา ผูเขียนเชื่อวา
สามารถทําใหการดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทยมีความยืดหยุน มากขึ้น มี
ความรับผิดชอบมากขึ้นได
• ความตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี แมวาจะไดรับการ
ตอตานมาก แตยอมชวยใหสินคาราคาถูกเขามาในไทยไดมาก ในสวนของการผลิตก็
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะชวยสรางบรรยากาศการแขงขันในประเทศ
• โทรทัศนสาธารณะ TPBS สามารถเปนเครื่องมือสําคัญในการเปนพื้นที่ทางการเมือง
ทางเลือกใหมของประชาชน และเปนแหลงความรูสําคัญที่ชวยพัฒนาทุนมนุษยใน
เศรษฐกิจไทยไดในระยะยาว
ความเสี่ยง (Threats)
แมวาจะมีรัฐบาลใหมที่มาจากการเลือกตัง้ ที่ “เปนประชาธิปไตย” แตทางกลุมมองวา
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไมไดมาจากรากของประชาธิปไตย จึงยังเปนความเสี่ยงสําคัญทีท่ ําให
ในระยะยาวแลว ปญหาทางการเมืองก็ยังสามารถเกิดขึ้นได ประกอบกับภาพของทหารทีม่ ีอิทธิพล
ตอการเมืองยังคงอยู เชื่อวาความรุนแรงทางการเมืองสามารถเกิดขึน้ ได เปน political risk ในทาง
เศรษฐกิจประกอบกับราคาน้ํามันที่สูง กดดันใหเศรษฐกิจไทยหดตัวอยางตอเนื่อง
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ประเด็นที่ 3 : การคาดการเศรษฐกิจไทยในอนาคต
แผนฯ 8
2540-44

แผนฯ 9 2545-49

แผนฯ 10
2550-54

• ยึดหลักปรัชญาของ
•เริ่มตนนวัตกรรมทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเปน
ความคิด “คนเปน
ปรัชญานําทาง
ศูนยกลางการพัฒนา”
• สานตอกระบวนทรรศน
การพัฒนาแบบบูรณาการ
•ปรับเปลี่ยนวิธีการมาเปน
เปนองครวม มีคนเปน
บูรณาการแบบองครวม
ศูนยกลางการพัฒนา
และเริ่มปรับเขาสูความ
• เนนสังคมเขมแข็งมีดุลยภาพ
พอเพียง
เปนสังคมที่มีคุณภาพ
•มุงใหคนมีความสุข
มีภูมิปญญาและการเรียนรู
มีความสมานฉันท
ครอบครัวอบอุน ชุมชน
และเอื้ออาทร
เขมแข็ง สังคมสันติสุข
• มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สิ่งแวดลอมยั่งยืน
ความอยูดีมีสุขของคนไทย

วางรากฐานการมีสวนรวมของประชาชน

สราง/ขยายเครือขายการมีสวนรวม

•เนนการปฏิบัติตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสรางสมดุล
•ยึดกระบวนทรรศน
การพัฒนาตอเนื่อง
จากแผนฯ 8 และ
แผนฯ 9
•มุงสูสังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน

เครือขายภาคีทุกภาคสวนมีสวนรวมทุก
ขั้นตอน

การประมาณการเศรษฐกิจในอนาคต ป 2551-2559 ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมี
แนวโนมดีขึ้น เนื่องจากเปนชวงที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จาํ เปน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ระบบการขนสงและโลจิสติกส และการบริการ
พื้นฐานตางๆ มีความคืบหนา โดยที่ภาคเอกชนนั้นจะไดรับผลบวกจากการลงทุนของรัฐ อีกทั้งเปน
ชวงที่ภาคเอกชนมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและขยายกําลังผลิต เพื่อแขงขันในตลาดโลก
ในชวงที่เปนขาขึ้นของวัฎจักรตอไป
วัฎจักรของระบบทุนนิยม
มีวัฎจักรที่แนนอนโดยมีวงจรทุก 60 ป
ขาขึ้น (Expansion----Peak---Boom)
ขาลง (contraction---Recession---Trough)
เศรษฐกิจของไทยปจจุบนั อยูในภาวะทรงตัวระดับกนเหว (Trough) จะมีระยะเวลา 2-8 ป
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ประเด็นที่ 4 : การวิเคราะหผุนําทางเศรษฐกิจที่ไทยตองการ
มีทฤษฎีที่วา เศรษฐกิจไทยฟนตัวยาก โดยใหเหตุผลเกีย่ วของกับตัวผูนํา วาผูนาํ ของไทย
ในปจจุบันขาดความเขาใจปญหาของความลาชา (LAGs)
1. ผูนํามีความลาชาในการรับรูปญหาหรือสถาณการณ (Recognitive Lags) คือ
รับรูชา
2. ความลาใชในการบริหาร ( Administrative Lags) คือไมรีบแกไขปญหา
3. ความลาชาทั้งหมดนี้ สงผลกระทบ (Impact Lags) คือทําใหเศรษฐกิจไมฟนตัว

ลักษณะผูน ําเศรษฐกิจไทยที่ตองการ
z
z
z
z
z
z
z
z

มีเหตุผลและอุดมการณกาวไกล
มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
มีความยุติธรรม
มีความรูดีทุกดาน
มีบุคลิกดี
มีความกระตือรือรน
มีความอดทน อดกลั้น กลาเผชิญกับ
เหตุการณ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี

z
z
z
z
z
z
z

มีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีความรับผิดชอบตัดสินปญหาไดเร็ว
มีไหวพริบ
มีกําลังใจดี รักงาน
ใจกวาง
มีหลักธรรมประจําใจ
ซื่อสัตย

สรุปผูนําทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยตองการ
จากที่กลาวมาขางตน แนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและประเทศของเราควรจะ
รวมกันรักษาความเปนชุมชน รักษาและฟน ฟูระบบนิเวศ ทําการคาและการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับ
สังคมไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยใหเจริญกาวหนาอยางแทจริงตลอดไป ตองอาศัย 4
ประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
1 . ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบนั หรือไม?
2 . การวิเคราะห SWOT ของระบบเศรษฐกิจไทย
3 . การคาดการเศรษฐกิจไทยในอนาคต
4 . การวิเคราะหผูนําทางเศรษฐกิจที่ไทยตองการ
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