ขอเสนอแนวทางการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธดานเศรษฐกิจ
1. ขอมูลทั่วไป / สภาพปญหา
จากสถานการณ ค วามขั ด แย ง ในประเทศไทยที่ ผ า นมาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ความขั ด แย ง ขั้ น รุ น แรง
ในปจจุบัน ทั้งระดับภาคจนถึงระดับประเทศ เมื่อเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2553 กอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ดังที่ไมเคยปรากฏมากอน เกิดความคิดที่แตกแยกแบงขั้วกันอยางรุนแรง สรางผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนมูลคามหาศาล อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเสียหายนับแสนลานบาท
เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในวงกวาง กอปรกับ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายใตกระแสโลกาภิวัตน ทั้งที่เปน
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งทวีความรุนแรงมาตั้งแต Black Monday (ทรัสลมละลาย) / ตมยํากุง / เศรษฐกิจ
ฟองสบู / ปดไฟแนนซ / ลอยตัวเงินบาท / เกิดภาวการณลมละลาย / การเลิกจางงาน / หนี้ตางประเทศ จนถึงปจจุบัน
และมีแนวโนมตอเนื่อง ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายดาน จําเปนตองเตรียมความพรอม
ให กั บ คน สั ง คมและระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงได อ ย า งเหมาะสม
เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนอยางยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นปญหาสําคัญและแนวทางการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
1) ดานโครงสรางการผลิตและการสงออก
ประเด็นปญหาสําคัญ
โครงสรางการผลิตพึ่งพาการสงออกจากภาคอุตสาหกรรม มากกวาภาคการเกษตรและภาคบริการ
และการทองเที่ยว
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) สนั บ สนุ น ให ภ าคอุ ต สาหกรรมใช ท รั พ ยากรของประเทศเป น ฐานในการผลิ ต และมี
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และชวยลดปญหาโลกรอน (Green Technology)
2) ปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) ที่ใช ภูมิปญญา ทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ ของประเทศ
2) ดานการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริการและการทองเที่ยว
2.1 ภาคเกษตร
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรไมมีความชัดเจน ตอเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงของภาคการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย
2) ขาดการสงเสริมใหกลุมผูประกอบวิชาชีพเกษตรกรมีความเขมแข็ง
3) การเอาเปรียบดานการตลาดและราคาสินคาจากคนกลาง

4) ขาดที่ดินทํากิน และไมมีกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
5) ปจจัยการผลิตมีราคาสูงและไมไดมาตรฐาน เชน ปุย เปนตน
6) หนี้สินเกษตรกร
7) มีการทําการเกษตรที่ใชปุยเคมีอยางเขมขน
8) ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
9) แรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) จัดทําแผนการพัฒนาภาคการเกษตรแหงชาติ ที่มีเปาหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน โดยการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง
2) ควรออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม เวนคืนที่ดินรกรางที่เจาของไมใชประโยชน
เปนเวลานานเพื่อจัดสรรที่ดินทํากินใหกับเกษตรกร เพื่อเปนการรักษาอาชีพเกษตรกรใหอยูคูกับประเทศไทย
อยางยั่งยืน
3) จัดทําและควบคุมมาตรฐานสินคาทางการเกษตรที่เปนธรรมและโปรงใส เชน ขาว เปนตน
4) ประกันรายไดขั้นต่ําและประกันราคาสินคาทางการเกษตรอยางเปนธรรมและทั่วถึง อาทิ
4.1) ใหมีราคาอางอิงอยางชัดเจนในแตละภูมิภาค
4.2) ปรับระเบียบในการประกันสินคา กรณีฝากสินคาไวกับหางสรรพสินคาตางๆ
ใหเจาของสามารถทําประกันไดโดยตรง
5) เสริ มสร างความเข มแข็ งและประสานความร วมมื อให กั บสถาบั น / องค กรการเกษตรในด านทุ น
ดา นการผลิ ต ด า นการตลาด และด า นการกระจายสิน ค า โดยอาจจั ด ตั้ง เป น สหกรณ ตํ า บล สหกรณ อํา เภอ
และสหกรณจังหวัด ตามลําดับ
6) สงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรสมุนไพร
7) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโครงการกองทุ น หมู บ า น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนอยางแทจริง
8) สนับสนุน เงิน ทุน ในการพัฒนาการผลิต ภาคการเกษตร ให เ ป น รู ปแบบวิสาหกิจ ชุม ชน
เชน ไซโล โรงสีชุมชน ลานตากขาวชุมชน โรงงานปุยอินทรียชุมชน เปนตน
9) การบูรณาการองคความรูจากทุกภาคส ว น ในการแกไ ขป ญหา และวางแผนการพัฒ นา
ภาคการเกษตรอยางเปนระบบ ไมวาจะเปน ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
10) เรงผลักดันใหออกพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแหงชาติ และจัดตั้งสภาการเกษตรแหงชาติโดยเร็ว
11) สงเสริมและรักษามาตรฐานการผลิตสินคาทางการเกษตรใหมีอัตลักษณของทองถิ่น อยางแทจริง
เชน สินคาหนึ่งผลิตภัณฑตอหนึ่งตําบล (OTOP)

