




พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
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	 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พระมหากษัตริย์นักพัฒนา 
ผูท้รงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจินานปัการ	เพือ่บำบดัทกุข	์บำรงุสขุ	ใหแ้กพ่สกนกิร	และทรงนำความสขุอยา่งยัง่ยนืสูช่าวไทย 
และชาวโลก	โดยได้พระราชทาน	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร 
ชาวไทยมานานถึง	๔๗	ปีแล้ว	 โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่อย่างมุ่งมั่น	ซึ่งในปี	๒๕๔๓	ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่อง	“ธนาคารสมอง”  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกษียณอายุแล้ว	ซึ่งมีความรู้	ความสามารถมาอาสาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่ว 
ทุกภูมิภาคของประเทศ	ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเข้าพระราชหฤทัยในความเดือดร้อนทุกข์ยาก 
ของราษฎร	 โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร	 เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระราชดำริริเริ่ม	 “โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร”	ขึน้ในป	ี๒๕๕๒	ซึง่ดำเนนิการตอ่เนือ่งถงึปจัจบุนั	และเมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชยเ์ปน็พระมหากษตัรยิ ์
รัชกาลที่	๑๐	แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	ตั้งแต่วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนน	ีพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ	ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 
เมื่อวันที่	 ๔	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ความว่า	 “เราจะสืบสาน	 รักษา	และต่อยอด	และครองแผ่นดินโดยธรรม	 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร ีทรงสนพระราชหฤทยั 
งานด้านการพัฒนาเป็นอย่างมาก	ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาเยือน	สศช.	ถึง	๓	ครั้ง	เพื่อทรงรับฟัง 
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 รวมทั้งเสด็จฯ	 เยี่ยมชมการพัฒนาตามโครงการ 
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	ซึ่ง	สศช.	 เป็นฝ่ายเลขานุการ	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จเป็น 
องค์ประธานการประชุมสัมมนาของ	สศช.	พระราชทานสัมภาษณ์แก่สำนักงานฯ	ตลอดจนเสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย					

	 ตลอด	๗	ทศวรรษที่	สศช.	ได้ปฏิบัติภารกิจวางแผนพัฒนาประเทศภายใต้ร่มพระบารมีของทุกพระองค์	 
สศช.	ไดม้โีอกาสรบัใชเ้บือ้งพระยคุลบาท	และไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	ในพระราชกรณยีกจิทีข่อนอ้มอญัเชญิมากลา่ว 
ในที่นี้	 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของทุกพระองค์	 ที่ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกรชาวไทย	 
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา	สำนักงานฯ	ขอเทิดไว้เหนือเกล้าฯ	ชาวสภาพัฒน์ตลอดไป

พระมหากรุณาธิคุณ
เทิดไว้เหนือเกล้าฯ	ชาวสภาพัฒน์



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

พระราชทาน	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 3

 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน 
พระราชดำรัสชี้แนะ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่พสกนิกร 
ชาวไทยมาโดยตลอดกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข  
เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
และยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน ์และความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  
 สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผน 
ของประเทศ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วม 
กลั่นกรองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สรุปออกมาเป็นนิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราช 
วนิจิฉยั ซึง่พระองคท์รงพระกรณุาปรบัปรงุแกไ้ขพระราชทาน  
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม 

* พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามประกาศ พระราชโองการ  
เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ใช้บังคับ ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และยังให้คงใช้ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชานุญาตให้ สศช. นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป ซึ่ง สศช. ได้อัญเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทาง 
ในการวางแผนพัฒนาประเทศ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) จนถึง 
แผนฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)* ในปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ สศช. ได้ริเริ่มสร้างขบวนการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยจัดกิจกรรมและจัดทำ 
สือ่ประชาสมัพนัธ ์เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และขยายผล 
การประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปยงัภาคสว่นตา่ง ๆ   
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
และกวา้งขวาง จนในปจัจบุนัคนไทยจำนวนมากไดต้ระหนกั 
ในคุณค่าและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น 
กรอบแนวคิดหรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ช่วยให้รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง และพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง อันเป็น 
การเสรมิสรา้งพลงัใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาอยา่งสมดลุ  
มั่นคง และยั่งยืน 
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 ไมเ่พยีงเฉพาะคนไทยเทา่นัน้ นานาประเทศทัว่โลก 
ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และยกย่องสรรเสริญ 
พระเกียรติคุณ โดยองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายเหรียญ “Lifetime Achievement  
Award on Human Development” ซึ่งเป็นรางวัล 
ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และต่อมาสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาตปิระจำประเทศไทย (UNDP) ไดจ้ดัทำรายงาน 
การพัฒนาคนของประเทศไทยปี ๒๕๕๐ เรื่อง “เศรษฐกิจ 
พอเพียงกับการพัฒนาคน” เผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 นอกจากนี ้เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๐ องคก์าร 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรอื ยเูนสโก ไดก้ลา่วสดดุถีวายราชสกัการะแสดงความอาลยั 
แดพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับสมาชิกยูเนสโก เนื่องใน 
การประชมุวนัสนัตภิาพโลกนานาชาต ิ๒๐๑๗ จดัโดยองคก์าร 
พทุธศาสนกิสมัพนัธแ์หง่โลก ทีส่ำนกังานใหญอ่งคก์ารยเูนสโก  
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ จำนวนกว่า ๓๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งขับเคลื่อนและถอดบทเรียน 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชทานพระราชดำริ	“ธนาคารสมอง”
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 สบืเนือ่งจากพระราชดำรสัของสมเดจ็พระนางเจา้ 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุม 
มหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื่องในมหามงคลสมัย 
เฉลิมพระชนมพรรษา มีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่อง  
“ธนาคารสมอง” โดยการให้ผู้เกษียณอายุที่ได้สั่งสมความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นเวลายาวนาน 
ได้สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมต่อไป  
 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒๕๔๓ มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เปน็หนว่ยทะเบยีนกลางธนาคารสมอง  
ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียกว่า “วุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง” จำแนกเป็นสาขาตามความเหมาะสม  
ขับเคลื่อนและประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ 
วุฒิอาสาฯ ได้ทำงานพัฒนาประเทศตามพระราชประสงค์ 
 “ธนาคารสมอง” จึงเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งจากภาครัฐ  

ภาคเอกชน และผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพดี  
มีความพร้อม และสมัครใจที่จะนำปัญญา ความรู้ และ 
ประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทน  
มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ทำงานทั้งในลักษณะปัจเจก 
และรวมกลุ่ม ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  
องค์กร หรือชุมชนต่าง ๆ และริเริ่มกิจกรรมที่สนใจและ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ปจัจบุนั มวีฒุอิาสาฯ ทัว่ประเทศ จำนวน ๕,๓๒๙ คน  
(ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๓) แบ่งตามความเชี่ยวชาญ  
๒๑ ด้าน โดย สศช. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บเพจ  
“วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถ 
เรียกใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สศช. www.nesdc.go.th  
เพื่อสืบค้นหาผู้ เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้ตรงตาม 
ความต้องการ
 การดำเนินงานที่ผ่านมาของวุฒิอาสาฯ มีความ 
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการ 
เป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท  
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และ สศช. รวมถงึการนำความรู ้ประสบการณ ์ความเชีย่วชาญ 
มาชว่ยงานในระดบัพืน้ที ่ทัง้ในรปูแบบของการเปน็ทีป่รกึษา 
วิทยากรให้ความรู้ จัดการสาธิต ฝึกอบรม ติดตามดูงาน  
ตลอดจนเป็นผู้นำในการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 
ทกุภาคสว่น และหนนุเสรมิการทำงานของหนว่ยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร กลุ่มต่าง ๆ เพื่อ 
ยงัประโยชนก์ารพฒันาพืน้ทีต่รงตามความตอ้งการของชมุชน 
และบริบทของแต่ละภูมิสังคม
 ด้วยการอุทิศแรงกายแรงใจและพลังที่เข้มแข็ง 
ของวุฒิอาสาฯ ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีโครงการ 
ที่เกิดจากการขับเคลื่อนและประสานงานของวุฒิอาสา 
ธนาคารสมองมากกว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ ครอบคลุม 
ทั้งการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์และฟื้นฟ ู
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา 
เพือ่ความมัน่คง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาประเทศ 
ทั้งสิ้น   
 จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเปิดโอกาส
ให้ผู้เกษียณอายุที่ยังมีความรู้ความสามารถ และมีจิตอาสา 
มาร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาประเทศชาติและ 
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ 
ประจักษ์แล้วว่า พระราชดำรัสในครั้งนั้น มีคุณูปการ 
ตอ่ประเทศชาตอิยา่งใหญห่ลวง นบัเปน็พระมหากรณุาธคิณุ 
อย่างหาที่สุดมิได้



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน	“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามกุฎราชกุมาร”

สร้างอนาคตแก่เด็กและเยาวชนไทย	
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 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เมือ่ครัง้ทรงดำรงพระราชอสิรยิยศเปน็สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  
ไดต้ามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปในท้องถิ่นทุรกันดารในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงพบเห็นเยาวชน 
ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก 

 ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการมุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย จึงได้มีพระราชดำริให้ดำเนิน  
“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนา 
ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพแกเ่ยาวชนไทย โดยทรงนำพระราชทรพัยส์ว่นพระองคแ์ละเงนิบรจิาคโดยเสดจ็พระราชกศุล 
มาพระราชทานเปน็ทนุการศกึษาใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนทีม่ฐีานะยากจน และมชีวีติความเปน็อยูย่ากลำบาก แตม่คีวามประพฤตดิ ี 
มคีณุธรรม ขยนัหมัน่เพยีร มคีวามสามารถในการศกึษา ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษาตอ่เนือ่งในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน  

 ในปตีอ่มาไดม้พีระราชดำรใิหจ้ดัตัง้ “มลูนธิทินุการศึกษาพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร 
(ม.ท.ศ.)” ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาอยู่ภายใต้มูลนิธิฯ  
เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะกลับไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
และสังคมต่อไป 

 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย  
ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงเปน็องคป์ระธานกรรมการดว้ยพระองคเ์อง และมคีณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นงาน ม.ท.ศ.  
และการติดตามประเมินผลฯ ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการ 
ระดบัจงัหวดัจากทกุจงัหวดั ซึง่มผีูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ประธาน เพือ่รว่มดำเนนิกระบวนการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม 
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จากทุกจังหวัดเข้าเฝ้าฯ รับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ  โดยมีสภาพัฒน์เป็นหน่วยงานหลัก 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงการอดุมศกึษา  
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา รว่มสนบัสนนุดำเนนิโครงการฯ ดา้นตา่ง ๆ  รวมทัง้ 
พัฒนาศักยภาพและเครือข่ายนักเรียนทุนฯ โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นอกจากนี ้พระองคไ์ดพ้ระราชทานหลกัการใหก้ระจายทนุครบในทกุจงัหวดั และดำเนนิการแสวงหา คดัเลอืก คดัสรร  
และกลั่นกรอง จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุน โดยการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  
ม.ท.ศ. ตัง้แตป่ ี๒๕๕๒-๒๕๕๙ ไดจ้ดัสรรทนุพระราชทานใหก้บัผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ซึง่ผา่นกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร  
จากระดับจังหวัด มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอบทานจากส่วนกลาง จนสามารถกลั่นกรองได้นักเรียนทุนฯ  
รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๘ ไปแล้วรวม ๑,๒๒๘ ราย และต่อมาในปี ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงหลักการแนวคิดแนวทางหลักเกณฑ ์
การดำเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย ยึด ๓ หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่  
เกณฑ์เรียนดี เกณฑ์ความประพฤติดี และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งปรับเพิ่ม 
ให้มีการคัดกรองขั้นสุดท้าย และกำหนดให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน นอกจากนี้ ได้ปรับให้เชื่อมโยงกับโครงการ 
กองทุนการศึกษา โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษา ให้เข้ามาสู่การเป็นนักเรียนทุน ม.ท.ศ.  
โดยเริ่มใช้ในการคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เป็นต้นมา 

 นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว รวม ๑๒ รุ่น จำนวน ๑,๙๓๕ ราย  
จากทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ รวมเงนิทนุพระราชทานไปแลว้จำนวน ๕๓๔ ลา้นบาท ซึง่ขณะนีน้กัเรยีนทนุรุน่ที ่๑ ถงึรุน่ที ่๕  
ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว ๕๔๖ ราย และส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพแล้ว  
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนตัว โดยผู้ที่ทำงานแล้วร้อยละ ๖๘ คืนถิ่นกลับไปทำงาน 
ในภูมิภาคที่รับทุน และบางส่วนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ได้มีโอกาส 
ที่จะศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประกอบอาชีพ กลับไปทำงานในท้องถิ่นของตน  
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป 



พระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเทิดไว้เหนือเกล้าฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) หรอืสภาพฒัน ์หลายยคุหลายสมยั ที่สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
ไดเ้สดจ็พระราชดำเนนิเปน็การสว่นพระองคม์าทรงเยอืน สศช. ถงึ ๓ ครัง้ และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 
ตามที่ สศช. ขอพระราชทาน ดังนี้
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เสด็จฯ	สภาพัฒน์	ครั้งแรก

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำเนนิพรอ้มดว้ย 
นสิติปรญิญาเอก สาขาพฒันศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร มายงั สศช. เมือ่วนัจนัทรท์ี ่๖ กนัยายน 
๒๕๒๕ เพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕” โดยมี นายประกอบ   
จ๋วงพานิช รองเลขาธิการ สศช. ในขณะนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายการต้อนรับ
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เสด็จฯ	ทอดพระเนตรการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณาจารย์และนักเรียน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ทัศนศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ 
ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ณ จงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัระยอง เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ สงิหาคม  ๒๕๓๓ โดยม ีดร.พสิฎิฐ  ภคัเกษม  
เลขาธิการ สศช. ในขณะนั้น นำทีมรับเสด็จ



ท ศ ว ร ร ษ
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการ 
สว่นพระองคม์ายงั สศช. เมือ่วนัพธุที ่๒ กรกฎาคม  ๒๕๓๙ เพือ่ทรงรบัฟงัการบรรยายสรปุเรือ่ง “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
แหง่ชาต ิฉบบัที ่๘” (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔) โดยม ีดร.สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิาร สศช. ในขณะนัน้ ขา้ราชการและเจา้หนา้ที ่
สศช. พร้อมใจเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน  

เสด็จฯ	สภาพัฒน์	ครั้งที่	๒
ทรงรับฟังการบรรยายสรุปแผนฯ	๘
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เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ	

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
เสด็จเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ ด้วยอาหารและโภชนาการ” ซึ่งเป็นการสัมมนา 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  
๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดย สศช. ขณะนั้นมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นเลขาธิการฯ วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙–๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ
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เสด็จฯ	สภาพัฒน์	ครั้งที่	๓
ทรงรับฟังการบรรยายสรุปแผนฯ	๑๑

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงรับฟังการบรรยายสรุป 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ 
สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ สศช. เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕  
โดยม ีดร.สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา นายอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ  
เลขาธิการ สศช. ในขณะนั้น พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
สศช. เฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน
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เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี	๒๕๕๕	ของ	สศช.	

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน และมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมประจำปี ๒๕๕๕ ของ สศช. เรื่อง “อนาคต 
ประเทศไทยบนเสน้ทางสเีขยีว” พรอ้มทรงรบัฟงัการอภปิราย และทอดพระเนตรนทิรรศการ ณ หอ้งแกรนดไ์ดมอนดบ์อลรมู 
ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
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พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

  สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระราชวโรกาสให ้ 
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” นำคณะผู้บริหาร สศช. และทีมงานจัดทำหนังสือเข้าเฝ้าฯ  
เพื่อขอพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประสบการณ์ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  เมือ่วนัจนัทรท์ี ่๒๐ มถินุายน ๒๕๕๔ ณ อาคารชยัพฒันา 
สวนจิตรลดา
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เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน 
ไปทรงเยี่ยมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานรว่มระหวา่งไทย-เมยีนมา เพือ่การพฒันา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง JCC ฝ่ายไทย พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. 
ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงาน ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘



สารนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ครบรอบ ๗๐ ปี วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



สาร
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสการจัดพิมพ์หนังสือ “๗ ทศวรรษ สภาพัฒน์”
 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พุทธศักราช ๒๕๖๓

  ตลอดระยะเวลา ๗ ทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการวางแผนพัฒนา 

และการใหค้ำปรกึษาแนะนำแกร่ฐับาลในการกำหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์และมาตรการในการพฒันาประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำและการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่รัฐบาลมอบหมาย 

อาทิ การร่วมบริหารสถานการณ์และการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหง่ชาต ิไดใ้ชค้วามรูท้างวชิาการชว่ยแกไ้ขปญัหาการพฒันาประเทศ และวางแผนเพือ่รองรบัความเปลีย่นแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ผมขอชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ทุกคน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อนำประเทศและสังคมไทยสู่ความสมดุล มั่นคง 

ทำให้พี่น้องประชาชนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดมา

  เนื่องโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้ง 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน  

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป 

                                          พลเอก

    (ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี



 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครบรอบ ๗๐ ปี ในวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผมขอแสดงความยินดี และขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

 “สภาพัฒน์” เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า  
โดยได้พิจารณากำหนดแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงกลั่นกรองแผนงาน/ 
โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณากรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
และการกำหนดนโยบายระดับชาติให้ทันต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ในการปฏบิตัภิารกจิดงักลา่ว คณะกรรมการบรหิารและประชาคมสภาพฒันไ์ดน้อ้มนำแนวพระราชดำรแิละหลกัการ 
ทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และพระปฐมบรมราชโองการ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความว่า “เราจะสืบสาน  
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแนวทางสำคัญ 
ในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งจัดทำความเห็นเพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย 
และมาตรการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ 
ประชาชนเสมอมา

 ในวาระอันเป็นมงคลครบรอบ ๗๐ ปีของสภาพัฒน์ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครอง ปกป้องรักษา และดลบันดาลให้ประชาคมสภาพัฒน์ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ  
ทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสภาพัฒน์และประเทศชาติสืบไป   

    (นายสนิท  อักษรแก้ว)
    ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สาร
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



 ตลอด ๗๐ ปี “สภาพัฒน์” ได้มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลา ๒-๓ ป ี
ที่ผ่านมา สภาพัฒน์ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญยิ่ง คือเป็นฝ่ายเลขานุการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาต ิ
และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจสำคัญและท้าทายอย่างยิ่ง

 สภาพฒันจ์งึไดป้รบัปรงุโครงสรา้งองคก์รและกฎหมายหลกั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ โดยราชกจิจานเุบกษา 
ได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น  
“สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต”ิ รวมทัง้ไดก้ำหนดหลกัเกณฑก์ารจดัทำและตดิตามประเมนิผลการดำเนนิการ 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตใิหม ่เพือ่ใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกบัยทุธศาสตรช์าต ิและแผนการพฒันาประเทศ 
ในระดับต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ ขณะที่ทั่วโลกและประเทศไทยประสบวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ที่สร้างผลกระทบอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพัฒน์ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญ 
ในการกลัน่กรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้โดยเฉพาะในสว่นแผนงานฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสงัคมภายใตก้รอบวงเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ ลา้นบาท  
ซึ่งประชาคมสภาพัฒน์ได้ทุ่มเทสรรพกำลังดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

 ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของสภาพัฒน์ ผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและกรรมการสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ทุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจจนสามารถนำพาสภาพัฒน์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
มาจนถึงวันนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โปรดคุ้มครองทุกท่านให้มีสุขภาพที่เข็งแรง  
เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป  

          
    (นายทศพร  ศิริสัมพันธ์)
    เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สาร
เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)



 ๗๐ ปีที่ผ่านมา สภาพัฒน์เป็นองค์กรสำคัญทำหน้าที่วางแผนและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๙๓ จนถึงปัจจุบัน

 ปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้างไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย ผลกระทบ 
ทีเ่กดิขึน้ทำใหส้ภาพฒันต์อ้งมภีารกจิเรง่ดว่นในการเสนอมาตรการแกไ้ขปญัหาและฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการกลัน่กรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้ ตลอดจนภารกิจต่อเนื่องไปในอนาคต เช่น การบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผน 
การปฏิรูปประเทศ ขณะที่สภาพัฒน์อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) เป็นต้น

 จากสถานการณ์และภารกิจดังกล่าว ทำให้เราต้องปรับการทำงานในอนาคตให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว เพื่อให้
พรอ้มตอ่การวเิคราะหส์ถานการณท์ีม่คีวามหลากหลายและซบัซอ้นเพิม่มากขึน้บนพืน้ฐานของหลกัวชิาการ โดยใชท้รพัยากร 
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานเป็นทีม และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ และเป็นทีมที่พร้อมเรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

 ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ผมขอขอบพระคุณท่านประธานและกรรมการ สศช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
ทัง้ในอดตีและปจัจบุนั ทีไ่ดร้ว่มแรงรว่มใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กำลงัและเปน็แบบอยา่งในการทำงานของขา้ราชการสภาพฒัน์ 
ที่ยึดมั่นในหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมตลอดมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขทั้งกายใจ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
และยั่งยืนต่อไป

                                            (นายดนุชา  พิชยนันท์)
    เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สาร
เลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายดนุชา  พิชยนันท์์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน)



สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสนิท  อักษรแก้ว
ประธาน

นายคณิศ  แสงสุพรรณ
กรรมการ

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล
กรรมการ

นายเทวินทร์  วงศ์วานิช
กรรมการ

นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
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สภาพัฒน์ 26



นายรัชตะ  รัชตะนาวิน
กรรมการ

นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ
กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ 

นายวรากรณ์  สามโกเศศ
กรรมการ

นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ
กรรมการ

นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
กรรมการ

ท ศ ว ร ร ษ
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ม.ล.พัชรภากร  เทวกุล
เลขาธิการ ก.พ.

 กรรมการ

นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

กรรมการ 

นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายดนุชา  พิชยนันท์
เลขาธิการ สศช. 

กรรมการสภาและเลขานุการ 

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการ

นายปกรณ์  นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กรรมการ

ท ศ ว ร ร ษ
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คณะผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายดนุชา  พิชยนันท์
เลขาธิการฯ

นายวิโรจน์  นรารักษ์
รองเลขาธิการฯ

นางธิดา  พัทธธรรม
รองเลขาธิการฯ

นายเอนก  มีมงคล
รองเลขาธิการฯ

นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ
รองเลขาธิการฯ

นายวิชญายุทธ  บุญชิต
รองเลขาธิการฯ

น.ส.จินางค์กูร  โรจนนันต์
รองเลขาธิการฯ

ท ศ ว ร ร ษ
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นางนภัสชล  ทองสมจิตร
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น.ส.กัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น.ส.สุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น.ส.วรวรรณ  พลิคามิน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น.ส.นุชจรี  วงษ์สันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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นางวีนัส  นาคสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคใต้ 

นายมนตรี  ดีมานพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรพล  ศรีเฮือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

น.ส.กานดา  ชูเชิด
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข
ผู้อำนวยการกองบัญชีประชาชาติ

นายสุรรัฐ  เนียมกลาง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

น.ส.ศศิธร  พลัตถเดช
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

และประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

น.ส.มนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้อมูล

และตัวชี้วัดสังคม

นายเติมทรัพย์  เตละกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

การพัฒนาพื้นที่ 

นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเสมอภาค

และความเท่าเทียมทางสังคม

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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นายธัชไท  กีรติพงค์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

น.ส.ปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อน
และประเมินผลการพัฒนา 

นางภาวิณา  อัศวมณีกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นางพรเพ็ญ  อุรุวงศ์ 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานการพัฒนาภาค

นายอาจินต์  ฉัตรแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ 

นายพิตรพิบูล  ศรีประเสริฐภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

น.ส.รัชนี  แซ่ลิ้ม
ผู้อำนวยการ

กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

น.ส.วรรณภา  คล้ายสวน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

น.ส.ชณกช  ชสิธภนญ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

การพัฒนาเมือง 

น.ส.สรยา  ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ 

หมายเหตุ  :  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ยังไม่มีการแต่งตั้ง
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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



 ตลอดระยะเวลา “๗ ทศวรรษ” นับจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
หรือ “สภาพัฒน์” ได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ จวบจนปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  
ที่สำนักงานฯ แห่งนี้ ได้มีโอกาสดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ในฐานะหน่วยงาน 
วางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และติดตามประเมินผล 
การพัฒนาประเทศ

 ในทศวรรษที ่๗ นี ้สำนกังานฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากรฐับาลใหท้ำหนา้ทีส่ำคญัเพิม่เตมิ คอืการจดัทำและขบัเคลือ่น 
ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศ รวมทัง้วเิคราะหก์ลัน่กรองแผนการพฒันาประเทศในระดบัตา่ง ๆ  และการใชจ้า่ย 
เงนิกู ้โดยเฉพาะในสว่นแผนงานฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสงัคม อนัสบืเนือ่งมาจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ที่สร้างผลกระทบอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยและทั่วโลก 

 นอกจากนี ้ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้สำคญั คอืการปรบัโครงสรา้งหนว่ยงาน สศช. ใหม้คีวามทนัสมยัและสอดคลอ้ง 
กบับทบาทหนา้ทีท่ีเ่พิม่มากขึน้ โดยไดป้ระกาศใช ้“พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑” 
มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักงาน จากเดิม “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น “สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหาร 
จาก “คณะกรรมการ” เป็น “สภา”  

 ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการสถาปนา สศช. ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้จัดทำหนังสือ  
“๗ ทศวรรษ สภาพัฒน์” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดและบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
และผลการดำเนินงานในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งค้นหาแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

 ในสว่นแรกของหนงัสอื “๗ ทศวรรษ สภาพฒัน”์ ไดอ้ญัเชญิพระราชกรณยีกจิของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ ชาวสภาพัฒน์ มาสู่การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 สำหรับสาระภายในเล่มแบ่งเป็น ๕ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ ๑ : รำลกึถงึปชูนยีบคุคล  ผูม้คีณุปูการตอ่ประเทศชาตแิละ สศช. อยา่งอเนกอนนัต ์ไดแ้ก ่พระยาสรุยิานวุตัร   
จอมพล ป.  พบิลูสงคราม  จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์ ม.ล.เดช  สนทิวงศ ์ ทา่นสนุทร  หงสล์ดารมภ ์ ศาสตราจารย ์ดร.สปิปนนท ์  
เกตุทัต  และ อาจารย์โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

 ส่วนที่ ๒ : ๗ ทศวรรษ สภาพัฒน์ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางอนาคตไทย ถ่ายทอดความเป็นมาของสภาพัฒน์ 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนเป็น “สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ” (สศช.) ในปัจจุบัน  

ค ำ น ำ
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 ส่วนที่ ๓ : ๗ ทศวรรษแห่งการพัฒนาประเทศ  นำเสนอวิวัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
โดยกล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศ และบทบาทของ สศช. ในการแก้ไขปัญหาของประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น  
๗ ทศวรรษ ดังนี้  
    ทศวรรษที่ ๑ ยุคข้าวยากหมากแพง และกำเนิดสภาพัฒน์ (พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๐๒)
    ทศวรรษที่ ๒ ยุคทองของนักวางแผน จัดทำแผนพัฒนาฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๑๒)
    ทศวรรษที่ ๓  ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเปลี่ยน 
      (พ.ศ. ๒๕๑๓–๒๕๒๒)
    ทศวรรษที่ ๔ ยุคโชติช่วงชัชวาล ยุคทองของสภาพัฒน์ (พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๓๒)
    ทศวรรษที่ ๕  ยุคจากฟองสบู่สู่การฟื้นตัว ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๒)
    ทศวรรษที่ ๖ ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำทางการพัฒนา 
      (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒)
    ทศวรรษที่ ๗  ยคุนอ้มนำ “เศรษฐกจิพอเพยีง” เปน็เขม็ทศิการพฒันาตอ่เนือ่ง (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปจัจบุนั)

 ส่วนที่ ๔ : เหลียวหลังแลหน้า  นำเสนอเรื่องราวในอดีตที่สำคัญ และทิศทางการดำเนินงานของ สศช. ในอนาคต  
จากห้วงคำนึงและข้อเสนอแนะของประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ส่วนที่ ๕ : ปกณิกะเกีย่วกบั สศช.  นำเสนอรายนามคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและรายนาม 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ชุดแรกถึงชุดปัจจุบัน รายนามผู้บริหาร สศช. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน  
รวมถึงเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สศช. และประมวลภาพกิจกรรมสำคัญของ สศช.  

 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ  ในการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของ สศช. ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ 
สำนักงานถึง ๔ ครั้ง ได้แก่ สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยชื่อ 
ตำแหน่งของประธานและเลขาธิการฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับชื่อสำนักงาน ดังนั้น ชื่อสำนักงานและชื่อตำแหน่ง 
ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะใช้ตามชื่อในแต่ละยุคสมัย  

 สำนักงานฯ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตผู้บริหารของ สศช. ทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า 
ให้ทีมงานจัดทำหนังสือ “๗ ทศวรรษ สภาพัฒน์” เข้าพบและเรียนสัมภาษณ์ รวมถึงกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการฯ  
ที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างหนังสือ และผู้บริหาร สศช. ทุกสายงานที่กำกับดูแลการเขียนบทความในยุคต่าง ๆ   
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาให้ท่านผู้อ่านได้เรียนรู้ รวมถึงได้รับทราบเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนาประเทศ 
จากบุคคลสำคัญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ส า ร บั ญ
พระบรมราโชวาท 

พระมหากรุณาธิคุณ เทิดไว้เหนือเกล้าฯ ชาวสภาพัฒน์ 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๒
 พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕
 พระราชทานพระราชดำริ “ธนาคารสมอง”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชททาน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ๘
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” สร้างอนาคตแก่เด็กและเยาวชนไทย 
 พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ๑๑
 สยามบรมราชกุมารี ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สารนายกรัฐมนตรี   ๒๑

สารประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๓

สารเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๔

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๖

คณะผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๙

คำนำ      ๓๔

ส่วนที่ ๑ : รำลึกถึงปูชนียบุคคล  
 พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก ผู้เขียน “ทรัพย์ศาสตร์”  ๔๐
 ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย

 จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  ผู้ก่อตั้ง “สภาพัฒน์” ๔๔

 จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ผู้ริเริ่มการวางแผนพัฒนาประเทศ ๔๗

 มล.เดช  สนิทวงศ์  ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติคนแรก  ๕๐
 ผู้ร่วมบุกเบิกและจัดทำแผนฯ ๑

 สุนทร  หงส์ลดารมภ์  เลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติคนแรก  ๕๔
 ผู้นำการสร้างระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ

 ศ.ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต  ประธานกรรมการ สศช. ๒ สมัย  ๕๘
 ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ผู้วางรากฐานระบบการพัฒนาชนบทยากจน ๖๓
 



ส่วนที่ ๒ : ๗ ทศวรรษสภาพัฒน์ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางอนาคตไทย   ๗๐

ส่วนที่ ๓ : ๗ ทศวรรษแห่งการพัฒนาประเทศ 

 ทศวรรษที่ ๑ ยุคข้าวยากหมากแพง และกำเนิดสภาพัฒน์ (พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๐๒) ๙๐

 ทศวรรษที่ ๒ ยุคทองของนักวางแผน จัดทำแผนพัฒนาฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๑๒) ๑๐๒

 ทศวรรษที่ ๓ ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเปลี่ยน  ๑๑๗
    (พ.ศ. ๒๕๑๓–๒๕๒๒)

 ทศวรรษที่ ๔ ยุคโชติช่วงชัชวาล ยุคทองของสภาพัฒน์ (พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๓๒) ๑๒๙

 ทศวรรษที่ ๕ ยุคจากฟองสบู่สู่การฟื้นตัว ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๔๒) ๑๔๒

 ทศวรรษที่ ๖ ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำทางการพัฒนา  ๑๕๓
    (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒)

 ทศวรรษที่ ๗ ยุคน้อมนำ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเข็มทิศการพัฒนาต่อเนื่อง  ๑๖๖
    (พ.ศ. ๒๕๕๓–ปัจจุบัน) 
 
ส่วนที่ ๔ : เหลียวหลังแลหน้า
 อดีตประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 และประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  l ดร.ทนง  พิทยะ : การพัฒนาประเทศ ต้องเน้นการทำงานเชิงกลยุทธ์ ๑๘๖

  l ดร.พนัส  สิมะเสถียร : ผู้ยึดความเป็นอิสระทางวิชาการ ๑๙๔

  l พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา : ผู้ผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒๐๒
   และการเพิ่มผลผลิตของประเทศ

  l ดร.อำพน  กิตติอำพน : ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๑๐ น้อมนำหลักปรัชญาของ ๒๑๐
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  l ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว : ผู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๑๙



 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 อดีตและเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  l ดร.เสนาะ  อูนากูล : ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๕ และ ๖ สู่ยุคทองของสภาพัฒน์ ๒๒๖ 

  l  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล : ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๘ จุดประกายความคิด ๒๔๖
   “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  l  วิรัตน์  วัฒนศิริธรรม : ปรับแผนฯ ๘ สู้วิกฤตเศรษฐกิจ พัฒนาฐานข้อมูล ๒๕๔
   บัญชีประชาชาติ

  l  ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์ : นักคิดและแกนนำร่วมจัดทำแผน ๒๖๓

  l  สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม : ผู้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๖๓
   สู่แผนฯ ๙

  l  จักรมณฑ์  ผาสุกวนิช : ผู้วางรากฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ๒๗๘
   และริเริ่มจัดทำรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

  l  อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ : ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๑๑ และวางทิศทางแผนฯ ๑๒ ๒๘๘

  l  ดร.ปรเมธี  ศิริวิมล : ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๑๒ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๓๐๓
   และการปฏิรูปประเทศ

  l  ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวางแนวทางแผนฯ ๑๓ ๓๑๓

  l  ดนุชา  พิชยนันท์ : ผู้นำสร้างทีม “สภาพัฒน์” ฝ่าฟันวิกฤต พร้อมจัดทำแผนฯ ๑๓ ๓๒๐

ส่วนที่ ๕ : ปกิณกะเกี่ยวกับ สศช. 
 รายนามคณะกรรมการสภาพัฒน์ ชุดแรก-ชุดปัจจุบัน ๓๒๘

 รายนามผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๓๔๒
 ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน

 เกร็ดสภาพัฒน์   ๓๔๕

 ภาพแห่งความทรงจำ  ๓๕๓

 บรรณานุกรม   ๓๖๖

 รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือ ๓๖๙



ส่วน

	 ในโอกาสครบรอบ	๗	ทศวรรษ	แหง่การสถาปนาของสำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ 
สังคมแห่งชาติ	(สศช.)	สำนักงานฯ	ขอน้อมรำลึกถึงปูชนียบุคคลผู้สร้างคุณูปการอย่างอเนกอนันต ์
ต่อประเทศชาติและ	สศช.	โดยมีส่วนสำคัญในการจารึกประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของไทย	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	สศช.	จวบจนปัจจุบัน	

	 สำนักงานฯ	ขอจารึกคุณงามความดีของปูชนียบุคลทั้ง	๗	ท่าน	ได้แก่	พระยาสุริยานุวัตร		 
จอมพล	ป.		พบิลูสงคราม		จอมพล	สฤษดิ	์	ธนะรชัต	์	ม.ล.เดช		สนทิวงศ	์	ทา่นสนุทร		หงสล์ดารมภ	์	
ศ.ดร.สิปปนนท์		เกตุทัต		และอาจารย์โฆสิต		ปั้นเปี่ยมรัษฎ์		ไว้	ณ	ที่นี้	เพื่อเชิดชูเกียรติคุณให้อนุชน 
รุ่นหลังได้เรียนรู้	ร่วมสืบสานเจตนารมณ์	ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านตลอดไป	

๑
รำลึกถึงปูชนียบุคคล
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พระยาสุริยานุวัตร
นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก

ผู้เขียน “ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย

 มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร  เป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง  
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในหลายด้าน เนื่องจาก 
เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า และความคิดของท่านมีความทันสมัยเสมอ ซึ่งไม่ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งใด  
ทั้งการเป็นอัครราชทูต เสนาบดีกระทรวง องคมนตรี และรัฐมนตรี ท่านได้ทำหน้าที่อย่างดีเลิศ  
อีกทั้งนโยบายที่เสนอเมื่อครั้งเป็นเสนาบดีหรือในงานเขียน ก็เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ  

 เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้มีโอกาสตั้งที่ทำการถาวร ณ บ้านของท่าน 



ชีวิตและผลงานสำคัญของพระยา 
สุริยานุวัตร
 “พระยาสุริยานุวัตร” มีนามเดิมว่า 
เกดิ  บนุนาค เกดิเมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๔๐๕  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์  
(ชุ่ม  บุนนาค) สมุหกลาโหมฝ่ายเหนือกับ 
หม่อมศิลา  
 พระยาสรุยิานวุตัรรบัราชการครัง้แรก 
เมื่อปี ๒๔๑๙ ในตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษ 
ในกรมมหาดเล็ก มีความเจริญก้าวหน้า 
มาโดยลำดบั จนไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิ์ 
เป็น “พระยาสุริยานุวัตร” เมื่อปี ๒๔๓๙  
ท่านมีผลงานมากมายที่สำคัญ อาทิ 
 เมื่อปี ๒๔๓๐ ระหว่างรับราชการ 

ในตำแหนง่ผูช้ว่ยทตูประจำราชสำนกัเซนตเ์จมส ์ 
ประเทศอังกฤษ ได้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง 
“ขนบธรรมเนยีมราชการตา่งประเทศ” ซึง่ถอื 
เป็นตำราการปฏิบัติระหว่างประเทศเรื่อง 
การทูตภาษาไทยเล่มแรก 

เจ้าอยู่หัว ทรงมอบให้เป็นผู้ดูแลการศึกษาของพระราชโอรส 
ที่ทรงศึกษาในยุโรป ซึ่งระหว่างนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ ๖) ทรงพระประชวรไส้ติ่งอักเสบ  
ต้องถวายการผ่าตัด ท่านเห็นว่าหากรอรับพระบรมราชานุญาต 
จะไมท่นัการณ ์จงึอนญุาตใหแ้พทยถ์วายการผา่ตดั โดยขอถวายศรีษะ 
เป็นราชพลี และปรากฏว่าพระราชโอรสทรงปลอดภัย  
 ในปี ๒๔๔๔ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต พระยา 
สุริยานุวัตรได้ทำโค้ดโทรเลขเพื่อใช้ในการทูตของไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  
ชื่อ “สุริยาโค้ด” และ “สยามมาคูโต” อย่างละเล่มโดยใช้ในราชการ 
มาตั้งแต่ปี ๒๔๔๗ และใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  
 ปี ๒๔๔๕ ท่านได้เสนอให้ตั้งธนาคารแห่งชาติ ออกทุน 
ใหช้าวนากูโ้ดยเกบ็ดอกเบีย้แตพ่อควร ตอ่มาเมือ่ทา่นไดย้กรา่งโครงการ 
จัดตั้งธนาคารแห่งชาติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในที่สุด 
ได้มีการจัดตั้งธนาคารแห่งชาติขึ้นในปี ๒๔๘๕ 

 ป ี๒๔๓๙ ไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  
แตง่ตัง้เปน็อคัรราชทตูประจำประเทศฝรัง่เศส  
อิตาลี สเปน และรัสเซีย รวม ๔ ประเทศ  
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
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 งานสำคัญยิ่งของพระยาสุริยานุวัตรคือ เป็นผู้มีบทบาท 
ในการเจรจาเพื่อทำอนุสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ฉบับวันที่  
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ ได้สำเร็จ โดยระบุให้ฝรั่งเศสถอนทหาร 
ออกจากจันทบุรี  
 พระยาสุริยานุวัตรกลับประเทศไทยเมื่อปี ๒๔๔๘ และได้รับ 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ  
ทำหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการโยธา  
การรถไฟ และการไปรษณีย์โทรเลข ทั้งที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึง ๑ ปีเต็ม  
ทา่นไดป้รบัปรงุและสรา้งผลงานไวม้ากมาย เชน่ สรา้งทางรถไฟ ปรบัปรงุ 
การบริการไปรษณีย์โทรเลข เปิดสำนักงานไปรษณีย์ตามสถานีรถไฟ  

รวมทัง้เปน็ผูห้นึง่ในกลุม่เสนาบดทีีร่เิริม่สรา้งพระบรมรปูทรงมา้ รชักาลที ่๕              
 ต่อมาปี ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยานุวัตรย้ายไปเป็นเสนาบดี 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งไม่เคยมีสามัญชนคนใดเคยได้รับ 
พระมหากรณุาเชน่นีม้ากอ่น เนือ่งจากเปน็กระทรวงสำคญัทีเ่ปรยีบเสมอืน 
หวัใจของแผน่ดนิ ระหวา่งดำรงตำแหนง่ไดส้รา้งผลงานทีส่ำคญัหลายเรือ่ง  
เช่น การปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากรโดยโอนกิจการฝิ่นมาเป็น 
ของรัฐบาล ช่วยขจัดการรั่วไหล ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น และเปลี่ยน  
“ระบบมาตราเงนิ” เปน็ “ระบบมาตราทองคำ” ตลอดจนคดิทำสตางค ์
ขึ้นใช้แทนอัฐ และเป็นสามัญชนคนแรกที่ได้ลงนามในธนบัตร  

“ทรัพย์ศาสตร์”* ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย
 ในการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากร ทำให้เจ้าภาษีนายอากร 
ไม่พอใจ เพื่อยุติปัญหา พระยาสุริยานุวัตรจึงได้กราบถวายบังคม 
ลาหยุดพักราชการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๐ และลาออกจาก 
ราชการในที่สุด หลังจากนั้นได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนหนังสือ  
“ทรัพย์ศาสตร์” ขึ้น ๓ เล่ม  
 “ทรัพย์ศาสตร์” นับเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทย และได้รับ 
การยกย่องว่าเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย ที่เสนอแนว 
ความคิดแบบก้าวหน้าเกี่ยวกับลัทธิทางเศรษฐศาสตร์ สะท้อนภาพ 
โครงสร้างและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสมัยก่อน พร้อมเสนอ 
แนวคิดและแนวทางปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า จนแทบไม่มีใคร 
ในยุคนั้นตามทัน   
 เมื่อมีการพิมพ์ “ทรัพย์ศาสตร์” เล่ม ๑-๒ เผยแพร่ครั้งแรก 
ในปี ๒๔๕๔ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง จนทางราชการ 

ขอร้องไม่ ให้ เผยแพร่  ราว ๒๐ ปีต่อมา  
ศาสตราจารย์ ดร.ทองเปลว  ชลภูมิ ได้นำ  
“ทรัพย์ศาสตร์”  เล่ม  ๑ มาพิมพ์ ใหม่  
โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “เศรษฐวิทยาชั้นต้น” 
โดยคงเนื้อหาไว้อย่างเดิม ต่อมาในปี ๒๔๗๗  
ทรัพย์ศาสตร์ เล่ม ๓ จึงได้รับการตีพิมพ์ 
โดยใช้ชื่อว่า “เศรษฐกิจ-การเมือง” หรือ  
“เศรษฐวิทยา เล่ม ๓”  
 แม้ว่าแนวคิดในหนังสือทรัพย์ศาสตร์ 
จะมีมานานถึง ๑๐๙ ปีแล้ว แต่นับว่ามีความ 
ก้าวหน้าและมองการณ์ไกลเป็นอย่างยิ่ ง  
เพราะแนวคิดหลาย ๆ อย่างได้นำมาปฏิบัติ 
ในระยะตอ่มา เชน่ โครงการธนาคารชาต ิการให ้
การสงเคราะห์คนยากจนพร้อมยกระดับ 
ความเป็นอยู่  การกระจายการผลิตทาง 

การเกษตร การพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่ยกระดบั 
การทำมาหากินของราษฎรและการส่งเสริม 
โอกาสทางการศึกษาในระดับประถมโดยรัฐ 
ให้การสนับสนุน เป็นต้น จนเป็นหนังสือ  
๑ ใน ๑๐๐ เล่ม ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) แนะนำว่าคนไทยควรหามาอ่าน

* ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกใช้ว่า “ทรัพยสาตร์” เป็นการสะกดตามอักขรวิธีในสมัยนั้น
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เปน็องคมนตร ีและรฐัมนตรทีีป่รกึษา
อาวุโสของรัฐบาล
 ในป ี๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ 
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ให้ท่านเป็นองคมนตรี  และเมื่อพระยา 
พหลพลพยุหเสนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 
ในป ี๒๔๗๖ พระยาสรุยิานวุตัรไดร้บัพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ทำหน้าที่ 
ทีป่รกึษาอาวโุสของรฐับาล จนถงึแกอ่นจิกรรม 
ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบเมื่อวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๔๗๙ สิริอายุ ๗๔ ปี  

ตกึสรุยิานวุตัรจดุเชือ่มตอ่การพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมของไทย
 ผลจากการปฏิบั ติ ร าชการด้ วย 
ความเพยีร ซือ่สตัย ์สจุรติ และสรา้งคณุประโยชน ์
มากมายให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด  
เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง ถึงกับ 
พระราชทาน “หีบทอง” แกพ่ระยาสรุยิานวุตัร  
โดยมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่า  
“. . . เจ้ า ได้แสดงให้ เห็น เป็นที่ มั่ น ใจว่ า  
เจ้าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากคนหนึ่ง ซึ่งได้ 
ความร้อนใจมาด้วยกันนานแล้ว...”

 นอกจากนีไ้ดพ้ระราชทาน 
ที่ ดิ น ป ร ะ ม า ณ  ๗  ไ ร่ ค รึ่ ง 
ให้ปลูกสร้างบ้าน และสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
พระราชทานทรัพย์ เพื่ อปลูก
บ้านขึ้นในราวปี ๒๔๔๘ และ 
ก่อนที่พระยาสุริยานุวัตรจะถึงแก ่
อนจิกรรมไดส้ัง่ไวว้า่ หากลกูหลาน 
ไม่สามารถดูแลบ้านหลังนี้ไว้ได้  

ใหค้นืแกห่ลวงเพราะเปน็ของไดร้บั 
พระราชทานมา 
   

 ต่อมาในปี ๒๔๙๓ เมื่อมีการก่อตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติท่านแรก  
ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้มาเป็นที่ทำการของ สศช. จวบจนถึงปัจจุบัน  
ซึง่เปน็ความบงัเอญิอยา่งนา่อศัจรรยเ์กีย่วกบัความสมัพนัธเ์ชือ่มโยง 
อย่างลึกซึ้งของบ้านสุริยานุวัตรกับภารกิจของ สศช. เพราะในอดีต 
เป็นบ้านพักของพระยาสุริยานุวัตร ผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ท่านยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย และ 
ได้เขียนตำราเศรษฐศาสตร์ขึ้นที่บ้านหลังนี้    
 บ้านหลังนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหญ่ครั้งแรกในสมัย  
ดร.พิสิฎฐ  ภัคเกษม เป็นเลขาธิการฯ และตั้งชื่อว่า “ตึกสุริยานุวัตร”  
ตอ่มาสมยั ดร.อำพน  กติตอิำพน เปน็เลขาธกิารฯ ไดบ้รูณะและจดัทำ 
เปน็ “พพิธิภณัฑส์รุยิานวุตัรเพือ่การพฒันาประเทศ” เพือ่เปน็แหลง่
บอกเลา่ประวตัศิาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย และประกาศเกยีรตคิณุ 
ของพระยาสุริยานุวัตร ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนา 
ประเทศในหลาย ๆ ด้าน  
 อาจกล่าวได้ว่า “ตึกสุริยานุวัตร” ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศที่เกิดขึ้นในช่วง  
๑๑๕ ปีที่ผ่านมา นับแต่ได้ก่อสร้างขึ้นมา ที่สำคัญคือเป็นที่ทำงาน 
ของผูท้ำหนา้ทีใ่หค้วามเหน็ เสนอนโยบายทางเศรษฐกจิและการพฒันา 
ประเทศมาตั้งแต่ต้น ต่อเนื่องมาถึง สศช. ตึกนี้จึงเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง 
เกียรติประวัติและคุณความดีของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร 
ตลอดไป

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 43



ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 44

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม
ผู้ก่อตั้ง “สภาพัฒน์”

 จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี ๒๔๘๑-๒๔๘๗ 
และ ๒๔๙๑-๒๕๐๐ รวมระยะเวลา ๑๔ ปี ๑๑ เดือน  นับเป็นผู้นำรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างยิ่ง  
ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
ท่านมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศ 
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง



ตั้ง “สภาพัฒน์” ฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง  
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสงคราม  
เกิดความเสียหายเป็นอันมาก อีกทั้งยังเกิด 
ปัญหาทาง เศรษฐกิจขึ้ นหลายประการ  
รัฐบาลของจอมพล แปลก  พิบูลสงคราม  
หรอื จอมพล ป. ไดพ้ยายามทีจ่ะทำใหเ้ศรษฐกจิ 
ของชาติฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ออก 
พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๔๙๓ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ ซึ่งถือเป็น 
วันสถาปนาของ “สภาเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน 
 “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” 
ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ๓ ประการ 
ได้แก่ ประการแรก ให้ความเห็นและ 
คำแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อประโยชน์ 
แห่งความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ 
ประการที่สอง ชี้แจงให้รัฐบาล 

ทราบถึงวิธีการอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ผดุงส่งเสริม 
และทำความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้  
ความชำนาญทางเทคนคิ ผลแหง่การศกึษาหรอืสำรวจ และสถติติา่ง ๆ   
ตลอดจนผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมา ประการที่สาม รวบรวมสถิติ 
พยากรณท์ัว่ราชอาณาจกัร และจดัตัง้คณะกรรมการรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
และวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านความ 
ชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิและวชิาการจากสหรฐัอเมรกิา ใหก้บักระทรวง  
ทบวง กรมต่าง ๆ ตามสนธิสัญญาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ 
 จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ได้มุ่งมั่นพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยไดด้ำเนนินโยบายเศรษฐกจิชาตนิยิมอยา่งเขม้ขน้ ทำให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย  
โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจส่งออก ธุรกิจการธนาคาร และ 

การประสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและนักธุรกิจ ท่านมี 
นโยบายในการสร้างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นลัทธิชาตินิยม เช่น  
ออกกฎหมายคุม้ครองอตุสาหกรรมภายในประเทศ สงวนอาชพีบางอยา่ง 
ไวเ้ฉพาะคนไทย และปลกูฝงัใหป้ระชาชนนยิมใชส้นิคา้ไทย ดว้ยคำขวญั 
ที่ว่า “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ”

จุดเริ่มต้นระบบทุนนิยมแห่งชาติ
 จอมพล ป. เรง่สรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและความทนัสมยั 
ตามแบบตะวันตกมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ภายหลังสงคราม รวมทั้งในช่วงนั้นเงินคงคลังของประเทศร่อยหรอ 
ลงไปมาก รฐับาลในยคุนัน้จงึมุง่เนน้นโยบายเรือ่งการสง่ออกเปน็หลกั  
เพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศให้มากที่สุด  
โดยเฉพาะสินค้าประเภท ข้าว ยางพารา และดีบุก ซึ่งทำให้เกิด 
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เป็นยุคเฟื่องฟูของธุรกิจไทยเพื่อการส่งออก 
เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากปี ๒๔๗๖  
มีบริษัทส่งออกเพียง ๙๙ บริษัท แต่พอถึง 
ป ี๒๔๙๓ ไดเ้พิม่ขึน้ถงึ ๑๕๔ บรษิทั โดยบรรดา 
นายทุนพาณิชย์ส่วนหนึ่งนั้น เดิมเคยเป็น 
พ่อค้าคนกลางที่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้า 
ส่งออกกันมากขึ้น
 นอกจากธุรกิจการส่งออกของไทย 
จะเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดในชว่งดงักลา่วแลว้  
ยังมีธุรกิจการธนาคารซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญ 
ที่สนับสนุนการประกอบกิจการการส่งออก 
ที่เฟื่องฟูไม่ด้อยไปกว่ากันเลย โดยในยุคนี้ 
นับ เป็นช่ ว งการจัดตั้ ง ธนาคารไทยขึ้ น 
หลายแห่งแทนกิจการชาวตะวันตกที่ ได้  
ถอนตัวไป ไม่ว่าจะเป็นการถือกำเนิดของ 
ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  
ธนาคารกรุงเทพ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๔๙๘) และธนาคาร 
กสิกรไทย (พ.ศ. ๒๔๙๘)

พัฒนาสังคมไทยให้ก้าวทันอารยประเทศ 
 จอมพล ป. เป็นเจ้าของนโยบาย  
“เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” ท่านเห็นว่าเมื่อมี 
ชาติไทยแล้วก็จำเป็นต้องมีอาหารประจำชาติ  
คือ “ผัดไทย” ทั้งนี้ ได้พยายามสนับสนุน 
ให้คนไทยทำอาชีพค้าขาย โดยได้รณรงค์ 
ให้คนไทยรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้เงิน 

หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ ก๋วยเตี๋ยวจึงได้กลายเป็นวัฒนธรรม 
การกินของไทยอย่างเต็มภาคภูมิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 รัฐบาลจอมพล ป. ไดเ้ปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรม 
บางอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
และให้เกิดความทันสมัย เช่น ประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง  
เลิกสวมเสื้อราชปะแตน และให้นุ่งกางเกงขายาวแทน ให้ผู้หญิง 
เลิกนุ่งโจงกระเบน เปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทน ให้สวมหมวก สวมรองเท้า  
โดยมคีำขวญัในสมยันัน้วา่ “มาลานำไทยสูม่หาอำนาจ” มกีารยกเลิก 
บรรดาศักดิ์และยศข้าราชการพลเรือน โดยให้ใช้เพียงชื่อ สกุล  
เหมือนคนทั่วไป วางระเบียบการใช้คำแทนชื่อเป็นมาตรฐาน เช่น ฉัน  
ท่าน เรา และในการตั้งชื่อหญิงหรือชายต้องบ่งบอกเพศอย่างชัดเจน 
 นอกจากนี้ ท่านยังได้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม”  
เป็น “ไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ และเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ 
จากวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๓ เป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔  
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล ให้ข้าราชการกล่าวคำว่า “สวัสดี”  
ในโอกาสแรกที่พบกัน ให้มีการ เคารพธงชาติ  และเพลง 

สรรเสริญพระบารมีในโรงมหรสพ ให้ประพันธ์เนื้อร้อง 
เพลงชาติไทยที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ประกาศให้มีวันแม่ 
แห่งชาติและวันครู โดยท่านได้ตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๕ เพื่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทย 
ให้เป็นแบบอารยประเทศ 
  จอมพล ป.  พิบูลสงคราม นับเป็นผู้นำในการบุกเบิก 
งบการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมประเทศ และตลอดระยะเวลา 
ที่ดำรงตำแหน่ง ท่านได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ 
อย่างใหญ่หลวง
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จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์
ผู้ริเริ่มการวางแผนพัฒนาประเทศ

 จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นนักปกครองที่เด็ดขาดแล้ว ยังเป็นผู้วาง 
รากฐานการพัฒนาประเทศยุคใหม่ โดยเป็นผู้สนับสนุนให้มีการวางแผนพัฒนาประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย รวมทั้งปฏิรูปสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ อันเป็นที่มา 
ของชื่อที่นิยมเรียกขานกันว่า “สภาพัฒน์” หรือ “สภาพัฒนาฯ” มาจนถึงปัจจุบัน



 จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๑ ระหว่างปี  
๒๕๐๒-๒๕๐๖ ท่านบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการอันเฉียบขาด ฉับไว ได้สร้างผลงาน 
ทัง้ทางดา้นการปรบัปรงุการบรหิารและการพฒันาประเทศไวม้ากมาย และทีส่ำคญัทีส่ดุคอื  
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

การพัฒนาเศรษฐกิจคือหัวใจของการพัฒนาประเทศ
 จอมพล สฤษดิ์ ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง 
เป็นอันดับแรก ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 “...ในบรรดาจุดประสงค์และโครงการทั้งหลายของงานปฏิวัติที่ได้เริ่มทำมา 
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ เรื่องพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นจุดประสงค์และโครงการ 
อันยิ่ ง ใหญ่ที่ สุด  การปฏิวัติก็ดี  การมีรั ฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร  
และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งกำลังทำกันอยู่ในเวลานี้ก็ดี มีความมุ่งหมายเดียว  
คือ เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและบากบั่นทำงานนี้ให้สำเร็จ 
ลุล่วงไปให้จงได้ การปฏิวัติครั้งนี้จะได้ผลสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่เรื่องพัฒนา 
เศรษฐกิจนี้เอง ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหัวใจ 
ของงานปฏิวัติทั้งหมด...”
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 ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารนี้  ข้าพเจ้า 
ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาล 
ใหก้ารสรา้งอาคารสำเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีใหอ้าคารทีจ่ะสรา้งขึน้ใหมน่ี ้ 
ได้เป็นที่สร้างความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ขอให้ 
ศลิาฤกษท์ีข่า้พเจา้วางเปน็รากฐานของอาคารนี ้จงเปน็นมิติรหมาย 
แหง่รากฐานมัน่คงของขา้พเจา้ลงไวใ้นทีเ่ดยีวกนั เพราะวา่ชวีติจติใจ 
ของข้าพเจ้าทั้งหมดอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” 

ผู้ผลักดันการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ 
 เพราะปรารถนาจะให้เมืองไทยเจริญทัดเทียมอารยประเทศ 
ประชาชนมีความสงบสุข มีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ ตามคำขวัญ 
ที่ว่า “น้ำไหล-ไฟสว่าง-ทางดี-มีงานทำ” จอมพล สฤษดิ์ จึงเป็น 
ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ สศช. จัดทำแผนพัฒนาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกขึ้น โดยสนับสนุนให้นักวิชาการเข้ามา 
มีบทบาทในการจัดทำแผนอย่างเต็มที่ ซึ่งในการจัดเตรียมทำแผนฯ ๑  
ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะธนาคารโลกได้มาช่วย 
ศกึษา คน้ควา้ในชว่งกอ่นจดัทำแผน จนสามารถประกาศใชแ้ผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่๑ เปน็กรอบการพฒันาประเทศในชว่งป ี๒๕๐๔-๒๕๐๙ ไดใ้นทีส่ดุ  
โดยแผนฯ ๑ เน้นการส่งออกและการสร้างสาธารณูปโภคที่เป็น 
พื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ให้กระจาย 
ไปทัว่ทัง้ในเมอืงและชนบทเปน็สำคญั ซึง่ผลจากการพฒันาตามแผนฯ ๑  
ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเกินเป้าหมายและแผนฯ ๑  
ได้กลายเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

 การที่จอมพล สฤษดิ์ กล่าวเช่นนี้  

คงเนือ่งมาจากในขณะนัน้ประเทศไทยมมีาตรฐาน 
การครองชีพต่ำ ประชาชนมีรายได้น้อย  
ไร้การศึกษา การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  
และมอีปุสรรคนานาประการทีข่ดัขวางการพฒันา 
ประเทศ เช่น ขาดเงินทุน ขาดผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาการ จอมพล สฤษดิ์ จึงได้จัดตั้ง 
หน่วยงานหลายแห่งทำหน้าที่พัฒนาประเทศ 
ดา้นตา่ง ๆ  รวมทัง้ไดป้ระกาศใช ้พระราชบญัญตั ิ
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒  
ขึ้น โดยต่อมาได้มีการแก้ ไขอีก ๒ ครั้ ง 
ในปี ๒๕๐๓ และ ๒๕๐๙ 
 พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวระบุให้ 

สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาตมิอีงคป์ระกอบ  
๓ สว่น ไดแ้ก ่สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการ 
บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  
มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน และสำนักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิมเีลขาธกิาร 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า 
สำนักงานฯ ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี  
มีหน้าที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
การพิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
และสังคมของหน่วยงานราชการ รวมทั้ง 
พจิารณางบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ และเรือ่งอืน่ ๆ   
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้พิจารณา  
 เนือ่งจากรฐับาลพจิารณาเหน็วา่ สศช.  
เปน็หนว่ยงานทีส่ำคญั จงึไดอ้นมุตังิบประมาณ 
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมขึ้นรอบ ๆ  
ตึกสุริยานุวัตร ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 
สำนักงาน ณ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๔  
จอมพล สฤษดิ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
 “ . . . สำนั กงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกจิแหง่ชาต ิเปน็สว่นราชการทีย่ิง่ใหญ ่
ทั้ งในคุณภาพและปริมาณงานมีความ 
กว้างใหญ่ไพศาล สมกับที่งานพัฒนาการ 
เศรษฐกจิเปน็หวัใจของงานปฏวิตั ิซึง่รฐับาล
ได้ถือว่างานชิ้นนี้เป็นงานสำคัญที่สุด... 
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ม.ล.เดช  สนิทวงศ์
ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติคนแรก

ผู้ร่วมบุกเบิกและจัดทำแผนฯ ๑

 หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  เป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การกสิกรรม 
และกิจการสหกรณ์ของไทย ท่านได้ทุ่มเทงานด้านนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติมาโดยตลอด ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจแห่งชาติท่านแรก ซึ่งได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นอย่างมาก



 รองอำมาตย์เอก ม.ล.เดช  สนิทวงศ์ หรือ หลวงเดชสหกรณ์ (๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๔๔๑-๘ กันยายน ๒๕๑๘) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยกรุงแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ม.ล.เดช  สนิทวงศ์ กับประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
 ม.ล.เดช  สนทิวงศ ์ไดเ้ขา้รว่มเปน็กรรมการสภาเศรษฐกจิแหง่ชาต ิตัง้แตแ่รกเริม่ 
เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๙๓ โดยท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตลอดมาจนถึงชุดที่ ๕  
ซึง่เปน็ชดุสดุทา้ย กอ่นมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัสิภาเศรษฐกจิแหง่ชาตเิปน็พระราชบญัญตัิ 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ และไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ประธานกรรมการ 
บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นคนแรก นับตั้งแต่วันจัดตั้งสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และ 
ดำรงตำแหน่งนี้ตลอดมาจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกเนื่องจากชราภาพ เมื่อวันที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๕ จึงนับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับงานวางแผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและสงัคมมาตัง้แตต่น้ และมบีทบาทสำคญัยิง่ในการรเิริม่จดัทำแผนพฒันาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย
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การจัดทำผังเศรษฐกิจของประเทศ
 ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในปี ๒๔๙๖ ท่าน 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับ 
ต่างประเทศ (ก.ศ.ว.) จึงได้ปรึกษาหารือ 
กับนายสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ 
สภาเศรษฐกิจฯ ในยุคนั้น และลงความเห็นว่า  
มคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งรวบรวมผูท้รงคณุวฒุ ิ
ทางวชิาการใหเ้ขา้มาชว่ยกนักลัน่กรองพจิารณา 
โครงการตา่ง ๆ  ของรฐับาลทีจ่ะขอความชว่ยเหลอื 
จากต่างประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ 
วชิาการเตรยีมไวใ้หพ้รอ้มและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 จากความเห็นดังกล่าว เลขาธิการ 
สภาเศรษฐกิจฯ จึงเสนอให้นายกรัฐมนตรี  
จั ด ตั้ ง  “ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร 
ทำผั ง เศรษฐกิจของประ เทศ”  โดยมี  

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ  
ม.ล.เดช  สนิทวงศ์ เป็นรองประธาน โดย ม.ล.เดช ได้จัดทำบันทึก 
ขึ้นฉบับหนึ่งชื่อว่า “การทำผังเศรษฐกิจ” เสนอต่อคณะกรรมการ 
ดำเนินการทำผังเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้พิจารณายึดถือเป็น 
แนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อไป
 ในบันทึกนี้กล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญของงาน 
และการทำแผนแม่บท แล้วสรุปด้วยข้อเสนอให้พิจารณาว่า การทำผัง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยควรจะเริ่มอย่างไร และด้วยวิธีใด

การสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทยร่วมกับธนาคาร โลก
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ม.ล.เดช ในฐานะ 
รองประธานกรรมการดำเนนิการทำผงัเศรษฐกจิของประเทศพจิารณา 
เห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสำรวจเศรษฐกิจเพื่อให้ทราบ 
สถานการณ์เศรษฐกิจและทรัพยากรของประเทศในขณะนั้น และ 
มีความเห็นว่าการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป การอาศัยเงินจาก 
งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะรายได้ของรัฐ 
มีจำกัด จำเป็นต้องอาศัยเงินกู้จากภายนอกมาช่วยด้วย ซึ่งในขณะนั้น 
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แหลง่เงนิกูท้ีส่ำคญัคอื ธนาคารระหวา่งประเทศ 
เพื่อการบูรณะและพัฒนาการ หรือที่เรียกกัน 
ติดปากว่า ธนาคารโลก จึง เสนอให้ขอ 
ความร่วมมือจากธนาคารโลกจัดส่งคณะ 
ผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทย ซึ่งในที่สุดธนาคารโลกตกลง 
ให้ความร่วมมือส่งผู้ เชี่ยวชาญเดินทาง 
เข้ามาสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เมื่อปี ๒๕๐๐
 การสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 
นั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมืออย่าง 
ใกล้ชิดจากกระทรวง ทบวง กรม ในการ 
ให้ข้อมูลและตอบคำถามแก่คณะผู้สำรวจ 
เ ศ รษฐกิ จ  คณะรั ฐ มนต รี จึ ง ไ ด้ จั ด ตั้ ง 
คณะกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ คณะกรรมการ 
ร่ วมมือกับคณะสำรวจเศรษฐกิจของ 
ธนาคารโลก (ก.ส.ธ.) มหีนา้ทีด่แูลประสานงาน 
และให้ความร่วมมือกับคณะสำรวจเศรษฐกิจ 
ของธนาคารโลก โดยมี ม.ล.เดช เป็นประธาน 
กรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ก.ส.ธ.  

มหีนา้ทีบ่รหิารราชการแทนคณะกรรมการใหญ ่ 
มี ม.ล.เดช เป็นประธานกรรมการบริหาร  

โครงการพัฒนาการของรัฐบาลสำหรับประเทศไทย
 คณะกรรมการบรหิาร ก.ส.ธ. ไดป้ฏบิตังิานรว่มกบัคณะสำรวจ 
เศรษฐกิจของธนาคารโลกอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  
๒๕๐๐ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๐๑ และทำรายงานการสำรวจชื่อ  
“A Public Development Program for Thailand” หรือ  
“โครงการพัฒนาการของรัฐสำหรับประเทศไทย” ซึ่งรายงานนี้ 
ได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมา

คุณูปการของ ม.ล.เดช  สนิทวงศ์
 ม.ล.เดช  สนทิวงศ ์ไดบ้ำเพญ็ประโยชนใ์หแ้กง่านดา้นนโยบาย 
และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สร้างสรรค์ 
ความก้าวหน้าให้แก่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของชาติ 
บ้านเมืองอย่างกว้างขวาง ท่านได้เพียรสร้างรากฐานการดำเนินงาน 
ของ สศช. จนมีความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของกระทรวง  
ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
 ทา่นยงัเปน็ผูม้สีว่นรว่มในการจดัทำแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จนเป็นผลสำเร็จ โดยท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง 
ในการรวบรวมโครงการและนโยบายต่าง ๆ ในการทำแผน รวบรวม 
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าสาขาต่าง ๆ ในส่วนวางแผนร่วมเดินทางไปสำรวจ 
ภาวะเศรษฐกิจในต่างจังหวัดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย 
 ท่านเป็นผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์เป็นพิเศษ  
ได้วางรากฐานและความเป็นปึกแผ่นแก่กิจการสหกรณ์ของประเทศ  
จนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการสหกรณ์ นอกจากนี้ 
ท่านยังปฏิบัติภารกิจสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการองค์การข้าว 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเศรษฐการ โดยได้รับ 
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เปน็องคมนตร ีเมือ่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๖  
และเป็นประธานองคมนตรี เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๘ ท่านดำรง 
ตำแหน่งนี้จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๑๘ สิริรวมอายุ  
๗๗ ปี ๖ เดือน
 จึงนับได้ว่า ม.ล.เดช  สนิทวงศ์ ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่ 
ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ปรากฏเด่นชัดว่า ท่านมี 
ประวัติทั้งส่วนตัวและทางราชการขาวสะอาดเป็นที่นับถือทั่วไป  
ทั้งในวงราชการและประชาชนทั่วประเทศ เพราะประพฤติปฏิบัติด้วย 
หลักวิชาที่ เฉียบแหลม เคร่งครัด และด้วยคุณธรรมอันดีงาม 
เป็นแบบอย่างของบุคคลที่มุ่งกระทำความดีตลอดชีวิต
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สุนทร  หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติคนแรก

ผู้นำการสร้างระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ 

 ท่านสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติคนแรก เป็นผู้ที่วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของสภาพัฒน์ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเคารพในหลักวิชาการเป็นสำคัญ ซึ่งประชาคมสภาพัฒน์ยึดถือ 
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างระบบบัญชีรายได้ 
ประชาชาติขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 
 ท่านเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์หลากหลายด้าน จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ 
มากมาย ทั้งทางราชการ การเมือง องค์กรระหว่างประเทศ และทางการทูต ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว  
ท่านได้ฝากผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังไว้ศึกษาและทำตามแบบอย่างมากมาย



เลขาธิการฯ คนแรกของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ผู้เลือกที่ทำการถาวร 
ของ สศช.
 ทา่นสนุทร  หงสล์ดารมภ ์เกดิเมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๔๕๕ เริม่เขา้รบัราชการ 
ครั้งแรกเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์พิ เศษ 
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ต่อมาย้ายไปเป็นหัวหน้าแผนกวิทยุกระจายเสียงต่างประเทศ  
กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) และต่อมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อได้มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นในปี ๒๔๙๓ เพื่อให้ 
ความเหน็ในทางเศรษฐกจิแกร่ฐับาล จอมพล ป.  พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตร ีไดแ้ตง่ตัง้ 
ท่านสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เป็นเลขาธิการคนแรกของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
ในปี ๒๔๙๓ ด้วยวัยเพียง ๓๘ ปี และภายหลังจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ๒ สมยั ระหวา่งวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๒๑- 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ และเป็นประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ๒ สมัย ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๓-๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ 
 เนื่องจากสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีสถานที่ 
ทำงานถาวร ทำให้มีการย้ายสถานที่ตั้งหลายครั้ง นับตั้งแต่ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
ท่าช้างวังหน้า สี่แยกคอกวัว และท้ายที่สุดอยู่ที่สะพานขาว ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานฯ  
ในปัจจุบัน โดยท่านสุนทรให้เหตุผลในการเลือกว่าเพราะอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาล 
และเห็นว่างานของสภาเศรษฐกิจฯ จะต้องทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาล จึงขอซื้อบ้าน 
ของพระยาสุริยานุวัตรมาเป็นที่ทำการถาวรของสภาพัฒน์
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ด้วยความสามารถอันหลากหลาย 
กับตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ
 ด้วยความสามารถและเป็นนักพัฒนา 
ที่มีภาวะผู้นำสูง ท่านจึงได้รับแต่งตั้ งให้ 
ดำรงตำแหน่งราชการสำคัญ ๆ อีกมากมาย 
โดยในทางการทูตท่านได้ดำรงตำแหน่ง 
เอกอัครราชทูตประจำสหพันธรัฐมลายู   
(มาเลเซีย ในปัจจุบัน) สหราชอาณาจักร  
และสหรฐัอเมรกิา รวมถงึตำแหนง่ทางการเมอืง  
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐการ รองนายก 
รัฐมนตรี เลขาธิการซีโต้ (Southeast Asia 
Treaty Organization : SEATO) และอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ผลงานสำคัญ
 ขณะดำร งตำแหน่ ง เ ลขาธิ ก า ร 
สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ท่านได้ เป็นผู้นำ 
ในการสรา้งระบบบญัชรีายไดป้ระชาชาตขิึน้ 
สำเร็จเป็นครั้งแรก และได้ใช้เป็นพื้นฐาน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
ในเวลาต่อมา นับว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกงานนโยบายและการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้  ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลงั และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐการ ตามลำดบั 
ได้สร้างผลงานที่สำคัญ ๆ กล่าวคือ ระยะนั้นเงินคงคลังเป็นศูนย์  
จึงต้องสะสมเงินคงคลังด้วยวิธีขึ้นภาษีศุลกากรประมาณ ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์ในสินค้าทุกประเภท โดยออกเป็นพระราชกำหนด  
และเมื่อประกาศใช้ส่งผลให้ได้รายได้จากภาษีเสริมเป็นจำนวน 
หลายร้อยล้านบาทในระยะเวลาไม่นาน
 ทา่นยงัไดเ้สนอให้แกก้ฎหมายภาษกีารคา้ โดยเปลีย่นวธิกีาร 
ให้เก็บต้นทางหรือปลายทาง คือเก็บเมื่อนำเข้าหรือเก็บเมื่อเวลา 
มีการจำหน่าย ซึ่งเป็นวิธีเก็บภาษีที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผลปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน กรมสรรพากรได้เงินจากภาษีการค้า 
มากที่สุด และท่านยังมีส่วนผลักดันให้ตั้งธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร  ซึ่ งสามารถนำเงินของรัฐบาลและ 
จากต่างประเทศมาให้ชาวไร่ชาวนาได้กู้ไปเพื่อการลงทุน พร้อมทั้ง 
ฟื้นฟูและค้ำจุนธนาคารกรุงไทยไม่ให้ล้ม ต่อมาท่านได้แก้ไขปัญหา 
โควต้าข้าวโดยจัดสรรใหม่ให้เกิดความยุติธรรม  
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 ในสมยั พลเอก เกรยีงศกัดิ ์ ชมะนนัท ์
เปน็นายกรฐัมนตร ีทา่นสนุทรไดร้บัพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี  
ท่านได้ทำงานที่ เกี่ยวข้องกับสภาพัฒน์  
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะเรื่องที่ 
สภาพัฒน์เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
เช่น เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือโครงการ 
เศรษฐกิจ ซึ่งท่านสนับสนุนทุกเรื่อง และท่าน 
ได้เชิญประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  กรรมการฯ รวมทั้ ง 
เลขาธิการฯ บางท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ในคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และคณะ 
กรรมการร่วมระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจด้วย ตลอดจน 
ได้ เจรจาราคาก๊าซธรรมชาติกับยูโนแคล  
จนทำให้ประเทศไทยได้เป็น Industrial  
Horizon 
 ตอ่มา ขณะดำรงตำแหนง่เอกอคัรราชทตู 
ประจำประ เทศสหรั ฐอ เมริ ก า  ท่ านมี  
ความภาคภูมิใจมากที่มีส่วนเจรจาจนกระทั่ง 
ไดโ้ควตา้นำ้ตาลและผา้ส่งไปขายสหรฐัอเมรกิา  
ซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

 จากประสบการณ์ของท่านทั้งด้านข้าราชการประจำและ 
ข้าราชการการเมือง บริษัทต่าง ๆ จึงเชิญท่านเป็นที่ปรึกษามากมาย  
แต่ท่านรับทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการเพียง ๒ บริษัทเท่านั้น 
คือ บริษัทอุตสาหกรรมปิ โตรเคมิคัลไทย จำกัด (มหาชน) 
และธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน ) 

แบบอย่างที่ชาวสภาพัฒน์ยึดถือปฏิบัติ
 ท่านสุนทร เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นเรื่องความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ในหน้าที่การงาน ท่านเป็นผู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า 
เสนอความคิดเห็น และยอมรับหากความคิดนั้นดีมีเหตุผล จึงเป็น 
แรงจูงใจให้คนรุ่นหลังมีความมั่นใจที่จะพัฒนาความคิดต่อไปอีก  
รวมทั้งท่านได้วางรากฐานแนวคิดและหลักการปฏิบัติหลายประการ  
ที่ชาวสภาพัฒน์รุ่นหลังนำมาศึกษาและเป็นแบบอย่างการทำงาน 
จนถึงปัจจุบัน โดยท่านได้กล่าวถึงบทบาทของสภาพัฒน์ไว้ในหนังสือ 
“๕ ทศวรรษ สภาพัฒน์” ว่า
 “สภาพัฒน์ในอนาคตควรมีบทบาทอย่างน้อยที่สุดก็ทำ 
แผนเศรษฐกิจให้รัดกุม ถูกต้องดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นหลักปฏิบัติ 
ของกรมกองต่าง ๆ ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเราทำแผนให้ดี  
รัดกุมและถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากทีเดียว”
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ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต
ประธานกรรมการ สศช. ๒ สมัย

ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต ได้ทำงานใกล้ชิดกับ สศช. เป็นเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี  
ในตำแหน่งกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายชุด และประธานกรรมการฯ  
๒ สมัยติดต่อกัน ในช่วงปี ๒๕๓๖–๒๕๔๔ ท่านเป็นผู้นำในการกลั่นกรองพระราชดำรัสมาเป็นนิยาม  
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย และเป็นประธานคณะกรรมการ 
อำนวยการธนาคารสมองให้กับ สศช. จวบจนวาระสุดท้ายของท่าน 



ผู้นำการอัญเชิญพระราชดำรัส... สู่การประมวลเป็น “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต เป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ 
ให้แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ท่านได้ให้ความสำคัญและสนใจเป็นพิเศษ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นงานหลักของ สศช. โดยเฉพาะการจัดทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ ท่านได้เข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนทั่วประเทศด้วยตนเอง ในหลายโอกาสและหลายจังหวัด ทำให้ผู้ที่ 
มีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์มีกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก 
 ที่สำคัญ ในการจัดทำแผนฯ ๙ ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ 
ในการริเริ่มกระบวนการอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทีเ่กีย่วกบั “เศรษฐกจิพอเพยีง” ทีพ่ระราชทานในโอกาสตา่ง ๆ  โดยเชญิชวนผูท้รงคณุวฒุ ิ
จากสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันประมวล กลั่นกรอง และเรียบเรียงเป็นนิยามความหมาย 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 จ า ก นั้ น ไ ด้ ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล ข อ 
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งทรง 
พระกรุณาปรับปรุงแก้ ไขพระราชทาน 
และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่   
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานฯ  
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน 
ทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒   
จากนั้น สศช. ได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญา 
นำทางในการจัดทำแผนฯ ๙ ต่อเนื่องมาจนถึง 
แผนฯ ๑๒ ในปัจจุบัน 

งานสำคัญของคณะกรรมการ สศช. 
 คณะกรรมการมวีาระประชมุอยา่งนอ้ย 
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานและ 
โครงการต่าง ๆ งานสำคัญหลายด้านที่ผ่าน 
การพจิารณาของ สศช. ในสมยัทีท่า่นเปน็ประธาน  
อาทิ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่  
๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แนวทางการกูว้กิฤต 
ของประเทศ แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
ร่างกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนฯ ๙ แผนยุทธศาสตร์การเพิ่ม 
ผลผลติของประเทศ การพฒันาเมอืงทีย่ัง่ยนื : เมอืงนา่อยู ่การดำเนนิการ 
จัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างแผนแม่บท 
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงแผนฯ ๙ และ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 นอกจากนี้ ท่านยังริเริ่มให้ สศช. จัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนา 
ประเทศในระยะยาวถึง พ.ศ. ๒๕๖๐  และเป็นประธานการจัดทำ 
ประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าบ้านหินกรูด อ.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ซึ่งขณะนั้นมีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่อย่างมาก แต่ท่าน 
ไดใ้ชค้วามกลา้หาญนำคณะลงไปทำประชาพจิารณใ์นพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่  
๒ ครั้ง  

“งานธนาคารสมอง” สนองพระราชดำริ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง        
      ภายหลังจากหมดวาระการเป็นประธานกรรมการสภาพัฒน์ 
เมือ่วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เปน็ชว่งจงัหวะที ่สศช. ไดร้บัมอบหมาย 
จากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลงานธนาคารสมองพอดี ด้วยความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของท่าน สศช. จึงขอให้ท่าน 
เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองท่านแรกทันที 
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 ท่านได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับงาน  
“ธนาคารสมอง” เพื่อสนองพระราชดำริ 
ในสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนำ 
ผู้ เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถสูง  
พร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม มารวมพลัง 
ทำประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้าน 
ต่าง ๆ โดยบทบาทของวุฒิอาสาจะทำงาน 
ในลักษณะเป็น “คลังปัญญาของประเทศ”  
ทีพ่รอ้มจะเขา้มารว่มพฒันาสงัคมและประเทศ  
โดยการสรา้งเครอืขา่ยทำงานรว่มกนัแลว้คอ่ย ๆ   
ถอนตัวออกมา
 ท่านได้ให้คำแนะนำและเข้ามาดูแล 
ธนาคารสมองอย่างใกล้ชิด รวมทั้งท่านยัง 
อุทิศตนสมัครเป็นวุฒิอาสาของธนาคารสมอง 
และได้นำทีมวุฒิอาสาไปให้ความช่วยเหลือ 
แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หลายแห่ง 
อาทิ โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อชายแดนไทย-ลาว  
การพัฒนาโรงพยาบาล และความร่วมมือด้านอาหารและยา  
โครงการติดตามประเมินผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรป่าไม้ 
ควันตัน จังหวัดบัคซาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็น 
โครงการภายใต้ความช่วยเหลือระหว่างไทย-เวียดนาม เกี่ยวกับ 
การฟื้นฟูป่า โดยใช้ต้นแบบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
ห้วยฮ่องไคร้  โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคน ชุมชน และวิถีชุมชน 
ผู้ประสบมหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิ โครงการคืนความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และเป็นที่ปรึกษา 
กลั่นกรองข้อมูลธุรกิจและความรู้ด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
     การบริหารงานธนาคารสมองมีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากท่านได้วางระบบให้ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท 
ของสภาพัฒน์ โดยท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ “๗๒ พรรษา มหาราชินี 
ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ” ว่า “ที่ต้องเชื่อมโยงกับสภาพัฒน์ 
ก็เพราะสภาพัฒน์เป็นแหล่งข้อมูลที่กว้างขวางครอบคลุมที่สุด 
ในประเทศไทย รวมทั้งมีคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ที่มี 
ความเขม้แขง็ และมองภาพกวา้ง ในเรือ่งการพฒันาในแงม่มุตา่ง ๆ   
ของประเทศ” 
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 นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวว่าสิ่งสำคัญ 
ที่ทำให้งานวุฒิอาสาประสบความสำเร็จ
อย่างดียิ่ง ก็ เพราะพระบารมีของสมเด็จ 
พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 “พระองค์ทรงคิดเรื่องนี้มานานแล้ว  
และพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสมา 
ถ้าไม่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน 
คงทำงานไม่ได้เท่านี้ และคงไม่มีผู้มาสมัคร 
เป็นวุฒิอาสามากขนาดนี้ ด้วยพระบารมี 

ของพระองคท์า่นทีแ่ผไ่พศาลไปทัว่แผน่ดนิไทย 
จึงได้ก่อเกิดธนาคารสมองขึ้นมา”

เสาหลักของสภาพัฒน์
 ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 
ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งกระดูกเมื่อวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
ควรค่าแก่การเคารพนับถือเป็นอย่างสูง เป็น
ผู้มีบุคลิกและมีเมตตาธรรมสูงมาก รวมทั้งได้ 
ประกอบคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง 
เป็นอันมาก ท่านเปรียบเสมือนเสาหลัก 

ให้แก่พวกเราชาว สศช .  ที่ ได้  
เรียนรู้งานจากท่านในหลาย ๆ ด้าน  
โดยเฉพาะหลักการทำงานจาก 
บทสัมภาษณ์ของท่านในอินไซด์  
สภาพัฒน์  ในโอกาสครบวาระ 
การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  
ท่านได้ฝากถึงชาว สศช.ว่า 
 “...ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุด 
อยากให้ทำงานด้วยใจรัก ทำงาน 
ดว้ยสมอง ทำดว้ยมอื ขยนั หมัน่เพยีร  
ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานอย่างมีจุดยืน  
แล้วก็เรียนรู้ให้รู้วิธีเรียนรู้ ให้เรียนรู้ 
การทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ 

ให้สมดุลกัน ดูแลครอบครัวด้วย...”
 นอกจากนี ้ทา่นไดก้ลา่วถงึบทบาทของสภาพฒันไ์วใ้นหนงัสอื  
“๕ ทศวรรษ สภาพัฒน์” ว่า “...การจัดองค์กรสภาพัฒน์ จะต้อง 
มีหน่วยข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ที่ทันกาล มีหน่วยวิชาการ มีหน่วยทำงาน 
เชิงวิเคราะห์เป็น “เสือปืนไว” จัดวางเครือข่ายกับนักวิชาการ 
หน่วยงานวิชาการ เพื่อใช้ความรู้จากการวิเคราะห์วิจัยมาวางแผน 
และนำแผนสู่การปฏิบัติ…”
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โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
ผู้วางรากฐานระบบการพัฒนาชนบทยากจน

 อาจารย์โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เป็นนักวิชาการและนักบริหารที่มีความสามารถสูง  
จึงมีผลงานที่ดีเยี่ยมในทุกตำแหน่งและทุกหน่วยงานที่เข้าไปดูแล ท่านมีเจตนาแรงกล้าในการบุกเบิกการพัฒนาชนบท  
โดยงานที่สำคัญและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งคือการจัดทำ “แผนพัฒนาชนบทยากจน” 
 ด้วยความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ กอปรกับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูง  
ทำให้ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์แตท่า่นยงัคงทำงานรว่มกบั สศช. อยา่งใกลช้ดิในตำแหนง่กรรมการพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อเนื่องกัน ๔ สมัย โดยภารกิจสำคัญที่ท่านได้ร่วมขับเคลื่อนงานกับสภาพัฒน์ 
จวบจนวาระสุดท้ายคือ การเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร 



ผู้บุกเบิกการจัดทำ “แผนพัฒนาชนบทยากจน” 
จุดเริ่มการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ 
 ท่านโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  หรือที่ส่วนใหญ่ เรียกว่า 
“อาจารย์โฆสิต” เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๖ เริ่มเข้า 
รับราชการในตำแหน่งเศรษฐกร กองวางแผนส่วนรวม สำนักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิหลงัสำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท  
สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์  สหรัฐอเมริกา 
ในปี ๒๕๐๘ ท่านมีส่วนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต ิตัง้แตก่ารประเมนิผลแผนฯ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙)  
แผนฯ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) และแผนฯ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙)  
ซึ่งทำให้ท่านได้เห็นปัญหาของประเทศไทยในทุกแง่มุม
 ในระหว่างปี ๒๕๑๕-๒๕๑๗ อาจารย์โฆสิต ได้ทำงาน 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก ซึ่งในขณะนั้นธนาคารโลก 
มีบทบาทสูงในการพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา  
โดยการช่วยจัดทำโครงการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และให้เงินกู้ 
ในอตัราดอกเบีย้ตำ่มาก โดยมรีะยะเวลาผอ่นทีย่าวนาน ซึง่อาจารยโ์ฆสติ  
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลประเทศบังกลาเทศ 
 ด้วยสภาพความยากจนของบังกลาเทศในระดับรุนแรง 
ได้สร้างความสะเทือนใจแก่ท่านอย่างมาก ทำให้ท่านหวนคิดถึง 
ชนบทไทยและคิดว่าน่าจะกลับมาช่วยพัฒนาชนบทไทยดีกว่า นับเป็น 
จดุสำคญัทีท่ำใหท้า่นปกัธงการทำงานในชวีติอยา่งชดัเจน ในการทีจ่ะ 
ทุ่มเทแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่  
ดร.เสนาะ  อูนากูล ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ สศช. อีกครั้ง จึงได้ 
ขอให้ท่านกลับมาทำงานที่ประเทศไทย โดยได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผู้กำกับกรอบและทิศทางการวางแผนฯ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔)  
โดยได้ปรับรูปแบบการทำแผน จากแผนจัดสรรทรัพยากรให้กับ 
โครงการสำคัญมาเป็นแผนที่ชี้ให้เห็นปัญหาสำคัญของประเทศ 
และเสนอแนวทางแกไ้ข นบัเปน็การวางแผนครัง้แรกทีเ่นน้การมสีว่นรว่ม 
อย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ ประสบการณ์จากการทำงานที่ธนาคารโลก ได้มีส่วน 
เสริมสร้างความสามารถของอาจารย์โฆสิตให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 
 การกลับมาทำงานที่ สศช. ครั้งนี้ อาจารย์โฆสิต มีเจตนา 
แรงกล้าที่จะทำเรื่องการพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง ท่านจึงขอรับ 
ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ โดยมีแนวทาง 
การทำงานคอืการศกึษาเพือ่หาสาเหตขุองปญัหาในพืน้ทีจ่รงิดว้ยตนเอง  
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เพื่อให้ได้คิดและวิเคราะห์เอง ท่านคิดว่า 
การพฒันาใด ๆ  กต็าม จะใชว้ธิเีลยีนแบบกนัไมไ่ด ้ 
ตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพขอ้เทจ็จรงิ 
ของแต่ละพื้นที่ 
 ผลจากการเดินทางไปศึกษาหา 
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ชนบทยากจนเป็นแรมปี  
เพื่อแสวงหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ความยากจนของชนบทไทย และไดม้กีารระดม 
นักคิด นักปฏิบัติ และผู้นำความคิดในชุมชน 
มาร่วมกันทำงาน จนสามารถกลั่นกรอง 
มาเป็น “แผนพัฒนาชนบทยากจน” ซึ่งเป็น 
หนึง่ในสองกลยทุธห์ลกัของการพฒันาประเทศ 
ในแผนฯ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ควบคู่กับ 
แผนพัฒนาชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก 
และยังทำต่อเนื่องมาถึงแผนฯ ๖ (พ.ศ.  
๒๕๓๐-๒๕๓๔)  
 ในระหว่างการศึกษาในพื้นที่ ท่านได้ 
นำตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่ 
อย่างต่อเนื่องในวารสารของ สศช. ซึ่งได้รับ 
ความสนใจเป็นอันมาก ช่วยให้แผนได้รับ 
การสนับสนุนอย่างดียิ่ง 
 จากวันที่ประเทศไทยลงมือแก้ไข 
ปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง ตัวเลข 
ของธนาคารโลกระบุ ว่ าประ เทศไทยมี  
ประชากรที่ยากจนถึงร้อยละ ๖๐ ของ 

ประชากรทั้ งประเทศ ล่าสุดจากการวัด 
ของหลาย ๆ สถาบันในปี ๒๕๖๒ พบว่า 
เหลือประชากรที่ยากจนเพียงร้อยละ ๖.๒๔  
เท่านั้น    

สู่การพัฒนาประ เทศในตำแหน่ง 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
หลายกระทรวง
 อาจารยโ์ฆสติ ไดร้บัเชญิใหด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมืองที่สำคัญหลายตำแหน่ง โดยท่าน 
ก้ าวขึ้ นสู่ ตำแหน่ งรั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ตามลำดับ เป็นครั้งแรกในสมัยนายอานันท์  ปันยารชุน  
เปน็นายกรฐัมนตร ีทา่นเนน้การดแูลเกษตรกรรายยอ่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ 
การผลิตและรายได้ที่ดีขึ้น อาทิ การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราขึ้น 
ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้การซื้อขายยางพารามีความเป็นธรรม  
และปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำงานของกรมตา่ง ๆ  ในกระทรวงเกษตรฯ  
ผลงานของท่านได้รับการยกย่องและสืบเนื่องเป็นนโยบายของ 
กระทรวงในยุคต่อมา 
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 หลั งจากนั้ นท่ านได้ รั บ เชิญ เป็น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในสมัยนายบรรหาร  ศิลปอาชา เป็นนายก 
รฐัมนตร ีทา่นไดร้เิริม่โครงการทดลองสนบัสนนุ 
อุตสาหกรรมต่างจังหวัดขึ้น และปรับบทบาท 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ให้มีระบบ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดอย่าง 
ต่อเนื่อง ภายใต้เครื่องมือคือ “แผน” ให้มี 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด 
เป็นแผนล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อส่วนกลาง 
จะได้เตรียมงบประมาณ เตรียมคนไว้ล่วงหน้า  
และบรรจุไว้ใน “แผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดประจำปี” ซึ่งได้บรรจุแนวทางนี้ไว้ 
ในแผนฯ ๗ 

 หลังจากนั้นท่านได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลัง ในช่วงสั้น ๆ ในรัฐบาลของพลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  
 จนกระทั่งพลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ เข้ารับตำแหน่ง 
นายกรฐัมนตรเีฉพาะกาล ไดข้อใหอ้าจารยโ์ฆสติ มาชว่ยงานในตำแหนง่ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ท่านได้ดูแลเศรษฐกิจฐานรากโดยตรง โดยมีนโยบาย “เน้นกระบวน 
การเรียนรู้” ซึ่ งตรงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
“เน้นการมีส่วนร่วม” ให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันภายในชุมชน 
ระหวา่งชมุชนกบัวทิยากรตา่ง ๆ  และระหวา่งชมุชนกบัองคก์ารปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำ  
“ยทุธศาสตรอ์ยูด่มีสีขุ” ของจงัหวดั ตลอดจนไดผ้ลกัดนัพระราชบญัญตั ิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อันมีส่วนสร้างความมั่นคงและ 
ความชัดเจนในทิศทางการทำงานด้านนโยบายการเงินการธนาคาร 
ของ ธปท. เป็นอย่างมาก
 ส่วนงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ท่านได้ผลักดันนโยบาย Eco Car พัฒนาและยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสาขา งานที่ท่านได้ริ เริ่มและ 

ใหค้วามสำคญัมากอกีงานคอื การจดัทำแผนแมบ่ทการเพิม่ประสทิธภิาพ 
และผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางปัญญา และแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 ในช่วงปี ๒๕๓๗ ท่านได้รับตำแหน่งกรรมการบริหารธนาคาร 
กรุงเทพ และในปี ๒๕๔๒ จนถึงอนิจกรรมดำรงตำแหน่งประธาน 
กรรมการบรหิารธนาคารกรงุเทพ ทา่นกย็งัคงมุง่มัน่ชว่ยเหลอืเกษตรกร 
ในบทบาทของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนอาจกล่าวได้ว่า  
การช่วยเหลือคนยากจนอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเสมอ 
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งานสำคัญของคณะกรรมการ สศช. 
 แม้ท่ านอาจารย์ โฆสิต จะก้าวสู่ 
การทำงานด้านการเมืองและภาคเอกชน  
แต่ท่านยังคงทำงานร่วมกับสภาพัฒน์อย่าง 
ใกล้ชิดในตำแหน่งกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ๔  สมั ย  
(พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๖) ซึ่งงานสำคัญหลายด้าน 
ที่ผ่านการพิจารณาของ สศช. ในสมัยที่ท่าน 
เป็นกรรมการ อาทิ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ การผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เมอืงนา่อยู ่ชมุชนนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยนื แผนพฒันาฯ  
ฉบับที่ ๑๐ การจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไข 
ปัญหาความยากจน การขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำตัวชี้วัด 
ความเข้มแข็ งของชุมชน แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพฒันาผูส้งูอายอุยา่งบรูณาการ 
ทิ ศทางการพัฒนา เศรษฐกิ จ 
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนยั่งยืน 
ของไทย การวเิคราะหแ์ละรายงาน 
สถานการณ์ความยากจนและ 
ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย 
ปี ๒๕๕๓ และโครงการศึกษา 
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
และโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร 
เป็นต้น

“แผนพัฒนาประชากร” งานสุดท้ายขับเคลื่อนร่วมกับ
สภาพัฒน์  
 ภารกิจสำคัญที่อาจารย์โฆสิต ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ร่วมขับเคลื่อนงานกับ สศช. จวบจนวาระสุดท้ายของท่านคือ  
การเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร  
ด้วยท่านเล็งเห็นว่าโครงสร้างประชากรของไทยที่เปลี่ยนไปจากอดีต 
ที่ผ่านมาอย่างมาก โดยปัจจุบันประชากรเด็กและวัยทำงานเริ่ม 
มีจำนวนน้อยลง ในอนาคตกลุ่มคนทำงานจะเหลือเพียง ๑ ใน ๔  
ของจำนวนประชากร และคนส่วนใหญ่จะมีอายุเกิน ๖๕ ปี ทำให้ 
คนวัยทำงานต้องมีภาระเลี้ยงดูวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ จึงมีผล 
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โครงสร้าง 
การผลิตจะเปลี่ยนแปลงไป 
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 ดังนั้น เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับ 
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
การจัดเตรียมนโยบายและแผนประชากร  
จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไข 
ปัญหาให้ตรงจุด รองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น  
รวมถึงหาทางดูแลพัฒนาคุณภาพประชากร 
ตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทา่นจงึเปน็ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัแนวคดิ 
การพัฒนาที่มองไปข้างหน้าเพื่อวางอนาคต 
ของประเทศไทยอย่างแท้จริง

อัจฉริยะบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง
 อาจารย์โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง  
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านเป็นตัวอย่างของข้าราชการ 
ที่ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนักอุดมการณ์ 
ที่มีธงในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งทำงานเพื่อส่วนรวมและผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคม โดยมีบทบาทสนับสนุนภาคการเกษตรและผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย และเป็น 
นักปฏิบัติที่มีความชัดเจนในการวางกลยุทธ์และวิธีการทำงาน 
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งใด ท่านยืนหยัดต่อสู้ในหลักการที่ถูกต้อง
ตลอดชีวิต 
 ทา่นไดก้ลา่วถงึบทบาทของสภาพฒันใ์นอนาคต จากบทสมัภาษณ ์
ในหนังสือ “๖ ทศวรรษ สภาพัฒน์” ว่า 
 “...สภาพัฒน์ต้องปรับปรุงบทบาทให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะเป็น Technocrat 
ของระบบราชการ ซึง่เปน็คณุสมบตัทิีน่า่จะรกัษาไว.้.. Technocrat  
คอื ผูใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ ความซือ่สตัย ์เพือ่พฒันาใหบ้า้นเมอืง 
ดีขึ้น...”
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ส่วน

	 ส่วนนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่ องราวความเป็นมาของสภาพัฒน์ 	 ตั้ งแต่ เริ่ มก่อตั้ ง	 
“สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ”	ขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑๕	กุมภาพันธ์	๒๔๙๓	 เพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศภายหลัง 
สงครามโลกครั้งที่	๒	จากวันนั้นได้มีวิวัฒนาการจนมาเป็น	“สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ”	(สศช.)	ในปัจจุบัน	ภายใต้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย	และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

๒
๗ ทศวรรษสภาพัฒน์ 

ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางอนาคตไทย



ความเป็นมา
	 วันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	 เป็นวันครบรอบ	๗๐	ปีของการสถาปนา 
สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ(สศช.)	หรอืทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปวา่	 
“สภาพัฒน์”	หรือ	“สภาพัฒนาฯ” 	ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๔๙๓	 
ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา	สภาพฒันม์กีารปรบัเปลีย่นบทบาทและหนา้ทีห่ลายประการ 
เพื่อให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางสมบูรณ์มากขึ้น	อันเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ดงัจะเหน็ไดว้า่มกีารประกาศพระราชบญัญตัเิกีย่วกบับทบาทหนา้ที ่
ของสำนักงานฯ	เป็นจำนวนถึง	๖	ฉบับ	
	 ในวาระทีส่ภาพฒันค์รบรอบ	๗๐	ปแีหง่การสถาปนา	“๗ ทศวรรษ สภาพฒัน”์ 
ขอเปิดบันทึกประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการ 
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั		ซึง่สภาพฒัน ์
ได้มีส่วนสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ	รวมทั้งริเริ่มและผลักดันแผนงาน	
โครงการ	นโยบาย	และมาตรการต่าง	ๆ	สู่การปฏิบัติ	 เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการแก้ไข 
ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิและสงัคมในแตล่ะชว่งสถานการณข์ณะนัน้	ตามลำดบัเหตกุารณ ์
ความเป็นมาและบทบาทของสภาพัฒน์	ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันไว้	ดังนี้

๗ ทศวรรษสภาพัฒน์ 
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางอนาคตไทย  
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ต้นกำเนิดสภาพัฒน์ 
	 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลก 
ครัง้ทีส่อง	ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบ 
จากสงคราม	ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่บ้านเมืองเป็นอย่างมาก	 อีกทั้ง 
เกดิปญัหาดา้นเศรษฐกจิหลายประการ	
รัฐบาลในยุคนั้นซึ่งมี	 จอมพล ป.   
พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 
ไดพ้ยายามทีจ่ะฟืน้ฟเูศรษฐกจิของชาติ 
โดยเรว็ทีส่ดุ	ความพยายามประการหนึง่ 
คือ	การจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ขึ้น	 โดยประกาศพระราชบัญญัติ 
สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓  
ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที	่๑๕	กมุภาพนัธ	์ 
๒๔๙๓	 (ประกาศใช้ในราชกิจจา 
นุเบกษา	ตอนที่	๑๐	เล่มที่	๖๗	วันที่	 
๑๔	กุมภาพันธ์	๒๔๙๓)	
 สาระสำคญัของพระราชบญัญตั ิ
ฉบับนี้ได้กำหนดให้สภาเศรษฐกิจ 
แหง่ชาตมินีายกรฐัมนตรทีำหนา้ทีเ่ปน็ 
ประธานกรรมการ	สว่นคณะกรรมการนัน้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง 
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 
ด้านเศรษฐกิจตามคำแนะนำของ 
คณะรั ฐมนตรี จ ำนวน	 ๒๐	 คน	 
โดยมาตรา	๑๒	แห่งพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้กำหนดให้สภาเศรษฐกิจฯ	
ทำหน้าที่	๓	ประการคือ	
 •	 ใหค้วามเหน็และคำแนะนำ 
แก่รัฐบาลเพื่อประโยชน์แห่งความ 
ก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจของชาติ
 •	 ชี้ แจ ง ให้ รั ฐบาลทราบ
ถึงวิธีการอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ 
นำมาใช้ผดุงส่งเสริมและทำความ 
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ	ทั้งนี้	 
โดยอาศัยความรู้	ความชำนาญทาง 
เทคนคิ	ผลแหง่การคน้ควา้หรอืสำรวจ	

และสถิติต่าง	 ๆ	 ตลอดจนผลแห่ง 
การปฏิบัติอันได้ทำมาแล้ว
 •	 ทำหน้าที่รวบรวมการสถิต	ิ
พยากรณ์ทั่วราชอาณาจักรไทย
	 พระราชบัญญัติดั งกล่ าว	 
แบ่งงานของสภาเศรษฐกิจฯ	ออกเป็น	 
๕	 สาขา	 ได้แก่ 	 สาขาเศรษฐกิจ 
การเกษตร	เศรษฐกจิการคลงั	เศรษฐกจิ 

การพาณชิย	์เศรษฐกจิการอตุสาหกรรม	
และเศรษฐกิจการคมนาคม	 ซึ่งใน 
แต่ละสาขามีประธานและกรรมการ 
ที่สภาเศรษฐกิจฯ	แต่งตั้งขึ้นมาเป็น 
ผู้ ดำ เนินงาน	 โดยในทางปฏิบัติ 	
สภาเศรษฐกิจฯ	 มีหน้าที่ แต่ งตั้ ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
เป็นประธานสาขา	ส่วนในตำแหน่ง 
กรรมการให้เป็นหน้าที่ของประธาน 
แต่ละสาขาเสนอรายชื่อให้สภาฯ	 
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
	 นอกจากนี้	สภาเศรษฐกิจฯ	
อาจตั้งอนุกรรมการ	ประกอบด้วย 
กรรมการไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	 เพื่อ 
พิจารณาปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ของสภาฯ	แล้วทำรายงานเสนอสภาฯ		

สำนกังานสภาเศรษฐกจิฯ กลไก 
การทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ
	 การทำงานของกรรมการ 
สภาเศรษฐกจิฯ	และกรรมการในสาขา 
ต่าง	ๆ	จำเป็นต้องมีคณะเจ้าหน้าที่ 
คอยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 
ดงันัน้	สำนกังานสภาเศรษฐกิจแหง่ชาติ  
จึ ง ไ ด้ รั บ ก า รจั ด ตั้ ง ขึ้ นพ ร้ อมกั บ 
สภาเศรษฐกจิฯ	เพือ่ทำหนา้ทีส่ำนกังาน 
เลขานุการและปฏิบัติงานธุรการ 
ตา่ง	ๆ 	ของสภาเศรษฐกจิฯ	โดยสำนกังาน 
สภาเศรษฐกจิแหง่ชาตมิฐีานะเทยีบเทา่ 
กับกรม	 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	
มีเลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

การวางผงัเศรษฐกจิ จดุเริม่ตน้ 
ปร ะส านความร่ วมมื อกั บ 
ต่างประเทศ 
	 ต่อมาในปี	๒๔๙๔	รัฐบาล 
ได้ จั ดตั้ ง คณะกรรมการร่ วมมื อ 
ทา ง เ ศ รษฐกิ จ และ วิ ช า ก า รกั บ 
ต่างประเทศ	 (ก.ศ.ว.)	 เพื่อทำหน้าที่ 
ประสานงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 
ทาง เศรษฐกิ จและวิ ชาการจาก 
สหรัฐอเมริกาให้กับกระทรวง	ทบวง	 
กรมตา่ง	ๆ 	ตามสนธสิญัญาความตกลง 
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และวิชาการระหว่างประเทศไทย 
และสหรัฐอเมริกา	 โดยรัฐบาลได้ 

มอบหมายให้เลขาธกิารสภาเศรษฐกจิฯ	 
ทำหนา้ทีเ่ปน็กรรมการและเลขานกุาร 
ของ	 ก.ศ.ว.	 อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย	 
ซึง่เทา่กบัวา่สำนกังานสภาเศรษฐกจิฯ 
ทำหน้าที่ เป็นองค์กรประสานงาน 
ให้กับสภาเศรษฐกิจฯ
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	 นอกจากงานทางด้านเศรษฐกิจและ 
การประสานงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก 
สหรัฐอเมริกาแล้ว	สำนักงานสภาเศรษฐกิจฯ	 
ยงัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบดแูลสำนกังาน 
สถิติกลาง	ซึ่งดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
สถิติ	พ.ศ.	๒๔๙๕	ได้แก่	การจัดทำสำมะโน 
ประชากร	และการสำรวจตา่ง	ๆ 	เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู 
ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศด้วย
	 ในการประสานงานเพื่อขอรับความ 
ช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้น	ปรากฏว่า 
มปีญัหาสำคญัอยูป่ระการหนึง่คอื	จะตอ้งจดัทำ 
รายงานวิเคราะห์ผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจ 
โดยละเอียดถี่ถ้วน	แล้วจัดทำเป็นโครงการ 
เสนอขอรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา	 
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ 
ดังกล่าว	 ในส่วนของ	ก.ศ.ว.	นั้น	ทำหน้าที่ 
เป็นเพียงหน่วยประสานงานไม่มีนักวิชาการ	 
และในสว่นของสำนกังานสภาเศรษฐกจิฯ	กย็งั 
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสามารถ 
ดำเนินการในเรื่องนี้ได้
 ม.ล.เดช  สนิทวงศ์	ในฐานะประธาน	 
ก.ศ.ว.	ได้หารือกับนายสุนทร  หงส์ลดารมภ ์ 
เลขาธิการสภาเศรษฐกิจฯ	ในขณะนั้น	ได้ลง 
ความเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
หาทางรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิชาการ 
ให้เข้ามาช่วยกันพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
ตา่ง	ๆ 	เนือ่งจากสนธสิญัญาความตกลงดงักลา่ว 
เป็นการให้ความช่ วย เหลือ ในระยะยาว	 

ประกอบกับขณะนั้นมีประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 
เริ่มจะให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับ 
สหรฐัอเมรกิา	จงึควรจะมกีารพจิารณากลัน่กรองโครงการตา่ง	ๆ 	 
ของรัฐบาลที่จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งทางด้าน 
เศรษฐกิจและวิชาการ	 เพื่อเตรียมไว้ให้พร้อมและทันสมัย 
อยู่เสมอ	
	 	 	 	 จากความเห็นดังกล่าว	 เลขาธิการสภาเศรษฐกิจฯ	 
จึงเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากกระทรวง	ทบวง	 กรม	 เท่าที่จำเป็น	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี 

ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง	“คณะกรรมการดำเนินการทำผัง 
เศรษฐกิจของประเทศ”	โดยมจีอมพล ป.  พบิลูสงคราม	นายกรฐัมนตร	ี
เป็นประธาน	ม.ล.เดช  สนิทวงศ์	เป็นรองประธาน	และมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากกระทรวงการคลงั	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	และจากสว่นราชการ 
อื่น	ๆ	เข้าร่วมเป็นกรรมการ	เจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

เปน็กรรมการและเลขานกุาร	และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกผงัเศรษฐกจิ	 
กองการเศรษฐกิจ	สำนักงานสภาเศรษฐกิจฯ	ปฏิบัติงานด้านธุรการ		
	 ในขณะนั้นคำว่า	“ผังเศรษฐกิจ”	หรือ	“การวางแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	ที่เรียกอยู่ในปัจจุบัน	 เป็นคำใหม่ 
และยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย	แม้ในหมู่นักวิชาการก็มีเพียง 
บางท่านที่เข้าใจ	ม.ล.เดชฯ	รองประธานกรรมการดำเนินการทำผัง 
เศรษฐกิจของประเทศ	จึงได้จัดทำบันทึกเรื่อง	“การทำผังเศรษฐกิจ” 
เสนอต่อคณะกรรมการฯ	 เพื่อให้พิจารณายึดถือเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	ต่อไป	โดยในบันทึกได้กล่าวถึง 
การจัดลำดับความสำคัญของงาน	การทำแผนแม่บท	แล้วสรุปด้วย 
ข้อเสนอให้พิจารณาว่า	การทำผังเศรษฐกิจของประเทศไทยควร 
จะเริ่มอย่างไร	และด้วยวิธีใด

ขั้นตอนการทำผังเศรษฐกิจ
 คณะกรรมการดำเนินการทำผังเศรษฐกิจฯ เริ่มดำเนินงาน 
ทันทีในปี ๒๔๙๖	โดยกำหนดแนวทางดำเนินงาน	๒	ขั้นตอน	คือ	
 ขัน้ตอนแรก คณะกรรมการฯ	รว่มกบักระทรวงการคลงัพิจารณา 
กลัน่กรองงบลงทนุทัง้หมดของรฐับาล	เพือ่ใหค้ณะกรรมการฯ	ไดเ้หน็
ภาพและเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิของงบลงทนุเหลา่นัน้อยา่งชดัเจน	นอกจากนี	้
การพิจารณางบลงทุนทั้งหมดนับเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขอรับ
ความช่วยเหลือของ	ก.ศ.ว.	อีกด้วย	เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการ 
ขัน้นีไ้ปไดร้ะยะเวลาหนึง่จนเขา้ใจการลงทนุของรฐับาลเปน็อยา่งดแีลว้	
จึงดำเนินงานในขั้นตอนที่สอง	คือ	การทำผังเศรษฐกิจของประเทศ
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	 คณะกรรมการฯ	ไดพ้จิารณางบลงทนุ 
ของรัฐบาลตามขั้นตอนแรกเป็นระยะเวลา 
ติดต่อกันถึง	 ๔	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๖-๒๔๙๙)	 
จนเจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญในการพิจารณา 
และได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบลงทุน 
ของรัฐบาลเป็นอย่างดี	แต่จำเป็นต้องหยุดลง	 
เนื่องจากผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้	ต้องไป 
ร่วมสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทยกับ 
ธนาคารโลก	 เพื่อใช้ในการทำผังเศรษฐกิจ	 
ซึ่ ง เป็นการดำเนินงานในขั้นตอนที่ สอง 
ที่กำหนดไว้	
	 อย่ า ง ไรก็ ตาม 	 ผลพวงที่ ส ำคัญ 

ประการหนึง่ในการพจิารณากลัน่กรองงบลงทนุ 
ของรฐับาล	คอื	การสรา้งคน สรา้งนกัวชิาการ 
จำนวนมากที่เข้ามาร่วมในกระบวนการนี้	 
ใหม้ปีระสบการณแ์ละเพิม่พนูความรูท้างวชิาการ	 
ช่วยให้บุคคลเหล่านี้หลายท่านมีบทบาท 
ที่สำคัญยิ่งต่องานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศในระยะต่อ	ๆ	มา

การสำรวจเศรษฐกิจของประเทศ 
ครั้งแรก
	 ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง	
ประเทศไทยยังไม่เคยมีการสำรวจทรัพยากร 
ในประเทศเพื่ อ ให้ทราบฐานะที่ แท้จริ ง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 จอมพล	 ป.		 
พิบูลสงคราม	นายกรัฐมนตรี	จึงได้ส่งเรื่องนี้ 
ใหส้ภาเศรษฐกจิฯ	พจิารณารว่มกบัคณะกรรมการ 
ดำเนินการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ	 
ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบที่จะให้มี 
การสำรวจเศรษฐกิจของประเทศ	 เพราะจะ 
เป็นผลดีต่อการดำเนินงานของประเทศ 
ในระยะต่อไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางผัง 
เศรษฐกิจของชาติ	
	 นอกจากนี้	ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า 
การพฒันาประเทศในระยะตอ่ไป	การอาศยัเงนิ 

จากงบประมาณแผน่ดนิอย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอ	 

เพราะรายได้ของรัฐมีจำกัด	จำเป็นต้องอาศัยเงินกู้จากภายนอก 
มาช่วยด้วย	ซึ่งในขณะนั้นแหล่งเงินกู้ที่สำคัญคือ	ธนาคารระหว่าง 
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ	หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	
“ธนาคารโลก”	ซึง่การขอกูเ้งนิจากธนาคารโลกนีจ้ะตอ้งมกีารพจิารณา 
โครงการที่ขอกู้เงินแต่ละโครงการก่อน	รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ของประเทศผู้ขอกู้นั้นด้วย	
	 ดังนั้น	 เมื่อประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องขอกู้ เงิน 
จากธนาคารโลกเพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ	ก็ควรขอความร่วมมือ 
จากธนาคารโลกให้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยด้วย	อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศ 
ต่อไป	ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณาเห็นชอบ	และมีมติให้ขอความช่วยเหลือ 
จากธนาคารโลกจัดส่ งคณะผู้ เชี่ ยวชาญมาสำรวจเศรษฐกิจ 
ในประเทศไทย	และทำรายงานเสนอรฐับาลตอ่ไป	โดยมอบใหก้ระทรวง 
การคลังและสำนักงานสภาเศรษฐกิจฯ	 ติดต่อกับธนาคารโลก	 
ซึ่งธนาคารโลกได้ส่งคณะเดินทางเข้ามาสำรวจเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยเมื่อปี	๒๕๐๐
	 จากนั้นจะต้องหาแนวทางที่ไทยจะร่วมมือกับธนาคารโลก	 
เนื่องจากการสำรวจนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวง	ทบวง	 
กรมอย่างใกล้ชิด	 ในการให้ข้อมูลและตอบคำถามแก่คณะผู้สำรวจ 
เศรษฐกจิ	และตอ้งอำนวยความสะดวกในการเดนิทางไปหาขอ้เทจ็จรงิ 
ตามจังหวัดต่าง	ๆ	ซึ่งต้องทำอย่างรีบด่วน	 เนื่องจากธนาคารโลก 
มีระยะเวลาในการทำงาน 
เพียง	๑	ปี	คณะรัฐมนตรี 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพือ่ใหร้ว่มมอืกบัคณะสำรวจ 
เศรษฐกิจของธนาคารโลก	 
๒	คณะ	คอื	คณะกรรมการ 
ร่วมมือกับคณะสำรวจ 
เศรษฐกจิของธนาคารโลก  
ใชช้ือ่ยอ่วา่	ก.ส.ธ.	มหีนา้ที ่
ดูแลประสานงานและให้ 
ความรว่มมอืกบัคณะสำรวจ 
เศรษฐกิจของธนาคารโลก 
และคณะกรรมการบรหิาร  
ก.ส.ธ.	มหีนา้ทีบ่รหิารราชการ 
แทนคณะกรรมการใหญ่		  
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	 ธนาคารโลกได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ 
นำโดย	Professor Paul T. Ellsworth 
จากมหาวิทยาลัย	 Wisconsin	 ร่วมกับ 
คณะกรรมการของไทยดังกล่าว	ประกอบด้วย	 
ม.ล.เดช  สนิทวงศ์ ประธานกรรมการร่วมมือ 
กับคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก  
ดร.ปว๋ย  อึง๊ภากรณ ์และนายฉลอง  ปงึตระกลู  
เลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ร่วมกัน 
สำรวจเศรษฐกิจของประเทศเป็นระยะเวลา	 
๑	 ปี เต็ม	 ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๐๐	
ถึงเดือนมิถุนายน	 ๒๕๐๑	 และได้จัดทำ 
รายงานชื่อ	“A Public Development  
Program for Thailand” โดยต่อมาได้แปล 
เป็นภาษาไทยชื่อว่า	“โครงการพัฒนาการ 
ของรัฐสำหรับประเทศไทย”	ซึ่งรายงานนี้ 

ไดม้สีว่นในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย 
นับตั้งแต่นั้นมา

กลยทุธส์ูค่วามสำเรจ็ของการสำรวจ
 ความสำเร็จในการสำรวจเศรษฐกิจ 
ในครั้งนั้น เป็นที่ยอมรับว่าเกิดขึ้นเนื่องจาก 
วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและ 
คณะสำรวจของธนาคารโลกทีม่ปีระสทิธภิาพ  
ซึ่งนับเป็นแนวทางการทำงานที่สามารถนำมา 
ปรบัใชไ้ดใ้นปจัจบุนั	โดยเมือ่มปีญัหาใดเกดิขึน้ 
ในระหว่างการดำเนินการสำรวจ	คณะสำรวจ 
ก็นำปัญหาเหล่านั้นเข้าร่วมปรึกษาหารือ 

ในที่ประชุมกับคณะกรรมการบริหาร	ก.ส.ธ.	สัปดาห์ละครั้ง	ซึ่งการที่ 
คณะกรรมการ	 ก.ส.ธ.	 จะตอบคำถามและสามารถแนะนำแก่ 
คณะสำรวจฯ	ได้เป็นอย่างดีนั้น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ต้องทำการบ้าน 
กันอย่างหนัก	ขณะที่ประธานฝ่ายไทย	คือ	ม.ล.เดชฯ	และหัวหน้า 
คณะสำรวจฯ	คอื	Professor	Paul	T.	Ellsworth	ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย 
ทุกครั้ง๑

	 นอกจากนี	้ฝา่ยไทยยงัไดก้ำหนดวธิกีารทำงานวา่	คณะกรรมการ 
บรหิาร	ก.ส.ธ.	ตอ้งจดัประชมุเพือ่พจิารณาตอบคำถามของคณะสำรวจ 
เศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นคำถามที่ต้องตอบเป็นส่วนรวม	แล้วเสนอ 
ประธานกรรมการบริหาร	 เพื่อส่งให้คณะสำรวจเศรษฐกิจ	แต่ถ้า 
เป็นคำถามที่เป็นเฉพาะเรื่องของกระทรวงใด	ๆ	และเรื่องนั้น	ๆ	 
มคีวามสำคญัมาก	กใ็หป้ระธานกรรมการบรหิาร	ก.ส.ธ.	หรอืกรรมการ 
และเลขานุการ	หรือคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งออกไปพบเจ้าหน้าที่ 
ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงนั้น	ๆ	 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง	แล้วจัดทำ 
คำตอบร่วมกันเพื่อส่งให้คณะสำรวจเศรษฐกิจต่อไป	

ธนาคาร โลกชื่นชมการทำงานของ “สภาเศรษฐกิจฯ”
	 จากวิธีการทำงานที่รัดกุมและ 
คำนึงถึงผลงานของฝ่ายไทยดังกล่าว 
แลว้นัน้	ทำใหเ้กดิผลดตีามมาหลายประการ	 
โดยเฉพาะเกิดภาพลักษณ์อันดีงาม 
ต่อประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากคำนำ 
ในรายงานของคณะสำรวจที่มีชื่อว่า	 
“A	Public	Development	Program	 
for	Thailand”	กล่าวในตอนหนึ่งว่า
 “ . . . คณะสำรวจ เศรษฐกิ จ 
ยังได้รับประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยซึ่งมีความรู้อย่างกว้างขวาง 

เกี่ยวกับภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจ 
ของประเทศ อันที่ จริ งคำแนะนำ 

ตลอดจนผลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ 
ฝ่ายไทยนี้ทำให้คณะสำรวจเศรษฐกิจ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา 
เศรษฐกิจ และจัดทำข้อแนะนำขึ้นได้ 
สำเร็จ...”

๑ หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์ กับงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิมพ์ที่ บริษัท บพิธ จำกัด กรุงเทพฯ ๒๕๑๘
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	 นอกจากนี	้นบัวา่การสำรวจเศรษฐกจิ 
ดงักลา่วเปน็การฝกึฝนขา้ราชการผูท้รงคณุวฒุิ
ของไทยให้มีความรู้ความชำนาญในการวางผัง 
เศรษฐกิจ	โดยเฉพาะ	“คนสภาพัฒน์”	อาทิ	 
ม.ล.เดช  สนิทวงศ์  นายฉลอง  ปึงตระกูล  
และนายบุญมา  วงศ์สวรรค์	ที่ได้เข้ามาช่วย 
คณะกรรมการบริหาร	ก.ส.ธ.	ในด้านวิชาการ 
เปน็ประจำ	ซึง่เปน็กำลงัสำคญัในการจดัทำแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในระยะเริ่มแรก 
เป็นอย่างมาก

ธนาคาร โลกให้ตั้งสถาบัน
การวางผังเศรษฐกิจ 
	 นอกจากรายงานฉบับดั งกล่ า ว	 
คณะผู้สำรวจยังได้มีบันทึกข้อเสนอให้จัดตั้ง 
สถาบนัการวางผังเศรษฐกจิสำหรบัประเทศไทย 
ต่อรัฐบาลด้วย	ข้อความตอนหนึ่งในบันทึก 
ฉบับดังกล่าวระบุว่า	
 “... ทรัพยากรที่นำมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีอยู่อย่างจำกัด 
ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ ฉะนัน้ 
จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นจากการแข่งขันในระหว่าง 
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะดึง 
เอาทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ตน  
ซึ่งต่างก็ถือว่าโครงการแต่ละโครงการของตน 
มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ทั้ งนี้  
นอกจากว่าโครงการต่าง ๆ ที่แก่งแย่งกัน 
เรียกร้องเอาเงินทุนไปดำเนินการดังกล่าวนั้น  

จะไดถ้กูประเมนิคณุคา่และความสำคญัของโครงการวา่มมีาก 
หรอืมนีอ้ย โดยใหม้อีงคก์รประสานงานแหง่หนึง่เปน็ผูก้ำหนด 
และแบ่งทรัพยากรแก่โครงการที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการ 
ก็จะทำให้มีการเปลืองเปล่าในการใช้คน ทุน และทรัพยากร 
อื่น ๆ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น...
   ....ในปัจจุบันการพิจารณาโครงการของกระทรวง  
ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อจะเรียกร้องเอาเงินลงทุนสำหรับ 
การพจิารณาเศรษฐกจิจะเกดิขึน้กต็อนตระเตรยีมงบประมาณ 

ประจำปี ด้วยเหตุผลที่ว่า ค่าใช้จ่ายประจำจะได้ถูกพิจารณาพร้อมกัน 
ไปในเวลาเดียวกัน โดยวิธีนี้ทำให้การพิจารณาไม่สามารถแบ่งแยก 
ให้เห็นได้เด่นชัดถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ยิ่งไปกว่านั้น การบำบัดความจำเป็นก็หาได้ถูกชี้ขาดด้วยวิธีการ 
หาความสำคัญของแต่ละโครงการตามวิธีประเมินค่าที่ถูกต้อง  
แต่อาศัยแรงผลักดันผลประโยชน์ฃทางการเมืองเป็นสำคัญ ทางแก้ไข 
ข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นก็คือ การตั้งศูนย์กลางการวางผังเศรษฐกิจ
ขึ้น...” 