12) สรางระบบประกันสังคมใหกับเกษตรกร เชน การรักษาพยาบาล เปนตน
13) สนั บ สนุ น ให ป ระเทศไทยเป น ครั ว ของโลก ควบคู ไ ปกั บ การผลิ ต ที่ ส ร า งความสมดุ ล
ระหวางพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน
14) สนับสนุนใหมีการแปรรูปสินคาทางการเกษตรเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
(Value Added)
2.2 ภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) พึ่งพาองคความรู วัตถุดิบ และเทคโนโลยีจากตางประเทศอยางมาก
2) มีการแขงขันในดานราคากับตางประเทศอยางเขมขน (Red Ocean Strategy)
3) การลงทุนจากอุตสาหกรรมบางประเภทที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) เนนการผลิตที่อาศัยองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
2) ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ด า นราคาสู ก ารหาจุ ด ขายที่ แ ตกต า ง แต ส ามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
3) ยกเลิกการสนับสนุนการใหสิทธิพิเศษในการลงทุน (BOI) กับอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
2.3 ภาคการบริการและการทองเที่ยว
ประเด็นปญหาสําคัญ
ขาดการกําหนดจุดขายที่แตกตางและเปนรูปแบบใหมที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการท อ งเที่ย วในรู ป แบบใหม ๆ ที่นํ าวั ฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น
มาใชเปนจุดขายใหม เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแตระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค เปนตน
3) ดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.1 ดานทุจริตคอรรัปชั่นและบริหารจัดการในระบบราชการ และการเมือง
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) มีการคอรรัปชั่นในระบบราชการ และการเมืองทุกระดับ
2) ขั้นตอนและการปฏิบัติงานทางราชการไมมีประสิทธิภาพและลาชา
3) ชองโหวของกฎหมายที่เอื้อใหเกิดการคอรรัปชั่นไดงาย

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ปราบปราบการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเขมขน โปรงใส และเปดโอกาสใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
2) กําหนดใหการปองกันและปราบปราบการทุจริตคอรรัปชั่นเปนวาระแหงชาติ
3) ปรั บ เปลี่ ย นขั้ น ตอนและแนวทางในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องส ว นราชการต า งๆ
ใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และมีการใหบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นปญหาสําคัญ
ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) กระจายการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สู ภู มิ ภ าคโดยการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การระบบ
สาธารณู ป โภคและการชลประทานอย า งเป น ระบบและเท า เที ย มกั น เช น ไฟฟ า น้ํ า ประปา ถนน
ระบบการสื่อสาร เปนตน
2) วิเคราะหวิจัย ดานการบริหารจั ดการพลั งงานและโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตสิน คา
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นปญหาสําคัญ
งานวิจัยมีความซ้ําซอน สิ้นเปลืองงบประมาณ และขาดการตอยอดสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่
สามารถนํามาใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) จัดตั้งศูนยรวมการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อลดความซ้ําซอนของงานวิจัย และลดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนนําไปสู ความรวมมื อกับภาคธุรกิจเพื่อตอยอดองคความรูสูการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑที่สามารถนํามาใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.4 ดานแรงงาน
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) ขาดการวางแผนการผลิตแรงงานอยางเปนระบบ และสามารถรองรับวิชาชีพที่ขาดแคลน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง
2) แรงงานมีอัตราคาจางต่ํา และมีความเหลื่อมล้ํากัน