พ.ร.บ. ฉบับที่ ๒ ก่อตั้งหน่วยงานวางแผนชาติ
	 ในขอ้เสนอดงักลา่วไดใ้หค้วามสำคญักบัองคก์รถาวรสำหรบั 
การวางผังเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อดูแลเรื่องโครงการรายจ่าย 
เพือ่การพฒันา	เนือ่งจากความผนัแปรของเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	อาจทำให ้
ข้อสมมติฐานของโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
ทีเ่กดิขึน้	รวมทัง้การจดัลำดบัความสำคญัของโครงการอาจจำเปน็ตอ้ง 
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วย	กล่าวคือ	
 “...ความผันแปรของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดความ 
จำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารตรวจตราแกไ้ขโครงการพฒันาทีเ่สนอมาอยูเ่สมอ  

ดังนั้นเพื่อให้ เป็นที่แน่ ใจว่าการ 
ตรวจตราแก้ไขนี้จะดำเนินไปได้ผล  
จึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์การประจำ 
สำหรับวางผังส่วนกลางขึ้น...”
	 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ข้างต้น	รัฐบาลภายใต้การนำของ 
จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต ์ไดเ้ลง็เหน็ 
ถึงความสำคัญและความจำเป็น 
ที่จะต้องมีแผนพัฒนาประเทศและ 
เห็นสมควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง 

เพือ่ทำหนา้ทีว่างแผนพฒันาประเทศ 
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อยา่งถาวรขึน้	จงึไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิ
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๐๒	 
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจ 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๔๙๓	และจดัตัง้“สภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจแห่ งชาติ” 	 มีนายกรัฐมนตรี  
เปน็ประธาน	เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
แหง่ชาต	ิเปน็กรรมการและเลขานกุาร	มหีนา้ที ่
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	และพิจารณา 
ขอ้เสนอของสำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
แหง่ชาต ิซึง่ทำหนา้ทีห่ลกัในการศกึษา ตดิตาม  
วเิคราะห ์วจิยั สภาวะเศรษฐกจิ และประการ 
สำคัญคือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	 ซึ่งนับเป็นการขยายบทบาท 
การทำงานของสภาพัฒน์ให้มีความลึกและ 
ครอบคลมุในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา 
ประเทศมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้ 	 จอมพล	 สฤษดิ์ 	 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญัของนกัวชิาการ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ 	จึงได้รวบรวม 

คนเกง่	ๆ 	อาท	ิดร.ปว๋ย  อึง๊ภากรณ ์ ม.ล.เดช   
สนิทวงศ์ 	และนายบุญชนะ  อัตถากร  
ซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการชั้นนำในยุคนั้น	 
มาระดมความคิดเห็นในการวางแผน 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	และ 
โดยการสนบัสนนุของทา่น	“สภาพฒัน”์  
จงึเปน็หนว่ยงานทีม่บีทบาทอยา่งชดัเจน 
ในการวางแผนพฒันาประเทศตัง้แตน่ัน้ 
เป็นต้นมา

	 	 	 จงึอาจกลา่วไดว้า่	จอมพล	สฤษดิ	์เปน็ผูท้ีม่วีสิยัทศัน ์
กว้างไกลในการวางรากฐานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	และมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะฟื้นฟูและ 
พัฒนาประเทศ	จนทำให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการ 
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาได้ 
จนถึงปัจจุบัน	

การแบง่สว่นราชการในสำนกังานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติ
	 	 จากพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ดังกล่าว	ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่	ซึ่งแตกต่างไปจากสมัยที่เป็น 
สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 โดยแบ่งเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่	ส่วนการวางผัง 
พัฒนาการเศรษฐกิจ	ส่วนรายได้ประชาชาติ	และสำนักงานสถิติกลาง	 
และจัดตั้งกองพิเศษอีก	๑	กอง	คือ	กองการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และวิชาการกับต่างประเทศ	(ก.ศ.ว.)	ต่อมาในปี	๒๕๐๕	สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้ปรับปรุงส่วนราชการภายในใหม่ 
อกีครัง้หนึง่	โดยมสีว่นราชการซึง่ประกอบดว้ยสว่นวางแผนพฒันาการ 
เศรษฐกิจ	ส่วนรายได้ประชาชาติ	สำนักงานสถิติกลาง	และส่วน 
การร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ
	 	 ต่อมา	ในปี	๒๕๐๖	รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง	ทบวง	กรม	 โดยจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้น	 
และโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๖	เป็นผลให้ส่วนการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และวิชาการกับต่างประเทศ	(ก.ศ.ว.)	แยกตัวออกไปเป็นกรมเรียกว่า	 
“กรมวเิทศสหการ”	ขึน้กบักระทรวงพฒันาการแหง่ชาต	ิและสำนกังาน 
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สถิติกลางแยกตัวออกไปเป็น	“สำนักงานสถิต ิ
แห่งชาติ”	มีฐานะเป็นกรมขึ้นกับสำนักนายก
รัฐมนตรี	
	 ดั งนั้ น ในปี 	 ๒๕๐๖	 สำนั ก ง าน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจึ ง ได้  
แบง่สว่นราชการใหมอ่กีครัง้หนึง่	ประกอบดว้ย 
ส่วนราชการ	๒	ส่วนคือ	ส่วนวางแผนพัฒนา 
การเศรษฐกิจ	และส่วนรายได้ประชาชาติ

พ.ร.บ. สภาพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ 
และฉบับที่ ๔ การปรับบทบาทหน้าที่
	 ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๓๒	 	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 
๒๖	กรกฎาคม	๒๕๐๓	และพระราชบัญญัติ 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๓)  
พ.ศ. ๒๕๐๙	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑๖	 
กมุภาพนัธ	์๒๕๐๙	๓			เพือ่ปรบัปรงุบทบาทหนา้ที ่
และองค์ประกอบที่สำคัญ	๓	ส่วนคือ
 ส่วนแรก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แหง่ชาต ิประกอบดว้ย	นายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน	
รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน	 และ 
กรรมการอืน่ทีค่ณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้	มเีลขาธกิาร 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาตเิปน็กรรมการ 
และเลขานกุาร	โดยมหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการพฒันา 
เศรษฐกจิ	และพจิารณาขอ้เสนอตา่ง	ๆ 	ทีส่ำนกังาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ภายใต้ 
การกำกับของคณะกรรมการบริหารเสนอ	 
และเสนอความเหน็ตอ่นายกรฐัมนตรใีนกจิการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรี 
ขอให้พิจารณา	

 ส่วนที่สอง คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แหง่ชาต ิประกอบดว้ย	ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย	ผูอ้ำนวยการ 
สำนกังบประมาณ	อธบิดกีรมวเิทศสหการ	และเลขาธกิารสภาพฒันาการ 
เศรษฐกจิแหง่ชาต	ิเปน็กรรมการบริหารโดยตำแหนง่	และกรรมการอืน่ 
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน	๑๑	คน	คณะกรรมการบริหาร 
จะเลอืกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธาน	มอีำนาจหนา้ทีต่ามทีส่ภาพฒันา 
การเศรษฐกิจแห่งชาติมอบหมาย	และกำกับการปฏิบัติงานของ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
 ส่วนที่สาม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  
มฐีานะเปน็กรมสงักดัสำนกันายกรฐัมนตร	ีมเีลขาธกิารสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามหน้าที่	ภายใต้ 

การกำกบัของคณะกรรมการบรหิารสภาฯ	มหีนา้ทีส่ำคญั	อาท	ิการวเิคราะห ์
และศึกษาภาวะเศรษฐกิจ	การพิจารณาแผนการและโครงการพัฒนา 
เศรษฐกจิของกระทรวง	ทบวง	กรม	และรฐัวสิาหกจิ	พรอ้มทัง้ประสาน 
แผนการและโครงการเหล่านั้นเพื่อวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	การจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับรายจ่ายประจำปีของกระทรวง	ทบวง	กรม	และรัฐวิสาหกิจ		

๒ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเพื่อกำหนดหน้าที่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๗ ตอนที่ ๖๒ 
ฉบับพิเศษหน้า ๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓
๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๑๓ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙
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ขั้นตอนการจัดทำแผนฯ ในระยะแรก 
	 นอกเหนือจากการพิจารณาโครงการ 
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวง	
ทบวง	กรม	รวมทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ในระหว่างปี	และเรื่องอื่น	ๆ	ที่คณะรัฐมนตรี 
มอบหมายให้พิจารณาแล้ว	 ในปี	 ๒๕๐๒	 
ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการจัดทำแผนพัฒนาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก	 สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติมีปัญหา 
เรือ่งการดำเนนิงานจดัทำแผนฯ	หลายประการ	
ดังนี้	
 ประการแรก	ขณะนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ 
ทางวิชาการจำนวนน้อย	ประการที่สอง	คือ	 
คณะรัฐมนตรีและกระทรวง	ทบวง	กรม	ได้ส่ง 
เรือ่งเกีย่วกบัเศรษฐกจิทัว่	ๆ 	ไป	มาใหส้ำนกังาน 

สภาพัฒนาฯ	เป็นจำนวนมาก	และประการที่ 
สามซึ่งสำคัญที่สุด	คือ	สำนักงานสภาพัฒนาฯ	
และผูด้ำเนนิงานตามแผนพฒันาฯ	คอื	กระทรวง	 
ทบวง	กรมต่าง	ๆ	ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการจั ดทำแผนฯ	 มาก่ อน 	 จึ งทำ ให้  
คณะกรรมการบริหารสภาพัฒน์ต้องใช้เวลา 
อย่างมากในการพิจารณาจัดทำแผนฯ	และ 
ในที่สุดคณะกรรมการบริหารฯ	 ได้กำหนด 
ขั้นตอนในการดำเนินงานไว้	๒	ขั้นตอน	ได้แก่	

 ขั้นตอนที่หนึ่ง	กำหนดจุดหมายและนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจ	 ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาฯ	 เป็นผู้ศึกษาและเสนอให้ 
คณะกรรมการบรหิารฯ	พิจารณาเสนอต่อสภาพัฒนาฯ	และคณะรฐัมนตร ี
พิจารณารับเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
 ขัน้ตอนทีส่อง กำหนดโครงการทีก่ระทรวง	ทบวง	กรมตา่ง	ๆ 	 
จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดหมายและนโยบายตามขั้นที่หนึ่ง	 
โดยกระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	 เป็นผู้จัดทำเสนอให้สำนักงาน 
สภาพฒันาฯ	พจิารณารวบรวมเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ	เชน่เดยีวกบั 
ขั้นตอนที่หนึ่ง	 โดยสำนักงานสภาพัฒนาฯ	เป็นผู้กำหนดแบบฟอร์ม 
และให้คำชี้แจง
	 กอ่นดำเนนิงานในขัน้ตอนทีส่องนี	้ประธานกรรมการบรหิารฯ	 
พร้อมด้วยเลขาธิการสภาพัฒนาฯ	และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ	จะร่วม 
หารือกับรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	อธิบดี	และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นรายกระทรวง	 
เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ	และเมื่อกระทรวง	
ทบวง	 กรมต่าง	 ๆ	 ได้จัดทำโครงการพัฒนาฯ	 ในหน้าที่ของตน 
เสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาฯ	พิจารณาแล้ว	ต่อจากนั้น	สำนักงานฯ	
จะพจิารณาโครงการตา่ง	ๆ 	ของกระทรวงแตล่ะกระทรวง	แลว้กำหนด 
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง	ๆ	 เสนอให้คณะกรรมการ 
บริหารฯ	พิจารณา	เพื่อนำไปกำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ

แผนฯ ๑... ประสบผลสำเร็จเกินคาด
	 เมือ่สำนกังานสภาพฒันาฯ	ไดจ้ดัทำแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
แห่งชาติ	ฉบับที่	๑	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารฯ	พิจารณาเสนอต่อสภาพัฒนาฯ	และคณะรัฐมนตรี	ซึ่งคณะ 
รัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ประกาศใช้เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๓	 
แผนฉบับแรกนี้ใช้เป็นแนวทางพัฒนาประเทศช่วงระยะเวลา	๖	ปี	
แบ่งออกเป็น	๒	ระยะ	ระยะแรกใช้ในปีงบประมาณ	๒๕๐๔-๒๕๐๖	
และระยะที่สองปีงบประมาณ	๒๕๐๗-๒๕๐๙
	 แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาพัฒนาฯ	และหน่วยงาน 
ปฏิบัติต่าง	ๆ	ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แผนเป็นเครื่องมือช่วยในการ 
พฒันานกักต็าม	แตป่รากฏวา่การดำเนนิงานในระยะแรกของแผนฯ	๑	 
ประสบผลสำเร็จอย่างสูง	จากเอกสารรายงานความก้าวหน้าทาง 
เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๐๖	 
สรุปผลของการพัฒนาไว้ว่า	
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 “. . .ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยในระยะ ๓ ปีแรกของแผน 
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นไปได้ด้วยดี 
ตรงเป้าหมาย และในบางกรณีกเ็กนิกวา่เปา้หมาย  
ทั้ งนี้ เนื่ องจากเหตุผลใหญ่สองประการ 
คือ ประการแรก รัฐบาลได้ดำเนินงานพัฒนา 
ประเทศโดยมีแผนและโครงการที่แน่นอน 
เป็นหลัก และประการที่สอง กิจการอันเป็น 
สว่นเอกชนไดเ้จรญิกา้วหนา้ขึน้มาก โดยเฉพาะ 
ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม...” 
	 จากจุดเริ่มต้นในการจัดทำแผนฯ	๑	 
สภาพัฒน์ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 
ฉบับต่อ	ๆ	มา	ซึ่งมีวิวัฒนาการในการจัดทำ 
แผนทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ในแต่ละช่วงเวลา

สภาพัฒน์กับการปรับปรุงระเบียบ 
บริหารราชการของประเทศ
	 ต่ อมา ในปี 	 ๒๕๑๕	 หลั งจากที่  
ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ 
การบริหารประเทศโดยมีคณะปฏิวัติเป็น 
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะเวลาหนึ่ง	คณะปฏิวัติ 
ซึ่งมี	จอมพล ถนอม  กิตติขจร	เป็นหัวหน้า	 
ได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๑๖	 

ลงวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๑๕	ว่า	ปรารถนา 
ที่จะปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของ 
ประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น	 และ 
ได้มีคำสั่งยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบ 
ราชการของสำนกันายกรฐัมนตร	ีพ.ศ.	๒๕๐๖	 
และบัญญัติส่วนราชการของสำนักนายก 
รัฐมนตรีขึ้นใหม่	 ให้สำนักงานสภาพัฒนาฯ	 
เป็นส่วนราชการหนึ่ งที่ อยู่ ในประกาศ 
คณะปฏิวัติฉบับนี้	ต่อมาคณะปฏิวัติได้ออก 
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๗ ให้โอน 
อำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัราชการของสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและ 

อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการปรับปรุงกระทรวง	 
ทบวง	กรม	ของคณะปฏิวัติ	ที่ต้องการให้มีระบบการดำเนินงาน 
ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
 ขณะเดียวกันก็ได้รวมการพัฒนาสังคมเข้ามาในงานของ 
สำนกังานฯ	เพือ่เนน้ถงึความสำคญัของการพฒันาดา้นนีใ้นการพฒันา 
ประเทศ	ซึง่จะทำใหก้ารดำเนนิงานวางแผน	มคีวามสมบรูณม์ากยิง่ขึน้	 
ทั้งนี้	สำนักงานสภาพัฒนาฯ	ได้ตระหนักและเพิ่มการพัฒนาสังคม 
เข้ามาในแผน	รวมถึงเพิ่มคำว่า	“สังคม”	 ในชื่อของแผน	ตั้งแต่ 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๔)	แล้ว	
	 ทั้ งนี้ งานหลักของ 
สำนักงานฯ	 ยังคงเป็นการ 

จดัทำแผนพฒันาฯ	การวเิคราะห ์
โครงการพฒันาตา่ง	ๆ 	ซึง่ปจัจบุนั 
สำนักงานฯ	 ได้ดำเนินการ 
จัดทำแผนพัฒนาฯ	เสร็จสิ้น 
ไปแล้วจำนวน	๑๒	แผน	และ 
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำ 
แผนฯ	๑๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๖-
๒๕๗๐)
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พ.ร.บ. ฉบับที่ ๕ เพื่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
	 ต่อมา	 ในปี 	 ๒๕๒๑	 เพื่อให้ เกิด 
ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของสภาพัฒน์	 
จึ ง ได้มี การประกาศใช้พระราชบัญญัติ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ๔		ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๓๐	 
สิงหาคม	๒๕๒๑	 โดยเปลี่ยนชื่อสำนักงาน 
เป็น	“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	ตามประกาศ 
คณะปฏิวิติ	 ฉบับที่	 ๒๑๗	ดังกล่าวข้างต้น	 
โดยใช้ชื่อย่อว่า	“สศช.” 
	 	 จากพระราชบัญญัติ ดั งกล่ า ว	
ได้ กำหนดให้มี องค์ประกอบหรือกลไก 
ในการดำเนินงาน	๒	ระดับ	คือ	ระดับที่เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิโดยให้กลไก 
ทั้ง	 ๒	 ส่วน	 ทำงานเชื่อมโยงประสานกัน	 เพื่อผลักดันให้งาน 
กำหนดกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ

๒ กลไกเชื่อมโยงประสานการทำงาน
 กลไกสว่นแรก คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แหง่ชาต ิมอีงคป์ระกอบตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	๕	ของพระราชบญัญตั ิ
ดังกล่าว	จำนวน	๑๕	ท่าน	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	๑	ท่าน	 
กรรมการอื่นที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในทาง 
เศรษฐกิจและสังคมจำนวนไม่เกิน	๙	ท่าน	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็น 
ผู้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปี	หากครบวาระอาจได้รับ 
การแตง่ตัง้ใหมไ่ด	้และกรรมการโดยตำแหนง่	๕	ทา่น	ไดแ้ก	่เลขาธกิาร 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	

๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๘๙ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๑
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ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 
ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย	และเลขาธกิาร 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	เป็นกรรมการและเลขานุการ		
	 คณะกรรมการฯ	 มีอำนาจหน้าที่ 
โดยสรปุคอื	เสนอแนะและใหค้วามเหน็เกีย่วกบั 
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมตอ่คณะรฐัมนตร	ี 
พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติกับข้อเสนออื่น	ๆ	ของ	สศช.	แล้วทำ 
ความเหน็เสนอต่อคณะรฐัมนตร	ีเสนอความเห็น 
ตอ่นายกรฐัมนตรใีนกจิการเกีย่วกบัการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมที่นายกรัฐมนตรีขอให้ 
พจิารณา	และจดัใหม้กีารประสานงานระหวา่ง	 
สศช.	กบัสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้ง	 
ทั้งในด้านการจัดทำแผนงานและโครงการ 
พัฒนาและการปฏิบัติงานตามแผนฯ
 กลไกสว่นทีส่อง สำนกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มีบทบาทหน้าที่ตามมาตรา	๑๒	ถึงมาตรา	๑๖	 
ในพระราชบัญญัติ	ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๒๑	สรุปได้	 
๕	ประการ	ซึ่งล้วนเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
วงจรการจดัทำแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติทั้งสิ้น	ดังนี้	
 ● การสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์  
เป็นภารกิจเบื้องต้นก่อนการจัดทำแผนฯ	 
แต่ละฉบับจำเป็นต้องดำเนินงานสำรวจและ 
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ	และข้อเท็จจริงในแง่มุม 
ต่าง	ๆ	อย่างรอบคอบ	 เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ในการจัดทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและ 
สังคม	 ตลอดจนระดับการพัฒนาประเทศ	 
ในลักษณะรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและ 
บัญชีประชาชาติ	ซึ่งได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี	 เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ 

ทางเศรษฐกจิและการพฒันาใหแ้กค่ณะรฐัมนตร	ี 
และเผยแพร่การพัฒนาแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 ●  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
เป็นงานหลักที่สำคัญที่สุด	 โดยในทางปฏิบัติแล้ว	 ในแต่ละขั้นตอน 
ของการจัดทำแผนตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมการ	จนกระทั่งสำเร็จออกมา 
เป็นแผนพัฒนาฯ	นั้น	สศช.	มิได้ดำเนินการแต่เพียงลำพัง	แต่จะร่วม 
ปรึกษาหารือกับกระทรวง	ทบวง	กรม	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงาน 
เอกชนตา่ง	ๆ 	อยา่งใกลช้ดิ	และตัง้แตแ่ผนฯ	๘	เปน็ตน้มา	สศช.	ไดป้รบั 
กระบวนการจดัทำแผนฯ	โดยเปดิโอกาสใหป้ระชาชนจากทกุภาคสว่น 
เขา้มามสีว่นรว่มในการจดัทำแผนฯ	ใหเ้ปน็แผนทีจ่ดัทำ	“โดยประชาชน  
ของประชาชน และเพื่อประชาชน”
 ●  พิจารณาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนฯ  
การพิจารณารายละเอียดโครงการที่หน่วยงานอื่นจัดส่งมา	กรณี 
โครงการที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม	 สศช.	 จะนำเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อน 
เสนอคณะรฐัมนตร	ีหากกรณทีีป่รากฏชดัวา่เปน็โครงการทีไ่มเ่หมาะสม	 
เช่น	ไม่คุ้มกับค่าลงทุน	หรือบางครั้งข้อมูลไม่เพียงพอ	สศช.	อาจขอให้ 
เจ้าของโครงการถอนโครงการหรือรับไปปรับปรุง	ก่อนนำมาพิจารณา 
ตามกระบวนการต่อไป
 ●  การตดิตามและประเมนิผล	เปน็ขัน้ตอนทีส่ำคญัและจำเปน็ 
อย่างยิ่ง	เพื่อทราบผลการพัฒนา	สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์	 
แผนงาน	 วิธีการดำเนินงานให้ทันสถานการณ์และความจำเป็น	 
ในระหวา่งการดำเนนิงานตามแผน	รวมทัง้ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุ 
และวางแผนพัฒนาฯ	ในระยะต่อไป
 ●  หน้าที่เฉพาะกิจ	ตามที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจาก 
คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรโีดยตรง	เชน่	งานสำคญัเรง่ดว่นเกีย่วกบั 
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	และงานคณะกรรมการร่วม 
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น
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เพิ่มบทบาทการพัฒนา
ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐
	 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้กำหนดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล	 
สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง	ๆ	
ให้สอดคล้องและบูรณาการ	 เพื่อให้เกิดเป็น 
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	 
รวมทั้งบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศเป็นไป 
ตามกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอน 
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ	

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ	 
และเลขาธิการ	สศช.	ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	
	 โดย	พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศฯ	 
ได้กำหนดให้เลขาธิการ	สศช.	แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ตามความเหมาะสม	และให้เลขาธิการ 
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมร่วมกันของประธานกรรมการ 
ปฏิรูปทุกคณะ	ตลอดจนกำหนดให้	สศช.ทำหน้าที่จัดทำรายงาน 
การติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล		

พ.ร.บ. ฉบับที่ ๖ สู่การเป็นองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 
ในปัจจุบัน 
	 คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
และคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ	ไดเ้สนอแผนการปฏริปู 
ประเทศ	โดยใหม้กีารปรบัโครงสรา้งหนว่ยงานดา้นการวางแผนพฒันา 
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และให้	สศช.	ในฐานะหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ	เปน็	๑	ใน	๔	หนว่ยงานนำรอ่งในการพฒันาเปน็	“กระทรวง/ 
กรมพันธุ์ใหม่	(High	Performance)”	อีกด้วย	
	 ด้วยภารกิจต่าง	ๆ	ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก	ส่งผลให้	สศช.	 
มคีวามจำเปน็ตอ้งปรบับทบาท	อำนาจหนา้ที	่รวมทัง้โครงสรา้งองคก์ร 
ครั้งใหญ่	 เพื่อให้มีศักยภาพในการชี้ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว	ระยะปานกลาง	และระยะสั้นได้อย่างชัดเจน	มีความ 
สอดคล้องและบูรณาการกันในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ	 
ระดับแผนพัฒนาเฉพาะด้าน	ระดับการพัฒนาในพื้นที่	เมือง	และภาค	 
อีกทั้งต้องทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนการพัฒนากับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาอื่น	ๆ	 ในประเทศที่เข้มข้น 
มากขึ้น	
	 นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการติดตามและประเมินผล 
การพฒันาประเทศในระดบัยทุธศาสตร	์ระดบันโยบาย	ระดบัโครงการ 
ขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง	จึงได้ 
ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๒๑	และประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	 
ธันวาคม	๒๕๖๑	โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๓๕	 
ตอนที่	๑๑๒	ก	วันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๖๑

	 ทั้งนี้	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ  
๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดทำ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราช 

บญัญตัแิผนและขัน้ตอนการดำเนนิการปฏริปู 
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐	ขึ้น	ซึ่งระบุให้มีการ 
เพิม่เตมิบทบาทภารกจิของ	สศช.	อกีหลายดา้น	 
โดยที่สำคัญและมีผลกระทบต่อความจำเป็น 
ในการปรับโครงสร้างและบทบาทของ	สศช.	 
อย่างมาก	 คือ	 การให้ 	 สศช.	 ทำหน้าที่ 
เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	และเป็นสำนักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	ให้ประธาน 
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	 โดยได้ เปลี่ ยนชื่ อหน่วยงานจาก	 
“สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาต”ิ	เปน็	“สำนกังานสภาพฒันา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต”ิ	แตย่งัคงใช ้
ชื่อย่อ	“สศช.”	 และให้โอนอำนาจหน้าที่ 
เกี่ยวกับราชการของสำนักงานคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิปเปน็ 
ของ	“สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ”	ทั้งนี้	ยังคงมีกลไกการทำงาน	 
๒	สว่น	คอื	สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ 	 และสำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหาร	จาก	“คณะกรรมการ”  
เป็น	“สภา”	โดย	“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  
มีองค์ประกอบจำนวนมากขึ้นคือ	ประกอบด้วย	ประธานสภาหนึ่งคน	 
และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน	๑๕	คน	ซึ่งทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่ 
คณะรัฐมนตรีเสนอ	และมีกรรมการสภาโดยตำแหน่ง	๘	ท่าน	ได้แก่	 
ปลัดกระทรวงการคลัง	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	เลขาธิการ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนัก 
งบประมาณ	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	และให้เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการสภา 
และเลขานุการ	
	 สภาอาจมีมติให้เชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณา	หรือผู้ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญมาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการสภา	 
โดยให้ผู้ที่ได้รับเชิญมามีฐานะเป็นกรรมการสภาสำหรับการประชุม 
ครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
	 สภามีอำนาจหน้าที่	ดังนี้	
 ● กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต	ิและสภาพการณท์างเศรษฐกจิ 
และสังคมทั้งของประเทศและของโลก
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 ●  จดัทำรา่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ
 ●  เสนอแนะ	 ให้คำปรึกษา	 และ 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาฯ	รวมทั้ง 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	 
หรอืระเบยีบทีส่ง่ผลตอ่การพฒันาในดา้นตา่ง	ๆ 	 
ต่อนายกรัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรี
 ●  เสนอแนะ	 ให้คำปรึกษา	และให้ 
ความเหน็เกีย่วกบัแผนงานและโครงการพฒันา	 
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ 
คณะรัฐมนตรี
 ●  พิจารณาข้อเสนองบประมาณ 
ประจำปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชน 
จำกดั	โดยมขีัน้ตอนและหลกัเกณฑต์ามประกาศ 
ที่สภากำหนด	 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ
 ●  แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่ อ 
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามที่สภามอบหมาย
 ●  เชิญบุคคลหนึ่ งบุคคลใดมาให้  
ขอ้เทจ็จรงิ	คำอธบิาย	ความเหน็	หรอืคำแนะนำ 
ได้เมื่อเห็นสมควร	
 ●  ปฏิบัติการอื่ นตามที่ กฎหมาย 
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสภา	 หรือตามที่ 
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย		

	 ประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรง 
ตำแหน่งคราวละสี่ปี	 โดยผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
แต่งตั้งอีกได้	แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 ทั้งนี้	สภาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ	ได้แก่	คณะกรรมการ 
พิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อสนับสนุนงานของสภาในการพิจารณาประเด็น 
การพัฒนาที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะดา้น	คณะกรรมการประสานการดำเนนิงานดา้นยทุธศาสตรช์าต ิ
และการปฏริปูประเทศ เพือ่ทำหนา้ทีว่เิคราะห	์ตดิตาม	และประเมนิผล 
การปฏบิตัติามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศ	เพือ่ประโยชน ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ	สศช.	คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาฯ  
ในแต่ละด้าน เพื่อทำหน้าที่ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติด้านต่าง	ๆ	และเสนอสภาพิจารณา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภา	โดยมีอำนาจหน้าที่	ดังนี้
 ●  ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และติดตามภาวะเศรษฐกิจและ 
สงัคมของประเทศและของโลก	รวมทัง้ปญัหาและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
และสังคม	 และคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	 
ทั้งในบริบทประเทศและโลก	 เพื่อจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบาย	 
และมาตรการพัฒนาประเทศ	
 ●  ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนในการ 
จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ●  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรูปประเทศ	
 ●  จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	บัญชีประชาชาติ 
ของประเทศตามระบบสากล	เพือ่ประกอบการจดัทำนโยบายการพฒันา 
ประเทศ	
 ●  จัดทำกรอบการลงทุนประจำปี	และข้อเสนองบประมาณ 
ประจำปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจำกัด	
 ●  พจิารณาแผนงานและโครงการพฒันาของกระทรวง	ทบวง	 
กรม	และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	รวมทั้ง 
วางแผนส่วนรวมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ
 ●  สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	 
และภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน	แผนงาน	และโครงการพัฒนา	 
และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน	
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 ●  ตดิตามและประเมินผลการดำเนนิการ 
ตามแผนพัฒนาฯ	นโยบาย	แผน	แผนงาน	 
และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม	 รวมทั้ง 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเร่งรัด	ปรับปรุง	หรือ 
เลิกล้มโครงการพัฒนาใดเมื่อเห็นสมควร	
 ●  ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัตินี้	 กฎหมายอื่น	หรือตามที่ 
คณะรัฐมนตรี 	 นายกรัฐมนตรี 	 หรือสภา 
มอบหมาย	 รวมทั้งออกระเบียบในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องตามความจำเป็น		
	 จากการปรับบทบาทและโครงสร้าง 
องค์กรตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 	 สศช.	 
ไดป้รบัปรงุแกไ้ขกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ	 
สศช.	เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตาม	 
พ.ร.บ.	ใหม่	 โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นผู้บริหาร 
สูงสุด	 และผู้บริหารระดับรองลงมา	 ได้แก่	 
รองเลขาธิการฯ	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ 
แผนงาน	และผู้อำนวยการกอง	มีการแบ่งส่วน 
ราชการตามภารกิจรวม	๑๖	กอง	๕	สำนัก	 
๑	ศูนย์		
  

เพิ่มกลไกเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
	 นอกจากการปรั บบทบาทและ 
โครงสร้างองค์กร	 สศช.	 ครั้งใหญ่	 เพื่อให้ 
สอดรับกับภารกิจ	สศช.	ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
ข้างต้น สศช.ยังได้ปรับระบบการบริหาร 
องค์กร ระบบบริหารบุคลากร และระบบ 
การทำงานให้สอดรับกัน 	 เพื่ อ ให้ เป็น 
หน่วยงานที่มีศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็ง	 
เป็นคลังสมองของประเทศ	 (Policy	Think	 
Tank)	 สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่  
รฐับาลเกีย่วกบัทศิทางและนโยบายการพฒันา 
ประเทศ	 สศช.	 จึงจำเป็นต้องมีกลไกใน 

การวเิคราะหว์จิยัทศิทางการพฒันาในระยะยาว	 
ซึ่งต้องมีข้อมูลเชิงลึก	มีเครื่องมือการวิเคราะห์ 

วจิยัสมยัใหม	่มบีคุลากรทีม่มีมุมองกวา้งไกล	ทนัสมยั	และเปน็มอือาชพี	 
และจะต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานที่ไม่ติดยึดกับระบบราชการ	 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว	
	 สศช.	จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้ง	“สถาบันนโยบาย 
สาธารณะและการพัฒนา” (Institute	of	Public	Policy	and	 
Development)	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๒๕	 
กันยายน	๒๕๖๑	โดยให้เป็นสถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร	 
เพื่อสนับสนุนบทบาทการทำงานในอนาคตของ	สศช.	ดังกล่าวข้างต้น	

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ของ สศช.
	 การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทใหม่ของ	สศช.	ยังคงยึดมั่น 
ในวิสัยทัศน์ คือ	“เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ สูค่วามสมดลุและยัง่ยนื ทีย่ดึประโยชน ์
ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง” และ 
มีค่านิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานในการปฏิบัติภารกิจ	คือ	 
“มุง่มัน่ ทุม่เท พฒันาประเทศ เพือ่ประโยชนส์ขุแกส่งัคม ดว้ยคณุธรรม  
ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ”	ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและ 
สงัคม	มรีะบบธรรมาภบิาล	และบคุลากรของสำนกังานฯ	เปน็ทรพัยากร 
อันมีค่าที่สุดขององค์กร	ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 สศช.	ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สำคัญ	๓	ประการ	ดังนี้

 พันธกิจที่ ๑ หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit)  
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ	และการพัฒนาในระดับต่าง	ๆ	 
ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว	 รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล	ประสาน 
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ	 
ตลอดจนตดิตามประเมนิผลนโยบายของรฐับาลและประเดน็การพฒันา 
สำคัญของประเทศ	
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 พันธกิจที่ ๒ ห น่ ว ย ง า น ข้ อ มู ล 
เศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence  
Unit)	โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและ 
เฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล	 
(Warning	Center)	ที่ถูกต้องแม่นยำและ 
เชือ่ถอืได	้ตลอดจนเปน็หนว่ยเจาะขอ้มลูเชงิลกึ 
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ 
สงัคมไทย	เพือ่ใชใ้นการวางแผนเชงิยทุธศาสตร	์ 
บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
 พันธกิจที่ ๓ หน่ ว ย ง านความรู้  
สมัยใหม่ (Knowledge Organization)  
ทีแ่สวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้หม	่ๆ 	สำหรบั 
การพฒันาประเทศ	ซึง่เพยีบพรอ้มดว้ยบคุลากร 
ที่ มี ความรู้ ความสามารถที่ หลากหลาย 
เป็นสหวิทยาการเพื่อใช้ในการวางแผนและ 
ยุทธศาสตร์ 	 การวิ เคราะห์ เชิ งลึก 	 และ 
การประสานงานเพื่อผลักดันขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	

หน่วยงานที่เริ่มต้นในสภาพัฒน์
	 หนว่ยงานภายใตค้วามดแูลของ	สศช.	
ซึ่งเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ขยายแขนงออกไป 
เป็นงานด้านต่าง	ๆ	ตามสถานการณ์ขณะนั้น	 
ไดแ้ยกตวัออกไปเพือ่ปฏบิตัภิารกจิในดา้นนัน้	ๆ 	 
ให้ลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น	มี	๓	หน่วยงาน	 
ได้แก่	

 ๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือเดิมคือสำนักงานสถิติกลาง	 
ได้แยกส่วนราชการออกจาก	สศช.	เมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๐๖	 
และยกฐานะเป็นกรม	สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 มีนายบัณฑิต   
กันตะบุตร	 เป็นเลขาธิการฯ	 คนแรก	 โดยก่อนหน้านี้สำนักงาน 
สภาเศรษฐกิจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลสำนักงาน 
สถติกิลาง	เพือ่บรหิารกจิการสถติขิองรฐั	สง่เสรมิและประสานงานสถติ	ิ
จัดทำสำมะโนประชากร	และสำรวจต่าง	ๆ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น 
สำหรับการพัฒนาประเทศ	
 ๒. สำนกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ 
หรือกรมวิเทศสหการ ในปี	๒๔๙๔	รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ	 (ก.ศ.ว.)	 ขึ้น	 
เพื่อทำหน้าที่ประสานงานที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 
และวชิาการจากสหรฐัอเมรกิาใหก้บักระทรวง	ทบวง	กรมตา่ง	ๆ 	โดยให ้
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 	 
ต่อมาในวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๐๖	ได้แยกออกไปเป็นกรมวิเทศ 
สหการ	สงักดักระทรวงพฒันาการแหง่ชาต	ิโดยมนีายบญุชนะ  อตัถากร 
เปน็อธบิดคีนแรก	และปจัจบุนัคอืสำนกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันา 
ระหว่างประเทศ	สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
 ๓. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	เมื่อปี	๒๕๒๔	รัฐบาล 
ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษฯ	นี้	สังกัดอยู่ในกองวางแผน 
เตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ	 สศช.	 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณ	ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	รวมถงึประเมนิผลโครงการ	 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการสนองพระราชดำริในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และต่อมา 
เมื่อปี	๒๕๓๕	ได้แยกออกไปตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ	โดยม	ีดร.สเุมธ   
ตันติเวชกุล	เป็นเลขาธิการฯ	คนแรก

หน่วยงานที่ สศช. มีส่วนในการร่วมก่อตั้ง  
	 นอกจากนี้	สศช.	ยังได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้งหน่วยงาน
สำคัญ	ๆ	ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ	ได้แก่
 ๑. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.)	ก่อนปี	๒๕๑๘	สภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
เสือ่มโทรมมาก	รฐับาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
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ของ	สศช.	ร่วมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	
อาทิ	ดร.พร้อม  พานิชภักดิ์  นายเกษม  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  นายมนูญ  มุกประดิษฐ์   
และได้จัดตั้ งคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติขึ้น	 มีสำนักงานคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ทำหน้าที่เป็นสำนักงาน 
เลขานุการของคณะกรรมการ	เพื่อดูแลรักษา 
และกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมี	
ดร.พร้อม  พานิชภักดิ์ เป็นเลขาธิการฯ	
คนแรก	
	 ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมใหม่	 ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ	 
พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เพื่อขยายขอบเขตงานด้าน 
สิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น	 มีผลให้เกิด 
หนว่ยงานดา้นสิง่แวดลอ้มขึน้	๓	หนว่ยงาน	คอื	 
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	 
กรมควบคุมมลพิษ	 (คพ.)	และกรมส่งเสริม 
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม	(สส.)	และปจัจบุนัสำนกังาน 
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	ได้โอนไป 
เป็นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่วันที่ 	 ๘	 
ตุลาคม	๒๕๔๕	
 ๒. ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)	ในช่วงที่	
ดร.เสนาะ  อูนากูล	 เป็นเลขาธิการ	สศช.	 
ได้เสนอรัฐบาลให้ปรับโครงสร้างกิจการน้ำมัน 
และพลงังานใหม้กีารแขง่ขนัและลดการผกูขาด	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	และได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต	ิ(กพช.)	 
เมื่อปี 	 ๒๕๒๙	 มี 	 ดร.เสนาะ  อูนากูล 
เป็นเลขานุการ	โดยมี	ดร.พิสิฎฐ  ภัคเกษม  
รองเลขาธกิารฯ	และ	ดร.ปยิสวสัดิ ์ อมัระนนัทน ์ 
ร่วมเป็นผู้ช่วย	และมีสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงาน 

ระดับกอง	 สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ทำหน้าที่เป็น 
สำนักเลขานุการ	
	 ตอ่มารฐับาลสมยันายอานนัท ์ปนัยารชนุ	เปน็นายกรฐัมนตร	ี 
ได้ออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๓๕	โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนัก 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและของ	 สศช.	 ไปเป็นของสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 
โดยมี	ดร.ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ เป็นเลขาธิการฯ	คนแรก
 ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้น 
ต า ม บทบั ญญั ติ ข อ ง 
รฐัธรรมนญูฯ	พทุธศกัราช	 
๒๕๔๐	หมวด	๕	ว่าด้วย 
แนวนโยบายพื้นฐาน 
แห่ งรั ฐ 	 มาตรา 	 ๘๙	 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา 
และข้อ เสนอแนะต่อ 
คณะรัฐมนตรีในปัญหา 
ตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิ 
และสังคม	ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ	และแผนอื่น	ๆ	ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติก่อนจะพิจารณาประ	กาศใช้	ซึ่งเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการประเทศ	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรม	 
และโปร่งใสเป็นสำคัญ	
	 สภาที่ปรึกษาฯ	 เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยใช้บุคลากรของ	 สศช.	 
ในการบริหารจัดการจนเป็นองค์กรที่สมบูรณ์	 โดยมีนายสรรเสริญ   
วงศ์ชะอุ่ม เลขาธิการ	สศช.	ในขณะนั้น	เป็นเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ	 
คนแรก	 และเมื่อแยกตัวออกไปตั้งเป็นสำนักงาน	 เมื่อปี	 ๒๕๔๓	 
นางสาวพรรณราย  ขันธกิจ	รองเลขาธิการ	สศช.	ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาฯ	ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง 
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ	ในลำดับต่อมา	
	 ต่อมาราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ	ที่	๗๑/๒๕๕๙	เรื่องการยกเลิกกฎหมายว่าด้วย 
สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	กฎหมายวา่ดว้ยสภาพฒันา 
การเมือง	 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 
(ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๓๓	ตอนพิเศษ	๓๕๙	ง	 
วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๙)
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มูลนิธิจัดตั้งโดย สศช. 
 ๑. มู ล นิ ธิ พ ร ะ ย า สุ ริ ย า นุ วั ต ร 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๓๕	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ 
ดำเนินการศกึษาวจิยัประเดน็นโยบายสาธารณะ 
ในการพัฒนาประเทศ	สร้างองค์ความรู้และ 
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ
ศกึษา	คน้ควา้	และวจิยัเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์
และผลงานทางวิชาเศรษฐศาสตร์ของพระยา 
สุริยานุวัตร	 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน	
โดยสำนักงานของมูลนิธิฯ	ตั้งอยู่ที่	สศช.
 ๒. มูลนิธิพัฒนาไท	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 
วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๔๐	มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผน 
พัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
แบบบรูณาการ	รวมทัง้สนบัสนนุการแปลงแผน 
สู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำหน้าที่ 
ศึกษาวิจัย	วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา 
คน	 ชุมชน	 และสังคมในลักษณะองค์รวม 
แบบบูรณาการ	สนับสนุนส่งเสริมการวางแผน 

ทกุสาขา	การแปลงแผนสูก่ารปฏบิตั	ิการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น	การติดตาม 
ประเมินผล	และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ	
โดยสำนักงานของมูลนิธิฯ	ตั้งอยู่ที่	สศช.
 ๓. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๒	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สนับสนุนการศึกษาวิจัย	 
การสร้างองค์ความรู้	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
และภายในประเทศ	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 เพื่อการขับเคลื่อน 
และประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัใินทุกระดบั	 
เปน็ศนูยก์ลางใหก้ารสนบัสนนุหรอืรบัการสนบัสนนุจากภาคสว่นตา่ง	ๆ 	 
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ดำเนนิการเพือ่สาธารณประโยชนห์รอืรว่มมอืกบัองคก์ารการกศุลอืน่	ๆ 	 
ไมด่ำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง	โดยสำนกังานของมลูนธิฯิ	ตัง้อยูท่ี	่ 
สศช.	

การให้บริการแก่สังคม
	 นอกจากการดำเนนิงานทางดา้นวชิาการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ	เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย 
แล้ว	สศช.	ยังให้ความสำคัญในการให้บริการแก่สาธารณชน	อาทิ	
 ●  พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ	แสดง 
ชวีประวตัแิละผลงานของพระยาสรุยิานวุตัร	นกัเศรษฐศาสตรท์า่นแรก 
ของไทย	และวิวัฒนาการของการจัดทำแผนพัฒนาฯ	โดยเปิดให้ชมฟรี 
ทุกวัน	ในเวลาราชการ	
 ●  ห้องสมุดสุริยานุวัตร e-Library	 ให้บริการหนังสือ	 
เอกสารสิง่พมิพต์า่ง	ๆ 	ขอ้มลูออนไลน	์จากเครอืขา่ยระบบอนิเทอรเ์นต็	 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-book)	และบริการสารสนเทศอื่น	ๆ	ในด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัคร 
เป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการได้
 ●  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ของ	สศช.	แก่ประชาชนตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 โดยจัดส่วนให้บริการภายในห้องสมุดสุริยานุวัตร	 
และหน่วยงานของ	สศช.	ทั้ง	๔	ภาค
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ส่วน

	 นำเสนอวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสภาเศรษฐกิจ 
แห่งชาติจนถึงปัจจุบัน	 โดยแบ่งเป็น	๗	ทศวรรษ	ซึ่งในแต่ละทศวรรษจะฉายภาพสถานการณ์ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในขณะนั้น	และบทบาทของสภาพัฒน์ในการเสนอแนะนโยบาย 
หรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น	 รวมถึงการผลักดันแผนงานและโครงการต่าง	 ๆ	 
ไปสู่การปฏิบัติ	ตลอดจนผลการดำเนินงานสำคัญที่มีส่วนนำพาประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		

๓
๗ ทศวรรษแห่งการพัฒนาประเทศ
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ยุคข้าวยากหมากแพง

ทศวรรษแรก เผชิญปัญหา “ข้าวยากหมากแพง” และ “เงินเฟ้อ”
	 โครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศไทยกอ่นสงครามโลก	ครัง้ที	่๒	เปน็การผลติ 
เพื่อการส่งออก	โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่	ข้าว	ยางพารา	ดีบุก	และไม้สัก	 
และรฐัมนีโยบายการเงนิและการคลงัในการมุง่รกัษาเสถยีรภาพของเงนิบาท	ดว้ยการ 
พยายามสะสมทุนสำรองเงินตราไว้ให้มากที่สุด	และใช้จ่ายเงินบริหารประเทศ 
ไม่เกินจำนวนเงินที่หาได้ในแต่ละปี	

ท ศ ว ร ร ษ ที่๑
กำเนิดสภาพัฒน์

(พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๐๒)

และ



	 เมือ่ภาวะสงครามโลกครัง้ที	่๒	เกดิขึน้ 
ในยุโรปตั้งแต่ปี	๒๔๘๒	ตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยเหลือเพียงญี่ปุ่นและดินแดน 
ที่ญี่ปุ่นยึดครองเท่านั้น	รัฐบาลต้องใช้จ่ายเงิน 
ในการป้องกันประเทศมากขึ้น	ทำให้รายได้ 
ไม่พอกับรายจ่าย	งบประมาณของประเทศ 
ขาดดุล	 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไข 
ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	แต่ไม่สามารถแก้ไข 
อย่างได้ผล	ปัญหาต่าง	ๆ	 เหล่านี้กลับยิ่งทวี 
ความรุนแรงขึ้น	 ส่งผลให้สถานการณ์ของ 
ประเทศไทยในช่วงนั้นต้องเผชิญกับภาวะ 

ขาดแคลนสนิคา้อยา่งหนกั	อกีทัง้มรีาคาแพงมาก 
จนเรียกได้ว่าเป็นยุค	“ข้าวยากหมากแพง”  
เนือ่งจากมพีอ่คา้คนกลางเกดิขึน้เปน็จำนวนมาก	 
และมกีารกกัตนุสนิคา้เพือ่เกง็กำไร	ประกอบกบั 
การใชจ้า่ยของทหารญีปุ่น่และการคา้ของญีปุ่น่ 
ในไทยเพิ่มขึ้นจนไม่สัมพันธ์กับปริมาณสินค้า 
ที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ	จึงเป็นเหตุ 
ใหเ้กดิภาวะเงนิเฟอ้	กลา่วคอื	ระดบัราคาสนิคา้ 
โดยทัว่ไปเพิม่สงูขืน้	เชน่	ราคานำ้ตาลทรายขาว 
ในป	ี๒๔๘๘	สงูกวา่ป	ี๒๔๘๐–๒๔๘๓	ถงึ	๓๙	เทา่	 
เหล็กกล้าราคาสูงขึ้น	๖๙	 เท่า	 เสื้อผ้าฝ้าย	 
ราคาสูงขึ้น	 ๔๓	 เท่า๑	 	ซึ่งนับเป็นครั้งแรก 
ที่ทำให้คนไทยในยุคนั้นรู้จักคำว่า	“เงินเฟ้อ”	

เร่งฟื้นฟู ชูนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม 
	 สภาพปัญหาเงินเฟ้อและข้าวยากหมากแพงเช่นนี้	 ได้นำไป 
สู่ปัญหานานัปการตามมา	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม	 
การคอร์รัปชัน	ที่สำคัญรายได้ของแผ่นดินเริ่มลดน้อยลงตามลำดับ 
ถงึแมจ้ะมรีฐับาลพลเรอืนหลายชดุ	กา้วขึน้มาบรหิารประเทศในชว่งนัน้ 
กต็าม	แตไ่มอ่าจแกไ้ขปญัหาตา่ง	ๆ 	ทีร่มุเรา้ใหค้ลายลงได	้ดงันัน้	เมือ่รฐับาล 
พลเรือนขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน	 
ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งกันในชาติ	ประกอบกับ 
มีการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ	 และระบบพรรคการเมือง 
ไมเ่ขม้แขง็พอ	จงึเปน็จดุออ่นใหม้กีารกอ่การรฐัประหาร	และนบัจากนัน้ 
คณะทหารได้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนด 
แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทย	และไดส้รา้งระบบเศรษฐกจิ 
ที่เรียกว่า	“ทุนนิยมโดยรัฐ”	ขึ้น	
 เมือ่	จอมพล ป.  พบิลูสงคราม	เขา้ยดึอำนาจการปกครองประเทศ 
และได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง	 โดยปกครองประเทศ 
ระหว่างปี	๒๔๙๑–๒๕๐๐	ได้มีการชูนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม 
อย่างชัดเจน	 เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังจาก 
ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 
รวมทั้งได้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนมากตามนโยบายเศรษฐกิจ 
ชาตินิยม	ทำให้กลุ่มข้าราชการผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้าแสวงหา 
ผลประโยชนจ์ากรฐัวสิาหกจิ		นอกจากนีก้ลุม่ขา้ราชการเหลา่นีย้งัเขา้รว่ม 
ดำเนินธุรกิจกับนายทุนชาวจีน	ทำให้เกิดระบบนายทุนข้าราชการ 
ในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย	

ระบบ ๒ ขั้วอำนาจ สู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก
	 ผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ที	่๒	ไดท้ำใหร้ะบบทนุนยิมโลก 
เปลี่ยนแปลงไป	ประเทศทุนนิยมในยุโรป	ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ	ฝรั่งเศส	 
หรือเยอรมนี	 ได้สูญเสียฐานะผู้นำทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ให้กับสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลจากสงครามครั้งนี้ 
น้อยที่สุด	แต่ระหว่างที่สหรัฐฯ	 เริ่มต้นที่จะเพิ่มพลังการผลิตและ 
อุตสาหกรรมของตนโดยปราศจากคู่แข่งในโลกทุนนิยม	กลับปรากฏว่า 
สหรัฐฯ	ต้องพบกับอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาฐานะในโลกทุนนิยม 
ทีส่ำคญัคอื	“ระบบสงัคมนยิม” ซึง่ไดก้อ่ตวัเปน็ระบบสงัคมนยิมโลก 
ขึ้นมาจากสหภาพโซเวียตเพียงประเทศเดียวมาเป็นระบบโลก	 

๑ รวิพรรณ  สาลีผล, ประวัติของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ ๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ : สำนักวิชาเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ธันวาคม 
๒๕๕๕, หน้า ๔๗

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 91



ที่สามารถแข่งขันกับระบบทุนนิยมโลกได้	 
ทั้งทางการเมือง	การทหาร	และการต่างประเทศ
	 ลักษณะพิเศษของระบบทุนนิยมโลก 
ภายหลังสงครามครั้งนี้จึงเป็นไปในลักษณะ 
ที่ว่า	 แทนที่สหรัฐอเมริกาจะพัฒนาตัวเอง 
เป็นผู้มีฐานะนำในระบบของตนแต่เพียง 
อยา่งเดยีว	สหรฐัอเมรกิาจำเปน็ตอ้งพยงุรกัษา
ระบบทนุนยิมใหร้อดอยูต่อ่ไปดว้ยวธิกีารตา่ง	ๆ 	 
หลายประการ	เชน่	ใหค้วามชว่ยเหลอืประเทศ 
ทุนนิยมอื่น	ๆ	ทั้งที่แพ้และชนะสงคราม	คือ	 
ญี่ปุ่น	 เยอรมนี	 อิตาลี 	 อังกฤษ	 ฝรั่ งเศส	 
ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของตน
	 นอกจากนี้ยังต้องให้ความช่วยเหลือ 
ประเทศอาณานิคมเดิม	ซึ่งได้สถาปนาตัวเอง 
เปน็ประเทศเกดิใหม	่ดว้ยการชว่ยเหลอืประเทศ 
ต่าง	ๆ	 เหล่านี้	นับเป็นวิธีที่พยุงรักษาระบบ 
ทุนนิยมให้อยู่รอดต่อไป	สหรัฐอเมริกายังได้ 
สร้างกลไกแห่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลก	 
โดยผ่านองค์กรภายใต้การควบคุมของตน	 
ไมว่า่เปน็กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	(IMF)	 
หรือธนาคารโลก	 (IBRD)	 โดยองค์กรเหล่านี้ 
เป็นแหล่งเงินทุนกระตุ้นให้เกิดการค้าและ 
การลงทุนโดยเสรีเกิดขึ้น
	 สำหรับ	“ธนาคารโลก”	 (World	 
Bank	 หรือ	 International	 Bank	 for	 
Reconstruction	and	Development)	นั้น 
เป็นองค์กรระหว่ างประเทศที่ จัดตั้ งขึ้ น 
หลังสงครามโลกครั้งที่	๒	ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 
ในการให้กู้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค 
แก่ประเทศสมาชิกทำการฟื้นฟูประเทศ 
หลงัสงคราม	โดยมสีหรฐัอเมรกิาเปน็ผูอ้ปุถมัภ์ 
และใหกู้ท้ีใ่หญท่ีส่ดุ	ประเทศไทยไดเ้ปน็สมาชกิ 
ของธนาคารโลกและเปน็ประเทศแรกในเอเซยี 
ตะวนัออกเฉยีงใต	้ทีไ่ดร้บัเงนิกูจ้ากธนาคารโลก 
ในปี	๒๔๙๓	และในปี	๒๔๙๗	ธนาคารโลก 

ยังเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในรูปของคณะที่ปรึกษา 
ทางเศรษฐกิจ
	 วิธีการที่จะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจโลกภายใต้การนำของ 
สหรัฐอเมริกา	นอกจากการให้เงินให้เปล่าแบบ	Marshall	Plan	หรือ 

แผนงานฟื้นฟูยุโรป	ซึ่งเป็นการทุ่มเงินเพื่อให้เกิดการค้าและการลงทุน 
โดยเสรี	วิธีอีกประการหนึ่งคือ การเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให้ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดที่เปิดรับการลงทุน 
จากตา่งประเทศ ซึง่ปรากฏออกมาในรปูของการชว่ยในการวางแผน 
เศรษฐกิจ

จุดเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย
	 สำหรับกรณีของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้น 
เป็นกรณีพิเศษ	สหรัฐอเมริกามองเห็นว่าลัทธิคอมมิวนิสต์มีการเจริญ 
เติบโตในเอเซีย	และในคาบสมุทรอินโดจีนเองมีแนวโน้มที่คอมมิวนิสต ์
จะยึดครอง	สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งคณะทูตพิเศษเข้ามาและทำสัญญา 
กับไทย	รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  
ได้ตอบสนองนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของสหรฐัอเมรกิา	โดยทำความตกลงรว่มมอืกบัสหรฐัอเมรกิา	สำหรบั 
สัญญาที่ทำกับสหรัฐอเมริกาฉบับต่าง	ๆ	ได้แก่
	 ๑	กรกฎาคม	๒๔๙๓	 สัญญาตกลงทางการศึกษาและวัฒนธรรม	
	 ๑๙	กันยายน	๒๔๙๓		 สัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
	 	 	 	 		 และเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล 
	 	 	 	 		 สหรัฐอเมริกา
	 ๑๗	ตุลาคม	๒๔๙๓		 สญัญาวา่ดว้ยความชว่ยเหลอืทางการทหาร 
      ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	
	 ในขอ้เสนอของรฐับาลอเมรกิานัน้	นอกเหนอืจากความรว่มมอื 
ทีจ่ะตอ่ตา้นลทัธคิอมมวินสิตแ์ลว้	ยงัตอ้งการใหไ้ทยมนีโยบายเศรษฐกจิ 
แบบเปิด	โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนมากขึ้น	ตามแนวทางของสหรัฐ 
อเมริกาที่การลงทุนเป็นหน้าที่ของเอกชน	รัฐบาลมีหน้าที่ควบคุม 
กฎเกณฑ์และส่งเสริมเอกชนในการลงทุน	ด้วยการลงนามในข้อตกลง 
ว่าด้วยการให้หลักประกันการลงทุนของคนอเมริกันเมื่อวันที่	 ๑	
กันยายน	๒๔๙๗	และเพื่อตอบสนองต่อข้อตกลงดังกล่าว	รัฐบาลไทย 
ได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อวันที่  
๔ ตุลาคม ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่แสดงเจตนารมณ์ 
ในการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนและการลงทุนจากต่างประเทศ  
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	 ผลกระทบจากการแบ่งโลกออกเป็น	๒	ขั้ว	ทำให้ประเทศไทย 
ไดร้บัอทิธพิลจากประเทศมหาอำนาจโลกเสร	ีดงัจะเหน็ไดจ้ากนโยบาย 
ของรัฐบาลจอมพล	ป.		พิบูลสงคราม	ที่ว่า	
 “รัฐบาลนี้จะส่งเสริมไมตรีอันมั่นคงให้กับนานาประชาคม  
และปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ เชดิชอูดุมคตแิหง่สหประชาชาต ิ 
และยึดมั่นในฝ่ายประชาธิปไตย ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ผู้รุกราน  
เพื่อความยุติธรรม สันติสุข”
	 รวมถึงได้มีการห้ามไม่ให้ชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเดินทาง 
หรือติดต่อกับญาติพี่น้องในประเทศจีน	ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ 
ของชาวจีนในแผ่นดินไทยต่อแผ่นดินแม่สิ้นสุดลง	แต่ในขณะเดียวกัน 
ส่งผลให้ชาวจีนที่อยู่ในแผ่นดินไทยหันเหมาสร้างความสัมพันธ์กับ 
ชาวไทย จนกลายเป็นความผสมกลมกลืนในสังคมแทน
	 เมื่อนำแนวความคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นการส่งออกดังกล่าว 
มาผนวกกับนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม	 รวมทั้งการได้รับโอกาส 
จากการทีก่จิการของชาวตะวนัตกในไทยไดป้ดิตวัลงในชว่งสงครามโลก	 
ครั้งที่	๒	ด้วยแล้ว	ยิ่งสนับสนุนให้การขยายตัวของบริษัทส่งออก 

ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่าในปี	 ๒๔๗๖	มีบริษัทส่งออกเพียง	๙๙	บริษัท	พอถึงปี	 ๒๔๙๓	 
ได้เพิ่มขึ้นถึง	๑๕๔	บริษัท	โดยบรรดานายทุนพาณิชย์ส่วนหนึ่งนั้น	 เดิมเคยเป็นพ่อค้าคนกลางที่ได้ผันตัวเองมาเป็น 
พ่อค้าส่งออกกันมากขึ้น
	 จงึเปน็ทีป่ระจกัษช์ดัวา่	ธรุกจิของไทยทีเ่ฟือ่งฟใูนยคุนัน้เปน็ธรุกจิการสง่ออก โดยมขีา้วเปน็สนิคา้สง่ออกหลกั 
ของประเทศ และยังมีธุรกิจหนึ่งซึ่งเฟื่องฟูไม่ด้อยไปกว่ากัน คือ ธุรกิจธนาคาร	 โดยในช่วงที่รัฐบาลจอมพล	ป.		 
พิบูลสงคราม	บริหารประเทศนั้น	มีการจัดตั้งธนาคารไทยขึ้นหลายแห่งแทนกิจการที่ชาวตะวันตกได้ถอนตัวไป	 
ไม่ว่าจะเป็นการถือกำเนิดของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๗)	 ธนาคารกรุงเทพ	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๗)	 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	(พ.ศ.	๒๔๙๘)	และธนาคารกสิกรไทย	(พ.ศ.	๒๔๙๘)	๒ 

การประสานผลประโยชน์และความยากจน ปัญหาที่ยังคงอยู่
 จากผลกระทบของสงครามเย็นที่ทำให้รัฐบาลห้ามไม่ให้ชาวจีนที่อยู่ในแผ่นดินไทยเดินทาง	หรือติดต่อกับ 
ญาตพิีน่อ้งทีอ่ยูใ่นแผน่ดนิจนี	จนสง่ผลใหเ้กดิความผสมกลมกลนื	ระหวา่งชาวจนีและชาวไทยดงักลา่ว	ยงัเปน็แรงผลกัดนั 
สำคัญยิ่งเมื่อผนวกเข้ากับความเข้มงวดในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล	ป.		พิบูลสงคราม	 
ทีมุ่ง่กดีกนัชาวจนี	เพือ่เปดิโอกาสใหช้าวไทยสามารถกอ่รา่งสรา้งตวัขึน้มาแทนทีช่าวจนี เพราะเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาส 
ให้มีการประสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและนักธุรกิจนั่นเอง
	 การดำเนนิการดงักลา่วนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การทำธรุกจิการคา้ของชาวจนีเปน็อยา่งมากโดยในชว่งเวลานัน้	 
มีบุคคลสำคัญในรัฐบาลหลายคนได้เข้าไปเป็นหุ้นส่วนในบริษัทธุรกิจการค้าและการธนาคารจำนวนมาก	และถือได้ว่า 
เป็นช่วงที่ทรัพยากรทางการเมืองประเภทอำนาจทางเศรษฐกิเริ่มมีบทบาทและอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อวิถีทางการเมือง 
ของไทย

๒ ฉัตรทิพย์  นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์) หน้า ๒๒๐-๒๒๑
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	 นอกจากนี้	การที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลง 
นโยบายทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 เป็น 
การผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่ง	 
ในขณะที่ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจของ 
ประเทศ	คือการผลิตทางด้านการเกษตรอยู่ใน 
สภาพที่ล้าหลัง	นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม 
ทำให้การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม	 
และด้านการค้าเป็นไปอย่างเชื่องช้า	ในขณะที่ 

ขา้ราชการผูม้อีำนาจทางการเมอืงและพวกพอ้ง	 
ต่างมุ่งแสวงผลประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจ 
และธุรกิจที่ดำเนินกิจการร่วมกับชาวจีน	 
ทำให้นายทุนข้าราชการและนายทุนชาวจีน 
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศ	 
จึงก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ของ 
ประชากรเปน็ปญัหาเศรษฐกจิอกีประการหนึง่	 
รวมทั้งยังมีปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่	๒	 
อันได้แก่	ปัญหาความยากจนของเกษตรกร	 
ความล้าหลังในการผลิตด้านอุตสาหกรรม	 

การกระจายรายได้ของประชากร	การเสยีเปรยีบ 
ดลุการคา้	งบประมาณของประเทศขาดดลุ	ฯลฯ	 
ซึ่งยังคงเป็นปัญหาของประเทศในปัจจุบัน

ตั้ง “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ช่วยขจัดปัญหา
	 จากความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูประเทศ 
ภายหลังสงครามมหาเอเซียบูรพาและสงครามโลกครั้งที	่๒	สิ้นสุดลง	 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มทำผังเศรษฐกิจอย่างจริงจัง	 
และแม้ว่าความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจจะเป็นไปโดยไม่ราบรื่น 
เท่าใดนัก	แต่เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการในทางเศรษฐกิจปรากฏว่า	 
ผลผลิตทั้งหมดของชาติระหว่างปี	๒๔๙๓-๒๕๐๓	ได้เพิ่มขึ้นปีละ 
ประมาณร้อยละ	๔	๓		ดังเห็นได้จากรัฐบาลจอมพล	ป.		พิบูลสงคราม	 
ได้ดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมอย่างเข้มงวด	เพื่อฟื้นฟู 
เศรษฐกจิ	รวมทัง้จดัตัง้หนว่ยงานของรฐัขึน้มาอกีหนว่ยงานหนึง่	เพือ่รองรบั 
งานดา้นการบรหิารการเศรษฐกจิของประเทศ	เรยีกวา่	“สภาเศรษฐกจิ 
แห่งชาติ”	 โดยการประกาศพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๔๙๓	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๔๙๓	
 “สภาเศรษฐกจิแหง่ชาต”ิ จงึเปน็จดุกำเนดิของ	“สภาพฒัน”์  
ในปัจจุบัน	 โดยในยุคนั้นมีหน้าที่เสนอความเห็นและคำแนะนำ	 
ตลอดจนขอ้ชีแ้จงแกร่ฐับาลในเรือ่งเกีย่วกบัความกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิ 
ของประเทศ	และปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้รัฐบาล 
สามารถตดัสนิใจและบรหิารการเศรษฐกจิของประเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ตามข้อเท็จจริงมากขึ้น
	 หากพิจารณาถึงความตั้งใจจริงของจอมพล	ป.		พิบูลสงคราม	 
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาตินั้น	สามารถสะท้อนความคิด 
ไดจ้ากบนัทกึของเลขาธกิารฯ	คนแรกของสภาพฒันส์นุทร  หงสล์ดารมภ ์ 
ดังความตอนหนึ่งว่า		
 “...ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการอยู่ที่สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ในระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๙ และจอมพล ป.  พบิลูสงคราม ในฐานะ 
ประธานกรรมการได้นั่งเป็นประธานที่ประชุมแทบทุกครั้ง เพราะ 
ท่านตระหนักดีถึงปัญหาเศรษฐกิจของชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด  
และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ นอกจากจะให้ความคิดเห็นในเรื่องสำคัญ 
ด้านเศรษฐกิจแก่คณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่อย่างอื่นที่สำคัญ 
อกี ๒–๓ ประการ กลา่วคอื รวบรวมสถติขิองชาต ิและใหค้วามรว่มมอื 
กับต่างประเทศในโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ โดยเฉพาะจากประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และงานสองด้านนี้มีความสำคัญและปริมาณมากขึ้น 
โดยรวดเร็ว จนกระทั่งต่อมาได้ขยายและแยกเป็นสำนักงานสถิติ 
แห่งชาติและกรมวิเทศสหการ...” ๔

๓ บุญชนะ  อัตถากร, พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๐๓, สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๒
๔ “จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ในสายตาของข้าพเจ้า”, จอมพล ป.พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐, มูลนิธิจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
และท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม, หน้า ๒๒๕
     ทั้งนี้ จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในปี ๒๕๙๓ และเชิญท่านสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เป็นเลขาธิการฯ คนแรก
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	 สำหรับบทบาทของ	 “สภาพัฒน์”	 
ในการเสนอความเหน็ตอ่รฐับาลนัน้	เลขาธกิารฯ	
ท่านที่สอง	ฉลอง  ปึงตระกูล เคยเล่าว่า	
 “. . . ในสมัยนั้น สถานการณ์ทาง 
เศรษฐกิจไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนสมัยนี้   
การดำเนินการทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ จึงเป็น 
เรื่องเฉพาะหน้า ว่ากันเป็นเรื่อง ๆ เป็นปี ๆ ไป  
ไม่มีการวางแผนระยะยาวหรือเป็นระบบ 
เท่าไรนัก ปัญหาการทำงานจึงมี ไม่มาก  
จะมีบ้างก็ เป็นเรื่องความเห็นขัดแย้งกับ 
รัฐบาลในเรื่องการจัดการทางเศรษฐกิจ 
ส่วนเรื่องโครงการพัฒนายังไม่มี ทั้งนี้ เพราะ 
รัฐบาลเป็นผู้ดูแลบ้านเมือง ก็ไม่อยากให้ 
ประชาชนเดือดร้อน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น  
รัฐบาลก็พยายามยึดหลักการนี้ เช่น ราคา 
สินค้าแพง รัฐบาลก็อยากให้ราคาถูกลงมา  
โดยวิธีการที่รัฐบาลเห็นว่าควรทำแต่ทาง 
สภาพฒันก์เ็สนอวา่ ควรใชว้ธิใีหก้ลไกทางตลาด 
เข้าไปจัดการ ซึ่งรัฐบาลก็เข้าใจ แต่ไม่ยอมทำ  
อาจเป็นเพราะไม่ทันใจรัฐบาลก็ได้… อย่างไร 
ก็ตามในเรื่องส่วนรวมแล้วรัฐบาลก็เห็นด้วย 
กับข้อเสนอของสภาพัฒน์เป็นส่วนใหญ่…” ๕

 กล่าวโดยสรุปได้ว่ารูปแบบการทำงานของ “สภาพัฒน์”  
ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลในยุคแรกที่ประเทศยังไม่มี 
แผนพัฒนาระดับชาติคือหากรัฐบาลมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ 
เป็นเรื่องใดก็ตาม รัฐบาลจะส่งเรื่องนั้น ๆ มาให้สภาพัฒน์เป็น 
ผู้พิจารณากลั่นกรอง	 โดยบทบาทของคณะกรรมการสภาพัฒนา 
เศรษฐกิจแห่งชาติ	 ทำหน้าที่คล้ายกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน

ประสานองค์กรต่างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 ส่วนบทบาทของ “สภาพัฒน์” ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย 
ทีส่ำคญัยิง่อกีประการหนึง่ คอืการทำหนา้ทีเ่ปน็องคก์รประสานงาน 
ระหว่างไทยกับต่างชาติ เพราะภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่	๒	 
ไดส้ิน้สดุลง	ประเทศมหาอำนาจโลกเสรไีดแ้ผข่ยายอำนาจเขา้สูป่ระเทศ 
แถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 จนทำให้ประเทศไทยมิอาจปฏิเสธ 
ความช่วยเหลือจากต่างชาติได	้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกา	 
ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นมากในประชาคมโลก	ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
แกป่ระเทศไทยหลายดา้น	ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของการไกลเ่กลีย่กบัองักฤษ	 
เพื่อไม่ให้ไทยเป็นประเทศที่แพ้สงคราม	และการให้เงินกู้ยืมแก่ไทย 
ในการนำมาฟืน้ฟปูระเทศ		ซึง่ทำใหไ้ทยและสหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ ์
ใกล้ชิดกันมากขึ้น	และปรับเปลี่ยนจากความสัมพันธฉ์ันท์มิตรประเทศ 
ธรรมดา	(ordinary	friendship)	เปน็การมคีวามสมัพนัธพ์เิศษ	(special	 
relationship)	ระหว่างกัน	 เนื่องจากสหรัฐฯ	ก้าวขึ้นเป็นประเทศ 
มหาอำนาจที่สำคัญภายหลังสงคราม	
	 สาเหตุสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ	กำหนดนโยบายทางการทูต 
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมากขึ้น	เช่น	การขยายตัว 
ทางเศรษฐกจิภายในสหรฐัฯ	ทำใหเ้กดิความตอ้งการวตัถดุบิเพือ่รองรบั 
การขยายตัวดังกล่าว	 ตลอดจนกระแสการผลักดันอุดมการณ์ 
เสรีนิยมประชาธิปไตยของสหรัฐฯ	 ให้กับประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	 
ประกอบกับการที่ประเทศมหาอำนาจเดิม	อาทิ	สหราชอาณาจักร 
และฝรั่งเศส	เริ่มลดบทบาทในภูมิภาคลง	
	 อย่างไรก็ตาม	จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ 
ทางการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นผลให้ความสัมพันธ์ภายหลัง 
สงครามโลกระหว่างสหรัฐฯ	 กับสหภาพโซเวียตเสื่อมทรามลง	 
การรุกคืบหน้าของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลก	ทำให้ 
สหรัฐฯ	 ซึ่งมีแนวทางการดำเนินนโยบายต่อต้านและปิดล้อม 

๕ “อดีตเลขาธิการฯ พูดถึงสภาพัฒน์” : วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕, หน้า ๕๒.
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การแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์	ตระหนัก 
ถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาท 
โดยตรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
โดยเริ่มจากการศึกษาประเมินความต้องการ 
ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา	 
ความมัน่คง	การทหาร	และการปอ้งกนัประเทศ 
ของประเทศในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทยด้วย
	 ภายหลังจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา 
ให้ความช่วยเหลือแก่ไทยแล้ว	ยังปรากฏว่า 
มีอีกหลายประเทศเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ ไทยเช่นกัน 	 ซึ่ งความช่ วยเหลือจาก 
ต่างประเทศนี้	 เป็นประโยชน์แก่การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่น้อย	 โดยใน 
ระหว่างปี	๒๔๙๓–๒๕๐๓	ประเทศไทยได้รับ 
ความชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศในดา้นวชิาการ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน 
รวมทั้งสิ้น	๒๒๔	ล้านเหรียญสหรัฐ	และเงินกู้ 
จากตา่งประเทศ	จำนวน	๑๘๖	ลา้นเหรยีญสหรฐั	
รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
ในด้านวิชาการต่าง	ๆ 	เป็นจำนวน	๑,๐๑๒	คน	 
และนักศึกษาไทยได้รับทุนไปศึกษาและ
ดูงานในต่างประเทศ	๓,๔๔๙	คน	ภายใต้ 
ความช่ วย เหลื อจากแผนการ โคลั ม โบ	
องคก์ารบรหิารวเิทศกจิ	องคก์ารสหประชาชาต	ิ
และอื่น	ๆ	๖ 

การทำงานร่วมกับต่างชาติ 
	 “สภาพัฒน์”	 ได้มีบทบาทสำคัญ 
ในคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
วิชาการกับต่างประเทศ	 (ก.ศ.ว.)	ที่รัฐบาล 
จอมพล	ป.		พิบูลสงคราม	ตั้งขึ้นเมื่อปี	๒๔๙๔	 
โดยเลขาธิการฯ	 คนแรกของสภาพัฒน์ 	
สุนทร  หงส์ลดารมภ์	 เป็นกรรมการและ 
เลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว	 ใน

การทำหน้าที่ เป็นองค์กรประสานงาน 
กับต่างชาติ	 เกี่ยวกับความช่วยเหลือทาง 
เศรษฐกิจและวิชาการจากสหรัฐอเมริกา 
ให้กับกระทรวง	 ทบวง	 กรมต่าง 	 ๆ	 
ตามสนธิ สัญญาความตกลงว่ าด้ ว ย 
ความร่วมมือทางเศรฐกิจและวิชาการ 
ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
	 จดุออ่นของไทยและของสภาพฒัน ์
ในการทำงานร่วมกับต่างชาติในสมัยนั้นคือ	การขาดบุคลากรที่มี 
ความรูค้วามชำนาญในการวเิคราะหโ์ครงการ	เพราะเมือ่สหรฐัอเมรกิา 
ได้ยื่นเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือไว้ว่า	 ไทยจะต้องมี 
การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจโดยละเอียดถี่ถ้วน	และจัดทำ 
เป็นโครงการขึ้นมาเสียก่อน	สหรัฐอเมริกาจึงจะให้ความช่วยเหลือ 
แก่ไทย
	 ในขณะนั้นบ้านเมืองของไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่เป็น 
แหลง่กลางซึง่ทำหนา้ทีพ่จิารณาในเรือ่งนี	้แมว้า่จะม	ีก.ศ.ว.	อยูแ่ลว้กต็าม	 
แต่เป็นเพียงหน่วยประสานและยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางวิชาการ 
อีกด้วย	 ในขณะที่สภาพัฒน์เองเพิ่งตั้งขึ้นใหม่	 และยังขาดแคลน 
เจ้าหน้าที่ทางวิชาการด้วยเช่นกัน
	 ในเรือ่งนี	้อดตีรองเลขาธกิารฯ	บญุชนะ  อตัถากร	เคยชีใ้หเ้หน็
ถงึจดุออ่นและไดส้ะทอ้นความเหน็ไวว้า่	“ปญัหาเรือ่งการสรา้งโครงการ 
(projects) เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่ งซึ่ งประเทศไทย 
ต้องเผชิญอยู่ในสมัยนั้น” ๗

	 ในขณะเดียวกัน	หลักเกณฑ์และระบบที่ใช้ในการพิจารณา 
โครงการสมัยนั้น ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยโดยสมบูรณ์ โครงการแต่ละ 
โครงการไม่ได้รับการจัดให้มีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องต่อกัน	โครงการ 
ทีส่ำคญั	ๆ 	บางโครงการซึง่จำเปน็ตอ้งดำเนนิงานตดิตอ่กนัเปน็ระยะเวลา 
หลายปตีอ้งประสบอปุสรรคเนือ่งจากไมม่แีผนงานระยะยาวทีแ่นน่อน	 
การจดัสรรงบประมาณกจ็ดัสรรเปน็ป	ีๆ 	ไป	จงึกอ่ใหเ้กดิความไมแ่นน่อน 
ในการปฏิบัติงาน	และถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้จัดสรรเงินงบประมาณ 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทุกปี	แต่ผลที่ได้รับนับว่ายังไม่ 
เต็มที่เท่าที่ควร
	 อย่างไรก็ตาม	การดำเนินงานของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
และ ก.ศ.ว. นับว่ามีส่วนช่วยกิจการด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ 

๖ บุญชนะ  อัตถากร, เรื่องเดิม, หน้า ๒๖-๒๗.
๗ บุญชนะ  อัตถากร, เรื่องเดิม, หน้า ๓๐.

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 96



ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา 
กลั่นกรองเรื่องที่ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณของรัฐบาลไทย	ตลอดจนการจ่าย 
จากเงินช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศ	 
โดยโครงการตา่ง	ๆ 	ทีไ่ดร้บัการพจิารณาจดัสรร 
เงินงบประมาณนั้นได้รับการวิเคราะห์ผลได้ 
ผลเสียทางเศรษฐกิจโดยละเอียดถี่ถ้ วน	 
ได้ผลดีกว่าที่ เคยเป็นมาในอดีต	 ที่สำคัญ 
เจ้าหน้าที่ของไทยได้มีโอกาสฝึกฝนในด้าน 
วิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

ผนึกพลังร่วมกันแก้ไขปัญหา
	 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นนี้ 	 ทำให้  
ม.ล.เดช  สนทิวงศ ์ประธาน	ก.ศ.ว.	ไดพ้จิารณา 
เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องหาทางรวบรวม 
ผู้ ทรงคุณวุฒิทางวิ ชาการให้มาร่ วมกัน 
กลัน่กรองพจิารณาโครงการตา่ง	ๆ 	ของรฐับาล	 
โดย	ม.ล.เดช		สนิทวงศ	์ปรึกษาหารือร่วมกับ 
เลขาธิการฯ	สุนทร	 	หงส์ลดารมภ์	และได้ 
ลงความเหน็ตรงกนัวา่	จะตอ้งมกีารดำเนนิการ 
ในเรื่องนี้ต่อไป
	 จากนัน้	สภาพฒันไ์ดเ้สนอเรือ่งดงักลา่ว 
ถึงนายกรัฐมนตรี	จอมพล	ป.		พิบูลสงคราม	
โดยเสนอความเห็นว่า	ควรมีการจัดเป็นรูป 

คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุ ิ
จากกระทรวง	ทบวง	กรม	ตามที่จำเป็น	ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและได้มีมติเห็นชอบ	 
จนกระทั่งมีการจัดตั้ง	“คณะกรรมการดำเนิน 
การทำผงัเศรษฐกจิของประเทศ”	ในเวลาตอ่มา
	 สำหรับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นนี้	 
ประกอบดว้ย	จอมพล	ป.		พบิลูสงคราม	นายก 
รฐัมนตร	ีเปน็ประธาน	และ	ม.ล.เดช		สนทิวงศ	์ 
เป็นรองประธานกรรมการ	และมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากกระทรวงการคลงั	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	
และจากสว่นราชการอืน่	เขา้รว่มเปน็กรรมการ	 
โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เป็นกรรมการและเลขานุการ	ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ให้กับคณะกรรมการนั้น	ได้ใช้เจ้าหน้าที่แผนกผังเศรษฐกิจ	กองการ 
เศรษฐกิจฯ	ของสำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ

ผังเศรษฐกิจจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาฯ
	 คำว่า	“ผังเศรษฐกิจ”	ในยุคสมัยนั้น	เป็นคำใหม่ที่นำมาใช้ 
เพื่อการทำงานด้านการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ	จึงเป็นคำที่ 
ยังไม่มีการใช้กันแพร่หลาย	ความหมายยังไม่แจ่มชัด	แม้แต่ในหมู่ 
นกัวชิาการเอง	มเีพยีงบางทา่นเทา่นัน้ทีเ่ขา้ใจและซาบซึง้ในความหมาย 
คำนี้	 ขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจความหมาย	ซึ่งคำว่า	 
“ผังเศรษฐกิจ” นี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “การวางแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจแห่งชาติ” 
 แมว้า่แนวความคดิเกีย่วกบัผงัเศรษฐกจิจะยงัไมเ่ปน็ทีแ่พรห่ลาย 
ก็ตาม		แต่คณะกรรมการดำเนินการวางผังเศรษฐกิจได้เริ่มดำเนินงาน 
ในทันทีในปี	๒๔๙๖	โดยใช้แนวทางในการดำเนินการตามที	่ม.ล.เดช		 
สนิทวงศ์	ผู้ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว	 
ได้จัดทำเป็นบันทึกขึ้นมาฉบับหนึ่ง	ซึ่งมีชื่อว่า“การทำผังเศรษฐกิจ”  
เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณายึดถือเป็นแนวทางในการ 
ดำเนินการ	โดยลักษณะทั่วไปของการทำผังเศรษฐกิจนั้น	เป็นการจัด 
ลำดับความสำคัญของงาน	และการทำแผนแม่บท
	 สำหรับการดำเนินการจัดทำผังเศรษฐกิจนั้น	 ได้จัดแบ่งไว้ 
เป็น	๒	ขั้นคือ	 ในขั้นแรก	คณะกรรมการชุดนี้จะร่วมกับกระทรวง 
การคลังพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐบาลก่อน	 เพื่อให้ 
คณะกรรมการได้รับรู้ถึงงบลงทุนของรัฐบาลทั้งหมดและเข้าใจ 
ขอ้เทจ็จรงิของงบลงทนุเหลา่นัน้โดยชดัแจง้	ซึง่การพจิารณางบลงทนุนี ้
จะเป็นประโยชน์ในการขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ 
ทางวิชาการจากต่างประเทศตามความต้องการของ	 ก.ศ.ว.	 
เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินงานในขั้นแรกจนเข้าใจถึงการลงทุน 
ของรัฐบาลเป็นอย่างดีแล้ว	จึงดำเนินการขั้นต่อไปคือ	การวางผัง 
เศรษฐกิจของประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	ในบันทึกฉบับดังกล่าวมิได้ระบุรายละเอียดว่า	 
ในการวางผังเศรษฐกิจของประเทศจะทำอย่างไรและโดยวิธีใด 
จึงจะได้ผลสมบูรณ์ที่สุด	 เพราะประเทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการทำผังเศรษฐกิจมาก่อน	ดังนั้น	จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาต่อไป 
อีกระยะเวลาหนึ่ง
	 ส่วนการพิจารณางบลงทุนของรัฐบาลตามขั้นแรกนั้น	นับว่า	 
มีความยากลำบากมากทีเดียว	เพราะการที่ได้จัดทำแบบฟอร์มขึ้นมา 
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แล้วให้กระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	รวมทั้ง 
รัฐวิสาหกิจกรอกข้อความและตัวเลขในการ 
เสนอของบลงทนุนัน้	ม.ล.เดช	จะตอ้งไปพบกบั 
ปลัดกระทรวงต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง	เพื่ออธิบาย 
ความมุง่หมายของแบบฟอรม์นัน้	และยงัจดัสง่ 
เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	 ไปอธิบาย 
แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงบประมาณของกระทรวง	 
ทบวง	 กรมนั้นอีกครั้ ง 	 ซึ่ ง เป็นผลทำให้  
การพิจารณางบลงทุนของรัฐบาลดำเนินการ 
ไปด้วยดีนับตั้ งแต่แรกเริ่มเมื่อปี 	 ๒๔๙๖	
เปน็ตน้มา	จวบจนป	ี๒๔๙๙	รวมเปน็ระยะเวลา 
ในการดำเนินงานอยู่	๔	ปี
	 กล่ าวโดยสรุปได้ว่ า 	 หน้าที่ ของ 
คณะกรรมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจคือ	 
พิจารณาคำของบประมาณวิสามัญลงทุนของ 
กระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	แล้วจัดส่งให้ 
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเป็นงบลงทุน 

ของรฐับาลในปงีบประมาณนัน้ๆ	และพรอ้มกนันัน้ 
ก็นำเสนอสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบอีกขั้นหนึ่งด้วย

ขอความช่วยเหลือจากธนาคาร โลก 
	 ความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย 
ในการพฒันาเศรษฐกจิ	รวมถงึความชว่ยเหลอื 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากต่างประเทศ	ส่งผลให้ไทย 
สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้ในระดับหนึ่ง	 
และต่อมาปรากฏว่ า ได้มีนายทหารเรือ 
นอกราชการของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งเข้ายื่น 
ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยขอทำการสำรวจ 
เศรษฐกิจและทรัพยากรของแผ่นดินไทย	 
โดยนายทหาร เรื อผู้ นั้ น ได้ ให้ เหตุ ผลว่ า 
ในระหว่างการเกิดสงครามโลกครั้ งที่ 	 ๒	
จวบจนสงครามสิ้นสุดลงนั้น	 ประเทศไทย 

๘ “การจัดทำผังเศรษฐกิจและการสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทย ร่วมกับธนาคารโลก”, อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  
วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘. หน้า ๓๐-๓๑.
๙ “คำแถลงของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”, โครงการพัฒนาการของรัฐสำหรับประเทศไทย, หน้า ก.

ได้ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไป 
เป็นจำนวนมาก	ประกอบกับ 
ในระยะนั้นเรื่องประชากรกำลัง 
จะเป็นปัญหาขึ้นจึ ง เสนอว่า 
จะใช้เวลาทำการสำรวจ	๕	ปี	 
มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ	๒๐	 
ล้านบาท	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
ถึง	๑๐๐	ล้านบาท	และเมื่อการ 
สำรวจสิน้สดุลงแลว้ประเทศไทย 
จะได้ประโยชน์จากการสำรวจ 

ครั้งนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก	๘

	 เมือ่รฐับาลนำเรือ่งนีม้าใหส้ภาพฒันพ์จิารณา	คณะกรรมการฯ	 
ยุคนั้นได้เห็นชอบถึงความจำเป็นในการสำรวจเศรษฐกิจเพื่อให้ 
ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่	 เพราะเห็นว่า 
จะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ในระยะต่อไป	 เพียงแต่สภาพัฒน์	 โดย	มล.เดช	 	สนิทวงศ์	 ได้ให้ 
ความเห็นว่า	 ควรมีการเปลี่ยนผู้ทำการสำรวจมาให้ธนาคารโลก 
ดำเนินการแทน	 เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ในระยะต่อไปนั้น	ลำพังเพียงเงินจากงบประมาณแผ่นดินอย่างเดียว 
คงใช้ไม่เพียงพอ	เพราะรายได้ของรัฐบาลมีจำกัด	จำเป็นต้องอาศัย 
แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาช่วยด้วย	ดังนั้น	 เมื่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยแหล่งเงินกู้จาก 
ธนาคารโลกแล้ว	ก็ควรขอความร่วมมือจากธนาคารโลกให้จัดส่ง 
คณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทยเสียทีเดียว	 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการนี้คงไม่ถึง	๑๐๐	ล้านบาท	อย่างที่มีผู้เสนอไว้ 
ต่อรัฐบาล

การสำรวจเศรษฐกิจครั้งแรก 
	 ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๓๐	พฤศจิกายน	 
๒๔๙๘	ให้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ 
มาสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทยและทำรายงานเสนอรัฐบาล 
ต่อไป	๙	 จากมติดังกล่าวทำให้กระทรวงการคลังและสภาพัฒน์ 
ได้ร่วมกันดำเนินการขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลก	จนกระทั่ง 
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ธนาคารโลกได้ตกลงส่งคณะสำรวจเศรษฐกิจ 
เดนิทางเขา้มาสำรวจเศรษฐกจิของประเทศไทย 
เมื่อปี	๒๕๐๐
	 สำหรับบุคคลสำคัญผู้ซึ่งมีคุณูปการ 
ต่อแผ่นดินไทยที่อยู่เบื้องหลังการชักนำให้ 
ธนาคารโลกตัดสินใจส่งคณะผู้ เชี่ยวชาญ 
มาช่วยสำรวจแผ่นดินไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายไทยคือ	ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ โดยท่าน 
เป็นหนึ่งในกรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
ชุดที่ ๓ (อยู่ในตำแหน่งนี้ระหว่างวันที่	๒๘	 
พฤษภาคม	 ๒๔๙๕–๑	 เมษายน	 ๒๔๙๙)	 
ที่คนสภาพัฒน์ในยุคนั้นมีโอกาสร่วมงานด้วย
	 นอกจากนั้น	ดร.ป๋วย	ยังเป็นบุคคล 
ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ งต่อการวางรากฐาน 
การพัฒนาประเทศชาติในฐานะที่เป็นหนึ่ง 
ในคณะที่ปรึกษาฝ่ายไทย	ทำให้การจัดทำ 
รายงานการสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 
ที่ ใช้ชื่อว่า	 “A	 Public	 Development	 
Program	 for	 Thailand”	 นั้น	 มี เรื่อง 
การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านสาธารณูปโภค	 
การศึกษา	 และสั งคม	 ตามที่ 	 ดร .ป๋ วย	
ไดเ้สนอไป	ซึง่เรือ่งดงักลา่วนีย้งัไดน้ำมาบรรจไุว ้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก 
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๓	
อีกด้วย

กลไกการทำงานร่วมกับธนาคารโลก
	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถ 
รว่มมอืกบัธนาคารโลก	ในการสำรวจเศรษฐกจิ 
ไปได้ด้ วยดี 	 คณะรัฐมนตรีจึ ง ได้แต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการขึ้นมา	๒	ชุด	ตามมติเมื่อวันที่	 
๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๐๐	คือ “คณะกรรมการ 
ร่วมมือกับคณะสำรวจของธนาคารโลก”  
ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า	 ก.ส.ธ.	 เพื่อทำหน้าที่ดูแล 
ประส าน ง านและ ให้ ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ 
คณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก	โดยมี  

ม.ล.เดช  สนทิวงศ ์เปน็ประธาน 

กรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ของ 
สภาพฒันเ์ขา้รว่มเปน็กรรมการ 
ด้วยถึง ๒ คน คือ เลขาธิการฯ  
สุนทร  หงส์ลดารมภ์ และรอง 
เลขาธิการฯ ฉลอง  ปึงตระกูล  
และยงัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการ 
ชุดเล็กขึ้นมาอีกโดยใช้ชื่อว่า	 
“คณะกรรมการบรหิาร ก.ส.ธ.”  

เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแทนคณะกรรมการชุดใหญ่	 โดยยังคงมี	 
ม.ล.เดช	 เป็นประธานกรรมการบริหาร	ส่วนกรรมการมีเจ้าหน้าที่ 
ของสภาพัฒน์เพียงคนเดียว	คือ	รองเลขาธิการฯ	ฉลอง	
	 การสำรวจเศรษฐกิจและทรัพยากรของแผ่นดินไทยจึงได้ 
เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม	ปี	๒๕๐๐	และสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน	 
ปี	๒๕๐๑	ซึ่งความสำเร็จจากการสำรวจครั้งนี้	กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจาก 
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างคณะสำรวจฯ	และคณะกรรมการ 
บริหาร	ก.ส.ธ.

กลยุทธ์ความสำเร็จในการทำงาน
	 ในหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	ม.ล.เดช		 
สนิทวงศ์	 ได้กล่าวถึงวิธีการทำงานไว้ว่า	 หากมีปัญหาใดเกิดขึ้น 
ระหว่างการดำเนินการสำรวจ	คณะสำรวจฯ	จะนำปัญหานั้นเข้าร่วม 
ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ก.ส.ธ.	สัปดาห์ละครั้ง	 
ซึง่การทีค่ณะกรรมการบรหิาร	ก.ส.ธ.	จะตอบคำถามและสามารถแนะนำ 
แก่คณะสำรวจฯ	 ได้เป็นอย่างดีนั้น	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องทำ 
การบ้านกันอย่างหนักทีเดียว	ขณะที่ประธานฝ่ายไทย คือ ม.ล.เดช  
และหวัหนา้คณะสำรวจเศรษฐกจิ คอื ศาสตราจารยป์อล ท ีเอลส ์เวธิ  
ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ 
ที่ผู้บริหารระดับสูงมีให้กับการทำงานร่วมกับธนาคารโลกในครั้งนี้
	 นอกจากนั้น	 ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 
ม.ล.เดช	 	สนิทวงศ์	ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไว้ว่า	ในการประสานงานกับส่วนราชการไทย	 

ถ้าเป็นคำถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจที่สำคัญ	และเป็นคำถาม 
ทีต่อ้งตอบเปน็สว่นรวมแกค่ณะสำรวจเศรษฐกจิ	คณะกรรมการบรหิาร	 
ก.ส.ธ.	ก็จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	ก.ส.ธ.	ขึ้น	เพื่อพิจารณา 
ที่จะตอบคำถามนั้น	ๆ	 เมื่อคณะกรรมการ	ก.ส.ธ.	พิจารณาแล้ว	 
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กรรมการและเลขานุการ	ก.ส.ธ.	ก็เรียบเรียง 
คำตอบเสนอประธานกรรมการบรหิาร	เพือ่สง่ให ้
คณะทำงานสำรวจเศรษฐกิจต่อไป
	 แต่ถ้าเป็นคำถามของคณะสำรวจ 
เศรษฐกิจเป็นเฉพาะเรื่องของกระทรวงใด	ๆ	 
และเรื่องนั้น	ๆ	มีความสำคัญค่อนข้างมาก	 
ได้จัดทำคำตอบส่งให้คณะกรรมการบริหาร	 
ก.ส.ธ.	ซึ่งประธานกรรมการบริหาร	ก.ส.ธ.	 
หรือกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหาร	ก.ส.ธ.	คนใดคนหนึ่งจะออกไปพบ 
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ ใหญ่ของกระทรวงนั้น	 ๆ	 
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง	แล้วจัดทำคำตอบ 
ร่วมกันเพื่อส่งให้คณะสำรวจเศรษฐกิจต่อไป	 
ส่วนคำถามทั่ว	ๆ	ไป	และคำถามธรรมดา	ๆ	 
จะทำหนงัสอืสง่แตล่ะกระทรวงตามการปฏบิตั ิ
ภารกิจปกติ

“สภาพัฒน์” หน่วยงานวางแผน 
ของชาติ
 ผลทีเ่กดิขึน้จากรายงานของธนาคารโลก 
ซึ่งมีความหมายต่อสภาพัฒน์มากที่สุดก็คือ	 
เปน็แรงผลกัดนัทีท่ำใหเ้กดิการจดัตัง้	“หนว่ยงาน 
วางแผนพฒันาการเศรษฐกจิระดบัชาต”ิ ขึน้มา 
เป็นการถาวร	 เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ 
คนสภาพัฒน์ได้ทำงานด้านการวางแผน 
ของชาติ	 ซึ่งเป็นบทบาทอันสำคัญยิ่งของ 
สภาพัฒน์ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
	 จากข้อเท็จจริงในการสำรวจฯ	ครั้งนี้	 
ทำให้ธนาคารโลกจัดทำข้อเสนอเป็นบันทึก 
ถึงรัฐบาลความว่า	 ต้องการให้มีการจัดตั้ง 

สถาบนัการวางผงัเศรษฐกจิสำหรบัประเทศไทย  
โดยกล่าวถึงความจำเป็นในการที่ประเทศไทย 
จะตอ้งเพิม่พนูการพฒันาเศรษฐกจิใหม้ากยิง่ขึน้ 
เนือ่งจากพลเมอืของไทยไดเ้พิม่จำนวนขึน้เรือ่ย	ๆ 	 
จึงต้องยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น 
ตามไปด้วย	ขณะที่ทรัพยากรที่จะนำมาใช้ 

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีอยู่อย่างจำกัด	 ไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของประเทศ	จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะทำให้กระทรวง	 
ทบวง	กรมตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการเศรษฐกจิมกีารแกง่แยง่ 
ดึงเอาทรัพยากรไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานตน	เพราะต่างถือว่า 
โครงการของตนมีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการ

แต่งตั้งเลขาธิการสภาพัฒน์
	 แม้ว่าในช่วงขณะนั้นได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี	 
โดยการพิจารณาโครงการของแต่ละกระทรวง	ทบวง	กรมที่เสนอมา	 
พร้อม	ๆ	กับการพิจารณาค่าใช้จ่ายประจำก็ตาม	แต่คณะสำรวจฯ	 
กลับเห็นว่าเป็นวิธีการพิจารณาที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้เห็นได้ 
อย่างชัดเจนถึงความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	ที่สำคัญ 
ไปกว่านั้น	การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองตอบต่อความจำเป็น	 
จะอาศัยแรงผลักดันผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าที่จะพิจารณา 
ชี้ขาดจากวิธีการหาความสำคัญของแต่ละโครงการตามวิธีการ 
ประเมินค่าที่ถูกต้อง
	 จากข้อเท็จจริงที่คณะสำรวจฯ	ได้รายงานถึงสภาพปัญหา 
ทางด้านการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศเช่นนั้น	สามารถ 
สะท้อนภาพได้จากบันทึกของเลขาธิการฯ สุนทร  หงส์ลดารมภ์  
เมื่อครั้งที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการฯ	คนแรกของสภาพัฒน์	 
ดังความตอนหนึ่งว่า	
 “...วันหนึ่งในปี ๒๔๙๔ (ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิด) ท่านจอมพล 
ป.  พิบูลสงคราม ได้เชิญให้ข้าพเจ้าไปพบท่านสองต่อสอง ณ ทำเนียบ 
รัฐบาล... ท่านได้เอ่ยขึ้นว่าที่เชิญให้ข้าพเจ้าพบนั้น เพราะมีเรื่องที่จะ 
ขอปรึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่า 

ขา้พเจา้ยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัแิละดำเนนิการตามทีท่า่นเหน็สมควร 
อยู่เสมอ หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า ท่านประสงค์จะหาหัวหน้า 
หน่วยราชการสองแห่ง กล่าวคือ อธิบดีกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันคือ  
กรมประชาสัมพันธ์) ซึ่งข้าพเจ้าเคยรับราชการอยู่ก่อนจะโอนมา 
ประจำสำนกันายกรฐัมนตร ีและเลขาธกิารฯ สภาเศรษฐกจิแหง่ชาต.ิ..
 ขา้พเจา้ตกใจมากเพราะไมเ่คยคดิวา่ทา่นจะใหข้า้พเจา้พจิารณา 
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญเช่นนั้น ข้าพเจ้าเองเรียนท่านโดยไม่ต้องทิ้ง 
ระยะเวลาให้ล่าช้า เพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าตำแหน่งอธิบดี  
กรมโฆษณาการนัน้ มกีารเมอืงพวัพนัอยูค่อ่นขา้งมาก และลอ่แหลม 
ต่อความผันผวนในทางการเมืองพอสมควร ตำแหน่งเลขาธิการฯ  
สภาเศรษฐกิจแห่งชาตินั้นหนักไปในทางวิชาการมากกว่า ข้าพเจ้า 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 100



จึงเรียนท่านในโอกาสนั้นเองว่า ถ้าจะกรุณา 
ให้ข้าพเจ้าเลือก ข้าพเจ้าก็ขอเลือกตำแหน่ง 
เลขาธิการฯสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ...” ๑๐

เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
	 ขณะที่ รั ฐบาลชุ ด 	 จอมพล ป .   
พิบูลสงคราม	กำลังบริหารประเทศอยู่นั้น	 
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ทำการปฏิวัติ 
เมือ่เดอืนตลุาคม	๒๕๐๑	และไดก้า้วขึน้มาเปน็ 
นายกรัฐมนตรีคนที่	๑๑	โดยผู้นำการยึดครอง 
อำนาจนี้ได้ให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการ 
ปฏิวัติว่า	จะต้องเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศเป็นลำดับหนึ่ง	ดังเห็นจากคำกล่าว 
ในตอนหนึง่ของคำปราศรยัของ	จอมพล	สฤษดิ	์	
ธนะรชัต	์นายกรฐัมนตร	ีเนือ่งในพธิวีางศลิาฤกษ ์
อาคารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แหง่ชาต	ิเมือ่วนัจนัทรท์ี	่๒๑	สงิหาคม	๒๕๐๔	วา่
 “...ในบรรดาจดุประสงคแ์ละโครงการ 
ทั้งหลายของงานปฏิวัติที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ 
วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๐๑ เรือ่งพฒันาเศรษฐกจิ 
เป็นจุดประสงค์และโครงการอันยิ่งใหญ่ที่สุด  
การปฏิวัติก็ดี การมีรัฐธรรมนูญการปกครอง 
ราชอาณาจักรและการร่างรัฐธรรมนูญใหม่  

ซึง่กำลงัทำกนัอยูใ่นเวลานีก้ด็ ีมคีวามมุง่หมายเดยีว 
คอื เพือ่ขจดัสิง่กดีขวางแกก่ารพฒันาเศรษฐกจิ 

และบากบั่นทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปให้จงได้ การปฏิวัติครั้งนี้จะได้ 
ผลสำเรจ็หรอืลม้เหลว กอ็ยูท่ีเ่รือ่งพฒันาเศรษฐกจินีเ้อง ฉะนัน้ขา้พเจา้ 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหัวใจของงานปฏิวัติทั้งหมด...”

จัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
	 จากเหตุที่	จอมพล	สฤษดิ์	 	ธนะรัชต์	ยกขึ้นมาอ้างในการ 
ทำการปฏวิตันิีเ้อง	เปน็แรงผลกัดนัสำคญัทีท่ำใหร้ฐับาลตดัสนิใจจดัตัง้	 
“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”	ขึ้นมา	โดยตราเป็น	พ.ร.บ. 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๒	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๐๒	 โดย	 “สภาพัฒน์”	 ได้ขึ้นตรงกับ 
สำนักนายกรัฐมนตรี	และได้ยกเลิก	พ.ร.บ.สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๔๙๓
	 ดังนั้น	จึงกล่าวได้ว่า	นี่คือจุดเริ่มต้นของสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สำคัญในการวางแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	ซึ่งนับว่าเป็นไปตามข้อเสนอ 
ของธนาคารโลกที่เคยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง	“หน่วยงานวางแผน 
พัฒนาการเศรษฐกิจระดับชาติ”	ขึ้นมาเป็นทางการ

ทศวรรษแรก “สภาพัฒน์” จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป 
ในการวางแผนพัฒนาประเทศ
	 ในช่วงทศวรรษแรกของ	“สภาพัฒน์”	นี้	นับเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการทำงานดา้นการวางแผนเปน็ครัง้แรกของประเทศไทย	ทา่มกลาง 
สภาวการณ์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารประเทศ	โดยเฉพาะ 
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที	่๒	ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรค 
ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยมาก่อน	จึงจำเป็นต้องเริ่มต้นวางแผน 
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	ไมว่า่จะเปน็การดำเนนิการในเรือ่งที่ 
เกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ	และการวางผัง 
เศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน
	 อย่างไรก็ตาม	 จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วง 
ทศวรรษแรกของ	“สภาพัฒน์”	นั้น	ได้สร้างโอกาสให้	“คนสภาพัฒน์”	 
มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น	จนส่งผลต่อพัฒนาการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ	ในระยะต่อมา

๑๐ จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ในสายตาของข้าพเจ้า, หน้า ๒๒๔.

ทั้งนี้ จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในปี ๒๕๙๓ และเชิญท่านสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เป็นเลขาธิการฯ คนแรก
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ท ศ ว ร ร ษ ที่ ๒
ยุคทองของนักวางแผน

จัดทำแผนพัฒนาฉบับแรก
(พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๑๒)

	 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	๒	 โลกได้เข้าสู่ความขัดแย้งรอบใหม่	ซึ่งเป็นการต่อสู้ 
เชิงอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง	 ๒	 ขั้ว	 ฝ่ายหนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา	 
อีกฝ่ายหนึ่งนำโดยสหภาพโซเวียต	หรือที่เรียกว่าสงครามเย็น	 (พ.ศ.	๒๔๙๐-๒๕๓๔)	ส่งผลให้ 
องคก์รระหวา่งประเทศ	เชน่	ธนาคารโลก	กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	ตลอดจนสหรฐัอเมรกิา	 
เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น	ผ่านการให้ความช่วยเหลือทั้งด้าน 
การทหารและด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายปิดล้อม	 (Containment	 Policy)	 
ของสหรัฐอเมริกา	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์	



	 โดยหนึ่งในความตกลงที่ช่วย 
ให้ประ เทศไทยได้ รั บการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและด้านวิชาการอย่าง 
กว้างขวาง	 คือความตกลงว่าด้วย 
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
แห่งสหรัฐอเมริกา	 (Economic	and	 
Technical	Cooperation	Agreement	 
Between	 the	 Government	 of	 
Thailand	and	the	Government	 
of	the	United	States	of	America)	 
ซึ่ งทั้ ง 	 ๒	 ประเทศลงนามร่วมกัน 
ในป	ี๒๔๙๓	ซึง่ในปเีดยีวกนันี	้มกีารจดัตัง้	
“สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ”	 เพื่อทำ 
หน้าที่วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและ 
เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล	 
ตอ่มาในป	ี๒๔๙๔	ไดต้ัง้	“คณะกรรมการ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
กับต่างประเทศ”	 (ก.ศ.ว.)	ทำหน้าที่ 
ประสานโครงการขอรบัความชว่ยเหลอื 
ทาง เ ศ รษฐกิ จ และวิ ช าก า รจ าก 
ต่างประเทศ	โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา		

ที่มาของแผนพัฒนาประเทศ  
	 ในปี	๒๕๐๒	จอมพล สฤษดิ์  
ธนะรัชต์  ได้หยิบยกข้อเสนอของ 
ธนาคารโลกที่ ให้รัฐบาลไทยจัดตั้ ง 
หน่ วยงานวางแผนเศรษฐกิ จขึ้ น 
เป็นการถาวรตามรายงาน	A	Public	 
Deve lopment 	 P rog ram	 o f	 
Thailand	ดงัทีก่ลา่วถงึในบทกอ่นหนา้นี ้
มาดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง	ผลกัดนัให้
สภาพัฒน์เข้ามามีบทบาทหลักในการ 
วางแผนของประเทศอยา่งจรงิจงั โดย 
เริ่มจากการมอบให้จัดทำแผนพัฒนา 
เศรษฐกจิของประเทศขึน้เปน็ครัง้แรก  
เพือ่ใชก้ำกบัการบรหิารนโยบายเศรษฐกจิ 
ของประเทศ	รวมถึงจัดตั้งกลไกต่าง	ๆ	

ขึ้นมาดูแล	และให้คำปรึกษาด้านการ 
พฒันาประเทศแกร่ฐับาล	เนือ่งจากการ 
ดำเนินงานวางแผนเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในอดีตยังไม่กว้างขวาง 
ชัดเจนเท่าใดนัก
 ดว้ยเหตนุี	้แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
ฉบับแรกจึงเกิดขึ้นในปี	๒๕๐๔	โดย 
จอมพล	 สฤษดิ์ 	 ให้ความสำคัญกับ 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสนับสนุน 
ให้นักวิชาการเข้ามามีบทบาทในการ 
จัดทำอย่างเต็มกำลัง	ดังจะเห็นได้จาก 
คำปรารภของจอมพล	สฤษดิ์	ที่ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 
ระยะที่ 	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๐๖)	
สรุปความว่า	
 “ในการปฏิวัติครั้งนี้ ได้ยึดมั่น 
ในหลัก ๒ ประการเกี่ยวกับปัญหา 

เศรษฐกิจ คือ งานพัฒนาเศรษฐกิจกับ 
การศกึษา โดยงานพฒันาการเศรษฐกจิ 
ซึ่งแต่ก่อนมาเพียงแต่คิดแก้ปัญหา 
ปจัจบุนัเทา่นัน้ จะตอ้งเพิม่การวางแผน 
การสำหรับอนาคตในระยะเวลาที่ 
กำหนดดว้ย โดยวธิกีารใหมอ่กีอยา่งหนึง่ 
ในระบอบปฏิ วั ติ นี้  คื อ ให้ เกี ยรติ  
แก่ทางวิชาการ ยึดหลักวิชาการ จึงได้ 
ระดมนกัวชิาการทัง้หลายเขา้มาชว่ยกนั  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและ 
สภาการศกึษาจงึเปน็สภาใหญ ่และยงัม ี
สภาวิจัยซึ่งเป็นสภาสูงสุดทางวิชาการ 
ช่วยอยู่ เบื้ องหลั ง  ช่ วยกันพัฒนา 
เศรษฐกิจของชาติ โดยถ้าประชาชน 
ได้ทราบแผนและโครงการที่ทำขึ้น 
และให้ความร่วมมือก็จะสำเร็จลุล่วง 
อย่างราบรื่น”
	 กล่าวกันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลัง 
แนวคิดให้ความสำคัญกับการระดม 
สมองนกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญในแขนง 
ต่าง	ๆ	 เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ	 ของจอมพล	 
สฤษดิ์	นั้น	คือ	๒	นักวิชาการชั้นนำ 
แหง่ยคุ	อยา่ง	ดร.ปว๋ย		อึง๊ภากรณ	์และ	 
นายบญุชนะ		อตัถากร	จงึอาจกลา่วไดว้า่ 
จอมพล	สฤษดิ์	เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ 
และเปดิใจกวา้งแกน่กัวชิาการ	จงึทำให ้
ประเทศไทยมีรากฐานการวางแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถดำเนินการ 
อย่างต่อเนื่องมาได้ถึงปัจจุบัน	
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ปรับโครงสร้างสภาพัฒน์รับภารกิจ 
วางแผน  
	 สภาพัฒน์ในฐานะหน่วยงานที่ เป็น 
กำลงัหลกัในการวางแผน	ไดว้างโครงสรา้งองคก์ร 
ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย	 
ประกอบดว้ย	กลไกระดบัสงูสดุ	คอื	“สภาพฒันา 
การเศรษฐกิจแห่งชาติ” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน	มีกรรมการสภาฯ	ประกอบด้วย	
รัฐมนตรี	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวม	 ๔๕	 คน	 
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญ 
และม	ี“คณะกรรมการบรหิาร”	ทีม่ผีูท้รงคณุวฒุ ิ
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	 
ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งจากภาคราชการและเอกชน	ทำหน้าที่กำกับ 
ดแูลการทำงานของ	“สำนกังานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติ” ซึ่งเป็นกลไกระดับปฏิบัติ	
โดยสภาพัฒน์ ในยุคนั้ นมีหน่ วยงานหลัก 
ประกอบดว้ย (๑) สว่นวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
(๒) สว่นรายไดป้ระชาชาต ิ(๓) กองการรว่มมอื 
ทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ  
หรอื	ก.ศ.ว.	(ตอ่มาในป	ี๒๕๐๖	ไดแ้ยกตวัออกไป 
เป็นกรมวิเทศสหการสังกัดกระทรวงพัฒนาการ 
แห่งชาติ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	สำนักงาน 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 
หรือ	สพร.	สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ)	 
และ (๔) สำนกังานสถติกิลาง	(มคีณะกรรมการ 
สถิติแยกดูแลเป็นการเฉพาะ	ต่อมาในปี	๒๕๐๖	 
แยกออกไปเป็นสำนักงานสถิติ แห่ งชาติ 	
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี)		

	 สำหรับผู้บริหารยุคแรก	ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ	คือจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี	ขณะที่ประธาน 
กรรมการบริหาร	คือ	ม.ล.เดช  สนิทวงศ์	และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลายทา่น	เชน่	ดร.ปว๋ย  อึง๊ภากรณ ์ นายโอสถ โกศนิ  นายเรณ ู สวุรรณสทิธิ ์ 
เป็นต้น	โดยกรรมการบริหารจะประชุมทุกวันจันทร	์หากมีความจำเป็น 
ก็จะประชุมสัปดาห์ละ	๒-๓	ครั้ง	ส่วนสภาพัฒน์ในขณะนั้น	เลขาธิการฯ	 
คือ	นายฉลอง  ปึงตระกูล	มีทีมงานที่ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ไฟแรง	 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ	โดยในกระบวนการ 
จัดทำแผนพัฒนานั้น	 ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมที่ปรึกษา 
ของธนาคารโลก	ที่มี	ดร.จอห์น  ลอฟตัส เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ		

แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก มุ่งสร้างปัจจัยพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ
	 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย	 
มีพระบรมราชโองการประกาศใช้เมื่อวันที่ 	 ๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๐๓	 
มีระยะเวลา	๖	ปี	แบ่งออกเป็น	๒	ระยะ	คือ	ระยะแรก	พ.ศ.	๒๕๐๔-
๒๕๐๖	และระยะที่สอง	พ.ศ.	๒๕๐๗-๒๕๐๙
	 ในชว่งแผนพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาตฉิบบัแรก	ประเทศไทย 
ยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจน	มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำเพียง	 
๒,๑๕๐	บาทต่อคน	 ยังขาดแคลนบริการขั้นพื้นฐาน	 ไม่ว่าจะเป็น 
การชลประทาน	ประปา	ไฟฟา้	คมนาคม	กจิกรรมทางเศรษฐกจิอยูใ่นภาค 
การเกษตรเป็นหลัก	ดังนั้น	การวางแผนพัฒนาจึงยังไม่ได้มองภาพ 
ของประเทศในระยะยาวอยา่งชดัเจน	แตจ่ะเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
โดยเฉพาะการลงทุนสร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจำนวนมาก 
ได้แก่	สร้างทางหลวง	พัฒนาเส้นทางรถไฟ	ท่าเรือ	ปรับปรุงการประปา	
สร้างเขื่อนเพื่อการชลประทาน	 และสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน	และเพิ่มผลผลิตสาขาเกษตรและ 
อุตสาหกรรม
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	 ดั งจะ เห็น ได้ จากที่นายบุญชนะ  
อตัถากร สมยัดำรงตำแหนง่รองเลขาธกิาร	สศช.	
กลา่วไวใ้นบทความเรือ่งพฒันาการทางเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย	ความตอนหนึ่งว่า	
 “...ในเบื้องต้น รัฐบาลได้เตรียมการ 
ที่จะพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Basic  
Facilities) ให้มั่นคงเสียก่อน กล่าวคือ รัฐบาล 
มุ่งที่จะพัฒนาการขนส่ง การคมนาคม โครงการ 
สาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การชลประทาน  
การประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  รวมตลอด 
ถึ ง จั ด ระบบการศึ กษาและสาธารณสุ ข 
ใหเ้ปน็หลกักอ่น ตอ่จากนัน้จะพฒันาการเกษตร 
หรือการอุตสาหกรรม....” ๑ 
	 ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าภารกิจหลักของ 
สภาพัฒน์ในช่วงจัดทำแผนฯ	 ฉบับแรก	 คือ	 
การวางกรอบการสร้างโครงการที่จำเป็นต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยใช้ 
งบประมาณแผ่นดินและความช่วยเหลือจาก 
ตา่งประเทศเปน็แหลง่สนบัสนนุดา้นเงนิทนุ	ทัง้นี	้ 
โครงการดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลที่หนักแน่น 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรม	จึงจะเป็น 
เครื่องสนับสนุนให้สามารถกู้หรือได้รับความ 
ช่วยเหลือจากต่างประเทศได้ โดยสะดวก	 

การสร้างโครงการจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทย 
เผชญิในขณะนัน้	หนา้ทีส่ำคญัของรฐับาลจงึตอ้งเรง่หาคนและเครือ่งมอื 
มาไว้สร้างโครงการดังกล่าว
	 อย่างไรก็ตาม	ในช่วงเวลาดังกล่าว	รัฐบาลยังให้ความสำคัญ 
กับการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในด้านอุตสาหกรรมสินค้าสำเร็จรูป	 
และส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยกระจายไปตามภูมิภาค	 
เช่น	การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นต้น

สาระสำคัญของแผนฯ ๑ ระยะแรก 
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ระยะแรก  
(พ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๐๖)	ในภาพรวมเป็นการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยภาครัฐบาล	ถึงแม้เป้าหมายที่กำหนดไว้จะได้ประมาณผลที่จะเกิด 
ในภาคเอกชนไว้ด้วยก็ตาม	โดยใน	๓	ปีแรก	เป็นการประมาณทั้งวงเงิน 
รายรับและรายจ่ายตามแผนฯ	แต่สำหรับ	๓	ปีหลัง	ถือเป็นการประมาณ 
ในขั้นต้น	ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่	 ในช่วงปี	๒๕๐๕	 
เนื่องจากเทคนิคการวางแผนที่นำมาใช้ในขณะนั้น	มีปัญหาว่าข้อมูล 
ด้านสถิติไม่อาจประมาณการเหตุการณ์ในระยะยาวเกินกว่า	๓	ปีได้	
	 สำหรับการดำเนินโครงการในระยะ	๓	 ปีแรกของแผนฯ	๑	 
ส่วนใหญ่ เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่หน่วยงานของรัฐ 
ได้ดำเนินงานอยู่แล้ว เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มีข้อผูกพันอยู่แต่เดิม  
เช่น	ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ	เป็นต้น	หรือเพราะกิจการเหล่านี้มีสถานที่	 
อุปกรณ์	และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว	บางกรณีเพียงปรับปรุงวิธี 
ปฏิบัติงานก็อาจเกิดผลดี	ประกอบกับในปีแรก	ๆ	มีงบประมาณจำกัด	 
จึงไม่อาจริเริ่มสิ่งใหม่	ๆ	ได้	อย่างไรก็ตาม	การดำเนินงานตามแผนฯ	 
ฉบบันี้	สามารถปรบัปรงุแกไ้ขไดท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น	โดยมีการสำรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	เพื่อใช้ 
เป็นข้อมูลประกอบการปรับแผนฯ	ให้เหมาะสม
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญของแผนฯ ๑ ระยะแรก ๒   
ให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ประชาชาติจากอัตราร้อยละ	๔	
เป็นร้อยละ	๕	ต่อปี	เมื่อคิดเทียบกับจำนวนประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 
ในอัตราร้อยละ	๒	ต่อปีแล้ว	รายได้ประชาชาติโดยเฉลี่ยต่อหัวควรจะ 
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	๓	ต่อปี	 ในด้านการรักษาระดับการสะสมทุน	 
ให้อยู่ในอัตราเฉลี่ยที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	๑๕	ของรายได้ประชาชาติ
	 และเพื่อจะปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	แผนฯ	 
ฉบับแรกจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน	ตลอดจน 

๑ บุญชนะ  อัตถากร, พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๓, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๒๘.
๒  หนังสือ ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓.
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โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ 
สาขาต่าง	ๆ	ซึ่งส่วนใหญ่ 
เนน้หนกัไปทีก่ารพฒันา 
โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ าน 
ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  เช่ น	

การชลประทาน	 การพลังงาน	 ถนน	 รถไฟ	
และโทรคมนาคม	เป็นต้น	โดยมุ่งเพิ่มการผลิต 
พลังงานไฟฟ้าจาก	 ๑๓๘,๐๐๐	 กิ โลวัตต์ 	 
ในปี	 ๒๕๐๓	 ให้ถึง	 ๓๗๐,๐๐๐	 กิโลวัตต์	 
ในปี	๒๕๐๖	และในระหว่างปี	๒๕๐๔-๒๕๐๖	 
จะก่อสร้างทางหลวงใหม่เป็นระยะทาง	๑,๐๐๐	 
กิโลเมตร	 และปรับปรุงถนนที่มีอยู่ให้เข้าสู่ 
มาตรฐานเป็นระยะทาง	๑,๐๐๐	กิโลเมตร	
	 ขณะเดียวกัน	 ได้เน้นการเพิ่มมูลค่า 
ผลผลติทางการเกษตรรอ้ยละ ๓ ตอ่ป ีพรอ้มทัง้
กำหนดเปา้หมายการผลติพชืสำคญั	คอื	ขา้ว	ยาง	
ข้าวโพด	ไม้สัก	มันสำปะหลัง	ครั่ง	และปศุสัตว์	 
สำหรบัการเพิม่มลูคา่ของผลติผลทางอตุสาหกรรม 
และเหมืองแร่ มีเป้าหมายเพิ่มจากร้อยละ	๑๐	 
ของรายได้ประชาชาติในปี	 ๒๕๐๔	 ให้เป็น 
ร้อยละ	๑๒	ของรายได้ประชาชาติในปี	๒๕๐๖	 
และกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ซีเมนต์	ผ้า	น้ำตาล	กระดาษ	กระสอบป่าน	บุหรี่	 
ดีบุก	ถ่านลิกไนต์	และยิปซั่มด้วย

๓ ปีแรกบรรลุเป้า แต่มีปัญหาให้ต้องแก้
   ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะเวลา ๓ ปีแรก 
ของแผนฯ ๑ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถทำให้รายได ้
ประชาชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ	๕	ต่อปี	ผลผลิต 
ในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	 
ยกเว้นการผลิตไม้สักและถ่านลิกไนต์ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์	 
ในสว่นโครงการทีจ่ดัทำ		สามารถดำเนนิการไดต้ามแผนทีก่ำหนด	 
ยกเวน้โครงการทางหลวง	ดา้นการสง่ออกสนิคา้ทีส่ำคญั	เชน่	ขา้ว	 
ดีบุก	และปอ	 เฉลี่ยแล้วสูงกว่าปีก่อนที่จะมีการจัดทำแผน	 
(พ.ศ.	 ๒๕๐๓)	 โดยจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจตามแผนฯ	๑	ได้สรุปถึงปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ 

การพัฒนาได้ผลดีว่า
 “...ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ  
๓ ปีแรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นไปได้ด้วยดี 
ตรงเป้าหมาย และในบางกรณีก็เกินกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
เหตุผลใหญ่สองประการ คือ ประการแรกรัฐบาลได้ดำเนินงานพัฒนา 
ประเทศโดยมีแผนและโครงการที่แน่นอนเป็นหลัก และประการที่สอง  
กจิการอนัเปน็สว่นเอกชนไดเ้จรญิกา้วหนา้ขึน้มาก โดยเฉพาะในดา้นธรุกจิ 
และอุตสาหกรรม...”
	 อย่างไรก็ตาม	ในการดำเนินงานก็มีปัญหาหลายประการ	เช่น	
ในช่วงนั้น	สภาพัฒน์มีนักวิชาการจำนวนน้อย	ขณะที่คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานต่าง	ๆ	มีเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็จะส่งให้สภาพัฒน์	 
พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นเป็นจำนวนมาก	คณะกรรมการบริหาร 
สภาพัฒน์ต้องใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน	 ในที่สุดจึงแก้ไขปัญหา 
ด้วยการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและชี้แจงให้หน่วยงานต่าง	ๆ	 
เข้าใจร่วมกัน	ว่าในการจัดทำแผน มี ๒ ขั้นตอน	ได้แก่	(๑) การกำหนด 
เป้าหมายและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ	และ (๒) การรวบรวม 
โครงการพัฒนาต่าง ๆ พร้อมกับระบุงบประมาณไว้คร่าว	ๆ	ซึ่งสำหรับ 
ขั้นตอนนี้	ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒน์ในขณะนั้น	คือ	ม.ล.เดช		
สนิทวงศ์	และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกไปพบปลัดกระทรวง	อธิบดี	และเจ้าหน้าที่ 
ชัน้ผูใ้หญข่องทกุกระทรวง	เพือ่ทำความเขา้ใจหลกัการจดัทำแผนพฒันาฯ	 
ให้ตรงกัน
	 นอกจากนี้	ยังมีปัญหาในระหว่างการวางแผนและการปฏิบัติ 
ตามแผน	คอื	การประสานงานระหวา่งหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทัง้หนว่ยงานระดบั 
นโยบาย	คือ	สภาพัฒน์	สำนักงบประมาณ	กระทรวงการคลัง	กรมวิเทศ 
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สหการของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 	
และหน่วยงานวางแผนของกระทรวงต่าง	ๆ	 
โดยจะเป็นปัญหาเรื่องการวางแผน	 การใช้ 
งบประมาณแผ่นดิน	และความช่วยเหลือเงินกู้ 
จากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง 
ปัญหาความซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนาจาก 
หน่วยงานระดับปฏิบัติของกระทรวงต่าง	ๆ

แผนฯ ๑ ระยะสอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่รักษาเสถียรภาพ
 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนฯ ๑	ถือเป็น 
การวางแผนขัน้ตน้	โครงการและวงเงนิงบประมาณ 
รายจ่ายต่าง	ๆ	จึงไม่ได้จัดทำละเอียดมากนัก	 
เนื่องจากเวลาสำหรับช่วงเตรียมการมีจำกัด 
และขาดแคลนสถิติข้อมูลค่อนข้างมาก	ต่อมา 
เมื่อเข้าสู่ระยะที่สองใน ๓ ปีหลัง	สภาพัฒน์ 
ไดพ้ฒันาปรบัปรงุวธิกีารวางแผนและประมาณการ	 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 
จัดหาและปรับปรุงข้อมูลสถิติต่าง	ๆ	ที่จำเป็น 
เกีย่วกบัการวางแผนเปน็การชว่ยใหก้ารพจิารณา 
โครงการ	วงเงิน	และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
มคีวามละเอยีดยิง่ขึน้	ซึง่สำนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
ในปจัจบุนัมบีทบาทสำคญัในเรือ่งนี	้อาท	ิจากเดมิ 
ทีแ่ผนฯ	๑	ระยะแรก	ไดร้วบรวมโครงการ	วงเงนิ 
รายได้	และรายจ่ายเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้น	 
เมือ่ถงึระยะทีส่อง	มกีารเปลีย่นแปลงโดยรวบรวม 
รายได้	 รายจ่าย	 งบพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ	
และการปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประกอบกัน 
เข้าเป็นงบพัฒนาของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ	
 แผนฯ ๑ ระยะทีส่อง ไดใ้หค้วามสำคญั 
กับนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
โดยตอ้งพจิารณาภาวะการเงนิ	การคลงั	ในระยะ 
ของแผนพฒันาฯ	อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น	กลา่วไดว้า่	 
แมจ้ะมกีารเรง่รดัในการดำเนนิงานตา่ง	ๆ 	ของรฐั	
แตจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิภาวะเงนิเฟอ้ซึง่เปน็ปญัหากบั 
การพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ	รวมทั้ง 
มกีารจดัทำการคาดคะเนฐานการคา้และการเงนิ 

กับต่างประเทศเข้าไว้ในเป้าหมายส่วนรวมของแผนฯ	ด้วย	 เพื่อมิให้ 
ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ	
	 สำหรบัสาระสำคญัของแผนฯ	๑	ระยะทีส่อง	ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุ 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีหลายประการ	ได้แก่
 ➢ กำหนดเป้าหมายและนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา 
ประเทศให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	โดย	สศช.	เริ่มประมาณการแนวโน้ม 
ของโครงสรา้งเศรษฐกจิระยะยาว	๑๕-๒๐	ป	ีเพือ่ประกอบการจดัทำแผน	 
และเพือ่แสดงใหเ้หน็โดยสงัเขปวา่การปฏบิตัติามแผนฯ	จะเปน็คณุประโยชน ์
ตอ่อนาคตอยา่งไร	ทัง้นี	้ไดเ้พิม่เตมิสาระและปรบัปรงุแนวทางการทำงาน	 
ดังนี้
  ● การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนา 
เศรษฐกิจภาคเอกชน	ซึ่ง	สศช.ได้จัดตั้งหน่วยงานวางแผนและศึกษา 
เรื่องกำลังคนขึ้น	โดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ 
และสหรฐัอเมรกิา	สำหรบัการวางแผนดา้นเอกชนนัน้	มมีตคิณะรฐัมนตร ี
เมื่อปี	๒๕๐๗	ให้	สศช.	ดำเนินการวางแผนด้านเอกชน	โดยตั้งเป็น 
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารของ	สศช.	ประกอบด้วย	 
ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 ในขัน้แรก	ใหค้ณะอนกุรรมการทำการศกึษาและรวบรวม 
ข้อเท็จจริงต่าง	ๆ	ใน	๓	สาขาก่อน	ได้แก่	สาขาโรงงานอุตสาหกรรม	 
การคา้	และบรกิาร	โดยจดุมุง่หมายอยูท่ีก่ารใชแ้ผนพฒันาฯ	เปน็แนวทาง 
ให้ภาคเอกชนเข้าใจนโยบายของรัฐบาล	โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การดำเนนิการตามแผนพฒันาฯ	ไดด้ขีึน้	และเปน็แนวทางใหภ้าคเอกชน 
หาชอ่งทางลงทนุและปรบัปรงุธรุกจิอตุสาหกรรมของตนเองใหส้อดคลอ้ง 
กับแผนฯ
  ●  การปรับปรุงแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
การประสานงานในการจัดทำแผนฯ	 โดย	สศช.	 ได้ตั้งคณะทำงาน 
ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านต่าง	ๆ	เช่น	คณะทำงานพิจารณา 
โครงการพัฒนาการศึกษา	คณะทำงานของคณะกรรมการพิจารณา 
โครงการถนนและระบบระบายน้ำสำหรับพระนครและธนบุรี	 และ 
คณะทำงานประสานงานการเงินการคลัง	เป็นต้น
 ➢ เนน้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะ 
ด้านคมนาคมขนส่ง	ที่มีการจัดสรรงบประมาณและความช่วยเหลือ 
จากต่างประเทศให้เพิ่มกว่าเท่าตัว	ผ่านโครงการสำคัญในช่วง	๓	ปีหลัง	 
ได้แก่	 โครงการชลประทาน	๒	โครงการใหญ่	คือ	 โครงการแม่กลอง	 
และโครงการแม่น้ำน่าน	 โครงการพลังงานไฟฟ้าจากโครงการยันฮี	 
และโครงการไฟฟ้าลิกไนต์ที่กระบี่	 โดยทิศทางหลักของการพัฒนา	
ประกอบด้วย
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  ● การยกระดับการพัฒนาให้มี 
อตัราการขยายตวัจากรอ้ยละ ๕ ตอ่ป ีในระยะแรก 
(พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖) เป็นร้อยละ ๖ ต่อปี 
ในระยะทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙)	โดยภาครฐั 
จะยังคงสนับสนุนการก่อสร้าง	ปรับปรุงขยาย 
พื้นฐานของเศรษฐกิจ	 เพื่อให้เอกชนปรับปรุง 
กจิกรรมของตนใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้	ซึง่จะเหน็ไดจ้าก 
การจัดสรรงบประมาณในช่วงปี	๒๕๐๗-๒๕๐๙	 
เป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาคมนาคมและขนส่ง 
เพิ่มขึ้นจากแผนฯ	๑	ในระยะแรกกว่าเท่าตัว	 
จาก	๓,๒๐๐	ล้านบาท	เป็น	๗,๐๐๐	ล้านบาท	 
หรือคิดเป็นร้อยละ	๓๕	จากวงเงินงบประมาณ 
ทั้ งหมด	 ในขณะที่การศึกษาได้รับจัดสรร 
ร้อยละ	๙.๒	และการสาธารณสุขได้ร้อยละ	๕	 
สำหรับโครงการสำคัญในสาขาคมนาคมและ 
ขนส่งที่ขยายออกไปมาก	คือ	โครงการบูรณะ 
และก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	

  ● การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้มั่นคงขึ้น	 โดยการเพิ่มผลผลิตในกิจกรรมต่าง	ๆ	ซึ่งทำให้สัดส่วน 
การผลิตของประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น	คือ	 
มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในปี	๒๕๐๔	ร้อยละ	๑๙	 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๒๐	เมื่อสิ้นสุดแผนฯ	๑	ระยะแรก	และตั้งเป้าไว้ว่า 
จะเพิ่มเป็นร้อยละ	๒๑	ในปีสุดท้ายของแผนฯ	๑	ระยะที่สอง
  ● การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ 
ประเทศ	 โดย	สศช.ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง	 
สำนักงบประมาณ	และธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในการพิจารณา 
ปัญหาด้านการเงิน	การคลัง	การลงทุน	ดุลการค้า	และดุลการชำระเงิน

กำเนิดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติและแผนพัฒนาภาค  
	 การพฒันาประเทศในชว่งแผนฯ	๑	ใหค้วามสำคญักบัการพฒันา 
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีส่ำคญั	โดยเนน้หนกัในดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพ 
และปริมาณการผลิตพืชผลเกษตรกรรม	 การปรับปรุงการขนส่ง 
และการสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	การส่งเสริมการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรม	กิจการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคอื่น	ๆ	ส่งผลให้ 
การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ	เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิการพฒันา 
เศรษฐกิจของประเทศ	โดยสรุป	ดังนี้	
 ➢ การตั้ งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ  ในปี	 ๒๕๐๖	 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	โดยรวบรวม 
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาที่สำคัญ 
เข้าไว้ด้วยกัน	เช่น	กรมทางหลวง	กรมชลประทาน	การพลังงานแห่งชาติ	 
กรมทรัพยากรธรณี	กรมวิเทศสหการ	เป็นต้น	
 ➢ การจัดทำแผนพัฒนาภาค	ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์  
ธนะรัชต์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในต่างจังหวัดด้วย	 
จึงได้ริเริ่มจัดทำแผนพัฒนาภาคขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้การดำเนินงาน 
ของ	 สศช.	 และจอมพล	 สฤษดิ์	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นในเดือนมกราคม	 
๒๕๐๔	 โดยรับเป็นประธานคณะกรรมการ 
ชุดนี้เอง	ทั้งนี้	มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ 
จอมพล	สฤษดิ	์เปน็คนจงัหวดัขอนแกน่	มองเหน็ 
สภาพทางเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ที่ 
ล้าหลังและยากจนในระดับพื้นที่มาโดยตลอด	 
จึงมีแนวคิดให้จัดทำแผนพัฒนาภาคขึ้น	และให้ 
คณะกรรมการชุดนี	้ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระยะ	๕	ปี	ระหว่าง 
ปี	๒๕๐๕-๒๕๐๙	
	 	 ตอ่มา	ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการพฒันา 
ภาคอื่น	 ๆ	 ตามมา	 คือ	 ภาคเหนือ	 ภาคใต้	
ภาคตะวนัออก	และภาคตะวนัตก	โดยมรีองนายก 
รัฐมนตรี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ	และรฐัมนตร ี
วา่การกระทรวงคมนาคม	เปน็ประธาน	ตามลำดบั	 
  แผนพัฒนาภาคที่จัดทำขึ้นใน 
ระยะแรก จึงมีลักษณะคล้ายแผนระดับชาติ 
ที่ย่อส่วนลงในระดับพื้นที่	โดยเน้นนโยบายและ 
โครงการพัฒนารายสาขา	กลยุทธ์ที่ดำเนินการ 
ให้ความสำคัญกับการลงทุนขั้นพื้นฐาน	ขณะที่ 
ปญัหาอปุสรรคทีพ่บสว่นใหญ	่คอื	การขาดขอ้มลู 
สถิติในระดับพื้นที่ค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่	การขาดแคลนบคุลากรทีม่ปีระสบการณ ์
ในการวางแผน	รวมทัง้ขาดความเชือ่มโยงระหวา่ง 
แผนพัฒนาระดับชาติกับแผนพัฒนาระดับภาค	 
ทั้งด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนายัง 
ไมช่ดัเจน	อยา่งไรกต็าม	ไดม้กีารพฒันาปรบัปรงุ 
และผลักดันอย่างจริงจังเมื่อเข้าสู่แผนฯ	๒

 ➢ การปรับปรุงคณะอนุกรรมการพิจารณาการก่อหนี้  
ต่างประเทศ	ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	ที่มี	ม.ล.เดช	สนิทวงศ์	เป็นประธาน	 
ทำหน้าที่ดูแลปริมาณและเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่กระทบกับเสถียรภาพการเงินการคลัง	 รวมถึง 
ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินกู้ต่างประเทศของภาคเอกชน	เพื่อดู 
ผลกระทบการชำระหนี้ของรัฐและเอกชนที่มีต่อดุลการชำระเงิน 
ของประเทศ

สิ้นสุดแผนฯ ๑ เศรษฐกิจไทยเติบโตดีเกินคาด
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนฯ ๑ เจริญเติบโต 
อย่างมาก	 เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจาก	 
๕๙,๘๗๖	ล้านบาท	ในปี	๒๕๐๔	เป็น	๙๒,๒๓๐	ล้านบาท	ในปี	๒๕๐๙	
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๗.๒	ต่อปี	รายได้ของประชากรต่อคนเพิ่มขึ้น 
จาก	๒,๑๓๔	บาท	 ในปี	๒๕๐๔	 เป็น	๒,๙๒๕	บาท	 ในปี	๒๕๐๙	
ดังนั้นในแง่เศรษฐกิจส่วนรวม นับว่าได้ผลเกินเป้าหมาย
	 ด้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่รัฐได้ลงทุนก่อสร้าง	 
อาทิ	โครงการชลประทาน	โครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน	โครงการ 
พัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค	ต่างมีส่วนช่วยอำนวยประโยชน์และ 
สนบัสนนุ	ตลอดจนเรง่รดัการผลติของภาคเอกชนใหม้อีตัราการขยายตวั 
เร็วขึ้นกว่าเดิม	ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่สำคัญ	อาทิ
 ➢ ผลผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ขยายตัว 
อย่างรวดเรว็	ทำใหโ้ครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศไทยเปลีย่นแปลงไป 
ในลักษณะสมดุล	 มีการกระจายการผลิตในสาขาเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	
มากขึ้น
 ➢ การค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการส่งออกและนำเข้า 
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	ถึงแม้ยังมีการขาดดุลการค้าตลอดระยะของ 
แผนฯ	๑	แต่ปรากฏว่ามีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศด้านอื่น	ๆ	เช่น	 
เงนิทนุสทุธจิากตา่งประเทศเกนิดลุ	มผีลใหเ้งนิทนุสำรองระหวา่งประเทศ 
มีปริมาณสูงขึ้นเป็นประมาณ	๘๐๐	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (๑๖,๖๔๐	
ล้านบาท)	เมื่อสิ้นปี	๒๕๐๙	และค่าเงินบาทมีเสถียรภาพเป็นที่เชื่อถือ 
ทั่วไป	
 ➢ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาไว้ซึ่ง 
ความมั่นคงทางการคลังและการเงินของประเทศ	 เป็นเงื่อนไขสำคัญ 
ประการหนึ่งที่ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จ 
ด้วยดี	
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 ➢ งบประมาณดำเนินงาน	 รัฐบาล 
และรัฐวิสาหกจิไดจ้า่ยเงนิลงทนุในโครงการตา่ง	ๆ 	 
รวมทั้งสิ้น	๒๘,๑๘๐	ล้านบาท	 ในจำนวนนี้ 
เปน็เงนิกูต้า่งประเทศ	๔,๘๔๐	ลา้นบาท	ไดร้บัเงนิ 
ช่วยเหลือลงทุนทางวิชาการ	๒,๔๐๐	ล้านบาท	 
คิดเป็นแหล่งเงินจากต่างประเทศประมาณ 
ร้อยละ	๒๖.๘	ของเงินลงทุนทั้งหมด
	 โดยสรุป	ความสำเร็จจากการพัฒนา 
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนฯ ๑  
ที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ ๑๐ ในปีสุดท้ายของแผนฯ	ถือเป็น 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก	 เหตุผลสำคัญ 
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ 
ภาคเอกชนและต่างประเทศลงทุนในภาค 
อุตสาหกรรมมากขึ้น	มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
ดำเนินกิจการไม่แข่งกับเอกชน	 การเร่งรัด 
โครงการพัฒนาต่าง	ๆ	ทำให้การบริการพื้นฐาน 
มีความสะดวกยิ่งขึ้น	ขณะเดียวกัน	รัฐบาลได้ 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร	 ทำให้ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น	สามารถนำมาลงทุนในกิจการ 
ตา่ง	ๆ 	ไดม้ากขึน้	มกีารสง่ออกสนิคา้ไปตา่งประเทศ 
เพิ่มขึ้น	ประกอบกับสงครามเวียดนามมีส่วน 
สนับสนุนให้เกิดอุปสงค์ในสินค้าต่าง	ๆ	จาก 
ประเทศไทยมากขึ้นและความช่วยเหลือจาก 
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิากห็ลัง่ไหล 
เข้าสู่ประเทศไทย	เพื่อปิดล้อมลัทธิคอมมิวนิสต์	 
ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงอย่างที่ 
ไม่เคยมีมาก่อน