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) มี ก ารประเมิ น ความต อ งการของตลาดเพื่ อ วางแผนการผลิ ต แรงงานอย า งเป น ระบบ
และสามารถรองรั บ วิ ช าชี พ ที่ ข าดแคลน เช น แรงงานภาคการบริ ก ารและการท อ งเที่ ย วที่ มี ทั ก ษะ
ดานภาษาตางประเทศ
2) ปรับอัตราคาจางแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น
3.5 ดานกฎหมาย
ประเด็นปญหาสําคัญ
กฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและไมเอื้อประโยชน
ตอการแขงขันทางการคาในเวทีโลก
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
ปฏิ รู ป กฎหมายที่ ล า สมั ย และเป น อุ ป สรรคต อ ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
อยางเปนระบบและเรงดวน
4) ปญหาและขอเสนอการปฏิรูปดานความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและโครงสรางภาษีไมเปนธรรม
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) การหลบเลี่ยงการเสียภาษี
2) โครงสรางการจัดเก็บภาษีไมเอื้อตอการพัฒนาทองถิ่น
3) ความไมเทาเทียมกันในการมีที่อยูอาศัย
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) จัดเก็บภาษีมรดกและภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา
2) ใหมีมาตรการบังคับใชกฎหมายในการจัดเก็บภาษีอยางเขมงวดและทั่วถึง
3) จัดตั้งกองทุนเพื่อที่อยูอาศัย (Housing Fund) เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทาง
ในการมีที่อยูอาศัยไดงายขึ้นและทั่วถึง
4) ขยายฐานการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะในฐานภาษีสําหรับผูที่มีรายไดสูง
5) จัดเก็บภาษีจากตลาดทุนและภาษีกําไรจากการขายทรัพยสิน (Capital Gain Tax)
6) กระจายงบประมาณจากส ว นกลางสู ท อ งถิ่ น อย า งเป น ธรรม หรื อ ตามสั ด ส ว น
จากการจัดเก็บภาษีรายไดของทองถิ่น
7) ควรมี การปรั บกติ กา กฎระเบี ยบในการจั ดเก็ บภาษี มู ลค าเพิ่ มจากปริ มาณสิ นค าที่ วางจํ าหน ายจริ ง
โดยไมคิดรวมถึงปริมาณสินคาที่จัดเก็บไวในสต็อก

5) การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นปญหาสําคัญ
ขาดการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูภาคการปฏิบัติ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงจากระดับทองถิ่น และสามารถเชื่อมโยง
สูระดับภูมิภาค
2) ขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ภ าคการปฏิ บั ติ อ ย า งเต็ ม รู ป แบบ
เชน การทําเกษตรทฤษฎีใหม การทําบัญชีครัวเรือน โดยเฉพาะการสอนใหนักเรียนรูจักการทําบัญชีครัวเรือน
เปนตน

2. ขอเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ
1) เผยแพรและประชาสัมพันธ สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรม ปรับโครงสรางการผลิต สูเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค (Creative Economy) ใชภูมิปญญา ทุนทางสังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และชวยลดปญหาโลกรอน (Green Technology)
2) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาภาคการเกษตรแหงชาติ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง
3) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบัน / องคกรการเกษตรในการพัฒนาชนบท ใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
เชนสงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรสมุนไพร ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบาน ใหมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ
ของคนในชุมชนอยางแทจริง สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ใหเปนรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เชน
ไซโล โรงสีชุมชน ลานตากขาวชุมชน โรงงานปุยอินทรียชุมชน เปนตน สงเสริมและรักษามาตรฐานการผลิตสินคา
ทางการเกษตรใหมีอัตลักษณของทองถิ่นอยางแทจริง เชน สินคาหนึ่งผลิตภัณฑตอหนึ่งตําบล (OTOP) สรางระบบ
ประกันสังคมใหกับเกษตรกร เชน การรักษาพยาบาล เปนตน
4) ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ ที่นําวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชเปนจุดขายใหม เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแตระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค
5) เผยแพรประชาสัมพันธกฎหมายที่เกี่ยวของกับประชาชน ในการมีสวนตอการพัฒนาทองถิ่น
หรือประเทศชาติอยางกวางขวาง
6)รณรงค และประชาสัมพันธการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ แกหนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมูเหลาอยางแพรหลาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1) กระทรวงอุตสาหกรรม
2) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
4) กระทรวงการคลัง
5) กระทรวงพาณิชย
6) กระทรวงอุตสาหกรรม
7) กระทรวงพลังงาน
8) สํานักนายกรัฐมนตรี
9) กรมประชาสัมพันธ
10) โครงการประสานงานพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-------------------------------------------

ขอเสนอแนวทางการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธดานสังคม

1. ขอมูลทั่วไป / สภาพปญหา
สภาพการเปลี่ยนแปลงแหงยุคสมัยโลกาภิวัตน สงผลใหสภาวะทางสังคมที่ชุมชนจะตองปรับเปลี่ยน
ตัวเองเพื่อจัดการกับโลกาภิวัตน ที่มีระเบียบใหมของโลก มีองคกรระหวางประเทศเกิดขึ้น และสังคมโลกที่ได
ปรั บเปลี่ ยนจาก สั งคมเกษตรกรรม สู สั งคมอุ ตสาหกรรม และสั งคมฐานความรู โดยสร างกระแส การเปลี่ ย นแปลง
ของวัฒนธรรมใน 5 กระแสหลัก คือ กระแสการสรางความทันสมัย กระแสความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว
กระแสความเปนเสรี กระแสความเปนสากล และกระแสการลบเลื อนขอบเขตประเทศ ซึ่ งประเทศไทย
ในฐานะที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติ จําเปนตองปรับเปลี่ยนกลไกของประเทศใหสอดคลองกับระเบียบใหม
ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน ที่กาวเขาสูระบบสังคมเศรษฐกิจฐานความรูเปนเงื่อนไขสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพการณ ดั งกล าว สั งคมไทยมี แนวโน มเปลี่ ยนแปลงจากสั งคมเครื อญาติ สู สั งคมป จเจกมากขึ้ น
ขาดการปฏิสัมพันธ และทํากิจกรรมรวมกันนอยลง สงผลใหประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็ก
และวั ย แรงงานลดลง ถึ งแม วา คนไทยจะได รับ การพั ฒ นาด า นการศึ กษาและสุ ขภาพเพิ่ม ขึ้น แต มีป ญหา
ดานสติปญญาของเด็ก ปญหาระบบการศึกษา การบริหาร การกระจายโอกาสการศึกษา ปญหาคอรรัปชั่น
ในวงราชการ ปญหาความเสื่อมศักดิ์ศรีของระบบราชการ ทําใหคนดีคนเกงหนีระบบราชการ ปญหาคุณธรรม
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
ประเด็นปญหาสําคัญและแนวทางการปฏิรูปดานสังคม
1) ปญหาดานการศึกษา
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2552) ยังไมบรรลุเปาหมาย
2) การจัดการศึกษายังไมไดมาตรฐานและยังไมบรรลุวัตถุประสงค
3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไมไดคุณภาพไมไดมาตรฐาน
4) การพัฒนานักเรียนยังไมเปนไปตามเปาหมาย หลักสูตรยังไมเหมาะสม ไมเพียงพอขาดวิชาศีลธรรม
วิชาหนาที่พลเมือง รวมถึงโอกาสเขาถึงการศึกษายังไมเปนธรรม
5) ทองถิ่นและประชาชนยังไมมีสวนรวมและอํานาจทางการศึกษา
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมทั้งภาคการศึกษา เอกชน
ศาสนา ประชาชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมอยางจริงจัง มีการกระจายอํานาจ จากสวนกลาง สูทองถิ่น
2) พัฒนาปรับปรุงใหการศึกษามีมาตรฐาน คุณภาพไมแพประเทศเพื่อนบาน
3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและคุณสมบัติ ใหสามารถดึงดูดคนมีความรู
ความสามารถมาประกอบอาชีพครู โดยคาตอบแทนอยางเหมาะสม
4) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ คุณธรรม โดยมีคุณลักษณะอยางนอย 3 อยาง
ความดี ปญญา และความสุข

5) ปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพิ่มวิชาศีลธรรมวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาประวัติศาสตรไทยในทุกระดับชั้น
อยางเพียงพอทั้งสาระและเวลาในการศึกษา
6) ใหฟนฟูความสําคัญของการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อใหเปนการฝกลักษณะนิสัยที่ดี
ใหเกิดผลอยางแทจริงในการปฏิรูป
2) ปญหาดานศาสนา
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) รัฐบาลไมมีนโยบายชัดเจนในการสงเสริมศาสนา ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 79
2) นักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจ ประชาชนและเยาวชน ยังไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของศาสนา ซึ่งเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาดานสังคมและประเทศชาติ
3) ขาดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอุปถัมภศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) รัฐบาลควรมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมศาสนา โดยมีแผนแมบทยุทธศาสตร ในการสงเสริมศาสนา
และคุณธรรมแหงชาติ
2) รณรงคใหนักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจ ประชาชนและเยาวชน ตระหนักในคุณคาของศาสนา
และคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีศาสนา คุณธรรมนําความรู
3) การศึ ก ษาจะต อ งมี ศ าสนาเป น รากฐานตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยะมหาราช
3) ปญหาดานวัฒนธรรม
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) ละทิ้งวัฒนธรรมไทย หันไปนิยมวัฒนธรรมตางประเทศที่ไมเหมาะสม
2) ขาดวัฒนธรรมที่เหมาะสม เชน วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตวัฒนธรรมในการทํางาน
3) ขาดวัฒนธรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหเกิดความเห็นแกตัวเห็นแกประโยชน
พวกพอง มากกวาประโยชนของประเทศชาติ
4) ขาดวัฒนธรรมประชาธิปไตยทําใหประชาธิปไตยของไทย ไมใชประชาธิปไตยที่แทจริง โดยประชาชน
ของประชาชน เพื่อประชาชน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) รัฐบาลตองรณรงคใหคนไทยทุกกลุม ประกอบดวย นักการเมือง นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษวัฒนธรรมที่พึงประสงค
2) ปลูกฝงวัฒนธรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ในคนไทยทุกกลุม เพื่อสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ
3) ใช มิ ติ นํ า ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย เพื่ อ ให ก ารเมื อ งของไทย
เปนประชาธิปไตยที่แทจริงและยั่งยืน

4) ปญหาความขัดแยงและ การแตกความสามัคคีของคนในชาติ
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) เกิดความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางคนในชาติ เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และอุดมการณทางการเมือง
และสังคม ทําใหแบงแยกเปนฝกเปนฝาย มีการชุมนุมที่เกินขอบเขตของกฎหมาย เกิดการจลาจล ใชอาวุธสงคราม
ทํารายประชาชน
2) ความขัดแยงอยางรุนแรงของคนในชาติกอใหเกิดความเสียหายทาง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การลงทุน
การทองเที่ยวและภาพพจนของประเทศ
3) ขาดการปลูกฝงในเรื่องความสามัคคีซึ่งเปนหลักธรรม และพระบรมราโชวาท สําคัญจึงทําให
เกิดความแตกแยก แตกความสามัคคี สมานฉันท
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ปลู ก ฝ ง ความสามั ค คี ระหว า งคนในชาติ ใ ห คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องส ว นรวม
ของประเทศชาติมากกวาประโยชนของสวนตน
2) ปฏิ บั ติ ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็ จประเจ าอยู หั วที่ พระราชทานในวั นที่ 9 มิ .ย. 2549
เรื่องเมตตาธรรม สามัคคี สุจริตธรรมและเที่ยงธรรม
3) ปลู ก ฝ ง ความเสี ย สละประโยชน ส ว นตนเพื่ อ ประโยชน ส ว นรวม และประโยชน
ของประเทศชาติ
5) ปญหาดานทุจริต
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) การทุจริตมีเพิ่มมากขึ้น และรุนแรงยิ่งขึ้น โดยทําเปนขบวนการรวมมือกันระหวางนักการเมือง ขาราชการ
และนักธุรกิจ
2) ประเทศไทยถูกจัดลําดับความโปรงใสในอันดับที่ต่ํา โดยไดคะแนนเพียง 3.4 เต็ม 10
3) การทุจริตเปนปญหาสังคมที่รายแรงปญหาหนึ่งที่กระทบกระเทือนตอความเปนอยูของประชาชน
ตอเศรษฐกิจของประชาชน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) รัฐบาลควรถือปญหาการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และเปนนโยบายที่สําคัญ
2) รัฐบาลควรรณรงคการปลูกฝงความชื่อสัตย สุจริต คานิยม ตอตานการทุจริต
3) รัฐบาลควรมียุทธศาสตรในการสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริต
4) รัฐบาลควรกําหนดใหป 2554 ซึ่งเปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุ 84 พรรษาเปนป
แหงความซื่อสัตย สุจริต
6) ปญหาดานยาเสพติด
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) ปญหายาเสพติดไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ปรากฏวาเยาวชนเปนทาสของยาเสพติดมากขึ้น
ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว ปญหาสุขภาพ

2) การปราบปรามยาเสพติดยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะผูผลิตและผูคามีอิทธิพล
ทางการเงินและทางการเมือง
3) ปญหายาเสพติดแพรระบาดในทุกจังหวัด ในสถานศึกษา ชุมชน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตองรวมกันในการแกไขปญหายาเสพติด
และรัฐบาลจะตองลงโทษผูผลิตและผูคาอยางรุนแรง
2) ควรนําศาสนาโดยเฉพาะหลักธรรมของศาสนามาใชในการปองกันแกไขยาเสพติด ทั้งในดานอุปสงค
และอุปทาน
7) ปญหาดานชุมชน
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) การพัฒนาชุมชนทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร ยังไมสามารถพึ่งตนเองได
2) รัฐบาลใชนโยบายประชานิยมแกชุมชนเพื่อใชชุมชน เปนฐานทางการเมือง ทําใหชุมชนออนแอ
3) ชุมชนขาดผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณธรรม
4) ชุมชนขาดนโยบาย แผนและยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) รัฐบาลควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเปนพิเศษ เพราะชุมชนเปนรากฐานที่สําคัญของสังคม
หากชุมชนเขมแข็งสงผลใหประเทศชาติเขมแข็ง
2) สงเสริมสนับสนุนประชาชนและชุมชน รวมกลุมกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองใหมีความเขมแข็ง
และพึ่งตนเองได
3) ใหชุมชนปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อเปนภูมิคุมกันในการบริหารและพัฒนาชุมชน
4) สภาที่ปรึกษาฯควรใหความสําคัญกับชุมชนเปนพิเศษโดยมีคณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ
8) ปญหาอบายมุข
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) คนไทยจํานวนมากตกเปนทาสของอบายมุขโดยเฉพาะ เสพสุรา การพนัน
2) การพนัน โดยเฉพาะการเลนเกมส การพนันบอล ไดระบาดในหมูเยาวชนอยางรุนแรง
เยาวชน ตกเปนทาสการพนัน ไมสนใจในการศึกษา ประพฤติตนเสียหาย
3) การพนัน เสพสุรา ไดระบาดเขาไปในชุมชนทําใหเกิดความเสียหายแกชุมชน เชน เกี่ยวกับการทํางาน ทํา
ใหเกิดอาชญากรรม ชุมชนออนแอ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) รัฐบาลควรสงเสริมบทบาทศาสนา ในการแกปญหาอบายมุข
2) รัฐบาลควรใชมาตรฐานทางกฎหมายอยางเครงครัดในการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับ การพนัน สุรา และสถานบริการ
3) รัฐบาลและสถานศึกษา ควรสงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรค เรื่อง กีฬา ดนตรี ลูกเสือ ยุวกาชาด
ศิลปวัฒนธรรม การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน เพื่อปองกันไมใหเยาวชนตกเปนทาสของอบายมุข

2. ขอเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ
1) ประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เครือขายภาคประชาชน เขามามีสวนรวมพัฒนาปรับปรุงการศึกษา ใหมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการศึกษาภาครัฐ
ภาคเอกชน ดานศาสนา และระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยใชสื่อ
ทุกรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง
2) ประชาสัมพันธ รณรงค สงเสริม ใหประชาชนทุกหมูเหลา ตระหนักในคุณคาของศาสนา
โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดศาสนาและคุณธรรมนําความรู
3) ประชาสัมพันธ รณรงค สงเสริม ใหคนไทยทุกหมูเหลา มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
อนุรักษวัฒนธรรม ปลูกฝงวัฒนธรรมรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
4) ประชาสั ม พั น ธ รณรงค ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ค นไทยทุ ก หมู เ หล า ตระหนั ก ถึ ง ความรั ก
ความสามั ค คี ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และความเสี ย สละประโยชน ส ว นตนเพื่ อ ประโยชน ส ว นรวม
ของประเทศชาติ
5) ประชาสัมพันธ ใหประชาชน ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด ที่สงผลกระทบรายแรง
ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และทุกคนตองเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2) กระทรวงศึกษาธิการ
3) กระทรวงสาธารณสุข
4) กระทรวงมหาดไทย
5) กระทรวงวัฒนธรรม
6) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7) กระทรวงยุติธรรม
8) สํานักนายกรัฐมนตรี
9) กรมประชาสัมพันธ