สศช. ปรับองค์กร ยกระดับคุณภาพ 
การวางแผน  

	 แม้ว่าผลการพัฒนาจากแผนฯ	๑	จะออกมา 
ค่อนข้างดี	แต่ยังจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ	 
กลไก	และบคุลากรของ	สศช.	ใหม้คีวามสามารถยิง่ขึน้	 
เมือ่สิน้สดุแผนฯ	๑	จงึมกีารปรบัปรงุองคก์รครัง้ใหญ	่ 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและเพื่อให้ 
กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 
โดยปรับปรุงองค์กรระดับปฏิบัติของสำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ มีการจัดตั้งกองที่รับผิดชอบงาน 
ตามสาขาเศรษฐกิจโดยเฉพาะขึ้น	ประกอบด้วย กองวางแผนเศรษฐกิจ 
ส่วนรวม ดูแลงานวางแผนส่วนรวม	งานวางแผนเอกชน	งานวางแผน 
การเงนิ	การคลงั	และเทคนคิวางแผน	 กองวางแผนกำลงัคน ดแูลงานวจิยั	 
งานประเมินผล	และวางแผนกำลังคน	กองประเมินผลการพัฒนา  
ดูแลงานประเมินผลส่วนรวมและโครงการ	กองโครงการเศรษฐกิจ  
ดูแลงานสาขาเกษตรและสหกรณ์	 อุตสาหกรรม	 คมนาคมขนส่ง	 
และพลงังาน	กองโครงการสงัคม ดแูลงานสาธารณปูการ	งานพฒันาสงัคม	 
การศึกษา	สาธารณสุข		กองโครงการรัฐวิสาหกิจ	ดูแลงานวิเคราะห์ 
งบลงทุนและวิเคราะห์โครงการรัฐวิสาหกิจ	กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ 
ดูแลงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ	งานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม	
งานหอ้งสมดุ	กองบญัชปีระชาชาต ิดแูลงานรายไดป้ระชาชาต	ิผลติภณัฑ ์
ประชาชาติ	งานรายจ่ายเพื่อบริโภค	สะสมทุน	งานสถิติ	และประมวล 
บัญชีประชาชาติ
	 นอกจากนี้	ตลอดระยะเวลาในช่วงการดำเนินงานตามแผนฯ	๑	 
สศช.	มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพของการ 
วางแผนตลอดมา	 เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
ในแผนฯ	๒		(พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๔)	โดย	ดร.เสนาะ  อนูากลู	อดตีเลขาธกิาร	 
สศช.	ได้กล่าวไว้ว่า	
 “...ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มิได้อยู่ที่ 
การขาดกำลังเงินที่อาจนำมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ หากแต่อยู่ที่ 
ปญัหาการขาดกำลงัคนชัน้ผูบ้รหิารงาน ตลอดจนผูช้ำนาญและนกัวชิาการ 
ที่สามารถจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศในอันดับสูงเป็นจำนวนเพียงพอ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลสมตามเป้าหมาย..”	๓ 

๓ เสนาะ  อูนากูล, นโยบายการเงินการคลังและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โรงพิมพ์รามินทร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๑๘๙.
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แผนฯ ๒ กระจายการพัฒนาสู่ชนบท 
 จาก	“แผนพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิ 
ฉบบัที ่๑”	แผนฯ	๒	ไดป้รบัเปลีย่นชือ่ตามภารกจิ 
สำคญัทีเ่พิม่ขึน้	เปน็	“แผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒”	 	 โดย	สศช.	 
ใชป้ระสบการณแ์ละบทเรยีนจากการทำแผนฯ	๑	
มาประกอบ	ซึ่งอดีตเลขาธิการ	สศช.	ดร.เสนาะ  
อูนากูล	ได้กล่าวในหนังสือเรื่องนโยบายการเงิน 
การคลังและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทย	ความตอนหนึ่งว่า	
 “...ตลอดระยะเวลาทีไ่ดจ้ดัทำแผนฯ มา  
ได้ใช้เทคนิคการวางแผนเพื่อจะปรับปรุงแผน 
ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เช่น ในแผนฯ ๒ ซึ่งต่อจาก 
แผนฯ ๑ ก็ได้จัดทำให้เข้ารูปเข้าร่างมากขึ้น  
โดยในแผนฯ ๒ ได้เริ่มงานด้านความร่วมมือ 
ระหว่ างรั ฐบาลและเอกชน มีการจัดตั้ ง 
คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน  
จนกระทั่งเป็นพื้นฐานของ กรอ. ในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ งานด้านการดูแลผลการก่อหนี้กับ 
ตา่งประเทศ ซึง่รเิริม่ในสมยั ดร.ปว๋ย  อึง๊ภากรณ ์
และ ม.ล.เดช  สนิทวงศ์ ก็ได้ดำเนินการต่อ  
เพื่อจะปรับปรุงระบบการดูแลการก่อหนี้กับ 
ต่างประเทศไม่ให้เกินขอบเขต ซึ่งเข้าใจว่า 
เปน็การปพูืน้ฐานอกีทางหนึง่ ทีช่ว่ยใหก้ารบรหิาร 
เรื่องนโยบายการก่อหนี้ของประเทศอยู่ใน 
กรอบที่ช่วยบรรเทาภาระหนี้ในขณะนี้ของเรา 
เพราะฉะนั้นในแผนฯ ๒ จึงเน้นในหลายเรื่อง  
โดยเฉพาะเน้นในเรื่องการวางระบบเงินกู้  
ต่างประเทศ เรื่องนโยบายการเงินการคลัง  
เรื่องพัฒนาทางด้านเอกชน โดยขยายกรอบ 
การพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งระบบมากขึ้น...”
	 การพัฒนาภายใต้แผนฯ	๒	ที่นอกจาก 
ยงัคงใหค้วามสำคญักบัการลงทนุดา้นโครงสรา้ง 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากแผนฯ	๑	 
แล้ว	ยังได้ขยายขอบเขตของแผนฯ	ได้เพิ่มเติม 
การเน้นความสำคัญของการพัฒนาสังคมและ 

พัฒนาคน	เพื่อให้ระบบสังคมเจริญก้าวหน้า 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการด้านกำลังคน	ให้ครอบคลุม 
การพัฒนาประเทศโดยสมบูรณ์	 โดยได้รวม 
การพฒันาดา้นรฐัวสิาหกจิและองคก์ารบรหิาร 
ส่วนท้องถิ่นเข้าไว้ด้วย	รวมทั้งให้ความสำคัญ 
กบัการกระจายการพฒันาใหเ้กดิผลทัว่ประเทศ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเขตทุรกันดารและ 
ห่างไกลความเจริญ	เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ 
ของประชาชนในชนบท	ซึ่งได้รับการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อลงทุนในส่วนภูมิภาคถึง 
ร้อยละ	๗๕-๘๐	ของงบพัฒนาทั้งหมด	รวมทั้ง 
มีโครงการพิเศษ	 เช่น	 โครงการพัฒนาภาค	
โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท	และโครงการ 
ช่วยเหลือชาวนา	เป็นต้น	
	 กล่าวโดยสรุป	นอกจากแผนฯ ๒ จะเน้นการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมบูรณ์มากขึ้นแล้ว ยังให้ความสำคัญ 
กบัการพฒันาสงัคมและคำนงึถงึการกระจายผลการพฒันาไปยงัพืน้ที่ 
ภูมิภาคและชนบทเพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	สาระสำคัญของแผนฯ	๒	สรุปได้ว่า
 ➢ เป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผนฯ ๒ ๔	 ได้แก่	อัตรา 
การเจริญเติบโตของประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ	๘.๕	ต่อปี	การขยายตัว 
ภาคเกษตรอยู่ในอัตราร้อยละ	๔.๓	และถ้าประชากรเพิ่มขึ้นในอัตรา 
ร้อยละ	๓.๓	ต่อปี	มูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวจะเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	๕	ต่อปี	หรือรายได้ต่อหัวหรือต่อบุคคลในปี	๒๕๑๔	จะเป็นเงิน 
ประมาณ	๓,๙๐๐	บาท	การลงทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ	๒	 เท่าตัว	 
จากการลงทุนตามแผนฯ	๑	โดยกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา 
ของรัฐไว้ทั้งสิ้น	๕๗,๕๒๐	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อสร้าง 
รากฐานทางเศรษฐกจิ	เชน่	การชลประทาน	การพลงังาน	และการคมนาคม 
ขนสง่	เปน็ตน้	และใหค้วามสำคญักบัการพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เป็นกรณีพิเศษ
 ➢ วธิกีารวางแผนฯ ๒	ใหค้วามสำคญักบัการพฒันาในสว่นรวม 
และพฒันาตามสาขา	กลา่วคอื	ในสว่นการพฒันาสว่นรวม	มกีารพจิารณา 
ขนาดของแผนพัฒนาหรือการลงทุน	และแหล่งที่มาของทุน	 โดยใช้ 
การพจิารณาปรมิาณของทนุเพือ่การพฒันาทีค่าดวา่จะไดม้าจากแหลง่ตา่ง	ๆ 	 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ตลอดจนความสามารถของรัฐบาล 

๔ หนังสือ ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓.
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ในการสรรหาโครงการพัฒนาที่ เหมาะสม	 
ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาอันเนื่องมาจากการ 
ขาดแคลนผู้บริหารงานที่มีความชำนาญ	 
จึงทำให้การลงทุนจริงมักทำได้น้อยกว่าปริมาณ
เงินทุนที่หาได้	และอาจใช้ทรัพยากรได้ไม่เต็มที	่
สอดคล้องกับที่อดีตเลขาธิการ	สศช. นายกฤช  
สมบัติสิริ เคยกล่าวถึงการวางแผนในช่วงแผนฯ	
ฉบับที่	๑-๒	ไว้ว่า	
 “...ตอนที่ทำแผนฯ ๑-๒ ข้อมูลอะไร 
ก็ยังไม่มี เทคนิคก็ไม่มี เราใช้วิธีรวมโครงการ 
เข้าด้วยกัน เรียกว่าเป็น Allocative Plan…” ๕ 
 ➢ การพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในการกำหนดเป้าหมายการขยายตวั 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในแผนฯ ๒	เป็นผล 
ของการพยากรณ์ปริมาณผลิตผลในสาขา 
เศรษฐกิจต่าง	ๆ	ทั้งการเกษตร	อุตสาหกรรม	 
การกอ่สรา้ง	การคา้และบรกิาร	โดยคณะกรรมการ 
ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	และอาศัยความเห็นจากภาคเอกชน	
โดยมี	สศช.	เป็นผู้ปรับตัวเลขในราคาคงที่ของ 
ป	ี๒๕๐๘	และนำไปสูง่านทีส่ำคญั	คอื	การวเิคราะห ์
ดุลยภาพของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจตามที่ 
ได้พยากรณ์ไว้ 	 ซึ่ งมีข้อสัง เกตขณะนั้นว่า 
ควรมีการปรับปรุงวิธีพยากรณ์ผลผลิตในสาขา 

เศรษฐกิจต่าง	ๆ	ทั้งในระยะสั้นเพื่อใช้ในการวางแผนประจำปี	และ 
ในระยะยาวเพื่อใช้ในการวางแผนห้าปี	และในการพยากรณ์	ควรขอ 
ความรว่มมอืจากภาคเอกชนในดา้นตา่ง	ๆ 	ใหม้ากทีส่ดุ	รวมถงึควรศกึษา 
วิธีการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนให้มากยิ่งขึ้น	๖

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ ๒
	 การพัฒนาประเทศในแผนฯ	๒	ส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทาง 
ที่กำหนดทั้งในด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคม	แต่จะเห็นได้ว่าการเติบโตที่เกิดขึ้นเป็นผลจากปัจจัยภายนอก 
จำนวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเฉลี่ยประมาณปีละ	๔,๕๕๐	ล้านบาท	รวมทั้งผลผลิต 
ทางการเกษตร	 เช่น	ข้าว	ปอ	ข้าวโพด	มีราคาส่งออกในตลาดโลกดี	 
จึงอาจกล่าวได้ว่า	ภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๑๐-๒๕๑๔ เป็นช่วงที่ 
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก รวมทั้ง 
เป็นยุคทองของการเกษตรอย่างแท้จริง	อย่างไรก็ตาม	มีประเด็น 
การพัฒนาสำคัญในช่วงแผนฯ	๒	ดังนี้
 ➢ เงินกู้และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	เป็นเครื่องมือ 
สำคัญในการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในขณะนั้น	นอกเหนือจากการใช้งบประมาณของรัฐ	โดยในช่วง 
แผนฯ	๒	ไทยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศเป็นเงิน	 
๔,๓๕๗	ล้านบาท	ประเทศที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้คือ	สหรัฐอเมริกา	 
โดยให้เงินช่วยเหลือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	 ๗๐	 รองลงมาคือ	
สหประชาชาต	ิและกลุม่แผนโคลมัโบ	ทัง้นี	้แหลง่เงนิกูต้า่งประเทศของไทย 
ในชว่งแผนฯ	๒	ไดก้ระจายออกไปมากขึน้จากแหลง่สำคญัทีม่อียูเ่ดมิ	คอื	 
ธนาคารโลก	โดยแหลง่อืน่ทีเ่ขา้มาเพิม่	ไดแ้ก	่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน	ี 
สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และธนาคารพัฒนาเอเชีย	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	 
ธนาคารโลกยงัคงเปน็แหลง่เงนิกูท้ีส่ำคญัรอ้ยละ	๖๕-๗๐	ในชว่งตน้แผนฯ	๒	 
และลดความสำคัญลงเหลือประมาณร้อยละ	๔๐	ในช่วงปลายแผนฯ	๒
  ความชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศในชว่งนีเ้นน้การสนบัสนนุ 
ดา้นการศกึษาเปน็อนัดบัแรก 
เนื่องจากไทยยังมีปัญหา 
เรือ่งความทัว่ถงึทางการศกึษา 
อยู่มาก	 โดยเฉพาะในระดับ 
อุดมศึกษา	 รองลงมาคือ 
การพัฒนาเมืองและท้องถิ่น 
และการพัฒนาเกษตรและ 

๕ วารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒๒ ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘.
๖ เสนาะ  อูนากูล, นโยบายการเงินการคลังและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โรงพิมพ์รามินทร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๒๓๖-๒๓๘.
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สหกรณ	์โดยรฐับาลไดใ้ชจ้า่ยเงนิกูไ้ปในการพฒันา 
โครงการดา้นชลประทาน	การพลังงาน	การคมนาคม	 
และการศึกษา	วงเงินกว่า	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	 
อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินกู้จริง 
ในช่วงดังกล่าวเพียงประมาณร้อยละ	๕๑.๕	
ของเป้าหมาย	หรือประมาณ	๕,๕๐๐	ล้านบาท	 
ซึ่งถูกใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	 เช่น	 
โครงการชลประทานขนาดใหญ่	การสร้างเขื่อน 
เพื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 การปรับปรุง 
โทรศัพท์ในพระนคร-ธนบุรี
 ➢ การขาดดุลการชำระเงินเป็น 
ครัง้แรก ในป	ี๒๕๑๒	สถานการณท์างเศรษฐกจิ 
ของประเทศไทยไม่ดีนัก	 สินค้าเกษตรหลัก 
ของไทย	 เช่น	ข้าว	ต้องเผชิญกับการแข่งขัน 
จากต่างประเทศอย่างหนัก	 ในขณะที่ข้าว 
ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต่ำ	อันเนื่อง 
มาจากภาวะฝนแล้ง	 เป็นผลให้ในปีนั้นไทย 
ขาดดุลการค้าถึง	 ๑๒,๐๓๐	ล้านบาท	 และ 
ทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุลประมาณ	๗๕๐	 
ลา้นบาทดว้ย	ถอืเปน็การขาดดลุครัง้แรกในรอบ	 
๑๐	 ปี	 นับตั้ งแต่ปี 	 ๒๕๐๓	 จึงกล่าวได้ว่า 
ป ี๒๕๑๒ เปน็ปแีรกตัง้แตม่กีารใชแ้ผนพฒันาฯ  
ที่ประเทศไทยมีการขาดดุลชำระเงิน
 ➢ การจัดทำแผนประจำปี จากการที่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	รวมทั้ง 
มีมติให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติปรับปรุงแผนฯ	เป็นประจำทุกปี	ตามที่ 
จอมพล	ถนอม	กติตขิจร	นายกรฐัมนตร	ีประธาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต	ิกลา่วในคำนำ 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๒	ความตอนหนึ่งว่า	
 “...ในปัจจุบันประเทศชาติของเราต้อง 
ประสบวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองระหว่าง 
ประเทศอยู่หลายประการ ซึ่งสถานการณ์อาจ 
จะรุนแรงขึ้นเป็นลำดับก็ได้ การพัฒนาประเทศ 
จงึจำเปน็ตอ้งดำเนนิการโดยคำนงึถงึความมัน่คง 

ของประเทศเปน็สำคญั ในกรณ ี
ที่มีความจำเป็นก็จะต้องมี 
การปรั บปรุ ง แผนพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้า 
จึ ง ได้มี คำสั่ ง ให้สำนักงาน 
สภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ 
แห่งชาติและส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง คอยตรวจสอบ 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
เป็นประจำเพื่อพิจารณาแก้ไข 
ปรับปรุงแผนพัฒนาให้ทันแก่ 
กาลสมัยตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา...” ๗

	 เนือ่งจากแผนฯ	๒	ยงัคงมลีกัษณะชีน้ำโครงการ	จงึเหน็ตรงกนัวา่ 
ในการกำหนดเป้าหมายนโยบาย	วงเงินและโครงการ	จะทำได้ใกล้เคียง 
ที่สุดเฉพาะในปีแรกของแผนฯ	เท่านั้น	ดังนั้น	ในปีต่อไปจึงควรปรับปรุง 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ	ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาฯ	ประจำปี	จะช่วยให้มีการปรับปรุง 
เปา้หมายและโครงการพฒันาเศรษฐกจิ	การวางนโยบายการเงนิการคลงั	 
และการวางแผนเศรษฐกิจเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น		
 ➢ การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแก่คณะรัฐมนตรี 
การจัดเตรียมแผนฯ	๒	ฉบับปรับปรุงประจำปี	๒๕๑๒	เพื่อให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	จึงมีความจำเป็นในการพิจารณา 
การรเิริม่และเปลีย่นแปลงมาตรการตา่ง	ๆ 	ของรฐับาลใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้	 
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย	ซึ่ง	สศช.	ได้จัดเตรียมข้อเสนอ 
แนวทางใหก้ารแกไ้ขปญัหาสำคญัเรง่ดว่นในคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนมุตัิ 
ในการเร่งรัดปฏิบัติ	 โดยข้อเสนอแนวทางแก้ไขสำคัญที่รัฐบาลอนุมัติ 
ให้ดำเนินการ	ได้แก่	การให้ความสำคัญกับโครงการที่ให้ผลโดยตรง 
แก่ประชาชน	โดยเฉพาะเกษตรกร	โดยร่วมกับสำนักงบประมาณและ 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา	
	 ในด้านกำลังข้าราชการเพื่อแก้ไขการขาดแคลน	ได้มอบ	สศช.	 
ร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงาน	ก.พ.	สำนักงบประมาณ	พิจารณา 
เสนอมาตรการแก้ไข	และในด้านการรักษาอัตราเพิ่มของประชากร 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศ	ได้มอบหมายให้	สศช.	รวบรวมผลการสัมมนาและวิจัยเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรี

๗ คำนำของ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔), หน้า ๒.
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ผลจากแผนฯ ๒ เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย :  
เกษตรหด อุตสาหกรรมโต
	 เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศในช่วงปี	๒๕๑๐-๒๕๑๔	 
กับในช่วงแผนฯ	๑	 (พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๙)	พบว่าอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจลดลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี	๒๕๑๐-๒๕๑๑	อัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงถึงร้อยละ	๗	จากใน 
ปี	๒๕๐๙	สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ	ซึ่งเคยเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย	 
กลับไม่เอื้ออำนวยดังเช่นในอดีต	ได้แก่	
 ประการแรก	 โครงสร้างความต้องการของตลาดโลกสำหรับ 
สินค้าหลายประเภทได้เปลี่ยนแปลงไป	ทำให้ราคาสินค้าส่งออกที่สำคัญ 
ของไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวและยางพารา	 ลดลงมาก	 ทำให้ 
เกษตรกรไทยมีรายได้ต่ำไปด้วย	
 ประการที่สอง รายจ่ายทางทหารของสหรัฐอเมริกาใน 
ประเทศไทยลดลง	ประมาณปลีะกวา่	๑,๐๐๐	ลา้นบาท	ทำใหเ้ศรษฐกจิไทย 
ในช่วงนั้นไม่เฟื่องฟูเช่นในแผนฯ	๑	ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
การก่อสร้างและการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ	
 ประการที่สาม	การลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเคยเพิ่มขึ้นอย่าง 
รวดเร็วก่อนหน้านี้	กลับลดลงมากในระยะนี้	
 ภาคเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาก	จากการที่ 
ราคาสินค้าส่งออกสำคัญ	คือ	ข้าวและยางพาราตกต่ำในช่วงแผนฯ	๒	 
ทำใหก้ารเตบิโตของเศรษฐกจิไทยไมส่ามารถบรรลเุปา้หมายทีก่ำหนดไว ้
ที่ร้อยละ	๘.๕	ต่อปีได้	โดยเหลือเพียงร้อยละ	๗.๕	ต่อปี	อย่างไรก็ตาม	
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากการพึ่งพาภาคเกษตร 
เปน็หลกัไปสูอ่ตุสาหกรรมมากขึน้ มคีวามชดัเจนมากขึน้ในชว่งแผนฯ ๒  
เชน่กนั	โดยสดัสว่นของภาคการเกษตรในมลูคา่ผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 
ไดล้ดลงจากประมาณรอ้ยละ	๓๔.๕	ในป	ี๒๕๐๙	เหลอืเพยีงรอ้ยละ	๒๙.๕	 
ในป	ี๒๕๑๔	จงึนบัวา่ในชว่งนีม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 
ที่ชัดเจนขึ้น	 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถึงร้อยละ	๑๑.๕	 
ขณะที่ภาคเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ	๔.๒

เริ่มปรากฏความไม่สมดุลในการพัฒนา 
	 ในแผนฯ	๒	เริ่มเห็นความไม่สมดุลระหว่างภูมิภาคและสาขา 
การผลิต	รวมทั้งยังมีปัญหาในด้านงบประมาณ	และความไม่พร้อม 
ของบุคลากรที่สำคัญ	คือ
 ➢  ในป ี๒๕๑๑ ซึง่เปน็ปทีี ่๒ ของการดำเนนิงานตามแผนฯ ๒  
และเป็นปีแรกที่มีการจัดทำแผนประจำปี ซึ่งมีการประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการลงทุนของรัฐไว้	๑๓,๘๐๖	ล้านบาท	ปรากฏว่ามีการใช้จ่ายเงิน 

ตามงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจำนวน 
ต่ำกว่าที่ประมาณไว้ในแผนฯ	๓๓๕	ล้านบาท	
โดยจ่ายเพียง	๑๓,๔๗๑	ล้านบาท	 เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงโครงการในงบพัฒนาการ 
คมนาคมขนส่ง	สาธารณูปการ	และการศึกษา	 
ซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาการขาดความพร้อม 
ในดา้นบคุลากรในการกำหนดโครงการและดำเนนิ 
โครงการของหน่วยงานปฏิบัติในช่วงนั้น	
 ➢  แม้ว่ าอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจจะลดลงจากช่วงแผนฯ ๑ แต่ก็ยัง 
คงอยูใ่นระดบัสงู	คอื	รอ้ยละ	๗.๕	ตอ่ปโีดยเฉลีย่	
ขณะที่รายได้ของประชาชน	เกิดความแตกต่าง 
หรือช่องว่างของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
ระหว่างกลุ่มประชากรในเมืองและในชนบท	 
โดยจำนวนครัวเรือนยากจนในเขตชนบทที่มี 
รายได้เป็นตัวเงินต่ำกว่า	๑,๐๐๐	บาทต่อปี	 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ	 ๔๓	 ในปี	 ๒๕๐๔	 เป็นร้อยละ	 ๔๕	 
ในป	ี๒๕๑๒	ขณะทีค่รวัเรอืนยากจนในภาคกลาง	
และภาคตะวันออกลดลงจากร้อยละ	 ๑๙	 
เหลือร้อยละ	๑๐	ในช่วงเวลาเดียวกัน	
	 	 ความแตกต่างของรายได้	เนื่องจาก 
แนวทางการพัฒนาในช่วงแผนฯ	๑	และ	๒	นั้น	 
เนน้การบรูณะและเสรมิสรา้งโครงการขัน้พืน้ฐาน 
ทางเศรษฐกจิ	แนวทางการพฒันาดงักลา่วตัง้อยู ่
บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	การเพิ่มการผลิตของ 
ประเทศจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ 	 
ความเชือ่นีแ้มจ้ะเปน็สิง่ทีถ่กูตอ้งในดา้นการเพิม่ 
ผลผลิต	แต่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก 
โครงการของรัฐกลับเป็นประชาชนเพียงบางส่วน	
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 ➢  นกัวางแผนเริม่คำนงึถงึความจำเปน็ 
ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกันมากขึ้น  
เนือ่งจากระบบเศรษฐกจิของไทยมกีารเปลีย่นแปลง 
หลายด้าน	 เช่น	การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ 
เข้ามามากกว่าการส่งออก	การพัฒนาเป็นไป 
ในดา้นการกอ่สรา้งและการบรกิารมาก	ในขณะที ่
การผลิตด้านการเกษตรไม่ได้รับความสนใจ 
เท่าที่ควร	 จึงนำไปสู่ปัญหาอัตราการพัฒนา 
ลดลงในช่วงแผนฯ	๒	ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก 
ผลผลิตการเกษตรมีปัญหา ตลาดต่างประเทศ  
และภาวะฝนแล้ง	 แม้จะมีการสร้างเขื่อน 
เพื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาหลายเขื่อน	และควรจะ 
มีพื้นที่ได้ผลประโยชน์จากชลประทานกว่า	 
๒๒	ล้านไร่	แต่ปรากฏว่าการนำน้ำเข้าสู่พื้นที่ 
ไร่นาของเกษตรกรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 
ส่วนในด้านการส่งเสริมการเกษตรในขณะนั้น	 
เพิ่งมีการตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นมา	จึงยัง 
ขาดบุคลากรในการพัฒนาการเกษตรอีกมาก	
 ปญัหาสำคญัทีต่อ้งเร่งปรับปรุงนโยบาย 
ในช่วงแผนฯ ๒ จึงเป็นเรื่องการเกษตร  
ซึง่งบประมาณในการพฒันาการเกษตรในขณะนัน้	 
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อน 
ชลประทาน	ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ 
การคน้ควา้ทดลองในดา้นกสกิรรม	และดำเนินการ 
ในลกัษณะเปน็โครงการเลก็	ๆ 	กว่า	๒๐๐	โครงการ	 
ซึ่งมีการดำเนินงานซ้ำซ้อนกัน	 สศช.	 จึงตั้ง 
คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 
โดยสมบูรณ์ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำ 
แผนฯ	๒
 ➢ การวางแผนด้านการศึกษาและ 
ประชากร	แนวโน้มในขณะนั้นแสดงให้เห็นว่า	 
การพฒันาดา้นการศกึษายงัไมส่ามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการของกำลังคนในการพัฒนา 
เศรษฐกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การพัฒนาชนบท	
และการพัฒนาการเกษตร	ซึ่งเป็นเป้าหมาย 
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 

โดยการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นสนองความต้องการของคนในเมืองหลวง 
มากกว่า	จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบท 
สู่เมือง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ	ประเด็นการพัฒนาดังกล่าว	จึงเป็น 
เรื่องสำคัญที่มีการปรับปรุงในแผนประจำปีในช่วงแผนฯ	๒
 โดยสรุป แผนฯ ๒ มีผลสำเร็จที่ค่อนข้างชัดเจน คือมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ แม้จะต่ำกว่าในแผนฯ	๑	
ที่มีอัตราเจริญเติบโตถึงร้อยละ	๑๐	แต่ผลการพัฒนาเริ่มชี้ให้เห็นว่า 
ประเทศไทยในขณะนั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัว	 เนื่องจากมีปัจจัย 
ภายนอกทีส่ำคญัเขา้มากระทบ	อนัเกดิจากการพึง่พงิการสง่ออกของไทย	 
ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนในภาคต่าง	ๆ	ในด้านรายได้	และ 
การเตบิโตทีร่วดเรว็ของอตุสาหกรรม	ทำใหโ้ครงสรา้งเศรษฐกจิของไทย 
เริม่เปลีย่นแปลงจากภาคเกษตรเปน็หลกัไปสูภ่าคอตุสาหกรรมมากขึน้  
นอกจากนั้น	ข้อจำกัดของงบประมาณและกำลังคน	เป็นปัญหาสำคัญ 
อีกประการหนึ่งที่ปรากฏชัดในแผนฯ	๒	ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญใน 
การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	

ขาดดุลการชำระเงินครั้งแรก  

	 อย่างไรก็ตาม	ในปีงบประมาณ	๒๕๑๑	๘	ซึ่งเป็นปีที่สองของ 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๒	และเป็นปีแรกที่มีการทำแผนประจำปีขึ้น	ซึ่งมี 
การประมาณคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุของรฐัไว	้๑๓,๘๐๖	ลา้นบาท	ปรากฏวา่ 
มีการใช้จ่ายเงินตามงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจำนวนต่ำกว่าที่ 
ประมาณไวใ้นแผน	โดยจา่ยเพยีง	๑๓,๔๗๑	ลา้นบาท	ตำ่กวา่ทีป่ระมาณไว	้
๓๓๕	ล้านบาท	อันมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงโครงการในงบพัฒนา 

๘ สรุปจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๑๑
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การคมนาคมขนสง่	สาธารณปูการและการศึกษา	
แสดงให้เห็นปัญหาการขาดความพร้อมในด้าน 
บุคลากรในการกำหนดโครงการและดำเนิน 
โครงการของหน่วยงานปฏิบัติในช่วงนั้น
	 ในการจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ	ฉบับ 
ปรับปรุงประจำปี	๒๕๑๒	มีวัตถุประสงค์สำคัญ 
ที่สุดคือ	 การจัดเตรียมโครงการของรัฐบาล 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่เสมอ	ซึ่ง	สศช.	 ได้พยายามดำเนินการ 
จดัวางแผนและโครงการของรฐัใหเ้ปน็ประโยชน ์
แก่ระบบเศรษฐกิจของไทยในขณะนั้นมากที่สุด	 
แต่เนื่องจากในช่วงปี	 ๒๕๑๑	 และ	 ๒๕๑๒	 
อัตราการขยายตัววทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตำ่กวา่เปา้หมายทีก่ำหนด	จงึมคีวามจำเปน็ตอ้ง 
พิจารณาการริเริ่มและเปลี่ยนแปลงมาตรการ 
ตา่ง	ๆ 	ของรฐับาลใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้	โดยขอ้เสนอ 
แนวทางแกไ้ขสำคญัทีร่ฐับาลอนมุตัใิหด้ำเนนิการ	 
ได้แก่	การให้ความสำคัญกับโครงการที่ให้ผล 
โดยตรงแกป่ระชาชน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกษตรกร	 
โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้	สศช.	สำนัก 
งบประมาณ	และหนว่ยราชการทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนั 
พิจารณา	ในด้านกำลังข้าราชการมอบหมายให้	 
สศช.	ร่วมกับกระทรวงการคลัง	สำนักงาน	ก.พ.	
และสำนักงบประมาณ	ร่วมกันพิจารณาเสนอ 
มาตรการแก้ไขการขาดแคลนกำลังข้าราชการ	 

สว่นในดา้นการรกัษาอตัราเพิม่ของประชากรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	มอบหมายให้	สศช.	 
รวบรวมผลการพัฒนาและการวิจัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
	 อย่างไรก็ตาม	ผลการพัฒนาในปี	๒๕๑๒	สถานการณ์ด้าน 
เศรษฐกจิของประเทศไทยยงัไมด่นีกั	โดยเฉพาะสนิคา้เกษตรหลกัของไทย	 
เชน่	ขา้ว	ตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัจากตา่งประเทศ	ในขณะทีข่า้วทีผ่ลติได ้
ส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต่ำ	เนื่องจากภาวะฝนแล้ง	เป็นผลให้ในปีนั้น 
ไทยขาดดุลการค้าถึง	๑๒,๐๒๐	ล้านบาท	และมีผลทำให้ดุลการชำระ
เงินขาดดุลประมาณ	๗๕๐	ล้านบาทด้วย	นับเป็นการขาดดุลครั้งแรก 
ในรอบ	๑๐	ปี	คือ	ช่วงปี	๒๕๐๓–๒๕๑๒	และเป็นปีแรกนับตั้งแต่ 
การใช้แผนพัฒนาฯ	ที่ประเทศไทยมีการขาดดุลชำระเงิน

ความเห็นต่อการวางแผนและการปรับปรุงวิธีการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ๙
	 การทำงานดา้นการวางแผนของ	สศช.	ในชว่งตน้นี	้แมว้า่จะเปน็
ทีย่อมรบัของรฐับาลและหลายฝา่ย	รวมทัง้การจดัทำแผนฯ	ฉบบัที	่๑	และ	
๒	จะเปน็ไปอยา่งเรยีบรอ้ย	และมผีลการพฒันาประเทศในชว่งระยะเวลา 
ดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง	แต่เนื่องจากในขณะนั้น	การจัดทำ 
แผนพัฒนาของประเทศไทยยังเป็นของใหม่	มักได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ 
อยู่เสมอในทำนองที่ว่า	แผนพัฒนาของประเทศที่จัดทำขึ้นเป็นแต่เพียง 
การประมาณการในด้านเป้าหมายต่าง	ๆ	และเป็นการรวบรวมโครงการ 
ต่าง	ๆ	ที่กระทรวงทบวง	กรม	ได้จัดทำขึ้นไว้แล้วเท่านั้น	ยังไม่เป็น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง	โดยแผนที่แท้จริงควรมีการกำหนด 
เปา้หมายทีแ่นน่อน	และกำหนดนโยบายและโครงการทีไ่ดผ้ลในระยะสัน้ 
และระยะยาว	เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
	 สำหรบัในเรือ่งดงักลา่ว	สศช.	ในขณะนัน้ไดพ้ยายามดำเนนิการ 
ปรับปรุง	โดยได้ตระหนักถึงปัญหา	อุปสรรคในการวางแผนในช่วงเวลา 
ดังกล่าวว่า	นอกจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปตาม 
หลักวิชาการแล้ว	 ยังต้องสามารถให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพด้วย	นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย	ความสำเร็จ 
ของแผนจึงขึ้นกับความเข้าใจและการประสานงานที่ถูกต้อง	ตลอดจน 
การเอาใจใสแ่ละการตดัสนิใจทีแ่นน่อนของผูก้ำหนดนโยบาย	แตใ่นชว่งตน้ 
ของการวางแผน	ปจัจยัดงักลา่วขา้งตน้ยงัมคีวามขดัแยง้ในหลายประการ	 
ซึ่ง	สศช.	พยายามปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งในด้านส่วนรวม	 (Macro)	
และด้านโครงการ	(Project)	ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

๙ สรุปจาก เสนาะ  อูนากูล “นโยบายการเงิน การคลัง และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” โรงพิมพ์รามินทร์, ๒๕๑๔ หน้า ๒๕๓ – ๒๕๔
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	 ชว่งทศวรรษที	่๓	ของการพฒันาประเทศเปน็ชว่งหลงัของแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ 
ฉบับที่	๒	จนถึงช่วงต้นของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๔	 ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง	โดยเผชิญการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่สำคัญหลายด้าน	ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งทดแทนการนำเข้าและมุ่งเน้น 
เพื่อการส่งออกมากขึ้น	จึงมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสูงขึ้น	และค่าเงินบาทของไทย 
ถูกกำหนดให้อิงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	

ท ศ ว ร ร ษ ที่ ๓
ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน

(พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๒)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเปลี่ยน



	 ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับวิกฤติ  
เศรษฐกิจตกต่ำ	อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
ความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกและ 
วิกฤตการณ์น้ำมันโลกที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น	 
นอกจากนี้ ยั ง เผชิญกับ เหตุการณ์ปฏิวั ติ  
ทางการเมือง ๒ ครั้งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ที่สำคัญทางการเมืองของประเทศ	จากระบบ 
ที่ใช้อำนาจรวบยอดเบ็ดเสร็จมาเป็นระบบ 
ที่มีเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  
ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองดังกล่าว 
ได้ส่งผลให้การเมืองขาดเสถียรภาพ	
	 อยา่งไรกต็าม	การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา 
ประเทศให้มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	ทั้งด้าน 
การคา้และการลงทนุมากขึน้	โดยใหค้วามสำคญั 
กับการผลิตเพื่อการส่งออกและการส่งเสริม 
การลงทุนจากต่างประเทศเป็นตัวนำ	การเพิ่ม 
บทบาทของพ่อค้าและผู้ประกอบการรายเล็ก 
รายย่อยมากขึ้น	และการกระจายโอกาสในการ 
ลงทนุสง่ผลใหภ้าคธรุกจิมบีทบาทในการขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจมากขึ้น	 รวมทั้งการสะสมทุนของ 
กลุ่มทุนจากการขยายการลงทุนและกิจการ 
ต่าง	ๆ	ทำให้กลุ่มทุนเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น	 
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม	แต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มี 
ความเหลือ่มลำ้มากขึน้	แมจ้ะใหค้วามสำคญักบั 
การใหบ้รกิารดา้นสงัคมโดยเฉพาะดา้นสาธารณสขุ	 
การศึกษา	สาธารณูปโภค	การคมนาคมขนส่ง	
และการสื่อสารมากขึ้น	แต่การกระจายรายได้ 
และโอกาสของบริการทางสังคมยังมีความ 
เหลื่อมล้ำ	

สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔) ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายโครงสร้าง 
พื้นฐานสู่ภูมิภาคและการพัฒนากำลังคน	 โดยดำเนินการต่อเนื่อง 
มาจากแผนพฒันาฯ	ฉบบัแรก	แตม่กีารวางแผนรายสาขาในลกัษณะทีเ่ปน็ 
เชงิระบบ	มคีวามชดัเจนและมปีระเดน็การพฒันาทีห่ลากหลายครอบคลมุ 
มากขึน้	อยา่งไรกต็าม	แนวทางการพฒันายงัคงใหค้วามสำคญักบัการลงทนุ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่อง	 โดยเน้น 
การกระจายการพฒันาออกไปใหถ้งึประชาชนในทอ้งถิน่ทกุภาค เรง่รดั 
การพัฒนาเขตชนบทและเขตทุรกันดารห่างไกลเป็นพิเศษ	 เพื่อสร้าง 
โอกาสทางเศรษฐกจิของประเทศและยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
ในภูมิภาคให้ดีขึ้น	ซึ่งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนา 
โครงสรา้งพืน้ฐานในสว่นภมูภิาคคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ	๗๕-๘๐	ของงบ 
พัฒนาทั้งหมด	 เช่นการพัฒนาระบบทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง 
ชนบท	ระบบชลประทาน	เขื่อนพลังงานน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	สาธารณสุข	 
รวมทั้งได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	 
โดยเฉพาะประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	เพื่อให้สามารถ 
รองรับความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมได้มากขึ้น	
	 นอกจากนี้	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๒	 ได้เพิ่มสาระสำคัญของ 
การพัฒนาทางสังคมควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	 
โดยใหค้วามสำคญักบัการวางแผนพฒันากำลงัคน	โดยเฉพาะการวางแผน 
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนเพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีงานทำ	ดังนั้น	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๒	จึงเปลี่ยนชื่อจาก 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 เป็น “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ”
	 ในระยะต้นของแผนฯ	๒	เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัว 
อยา่งรวดเรว็	เนือ่งจากสถานการณท์างเศรษฐกจิของไทยไดเ้ปลีย่นแปลง 
ไปในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิระหวา่งประเทศมากขึน้	โดยเฉพาะ 
การพึ่งพิงการส่งออกในภาคเกษตรและการลงทุนจากต่างประเทศ	 
ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก	 
โดยราคาสง่ออกสนิคา้เกษตรทีส่ำคญัของประเทศ	เชน่	ขา้ว	ปอ	ขา้วโพด	 
ในชว่งเวลาดงักลา่วเพิม่สงูขึน้	 
จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทอง 
ของการเกษตรและนโยบาย 
การพฒันาทีใ่หก้ารสนบัสนนุ 
และส่ ง เสริ ม ให้ เอกชน 
มบีทบาทรว่มในการพฒันา 
ประเทศ	และการให้สิทธิ 
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ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต 
อุตสาหกรรม	 รวมทั้งรายจ่ายของประเทศ 
สหรัฐอเมริกาในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นมาก 
ในระยะนี้ด้วย	อันเป็นผลพวงจากการเข้ามา 
ตั้ งฐานทัพของทหารสหรัฐอเมริกาในช่วง 
สงครามเวียดนาม	
	 นอกจากนี้	 ในช่วงแผนฯ	๒	รัฐบาล 
ได้ขยายแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 
แผนฯ	ฉบับแรก	ซึ่งมีธนาคารโลกและธนาคาร 
พัฒนาเอเชียเป็นแหล่ง เงินกู้ที่ สำคัญของ 
ประเทศไทย	 โดยเพิ่มแหล่งเงินกู้อื่น	 อาทิ	 
สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	 เยอรมนี	 ออสเตรเลีย	 
เพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและคมนาคม	ระบบ 
พลงังาน	ชลประทาน	สาธารณปูการ	การเกษตร 
และสหกรณ์	 และการศึกษา	 รวมทั้งพัฒนา 
เมืองและท้องถิ่น	คิดเป็นเงินกู้รวมวงเงินกว่า	
๑๐,๐๐๐	ลา้นบาท	อยา่งไรกต็าม	มกีารเบกิจา่ย 
เงินกู้ดังกล่าวเพียง	๕,๕๐๐	ล้านบาท	คิดเป็น 
ร้อยละ	๕๑.๕	ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ทั้งนี้	 
สว่นหนึง่เนือ่งมาจากความไมพ่รอ้มของบคุลากร	 
ความล่าช้าในการจัดเตรียมโครงการ	และการ 
กอ่สรา้งโครงการขัน้พืน้ฐานสว่นใหญไ่ดส้ิน้สดุลง 
ในช่วงของแผนฯ	๒	
 ในชว่งปลายของแผนฯ	๒	ระบบเศรษฐกจิ 
ขยายตัวช้าลงจนถึงขั้นที่รายจ่ายของประเทศ 
เพิม่สงูขึน้	ขณะทีร่ายไดท้ีเ่ขา้มาในประเทศลดลง 
เป็นครั้งแรก	หลังจากที่ได้ขยายตัวเป็นเวลา 
ติดต่อกันมากว่า	๑๐	ปี	สาเหตุสำคัญเนื่องจาก	
(๑) ความตอ้งการของตลาดโลกสำหรบัสนิคา้ 
หลายประเภทลดลง	สง่ผลใหร้าคาสนิคา้สง่ออก 
ที่สำคัญของไทย	โดยเฉพาะข้าว	และยางพารา	
ลดลงมาก	จึงทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้ลดลง	
(๒) รายจ่ายทางการทหารของสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศไทยลดลงประมาณปลีะกวา่	๑,๐๐๐	
ล้านบาท	 จึงทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงนั้น 
ไม่เฟื่องฟูเช่นในช่วงแผนฯ	๑	และส่งผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและการท่องเที่ยว
อย่างชัดเจน	(๓) การลงทุนจากต่างประเทศ 

ที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะก่อนหน้านี้กลับลดลงมาก	 และ  
(๔) รายจ่ายในด้านความมั่นคงของประเทศและด้านการพัฒนา 
เพิ่มสูงขึ้น	ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ร้อยละ	๘.๕	ต่อปี	โดยขยายตัวได้เพียงร้อยละ	๗.๘	ต่อปี	
	 นอกจากนี	้ในชว่งแผนฯ	๒	เริม่เหน็ความไมส่มดลุระหวา่งภมูภิาค 
และระหว่างสาขาการผลิต	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศ 
ในช่วงของแผนฯ	๒	ยังไม่สามารถกระจายการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุม	ดังนี้
 ● ความแตกต่างหรือช่องว่างของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
ในกลุม่ประชากรในเมอืงและชนบท	การพฒันาทีผ่า่นมาเนน้การบรูณะ 
และเสริมสร้างโครงการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม 
การผลิตของประเทศ	แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐดังกล่าว 
เป็นประชาชนเพียงบางส่วนเท่านั้น	ส่งผลให้ช่องว่างของรายได้ในกลุ่ม 
ประชากรระหว่างภาคเพิ่มขึ้น	 โดยในปี	๒๕๑๓	ประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ	๑,๗๕๐	บาท	ขณะที่ 
ประชาชนในภาคกลางมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย	๖,๕๑๕	บาท	นอกจากนี้	 
จำนวนครัวเรือนยากจนในเขตชนบทที่มีรายได้เป็นตัวเงินต่ำกว่า	 
๑,๐๐๐	บาทต่อปี	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๔๓	 
ในปี	๒๕๐๔	เป็นร้อยละ	๔๕	ในปี	๒๕๑๒	ในขณะที่ครัวเรือนยากจน 
ในภาคกลาง	และภาคตะวันออกลดลงจากร้อยละ	๑๙	เหลือร้อยละ	๑๐	 
ในช่วงเวลาเดียวกัน	
 ●  การพัฒนามุ่งไปในด้าน
การก่อสร้างและการบริการ ขณะที่ 
การผลติดา้นการเกษตรขาดการพจิารณา 
ให้มี ความก้ าวหน้ า 	 งบประมาณ 
ในการพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อน 
ชลประทาน	 ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการค้นคว้าทดลอง 
ในด้านกสิกรรม	และดำเนินการในลักษณะเป็นโครงการเล็ก	ๆ	ซึ่งมี 
การดำเนินงานซ้ำซ้อนกัน	 รวมทั้ งผลผลิตการเกษตรมีปัญหา 
ตลาดต่างประเทศและภาวะฝนแล้ง
 ●  การพัฒนาการศึกษายั ง ไม่สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยการศึกษา 
ส่วนใหญ่เน้นหนักไปในการสนองความต้องการของคนในเมืองหลวง	 
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทสู่เมือง	 
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ	ขณะที่การพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตร 
เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	
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	 ทั้ งนี้ 	 การส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
มีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศ	ซึ่งเป็น 
แนวคิดหลักของแผนพัฒนาฯ	ในช่วงเวลานั้น	 
ได้เน้นความสำคัญของเอกชนในการพัฒนา 
อตุสาหกรรม	พาณชิยกรรม	และบรกิารดา้นตา่ง	ๆ 	 
เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
และแก้ปัญหาราคาสินค้าส่งออก	ซึ่งส่งผลให้ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถึงร้อยละ	๑๐.๙	 
ขณะที่ภาคเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ	๔.๓	 
ทำให้สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมในมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 
๑๐.๒	ในป	ี๒๕๐๙	เปน็รอ้ยละ	๑๖.๙	ในป	ี๒๕๑๔	 
ขณะที่ สัดส่ วนของภาคเกษตรลดลงจาก 
ร้อยละ	๓๑.๖	ในปี	๒๕๐๙	เหลือร้อยละ	๒๙.๕	 
ในปี	๒๕๑๔	จึงนับว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของไทยได้เปลี่ยนจากการพึ่งพาภาคเกษตร 
ไปสู่การพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
อย่างชัดเจนมากขึ้น	

แห่งชาติ”	 เป็น “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ” 
 การพัฒนามจุีดเนน้ดา้นสาธารณสุขในการจัดทำแผนประชากร  
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเพิ่มประชากรจากจากร้อยละ	๓.๒	 
เปน็รอ้ยละ	๒.๕	ในป	ี๒๕๑๙	โดยรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละใหบ้รกิารวางแผน 
ครอบครวัโดยเฉพาะกลุม่ประชาชนทีม่ฐีานะยากจน	โดยมมีาตรการจงูใจ 
ด้านต่าง	ๆ	เพื่อลดจำนวนบุตรในครอบครัว	เพื่อลดภาระทางเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศในระยะยาว	นอกจากนี้	รัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากร 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเริ่มมีการวางแผนพัฒนาส่วนภูมิภาค  
จัดทำโครงการสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเป็น 
ครั้งแรก	ซึ่งได้ขยายขอบเขตการพัฒนาไปยังภาคอื่น	ๆ	ในระยะต่อมา
	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	 ๓	 ประเทศไทยได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์  
น้ำมันโลกครั้ งแรก 	 เกิดขึ้น 
ในปี	 ๒๕๑๖	 ซึ่งเป็นช่วงแรก 
ของแผนฯ	๓	อนัเปน็ผลสบืเนือ่ง 
มาจากสงครามระหว่างกลุ่ม 
ประเทศอาหรับกับอิสราเอล	 
โดยกลุม่ประเทศอาหรบัซึง่เปน็สมาชกิองคก์ารกลุม่ประเทศผูส้ง่นำ้มนัออก	 
(OPEC)	ทีม่บีทบาทสำคญัในการกำหนดปรมิาณการผลติและราคาจำหนา่ย 
นำ้มนัโลกไดใ้ชน้ำ้มนัเปน็เครือ่งมอืในการตอ่รองทางการเมอืงกบัอสิราเอล	 
ด้วยการลดปริมาณการผลิตและเพิ่มราคาน้ำมันดิบ	ทำให้ราคาน้ำมัน 
ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง	๔	 เท่า	จาก	๓	ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล	 
เป็น	๑๑.๖๕	ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล	ในระยะเวลาเพียงครึ่งปี	จนทำให้ 
เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงและเงินเฟ้อสูงทั่วโลก	
	 นอกจากนี้	เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของไทยในช่วงแผนฯ ๓  
ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับระบบ 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้น	และค่าเงินบาทของไทยถูกกำหนด 
ให้อิงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	ดังนั้น	สถานการณ์ความผันผวนของ 
เศรษฐกิจการเงินโลกจึงกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะ 
เศรษฐกิจไทยตกต่ำ โดยในปี	๒๕๑๕	ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดต่ำลง 
ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบที่สำคัญ 
ในตลาดโลก	ประกอบกับวิกฤตการณ์น้ำมันดังที่กล่าวมาส่งผลให้เกิด 
ภาวะเงนิเฟอ้	การลงทนุชะลอตวั	และเศรษฐกจิชะงกังนั	โดยในป	ี๒๕๒๓	 
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๙.๗	ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ 
ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ประจำและยากจน	และปัญหา 
การว่างงานที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๓
	 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของไทยซึ่ งขาด 
ความสมดุลในช่วงแผนฯ	๒	 ดังนั้น ในช่วง 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๙) จึงเพิ่ม 
มาตรการในการกระจายรายได้และให้ความ 
สำคัญกับการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้นควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้เปลี่ยนชื่อ 
สำนกังานจาก	“สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
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	 จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่ เกิดขึ้น	 รัฐบาลได้บรรเทาและรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกจิของประเทศ	โดยออกมาตรการทีส่ำคญั	อาท	ิการผอ่นคลายภาษแีละปรบัโครงสรา้ง 
การผลติเพือ่ลดการพึง่พาการนำเขา้และเพิม่ขดีความสามารถการสง่ออก	การควบคมุราคาสนิคา้ 
ที่จำเป็น	การรักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ	และการกำหนดนโยบายการเงินการคลัง	 
เพือ่สง่เสรมิการลงทนุทีเ่นน้การสง่ผลทางเศรษฐกจิโดยตรงตอ่ผูม้รีายไดน้อ้ย	รวมทัง้การประกาศ 
ลดค่าเงินบาท	๒	ครั้ง	โดยลดลงร้อยละ	๙.๘๙	ในปี	๒๕๑๕	และลดลงร้อยละ	๑๐	ในปี	๒๕๑๖	 
นอกจากนี้	มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นในปี	๒๕๑๗	เพื่อเป็นแหล่งทุน 
ในการนำมาใช้ลงทุนพัฒนาประเทศ	อย่างไรก็ตาม	แม้รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทา 
ปญัหาเศรษฐกจิในขณะนัน้	แตภ่าวะเศรษฐกจิชะงกังนัทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกสง่ผลกระทบคอ่นขา้งรนุแรง	 
ส่งผลให้การขยายตัวของผลผลิตประชาชาติและรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ	๓	 
โดยผลผลิตประชาชาติมีการขยายตัวร้อยละ	๖.๒	ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ	๗.๐	 
และรายได้ต่อบุคคลขยายตัวร้อยละ	๓.๓	ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ	๔.๕	
	 ในช่วงแผนฯ	๓	นอกจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะงักงันแล้ว 
ยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว	 ได้แก่	การปฏิวัติ  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖	ซึ่งการปฏิวัติเกิดขึ้นจากการรวมตัวของพลังมวลชนเพื่อต่อต้านอำนาจ 
รัฐบาลทหารที่บริหารประเทศแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมายาวนานเกือบ	๑๕	ปี	และหลังจากนั้น	 
๓	ปี	ก็เกิดการปฏิวัติ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙	อันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งที่	๒	 
ของประเทศ	ซึ่งในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ	ประชาชนได้รับ 

ผลกระทบจากราคาข้าวที่สูงขึ้น	ประกอบกับประชาชนส่วนหนึ่งได้รับ 
อิทธิพลจากแนวความคิดการปกครองแบบคอมมิวนิสต์	ซึ่งแผ่ขยาย 
จากจีนลงมายังประเทศแถบอินโดจีน	จนทำให้เกิดการแบ่งแยก 
ประชาชนออกเป็น	๒	กลุ่ม	จากความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน	 
ได้แก่	กลุ่มมวลชนฝั่งซ้ายจัด	และฝั่งขวาจัด	ซึ่งการเคลื่อนไหวของ 
กลุม่มวลชนทัง้สองนำไปสูก่ารปะทะอยา่งรนุแรง	และเกดิปฏวิตัขิึน้ในทีส่ดุ	
	 นอกจากนี้ในช่วงปี	๒๕๑๘–๒๕๑๙	มีการเปลี่ยนแปลง 
รัฐบาล	ถึง	๓	ครั้ง	ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบ 
ค่อนข้างรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งอัตราเงินเฟ้อ	ฐานะทางการเงิน 
ของประเทศ	และการขาดดุลการค้า	รวมทั้งยังกระทบต่อเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศขั้นรุนแรง	
 เหตกุารณป์ฏวิตัทิางการเมอืงทัง้ ๒ ครัง้ และการเปลีย่นแปลง 
รฐับาลบอ่ยครัง้จนขาดเสถยีรภาทางการเมอืงในชว่งเวลาดงักลา่ว 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศ	 เนื่องจาก 
ต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายของแผนให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละ 
รฐับาลทีเ่ปลีย่นไป	ทำใหย้ากตอ่การดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย 
ของแผนฯ	๓	และสง่ผลใหใ้นระยะแรกของแผนฯ	๔	ซึง่มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อเร่งฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา 
ในระยะที่ผ่านมา	 ให้สามารถขยายกำลังการผลิตและการลงทุน 
อย่างมั่นคง	เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะต่อไป	
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สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๔
	 ในช่วง	 ๒	 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่ 	 ๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๐–๒๕๒๔)	 รัฐบาล 
มีนโยบายเร่ งฟื้นฟูและรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	โดยเน้นการลงทุน 
และโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่มีความเจริญแล้ว 
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	๒๓.๙	ต่อปี	ส่งผลให้ 
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและเติบโต 
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน	 และมีการกระจาย 
การผลติครอบคลมุทัง้ในสาขาเกษตร	การบรกิาร 
พาณิชยกรรม	และการพัฒนาฐานอุตสาหกรรม 
ที่มีความทันสมัย	 อย่างไรก็ตาม	 ผลจาก 
การพัฒนาดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโต 
แบบกระจกุตวัเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ	และพืน้ที ่
ภาคกลาง	ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความแออัดและ 
ปญัหาทางสงัคมในเขตเมอืง	ทัง้ความเสือ่มโทรม 
ทางวัฒนธรรม	 ค่านิยม	 อาชญากรรม	 และ 
ยาเสพติดที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่าง 
ภาคตา่ง	ๆ 	และปญัหาความยากจนในเขตลา้หลงั	
รวมทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 
และความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ
	 นอกจากนี	้ในชว่งของแผนฯ ๔ ระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงกับการ 
เปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของโลก 
มากขึ้น	 โดยในขณะนั้นไทยมีการค้าขายกับ 

ต่างประเทศ	 และโครงสร้างการผลิตของประเทศ 
ยงัตอ้งพึง่พงิการนำเขา้จากตา่งประเทศจำนวนมาก		ทัง้นำ้มนั 
เชื้อเพลิง	วัตถุดิบ	เครื่องจักรและสินค้าทุนหลายประเภท	 
ดังนั้น	การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก	โดยเฉพาะ 
ภาวะเงินเฟ้อ	วิกฤตการณ์การเงินโลก	และการเพิ่มขึ้น 
ของราคาน้ำมันจากวิกฤตการณ์น้ำมันโลก	 ครั้งที่ 	 ๒	 
ในปี	 ๒๕๒๓	 ซึ่งมีสาเหตุมาจากสงครามระหว่างอิรัก 
กับอิหร่าน	จึงก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันที่รุนแรง 
กว่าครั้งก่อน	ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก	 
และประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว 

ด้วยเช่นกัน	 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ เปลี่ยนแปลง 
เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรม	ซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการพัฒนา 
ตั้งแต่แผนฯ	๒	ที่ทำให้น้ำมันกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญทั้งในการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน	 ในขณะที่ 
ประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์	 จึงจำเป็นต้องนำเข้า 
จากต่างประเทศเป็นหลัก	
	 ดังนั้น	เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันจึงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมัน 
ปรับตัวสูงขึ้น	ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง	ทำให้ราคาสินค้า 
และการบริการต่าง	ๆ	 เพิ่มขึ้น	กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน 
เป็นอย่างมาก	จึงส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
จากประมาณ	๑๓,๐๐๐	ลา้นบาทตอ่ป	ีหรอืรอ้ยละ	๕.๑	ของผลผลติรวม 
ของประเทศในช่วงของแผนฯ	๓	เป็น	๔๕,๓๐๐	ล้านบาทต่อปี	หรือ 
รอ้ยละ	๗.๖	ของผลผลติรวมของประเทศในชว่งของแผนฯ	๔	นอกจากนี้	 
แม้ว่าผลของการดำเนินงานตามนโยบายลดอัตราเพิ่มประชากร 
ในช่วงของแผนฯ	๓	ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี	แต่การเพิ่มประชากร 
ในอัตราสูงในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น	 ทำให้กำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
ถึงร้อยละ	๒.๖	ต่อปี	ซึ่งเมื่อผนวกกับปัญหาเศรษฐกิจชะงักงันและ 
การลงทุนซบเซาในระยะของแผนฯ	๔	ส่งผลให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็ว 
	 แมว้า่ระบบเศรษฐกจิของไทยในชว่งของแผนฯ	๔	ไดร้บัผลกระทบ 
ค่อนข้างมากจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก	โดยเฉพาะ 
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน	และวิกฤตการณ์การเงินโลก	ภาครัฐได้ 
มีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 
โดยเฉพาะการเพิ่มโครงการลงทุนจากทั้งรัฐบาลและเอกชน	ซึ่งทำให้ 
เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเป็นอย่างดี และมีการกระจาย 
การผลิตครอบคลุมในทุกด้าน 
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ของประชาชนในชนบท	 และเน้นความสำคัญของเอกชน	 โดยได้จัดสรรงบประมาณถึง 
ร้อยละ	๗๕-๘๐	ของงบพัฒนาทั้งหมด	ลงทุนในส่วนภูมิภาค	รวมทั้งยังมีโครงการพิเศษ	 
เช่น	โครงการพัฒนาภาค	โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท	และโครงการช่วยเหลือชาวนา	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	 การวางแผนฯ	๒	 ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 
และพัฒนาตามสาขา	 โดยมีการพิจารณาขนาดของแผนพัฒนาหรือบริการการลงทุนและ 
แหล่งที่มาของทุน	ซึ่งใช้การพิจารณาปริมาณของทุนเพื่อการพัฒนาที่คาดว่าจะได้มาจาก 
แหล่งต่าง	ๆ	ทั้งภายในและนอกประเทศ	และความสามารถของรัฐบาลในการสรรหาโครงการ 
พัฒนาที่เหมาะสม	ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาอันเนื่องมาจากการขาดแคลนผู้บริหารงานที่มี 
ความชำนาญ	จึงทำให้การลงทุนจริงมักทำได้น้อยกว่าปริมาณเงินทุนที่หาได้และอาจใช้ 
ทรพัยากรไดไ้มเ่ตม็ที	่โดยมเีปา้หมายสำคญัทีไ่ดก้ำหนดไวใ้นแผนฯ	๒	ไดแ้ก	่เศรษฐกจิของประเทศ 
จะขยายตัวในอัตราร้อยละ	๘.๕	ต่อปี	 (ช่วงแผนฯ	๑	 เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	๗.๒)	 
ภาคเกษตรขยายตัวในอัตราร้อยละ	๔.๓	และถ้าประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	๓.๓	ต่อปี	 
มูลค่ามวลรวมของผลิตภัณฑ์ในประเทศเฉลี่ยต่อหัวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	๕	ต่อปี	หรือรายได้ต่อหัว 
ในปี	๒๕๑๔	เท่ากับ	๓,๙๐๐	บาท	การลงทุนจะเพิ่มขึ้นประมาณ	๒	เท่าตัว	จากการลงทุน 
ตามแผนฯ	๑	โดยกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาของรัฐไว้ทั้งสิ้น	๕๗,๕๐๐	ล้านบาท	 
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ	เช่น	การชลประทาน	การพลังงาน	 
และการคมนาคมขนส่ง	เป็นต้น	คิดเป็นประมาณร้อยละ	๖๐

	 สำหรับในช่วงแผนฯ ๓ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาสังคมขึ้นมาคู่กับ 
การพฒันาเศรษฐกิจ	โดยนอกจากปรบัปรงุวธิกีารวางแผนใหส้มบรูณย์ิง่ขึน้แลว้	ยงัไดข้ยายขอบเขต 
ของแผนใหค้รอบคลมุไปถงึประเดน็ตา่ง	ๆ 	ทีส่ำคญั	ไดแ้ก	่การกำหนดแนวทางพฒันาสว่นรวมกอ่น	
แล้วจึงวางแผนพัฒนาโครงการและมาตรการแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา 

บทบาทของ สศช. ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ และแก้ไขปัญหา 
ของประเทศ
	 ในช่วงทศวรรษที่	๓	ซึ่งเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน	สศช.	ได้มีบทบาทในการจัดทำ 
แผนพัฒนาฯ	และแก้ไขปัญหาของประเทศในช่วงเวลาต่าง	ๆ	โดยตั้งแต่ปี	๒๕๑๑	คณะรัฐมนตรี 
ได้มอบหมายให้	สศช.	จัดทำแผนประจำปีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในภาพรวมและรายสาขา	โดยมีการพิจารณาศักยภาพของรัฐบาลในการจัดหาโครงการพัฒนา 
และขนาดของการลงทุนที่เหมาะสม	รวมทั้งการจัดหาแหล่งทุนจากทั้งในและนอกประเทศ	 
เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพ	และปรับปรุงประเด็นการพัฒนาในช่วงของแผนฯ	๒	ให้สอดรับกับบริบท 
ของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที	

 การพัฒนาภายใต้แผนฯ ๒ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่อเนื่องจากแผนฯ ๑ โดยได้ขยายขอบเขตของแผนฯ ให้มีการพัฒนาด้านรัฐวิสาหกิจและ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาสังคม	เพื่อให้ระบบสังคม 
เจรญิกา้วหนา้ควบคูก่บัการพฒันาเศรษฐกจิ	โดยใหค้วามสำคญักบัการพฒันากำลงัคน	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคน	ให้ความสำคัญ 
กับการกระจายการพัฒนาในเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ	เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ 
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ส่วนรวม	 ขยายการวางแผนในส่วนเอกชน 
โดยสนบัสนนุใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ 
อย่างใกล้ชิด	 และประสานโครงการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สนับสนุนซึ่งกัน 
และกัน	 เช่น	 โครงการเร่งรัดการเพิ่มผลผลิต 
การเกษตรให้สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาระบบ 
สังคมชนบท	และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ให้สัมพันธ์กับโครงการขยายย่านชุมชน	เป็นต้น	 
รวมทั้งกำหนดนโยบายหลักด้านสังคม	 คือ 
มีการวางนโยบายด้านการวางแผนครอบครัว 
และการมีงานทำขึ้นเป็นครั้งแรก	 เน้นการลด 
อัตราการเพิ่มประชากรให้เหลือร้อยละ	๒.๕	 
ในปี	 ๒๕๑๙	 และการสร้างโอกาสและขีด 
ความสามารถของประชาชนให้ได้รับประโยชน์ 
จากบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
มากขึ้น	
 ในช่วงแผนฯ ๓ ระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศไดเ้ปลีย่นโครงสรา้งไปในลกัษณะ 
ทีเ่ชือ่มโยงและพึง่พาเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
มากขึ้น	 โดยสัดส่วนของมูลค่าสินค้าส่งออก 
และสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๓๔	ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี	๒๕๑๔	 
เป็นประมาณร้อยละ	๔๘	ในตอนสิ้นแผนฯ	๓	 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธ์ 
และมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ 
ของโลกมากขึ้น	ขณะเดียวกันประเทศไทยต้อง 

เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำอันเนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น  
และปัญหาการเมืองที่มาถึงจุดแตกหักจากระบบที่ใช้อำนาจรวบยอด 
เบ็ดเสร็จ	 มาเป็นระบบที่มีเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 
แต่การเมืองยังไม่มีเสถียรภาพ	
	 ดงันัน้	การพฒันาในชว่งแผนฯ ๓ ไดเ้ปลีย่นจากการมุง่ขยายตวั 
ทางด้านเศรษฐกิจมาเป็นการแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพ โดยในช่วง 
ปี	๒๕๑๖-๒๕๑๗	ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อซึ่งมีอัตราสูง 
ถึงร้อยละ	๑๕.๔-๒๔.๔	ตามลำดับ	และปัญหาสินค้าขาดตลาด	รวมทั้ง 
การลงทนุซบเซาเนือ่งจากมกีารชะงกังนัของโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
การลงทุนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	การโรงแรม	และการจ้างงาน 
ในเขตเมืองลดต่ำลง	 ส่งผลให้การพัฒนาประเทศจึงมุ่งแก้ปัญหา 
ดา้นเศรษฐกจิเฉพาะหนา้ทีร่นุแรงและเปน็อปุสรรคสำคญัในการผลกัดนั 
แผนสู่การปฏิบัติ
	 สำหรับในด้านการเกษตร	เนื่องจากในช่วงแผนฯ	๑-๒	มีการ 
สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำหลายเขื่อน	ดังนั้น	 ในแผนฯ	๓	แนวทาง 
การพฒันาดา้นชลประทานไดล้ดความสำคญัของการสรา้งเขือ่นขนาดใหญ่	 
และหันมาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและขยายระบบส่งน้ำให้กับ 
ประชาชนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น	 โดยได้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อปรับ 
ระดับพื้นที่เพาะปลูกให้สามารถรับน้ำได้อย่างทั่วถึง	และการลงทุน 
ในด้านการส่งน้ำชลประทานผ่านระบบคันนาคูน้ำ	เพื่อให้การจัดสรรน้ำ 
ให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่ได้ผลประโยชน ์
จากชลประทานกว่า	๒๒	ล้านไร่	แต่ปรากฏว่าการนำน้ำเข้าสู่พื้นที่ไร่นา 
ของเกษตรกรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 โดยในปลายปี	 ๒๕๑๘	 
ความคืบหน้าของการจัดรูปที่ดินสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เพียง	 
๕๓๐,๐๐๐	ไร่	หรือประมาณร้อยละ	๐.๓	ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด	 
และประมาณร้อยละ	๙๙	ของพื้นที่จัดรูปที่ดินอยู่ในบริเวณภาคกลาง
	 การเปลีย่นแปลงสถานการณท์างเศรษฐกจิ	สงัคมและการเมอืง 
ในประเทศ	 ในช่วงแผนฯ	๓	 เป็นมูลเหตุและพลังผลักดันให้รัฐบาล 
ต้องวางแผนพัฒนาประเทศ	เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้มากขึ้น	 
โดยยึดความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นพื้นฐานหลักเบื้องต้นของ 
การพัฒนา	ดังนั้น	การจัดทำแผนฯ ๔ จึงได้กำหนดให้มีลักษณะ 
เป็นแผนแม่บทที่วางกรอบนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยในการจดัเตรยีมแผนฯ	๔	ไดป้ระมวลขอ้เทจ็จรงิ	ตลอดจนขอ้เสนอแนะ 
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ทั้งราชการและเอกชนเป็นจำนวนมาก	
อย่างไรก็ตาม	 ได้นำเฉพาะข้อสรุปของประเด็นปัญหาและแนวทาง 
การพัฒนาหลัก	ๆ	ไว้ในแผนฯ	๔	โดยรายละเอียดได้นำไปจัดทำเป็น
แนวทางการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ของแผนและโครงการเฉพาะด้าน	
เพื่อให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง	และสามารถปรับปรุงแผนและโครงการ 
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เฉพาะสาขา	 เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ของการพฒันาประเทศไดท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดขึ้น	
	 รัฐบาลได้ยึดแผนฯ	๔	เป็นบรรทัดฐาน 
ในการจัดทำงบประมาณประจำปี	ตลอดระยะ 
เวลา	๕	ปี	ของแผนพัฒนาฯ	เพื่อให้หน่วยงาน 
ของรัฐบาลนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน	 
นอกจากนี้	 ในแผนฯ	๔	มีโครงการที่ได้ริเริ่ม 
ขึ้นใหม่ที่ ได้รับจัดสรรงบพัฒนาเป็นพิ เศษ	 
ได้แก่	โครงการปฏิรูปที่ดิน	การเพิ่มผลผลิตและ 
ประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร	การพัฒนา 
การศึกษา	 การกระจายบริการขั้นพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจสู่ชนบท	 การกระจายบริการ 
ทางสังคมให้ไปถึงประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล	 
การเพิ่มบริการที่มีลักษณะสงเคราะห์ผู้มี 
รายไดน้อ้ยในเขตเมอืง	การเพิม่เงนิอดุหนนุใหแ้ก ่
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและทอ้งถิน่ใหม้อีสิระ 
ในการริเริ่มแผนงานและโครงการของท้องถิ่น	 
ตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครอง	 
การเร่งรัดโครงการสนับสนุนการบูรณะอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต	ิเช่น	ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
ที่เสื่อมโทรม	เป็นต้น

ผลการพัฒนาที่สำคัญในช่วงปี ๒๕๑๓–๒๕๒๒ 
	 การพัฒนาประเทศในช่วงทศวรรษที่	๓	 เศรษฐกิจได้เจริญ 
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเกือบทุกด้าน	โดยมีการกระจายการผลิตไป 
อย่างกว้างขวางทั้งในสาขาการเกษตร	การบริการและพาณิชยกรรม	 
และการพัฒนาขยายฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในบริเวณกรุงเทพฯ	 
โดยรัฐบาลได้ลงทุนขยายบริการขั้นพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการ 
ของระบบเศรษฐกิจพร้อมกันหลายด้าน	โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการขนส่ง	 เพื่อเป็นบริการสนับสนุนระบบการผลิตและการตลาด 
ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	และเป็นเครื่องมือกระจายความเจริญและผล 
การพัฒนาไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบทให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	 โดยมีผล 
การดำเนินงานที่สำคัญ	ดังนี้
 ๑.  ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม เศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลี่ย 
ร้อยละ	๗.๒	ต่อปี	ในช่วงแผนฯ	๒	ร้อยละ	๖.๖	ต่อปี	ในช่วงแผนฯ	๓	 
และร้อยละ	๗.๑	ต่อปี	 ในช่วงแผนฯ	๔	ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศอย่างรวดเร็วมีส่วนทำให้บทบาทของสถาบันการเงิน	 
ทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์มีความสำคัญ 
ตอ่การลงทนุในธรุกจิดา้นตา่ง	ๆ 	อยา่งเดน่ชดัมากขึน้	โดยเมือ่สิน้ป	ี๒๕๒๓	 
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์มีสินทรัพย์การเงิน 
รวมทั้งสิ้น	๓๖๕,๑๖๑	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	๕๔	ของผลผลิตรวม 
ของชาติ	นอกจากนี้	 ในช่วงแผนฯ	๓	และแผนฯ	๔	มีรายได้ต่อหัว 
เฉลี่ยประมาณ	๘,๐๐๐	และ	๑๖,๐๐๐	บาทต่อปี	ตามลำดับ
 ๒.  ด้านเศรษฐกิจสาขาหลัก มีดังนี้
   (๑) ดา้นอุตสาหกรรม	ในชว่งแผนฯ	๓	ผลผลติดา้นอตุสาหกรรม 
มอีตัราการขยายตวัโดยเฉลีย่รอ้ยละ	๘.๖	สงูกวา่เปา้หมายทีว่างไวเ้ลก็นอ้ย	
แตเ่ปน็อตัราการขยายตวัทีต่ำ่	เมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตวัรอ้ยละ	๑๑.๔	 
ต่อปี	 ในช่วงแผนฯ	๒	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของภาวะเศรษฐกจิโลกตัง้แตป่	ี๒๕๑๗	เปน็ตน้มา	อยา่งไรกต็าม	ทีผ่า่นมา 
มีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในอัตราที่สูง	 โดยมี 
อตุสาหกรรมใหม	่ๆ 	เกดิขึน้	อาท	ิอตุสาหกรรมไฟฟา้	เสือ้ผา้สำเรจ็รปู	ชิน้สว่น 
รถยนต์และจักรยานยนต์	ซึ่งแสดงว่าภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาและ 
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มีบทบาทเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจส่วนรวม 
มากยิง่ขึน้	โดยผลผลติดา้นอตุสาหกรรมมสีดัสว่น 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๑๓.๑	 ของผลผลิตรวม 
ของประเทศในปี	๒๕๐๓	เป็นร้อยละ	๒๑.๑	
ในปี	๒๕๒๔
   (๒) ด้านเกษตร ผลผลิตด้าน 
การเกษตรได้ขยายตัวในอัตราที่สูง	 โดยเฉลี่ย 
สามารถขยายผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ในอัตราถึง 
ร้อยละ	๕	ต่อปี	เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัว 
ด้านการเกษตรของโลกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียง 
ร้อยละ	 ๒.๕-๒.๘	 ต่อปีเท่านั้น	 ทำให้ไทย 
เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีผลิตผลทาง 
การเกษตรและอาหารเหลอืสง่ออกสทุธติดิตอ่กนั 
มาเกือบ	๒๐	ปี	ซึ่งมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและการเงินให้ประเทศในระยะ 
ที่ผ่านมา	 รวมทั้งยังได้มีการริเริ่มมาตรการ	 
“เงนิผนั”	ในสมยัรฐับาล	ม.ร.ว.คกึฤทธิ	์	ปราโมช	
ในป	ี๒๕๑๘	โดยใหธ้นาคารพาณชิยป์ลอ่ยสนิเชือ่ 
เพื่อการเกษตรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณก์ารเกษตร	ซึง่เปน็วธิกีารกระจายเงนิ 
สู่ชนบทของหลายรัฐบาลในสมัยต่อมา	และ 
ได้มีความก้าวหน้าในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี 
คุณภาพและให้ผลผลิตสูง	 โดยเฉพาะพืชที่มี 
โครงการเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตเป็นพิเศษ	อาทิ	
ข้าว	ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	พร้อมกับมีการเร่งรัด 
การจำหน่ายจ่ายแจกให้ถึงมือเกษตรกรอย่าง 
กว้างขวางมากขึ้น	ตลอดจนมีโครงการระบบ 
การสบูนำ้เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร	ทัง้เครือ่งสบูนำ้ 
ที่ใช้น้ำมันและพลังงานไฟฟ้า

   (๓) ด้านการท่องเที่ยว	 ในช่วงแผนฯ	๓	นักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางเข้ามาไทยเพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ	๑๗	ต่อปี	แต่ต่ำกว่า 
อัตราเฉลี่ยร้อยละ	๒๒	ต่อปี	 ในช่วงแผนฯ	๒	 เนื่องจากผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและความไม่สงบภายในประเทศ	
อยา่งไรกต็าม	ในชว่งแผนฯ	๓	จำนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาไทยสงู 
เป็นอันดับ	๓	ของประเทศในภูมิภาค	นอกจากนี้	 ในช่วงแผนฯ	๔	 
การขยายตัวของการท่องเที่ยวอยู่ ในอัตราที่สูงกว่าการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจส่วนรวม	จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนสูงถึง	 
๑.๘๕	ลา้นคนในป	ี๒๕๒๓	เมือ่เทยีบกบัป	ี๒๕๑๓	ซึง่มเีพยีง	๖๒๘,๖๗๐	คน	 
และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ	๑๗,๘๐๐	ล้านบาท	 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ย	๑๑,๗๐๐	ล้านบาทที่กำหนดไว้ในช่วงแผนฯ	๔	 
ทัง้นี	้ลกัษณะการเตบิโตของการทอ่งเทีย่วไดก้ระจายไปสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว 
ในส่วนภูมิภาคมากขึ้น	และภาครัฐยังได้ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก 
ขั้นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวด้วย

 ๓.  ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงแผนฯ	๔	การค้า 
ต่างประเทศมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น	 โดยมูลค่า 
ของการค้าต่างประเทศทั้งด้านการนำเข้าและส่งออกรวมกันมีสัดส่วน 
คดิเปน็รอ้ยละ	๔๖	ของผลผลติรวมของประเทศ	ซึง่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ	๓๘	 
ในช่วงแผนฯ	๓	ขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวของสินค้าส่งออกและ 
นำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๒๒	และ	๒๖	ต่อปี	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ร้อยละ	๑๔	และ	๑๑.๕	ต่อปี	อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยขาดดุลการค้า 
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี	๒๕๑๓-๒๕๒๓	เฉลี่ยร้อยละ	๑๗.๑	ต่อปี	 
เนื่องจากจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องจักรและ 
วัตถุดิบต่าง	ๆ 	สำหรับอุตสาหกรรมมากขึ้น	และผลจากภาวะราคาสินค้า 
ส่งออกโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรมีราคาผันผวน	

 ๔.  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	จากการเร่งพัฒนา 
โครงข่ายระบบถนนให้เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศ	ทำให้ในช่วง 
ปี	๒๕๒๒-๒๕๒๓	ประเทศไทยมีทางหลวงและถนนรวมทุกประเภท 
ยาวถงึ	๑๐๔,๐๐๐	กโิลเมตร	เทยีบกบัป	ี๒๕๐๔	ซึง่มเีพยีง	๘,๕๐๐	กโิลเมตร	 
โดยเปน็ทางหลวงแผน่ดนิ	๑๔,๐๐๐	กโิลเมตร	ทางหลวงจงัหวดั	๓๐,๐๐๐	 
กโิลเมตร	และทางหลวงทอ้งถิน่และทางหลวงชนบท	๖๐,๐๐๐	กโิลเมตร	 
และยังได้เริ่มก่อสร้างทางด่วนขั้นที่	๑	ในเขตกรุงเทพฯ	ในปี	๒๕๒๒	 
อยา่งไรกต็าม	การเรง่พฒันาโครงขา่ยระบบถนนไดท้ำใหเ้กดิความไมส่มดลุ 
ระหว่างโครงสร้างระบบการขนส่ง	ซึ่งเน้นการขนส่งทางถนนมากเกินไป	 
จนละเลยการขนส่งรูปแบบอื่น	 ๆ	 นอกจากโครงการขนส่งแล้ว	 
ได้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร	โดยในปี	๒๕๒๓	หมู่บ้าน	 
ในชนบทมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นเป็น	๑๘,๕๑๑	หมู่บ้าน	หรือร้อยละ	๓๖	 
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ของหมู่บ้านทั้งหมด	 ตลอดจนมีการพัฒนา 
ระบบการสือ่สารขัน้พืน้ฐานในระดบัทีเ่หมาะสม	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปรษณีย์โทรเลข	
 ๕.  ด้านสังคม มีดังนี้
   (๑) ด้านการศึกษา	 ได้รับความ 
สำคญัและการจดัสรรเงนิลงทนุในดา้นการศกึษา 
ในแต่ละแผนอย่างมาก	ซึ่งส่งผลให้การพัฒนา 
การศึกษาไดข้ยายตวัในดา้นปรมิาณอยา่งรวดเรว็ 
โดยสามารถขยายบริการการศึกษาทุกระดับ 
ได้มากขึ้น	โดยในป	ี๒๕๒๒	มีประชากรที่อยู่ใน 
โรงเรียนประมาณ	๙.๓	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	
๕๐.๒	ของประชากรในวัยเรียนทั้งสิ้น	 (อายุ	
๗-๑๔	ปี)	 เมื่อเทียบกับร้อยละ	๔๐.๗	 ในปี	 
๒๕๑๓	 และในช่วงแผนฯ	 ๓	 และแผนฯ	๔	 
การพัฒนาด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ได้เพิ่มจำนวนสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว	และ 
ได้ขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น	
   (๒) ดา้นการสาธารณสขุ การพัฒนา 
สาธารณสุขประสบผลสำเร็จในการทำให้  
โรคติดต่ออันตรายบางโรค	อาทิ	อหิวาตกโรค	 
ไข้ทรพิษ	 เกิดขึ้นน้อยลงจนไม่ เป็นปัญหา 

สาธารณสุขอีกต่อไป	และโรคต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับเด็กมีอัตราการป่วย 
และตายลดลง	นอกจากนี้	 ได้มีการริเริ่มวางแผนประชากรในแผนฯ	๓	 
ช่วยให้สามารถลดอัตราการเพิ่มของประชากรจากร้อยละ	 ๓.๒	 
เหลือร้อยละ	๒.๕	รวมทั้งอัตราการตายโดยส่วนรวมด้วยโรคต่าง	ๆ	 
ของประชาชนมีแนวโน้มลดลงโดยในปี	 ๒๕๒๐	 มีอัตราการตาย 
เหลือเพียง	๕.๔	ต่อประชากรพันคน	เมื่อเทียบกับป	ี๒๕๑๐	ซึ่งมีอัตรา 
การตายสูงถึง	๑๐.๑	ต่อประชากรพันคน	นอกจากนี้	ประชากรไทย 
ยังมีสุขภาพและอายุยืนยาวดีพอสมควร	 โดยในช่วงทศวรรษที่	 ๓	 
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพศชายเพิ่มขึ้นจาก	๕๕.๒	ปี	เป็น	๕๗.๖	ปี	 
ส่วนเพศหญิงเพิ่มขึ้นจาก	๖๑.๘	ปี	เป็น	๖๓.๘	ปี	ตลอดจนมีการผลักดัน 
ให้มีการบรรจุแผนงานอาหารและโภชนาการในแผนพัฒนาฯ	แต่ผลการ 
ดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	
 ๖.  ด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจหลัก 
ของประเทศ	โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดิน	ป่าไม้	แหล่งน้ำมัน	และแร่	ซึ่งได้ 
ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงแผนฯ	๒-๔	 โดยได้ประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 	 
พ.ศ.	๒๕๑๘	และจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น	 เพื่อดูแล 
รักษาและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานกรรมการ	ซึ่งทำให้แนวนโยบายการบริหารทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความชัดเจนและเป็นระบบ
มากขึ้น
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 ๗.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มกีารนำวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใชพ้ฒันา 
ประเทศในวงจำกัดและยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ	อาทิ	 ในสาขาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
ใช้เทคโนโลยีที่นำเข้าและมักไม่ใช้เทคโนโลยีที่มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด	 เนื่องจากเป็นความลับ 
ของเจ้าของเทคโนโลยี	รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ 
ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ	โดยไม่มีการ 
กลั่นกรองให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคมของไทย	เนื่องจากพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศยังไม่เข้มแข็ง	และ 
ขาดทิศทางการดำเนินงานที่เหมาะสม	กำลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนจำกัด	 
และคุณภาพไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านนี้ 
เท่าที่ควร	
	 นอกจากนี้	ในสาขาเกษตร	ประชาชน 
ในชนบทยงัไมส่ามารถรบัการถา่ยทอดเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมได้อย่างทั่วถึง	 เนื่องจากการขาด 
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
การกระจายและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชนบท 
มีขีดจำกัด	และเทคโนโลยีที่ใช้ไม่เหมาะสมกับ 
สภาวะท้องถิ่น	 รวมทั้งประชาชนในชนบท 
สว่นใหญม่ฐีานะคอ่นขา้งยากจน	ทำใหไ้มส่ามารถ 
รับและนำเทคโนโลยีไปใช้ได้เท่าที่ควร	ส่วนใน 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่น	 ๆ	 
ผูป้ระกอบการยงัไมต่ระหนกัถงึการใชว้ทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยใีนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
เท่าที่ควร	 เนื่องจากการเจริญเติบโตของ 
อตุสาหกรรมสว่นใหญเ่ปน็อตุสาหกรรมทดแทน
การนำเข้าซึ่งได้รับความคุ้มครองค่อนข้างสูง	

 ๘.  ด้านการบริหารจัดการ	มีดังนี้
   (๑) ด้านการบริหารงานพัฒนาของรัฐแผนพัฒนาฯ	 
ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วถึง	 ๔	 แผน	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๔	 เป็นแผนหลัก 
ที่รัฐบาลนำมาใช้เป็นกรอบในการบริหารเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ 
ไดอ้ยา่งเปน็ระบบมากยิง่ขึน้	สง่ผลใหใ้นชว่งแผนฯ	๒	เศรษฐกจิไทยขยายตวั 
ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	 
ในช่วงแผนฯ	๓	และ	๔	เนื่องจากเกิดภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งด้าน 
เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ	และความผนัผวนภายในประเทศ 
หลายด้าน	การบริหารงานเศรษฐกิจของรัฐจึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหา 
เฉพาะหนา้ตา่ง	ๆ 	โดยมไิดม้กีารวางรากฐานการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ 
และสังคม	 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่ประเทศเท่าที่ควร	 
โดยเฉพาะไมไ่ดม้กีารปฏริปูระบบบรหิารงานพฒันาของรฐัทัง้ในสว่นกลาง 
และส่วนท้องถิ่น	ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	
   (๒) ด้ านการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน  
ความพยายามในการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในรปูแบบสถาบนัธรุกจิ 
เขา้รว่มในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไดเ้ริม่ในแผนฯ	๓	โดยเฉพาะ 
ในการพฒันาสถาบนัการเงนิ	การพฒันาสาขาอตุสาหกรรม	และการพฒันา 
ธุรกิจการเกษตร	โดยมีการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น 
ในปี	๒๕๑๘	เพื่อระดมเงินทุนมาใช้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
อุตสาหกรรมของประเทศ	ซึ่งมีภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและภาครัฐ 
เป็นผู้ดูแลกำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย	รวมทั้งทางราชการยังยอมรับ 
บทบาทภาคเอกชนในกลไกบรหิารราชการเพิม่ขึน้	โดยในพระราชบญัญตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจที่สำคัญได้กำหนดองค์ประกอบผู้แทน 
ภาคเอกชนในกฎหมาย	ตลอดจนคณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
หรือที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้เพิ่มผู้แทนสถาบันธุรกิจเอกชนมากขึ้น	 
อาทิ	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก	
	 นอกจากนี้	 ในช่วงแผนฯ	๔	บทบาทของสถาบันภาคเอกชน 
ได้ขยายตัวมากขึ้น	โดยเฉพาะการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน	ซึ่งได้ช่วยกระตุ้นให้การพัฒนาสถาบัน 
ภาคเอกชนรุดหน้าไปอย่างมาก	
	 แมว้า่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในชว่งทศวรรษที	่๓	จะสง่ผล 
ให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	แต่ประเทศไทยยังคงประสบ 
กับประเด็นท้าทายด้านการพัฒนา	 โดยเฉพาะการให้บริการทั้งด้าน 
สาธารณสุข	สาธารณูปโภค	การศึกษา	คมนาคมขนส่งและการสื่อสาร	 
และการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง	จึงได้มีการนำไปกำหนดเป็นเป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ	ฉบับต่อมา
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ท ศ ว ร ร ษ ที่ ๔
ยุคโชติช่วงชัชวาล

ยุคทองของสภาพัฒน์

ปฐมบทแห่งความโชติช่วงชัชวาล
	 ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ 
น้ำมัน	 (Oil	Crisis)	ซึ่งเกิดขึ้น	๒	ครั้ง	 ในปี	๒๕๑๖	และปี	๒๕๒๒	 
ประเทศไทยเปน็ประเทศหนึง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณด์งักลา่ว	 
จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	เนื่องจากประเทศไทย 
นำเข้าน้ำมันและพึ่งพาน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิทีเ่นน้ผลติสนิคา้อตุสาหกรรมเพือ่สง่ออก	เมือ่กลุม่ประเทศโอเปก	 
(Organization	 of	 the	 Petroleum	 Exporting	 Countries:	
OPEC)	 รวมถึงประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญอย่างอียิปต์และซีเรีย 
ได้ประกาศงดการส่งออกน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาโดยเด็ดขาด	 (Oil	 
Embargo)	ตลอดจนการลดกำลงัการผลติลง	และประกาศขึน้ราคานำ้มนั	 
สง่ผลใหร้าคานำ้มนัในตลาดโลกพุง่สงูขึน้ถงึสีเ่ทา่ตวั	นำมาซึง่ภาวะเงนิเฟอ้ 
ทัว่โลก	ราคานำ้มนัทีพุ่ง่สงูขึน้นีส้ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทยในภาพรวม	 
“ติดหล่ม”	ในระหว่างแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๔	 (พ.ศ.	๒๕๒๐-๒๕๒๔)	 
โดยนับตั้งแต่ปี	๒๕๒๐	เป็นต้นมา	ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและขาดแคลน	 
ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ	 
เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศอยู่ในเกณฑ์สูงติดต่อกัน	๓	ปี	ส่งผลกระทบ 
ต่อเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง	 ตลอดจนขาดดุลการค้า	
ดุลการชำระเงิน	และดุลงบประมาณ	

(พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๒)



	 ในช่วงเวลาดังกล่าวการเมืองไทย 
เผชิญกับภาวะขาดผู้นำที่จะสามารถรับมือกับ 
สถานการณ์การเมือง	ภัยคอมมิวนิสต์ทั้งภายใน 
และในประเทศเพื่อนบ้าน	ความมั่นคง	และ 
การพัฒนาประชาธิปไตย	สภาวการณ์เหล่านี้ 
สง่ผลใหใ้นเวลาตอ่มา พลเอก เปรม  ตณิสลูานนท ์
ได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ในวันที่	 
๒๓	มีนาคม	๒๕๒๓	ภายหลังจากการประกาศ 
ลาออกของพลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์  
โดยพลเอกเปรม	มีแนวนโยบายในการแก้ไข 
สถานการณ์และปัญหาเศรษฐกิจที่ไทยได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมัน	เพื่อจะทำให้ 
ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองทางพลงังานได ้
ในระยะยาว	และเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตา่ง	ๆ 	อนัจะนำพาประเทศไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง 
และการกนิดอียูด่ขีองประชาชน	โดยประเทศไทย 
จำเป็นต้องหันกลับมาทบทวนถึงความมั่นคง 
ทางพลังงานใหม่	 และเริ่มให้ความสนใจกับ 
พลงังานทางเลอืกมากขึน้	เพือ่ทดแทนการนำเขา้ 
น้ำมันจากต่างประเทศ	
	 โดยในปี	๒๕๒๔	เป็นปีแห่งการเริ่มต้น 
ของประเทศไทยในการผลิตและซื้อขายก๊าซ 
ธรรมชาติครั้งแรกจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย	 
ซึ่งในพิธีเปิดวาล์วส่งก๊าซธรรมชาติ	ณ	สถานี 
ส่งก๊าซชายฝั่ง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	๑๒	กันยายน	 
๒๕๒๔	พลเอก	เปรม		ติณสูลานนท์	ประธาน 
ในพิธีได้กล่าวไว้ว่า	“นับจากนี้ไปประเทศไทย 

จะพฒันากา้วหนา้และโชตชิว่งชชัวาล”	ซึง่นยัยะของการอปุมาอปุไมยนี ้
หมายถึงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทยจากนี้ไปจะเจริญรุ่งเรือง 
โชติช่วงดุจดั่งเพลิงปลายท่อเผาก๊าซธรรมชาติที่ลุกโชน	อันเป็นที่มา 
และจุดเริ่มต้นของยุคโชติช่วงชัชวาล	ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ค้นพบภายใน 
ประเทศถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
แบบครบวงจรและการผลติกระแสไฟฟา้	ซึง่เปน็อตุสาหกรรมทีเ่สรมิสรา้ง 
เสถียรภาพทางพลังงาน	อีกทั้งเป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
ของภาคอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	ให้เติบโตขึ้น	ทำให้เกิดการสร้างงานและ 
การสรา้งเมอืงอตุสาหกรรมใหมใ่นภาคตะวนัออก	และเปน็ประตเูศรษฐกจิ 
การลงทุนในพื้นที่ใหม่ของประเทศ	ดังนั้น	จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลา 
ประวัติศาสตร์ที่พลิกโฉมหน้าประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ในด้าน 
การวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ

สภาพัฒน์กับการวางแผนสู่ความโชติช่วงชัชวาล
	 บทบาทของ	 สศช.	 ในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยสู่ 
ความโชติช่วงชัชวาล	คือ	การสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ 
จากแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๒๐-
๒๕๒๔)	ที่มีความพยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้าน	เพื่อวางรากฐาน 
และปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถ 
เอื้อต่อการขยายกำลังผลิตและบริการมากขึ้น	ซึ่งเริ่มปรากฏผลชัดเจน 
มากยิ่งขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕  
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ที่อยู่บนจุดประสงค์หลักเดียวกัน	คือ	การปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ	 
โดยแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๕	ถูกออกแบบมาให้เป็นทั้งแผนรับและแผนรุก 
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 สำหรบัการเปน็	“แผนรบั”	คอื	การวางแผน 
เพื่อแก้ไข้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่ประเทศ 
ประสบอยู่ 	 ณ	 ขณะนั้น	 โดยเฉพาะปัญหา 
ขาดดุลงบประมาณ	การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด	 
และภาระหนี้ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น	 อาทิ	 
แผนฟื้นฟูฐานะเศรษฐกิจและการเงินของ 
ประเทศ แผนแก้ปัญหาความยากจนและ 
ชนบทล้าหลัง	ส่วนการวาง	“แผนเชิงรุก” นั้น	 
เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่าง 
รวดเร็วจากการเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจ  
(economic growth) การสร้างงาน  
(employment) การวางรากฐานการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ (industria- 
lization) และเน้นการรับและการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (technology transfer)  
เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไปขา้งหนา้	โดยมแีนวคดิ 
และลักษณะของแผนที่ เน้นการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ	
	 นอกจากนี้	แผนฯ ๕ เริ่มปรับเปลี่ยน 
วิธีการวางแผนจากรายโครงการมาเป็น 
การจดัทำแผนงาน (Programming)	ใหส้อดรบั 
กบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณโ์ลก	รวมทัง้ 
สร้างความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคม	แม้ว่าการวางแผนยังเป็นไปในลักษณะ 
การบรหิารนโยบายจากบนลงลา่ง (Top Down)  
เป็นหลัก	แต่เริ่มมีการกระจายการวางแผนลงสู ่
ระดบัภมูภิาค	เพือ่วางรากฐานการพฒันาทีม่ัน่คง 
ใหก้บัประเทศ	โดยจดัทำแผนพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะ 
และการพฒันาเมอืง	ซึง่เปน็การปรบัแนวนโยบาย 

การพัฒนาประเทศ	“แนวใหม่”	ที่ยึดพื้นที่ 
เป็นหลักในการวางแผน	กำหนดแผนงาน 
และโครงการให้มีผลทางปฏิบัติทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน	เชน่	พืน้ทีเ่ปา้หมายเพือ่พฒันา 
ชนบท	พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	
พืน้ทีเ่มอืงหลกั	เปน็ตน้		เนน้การปฏริปูระบบ 
บริหารงานพัฒนาของรัฐ	 ทั้งส่วนกลาง	
สว่นภมูภิาค	และสว่นทอ้งถิน่	โดยจดัตัง้กลไก 
การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ	 
เพือ่ใหม้รีะบบการตดัสนิใจ	สัง่การ	การตดิตาม 
ประเมินผล	และให้ความสำคัญกับบทบาทและการระดมความร่วมมือ 
จากภาคเอกชน	เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หัวใจ 
แห่งการยกระดับประเทศไทยสู่ความโชติช่วงชัชวาล
	 แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๕	ไดก้ำหนดใหพ้ืน้ที	่๓	จงัหวดัชายฝัง่ทะเล 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย	 (ชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรา)	 
เปน็	“ศนูยก์ลางความเจรญิและแหลง่อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ”  
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ	และปรับโครงสร้าง 
การผลติดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมของประเทศ	เพือ่ใหป้ระเทศไทย 
ก้าวเข้าสู่	“ประเทศอุตสาหกรรมใหม่”	หรือ กลุ่ม NICs	 (Newly	 
Industrialized	Country) โดย	สศช.	มีบทบาททั้งในคณะกรรมการ 
ระดบันโยบายและระดบัการดำเนนิการ	ผา่นกลไกคณะกรรมการพฒันา 
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.)	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปน็ประธาน	รฐัมนตรแีละหวัหนา้สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งรว่มเปน็กรรมการ 
และ	ดร.เสนาะ  อูนากูล เลขาธิการ สศช.	เป็นกรรมการและเลขานุการ	 
ทำหน้าที่กำกับดูแล	กำหนดนโยบาย	พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ	
พรอ้มทัง้จดัตัง้สำนกังานคณะกรรมการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเล 
ตะวันออก (สพอ.)	ม ีดร.สาวติต ์ โพธวิหิค	เปน็ผูอ้ำนวยการ	เปน็ทมีงาน 

พิเศษที่ระดมนักวิชาการทั้งจาก	สศช.	หน่วยงานต่าง	ๆ	 
และผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะในการขับเคลื่อนการพัฒนา	 
เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย	จัดทำแผน 
และแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั	ิตลอดจนตดิตามประเมนิผล 
การพัฒนา
	 		 	 	 	 สพอ.	 ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard  
Development Program: ESB) หรือที่เรียกว่า 
“อีสเทิร์นซีบอร์ด”	 ขึ้น	 และประสานกับหน่วยงาน 
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ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัทำแผนปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้ง 
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	ทั้งการพัฒนา 
ทา่เรอืนำ้ลกึ	นคิมอตุสาหกรรม	โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สนับสนุนอื่น	ๆ 	เช่น	ถนน	รถไฟ	อ่างเก็บน้ำและ 
ท่อส่งน้ำ	ระบบโทรคมนาคม	เป็นต้น	รวมทั้ง 
การจัดทำผังเมืองรวม	 โดยการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทฯ	นำไปสู่การเริ่มต้นก่อสร้างท่าเรือ 
แหลมฉบังขั้นที่ ๑	 ในเดือนธันวาคม	๒๕๓๐	
เป็นการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่	 เพื่อรองรับ 
เรือและสินค้าที่ เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนา 
อุตสาหกรรมในพื้นที่	และบรรเทาความแออัด 
ทีเ่กดิขึน้กบัทา่เรอืกรงุเทพ	โดยทา่เรอืแหลมฉบงั 
ขัน้ที	่๑	แลว้เสรจ็และเปดิดำเนนิการทา่เทยีบเรอื 
ท่าแรก	 คือท่า	 B1	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 มกราคม	
๒๕๓๔	
	 นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานหลัก 
ที่สำคัญ	อาทิ	 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	 และท่าเรือ 
มาบตาพุด	ก็เริ่มต้นการพัฒนาในทศวรรษนี้	 
เพื่อทำให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของ 
ประเทศที่สามารถแข่งขันได้	 สนับสนุนการ 
กระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร	
สร้างงานให้แก่ประชาชน	และสร้างการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย	

“ยุคทองของสภาพัฒน์” สานต่อความโชติช่วงชัชวาล  
และการเป็นเสือตัวที่ ๕ แห่งเอเชีย
	 เมื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แผนฯ	 ๕	 
เริ่มปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์	 แนวทางการพัฒนาจึงถูกส่งต่อไปสู่ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔)  
ที่ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจและสังคม	ด้วยการกำหนดแผนงาน	 
๑๐	แผน	และหนัมาใหค้วามสำคญักบัการวางแผนจากระดบัลา่งขึน้มา 
ข้างบน (Bottom-up)	มากขึ้น	มีการปรับปรุงการบริหารและทบทวน 
บทบาทของรัฐในการบริหารประเทศ	กำหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่สร้างการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับการรักษา 
เสถียรภาพของการเงินการคลัง	โดยเน้นการระดมเงินออมในประเทศ	 
ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	พัฒนา 
สาธารณูปโภคจากแผนฯ	๕	ที่เน้นเพียงการเข้าถึงประปาและไฟฟ้า 
อยา่งทัว่ถงึของประชาชน	สูก่ารวางแผนทีเ่นน้การเพิม่ประสทิธภิาพและ 
คณุภาพเปน็สำคญั	ซึง่คณุภาพของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณปูโภค 
ส่งเสริมความพร้อมของพื้นที่และมีผลต่อการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 
ให้ตัดสินใจเลือกลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น	
	 นอกจากนี้	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๖	ยังมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือ 
แรงงานและคุณภาพชีวิต	การเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีการเริ่มแผนหลักการ 
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอนันำไปสูก่ารจดัตัง้สำนกังานพฒันา 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) หรอื NSTDA	เพือ่พฒันา 
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มี 
ความทันสมัยมากขึ้น	ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถ 
ของประเทศ	ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	 เพื่อปรับ 
โครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตัวมากขึ้น	 
เน้นการนำบริการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	ซึ่งใน 

การดำเนนิการตา่ง	ๆ 	ภายใตแ้ผนฯ	๖	ทีไ่ดก้ำหนด 
แผนงานนั้น	ทำให้หน่วยปฏิบัติสามารถจัดทำ 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนงานได้ทันที	 
ซึ่ งเป็นจุดเด่นในการพัฒนาการจัดทำแผน 
พัฒนาฯ	ในยุคโชติช่วงชัชวาล
	 			ในช่วงแผนฯ	๕	และแผนฯ	๖	นอกจาก	 
สศช.	 จะมีบทบาทในการวางแผนพัฒนา 
ประเทศแล้ว	ยังเป็นกำลังหลักในการผลักดัน 
นโยบายเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศ	จากสังคมกึ่งเกษตรมาเป็นสังคมเกษตร 
อุตสาหกรรมมากขึ้น	โดยดำเนินการผ่านกลไก 
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คณะกรรมการพฒันาดา้นตา่ง	ๆ 	ทีป่ระกอบดว้ยผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ	ทำหนา้ที ่
ตัดสินใจและสั่งการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 เช่น	คณะกรรมการรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ (รศก.)	ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนโยบายกลางรับผิดชอบ 
ดา้นนโยบายการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ	คณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.)	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการบริหารนโยบาย 
พลังงานให้มีเอกภาพและเกิดความคล่องตัวมากขึ้น	คณะกรรมการร่วมภาครัฐ 
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกที่สร้างขึ้นเพื่อให้ 
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ	เป็นต้น	
	 ภารกิจเหล่านี้ทำให้บทบาทของ	สศช.	โดนเด่นมากในช่วงเวลาดังกล่าว	 
จนอาจกล่าวขานได้ว่าเป็น	“ยุคทองของสภาพัฒน์”	ก็ว่าได้	 เมื่อประกอบกับ 
นโยบายรัฐบาลในสมัยของพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ ที่ได้กำหนดให้มี 
ความสอดคล้องกับแผนฯ	๖	ที่เน้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับ 
ประเทศ	โดยรัฐบาลพลเอก	ชาติชาย	ได้ดำเนินนโยบายสำคัญต่อประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน	 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา 
เศรษฐกจิของประเทศตอ่จากรฐับาลของพลเอก	เปรม	ดว้ยแนวคดิ	“เปลีย่นสนามรบ 
เป็นสนามการค้า”	ส่งผลให้ไทยมีตลาดสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น	ประกอบกับภายหลังผล 
ของการเจรจาข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ด	 (Plaza	Accord)*	ยังผลทางอ้อม 
ตอ่การสง่ออกของไทยใหส้งูขึน้	ทำใหเ้กดิการไหลเขา้ของทนุตา่งชาตใินประเทศไทย 
เพิ่มมากขึ้น	 เกิดการย้ายฐานการผลิตของประเทศต่างๆ	 เข้ามายังประเทศไทย	
โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น	

	 นอกจากนี้	ยังมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญภายใต้แผนฯ	๖	โดยรัฐ 
ให้เอกชนร่วมลงทุน	อาทิ	 โครงการโทรศัพท์พื้นฐาน	๓	ล้านเลขหมาย	โครงการรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ	โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้	และโครงการทางด่วน 
ยกระดบั	การสานตอ่การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งจากแผนฯ	๕	สบืตอ่มาถงึแผนฯ	๖	ทำใหเ้ศรษฐกจิไทย 
เตบิโตขึน้	และพลกิฟืน้จากภาวะทีย่ำ่แยสู่ก่ารขยายตวัของผลผลติมวลรวมของประเทศสูงขึน้ 
กว่าร้อยละ	๑๓.๒	 ในปี	๒๕๓๑	และส่งผลต่อเนื่องให้มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก 
ถึงร้อยละ	๑๑.๖-๑๓.๓	 ในช่วงปี	๒๕๓๑-๒๕๓๓	จนมีการคาดการณ์ว่าไทยจะได้เป็น  
‘เสือตัวที่ ๕ ของเอเชีย’ ต่อจากเกาหลีใต้	ฮ่องกง	สิงคโปร์	และไต้หวัน

การผลิกฟื้นของเศรษฐกิจประเทศไทย
	 จากสภาพปญัหาทางเศรษฐกจิทีป่ระเทศตอ้งเผชญิในชว่งเวลาของการเริม่ตน้ทศวรรษ	 
จนนำไปสู่การวางแผนพัฒนาประเทศ	เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 
ทัง้ในระดบัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ	โดยมุง่เนน้รกัษาวนิยัทางการเงนิและการคลงั 
อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด	รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก	ตลอดจน 
ความโชคดีที่ประเทศไทยค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทำให้สามารถบรรเทาปัญหา 
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมากในขณะนั้นได้	 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ	ประมาณ 

*	ข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ด (Plaza Accord) คือ การปฏิญญาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของ ๕ ประเทศ 
คือ อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก และ ญี่ปุ่น ที่มีเนื้อหาสาระ คือ ความต้องการในการลดค่าเงินดอลลาร์
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ป	ี๒๕๒๘-๒๕๓๒	และคาบเกีย่วไปถงึป	ี๒๕๓๓	“เศรษฐกจิของประเทศกลบัมาสูจ่ดุของการพลกิฟืน้เตบิโต”	ไดอ้กีครัง้หนึง่	 
โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจาก	๖๖๒	พันล้านบาทในปี	๒๕๒๓	เป็น	๑,๐๕๖	พันล้านบาท	 
ในปี	๒๕๒๘	และเพิ่มเป็น	๒,๑๘๔	พันล้านบาท	ในปี	๒๕๓๓	
	 หรือถ้าดูต่อจำนวนประชากรจะมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 
โดยเพิ่มขึ้นจาก	๑๔,๑๘๐	บาท	 เป็น	๒๐,๔๘๓	บาท	และ	๓๙,๑๐๔	บาท	 ในปี	๒๕๒๘	และปี	๒๕๓๓	ตามลำดับ	 
โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ	๕.๖๕	ในช่วงปี	๒๕๒๓-๒๕๒๘	 
ซึ่งเป็นช่วงต้นทศวรรษ	เป็นเฉลี่ยร้อยละ	๙.๘๙	ในช่วงปี	๒๕๒๘-๒๕๓๓	และจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตส่งผลให้เกิด 
การจ้างงานตามมา	 โดยในช่วงปี	 ๒๕๒๘-๒๕๓๓	มีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสะท้อนจากข้อมูล 
ทางสถิติที่มีการจ้างงานในปี	๒๕๓๓	สูงถึง	๓๐.๘๔	ล้านคน	 เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๒๓	ที่มีการจ้างงานอยู่ที่ประมาณ	 
๒๒.๕๒	ล้านคน	หรือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ	๖	ล้านคนต่อปี

ตารางที่ ๑ ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงปี ๒๕๒๓-๒๕๓๓ 

 รายการ ๒๕๒๓ ๒๕๒๘ ๒๕๓๓

	 จำนวนประชากร	(ล้านคน)	 ๔๖.๗๒	 ๕๑.๕๘	 ๕๕.๘๔
	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(พันล้านบาท)	 ๖๖๒	 ๑,๐๕๖	 ๒,๑๘๔
	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร	(บาท)	 ๑๔,๑๘๐	 ๒๐,๔๘๓	 ๓๙,๑๐๔

	 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(ร้อยละ)	

	 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
	 ต่อประชากร	(ร้อยละ)	

	 กำลังแรงงาน	(ล้านคน)	 ๒๒.๗๓	 ๒๖.๘๕	 ๓๑.๕๕
	 การจ้างงาน	(ล้านคน)	 ๒๒.๕๒	 ๒๕.๘๕	 ๓๐.๘๔

	 ที่มา	:		 รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
								 รายงานเศรษฐกิจรายเดือน	ของธนาคารแห่งประเทศไทย

	 (๒๕๒๓-๒๕๒๘)	 (๒๕๒๘-๒๕๓๓)
	 ๕.๖๕%	 ๙.๘๙%

	 (๒๕๒๓-๒๕๒๘)	 (๒๕๒๘-๒๕๓๓)
	 ๓.๖๕%	 ๘.๒๐%

	 เกษตร	 ๔.๙	 ๔.๑	 ๒๐.๖	 ๑๖.๐

 อุตสาหกรรม ๔.๖ ๑๓.๗ ๒๘.๘ ๓๑.๔

	 บริการ	 ๖.๕	 ๙.๙	 ๕๐.๕	 ๕๒.๓

ภาคเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัว สัดส่วนโครงสร้าง

ต่อ GDP

 ๒๕๒๓-๒๕๒๘ ๒๕๒๘-๒๕๓๒  ๒๕๒๓ ๒๕๓๒

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
จากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและบริการ
	 นอกจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ม 
กลับมาเติบโตได้อีกครั้งแล้ว	 สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงยุคนี้คือ	โครงสร้างของระบบ 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ก่อนหน้านี้พึ่งพา 
ภาคเกษตรเป็นหลักไปสู่	“การปรับโครงสร้างประเทศ 
จากเกษตรกรรมเป็นประเทศที่ยังคงใช้ศักยภาพ 
ดา้นการเกษตร แตมุ่ง่เนน้ภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร 
เพิ่มขึ้น”	ซึ่งหากย้อนไปดูโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
ในชว่งป	ี๒๕๒๓-๒๕๓๒	จะเหน็วา่ในระบบเศรษฐกจิไทย 
มีอัตราการเติบโตของภาคเกษตรลดลง	 โดยลดลง 

โครงสร้างและการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย ช่วงปี ๒๕๒๓-๒๕๓๒

ที่มา	:		ข้อมูลจาก	สศช.
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ในปี	 ๒๕๒๓	 เป็นร้อยละ	 ๕๗.๑	 ในปี	 ๒๕๓๒	 ขณะที่ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสัดส่วนการจ้างงาน 
เพิ่มขึ้น	โดยเพิ่มขึ้นจากในปี	๒๕๒๓	ที่มีสัดส่วนการจ้างงาน 
อยู่ ที่ ร้ อยละ	 ๘.๑	 และร้อยละ	 ๒๑.๑	 ตามลำดับ	 
เป็นในปี	 ๒๕๓๒	 มีสัดส่วนการจ้างอยู่ที่ร้อยละ	 ๑๒.๕	 
และร้อยละ	๓๐.๔	ตามลำดับ
 นอกจากนั้น	 จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ 
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งหลัก	 ๆ	 เป็นผลมาจากนโยบาย 
ในการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก	 
สภาพการเมืองในขณะนั้นที่ค่อนข้างมั่นคง	และเศรษฐกิจ 
ทีเ่ริม่กลบัมาด	ีสง่ผลใหม้นีกัลงทนุจากตา่งชาตเิขา้มาลงทนุ 
ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก	 โดยมีมูลค่าการลงทุน 

จากช่วงต้นทศวรรษประมาณป	ี๒๕๒๓-๒๕๒๘	 
ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ	๔.๙	 
ลดลงเป็นเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 ๔.๑	 ในช่วง 
ป	ี๒๕๒๘-๒๕๓๒	ในขณะทีใ่นชว่งป	ี๒๕๒๘-๒๕๓๒	 
มีอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 
และบริการเพิ่มขึ้น	 โดยภาคอุตสาหกรรม 
มีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึงเฉลี่ยร้อยละ	๑๓.๗	 
และภาคบริการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๙.๙	 
เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 	 ๒๕๒๓-๒๕๒๘	 ที่ภาค 
อุตสาหกรรมมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	๔.๖	 
และภาคบริการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	๖.๕	
	 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนภาคอุตสาหกรรม 
มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก	และจากอัตรา 
การเตบิโตดงักลา่ว	ทำใหโ้ครงสรา้งระบบเศรษฐกจิ 
ในป	ี๒๕๓๒	เปลีย่นไปจากปี	๒๕๒๓	ทีม่สีดัสว่น 
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศทีร่อ้ยละ	๒๘.๘	เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ	๓๑.๔	 
ภาคบริการจากร้อยละ	๕๐.๕	เพิ่มเป็นร้อยละ	
๕๒ .๖	 แต่ภาค เกษตรลดลง 	 โดยลดลง 
จากร้อยละ	๒๐.๖	เป็นร้อยละ	๑๖.๐	
 โครงสรา้งระบบเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย 
แรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
และบริการ	ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนการจ้างงาน 
ในภาคเกษตรกรรมที่แม้ว่ายังคงมีสัดส่วนที่สูง 
แต่เริ่มลดลง	 โดยลดลงจากร้อยละ	 ๗๐.๘	 

การจ้างงานตามภาคเศรษฐกิจ ช่วงปี ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒

รวมสุทธิจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 ในช่วงปี	๒๕๒๕-๒๕๒๙	มีมูลค่า 
การลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ	๔,๙๐๐-๙,๕๐๐	ล้านบาท	หรือเฉลี่ย 
ประมาณปีละ	๘,๑๐๐	ล้านบาท	เพิ่มเป็นประมาณ	๑๗,๕๐๐	ล้านบาท	 
ในปี	๒๕๓๐	และ	๓๘,๘๒๐	ล้านบาท	ในปี	๒๕๓๑	ทั้งนี้	มูลค่าการลงทุน 
จากต่างประเทศ	ประกอบไปด้วย	๒	ส่วน	ได้แก่	การลงทุนโดยตรงสุทธิ 
จากต่างประเทศ	และการลงทุนซื้อหุ้นสุทธิจากต่างประเทศ	ซึ่งในช่วง 
ป	ี๒๕๒๕-๒๕๒๙	มสีดัสว่นมลูคา่การลงทนุโดยตรงสทุธจิากตา่งประเทศ 
ตอ่มลูคา่การลงทนุซือ้หุน้สทุธจิากตา่งประเทศประมาณรอ้ยละ	๘๒	:	๑๘	 
แต่ในช่วงปี	๒๕๓๐-๒๕๓๑	มีการลงทุนซื้อหุ้นสุทธิจากต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูง	ทำให้สัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงสุทธิ 
จากต่างประเทศต่อมูลค่าการลงทุนซื้อหุ้นสุทธิจากต่างประเทศ 
เปลี่ยนเป็นร้อยละ	๕๗	:	๔๓	
 การพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนจาก 
ต่างประเทศ	ทำให้เกิดการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจำนวนมาก	 
อย่างไรก็ตาม	โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ 
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กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 โดยจากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปี	๒๕๓๒	พบว่ามีโรงงาน 
ทั่วประเทศจำนวน	๔๙,๖๒๑	โรง	เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลจำนวน	๒๙,๙๔๘	โรง	หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	๖๐.๓๕	ของจำนวนโรงงานทั้งหมด	ที่เหลือจำนวน	๑๙,๖๗๓	โรง	หรือร้อยละ	๓๙.๖๕	ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ	 
และปริมณฑล
	 จากอานิสงค์ของภาวะเศรษฐกิจที่ด	ีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อหรือกำลังในการจับจ่าย 
ใช้สอยมากขึ้น เห็นได้จากรายจ่ายเพื่อการบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งจากข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้คำนวณไว้ในขณะนั้นว่า	มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นจากที่มีอัตรารายจ่าย 
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ	๖.๙	ในช่วงปี	๒๕๒๕-๒๕๒๙	เป็นร้อยละ	๑๐.๗	ในปี	๒๕๓๐	และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นร้อยละ	๑๓.๙	 ในปี	๒๕๓๑	นอกจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคประชาชนแล้ว	 ในส่วนของภาคเอกชน 
มีอัตราการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน	โดยมีอัตราการลงทุนของเอกชนเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ	๔.๖	ในช่วงปี	๒๕๒๕-๒๕๒๙	 
เพิ่มเป็นร้อยละ	๕๒.๘	และร้อยละ	๓๒.๓	ในปี	๒๕๓๐	และปี	๒๕๓๑	ตามลำดับ	

ตารางที่ ๒  การลงทุนสุทธิจากต่างประเทศ และอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาคประชาชนและเอกชน

 รายการ ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑

 การลงทุนรวมสุทธิจากต่างประเทศ (ล้านบาท) ๘,๑๒๗ ๑๗,๕๗๓ ๓๘,๘๒๐

		 -		การลงทุนโดยตรงสุทธิ		 ๖,๖๗๙	 ๔,๗๑๑	 ๒๗,๖๒๙

	 -		การลงทุนซื้อหุ้นสุทธิ	 ๑,๔๔๘	 ๑๒,๘๖๒	 ๑๑,๑๙๑

 อัตราการเติบโตของรายจ่ายการบริโภคของประชาชน (ร้อยละ) ๖.๘๗ ๑๐.๖๙ ๑๓.๘๖

 อัตราการเติบโตของการลงทุนของภาคเอกชน (ร้อยละ) ๔.๖๑ ๕๒.๘๐ ๓๒.๒๘

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

การค้าขายกับต่างประเทศ
	 ในช่วงต้นทศวรรษประเทศไทยยังมี 
การค้าขายกับต่างประเทศไม่มากนัก	แต่จาก 
นโยบายเปลีย่นสนามรบเปน็สนามการคา้	ทำให ้
ประเทศไทยเปิดประตูค้าขายกับต่างประเทศ 
มากขึน้	สง่ผลใหม้มีลูคา่การคา้ระหวา่งประเทศ 
เพิม่สงูขึน้	โดยเพิม่จากในชว่งปี	๒๕๒๓-๒๕๒๗	 
ที่มีมูลค่าการค้าขายรวมอยู่ที่ประมาณ	๑.๗๒๖	 
ลา้นลา้นบาท	หรอืเฉลีย่ประมาณปลีะ	๓๔๕,๑๒๔	 
ล้านบาท	เป็นในช่วงปี	๒๕๒๘-๒๕๓๒	มูลค่า 
การคา้ขายรวมอยูท่ีป่ระมาณ	๓.๔๓๐	ลา้นลา้นบาท	 
หรือมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยประมาณ	๖๘๖,๑๐๕	
ล้านบาทต่อปี	 เพิ่มขึ้นเกือบประมาณ	๒	 เท่า	 
แยกเป็นมูลค่าด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 
เฉลี่ยประมาณ	 ๑๕๑,๑๐๐	 ล้านบาทต่อปี	 
ในช่วงปี	๒๕๒๓-๒๕๒๗	 เป็นเฉลี่ยประมาณ	 

๓๒๗,๒๘๐	 ล้านบาทต่อปี	 ในช่วงปี	 ๒๕๒๘-๒๕๓๒	 ทั้งนี้ เฉพาะ 
การส่งออกสินค้าเกษตรกรรมมีสัดส่วนการส่งออกลดลง	ในปี	๒๕๓๒	 
มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ	๒๘.๔	ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด	 
ลดลงจากปี	๒๕๒๓	ที่มีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ	๕๐.๓	ของมูลค่า 
การส่งออกทั้งหมด	
	 สำหรบัสนิคา้ประเภทอตุสาหกรรมมสีดัสว่นการสง่ออกเพิม่ขึน้ 
อยา่งมนียัยะสำคญั	ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งชดัเจนตัง้แตห่ลงัปี	๒๕๒๙	เปน็ตน้มา	 
จนในปทีา้ยทศวรรษคอื	ในป	ี๒๕๓๒	มสีดัสว่นเพิม่สงูขึน้เปน็รอ้ยละ	๖๔.๕	 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด	จากปี	๒๕๒๓	ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 
รอ้ยละ	๓๐.๔	ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดเทา่นัน้	โดยสนิคา้อตุสาหกรรม 
มีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ	และในจำนวนนี้ 
สินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกสูงเป็นสินค้าประเภทเครื่องยนต์ 
และอุปกรณ์การขนส่ง	โดยเฉพาะรถยนต์นั่งและสเตชั่นเวกอน	สินค้า 
ประเภทเครือ่งใชไ้ฟฟา้และชิน้สว่น	อาท	ิเครือ่งทำนำ้รอ้นและเครือ่งใชอ้ืน่	ๆ 	 
ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ 
เครื่องเล่นแผ่นเสียงและวิดีโอ	

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 136



 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท) ๓๔๕,๑๒๔ ๔๒๐,๙๘๐ ๔๕๔,๙๙๐ ๖๐๗,๔๖๔ ๘๕๒,๒๗๓ ๑,๐๙๔,๘๒๐

 - ส่งออกสินค้า (ล้านบาท) ๑๕๑,๑๐๐ ๑๙๒,๘๓๖ ๒๓๑,๔๔๐ ๒๙๘,๕๘๔ ๔๐๒,๑๑๑   ๕๑๑,๔๓๐

	 	 อัตราขยายตัว	(%)	 ๗.๖๒	 ๑๑.๗๔	 ๒๐.๐๒	 ๒๙.๐๑	 ๓๔.๖๗	 ๒๗.๑๙

	 -	 นำเข้าสินค้า (ล้านบาท) ๑๙๔,๐๒๔ ๒๒๘,๑๔๔ ๒๒๓,๕๕๐ ๓๐๘,๘๘๐ ๔๕๐,๑๖๒   ๕๘๓,๓๙๐

	 	 อัตราขยายตัว	(%)	 ๖.๖๘	 ๔.๙๐	 -๒.๐๑	 ๓๘.๑๗	 ๔๕.๗๔	 ๒๙.๖๐

 ดุลการค้า (เกินดุล/-ขาดดุล) (ล้านบาท) - ๔๒,๙๒๓ - ๓๕,๓๐๘   ๗,๘๙๐ - ๑๐,๒๙๖ - ๔๘,๐๕๑ - ๗๑,๙๖๐

หมายเหตุ	:	เป็นมูลค่าตามนิยามการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา	:	สศช.	ประมวลจากข้อมูลเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ ๓ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

 รายการ ๒๕๒๓-๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒

 ขณะทีก่ารนำเขา้สนิคา้จากตา่งประเทศ 
มีมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	โดยเพิ่ม 
จากในชว่งป	ี๒๕๒๓-๒๕๒๗	ทีม่มีลูคา่การนำเขา้ 
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ	๑๙๔,๐๒๔	ล้านบาท	 
เป็นนำเข้าเฉลี่ยต่อปีที่	๓๕๘,๘๒๕	ล้านบาท	 
ในช่วงปี	๒๕๒๘-๒๕๓๒	โดยสินค้าที่มีอัตรา 
การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงมากส่วนใหญ่ 
เป็นสินค้าประเภทยานพาหนะและอุปกรณ์ 
การขนสง่	เครือ่งจกัรทัง้ทีใ่ชไ้ฟฟา้และไมใ่ชไ้ฟฟา้ 
เพื่อนำมาใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม	

	 จากข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าจะเห็นว่า	ในช่วงต้น 
ทศวรรษ (ป ี๒๕๒๓-๒๕๒๙) ประเทศไทยขาดดลุการคา้ลดลง	เนือ่งจาก 
มกีารขยายตวัของการสง่ออกทีม่ากกวา่นำเขา้	โดยในชว่งป	ี๒๕๒๓-๒๕๒๗	 
ประเทศไทยขาดดุลการค้าประมาณ	๔๒,๙๒๓	ล้านบาทต่อปี	ต่อมา 
ในปี	๒๕๒๘	ขาดดุลการค้าลดลงเป็น	๓๕,๓๐๘	ล้านบาท	และสามารถ 
เกนิดลุการคา้ไดใ้นป	ี๒๕๒๙	ทีป่ระมาณ	๗,๘๙๐	ลา้นบาท	อยา่งไรกต็าม	 
ในช่วงท้ายทศวรรษประเทศไทยเริ่มกลับมาขาดดุลการค้ามากขึ้น  
โดยขาดดุลเพิ่มเป็น	๔๘,๐๕๑	ล้านบาท	ในปี	๒๕๓๑	และ	๗๑,๙๖๐	 
ล้านบาท	ปี	๒๕๓๒	

	 	 	 	ทั้งนี้	ณ	ปี	๒๕๓๑	ประเทศไทยมีการค้าระหว่างประเทศกับ 
ประเทศ/กลุ่มประเทศที่สำคัญ	ได้แก่	(๑)	ประเทศญี่ปุ่น	มีสัดส่วนการค้า 
ในภาพรวมกับประเทศไทยที่ประมาณร้อยละ	๒๓.๓	 โดยมีสัดส่วน 
ที่ประเทศไทยส่งออกประมาณร้อยละ	๑๖.๐	แต่มีการนำเข้าสูงถึง 
รอ้ยละ	๒๙.๐	(๒)	ประชาคมยโุรป	มสีดัสว่นการคา้ทีป่ระมาณรอ้ยละ	๑๗.๘	 
มีสัดส่วนที่ประเทศไทยส่งออกที่ร้อยละ	๒๐.๘	และนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 
ร้อยละ	๑๕.๕	(๓)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีสัดส่วนการค้าร้อยละ	๑๖.๔	 

โดยประเทศไทยมีการส่งออกร้อยละ	๒๐.๐	และนำเข้าที่ประมาณร้อยละ	๑๓.๖	 (๔)	กลุ่ม	Asian	NICs	มีสัดส่วน 
การค้าประมาณร้อยละ	 ๑๕.๖	 ประเทศไทยส่งออกที่ประมาณร้อยละ	 ๑๕.๕	 ขณะที่มีการนำเข้าร้อยละ	 ๑๕.๖	 
และ	(๕)	กลุ่ม	Asian	ที่ไม่รวมสิงคโปร์	มีสัดส่วนการค้าที่ประมาณร้อยละ	๔.๔	ประเทศไทยส่งออกร้อยละ	๔.๐	โดยมีสัดส่วน 
การนำเข้าร้อยละ	๔.๗	ซึ่งจากภาพรวมการค้าระหว่างประเทศในปี	๒๕๓๑	ที่ประเทศไทยเริ่มกลับมาขาดดุลการค้า 
มากขึ้นนั้น	 จะเห็นว่าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด	 โดยขาดดุลที่ประมาณร้อยละ	๗๗.๑	 
รองลงมาคือกลุ่ม	Asian	NICs	ขาดดุลที่ประมาณร้อยละ	๑๕.๙	ทั้งนี้	ประเทศไทยมีการค้าเกินดุลอยู่เพียง	๒	ประเทศ/กลุ่ม	 
เท่านั้น	ได้แก่	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เกินดุลประมาณร้อยละ	๑๐.๓	และกลุ่มประชาคมยุโรป	เกินดุลประมาณร้อยละ	๔.๑	
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“การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก” ฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมและการเปิดประตูใหม่ของประเทศ
	 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	หรือ	Eastern	Seaboard	 
Development	Program	(ESB)	เป็นแนวคิดของ	สศช.	ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่	๕	(๒๕๒๕-๒๕๒๙)	ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ โดยแนวคิดนี้ 
เกิดจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจระหว่างประเทศตกต่ำ	ประเทศขาดดุล 
การชำระเงิน	ต้องหาทางในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้มากขึ้น	แต่ด้วย 
โครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้รองรับการค้าขายระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะท่าเรือนำเข้า 

และส่งออกสินค้าเพื่อการพาณิชย์	คือ	ท่าเรือกรุงเทพที่คลองเตยเริ่มมีข้อจำกัดในช่วงปลายทศวรรษ
	 ด้วยศักยภาพท่าเรือคลองเตยที่เป็นท่าเรือแม่น้ำ	รองรับเรือที่กินน้ำลึกได้ไม่เกิน	๘.๕	เมตรเท่านั้น	ทำให้ไม่สามารถ 
รองรบัเรอืพาณชิยข์นาดใหญไ่ด้	รวมทัง้มปีญัหาการจราจรทีแ่ออดัสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการขนสง่สนิคา้	ประกอบกบัการ 
ค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ	ทำให้มีการวางแผนการพัฒนา 
พื้นที่ใหม่ขึ้นมารองรับ	 โดยนอกจากจะเป็นการเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมแล้ว	 ยังเป็นการเริ่มต้นของการ 
ดำเนินนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคหรือพื้นที่อื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลซึ่งเริ่มแออัด 

	 อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกยังไม่เห็นผล 
ทีเ่ปน็รปูธรรมชดัเจนในทศวรรษนี ้แตจ่ะเหน็ผลของการพฒันาในทศวรรษตอ่ไป	เพราะตอ้ง 
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โดยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็น 
การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังที่เริ่มในปี	๒๕๓๐	แล้วเสร็จปี	๒๕๓๔	การก่อสร้างท่าเรือ 
มาบตาพุดที่เริ่มปี	๒๕๓๒	แล้วเสร็จปี	๒๕๓๕	ส่วนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 
และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	ระยะที่	๑	แล้วเสร็จปี	๒๕๓๓	และปี	๒๕๓๔	ตามลำดับ	 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญส่วนใหญ่แล้วเสร็จในช่วงที่เลยจาก 
ระยะเวลาของทศวรรษนี้ไปแล้ว	

ที่มา	:		เอกสารประกอบการบรรยาย	เรื่องการพิจารณาพื้นที่
	 บริเวณชายฝั่งตะวันออกฯ	/	สศช.	
	 พฤษภาคม	๒๕๖๐

อย่างจริงจัง	โดยพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีศักยภาพคือพื้นที่บริเวณ 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก	 โดยเฉพาะบริเวณแหลมฉบัง	 จังหวัดชลบุรี	 
และบริเวณมาบตาพุด	จังหวัดระยอง	 เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	 
(กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง	๑๓๐	กม./	กรุงเทพฯ-มาบตาพุด	๑๘๐	กม.)	 
แต่ห่างไกลจากตัวเมือง	จึงเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับ 
อตุสาหกรรม	และมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตอ่การพฒันาทา่เรอืนำ้ลกึ	เพือ่รองรบั 
เรือและสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม	
 ในการวางแผนได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณแหลมฉบังเป็นที่ตั้ง 
ของท่าเรือพาณิชย์ระดับสากล	รองรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	และเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก	 
เช่น	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 อิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องมือวิทยาศาสตร์	 
เครื่องจักรและอะไหล่	 เป็นต้น	สำหรับพื้นที่บริเวณมาบตาพุด	เป็นที่ตั้ง 
ของท่าเรืออุตสาหกรรม	 รองรับอุตสาหกรรมที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นวัตถุดิบหลัก	 อุตสาหกรรมหนัก	 อุตสาหกรรมที่ ใช้ เงินลงทุน 
และเทคโนโลยีขั้นสูง	เช่น	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	ปุ๋ย	สี	เคมีภัณฑ์	น้ำมัน	 
และพลังงาน	เป็นต้น	
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รัฐวิสาหกิจกลไกสำคัญของการ 
ให้บริการพื้นฐานของประเทศ
	 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้มีมานานตั้งแต่ 
กอ่นสงครามโลกครัง้ที	่๒	เพือ่ใชเ้ปน็กลไกของรฐั 
ในการเร่งรัดผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสั งคมของประเทศให้ เจริญก้าวหน้า 
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	โดยการดำเนิน 
กิจการส่วนใหญ่ของรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ใหบ้รกิารพืน้ฐานของประเทศ	อาท	ิดา้นไฟฟา้	 
ด้านระบบประปา	ด้านโทรคมนาคม	และด้าน 
คมนาคมขนส่ง	ซึ่งในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมา 
รัฐวิสาหกิจได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาบริการ 
พื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง	และถึงแม้ว่าในช่วง 
ต้นทศวรรษประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะ 
เศรษฐกิจจนทำให้ต้องมีการชะลอการลงทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานออกไป	แต่ก็ไม่ได้เป็น 
ผลกระทบต่อการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน	 
โดยในชว่งตน้ทศวรรษระหวา่งปี ๒๕๒๓-๒๕๒๙  
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ 
ได้อย่างเพียงพอ 	 และด้วยศักยภาพด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทำให้การค้า 
และการท่องเที่ยวของไทยเติบโตเป็นอย่างมาก	 
โดยมีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ 
ประเทศในขณะนั้นที่สำคัญ	ดังนี้	
 ด้านไฟฟ้า	 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 
สงูกวา่ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ	(Peak	Demand)	 
โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งเฉลี่ยประมาณปีละ	 
๕,๖๑๔.๙๓	เมกกะวัตต์	ขณะที่มีความต้องการ 
ใชไ้ฟฟา้สงูสดุประมาณปลีะ	๓,๙๐๖.๕๖	เมกกะวตัต	์ 

ทำให้มีกำลังการผลิตสำรองประมาณร้อยละ	๓๐.๗	ต่อปี	 (จากข้อมูล 
คณะทำงานพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	เดือนมิถุนายน	๒๕๓๓)	
 ดา้นนำ้ประปา	การใหบ้รกิารนำ้ประปาในยคุนีเ้ปน็การใหบ้รกิาร 
ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	(สมุทรปราการและนนทบุรี)	 เป็นหลัก	 
ส่วนในพื้นที่อื่นส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำบาดาล	หรือแหล่งน้ำจากธรรมชาติ	 
ซึ่งในการให้บริการน้ำประปาในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลไม่มีปัญหา	 
โดยการประปานครหลวงใหบ้รกิารประมาณปลีะ	๒๐๔.๗๑	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	
 ด้านโทรคมนาคม	เริ่มมีการให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย	แต่ยังมี 
การใช้งานในบางกลุ่มและบางพื้นที่	 โดยส่วนใหญ่เป็นการสื่อสาร 
ผ่านระบบโทรศัพท์ประจำ	ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้งานของ 
ประชาชนได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม	อาทิ	กลุ่มธุรกิจการค้า	กลุ่มที่อยู่อาศัย	 
หน่วยงานราชการ	และการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ	(หยอดเหรียญ 
สำหรับการใช้งานในท้องถิ่นและทางไกล)	โดยมีการลงทุนเพิ่มเลขหมาย 
โทรศัพท์อย่างต่อเนื่องทุกปี	เฉลี่ยประมาณปีละ	๘๒,๖๔๓	เลขหมาย
 ดา้นคมนาคมขนสง่	ในชว่งป	ี๒๕๒๓-๒๕๒๙	โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบก	น้ำ	และอากาศ	มีขีดความสามารถรองรับ 
ต่อความต้องการใช้บริการได้เพียงพอ	โดยเฉพาะความต้องการของ 
ภาคธุรกิจในการขนส่งสินค้า	เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีความต้องการใช้ 
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมาก	อาทิ	ทางบก	 มีปริมาณ 
รถบรรทกุและรถพว่งซึง่อาศยัการขนสง่ทางถนนเปน็หลกั	โดยรถบรรทกุ 
มปีรมิาณเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ	๙	ตอ่ป	ีและมปีรมิาณรถพว่งทีป่ระมาณ	 
๑,๓๐๐	คนั	ทางนำ้	มปีรมิาณขนสง่สนิคา้เขา้-ออกหลกั	ๆ 	ทีท่า่เรอืกรงุเทพ	 
โดยมอีตัราการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขนสง่ทีป่ระมาณรอ้ยละ	๓.๕	ตอ่ป	ี 
ซึ่งอยู่ในวิสัยของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ท่าเรือกรุงเทพในขณะนั้น 
รองรับได้	และทางอากาศ	เป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 
ทั้งขาเข้าและขาออกที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ	มีขีดความสามารถ 
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ในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง	๑๖	ล้านคนต่อปี	
และรองรับสินค้าได้ 	 ๔๐๐,๐๐๐	 ตันต่อปี	 
ขณะที่มีผู้โดยสารใช้บริการจริงเพียงประมาณ	 
๗.๗	ล้านคนต่อปี	และมีปริมาณสินค้าเข้า-ออก 
ประมาณ	๑๙๖,๘๔๒	ตันต่อปี

บทสรุปและช่วงก้าวของการพัฒนา 
ที่ท้าทายในทศวรรษต่อไป
	 จากผลของการพัฒนาที่กล่าวข้างต้น	 
จะเหน็วา่การดำเนนินโยบายการพฒันาประเทศ 
ในทศวรรษนี้มุ่งเน้นใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
การส่ งออกและสนับสนุนการลงทุนภาค 
อุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน	จนส่งผลให้เกิด 
การเติบโตของภาคการส่งออก	การขยายตัว 
ของการลงทุน	และการขยายตัวของรายจ่าย 
ในการบรโิภค	ซึง่เปน็ปจัจยัหลกัทีท่ำใหเ้ศรษฐกจิ 
ของประเทศเตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งมาก	จนกลา่วกนั 
ว่าเป็นยุคแห่งความโชติช่วงชัชวาลของประเทศ	
	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาดังกล่าว 
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความมี 
เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป็นสำคัญ	ซึ่งแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวก 
ต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ก็มีผลในเชิงลบที่ทำให้ 
เกิดช่องว่าง หรือความเสี่ยงของการพัฒนา 
ในระยะต่อไป	 โดยเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว	 
ด้านสังคม	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	อาทิ	

 ด้านเศรษฐกิจ	การเปิดกว้างในการค้าขายกับต่างประเทศ 
ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะอ่อนไหวง่ายต่อการที่จะได้รับ 
ผลกระทบ	หากเศรษฐกิจภายนอกมีความผันผวน	และการเพิ่มขึ้น 
ของการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่หวังผลจากสิทธิพิเศษด้านภาษ ี
ศลุกากรในโควตา้ประเทศไทย	และตน้ทนุการผลติทีต่ำ่จากแรงงานทีถ่กู 
ของไทย	การลงทุนจากต่างประเทศด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิด 
มูลค่าเพิ่มในประเทศ	(Domestic	Value	Added)	ค่อนข้างต่ำ	และ 
หากการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากต่างประเทศเกิดการหยุดชะงักลง 
จะก่อให้เกิดปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรอบใหม่ได้	นอกจากนี้	 
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนห่างกัน 
มากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ	
 ด้านสังคม แม้ว่าในช่วงทศวรรษนี้จะมีการดำเนินการแก้ไข 
ปญัหาความยากจนของประชาชนในชนบทผา่นแผนพฒันาชนบทยากจน	 
แต่ผลจากการพัฒนาด้านการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
พบว่ายังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นกลาง	ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ 
ทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลกับพื้นที่ 
ในส่วนภูมิภาค	ซึ่งสะท้อนจากมูลค่าผลผลิตรวมของกรุงเทพฯ	และ 
ปริมณฑลที่มีสัดส่วนสูงกว่าภูมิภาคอื่น	 โดยในปี	๒๕๓๒	กรุงเทพฯ	 
และปริมณฑลมีสัดส่วนมูลค่าผลผลิตสูงถึงร้อยละ	๔๒	ของผลผลิตรวม 
ของประเทศ	ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนร้อยละ	๑๒.๙	
ภาคเหนือร้อยละ	๑๑.๔	และภาคใต้ร้อยละ	๙.๐	ของผลผลิตรวม 
ของประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน	
	 นอกจากนี้ยงัก่อให้เกดิความเหลือ่มลำ้ของรายได้	ซึง่จากข้อมลู 
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	โดยสำนักงานสถิติ 
แห่งชาติพบว่า	 กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มคนรวยที่สุด	 
๒๐	เปอร์เซ็นต์แรก	มีสัดส่วนของรายได้ต่อรายได้ของคนทั้งประเทศ 
เพิ่มจากร้อยละ	 ๔๙.๓	 ในปี	 ๒๕๑๘/๒๕๑๙	 เป็นร้อยละ	 ๕๔.๙	
ในปี	 ๒๕๓๐/๒๕๓๑	 ในขณะที่กลุ่มคนยากจนที่สุดของประเทศ	 
๒๐	เปอรเ์ซน็ตห์ลงั	มสีดัสว่นรายไดล้ดลงจากรอ้ยละ	๖.๑	เปน็รอ้ยละ	๔.๕	 
ในช่วงเวลาเดียวกัน	และนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วยังส่งผล 
ต่อการปรับตัวของสังคมไทยให้เข้ากับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจการเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 
ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสู่ความเป็นสังคมเมือง	 
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ก่อให้เกิดปัญหา 
สังคมเมือง	อาทิ	ปัญหายาเสพติด	 โดยจากสถิติพบว่ามีการจับกุม 
ผูก้ระทำผดิในคดยีาเสพตดิในชว่งทศวรรษนีค้อ่นขา้งสงู	โดยในป	ี๒๕๓๒	 
มีจำนวนผู้กระทำผิด	 ๖๐,๕๔๖	 ราย	 เพิ่มสูงขึ้นจากในปี	 ๒๕๒๓	 
ที่มีผู้กระทำผิด	๒๑,๗๓๐	ราย	หรือเพิ่มขึ้นถึง	๒.๘	เท่า
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 ด้ า นท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ 
สิง่แวดลอ้ม	สบืเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโต	 
การเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและขยายตัว 
ของประชากรในเมอืง	สง่ผลใหม้กีารใชท้รพัยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่ของประเทศเพิ่มมากขึ้น	 
และเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลง 
อย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะที่ดิน	แหล่งน้ำ	และ 
พื้นที่ป่า	โดยในปี	๒๕๓๒	มีพื้นที่ป่าเหลือเพียง 
ไม่ถึง	๙๐	ล้านไร่	หรือเหลือน้อยกว่าร้อยละ	๒๘	 
ของพื้ นที่ ทั้ ง หมด 	 ในขณะที่ ก่ อนหน้ านี้  
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า	๑๐๙.๕	ล้านไร่	หรือ 
คิดเป็นร้อยละ	๓๔	ของพื้นที่ทั้งหมด	
	 นอกจากนี้ 	 ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ 
สิ่งแวดล้อม	 เพราะการขยายตัวของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหามลพิษตามมา	 
โดยเฉพาะกากของเสียและขยะอันตราย 
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม	 โดยในช่วงปี	 
๒๕๒๒-๒๕๓๒	มีโรงงานที่ก่อให้เกิดของเสีย 
จากอตุสาหกรรม	อาท	ิโลหะหนกั	สารเคม	ีนำ้มนั	
สารละลาย	ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์	สัตว์	 
และพชื	ถงึจำนวน	๑๕,๑๒๖	โรง	โดยมมีลูคา่เพิม่ 
จากอุตสาหกรรมผลิตกากสารพิษเพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ	๒๙	ในปี	๒๕๒๒	เป็นร้อยละ	๕๘	 
ในป	ี๒๕๓๒	ในขณะทีม่มีลูคา่เพิม่ของอตุสาหกรรม 
จากอุตสาหกรรมที่ไม่ผลิตกากสารพิษลดลง 
จากร้อยละ	๗๑	เป็นร้อยละ	๔๒	ในช่วงเวลา 
เดยีวกนั	และนอกจากผลกระทบจากกากของเสยี 
อนัตรายแลว้	ยงักอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่คณุภาพ 
อากาศ	โดยในปี	๒๕๓๑	มีปริมาณก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม 
ถึง	 ๐.๑๕	 ล้านตัน	 หรือคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ	๒๕	จากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในภาพรวมทั้งหมด	 โดยในจำนวนนี้เป็นการ
ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ	
และปริมณฑลสูงถึงร้อยละ	๕๕

 ด้านความพอเพียงของบริการพื้นฐาน	 ในช่วงต้นทศวรรษ 
การให้บริการพื้นฐานของประเทศยังพอเพียง	แต่ในช่วงท้ายทศวรรษ	
กล่าวคือตั้งแต่ปี	๒๕๓๐	เป็นต้นไป	เริ่มมีความต้องการบริการพื้นฐาน 
มากยิ่งขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 โดยมีความต้องการเกือบ 
ทุกประเภทที่สำคัญเช่น	ด้านไฟฟ้า	ซึ่งสะท้อนจากกำลังการผลิตสำรอง 
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยลดลงจากประมาณร้อยละ	๓๗.๐	 เป็น 
รอ้ยละ	๓๑.๓	ในป	ี๒๕๓๐	รอ้ยละ	๒๑.๓	ในป	ี๒๕๓๑	และรอ้ยละ	๑๔.๔	 
ในปีสุดท้ายของทศวรรษคือปี	๒๕๓๒	
	 สำหรับด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบกที่มีปริมาณรถบรรทุก 
เพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ	๑๐	ตอ่ป	ีมปีรมิาณรถพว่งเพิม่ขึน้เปน็	๕,๘๘๘	คนั	 
ในปี	๒๕๓๒	ทางน้ำ	มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพเพิ่มสูงขึ้นถึง 
ประมาณร้อยละ	๑๐	ต่อปี	 และเป็นสินค้าที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ 
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงถึงร้อยละ	 ๔๒.๕	 ต่อปี ทางอากาศ	 ก็มีอัตรา 
ความต้องการใช้บริการเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน	โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่มา 
ใชบ้รกิารทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเพิม่เปน็ประมาณปลีะ	๑๑.๕	ลา้นคน 
ต่อปี	และมีปริมาณสินค้าเข้า-ออกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	๓๒๘,๔๘๙	ตัน 
ตอ่ป	ีซึง่หากไมส่ามารถพฒันาบรกิารพืน้ฐานไดท้นั	จะทำใหก้ารขาดแคลน 
บริการพื้นฐานจะเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ซึ่งนอกจากจะกระทบ 
ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว	ยังอาจกระทบต่อ 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
 ปัจจัยดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณที่ท้าท้ายต่อการพัฒนา 
ประเทศในทศวรรษต่อไป ว่าจะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ให้ขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของการพัฒนา 
ได้อย่างไร
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ท ศ ว ร ร ษ ที่ ๕
ยุคจากฟองสบู่สู่การฟื้นตัว

ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๒)

	 ทศวรรษที่	๕	ของสภาพัฒน์ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทย	 
และนบัเปน็ชว่งสำคญัทีก่ระบวนการวางแผนพฒันาประเทศมกีารปรบัเปลีย่นแนวคดิและทศิทางการพฒันา 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศ	โดยเฉพาะภายใต้กระแสการเริ่มเข้าสู่ 
ยุคโลกาภิวัตน์	ทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก	รวมทั้ง 
การมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น	เพื่อช่วยยกระดับ 
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ	และพัฒนาสังคม	คุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคให้อยู่ดีกินดี	 
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงปี	๒๕๓๓-๒๕๓๙	ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ	ขยายตัว 
ในระดับสูงประมาณร้อยละ	๘-๙	ต่อปี	และโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาอุตสาหกรรม 
เพื่อการส่งออกมากขึ้น	



ต่อประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว	 โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญ	อาทิ	 
การสิ้นสุดของสงครามเย็นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
ในปี	๒๕๓๔	ควบคู่ไปกับการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนภายใต้การนำ 
ของนายเติง้เสีย่วผงิ	ทีท่ำใหค้วามตงึเครยีดทางการเมอืงระหวา่งประเทศ 
จากสถานการณ์สงครามเย็นสิ้นสุดลง	 ในขณะที่กระแสการเปิดเสรี 
ทางการค้ากลายเป็นแนวนโยบายที่ได้รับการผลักดันจากองค์กร 
ระหว่างประเทศ	
	 การเจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวัย	 (Uruguay	Round)	ของภาคี 
ขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษศีลุกากรและการคา้	(GATT)	ซึง่ดำเนนิไปในชว่ง 
ปี	 ๒๕๒๙–๒๕๓๗	 ได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการส่งเสริม 
การค้าเสรีในยุคโลกาภิวัตน์	ผ่านการจัดตั้งองค์การการค้าโลก	(World	 
Trade	Organization	หรือ	WTO) รวมทั้งการส่งเสริมการเปิดเสรี 
ภาคบริการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงินการธนาคาร	ควบคู่ไปกับ 
การเจรจาพหุภาคีของประเทศต่าง	ๆ	 ในการจัดตั้งเขตความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิ	อาท	ิขอ้ตกลงการคา้เสรอีเมรกิาเหนอื	(North	American	 
Free	Trade	Agreement	หรือ	NAFTA) ในปี	๒๕๓๗	การจัดตั้งสหภาพ 
ยุโรปและตลาดร่วมสหภาพยุโรป	 (European	 Single	Market)	 
ในปี	๒๕๓๖	ซึ่งทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในขณะนั้นมุ่งเน้นไปที ่

การรวมกลุม่กนัเพือ่ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ	โดยประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก	 (Asia-Pacific	Economic	 
Cooperation	หรอื	APEC)	ในป	ี๒๕๓๒	อกีทัง้ยงัไดเ้ปน็เจา้ภาพ 
การประชุม	APEC	ครั้งที่	๔	ในปี	๒๕๓๕	ที่กรุงเทพฯ	
		 	 	ทั้งนี้	 การที่ประเทศเข้าร่วมในพันธะสัญญาระหว่าง 
ประเทศตา่ง	ๆ 	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้รว่มเปน็ภาคขีอง	GATTs	 
ในปี	๒๕๒๕	ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน 
แนวนโยบายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎกติการะหว่าง 

 อยา่งไรกต็าม	การขยายตวัของเศรษฐกิจ 
ในระดบัสงูในขณะนัน้ไดน้ำมาซึง่ประเดน็ปญัหา 
เชิงโครงสร้างทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	
นอกจากนี	้ยงัไดน้ำไปสูว่กิฤตการณท์างเศรษฐกจิ 
ในปี	๒๕๔๐	ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	 
โดยปราศจากการสร้างความเข้มแข็งของ 
โครงสรา้งภายในประเทศ	รวมทัง้การขาดภมูคิุม้กนั 
ตอ่การเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอกประเทศ	 
จึงได้นำมาสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง 
มีเสถียรภาพและยั่งยืน	มุ่งสร้างความเข้มแข็ง 
ภายในประเทศ	 และกระจายความเจริญ 
ออกสู่ภูมิภาคต่าง	ๆ	 โดยกำหนดให้ “คน” 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	รวมทั้งการปรับ 
บทบาทในการวางแผนพัฒนาฯ	 ให้โอกาส 
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการวางแผนพัฒนาประเทศมากขึ้น	และ 
ทีส่ำคญัคอืการนอ้มนำ “ปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง” เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา 
และบริหารประเทศ	นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	

กระแสโลกที่เปลี่ยนแปร : ประเทศไทย 
กับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
ของภูมิภาค
	 ในช่วงทศวรรษที่	๕	ของสภาพัฒน์	 
เปน็ชว่งของความเปลีย่นแปลงทางภมูริฐัศาสตร์ 
และเศรษฐกิจโลกซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างมาก 
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ประเทศ	ซึง่แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๖	(พ.ศ.	๒๕๓๐- 
๒๕๓๔)	ก็ได้ระบุแนวนโยบายที่จะปรับเปลี่ยน 
กลไกการสนับสนุนของภาครัฐของไทยให้ 
สอดคล้องกับกติกาสากล	อาทิ	การเปลี่ยนการ 
สนบัสนนุทางการเงนิของรฐัตอ่ผูผ้ลติในประเทศ 
ซึ่งอาจจะผิดต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อ 
ต่างประเทศอันอาจนำไปสู่การโต้ตอบและ 
การกีดกันทางการค้า	ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับ 
ผลติภณัฑส์ิง่ทอ	และผลติภณัฑท์อ่เหลก็ของไทย 
ในช่วงก่อนหน้า	
	 นอกจากนี	้แผนฯ ๖ ยงัไดว้างแนวทาง 
การปรับปรุงระบบการบริหารการผลิตและ 
การตลาดเพื่อขยายศักยภาพการผลิตและ 
การส่งออกของประเทศ	อาทิ	การให้มีการนำ 
ระบบ	Letter	of	Credit	มาใชอ้ยา่งเตม็รปูแบบ 
และครอบคลุมสินค้าที่กว้างขวางขึ้น	การจัดทำ 
ระบบการคำนวณตารางปัจจัยที่ใช้ในการผลิต	 
(Physical	 Input	 Coefficient) เพื่อให้ 
การคืนภาษีแก่ผู้ส่งออกสามารถทำได้อย่าง 
รวดเร็วและสอดคล้องกับกติกาสากล	การให้มี 
กองทุนประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกเพื่อ 
ชว่ยเหลอืผูส้ง่ออกใหไ้ดร้บัสนิเชือ่มากขึน้	เปน็ตน้	 
ซึง่แนวนโยบายเหลา่นีไ้ดน้ำไปใชจ้รงิ	และมสีว่น 
สำคญัในการสง่เสรมิการสง่ออกของประเทศไทย 
มาโดยตลอด	 ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งธนาคาร 
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
(Export-Import	Bank	หรือ	EXIM	Bank)  

ในป	ี๒๕๓๖	ควบคูไ่ปกบั 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง 
เศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งท่าเรือน้ำลึก	 
ไดแ้ก	่ทา่เรอืแหลมฉบงั 
และท่าเรือมาบตาพุด 
ซึ่งเปิดใช้เมื่อในปี	๒๕๓๔	และ	๒๕๓๕	ตามลำดับ
 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 
ของห่วงโซ่การผลิตของเอเชียได้ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ การพัฒนา 
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือที่เรียกว่า “อีสเทิร์น 
ซบีอรด์”	บรเิวณมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	และแหลมฉบงั	จงัหวดัชลบรุ	ี 
เพื่อเป็นสถานที่รองรับอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่	 โดยมีโครงสร้าง 
พืน้ฐานตา่ง	ๆ 	รองรบัอยา่งสมบรูณ	์อาท	ิระบบโทรคมนาคม	ไฟฟา้	ประปา	 
โครงข่ายถนน	อีกทั้งยังมีท่าเรือพาณิชย์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
ที่มีความทันสมัยระดับโลก	ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน	เช่น	การนิคมอุตสาหกรรม 
แหง่ประเทศไทย	กรมทางหลวง	กรมชลประทาน	การประปาสว่นภมูภิาค	
และการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย	เพือ่ใหก้ารดำเนนิการสามารถประสาน
สอดคลอ้งกนัได ้สศช. จงึไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาพืน้ที่
บรเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออก (กพอ.)	ขึน้	เพือ่สนบัสนนุการพฒันาพืน้ที ่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก	และทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานแผนปฏิบัติการ
ตลอดจนกำกับดูแลการพัฒนาให้สอดคล้องไปกับแผนพัฒนาฯ	
	 นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกแล้ว	 
การเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอินโดจีนก็มีผลสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย	 
ภูมิภาคอินโดจีนที่ เคยมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
หลายทศวรรษ	ทั้งสงครามระหว่างกัมพูชาและเวียดนามที่สิ้นสุดลง 
ในป	ี๒๕๓๔	สถานการณค์วามขดัแยง้ภายในประเทศกมัพชูา	ความขดัแยง้ 
ในเรือ่งพรมแดนระหวา่งไทยและลาว	จนนำไปสูก่ารปะทะกนัทีบ่า้นรม่เกลา้ 
ในป	ี๒๕๓๑	รวมถงึการเคลือ่นไหวของพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย 
ที่ได้รับความร่วมมือจากพรรคคอมมิวนิสต์ลาว	เมื่อสถานการณ์ต่าง	ๆ	 
เหล่านี้สงบลง	รัฐบาลไทยจึงมองเห็นโอกาสของการ	“เปลี่ยนสนามรบ 
เป็นสนามการค้า”	ซึ่งกลายเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงที่ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	๒๕๓๑-๒๕๓๔)	 
ที่ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันทางด้านการค้าและการลงทุนภายใน 
ภูมิภาคอินโดจีน	
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	 โดยประเด็นดังกล่าวได้บรรจุอยู่และ 
ขับเคลื่อนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 
๒๕๓๕-๒๕๓๙) ทีม่นีโยบายในการเปดิสมัพนัธ์ 
ทางการคา้และการลงทนุกบัประเทศเพือ่นบา้น  
ทั้งในภูมิภาคอินโดจีนรวมถึงพม่า	 โดยมุ่งหวัง 
ให้ประเทศไทยเป็นหน้าด่านทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเพื่อนบ้านในการเชื่อมโยงกับ 
เศรษฐกิจโลก	อีกทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภค 
บริเวณเมืองชายแดน	มีโครงการที่สำคัญคือ	 
สะพานมติรภาพไทย-ลาว	แหง่ที	่๑	ซึง่เปดิใชเ้มือ่ 
ปี	๒๕๓๗	โดยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
จากรัฐบาลออสเตรเลียในการก่อสร้าง

สภาพฒันก์บัยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
เชิงคุณภาพ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๐–๒๕๓๔) ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมา 
มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของเอเชีย 
(Asian Supply Chain) พรอ้มไปกบัการกา้ว 
ขึน้มาเปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของภมูภิาค  
การพัฒนาเศรษฐกิจในแผนฯ	๖	 ได้มีการตั้ง 

		 การพฒันาประเทศในชว่งดงักลา่วสง่ผลใหก้รงุเทพฯ	มลีกัษณะเปน็เมอืงโตเดีย่ว	ประชากรเริม่มกีารอพยพจากชนบท 
เข้าสู่เมือง	กรุงเทพฯ	กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศและภูมิภาค	มีประชากรเกินกว่า	๕	ล้านคน	
หรอืคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ	๑๐	ของประชากรทัง้ประเทศ	ขณะทีม่ลูคา่ของผลผลติรวมของกรงุเทพฯ	มสีดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ	๔๒	 
ของผลผลิตรวมทั้งประเทศในปี	๒๕๓๒	ในทางกลับกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้กลับมีสัดส่วนผลผลิตเพียง 
ร้อยละ	๑๒.๙	และร้อยละ	๙.๐	ตามลำดับ	

เป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่เฉลี่ยร้อยละ	๕	ต่อปี	 
และเป้าหมายการขยายตัวของการลงทุนไว้ที่เฉลี่ยร้อยละ	๘.๑	ต่อปี	 
ทั้งนี	้ในช่วง	๒	ปีแรกของแผนฯ	๖	อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของไทยสูงถึงเฉลี่ยร้อยละ	๙.๗	ต่อปี	สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในช่วง 
การจัดทำแผนมาก	โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ	อันเป็นผลมาจากการส่งออก	การลงทุนภาคเอกชน	 
และการท่องเที่ยว	อย่างไรก็ตาม	การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง 
ก็นำมาซึ่งประเด็นความท้าทายที่สำคัญที่เรียกว่า	“ความไม่สมดุล 
ในการพัฒนา”	หรือ	Unbalanced growth มากขึ้น	อาทิ	ช่องว่าง 
การออมและการลงทุนที่สูงขึ้น	 ปัญหาบริการพื้นฐานไม่เพียงพอ	 
การขาดแคลนกำลงัแรงงานในบางประเภทงาน	การลงทนุทีไ่มก่ระจายตวั	 
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 เมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้างพบว่าเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างมากตลอดช่วงแผนฯ	๔–๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๐-๒๕๓๔)	 จากเดิม 
ที่ภาคเกษตรกรรมเคยเป็นภาคส่วนหลักของการผลิตและการส่งออก  
ค่อย ๆ ลดบทบาทลง โดยมีภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาทดแทน	สินค้า 
สง่ออกหลกัของไทยเปลีย่นจากสนิคา้เกษตรกรรมเปน็สนิคา้อตุสาหกรรม 
ที่ผลิตและส่งออกภายใต้สินค้าที่เป็นแบรนด์ของต่างชาติ	 โดยเฉพาะ 
ญี่ปุ่นและไต้หวัน	 เช่นเดียวกับการจ้างงาน	กำลังแรงงานที่เคยอยู่ใน 
ภาคเกษตรกรรมได้ย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ที่ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า	
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	 นอกจากนี้	การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ที่สูงมากดังกล่าวได้ทำให้ปัญหาเรื่องความ 
เหลื่อมล้ำยิ่งปรากฏชัดมากขึ้น	สะท้อนจาก 
ระดบัรายไดร้ะหวา่งกลุม่ครวัเรอืนตา่ง	ๆ 	เพิม่ขึน้ 
ตอ่เนือ่ง	โดยในป	ี๒๕๓๐/๒๕๓๑	กลุม่ครวัเรอืน 
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ	 ๒๐	 มีรายได้รวม 
คิดเป็นร้อยละ	๕๔.๙	ของรายได้ของประชากร 
ทั้งประเทศ	ขณะที่ประชากรกลุ่มที่ยากจนที่สุด 
รอ้ยละ	๒๐	มสีดัสว่นของรายไดเ้พยีงรอ้ยละ	๔.๕	 
ของรายได้ของประชากรทั้งประเทศ		
	 นอกจากนี้	ยังมีการเปลี่ยนแปลงทาง 
โครงสรา้งสงัคมจากการเจรญิเตบิโตของกรงุเทพฯ	 
และการขยายตัวของสังคมเมือง	 เนื่องจาก 
คนชนบทหลัง่ไหลเขา้เมอืงเพือ่หางานทำมากขึน้	 
สง่ผลใหม้ปีญัหาตา่ง	ๆ 	เกดิขึน้ควบคูก่นัมา	อาท	ิ 
ปญัหาการแออดัของประชากร	การเกดิขึน้ของสลมั	 
ปัญหาการจราจรขนส่ง	และความไม่เพียงพอ 
ของบริการพื้นฐานสาธารณะ	นอกจากนี้การที่ 
ประเทศพัฒนาโดยใช้อุตสาหกรรมเป็นตัวนำ 
ยังนำมาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มส่งผล 
กระทบมากขึน้	พืน้ทีป่า่ไมท้ัง้ประเทศทีเ่คยมอียู่ 
ราวร้อยละ	๓๕	ในช่วงแผนฯ	๔	ลดลงเหลือ 
เพียงร้อยละ	๒๖	ในช่วงแผนฯ	๖		
	 แมว้า่ในชว่งของแผนฯ	๖	เศรษฐกจิไทย 
ขยายตัวสูงถึงเฉลี่ยร้อยละ	๑๐.๕	ต่อปี	สูงกว่า 
เปา้หมายกวา่หนึง่เทา่ตวั	และเปน็ชว่งทีเ่ศรษฐกจิ 
ไทยขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ	์แต่จะเห็น 
ได้ว่าการพัฒนาในช่วงดังกล่าวเป็นการพัฒนา 
ที่ไม่สมดุล	 เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวสูงก็เป็น 

การเติบโตแบบเปราะบาง	เป็นภาวะฟองสบู่ที่ถูกอัดฉีดด้วยเงินกู้จาก 
ต่างประเทศ	จากปัญหาดังกล่าวทำให้ในช่วงปลายปี	๒๕๓๑	สศช.	 
จงึไดป้รบัปรงุแผนฯ	๖	สำหรบัในชว่ง	๓	ปทีีเ่หลอื	โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั	 
๒	ประการคือ	รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ในระดับสูง	 
โดยที่ระบบเศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง	 และมุ่งให้ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้กระจายออกไปอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
ตามภูมิภาคต่าง	ๆ	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ	
 การปรับปรุงแผนฯ ๖ เป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ 
การพฒันา “จากปรมิาณสูค่ณุภาพ”	เนือ่งจากการขยายตวัอยา่งรวดเรว็ 
ของเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ	๕	ต่อเนื่องมายัง	๒	ปีแรกของแผนฯ	๖	 
ได้นำมาซึ่งปัญหาและความเสี่ยงหลายประการ	ปัญหาช่องว่างการออม 
และการลงทุนเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ	 
การขยายตวัของการลงทนุโดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทนุดา้นอตุสาหกรรม 
ที่สูงในช่วงก่อนหน้า	ในขณะที่ระดับการออมภายในประเทศยังอยู่ใน 
ระดับต่ำ	กอปรกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงกว่าต่างประเทศ	 
ทำให้ภาคเอกชนหันไปพึ่งพิงแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเงินกู้ระยะสั้น	ส่งผลให้ภาระหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชน 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จนส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของประเทศ 
โดยรวม	โดยในปี	๒๕๓๑	แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวสูงสุดเป็น 
ประวตักิารณท์ีร่อ้ยละ	๑๓.๓	แตช่อ่งวา่งการออมและการลงทนุของไทย 
ก็เพิ่มขึ้นสูงเป็นร้อยละ	๓.๘	ของ	GDP	เช่นเดียวกับการขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัดที่ร้อยละ	๒.๖	ของ	GDP	ซึ่งสะท้อนความเปราะบางของ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศ	
	 การปรับปรุงแผนฯ	๖	จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้ระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศสามารถขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง	 
โดยสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	และได้กำหนดเป้าหมาย 
ที่จะลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลงให้เหลือร้อยละ	๐.๙	ของ	GDP	 
โดยมีแนวทางสำคัญคือการเร่งระดมเงินออมภายในประเทศ	ทั้งการ 
สง่เสรมิการออมในกลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย	โดยการสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง 
นายจ้างและลูกจ้างในการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและในระดับ 
องคก์ร	การใหธ้นาคารพาณชิยส์ามารถเปดิสาขาไดส้ะดวกยิง่ขึน้	การเพิม่ 
บทบาทในการระดมเงินออมของธนาคารออมสิน	การส่งเสริมการระดม 
เงินทุนผ่านตลาดทุนและกองทุนรวม	โดยในภาพรวม	แผนฯ	๖	และ 
การปรับปรุงแผนได้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการระดมเงินออม	
	 ต่อมา	ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-
๒๕๓๙) ยงัคงใหค้วามสำคญัอยา่งตอ่เนือ่งในการมุง่ใหเ้กดิความสมดลุ 
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพ 
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และความเป็นธรรมในสังคม	 โดยหันมาเน้น 
การกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
และชนบทมากยิง่ขึน้	ขณะเดยีวกนั	กห็นัมาเนน้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต	 
และการรกัษาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต	ิ 
โดยแนวความคิดในการพัฒนาประเทศในช่วง 
แผนฯ	๗	ซึ่งเป็นช่วงที่อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง	ประกอบกับโลก 
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์	 ประเทศไทยจึงจำเป็น 
ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน 
ตลาดโลก	รวมทั้งการมุ่งที่จะเป็น	“เศรษฐกิจ 
ด่านหน้าในภูมิภาค”	จึงมีแนวทางพัฒนาที่จะ 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
ในภูมิภาค	 เพื่อช่วยยกระดับการขยายตัว 
ทางดา้นเศรษฐกจิ	พฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 
ของประชาชนในภูมิภาคให้อยู่ดีกินดีขึ้น	 โดย 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ 
ประเทศเพือ่นบา้นทีส่ำคญั ๆ 	อาท	ิความรว่มมอื 
ทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แมน่ำ้โขง	๖	ประเทศ 
หรอื	“หกเหลีย่มเศรษฐกจิ”	(Greater	Mekong	 
Sub-region	Economic	Cooperation:	GMS)	 
ในปี	๒๕๓๕	ความร่วมมือย่อยภายใต้หกเหลี่ยม 
เศรษฐกิจ	หรือ	 “เศรษฐกิจ	๕	 เชียง”	และ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	
IMT-GT)	ในปี	๒๕๓๖	ในขณะเดียวกัน	ยังได้ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนา 
พืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลภาคใต้	เพือ่พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและระบบขนสง่เชือ่ม 
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับฝั่งทะเลมหาสมุทรอินเดีย	 ให้มีลักษณะ 
เป็น	“สะพานเศรษฐกิจ”	ในปี	๒๕๓๘
	 นอกจากนี	้ในการจดัทำแผนฯ ๗ ยงัมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ำคญั 
ประการหนึ่งคือ การเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการ 
จัดทำแผน	โดยได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ	ขึ้นทั้งสิ้น	 
๑๓	คณะ	โดยมตีวัแทนจากภาคสว่นตา่ง	ๆ 	ทัง้ภาคราชการ	ภาควชิาการ	 
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	รวมถึงภาคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ	ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง	
“ภาคีการพัฒนา”	โดยเป้าหมายการพัฒนาของแผนฯ	๗	ยังคงมุ่งเน้น 
การสร้างสมดุลการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน	 
ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก	๓	ประการ	ได้แก่	(๑)	การรักษาการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ	 
(๒)	การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบท	 
และ	 (๓)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คุณภาพชีวิต	 สิ่งแวดล้อม	
และทรัพยากรธรรมชาติ	

เศรษฐกิจยุคฟองสบู่ ไร้ภูมิคุ้มกัน
	 ในชว่งทศวรรษที	่๕	ของสภาพฒัน	์ประเทศไทยไดด้ำเนนินโยบาย 
หลายอย่างที่เน้นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ	และมุ่งเน้น 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ยังคงอ่อนแอ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	๒๕๓๓	เมื่อประเทศไทยได้รับ 
พันธะข้อที่	๘	ของข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 
(Articles	of	Agreement	of	the	International	Monetary	Fund)	 
โดยยกเลิกการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้า	 
ต่อมาก็ได้มีการเปิดเสรีกับธุรกรรมในบัญชีเงินทุนในปี	๒๕๓๔	และ 
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ในป	ี๒๕๓๖	รฐับาลกไ็ดส้นบัสนนุใหภ้าคเอกชน 
เปดิกจิการวเิทศธนกจิ	(Bangkok	International	 
Banking	Facilities	หรือ	BIBF)	 เพื่อพัฒนา 
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน 
ระหว่างประเทศ	 รวมถึงในปี	๒๕๓๘	ยังได้ 
อนุญาตให้กิจการวิเทศธนกิจ	 (Investment	 
Banking)	 สามารถเปิดสาขาในต่างจังหวัด 
ได้อีกด้วย	นอกจากนี้ยังได้มีการลดภาษีเงินได้ 
นติบิคุคล	การยกเวน้ภาษธีรุกจิและภาษดีอกเบีย้ 
ให้กับกิจการวิเทศธนกิจอีกด้วย	
	 การเปิดเสรีภาคการเงินส่งผลให้ 
เงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 
มากยิ่งขึ้น	 แต่เงินลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น 
การลงทุนโดยตรง	(Foreign	Direct	Investment)	 
ที่นำไปสู่การยกระดับผลิตภาพการผลิตของ 
ประเทศหรือลงทุนในกิจการตามปกติ	หากแต่ 
เป็นการกู้เงินมาเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น	 โดย 
อาศัยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ประเทศไทย 
ยังมีระดับสูงกว่าต่างประเทศ	การกู้เงินต่างชาติ 
มาเกง็กำไรดงักลา่วทำใหร้าคาสนิทรพัยใ์นประเทศ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งตลาดหลักทรัพย์และ 
อสงัหารมิทรพัย	์โดยการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
ไทยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นตั้งแต่ปี	๒๕๒๘	 
ซึ่งในระยะแรกเป็นการลงทุนของนักลงทุน 
ตา่งชาตโิดยเฉพาะชาวญีปุ่น่	ทีม่าลงทนุในรสีอรท์ 
ที่พักและสนามกอล์ฟในต่างจังหวัด	 ต่อมา 
เมื่อเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราที่สูง	 

ส่งผลให้นักลงทุนชาวไทยเริ่มหันมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 	 
ซึง่ในระยะแรกยงัมรีาคาถกู	โดยเฉพาะทีด่นิในตา่งจงัหวดั	เมือ่การเกง็กำไร 
ในอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น	 ราคาของอสังหาริมทรัพย์จึงเพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็ว	จึงเป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนจำนวนหนึ่งหันไปกู้เงิน 
จากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าในประเทศ	 โดยนักลงทุน 
ก็สามารถกู้เงินผ่านวิเทศธนกิจที่ได้รับสนับสนุนในช่วงเวลาดังกล่าว	
	 นอกจากนี	้อกีปจัจยัทีท่ำใหน้กัลงทนุหนัไปกูเ้งนิจากตา่งประเทศ 
คือการที่ประเทศไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่	 (Fixed	Exchange	 
Rate)	ทำให้นักลงทุนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 
ด้วยเหตุนี้	 เงินลงทุนจากต่างประเทศประเภทอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่เงินลงทุน 
โดยตรง	 (Non-FDI)	 ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๗.๑	ของ	GDP	ในปี	๒๕๓๔	เป็นร้อยละ	๑๒.๖	
ของ	GDP	ในปี	๒๕๓๘	ในขณะที่เงินลงทุนโดยตรงในช่วงเวลาเดียวกัน 
ลดลงจากร้อยละ	๑.๙	ของ	GDP	เป็นร้อยละ	๑.๒	ของ	GDP	ในภาพรวม 
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๘.๐	ในปี	๒๕๓๘			

สิ้นสุดยุคฟองสบู่ เข้าสู่ยุควิกฤตเศรษฐกิจ
	 แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๗	(พ.ศ.	๒๕๓๕-๒๕๓๙)	ได้มีการประเมิน 
ถึงความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจแบบฟองสบู่	และการพัฒนา 
ที่ไม่สมดุลในหลายประเด็น	นอกจากนี้	แนวนโยบายตามแผนฯ	๗	ก็ได้้
ให้ความสำคัญต่อประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น	อาทิ	การพัฒนาทักษะ 
ของแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ	การพัฒนาระบบ 
บริการสาธารณะที่ยังขาดแคลน	โดยมีแนวนโยบายให้เพิ่มบทบาทของ 
ภาคเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการลงทนุและใหบ้รกิารรว่มกบัรฐัวสิาหกจิ 
มากขึ้น	การแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มี 
ความยั่งยืนมากขึ้น	และการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	เป็นต้น	 
จงึเหน็ไดว้า่แผนฯ ๗ ไดม้กีารคำนงึถงึมติติา่ง ๆ  ของการพฒันามากขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลในช่วง 
ก่อนหน้า 
	 อย่างไรก็ตาม	เศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงขยายตัว 
ในเกณฑ์สูง	อันเนื่องมาจาก 
การลงทุนภาคเอกชนที่มี 
สดัสว่นเฉลีย่สงูถงึรอ้ยละ	๔๑	 
ของ	GDP	ในช่วงปี	๒๕๓๕-
๒๕๓๙	 แต่แหล่งเงินทุน 
ของการลงทุนส่วนใหญ่ก็ยัง 
มาจากภายนอกประเทศ	 
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มาตรการเพื่อส่งเสริมการออมในประเทศยังคง 
ไม่ประสบผลสำเร็จ	ช่องว่างระหว่างการลงทุน 
และการออมยังคงอยู่ในระดับสูง	 เช่นเดียวกับ 
การขาดดลุบญัชเีดนิสะพดัอยา่งตอ่เนือ่ง	สง่ผลให ้
สดัสว่นหนีส้นิตา่งประเทศตอ่	GDP	ของประเทศไทย 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น 
จากตา่งประเทศทีภ่าคเอกชนกูม้าเพือ่การเกง็กำไร 
ทีเ่พิม่สงูถงึ	๔	หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัในป	ี๒๕๓๘	 
ซึ่งสูงกว่าระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 
ของไทยในขณะนั้น
	 ในขณะเดยีวกนัการไหลเขา้ของเงนิทนุ 
ตา่งประเทศผา่นทางสถาบนัการเงนิของไทย	กไ็ด ้
ส่งผลต่อเสถียรภาพของสถาบันเงินด้วยเช่นกัน	 
โดยสดัสว่นสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิยต์อ่เงนิฝาก 
เพิ่มสูงขึ้นจากราวร้อยละ	๑.๐	 ในปี	๒๕๓๓	 
ที่เริ่มเปิด	BIBF	เป็นร้อยละ	๑.๓๕	ในปี	๒๕๓๘	 
การปล่อยสินเชื่อในปริมาณมากจนทำให้ 
สภาพคลอ่งในประเทศเพิม่ขึน้ในระดบัสงูยิง่เปน็ 
การเร่งภาวะฟองสบู่ในประเทศ	 โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ในอสงัหารมิทรพัย	์เชน่เดยีวกบัการลงทนุ 
ในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นราว	๒๐	 เท่า 
ในชว่งป	ี๒๕๓๒	ถงึ	๒๕๓๖	โดยกลุม่หุน้ทีข่ยายตวั 
ได้แก่กลุ่มบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
	 ในปี	 ๒๕๓๗	 เมื่อภาครัฐบาลและ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 เริ่มเข้มงวดกับ 
การปล่อยสินเชื่อมากขึ้น	รวมถึงมาตรการอื่น	ๆ	 
ที่ เริ่มออกมาเพื่อชะลอความร้อนแรงของ 
เศรษฐกิจฟองสบู	่ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย ์
ที่เคยเฟื่องฟูเริ่มชะลอตัว	อุปทานเริ่มล้นตลาด 

และขายไม่ออก	โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จำนวนมากสร้างไม่ เสร็จตามกำหนด	 ราคา 
อสังหาริมทรัพย์เริ่มลดลง	รวมถึงราคาสินทรัพย์ 
และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ชะลอตัวลง	จนส่งผล 
กระทบต่อการชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินของ 
ลูกหนี้และเสถียรภาพของสถาบันการเงิน	
	 	 	 เมื่อเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ผ่านการลงทุนที่ ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มเติม	 
เศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงก็ไม่สามารถดูดซับปัจจัย 

การผลติตา่ง	ๆ 	เขา้มาใชเ้พิม่ขึน้ได	้ไมว่า่จะเปน็ปจัจยัแรงงานหรอืปจัจยัทนุ	 
ซึ่งแม้ผลตอบแทนที่มีต่อปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ	จะเพิ่มสูงขึ้น	แต่เป็น 
การเพิ่มขึ้นด้านราคาเพียงมิติเดียว	มิได้เป็นการเพิ่มอันเนื่องมาจาก 
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น	สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ต้นทุนการผลิต 
ของประเทศไทยสูงขึ้น	โดยที่ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไม่ได้ 
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศไทย	นอกจากนี	้ความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศไทย	 
ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง	ที่คำนวณมาจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย	และ 
อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้าของไทย	ซึ่งมีประเทศหลัก	ๆ	คือสหรัฐฯ	 
และญี่ปุ่น	ที่อัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าวต่ำกว่าไทยมาก	ทำให้ 
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริงเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 แสดงถึงการลดลงของ 
ความสามารถทางการแขง่ขนัของไทย	จนเริม่สง่ผลตอ่การสง่ออกของไทย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่เริ่มชะลอตัวลง	
	 ปัญหาด้าน 
เสถียรภาพในระบบ 
เศรษฐกิจและการ 
ชะลอตัวของภาค
การส่ งออกสินค้ า
อุตสาหกรรมทำให้ 
เศรษฐกิจไทยในปี	 
๒๕๓๙	ชะลอตัวลง 
อย่างชัดเจน	จนทำให้ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยลดลง	 เม็ดเงิน 
ลงทุนที่เคยไหลเข้าประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนทิศทาง	เงินทุนต่างประเทศ 
เริ่มไหลออกอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทมูดีส์	 
อินเวสเตอร์	 เซอร์วิส	 (Moody’s	 Investor	 Service)	 ประกาศ 
ลดอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะสั้นของไทยในเดือนกันยายน	๒๕๓๙	 
จนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเศรษฐกิจ	และเสถียรภาพของ 
สถาบันการเงินในประเทศ	

- 

- 
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	 ช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่	โดยอ้างอิงกับตะกร้าเงินที่มีดอลลาร์ 
สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีน้ำหนักมากที่สุดราวร้อยละ	๘๐-๙๐	การชะลอตัวของเศรษฐกิจ	ปัญหาฟองสบู่แตก 
ในภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	การไหลออกของเงนิทนุตา่งประเทศ	รวมถงึการทีป่ระเทศไทย 
มีหนี้ต่างประเทศระยะสั้นในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับทุนสำรองระหว่างประเทศ	ได้ลดทอนความเชื่อมั่น 
ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อค่าเงินบาท	เนื่องจากนักลงทุนต่างคาดการณ์ว่า 
ประเทศไทยจะเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนหรือทำการลดค่าเงินบาท	จนทำให้เกิดการเก็งกำไร 
ในค่าเงินบาทหลายครั้งตั้งแต่ช่วงปลายปี	๒๕๓๙	ต่อเนื่องถึงต้นปี	๒๕๔๐	ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ต้องเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนหลายครั้ง	จนส่งผลต่อระดับทุนสำรองระหว่างประเทศจากระดับ	 
๓๕,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี	๒๕๓๘	ลดลงจนเหลือเพียง	๒,๕๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 
กลางเดือนพฤษภาคม	๒๕๔๐	

		 ทา้ยทีส่ดุ	ในวนัที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๔๐	
รฐับาลและธนาคารแหง่ประเทศไทยกป็ระกาศ 
วา่จะเปลีย่นมาใชอ้ตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวั  
อันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ 
ทีส่ดุของไทย	กอ่นทีจ่ะลกุลามไปยงัประเทศอืน่	ๆ 	 
อาท	ิมาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	และเกาหลใีต	้จนทำให ้
เกิดเป็น	 “วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย” 	 หรือ	 
“วิกฤตต้มยำกุ้ง” ค่าเงินบาทซึ่งเคยอยู่ที่ราว	 
๒๕	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงไปแตะ 
จุดต่ำสุดที่	๕๓	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือน 
มกราคม	๒๕๔๑	การอ่อนค่าลงอย่างมากของ 
อตัราแลกเปลีย่นสง่ผลโดยตรงตอ่หนีต้า่งประเทศ 
ของไทยทีม่สีะสมอยูเ่ปน็จำนวนมหาศาลในชว่ง 
ก่อนหน้า	ให้เพิ่มมูลค่าขึ้นจากเดิมกว่าสองเท่า	 
กอปรกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากภาวะ 

ฟองสบู่แตกทำให้ลูกหนี้ชาวไทยไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด	 
จนส่งผลให้ระบบสถาบันการเงินของไทยจำนวนมากต้องปิดตัวลง	 
กิจการต่าง	ๆ	ภายในประเทศไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้	อัตรา 
การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทยตดิลบเปน็ครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์ 
โดยในปี	๒๕๔๐	เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ	๒.๘	ก่อนจะลดลงต่อเนื่อง 
ทีร่อ้ยละ	๗.๖	ในป	ี๒๕๔๑	จนทำใหป้ระเทศไทยตอ้งขอรบัความชว่ยเหลอื 
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	
 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เข้าสู่การพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง 
	 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้	ส่งผลให้กระบวนการวางแผน 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหันกลับมาประเมิน 
ตนเอง	 เพื่อหายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นฐานประเทศ	 
ในชว่งกอ่นหนา้ประเทศไทยไดเ้ปดิรบักระแสโลกาภวิตัน์	จนไมไ่ดป้ระเมนิ 
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สะทอ้นใหเ้หน็แลว้วา่เปน็การพฒันาทีไ่มส่มดลุ	เนน้อตัราการเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจสูงเป็นสำคัญ	 จนมีการละเลยพื้นฐานที่สำคัญที่สุด 
ของประเทศคือทรัพยากรมนุษย์ แผนฯ ๘ จึงวางเป้าหมายการพัฒนา 
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น  
ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	และมีส่วนร่วมอย่างเต็มภาคภูมิ 
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ	มุ่งพัฒนาศักยภาพของคน	โดยตั้งเป้า 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น	 
๑๒	ปี	จากเดิม	๖	ปี	และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน	
และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานทางสังคมที่เท่าเทียมกัน 
และมคีณุภาพ	ควบคูไ่ปกบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพการพฒันาของภมูภิาค 
และชนบท	เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิไทยเจรญิเตบิโตอยา่งสมดลุและมเีสถยีรภาพ	 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง	 รวมทั้งพัฒนา 
สมรรถนะทางเศรษฐกจิเพือ่สนบัสนนุการพฒันาคน	ฟืน้ฟบูรูณะทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	และกำหนดแนวทางการแปลงแผนสูก่ารปฏบิตัิ	 

ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างทั้งโอกาสและ 
ภยัคกุคามใหก้บัประเทศ	ซึง่ประเทศไทยสามารถ 
สร้างโอกาสจากโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเคลื่อนย้ายเงินทุน	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 
และการค้าระหว่างประเทศ	แต่ประเทศไทย 
กลบัปราศจากภมูคิุม้กนัทีจ่ะสามารถรกัษาระดบั 
ความเป็นอยู่ของประชาชนจากความผันผวน 
ต่าง	ๆ	อันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์	นอกจากนี้ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ 
ประเทศและความเจริญทางด้านวัตถุที่มากขึ้น	 
ก็มิได้หมายความว่าคนไทยและสังคมไทยจะ 
มีความสมบูรณ์พร้อม	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
อยา่งทัว่ถงึ	แผนฯ	๘	จงึเปน็จดุเปลีย่นสำคญัของ 
การวางแผนในการพัฒนาประเทศ	โดยมีหัวใจ 
สำคัญอยู่	๒	ประการ	ได้แก่
 ประการแรก แผนฯ ๘ ไดว้างยทุธศาสตร ์
ให้ “คน” เป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลัก
ของการพฒันา เนือ่งจากผลการพฒันาทีผ่า่นมา 
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โดยการจัดทำแผนงานและโครงการที่ยึด 
หลักการพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม  
(Area-Function-Participation: AFP)
 ประการที่สอง คือ การเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ 
แผนฯ ๘	โดยเปดิโอกาสใหค้นไทยทกุกลุม่สาขา 
อาชีพและภูมิภาคเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น 
และกำหนดทศิทางในการพฒันาประเทศ	ตัง้แต ่
ขัน้ตอนของการจดัทำแผนฯ	๘	และปรบัเปลีย่น 
แนวคิดของกระบวนการวางแผนจากบนสู่ล่าง	 
(Top-down	approach)	มาเป็นแบบล่างสู่บน	 
(Bottom-up	approach)	จึงเปน็ความพยายาม 
เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	 
ในสังคมไทย	ภายหลังการผ่านพ้นจากวิกฤต 
เศรษฐกิจ	 โดยการสร้างความร่วมมือและ 
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม	โดย	สศช.	 
ไดจ้ดัสมัมนาระดบัอนภุมูภิาค	และระดบัประเทศ 
รวม	๙	ครัง้	เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชน 
ในพื้นที่ต่าง	ๆ	ต่อร่างแผนฯ	๘	
	 อย่างไรก็ตาม	 หลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ 
ไปกับการกอบกู้ความเสียหายที่เกิดขึ้น	รวมถึง 
การปฏริปูระบบเศรษฐกจิ	การเมอืง	และกระบวน 
การกำหนดนโยบายเศรษฐกจิ	ในชว่งของแผนฯ	๘	 
จึงเป็นเหมือนการปรับรากฐานให้กับประเทศ	 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ เคยมุ่งเน้น 
ให้ขยายตัวในเกณฑ์สูงมาสู่การเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Growth)	สศช.	 
จึ ง ได้ดำเนินการปรับแผนฯ	 ๘	 เพื่ อ ให้มี  
ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ที่ เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมีแนวทางที่สำคัญ	
๔	 ประการ	 ได้แก่	 (๑)	 การให้ความสำคัญ 
กบัการฟืน้ฟแูละรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	 
ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง 
รัฐบาลไทยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 
(๒)	 การลดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ	
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการจา้งงาน	ผูด้อ้ยโอกาส 

ทีไ่ดร้บัผลกระทบ	รวมถงึการสง่เสรมิโอกาสดา้นการศกึษาและสาธารณสขุ	 
(๓)	การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	โดยมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ 
และการท่องเที่ยวมากขึ้น	ควบคู่ไปกับการยกระดับภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรม	และ	(๔)	การเร่งรัดปฏิรูประบบบริหารจัดการ	 
โดยเฉพาะการปฏริปูระบบราชการ	การศกึษา	และปฏริปูระบบสาธารณสขุ 
อย่างเป็นรูปธรรม	
	 นอกจากนี	้หวัใจทีส่ำคญัทีส่ดุประการหนึง่	เมือ่กระบวนการจดัทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	 เริ่มต้นขึ้น	 สศช.	
ได้น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทาง 
ในการพัฒนาประเทศ	 โดยมุ่งวางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็	มภีมูคิุม้กนัตอ่กระแสการเปลีย่นแปลงภายนอก	 
และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล  
ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์	สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสร้างธรรมาภิบาลในทุกระดับ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน	
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มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกัน 

พอประมาณ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท ศ ว ร ร ษ ที่ ๖
ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ อัญเชิญ

(พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒)

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
	 ในช่วงทศวรรษที่	๖	ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น	จากกระแสโลกาภิวัตน์ 
และการปรับระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกนำไปสู่การกำหนดข้อตกลง	กติกาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศใหม่	ๆ	 
ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และค่านิยม	 
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	ขณะที่สังคมภายในประเทศการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทำให้สังคมไทย 
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง	การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นแนวทางสำคัญ	 
เพื่อเพิ่มศักยภาพคนให้มีความรู้	ทักษะ	และความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปูพื้นฐานให้เกิดนวัตกรรม 
ทางความคิดและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำทางการพัฒนา

มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

ประเทศชาติ ประชาชน 
มีความสมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ความเพียร สติ 

ทางสายกลาง ความพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

นำสู่ 

บทพื้นฐาน 



จากการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ	๒.๕	ต่อปี	 ในช่วงปี	๒๕๔๐–๒๕๔๒	 
เป็นขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๓.๕	 ในปี	 ๒๕๔๓–๒๕๔๔	 
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๙	 
(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	๕.๗	ต่อปี	 
รวมถึงช่วยให้ในช่วงท้ายของทศวรรษ	ประเทศไทยสามารถรับมือ 
กับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกปี	๒๕๕๐-๒๕๕๒	และการเมือง 
ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยในปี	๒๕๕๓	เศรษฐกิจ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๗.๕	หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจาก 
ร้อยละ	๕.๐	ในปี	๒๕๔๙	และหดตัวลงร้อยละ	๐.๗	ในปี	๒๕๕๒	 
(ข้อมูลหลังปรับการคำนวณเป็นปริมาณลูกโซ่	:	CVM)	
	 อย่างไรก็ตาม	ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ 

เริ่มลดลง	 สัดส่วนการออมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
อย่างต่อเนื่อง	สะท้อนถึงความไม่เพียงพอของเงินออมต่อความต้องการ 
ลงทุนในอนาคต	นอกจากนี้	ประเทศไทยยังพึ่งพิงตลาดระหว่างประเทศ	 
สัดส่วนอุปสงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็น 
ร้อยละ	๗๔.๘	ในปี	๒๕๕๒	รวมทั้งปัญหาหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้ม 
เพิ่มสูงขึ้นอาจเป็นตัวบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต	 
จำเปน็ตอ้งพฒันาระบบภมูคิุม้กนัทางเศรษฐกจิภายใตเ้งือ่นไขบรบิทโลก 
ที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคน	องค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 เงินทุน	 
และบริการ
 ด้านสังคม วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อคนและสังคม  
โดยมีการว่างงานเพิ่มขึ้น	ปัญหาการกระจายรายได้และความยากจน 
เพิม่สงูขึน้	รวมถงึผลกระทบตอ่สขุภาพจติทีม่คีวามเครยีดจากการวา่งงาน	 
และการเผชิญปัญหาค่าของชีพที่สูงขึ้นของผู้มีรายได้น้อย	อย่างไรก็ตาม	 
จากการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ทำให้คนไทย 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ	๔๒.๓	 
ในปี	 ๒๕๔๓	 เป็นร้อยละ	๒๑.๙	 ในปี	 ๒๕๔๙	และร้อยละ	๑๗.๙	 
ในปี	๒๕๕๒	และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย 
มีแนวโน้มดีขึ้น	โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากร	๑๐%	ที่มีรายได้ 
สูงสุดต่อกลุ่มประชากร	๑๐%	ที่มีรายได้ต่ำสุดลดลงจาก	๒๗	 เท่า	 
ในปี	๒๕๔๓	เป็น	๒๔	เท่า	ในปี	๒๕๕๒	(ข้อมูลหลังปรับการคำนวณ 
เส้นความยากจนใหม่	
ปี 	 ๒๕๕๔ ) 	 ร ะดั บ 
การจา้งงานอยูใ่นระดบั 
คอ่นขา้งเตม็ที	่การพฒันา 
ระบบการคุ้มครองทาง 
สังคมทำให้มีการขยาย 
หลักประกันสุขภาพ 

	 การพัฒนาในช่วงนี้อยู่ในช่วงของแผน 
พัฒนาฯ	ฉบับที่	๘	ถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	 
มีแนวทางการพัฒนาที่ยึด	“คนเป็นศูนย์กลาง 
ของการพฒันา” ใหค้วามสำคญักบัการพฒันา 
ทีส่มดลุทัง้ตวัคน สงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื และนอ้มนำหลกั 
“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาใช ้โดยหลงั 
วกิฤตเศรษฐกจิมุง่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิใหม้เีสถยีรภาพ 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
จากภายนอก	การวางรากฐานการพฒันาประเทศ 
ใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื	พฒันาคณุภาพคน	และสรา้ง 
ระบบคุ้มครองทางสังคม	สร้างความเข้มแข็ง 
ของชมุชน	ใหค้วามสำคญักบัการพฒันาทีส่มดลุ 
ทั้งด้านตัวคน	สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	 
ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี	 เพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน	และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
ทุกคน

สถานการณ์การพัฒนาประ เทศ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๒
	 ต้นทศวรรษที่	๖	ประเทศอยู่ในช่วง 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	หลังจากเผชิญกับ 
“วกิฤตการณต์ม้ยำกุง้”	การพฒันาจงึเนน้รกัษา 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจลดผลกระทบต่อคน 
และสงัคม ตลอดจนปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิ 
ให้เข้มแข็งและกลับสู่สมดุล ความพยายาม 
ในการแกไ้ขปญัหาสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิเริม่ฟืน้ตวั 
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ถ้วนหน้าคนไทยร้อยละ	๙๖	และการขยาย 
ประกันสั งคมในกลุ่ มแรงงานครอบคลุม 
ในสถานประกอบการทีม่ลีกูจา้งตัง้แต	่๑	คนขึน้ไป	 
ส่งผลให้แรงงานในระบบมากกว่า	๙	ล้านคน	 
มีหลักประกันทางสังคมในปี	๒๕๕๒	
 ด้านการศึกษา	การดำเนินนโยบาย 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๑๒	 ปี	 ทำให้คนไทย 
ในกลุ่มอายุ	๑๕	ปีขึ้นไป	ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
จากเฉลี่ย	๗.๒	ปี	 ในปี	๒๕๔๓	 เป็น	๘.๑	ปี	 
ในปี	๒๕๕๒	และอัตราการเข้าเรียนหนังสือ 
ของเด็กไทยมีแนวโน้มดีขึ้นในทุกระดับชั้น	 
รวมทัง้มกีารผลกัดนัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการ 
ทีด่	ีเพือ่เพิม่คณุภาพการใหบ้รกิาร	การประกาศ 
ใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	และแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันาระบบราชการไทย	สว่นภาคเอกชนได ้
มแีนวทางและมาตรการเสรมิสรา้งบรรษทัภบิาล 
ที่ดี	อย่างไรก็ตาม	ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา 
ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	ประสิทธิภาพการผลิต 
ของแรงงานไทยยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศ 
มาเลเซยี	เกาหล	ีสงิคโปร	์ไตห้วนั	และญีปุ่น่	ขณะที ่
หลักประกันทางสังคมส่วนใหญ่ยังครอบคลุม 
เฉพาะแรงงานในระบบเท่านั้น	

สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	 โดยการ 
รณรงค์ให้มีการปลูกป่าประเภทต่าง	ๆ	อาทิ	ป่าชายเลน	ป่าชุมชน	 
ปลูกป่าสาธิต	สวนป่าของภาคเอกชน	และการคุ้มครองป่าอนุรักษ์	ทำให้ 
พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ	๓๒.๗	ของพื้นที่ประเทศ	 
ในปี	๒๕๔๙	เป็นร้อยละ	๓๓.๖	ของพื้นที่ประเทศ	ในปี	๒๕๕๓	
	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีปัญหาคุณภาพดิน	 การรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้ม	และการลดมลพษิ	ยงัมกีารปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้	 
คุณภาพน้ำและอากาศต่ำกว่ามาตรฐาน	แหล่งน้ำมีสภาวะเสื่อมโทรม	 
คณุภาพแมน่ำ้สายหลกัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง	แหลง่นำ้คณุภาพเกณฑพ์อใช ้
ขึน้ไปมจีำนวนลดลงเหลอืรอ้ยละ	๖๑.๐	ในปี	๒๕๕๓	ลดจากรอ้ยละ	๗๔	 
ในปี	๒๕๔๙	นอกจากนั้น	การควบคุมการใช้และการแพร่กระจาย 
ของสารเคมีอันตรายขาดประสิทธิภาพ	การจัดการของเสียอันตราย 
ยงัทำไดต้ำ่กวา่เปา้หมาย	สง่ผลตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มทีม่มีลภาวะมากขึน้	 
ซึ่งจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ	์ 
ควบคมุมลพษิและสรา้งคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	เพือ่การดำรงชวีติของคนไทย 
อย่างยั่งยืน