----------------------------------------------------------------

ขอเสนอแนวทางการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ขอมูลทั่วไป / สภาพปญหา
การเปลี่ ย นแปลงสภาวะด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ที่ เ กิ ด จากการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา ลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ เปนปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในขณะที่ปญหา
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญในลําดับรองลงมา ไดแก มลพิษทางอากาศ มลพิษจากของเสียอันตรายชุมชน มลพิษ
จากขยะ และมลพิษทางน้ํา เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมและทิศทางของปญหา พบวา ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติคอยๆ ลดลง
แต ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งภาวะโลกรอน การเกิดภัยพิบัติ และน้ําทวมฉับพลันบอยครั้ง พื้นที่เสี่ยงตออุทกภัย
และวาตภัยเพิ่มขึ้น สงผลใหปจจัยการผลิตของภาคเกษตร ทั้งที่ดินและน้ํา มีปริมาณและคุณภาพลดลง รวมถึง
การเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชอาหาร มาเปนพืชพลังงาน
แมวาจะมีการปรับเปลี่ ยนการเพาะปลู กไปสู พืชพลั งงานเพิ่มขึ้น แตประเทศไทยยังจําเปนตองพึ่ ง
พลังงานจากตางประเทศ ที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และคาใชจาย
ของประชาชนทุกระดับ การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยก็ยังมีขอจํากัดดานพื้นที่ และอยูระหวาง
ศึกษาวิจัย โครงการดานพลังงานในอนาคตจึงเปนไปไดยาก ทําใหประเทศไทยขาดความมั่นคงทางดานพลังงาน
ประเด็นปญหาสําคัญและแนวทางการปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ปญหาดานทรัพยากรปาไม
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) พื้นที่ปาไมลดลง
2) นายทุนบุกรุกปาเพื่อถือครองพื้นที่
3) กรมปาไม ไมสามารถรักษาพื้นที่ปาได
4) แนวเขตปาไมไมชัดเจน
5) การใหเชาพื้นที่ปาไม
6) ปญหาการขายคารบอนเครดิตใหกับตางชาติ
7) การตัดไมบริเวณชายแดน
8) การประกาศพื้นที่อุทยานทับซอนพื้นที่ทํากินของประชาชน

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ควรจํากัดจํานวนที่ดินสําหรับผูถือครอง
2) ควรยุบกรมปาไม เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการรักษาพื้นที่ปา
3) ปกแนวเขตปาไมใหชัดเจน
4) สนับสนุนงบประมาณแกธนาคารตนไม
5) ควรเลิกการใหเชาพื้นที่ปา
1.2 ปญหาดานทรัพยากรน้ํา
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) ปญหาความขัดแยงกันในการใชน้ําระหวาง ผูประกอบธุรกิจนากุงกับชาวนา
2) ปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวางชาวบางปะกงและชลบุรี
3) ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
4) ปญหาการปลูกสิ่งกอสรางลุกล้ําไปในแมน้ําเจาพระยา
5) ปญหาในการจัดเก็บน้ําฝน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) รัฐควรสงเสริมใหประชาชนขุดสระเก็บกักน้ําในพื้นที่ของตนเองเพื่อใชในการเกษตร
หรือประชาชนดําเนินการเอง
2) ควรใชระบบทอสงน้ํา โดยให อบจ. ดูแลทอเมนรวมกับเทศบาล และให อบต.ทําหนาที่
กระจายน้ําสูทองถิ่น โดยการติดมิเตอร และใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
1.3 ปญหาดานทรัพยากรแร
ประเด็นปญหาสําคัญ
การขุ ดแร ท องคํา และโปแตส
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือทํ า ให สูญเสี ยทรั พยากร
และกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
รัฐควรมีนโยบายในการอนุรักษแรทองคําและแรโปแตสไวใหคนรุนหลังไดใชประโยชน
1.4 ปญหาดานที่ดิน
ประเด็นปญหาสําคัญ
นายทุนถือครองที่ดินจํานวนมากแตไมไดใชประโยชน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
ควรออกกฎหมายจัดการกับเจาของที่ดินที่ไมนํามาใชประโยชน
2. ปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอม
2.1 ปญหาดานขยะชุมชน
ประเด็นปญหาสําคัญ
การกําจัดขยะที่ไมมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ควรใชมาตรการในการเก็บคาบริการจัดการขยะโดยคิดตามน้ําหนักของขยะ และหากมีการ
คัดแยกขยะก็คิดคาบริการใหถูกลง
2) ใชมาตรการจับและปรับกับคนที่ทิ้งขยะไมถูกที่
2.2 ปญหาดานน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) การระบายน้ําเสียชุมชนลงแหลงน้ํา ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
2) น้ําในแมน้ําลําธารมีสารพิษเจือปนเนื่องจากการใชสารเคมีในการเกษตร
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
ควรมีมาตรการในการควบคุมการใชสารเคมีในการเกษตร โดยหามมิใหใชในบริเวณแหลงตนน้ํา
2.3 ปญหาดานมลพิษทางอากาศ
ประเด็นปญหาสําคัญ
ผลกระทบ มลพิษทางอากาศและเสียงจากการระเบิดหินและการโมหิน (โรงสีหิน)
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
รัฐตองควบคุม
2.4 ปญหาดานการปลูกสิ่งกอสราง
ประเด็นปญหาสําคัญ
การปลูกสิ่งกอสรางทําใหบดบังทัศนียภาพและโบราณสถาน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
ควรกําหนดความสูงของสิ่งปลูกสราง บริเวณรอบโบราณสถาน เพื่อไมใหบดบังทัศนียภาพ
ของโบราณสถาน
3. ปญหาดานพลังงาน
ประเด็นปญหาสําคัญ
ปญหาขาดแคลนแหลงพลังงาน
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
สนับสนุนการใชพลังงานแสงอาทิตย อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
4. การบูรณาการในพื้นที่ของหนวยงานราชการ กับการมีสวนรวมของประชาชน
4.1 เรื่องของกฎหมาย
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) การขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม
2) การไมบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
3) กฎหมายไมเอื้อตอการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางแทจริง

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ควรมีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไวดวยกัน เพื่อใหงายตอการคนหาของประชาชน
และเผยแพรขอมูล ใหประชาชนไดรับทราบ เหมือนกับรัฐธรรมนูญ
2) บังคับใชและติดตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
3) ควรปฏิรูปองคกรดานสิ่งแวดลอม
5. อื่นๆ
ประเด็นปญหาสําคัญ
1) ประชาชนไมไดรับรูขอมูลจากหนวยของรัฐ
2) นโยบายรัฐที่ทํารายประชาชนเนื่องจากผลประโยชนทับซอน
3) โครงการไทยเขมแข็งไมโปรงใส
4) การปฏิรูปประเทศไทย
ขอเสนอแนวทางการปฏิรูป
1) ควรปฏิ รู ป ฐานข อ มู ล ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ให เ ป น ฐานข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งชั ด เจน
และสามารถใชไดกับทุกหนวยงาน โดยอาศัยเทคโนโลยี GIS และ MIS ในการจัดทําขอมูล
2) ควรเอื้อใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูล
3) ควรจัดทําขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายตัวของโลหะหนักในดิน ในตะกอนทองน้ํา ของประเทศ
4) ควรยกเลิกโครงการไทยเขมแข็ง
5) ควรพิมพกฎหมายแจกประชาชน
6) การปฏิรูปประเทศไทยตองปฏิรูปเพื่อประชาชนจริงๆ
7) ควรปฏิรูปสิ่งแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรมดวย
8) การใหอนุญาตและการสงเสริมของ BOI ตอตางชาติ
9) การจัดสรรงบประมาณไมตรงกับความตองการของประชาชน
10) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงชีวิตสัตว

2. ขอเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ
1) รณรงค ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนตระหนั ก และมี ส ว นร ว มในการบริ โ ภคอย า งยั่ ง ยื น
และเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในดานปาไม แรธาตุ ที่ดิน ขยะมูลฝอย น้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
มลพิษทางอากาศและเสียง
2) ประชาสั ม พั นธ สนั บ สนุ นให ทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การระบบน้ํ า
เพื่อการอุปโภค บริโภค ในภาคอุตสาหกรรม การเก็บกักน้ํา และระบบชลประทานเพื่อใชในการเกษตรอยาง
เปนรูปธรรม
3) ประชาสั มพั นธ สนับ สนุ นการผลิ ต และการใช พลั ง งานทดแทน โดยเฉพาะเชื้ อเพลิ ง
ชีวภาพและชีวมวล เชนแกสโซฮอล ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ตลอดจนการวิจัยที่พัฒนาพลังงานทดแทน
ทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง

4) เผยแพร ประชาสัมพันธ ปองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ที่ สอดคลอ งและเหมาะสม
กับพื้นที่เสี่ยงภัยในแตละภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น
5) เผยแพร ประชาสัมพันธ สนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3) กระทรวงอุตสาหกรรม
4) กระทรวงยุติธรรม
5) กระทรวงมหาดไทย
6) สํานักนายกรัฐมนตรี
7) กรมประชาสัมพันธ
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