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สำคัญ 
ในช่วงทศวรรษที่ ๖
	 ในชว่งทศวรรษนีม้เีหตกุารณท์างเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืง	 
ที่สำคัญหลายประเด็น	ซึ่งส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมไทยอย่างมาก	ดังนี้
 ➢ ราคาน้ำมันสูงสุดในรอบศตวรรษ	ในรอบปี	๒๕๕๐	ราคา 
น้ำมันได้พุ่งทะยานจนทำสถิติสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ	 
๑๐๐	ป	ีโดยราคานำ้มนัดบิทำสถติสิงูสดุ	๑๐๐	ดอลลารส์หรฐัตอ่บารเ์รล	 
เชน่	วนัที	่๒๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๐	เบนซนิ	๙๕	อยูท่ี	่๑๐๒.๙๒	เหรยีญสหรฐั 
ต่อบาร์เรล	ดีเซลอยู่ที่	๑๑๐.๗๙	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศไทยคือ	ทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น	และค่าครองชีพสูงขึ้น		
 ➢  วิกฤตซับไพรม์สหรัฐอเมริกาลุกลามทำให้ภาวะ
สินเชื่อโลกตึงตัว	ในปี	๒๕๕๐	สหรัฐฯ	เกิดปรากฏการณ์
ฟองสบู่สินเชื่ออสังหาริมทรัพยป์ระเภทลูกค้าด้อยคุณภาพ	
หรือ	“ซับไพรม์”	ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ	เข้าสู่ภาวะ
ถดถอย	สาเหตุมาจากสถาบันการเงินปล่อยกู้
สินเชื่อซับไพรม์จำนวนมาก	ส่งผลกระทบ
เศรษฐกิจทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทยด้วย	
โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่เกิดแรง
กดดันจากการขายหน่วยลงทุน	รวมถึง
หุ้นที่ถือครองของกองทุนต่างประเทศ

 ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้เพื่อ 
ตอบสนองการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเปน็หลกั 
โดยพืน้ทีป่า่ถกูทำลายไป	กอ่ใหเ้กดิปญัหานำ้ทว่ม	 
น้ำแล้ง	และภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรง	 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดม 
สมบูรณ์ลง	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 155



ในตลาดหุ้นทั่วโลก	 เพื่อนำเงินกลับไปชดเชย 
ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของกองทุนที่มี 
การถอืครองสนิเชือ่อสงัหารมิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
 ➢  เงนิบาทแขง็คา่ทำลายสถติเิอเชยี 
คา่เงนิบาทแข็งคา่และผนัผวนเปน็ประวตักิารณ์	 
เป็นปีที่เงินบาทของไทยเทียบดอลลาร์สหรัฐ 
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากปี 	 ๒๕๔๙	 
โดยเฉพาะไตรมาสที	่๓	ของป	ี๒๕๕๐	เฉลีย่อตัรา 
ที่แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ร้อยละ	๗-๘	เมื่อเทียบกับต้นปี	 
และแข็งค่าร้อยละ	๑๓	เมื่อเทียบกับปี	๒๕๔๙	 
โดยเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในแถบเอเชีย	เงินบาท 
ที่แข็ งค่ าขึ้นสะท้อนถึงฐานะและปริมาณ 
ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีมูลค่า 
เงินทุนสำรองสุทธิลดลงเมื่อมีการแปลงค่า 
เป็นสกุลเงินบาท
 ➢  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ในชว่งปลายป	ี๒๕๔๙–๒๕๕๒	มกีารเปลีย่นแปลง 
ทางการเมืองของประเทศไทยอย่างมาก	การ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ด้านโครงสร้างอำนาจ	องค์กรที่ใช้อำนาจและ 
กระบวนการทางการเมอืงการปกครองของประเทศ 
ทีส่ำคญัหลายประการ	ซึง่สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ 
การบรหิารงานของภาครฐัเปน็อยา่งยิง่	โดยเฉพาะ 
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศในด้าน 
ตา่ง	ๆ 	การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของอำนาจ 
นติบิญัญตัสิง่ผลใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ย 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(สส.)	จากหลายพรรคการเมือง	ขณะเดียวกัน 
การยุบพรรคการเมืองสามารถทำได้ง่ายขึ้น	 และการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างอำนาจการบริหารส่งผลให้ได้รัฐบาลผสมมาจากหลายพรรค 
การเมือง	ทำให้ความมีเอกภาพและความเข้มแข็งน้อยลง	 รวมทั้ง 
การเพิ่มบทบาทภาคประชาชนในทางการเมืองมากขึ้น	อาทิ	การเข้าชื่อ 
หรือการฟ้องร้องโดยตรงและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได	้ 
หรือการให้ประชาชนจำนวน	๕๐,๐๐๐	คน	สามารถเข้าชื่อเสนอแก้ไข 
เพิ่มรัฐธรรมนูญได้	ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพ 
ของรัฐบาลในอนาคตได้	
 ➢  ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความ 
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	โดยมีสาเหตุ 
ของปัญหามาจากเงื่อนไขภายในประเทศเป็นหลัก	ได้แก่	ประวัติศาสตร	์ 
วฒันธรรม	ชอ่งวา่งทางเศรษฐกจิ	สงัคม	การปกครอง	และความไมเ่ปน็ธรรม	 
รวมทัง้ความขดัแยง้ในดา้นอทิธพิลและผลประโยชนใ์นพืน้ที	่สง่ผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในพื้นที่และการพัฒนาประเทศ 
ในภาพรวม

บทบาทของ สศช. ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
 การแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิหลงัวกิฤตเศรษฐกจิตม้ยำกุง้
	 หลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี	๒๕๔๐-๒๕๔๒	รัฐบาลตัดสินใจ 
ที่จะขอกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	โดยมีเงื่อนไข 
จะต้องดำเนินการจัดทำงบประมาณขาดดุล	สศช.	มีบทบาทในการเสนอ 
จดุยนืในการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิระยะสัน้	ทีต่อ้งดำเนนิการคูข่นานกนัไป 
ทั้งภาคการเงิน	ภาคการผลิตจริง	และภาคคนและสังคม	กำหนดสาระ 
สำคัญด้านสังคมที่ควรคุ้มครองไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับลด 
งบประมาณ	พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอโครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	จัดทำโครงการลงทุนเพื่อสังคม 
เพือ่ลดผลกระทบทางดา้นสงัคมโดยใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารโลก	จดัทำกรอบ 
นโยบายการปฏิรูปสังคมตามข้อตกลงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย
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	 นอกจากนี้	สศช.	ยังได้รับมอบหมาย 
จากรฐับาลใหท้ำหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการ 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ	 (รศก.)	ร่วมกับเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี	ซึ่งมีหน้าที่ได้แก่	 (๑)	กำหนด 
กรอบการทำงานของคณะกรรมการ	รศก.	โดยให ้
เป็นคณะกรรมการระดับนโยบายที่ทำหน้าที่ 
กำกับการบริหารงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ	 
และหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 
(๒)	รายงานข้อมูลเศรษฐกิจต่อรัฐบาลโดยตรง	 
(๓)	 เสนอกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจในช่วงปี	๒๕๔๐-๒๕๔๒	ในการจัดทำ 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม	 
๒๕๔๑	ซึ่งมีผลทำให้กระทรวงการคลังประกาศ 
ใช้มาตรการภาษีตามข้อเสนอของ	สศช.	
	 เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขผลกระทบ 
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีต่อคนและสังคม 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สศช.	จึงได้ดำเนินการ 
ปรับแผนฯ ๘ โดยยังคงยึดแนวคิด ทิศทาง  
และหลักการของแผนฯ ๘ ที่เน้นให้คนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนา	และได้ปรับแนวทาง 
มาตรการเพิ่มเติมใน	๔	เรื่อง	ได้แก่
 ➢  การปรบัแผนโดยยดึเปา้หมายและ 
เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทุน 
การเงนิระหวา่งประเทศ	ซึง่ไดใ้หค้วามสำคญักบั 
การฟื้นฟูและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 ➢  การลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มีต่อคนและสังคม	 
โดยเฉพาะการว่างงานทั้งในเมืองและชนบท	การพัฒนาและช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทั้งการศึกษาและสาธารณสุข	และการป้องกันปัญหาสังคม 
และการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม	เป็นต้น
 ➢  การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ	มุง่เนน้การปรบัโครงสรา้ง 
อุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและ 
การท่องเที่ยว	เป็นต้น
 ➢  การเรง่รดัปฏริปูระบบการบรหิารจดัการ	โดยเฉพาะการปฏริปู 
ระบบราชการ	ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขอย่างเป็น 
รูปธรรมยิ่งขึ้น	เป็นต้น

 การฟืน้ฟเูศรษฐกจิชว่งวกิฤตเศรษฐกจิทางการเงนิโลกและ
การเมืองภายใน
	 ช่วงปี	๒๕๔๙-๒๕๕๒	 เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาพที่ 
บอบช้ำจาก	๓	ปัจจัยลบหลัก	ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน	 
คือ	 (๑)	ปัญหาการเมืองในประเทศที่ยังสร้างความกังวลต่อนักลงทุน	
รวมถึงความแตกแยกของคนในประเทศ	(๒)	ปัญหาเรื่องมาบตาพุดที่ 
ส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน	และ	(๓)	ปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
โดยรวม	ทัง้ในและตา่งประเทศทีเ่กดิจากวกิฤตแฮมเบอรเ์กอรข์องสหรฐัฯ	 
กรณีวิกฤตดูไบเวิลด์	ซึ่งเกิดจากโครงการดูไบเวิลด์ในประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ประสบปัญหาฟองสบู่แตก	รวมทั้งปัญหาลดค่าเงินด่อง 
จากปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม	สศช.	มีบทบาท 
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	ดังนี้
 ➢  จดัทำแผนฟืน้ฟเูศรษฐกจิระยะเรง่ดว่น	เพือ่เรง่สรา้งรายได ้
และลดภาระคา่ใชจ้า่ยของประชาชน	เชน่	การรกัษาเสถยีรภาพราคาสินคา้ 
เกษตรที่สำคัญ	โครงการเรียนฟรี	๑๕	ปี	และโครงการสร้างหลักประกัน 
รายไดแ้กผู่ส้งูอาย	ุเปน็ตน้	พจิารณาและเสนอแนะมาตรการและโครงการ 
เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิในภาวะเรง่ดว่นตอ่คณะรฐัมนตร	ีเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย 
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ	กำกับดูแล	ติดตามและลดขั้นตอนปฏิบัติในการ 
ดำเนินการตามมาตรการและโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วน	 
ภายใต้คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเช่น	 แก้ไขปัญหาการค้า 
และการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	เสริมสร้าง 
สภาพคล่องและภาษี	 เป็นต้น	ตลอดจนติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	 
การเงินและการคลัง	และติดตามผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่าง	ๆ	เช่น	 
วิเคราะห์ผลกระทบจากการลดค่าเงินของประเทศเวียดนาม	เป็นต้น	
 ➢  ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจ	อาทิ	ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานดำเนินมาตรการ	๓	ลด	 
คือ	ลดการเลิกจ้าง	ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน	และลดค่าครองชีพ	
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และมาตรการ	๓	เพิม่	คอื	เพิม่การจา้งงานและตำแหนง่งานวา่ง	 
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ	และเพิ่มฝีมือแรงงาน	 
ร่วมมอืกบักระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	และกระทรวงสาธารณสุข	กำหนดแนวทาง 
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่ดี	 การยอมรับ	 และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
และภาคเอกชน	อกีทัง้ไดร้า่งแนวทางการพฒันาภาคการผลติ 
และบริการ	และชุมชนยั่งยืน	(Eco-town)	เพื่อแก้ไขปัญหา 
การพฒันาภาคการผลติและบรกิารระดบัพืน้ฐานในระยะยาว	 
นอกจากนี้	ยังได้ร่วมกับกรมศุลกากรทบทวนกฎหมายและ 
ประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการนำเข้า-ส่งออก	และสร้างบรรยากาศการลงทุน

 การจัดทำนิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 ➢ ประมวลพระราชดำรัสเป็นนิยาม “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	ในช่วงปี	๒๕๔๒	คณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	 สศช.	 และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเห็นพ้องกันว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน 
ทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	ความพอเพียง	หมายถึง	
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล	 รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใด	ๆ	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่	ในการนำวชิาการตา่ง	ๆ 	มาใชใ้นการวางแผนและการดำเนนิการ 
ทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
นกัทฤษฎ	ีและนกัธรุกจิในทกุระดบั	ใหม้สีำนกึในคณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม	 
ดำเนนิชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีต ิปญัญา และความรอบคอบ	เพือ่ใหส้มดลุและพรอ้มตอ่การรองรบั 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	ทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
ได้เป็นอย่างดี	

ประมวลและกลัน่กรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรสัเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระราชทานในวโรกาสตา่ง ๆ  รวมทัง้พระราชดำรสัอืน่ ๆ  โดยสำนกังานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย 
และประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

น้อมเกล้าฯ	อัญเชิญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย	 
วางแผน	 และทำแผนปฏิบัติการในทุกระดับ	 เพื่อนำสู่ 
ความรอดพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ	และ 
การดำรงชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป	
	 สศช.	จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน	มีศาสตราจารย์ 
ดร.สปิปนนท ์ เกตทุตั	ประธานกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิฯ	
เป็นประธาน	ท่านสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม เลขาธิการ	สศช.	
เป็นเลขานุการ	และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันวิเคราะห์	 
ประมวล	กลั่นกรอง	และร้อยเรียงพระบรมราโชวาทและ 
พระราชดำรัสเป็นนิยาม	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน 
พระบรมราชวนิจิฉยั	ซึง่พระองคไ์ดท้รงพระกรณุาปรบัปรงุแกไ้ข 
พระราชทาน	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้	สศช.	นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติของ 
สำนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	 
ตามที่ขอพระมหากรุณา	เมื่อวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๒	
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 ➢ ริเริ่มสร้างขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ	 
ได้ตั้ งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	 
มีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 
เปน็ประธาน	และ	สศช.	เปน็ฝา่ยเลขานกุาร	เพือ่สรา้งความรู ้
ความเข้าใจ	ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
น้อมนำหลักปรัชญาฯ	ไปประยุกต์ใช้	ทั้งในระดับครอบครัว	 
ชุมชน	สังคม	และระดับประเทศ
  

 การวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

	 ในชว่งทศวรรษนี	้สศช.	ไดจ้ดัทำแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ	๒	ฉบับ	คือ	ฉบับที่	๙	และฉบับที่	๑๐	 
รวมทั้งขับเคลื่อนแผนฯ	และนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ	
โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ	ดังนี้
 ➢  การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ

  ● กระบวนการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  
ได้ระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มและ 
ทั่วทุกจังหวัดและทุกภาคของประเทศ และอัญเชิญ 
“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” เปน็ปรชัญานำทาง 
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ	มุ่งวางรากฐาน 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง	 
มีภูมิคุ้มกัน	และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น	ให้ความ 
สำคญักบัการพฒันาทีส่มดลุ	และการสรา้งระบบบรหิาร 
จดัการทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในทกุระดบั	โดยยงัคงยดึ	“คนเปน็ 
ศูนย์กลางของการพัฒนา”	ต่อเนื่องจากแผนฯ	๘	

   ในขัน้ตอนของการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั	ิ 
ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของ	 สศช.	 
ในการทำงานให้กับรัฐบาลผ่านกลไกคณะกรรมการ 
ระดับชาติชุดต่าง	ๆ	 เพื่อผลักดันให้แผนพัฒนาฯ	บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด	
	 	 	 พร้อมกันนี้ 	 ได้ดำเนินการจัดตั้ งสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นองค์กร 
อิสระ	 เพื่อทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อ 
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม	 และให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
ก่อนประกาศใช้
  ● กระบวนการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
ยงัคงยดึหลกัการมสีว่นรว่ม ภายใตก้ารระดมพลงัความคดิ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับชุมชน	๑๐๘	
หมูบ่า้น	ระดบัภาค	๔	ภมูภิาคทัว่ประเทศ	ระดบัผูน้ำความคดิ 
เฉพาะกลุม่	และระดบัประเทศ	ซึง่ผลการระดมความคดิเหน็ 
จากทุกขั้นตอนดังกล่าว	พบว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับ 
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การเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัในหลายบรบิท	จงึตอ้งมกีารเตรยีม 
ความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน	 พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ เกิดขึ้น	 โดยยังคง 
อญัเชญิ	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเปน็แนวทาง 
ปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่คน 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	ต่อเนื่องจากแผนฯ	๘	และ	๙	
	 	 	 แผนฯ	๑๐	ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง	
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	ซึ่งต้องมีการพัฒนาคน 
และสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรู้	และสรา้ง 
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง 
ของประเทศ	รวมทัง้ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและยัง่ยนื	 
ตลอดจนมีการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	
นอกจากนี	้ตอ้งสง่เสรมิระบบและวฒันธรรมธรรมาภบิาลและ 
ประชาธิปไตยในสังคมไทย
 ➢  การขับเคลื่อนแผนและนโยบายรัฐบาล 
สู่การปฏิบัติ
  ● การขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์เฉพาะ 
“วาระแห่งชาติ”	ในช่วงแผนฯ	๙	ได้ผลักดันการดำเนินงาน 
ตามวาระแห่งชาติ	ที่สำคัญ	๔	เรื่อง	ได้แก่	
	 	 	 -	 การแก้ไขปัญหาความยากจน รัฐบาล 
ไดใ้หค้วามสำคญัและประกาศใหเ้ปน็วาระแหง่ชาต	ิโดย	สศช.	 
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่ง 
คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบและใชเ้ปน็แนวทางปฏบิตั	ิดงันี	้ 
(๑)	การสง่เสรมินโยบายเศรษฐกจิมหภาคใหเ้อือ้ตอ่การแกไ้ข 
ปัญหาความยากจน	 (๒)	 การเพิ่มศักยภาพและโอกาส 
ของคนจน	 (๓)	การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
และด้อยโอกาส	(๔)	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และ	 
(๕)	การปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐ	
	 	 	 -	 การพัฒนาขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ	 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	โดยมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และมอบหมายให้เลขาธิการ	 
สศช.	เปน็กรรมการและเลขานกุาร	ซึง่	สศช.	ในฐานะเลขานกุาร 
ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ	(สพข.)	อยูภ่ายใต	้
สศช.	เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ	กพข.		

	 	 	 -	 การพัฒนาทุนทางสังคม	สศช.	ได้ริเริ่ม 
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องทุนทางสังคม 
ในหลายเรื่อง	 เริ่มตั้งแต่การศึกษาเพื่อกำหนดความหมาย 
และองค์ประกอบของทุนทางสังคมที่ชัดเจน	การพัฒนา 
เครือ่งชีว้ดัทนุทางสงัคม	โดยการจดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้	 
ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้อง 
มีการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	มีการพัฒนาต่อยอดและการเชื่อมโยง 
ใช้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างเร่งด่วนและจริงจัง	ส่งผลให้ 
หลายหน่วยงานเริ่มเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ 
ของทุนทางสังคม	นอกจากนี้	 ยังได้ดำเนินการผลักดัน 
ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทุนทางสังคม	 
และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสั งคม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
ประเทศในระยะต่อไป
	 	 	 -	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	หลังจากที่รัฐบาล 
ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยมีนายก 
รัฐมนตรีเป็นประธาน	และเลขาธิการ	สศช.	เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ	สศช.	 ได้วางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในบรบิทไทย	ในลกัษณะทีเ่ปน็กระบวนการทีต่อ้งดำเนนิการ 
อย่างเป็นบูรณาการ	ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เพือ่ความอยูด่มีสีขุของประชาชน	 
สศช.ในฐานะเลขานกุารไดจ้ดัการประชมุระดมความคดิเหน็ 
จากพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง	และได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนา 
ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
  ● การจดัทำกรอบยทุธศาสตรแ์ละแผนแมบ่ท  
เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ	 	 โดยมี 
การดำเนินการในประเด็นสำคัญ	ดังนี้
	 	 	 -	 กา รจั ดท ำก รอบและขั บ เ คลื่ อ น 
ก า ร พั ฒ น า โ ล จิ ส ติ ก ส์  
ของประเทศ	 เพื่อยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ	 โดย	 สศช.	
ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔	 
มีวิสัยทัศน์	 เพื่อการพัฒนา 
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ระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล	(World	 
Class	 Logistics)	 มีเป้าหมายหลัก	 คือ	 การลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ	 และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่อง	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน	๕	ประเด็นยุทธศาสตร์	 
ได้แก่	 (๑)	 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
ในภาคการผลิต	 (๒)	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง 
และโลจสิตกิส	์(๓)	การพฒันาธรุกจิโลจสิตกิส	์(๔)	การปรบัปรงุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า	และ	 (๕)	การพัฒนา 
กำลังและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		
	 	 	 	 โดยไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการขนสง่สนิคา้และบรกิารของประเทศ	(คบส.)	 
มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน	 และ	 สศช.	 ทำหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการ	 มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย 
และยุทธศาสตร์	 จัดทำและบูรณาการแผนปฏิบัติการ	 
และกำกับ	ดูแล	และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 
รวมทั้งจัดตั้งสำนักงานประสานการพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	(สบส.)	เพื่อเป็น 
แกนกลางประสานระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และภาควิชาการ	 
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ให้เกิด 
การบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 -	 การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนการพัฒนาที่อาศัย 
ปัจจัยทุน	และแรงงานเข้มข้นไปสู่การขับเคลื่อนบนพื้นฐาน 
นวัตกรรมและองค์ความรู้เป็นสำคัญและเป็นการพัฒนา 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์วัฒนธรรมไทย	 
ด้วยการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขับเคลื่อน 
ประเทศไทย	สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มุ่งการผลิตเชิงคุณภาพ 
และสร้างสรรค์	รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
	 	 	 -	 การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความ 
พรอ้มสงัคมไทยสูส่งัคมสงูอาย ุการดำเนนิงานดา้นประชากร 
ของประเทศไทยในชว่งทีผ่า่นมาสง่ผลใหโ้ครงสรา้งประชากร
ของประเทศเปลีย่นแปลงไปอยา่งชดัเจน	ขอ้มลูทางประชากร 
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อยา่งรวดเรว็	สศช.	ตระหนกัวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผล 
ตอ่การพฒันาประเทศอยา่งมาก	จงึไดม้กีารศกึษาและจดัทำ 
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่สังคม 

ผูส้งูอาย	ุโดยเสนอประเดน็การพฒันา	๕	เรือ่ง	คอื	(๑)	การเรง่ 
พัฒนาและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	(๒)	การสร้างหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีความมั่นคง	 
(๓)	การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ 
และเป็นธรรม	 (๔)	 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย	 
และ	(๕)	การฟื้นฟูค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม	
    รวมทัง้การดำเนนิการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์
การพัฒนาผู้สูงอายุที่สำคัญ	 เช่น	การสร้างหลักประกัน 
ความมั่นคงทางรายได้	 โดยส่งเสริมการมีงานทำในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ	และให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	พัฒนา 
ระบบสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ 
ผู้สูงอายุ	 เน้นพัฒนาระบบสวัสดิการที่เชื่อมโยงทั้งระบบ	 
รวมทั้งการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้สูงอายุ 
อย่างบูรณาการ	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้	 
เป็นต้น
	 	 	 -	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้าง 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรสู่การปฏิบัติ โดยเน้น 
การใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง	และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 
ของทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่	 รวมทั้งคำนึงถึง 
บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	มุ่งสู่ 
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ	สังคม	 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยการปรับแผน 
การผลิตและพฤติกรรมการบริโภค	 เพื่อลดผลกระทบต่อ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการศึกษา 
และจัดทำยุทธศาสตร์การบริโภคที่ยั่งยืน	ควบคู่ไปกับจัดทำ 
ยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและบริการ	
	 	 	 	 นอกจากนี้	 ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนา 
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)	หน่วยงานและ 
ภาคประชาชน	จัดทำนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพ	โดยมี 
เป้าหมายพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ	 
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิ เวศได้รับ 
การคุ้มครองและมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น	และชุมชน 
พึง่ตนเองไดจ้ากการใชป้ระโยชนแ์ละอนรุกัษท์รพัยากรชวีภาพ	 
สิทธิชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการคุ้มครอง	
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   	 ทัง้นี	้ไดก้ำหนดกลยทุธห์ลกัในการขบัเคลือ่น 
นโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพ	ประกอบด้วย	(๑)	การพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพชุมชนให้เข้มแข็ง	(๒)	การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชวีภาพขัน้ตน้ใหม้คีณุภาพ	สรา้งมลูคา่เพิม่และความหลากหลาย 
ของสินค้า	และ	 (๓)	การยกระดับการผลิตของเศรษฐกิจ 
ชีวภาพขั้นก้าวหน้า	และสร้างนวัตกรรมสู่ตลาดโลก	
	 	 	 -	 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 
อนิทรยี ์ทีเ่นน้เสรมิสรา้งและจดัการองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
เกษตรอินทรีย์ 	 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน	 
สร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์	และบริหาร 
จัดการเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์	นอกจากนี้	ยังได้กำหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ 
ตอนบน	(เชียงใหม่	 เชียงราย	พะเยา	ลำพูน	และลำปาง)	 
และพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ใชพ้ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ 
ในพืน้ทีเ่ปา้หมายใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	และพฒันาผลติภณัฑ ์
ในพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
	 	 	 -	 การผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา 
คลัสเตอร์ของประเทศ สศช.	 ได้รับมอบหมายให้เป็น 
หน่วยงานหลักในการผลักดันการพัฒนาคลัส เตอร์  
ของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยในชว่งป	ี๒๕๔๗–๒๕๕๑	สศช.	ไดด้ำเนนิงาน 
ที่สำคัญ	ๆ	ได้แก่	 (๑)	จัดทำบันทึกความร่วมมือการสร้าง 
เครือข่ายการประสานงานและผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์	 
(MOU)	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม	 
๑๐	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	สศช.	สำนักงบประมาณ	 
กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี 
กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย	บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรม 

แหง่ประเทศไทย	และสถาบนัคนีนัแหง่เอเชยี	เพือ่รว่มมอืกนั 
ผลกัดันใหเ้กดิการพฒันาคลสัเตอร์ในภาคการผลติและบรกิาร	 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม	
	 	 	 	 (๒)	 ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่าย 
วิสาหกิจไทย	 เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตามกรอบ 
แผนงานที่ได้เสนอ	 กพข.	 ประกอบด้วยโครงการย่อย	 
๔	โครงการ	ได้แก่	โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ	 
(Cluster	Mapping)	เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั 
ของภาคการผลิตและบริการ	 โครงการพัฒนาพันธมิตร 
วสิาหกจิ	(คลสัเตอร)์	ของภาคการผลติและบรกิาร	เพือ่พฒันา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันโครงการเครือข่ายวิสาหกิจ 
สัญจร	 และโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ	 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ 
ภาคเอกชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงาน 
พัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป	
	 -	 การผลักดันยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ ชุมชน 
น่าอยู่ อย่างยั่งยืน	 โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุน 
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง	 เน้นการมีส่วนร่วม	 รวมทั้ง 
การพึ่งพาตนเอง	การช่วยเหลือเกื้อกูล	และการพัฒนา 
เมืองน่ าอยู่ 	 ชุมชนน่าอยู่ ตามศักยภาพความพร้อม	
อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม	ค่านิยม	และความต้องการ 

ของคนในสังคม	โดยแบ่งแนวทางดำเนินการออกเป็น	
๔	ด้านคือ	 (๑)	สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต	วิถีชีวิตในเมืองและชุมชน	 (๒)	พัฒนา 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ใหม้กีารปรบัใชป้ระโยชนแ์ละตอ่ยอด 
ให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 (๓)	พัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็ง	พึ่งตนเองได้	 
เกิดความสมดุล	 และมีภูมิคุ้มกัน	 (๔)	 เสริมสร้าง 
กระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ 	 ชุมชนน่าอยู่ 	
อย่างต่อเนื่อง	ทั้งการสร้างความเข้าใจ	องค์ความรู้	 
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และการมสีว่นรว่ม	โดยมหีนว่ยงานภาครฐั	และภาคเีครอืขา่ย 
ร่วมดำเนินการโดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามบทบาท 
ภารกิจของหน่วยงาน	
	 	 	 	 	 	 	 ทั้ งนี้ 	 ในปี 	 ๒๕๔๖	 ได้มี การจัดตั้ งกลไก 
คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	 :	
เมืองน่าอยู่	 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต	ิเพือ่ทำหนา้ทีพ่จิารณานโยบาย	ยทุธศาสตร	์
แนวทางและมาตรการพัฒนาเมืองน่าอยู่	 ชุมชนน่าอยู่	 
รวมทั้งประสานสนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ฯ	 และการติดตามประเมินผล	 
นอกจากนั้น	สศช.	 ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสาน 
การพฒันาเมอืงฯ	ภายใตก้ารสนบัสนนุของ	สสส.	ดำเนนิการ 
จัดทำตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่	ชุมชนน่าอยู่เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลาง	 
สำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเมืองน่าอยู่	 
ชมุชนนา่อยู	่และเปน็ตวัชีว้ดัทีห่นว่ยงานอืน่	ๆ 	รวมถงึทอ้งถิน่ 
สามารถนำไปใช้หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้
	 	 	 -	 การให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
เชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพและภูมิสังคม	 โดยมี 
โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ 
ที่สำคัญ	ได้แก่	 (๑)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ในบรเิวณทีม่สีมรรถนะสงูรอบอา่วไทย	ประกอบดว้ย	 
ภาคตะวนัออกและจงัหวดันครราชสมีา	ภาคตะวนัตก	 
กรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	และภาคใต	้รวม	๓๑	จงัหวดั	 
(๒)	แผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน	 
โ ดย ร่ ว มกั บ ธน าค า รพัฒนา เ อ เชี ย 	 ( A s i a n	 
Development	Bank	:	ADB)	วางแผนการพัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน	 (Planning	 for	 
the	Sustainable	Development	of	Southern	 
Th a i l a n d ) 	 เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ก ร อบก า รพั ฒน า 

และกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
ภาคใต้ในระยะ	๒๐	ปีข้างหน้า	(๓)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ครอบคลุมพื้นที่ 	 ๕	 จังหวัด	 
คอื	ปตัตาน	ียะลา	นราธวิาส	สตลู	และสงขลา	เพือ่ดำเนนิการ 
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้มีทิศทางการพัฒนาที่ ชัด เจน	 และ 
ใช้เป็นกรอบพัฒนาของทุกภาคส่วน	สามารถเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรมทางสังคมและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ไดอ้ยา่งสมดลุ	ประชาชน	สามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท ์
และสนัตสิขุ	มกีารกำหนดบทบาทการพฒันาพืน้ที่	๕	จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ในแต่ละจังหวัด	

 การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
รัฐมนตรี

 ➢ การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๗๖	 
ได้กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน	 รวมทั้ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผน 
การบรหิารราชการแผน่ดนิ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ฉบบัที	่๒	พ.ศ.	๒๕๔๘	 
ข้อ	๕	ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหาร 
ราชการแผน่ดนิ	สำหรบัจดัทำแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ	 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน	และกรอบการจัดสรร 
ในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยคณะกรรมการ 
ชดุดงักลา่ว	มรีองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตร ี
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มอบหมายเปน็ประธาน	และมเีลขาธกิาร	สศช.	เปน็กรรมการ 
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	และมีรองเลขาธิการ 
สศช.	ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ	
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	สศช.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการจดัทำแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ	ไดจ้ดัทำ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	รวม	๓	ฉบับ	ประกอบด้วย	
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑-๒๕๕๔	 
(รฐับาลนายสมคัร		สนุทรเวช)	แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	(รัฐบาลนายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์)	และการแผน 
บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕๔	 (รัฐบาล 
นายอภสิทิธิ	์	เวชชาชวีะ)	โดยยกรา่งแผนการบรหิารราชการ 
แผ่นดินเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการ 
แผน่ดนิทัง้ในสมยัรฐับาลของนายสมคัร		สนุทรเวช		นายสมชาย		 
วงศ์สวัสดิ์	และนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี	

 ➢  การกำหนดวสิยัทศันป์ระเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ในยุครัฐบาลของนายสมัคร		สุนทรเวช	เป็นนายกรัฐมนตรี	 
มคีวามเหน็ตอ่การจดัทำแผนพฒันาฯ	ประเทศวา่การกำหนด 
วิสัยทัศน์และการมองไปข้างหน้าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ 

ประการหนึ่งของการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ	ซึ่ง	สศช.	 
ได้เผยแพร่รายงาน	“วิสัยทัศน์ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๗๐”	 
เป็นครั้งแรก	สำหรับการมองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในระยะ	๒๐	 ปีข้างหน้า	 โดยทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคตจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน	การเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งอนภุมูภิาค	 
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตร	การเตรียม 
ความพร้อมประเทศไทยด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน	 
การบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จาก 
แม่น้ำโขง	ตลอดจนการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ

 ➢  การพฒันาความรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบา้น 
เพือ่ลดชอ่งวา่งการพฒันาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ 
เพื่อนบ้าน	โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการการพัฒนา 
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	การประชุมระดับ 
รัฐมนตรี	๖	ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง	การประชุมระดับผู้นำ 
กลุ่มประเทศ	ACMEDS	การพัฒนาเกษตรแบบมีสัญญา 
บริเวณชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน	และแผนงานการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	เป็นต้น
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 การเพิ่มบทบาทด้านวิชาการของ สศช. 
ต่อสาธารณะ
	 นอกเหนือจากบทบาทด้านวิชาการที่เสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องแล้ว	 สศช.	 
ไดพ้ฒันางานวชิาการทัง้การจดัทำขอ้มลูพฒันาเครือ่งชีภ้าวะ 
เศรษฐกิจและสังคม	การจัดทำรายงานต่าง	ๆ	 เผยแพร่ 
ต่อสาธารณะ	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ 
การเตือนภัยต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป	ได้แก่	

 ➢  พัฒนาเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย 
อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	 เลขสต็อกของทุนซึ่งมีความสำคัญยิ่ง 
ต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเอื้อประโยชน์ต่อ 
วงวิชาการเศรษฐศาสตร์ทำให้สามารถคำนวณหาประสิทธิภาพ
การผลติอนัเกดิจากเทคโนโลยไีด้	การปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การจดัทำขอ้มลูและสงัคมเพือ่การวางแผนและการเตอืนภยั	 
ทำให้	สศช.	สามารถนำเสนอข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจ 
และสงัคมใหม	่ๆ 	และปรบัปรงุระบบกลไกการเผยแพรข่อ้มลู 
ของ	สศช.	โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ➢  ผลักดันให้มีการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันากลุม่จงัหวดัและจงัหวดั	พรอ้มทัง้ใหม้กีารประเมนิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดและผู้ว่า	CEO	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ 
ความเห็นชอบต่อกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุม่จงัหวดัและจงัหวดัของภาคเหนอืตอนบน	และภาคเหนอื 
ตอนล่าง	พร้อมทั้งให้มีการนำไปปฏิบัติ

 ➢  ริเริ่ม	สนับสนุนให้มีการจัดทำและวิเคราะห์ 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบ	Bottom	up	โดยผลักดันให้จังหวัด 
จดัทำผลติภณัฑจ์งัหวดั	(Gross	Provincial	Product:	GPP)	
ของตนเอง	ซึง่	สศช.	ใหก้ารสนบัสนนุทางวชิาการและตดิตาม 
ประเมินผลการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดดังกล่าว	 ในช่วงปี	 
๒๕๔๗-๒๕๔๙	โดยมีจังหวัดที่สามารถจัดทำร่างรายงาน 
เบื้องต้นจำนวน	๓๔	จังหวัด

  ➢  จัดทำรายงานการติดตามผลการพัฒนา 
ตาม เป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหั สวรรษ	 
(Millennium	Development	Goals:	MDGs)	 
โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาต	ิ(United	Nation	Development	 
Program:	UNDP)	ซึ่งมีเป้าหมายหลัก	๘	ข้อ	 
เป้าหมายย่อย	๑๘	ข้อ	 และตัวชี้วัด	๔๘	ตัว	 
ซึ่งกำหนดเวลาบรรลุเป้าหมายในปี	 ๒๕๕๘	 
โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค 
ที่สามารถจัดทำรายงานผลการพัฒนาตาม 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	ในปี	๒๕๔๗	 
และยกระดับการกำหนดเป้าหมายเป็น	MDG	 
Plus	(MDG	+	Targets)	ควบคู่ไปกับการจัดทำ 
โครงการ	MDGs	ในระดบัจงัหวดันำรอ่ง	๒	จงัหวดั	 
คือ	แม่ฮ่องสอนและนครพนม
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ท ศ ว ร ร ษ ที่ ๗
ยุคน้อมนำ

(พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)
เป็นเข็มทิศการพัฒนาต่อเนื ่อง

“เศรษฐกิจพอเพียง”

	 ทศวรรษที	่๗	เปน็ยคุทีป่ระเทศไทยตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และกระทบต่อความเป็นอยู่ 
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง	การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงต้องมุ่งสร้าง 
ความสมดลุในการพฒันา	ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	โดยนอ้มนำหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มทิศในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากทศวรรษที่	๖	 เพื่อให้การพัฒนา 
อยู่บนพื้นฐานความพอดี	 เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก	มีการเตรียมความพร้อมทั้งคนและระบบบริหาร 
จัดการที่ดีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	โดยนำทุนทางเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	 
ภมูปิญัญาและวถิชีวีติทีด่งีาม	เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามเขม้แขง็	พึง่พาตนเองได	้มภีมูคิุม้กนัตอ่การเปลีย่นแปลง	 
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้ายที่สุด



บริ บทการ เปลี่ ยน แปลงสำคัญ 
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศ
 ๑. การรวมกลุ่ มทาง เศรษฐกิจ  
การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนในระดับ 
ทวิภาคี	ภูมิภาค	และพหุภาคี	 การรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั่วโลกเพื่อสร้าง 
อำนาจต่อรอง	 อาทิ 	 ความตกลงหุ้นส่วน 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	 
(Tran-Pacific	 Partnership:	 TPP)	 และ 
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 
(Regional	Comprehensive	 Economic	 
Partnership:	 RCEP)	 และการรวมกลุ่ม 
เป็นประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 รวมทั้ง 
บทบาททางเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย 
ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้รูปแบบการค้า 
มีความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มข้น	นำไปสู่ 
โอกาสทางการค้าและการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น 
ของประเทศไทย	
	 ขณะเดียวกันการแข่งขันของประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกจะสูงขึ้น	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรฐานสินค้าและ 
บรกิาร	โดยสนิคา้เกษตรไทยจะแขง่ขนัไดย้ากขึน้	 
จากการเริ่มลดภาษีสินค้าของประเทศกัมพูชา	 
สปป.ลาว	เมยีนมา	และเวยีดนาม	เปน็ตน้	ดงันัน้	 
ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวและให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐาน 
ความรู้ที่ใช้การวิจัยและพัฒนา	เทคโนโลยี	และ 
นวัตกรรม	เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

    ๒. การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด  
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่	 เช่น	 
วทิยาการรบัรู	้(Cognitive	Science)	ซึง่เปน็การทำงานระหวา่ง 
สมองและจิตใจ	ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด	อารมณ์	 
และการกระทำ	มีความสำคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนา 
เศรษฐกจิ	สงัคม	และการดำรงชวีติของมนษุยแ์บบกา้วกระโดด	 
(Disruptive	Technology)	ทำให้เกิดสาขาอุตสาหกรรม 
และบริการใหม่	ๆ	ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีหลากหลาย 

สาขา	โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการในภาคการผลิต	บริการ	และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 อุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน	๕	กลุ่มหลัก	 ได้แก่	
กลุ่มอาหาร	เกษตร	และเทคโนโลยีชีวภาพ	กลุ่มสาธารณสุข	สุขภาพ	
และเทคโนโลยีทางการแพทย์	กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์  
และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	กลุ่มดิจิทัล	และ 
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็ทีเ่ชือ่มตอ่และบงัคบัอปุกรณต์า่ง	ๆ 	ปญัญาประดษิฐ ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง	ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจะสร้าง 
โอกาสในการพฒันาทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม	เชน่	การสง่เสรมิเศรษฐกจิ 
สรา้งสรรค	์การพฒันาพลงังานและวสัดตุา่ง	ๆ 	จากพชื	การทดแทนแรงงาน 
ดว้ยเครือ่งจกัร	การพฒันาสขุภาพและศกัยภาพในการทำงานของผูส้งูอาย	ุ 
เป็นต้น	
	 ขณะเดยีวกนักส็รา้งภยัคกุคามทีท่ำใหต้อ้งเตรยีมการปอ้งกนั	เชน่	
การจารกรรมขอ้มลูธรุกจิหรอืขอ้มลูสว่นบคุคล	การลืน่ไหลของวฒันธรรม
อยา่งไรพ้รมแดน	การใชส้ือ่เผยแพรข่อ้มลูเทจ็	อาวธุเคมแีละอาวธุชวีภาพ	
รวมทั้งเทคโนโลยีอื่น	ๆ	ที่ใช้เป็นเครื่องมือของการก่อการร้าย	เป็นต้น	 
รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลง 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 167



อยา่งรวดเรว็และหลากหลาย	รปูแบบผลติภณัฑ ์
และบริการมีวัฏจักรชีวิตสั้นลง	เช่น	สมาร์ทโฟน 
ที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว	 
ทำให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรูปแบบเก่าต้องออก
จากตลาด	กล้องดิจิทัล	ล้มล้างกล้องฟิล์ม	และ	
PromptPay	ล้มล้างระบบจ่ายเงินแบบเดิม	 
เป็นต้น
	 ปจัจบุนัจงึเปน็ยคุทีท่ัว่โลกมกีารแขง่ขนั 
ที่สูงขึ้น	ด้วยวิทยาการ	ความคิดสร้างสรรค์	
นวัตกรรม	วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	การวิจัย 
และพัฒนา	 ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต	
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	การตลาด	 
และการบริหารจัดการ	ประเทศที่มีการพัฒนา 
เทคโนโลยีช้าขาดการใช้นวัตกรรมจะกลายเป็น 
ผูซ้ือ้	และมผีลติภาพตำ่กวา่ประเทศอืน่	ๆ 	รวมทัง้ 
ไมส่ามารถแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ได	้นอกจากนี ้
การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ ไม่เท่าเทียมกันของ 
กลุ่มคนในสังคมก็เป็นช่องว่างที่จะทำให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา	
	 สำหรับประเทศไทยแม้ว่าการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม 
ภายในประเทศยังคงอยู่ในลำดับต่ำ	ตามการ 
จัดลำดับของสถาบันนานาชาติ	 มีข้อจำกัด 
ในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและมีการ 
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ในระดบัตำ่	แตท่กุภาคสว่นทัง้ภาครฐับาล	เอกชน	 
และนกัวชิาการ	ตา่งใหค้วามสำคญัทีจ่ะยกระดบั 
การวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรมของประเทศ 
ให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ	

 ๓. การเปลีย่นแปลง 
เข้าสู่สังคมสูงวัย	ความเจริญ 
กา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ชว่ยใหค้นมอีายยุนืขึน้	ประกอบ 
กบัคา่นยิมและทศันคตใินเรือ่ง 
การแต่งงานและการมีบุตร 
ทีเ่ปลีย่นไป	ทำใหอ้ตัราการเกดิ 
ของประชากรลดลง	โครงสร้างประชากรจึงเข้าสู่สังคมสูงวัย	ซึ่งเป็น 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	
	 สำหรับประเทศไทย	ในปี	๒๕๖๒	เป็นปีแรกที่จำนวนประชากร 
วัยเด็กเท่ากับประชากรผู้สูงอายุที่	๑๑.๓	ล้านคน	หลังจากนั้นจำนวน 
ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับจำนวนประชากรผู้สูงอาย ุ
ที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น สศช. ได้จัดทำรายงานประมาณการประชากร 
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๘๓	 โดยคาดการณ์ว่าประชากร 
ของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก	๖๖.๕	ล้านคน	ในปี	๒๕๖๓	เป็น	๖๗.๑	ล้านคน	 
ในปี	 ๒๕๗๓	 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะเริ่มลดลงในอัตรา 
ร้อยละ	 -๐.๒	ต่อปี	ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี	๒๕๘๓	ประเทศไทยจะมี 
ประชากรจำนวนประมาณ	๖๕.๔	ล้านคน	
	 จำนวนประชากรตามโครงสร้างประชากรแบ่งเป็น	ประชากร 
วยัเดก็ (แรกเกดิ-๑๔ ป)ี	มแีนวโนม้ลดลง	โดยในป	ี๒๕๖๓	มปีระชากรเดก็	 
๑๑.๒	ล้านคน	หรือร้อยละ	๑๖.๙	ของประชากรทั้งหมด	จะลดลงเป็น	 
๘.๔	ลา้นคน	หรอืเหลอืรอ้ยละ	๑๒.๘	ในป	ี๒๕๘๓	สว่นประชากรผูส้งูอาย ุ 
(๖๐ ปีขึ้นไป)	ในปี	๒๕๖๓	มีจำนวน	๑๒	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	๑๘	 
ของจำนวนประชากรทั้งหมด	จะเพิ่มเป็น	๒๐.๕	ล้านคน	คิดเป็น 
ร้อยละ	๓๑.๔	ของจำนวนประชากรในปี	๒๕๘๓	
		 	 	 	ขณะที่ประชากรวัยแรงงาน (๑๕-๕๙ ปี)	มีแนวโน้มลดลงจาก	 
๔๓.๓	ล้านคน	หรือร้อยละ	๖๕	 ในปี	๒๕๖๓	 เป็น	๓๖.๕	ล้านคน	 
หรือร้อยละ	๕๕.๘	ในปี	๒๕๘๓	ลดลงประมาณ	๖.๘	ล้านคน	ขณะที่ 
อัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	 
ในป	ี๒๕๖๓	มวียัแรงงาน	๓.๖	คน	ตอ่ผูส้งูอาย	ุ๑	คน	ลดลงเหลอืวยัแรงงาน	
๑.๘	คน	ต่อผู้สูงอายุ	๑	คน	ในปี	๒๕๘๓	ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิง 
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นจาก	๒๗.๗	 คนต่อวัยแรงงาน 
๑๐๐	 คน	 ในปี	 ๒๕๖๓	 เป็น	 ๕๖.๒	 คนต่อวัยแรงงาน	 ๑๐๐	 คน	 
ในปี	๒๕๘๓	หากพิจารณาโครงสร้างอายุของประชากรแต่ละภูมิภาค 
ในปี	 ๒๕๘๓	 กรุงเทพฯ	 มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานมากที่สุด	 
ส่วนภาคเหนือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด	และภาคใต้จะมี 
สดัสว่นประชากรวยัเดก็สงูกวา่ภาคอืน่	ๆ 	ทัง้นี	้รฐับาลไดก้ำหนดใหว้าระ 
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ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ	 โดยมีแนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ	๒๕-๕๙	ปี	 
และผู้สูงอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป		
	 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผล 
ตอ่เศรษฐกจิทัง้การออม	การลงทนุ	และการคลงั 
ของประเทศ	 และรูปแบบการดำเนินชีวิต 
เปลี่ยนไป	ทำให้มีการบริโภคสินค้าและบริการ 
ด้านสุขภาพมากขึ้น	 ดังนั้น	 จึงเป็นโอกาส 
สำหรับประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าและ 
นวตักรรมใหม ่ๆ  รวมทัง้บรกิารทางการแพทย ์
และการดแูลผูส้งูอาย	ุเพือ่รองรบัความตอ้งการ 
ของผู้สูงอายุ	เช่น	ธุรกิจ	Nursing	Home	ธุรกิจ 
ด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ	 
การบริการด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 (Care	Giver)	
เปน็ตน้	อยา่งไรกต็าม	การเปน็สงัคมสงูวยัของโลก 
อาจเป็นภัยคุกคามสำคัญสำหรับประเทศไทย 
เช่นกัน	 เนื่องจากการลดลงของประชากรวัย 
แรงงาน	จึงอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากร 
วัยแรงงาน	โดยเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	 
ซึง่เปน็กำลงัแรงงานสำคญัตอ่การพฒันาประเทศ
 ๔. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและ 
ภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น	 
เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและอุณหภูมิ 
น้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	จากผลการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทำให้สภาพอากาศร้อน 
และแล้งกว่าปกติ	ฤดูฝนล่าช้า	อัตราการระเหย 
ของนำ้ตน้ทนุเพิม่ขึน้	เกดิปรากฏการณเ์อลนโีญ	 

ลานญีาบอ่ยครัง้	สง่ผลตอ่การเสยีดลุของระบบนเิวศ	 
ทำใหอ้ตัราการสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติเพิม่ขึน้	เกดิปญัหา 
ภัยพิบัติที่ มี แนวโน้มรุนแรงขึ้ น ในหลายพื้นที่ 	 
รวมทั้ งประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาตติา่ง	ๆ 	อาท	ิปญัหาอทุกภยัในหลายพืน้ที ่
จากพายุ	 และปัญหาภัยแล้งที่สร้างความเสียหาย 
ต่อระบบการเพาะปลูก	ทำให้ปริมาณผลผลิตทาง 
การเกษตรลดลง	กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ความมัน่คง
ทางด้านอาหารและน้ำ	และปัญหาความยากจน	

 ๕. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การเชื่อมโยง
ในภูมิภาคและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร	ทำให้
รูปแบบและวิธีการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อน 
มากขึ้น	 โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
อยา่งมนียัสำคญั	ไดแ้ก	่การคา้ยาเสพตดิ	การคา้มนษุย	์การลกัลอบเขา้เมอืง	
การใช้แรงงานเด็ก	การค้าประเวณี	และการฟอกเงิน	ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
เป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของประชาชน	รวมทั้งส่งผลต่อระบบ 
เศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคงของประเทศ	การก่อการร้ายและ 
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มแผ่ขยายไปยังพื้นที่ต่าง	ๆ	ทั่วโลก 
อย่างต่อเนื่อง	และทวีความรุนแรงมากขึ้น	โดยประเทศไทยมีความเสี่ยง 
ต่อการถูกใช้เป็นที่พักพิงของกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติที่เข้ามาในรูปแบบ 
ของผู้อพยพและนักท่องเที่ยว	ที่อาจใช้ประเทศไทยเป็นฐานการวางแผน 
ก่อการร้ายในประเทศและภูมิภาค

สถานการณ์การพัฒนาประเทศ
	 จากผลกระทบของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ขา้งตน้	ประเทศไทยยงัตอ้งเผชญิกบัวกิฤตตา่ง	ๆ 	อกีหลายดา้น	ทัง้วกิฤต 
เศรษฐกจิโลก	วกิฤตเศรษฐกจิภายในประเทศ	วกิฤตการเมอืง	และวกิฤต 
ทางสังคม	ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ	ซึ่งการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา 
อยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
สิน้เปลอืง	ขาดความสมดลุระหวา่งการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีผลิตภาพ 
การผลิตต่ำ	มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก	การใช้ 
องคค์วามรู	้เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	เพือ่การเพิม่มลูคา่ยงัมนีอ้ย	มปีญัหา 
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย	ความมั่นคงภายใน 
ประเทศมีความซับซ้อน	และมีปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคน 
ในชาติ	โดยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มีดังนี้
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 ๑. ด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ในปี	๒๕๕๓	 
ขยายตัวร้อยละ	๗.๕	ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้น 
จากการหดตัวร้อยละ	 ๐.๗	 ในปี 	 ๒๕๕๒	 
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ 
การสง่ออกสนิคา้และการทอ่งเทีย่วปรบัตวัดขีึน้	 
โดยภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ	๙๐.๒	
ของ	GDP	ขยายตัวร้อยละ	๘.๔	เป็นผลมาจาก 
การขยายตัวของการผลิตในสาขาที่สำคัญ	คือ 
สาขาอุตสาหกรรม	 ขยายตัวร้อยละ	 ๑๑.๔	 
เทียบกับที่หดตัวร้อยละ	 ๓.๓	 ในปี	 ๒๕๕๒	 
โดยขยายตวัเพิม่ขึน้ในเกอืบทกุหมวด	โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ขยายตัวสูง 
ตามความต้องการของตลาดโลก	และความ 
ต้องการในประเทศปรับตัวดีขึ้น	ประกอบกับ 
การได้รับประโยชน์จากความตกลงเขตการค้า 
เสรีอาเซียนที่เริ่มมีผลบังคับใช้	อุตสาหกรรม 
สำคัญที่ขยายตัวสูง	เช่น	คอมพิวเตอร	์อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	และยานยนต์	 
เป็นต้น	
	 สำหรับสาขาสำคัญอื่น	ๆ 	ขยายตัวดังนี้	 
สาขาการค้า	ขยายตัวร้อยละ	๙.๑	ก่อสร้าง	 
ร้อยละ	๘.๕	โรงแรมและภัตตาคาร	ร้อยละ	๙.๓	 
การขนส่ง	 ร้อยละ	 ๗.๗	 และบริการด้าน 
อสงัหารมิทรพัย	์รอ้ยละ	๔.๔	ขณะทีภ่าคเกษตร 
หดตัวต่อเนื่องร้อยละ	 ๐.๕	 จากการหดตัว 
ของหมวดพืชผลและป่าไม้	 อย่างไรก็ตาม	 
หมวดปศุสัตว์ 	 การบริการทางการเกษตร	 
และประมง	ขยายตัวสูงขึ้นในปี	๒๕๕๔	
	 เศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ	๐.๘	 
ชะลอตัวลงจากปีี	๒๕๕๓	เนื่องจากผลกระทบ 
จากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น 
เดือนมีนาคม	๒๕๕๔	มีผลต่อห่วงโซ่อุปทาน	
(Supply	Chain)	ของไทยในช่วงกลางปี	และ 
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยช่วงปลายปีที่เกิด 
ในเขตอตุสาหกรรมการผลติทีส่ำคญัของประเทศ	 
โดยภาคนอกเกษตรที่มีสัดส่วนร้อยละ	๘๙.๕	 
ของการผลิตรวมขยายตัวเพียงร้อยละ	๐.๒	 

เป็นผลมาจากสาขาอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ	๔.๙	 เนื่องจาก 
มหาอุทกภัยทำให้นิคมอุตสาหกรรม	 ๗	 แห่งต้องหยุดดำเนินการ	 
สาขาการผลติอืน่	ๆ 	ทีก่ารผลติลดลง	ประกอบดว้ย	สาขาเหมอืงแร่	กอ่สรา้ง	 
และการประปา	ขณะที่ภาคบริการส่วนใหญ่ขยายตัวชะลอลง	 เช่น	 
สาขาการขนสง่	และสาขาบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย	์ขยายตวัรอ้ยละ	๑.๖	 
และร้อยละ	๓.๕	ตามลำดับ	แต่ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ	๖.๓	จากที ่
เคยหดตัวในปี	๒๕๕๓	โดยที่พืชผลหลายชนิดผลผลิตสูงขึ้นจากปริมาณ 
น้ำฝนที่มากขึ้น	เช่น	มันสำปะหลัง	อ้อย	ปาล์มน้ำมัน	และยางพารา	
	 เศรษฐกิจไทยในปี	 ๒๕๕๕	 ได้ฟื้นตัวกลับมาขยายตัวอยู่ที่ 
รอ้ยละ	๗.๒	แต่ต้องประสบภาวะวิกฤตทางการเมอืงในชว่งป	ี๒๕๕๖-๒๕๕๗	 
เกิดการขาดเสถียรภาพทางการเมือง	มีการชุมนุมใหญ่ที่ก่อให้เกิดความ 
วุ่นวายและความไม่เชื่อมั่นทางการเมือง	ทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศ	ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้เข้ามาจัดตั้ง 
รัฐบาลขึ้นใหม่	โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจในปี	๒๕๕๗	ขยายตัวเพียง 
ร้อยละ	๑	
 จากนัน้มาแมว้า่เหตกุารณท์างการเมอืงภายในประเทศจะเริม่เขา้สู่ 
ภาวะปกติ	แต่ภาวะเศรษฐกิจยังขยายตัวค่อนข้างต่ำ	โดยปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐	 
ขยายตัวเพียงร้อยละ	๓.๑,	๓.๔	และ	๔	ตามลำดับ	เนื่องจากเศรษฐกิจ 
การคา้โลกออ่นแอตอ่เนือ่ง	สงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนี 
ทวีความรุนแรงขึ้น	โดยมีสินค้าเกือบ	๖,๐๐๐	รายการที่ได้รับผลกระทบ 
จากการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา	 
และทางการจีนได้ตอบโต้สหรัฐอเมริกา	ด้วยการตั้งกำแพงภาษีเพิ่มเติม 
ต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกามูลค่ารวม	๖	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ	
	 สงครามการค้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมที่ชะลอตัวลง	ประเทศที่พึ่งพาการส่งออก 
ไปยังสหรัฐอเมริกาและจีนต่างได้รับผลกระทบ	รวมถึงประเทศที่ไม่ได้ 
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พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและจีน 
ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่เศรษฐกิจ 
ของประเทศอืน่ชะลอตวัลงตามไปดว้ย	จากการที ่
ทัง้สองประเทศเปน็คูค่า้รายใหญข่องประเทศไทย	 
สงครามการคา้ทีย่ดืเยือ้จงึสง่ผลตอ่เศรษฐกจิไทย 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	อีกทั้งยังมีผลกระทบอื่น	ๆ	 
ตามมา	อาท	ิการลงทนุ	การจา้งงาน	ความผนัผวน 
ของอัตราแลกเปลี่ยน	และภาคธุรกิจอื่น	ๆ	
 ดงันัน้	การทีโ่ครงสรา้งทางเศรษฐกจิไทย 
พึง่พาตา่งประเทศ	ทำใหก้ารเจรญิเตบิโตไมย่ัง่ยนื	
โดยเฉพาะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย 
ส่วนใหญ่	 ยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีและปัจจัย 
การผลติจากตา่งประเทศและการสง่ออกเปน็หลกั	 
ทำให้ได้รับผลกระทบจากภายนอกและส่งผล 
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยรวม	โดยในช่วงปี	๒๕๕๘–๒๕๖๐	สาขา 
อุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ	
๑.๕,	๒.๒	และ	๓.๐	ตามลำดับ
 ๒. ด้านสังคม	การพัฒนาที่ผ่านมา 
ส่งผลให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง	แต่ในด้านคุณภาพยังมีปัญหา	โดยยัง 
ไมส่ามารถผลติคนใหส้อดคลอ้งตามทศิทางและ 
ความตอ้งการของประเทศไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ	 
การศกึษามคีวามกา้วหนา้ในเชงิปรมิาณมากกวา่ 
เชิงคุณภาพ	คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา 
สูงขึ้น	จะเห็นได้จากจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 

ของประชากรวัยแรงงานอายุ	๑๕-๕๙	ปี	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี	๒๕๕๕	เป็นต้นมา	จาก	๘.๘	ปี	ในปี	๒๕๕๕	เป็น	๙.๖	ปี	ในปี	๒๕๖๑	 
อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ	๕๐	 
และผลคะแนนสอบ	PISA	ทีอ่ยูใ่นระดบัตำ่กวา่อกีหลายประเทศทีม่รีะดบั 
การพัฒนาใกล้เคียงกัน	 เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญของการศึกษาไทย	 
ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำ	 
ทำให้ขาดการใช้ความคิดสร้างสรรค์	ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง	 โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ห่างไกล	ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ 
ในสัดส่วนที่น้อย	
	 นอกจากนี้	สถาบันทางสังคมมีบทบาทน้อยลงในการเป็นทุน 
ทางสงัคม	โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวั	สถาบนัศาสนา	สถาบนัการศกึษา	 
ที่บ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม	จริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน 
ให้เยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เข้มแข็ง	มีแนวโน้มอ่อนแอลงมาก	รวมทั้ง 
สื่อมีบทบาทน้อยในการกระตุ้นสังคมในทางสร้างสรรค	์ทำให้สังคมไทย 
ขาดพลังและขาดภูมิคุ้มกันในการพัฒนาประเทศ	วัฒนธรรมและระบบ 
คุณค่าที่ดีงามในอดีตเลือนหาย	เด็กและเยาวชนไปชื่นชอบวัฒนธรรม 
แบบใหม่	ทำให้ระบบคุณค่าที่ดีงามเสื่อมถอย	ทั้งเรื่องจิตสาธารณะ	 
ความเอื้ออาทร	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ 
ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ 
การมีวินัย	ความซื่อสัตย์สุจริต	และการมีจิตสาธารณะ	
	 ประกอบกบักระแสการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ในยคุดจิทิลั สง่ผล 
ให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	คนไทยบางส่วน 
ไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน	วัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิต 

แบบใหม่	มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคำนึงถึง 
สงัคมสว่นรวม	รกัสนกุและความสบาย	เชือ่ขา่วลอื	ขาดความ 
อดทน	ขาดวินัย	วัตถุนิยม	ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดี 
มีคุณธรรม	นอกจากนี้	 พบว่า	 โครงสร้างประชากรไทย 
เปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมสงูวยั	ประชากรวยัเดก็และวยัแรงงาน 
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
ประเทศ
  สำหรบัในด้านสขุภาพคนไทยมแีนวโนม้เปน็โรคไมต่ดิตอ่ 
เรื้อรังมากขึ้น	ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต	 ได้แก่	 
โรคหัวใจ	 เบาหวาน	หลอดเลือดสมอง	ความดันโลหิตสูง	 
และมะเร็ง	 สาเหตุสำคัญมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางสขุภาพทีไ่มเ่หมาะสม	ไดแ้ก	่การสบูบหุรี	่บรโิภคเครือ่งดืม่ 
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แอลกอฮอล์	การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยง 
ต่อสุขภาพ	ทั้งอาหารหวาน	มัน	เค็ม	เครื่องดื่ม 
รสหวาน	การบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ	และ 
การขาดการทำกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง	 
ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมก็เป็นสาเหตุสำคัญ 
เช่นกัน	 ได้แก่	ความยากจน	ที่อยู่อาศัยและ 
สภาพการทำงานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและมลพิษ 
ในสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ซึ่งยังเป็นสาเหตุให้เกิด 
ปัญหาสุขภาพจิตตามมา	
	 จากผลการพัฒนาด้านสังคมที่ผ่านมา	
จะเห็นได้ว่าคนไทยยังมีปัญหาทั้งทางด้านจิตใจ	 
สตปิญัญา	และสขุภาพอนามยั	ซึง่จะสง่ผลกระทบ 
ตอ่ศกัยภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 
ในระยะยาว	ภูมิคุ้มกันของคนและสังคมไทย 
ในกระแสโลกาภวิตันล์ดนอ้ยลง	ดงันัน้	ประเทศไทย 
จำเปน็ตอ้งใหค้วามสำคญักบัการเตรยีมความ 
พร้อมของคนและสังคมให้สามารถรู้เท่าทัน 
การเปลีย่นแปลง ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
ควบคูไ่ปกบัการเสรมิสรา้งคณุภาพคนใหเ้ปน็คนด	ี 
มีคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 
มีความอดทน	มีความเพียร	มีวินัย	มีสติ	ตั้งอยู่ 
ในความไม่ประมาท	มีการพัฒนาปัญญาและ 
ความรู้อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งพัฒนาสถาบันทาง 
สงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็และมบีทบาทในการเปน็ 
ทุนทางสังคมมากขึ้น	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

         ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนา 
ที่ผ่านมาประเทศใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุ่ง 
เสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจเป็นหลัก	ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถกูใชอ้ยา่งสิน้เปลอืง	ทนุทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง	 
ขาดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	 
ทำใหร้ะบบนเิวศเสยีสมดลุ	และเกดิปญัหาสิง่แวดลอ้มเพิม่สงูขึน้ 
ตามการขยายตัวเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะคณุภาพอากาศ	และแหลง่นำ้ 
ในเมืองใหญ่	 รวมทั้งปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่มี 
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	
		 		ปจัจบุนัประเทศไทยกำลงัประสบปญัหาสิง่แวดลอ้มสำคญั 

ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 ได้แก่	 ปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า	๒.๕	ไมครอน	(PM	2.5)	ที่เกินค่ามาตรฐาน 
ในหลายพื้นที่	 การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองต่อสังคมจนเกินขีด 
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จะสะท้อน 
ความไม่สมดุลของมิติการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนได้ในอนาคต	 
ดงันัน้	จงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งยดึหลกัความพอประมาณในการพฒันา 
ที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัว  
เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ	ให้ทรัพยากรธรรมชาติคงความ 
อุดมสมบูรณ์	 เพื่อเป็นฐานการดำรงชีวิต	และเป็นรากฐานการพัฒนา 
ประเทศที่ยั่งยืน

การดำเนินงานที่สำคัญของ สศช.
	 จากสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงและผลการพฒันาของประเทศ 
ในด้านต่าง	ๆ	จะเห็นได้ว่า	ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนภายใต้วิกฤต 
หลายด้าน	จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ 
เพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤตต่าง	ๆ 	ไปได้	ดังนั้น	ในช่วงทศวรรษที่	๗	นี้จึงเป็น 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 172



ช่วงที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
จากทศวรรษที ่๖	โดยภาคส่วนต่าง	ๆ 	ได้นอ้มนำ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	 
และขยายผลไปสูก่ารปฏบิตั	ิเพือ่ใหเ้กดิบรูณาการ 
การพัฒนาในทุกมิติอย่างเหมาะสมมีความ 
พอประมาณ	และมรีะบบภมูคิุม้กนัและการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยงที่ดี	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็น 
สำหรบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยมุง่ใหค้วามสำคญั 
กับการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์	 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ	สร้างโอกาสและ 
มีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี	 
มีความสุข	และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	
	 ขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 มีคุณภาพ	
และมีเสถียรภาพ	เกิดการกระจายความมั่งคั่ง 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 เป็นการเติบโต 
ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	รกัษาความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ	รกัษาวถีชีวีติชมุชน	คา่นยิม	ประเพณ	ี 
และวัฒนธรรมที่ดีงามไว้	ซึ่งจะนำพาประเทศ 
ไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนในที่สุด
	 สศช.	 ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน 
การวางแผนพัฒนาประเทศได้มีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการเพื่อผลักดันการขับเคลื่อน 
และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุ เป้ าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญดังกล่าว	 โดยมี 
การดำเนินงานที่สำคัญ	ดังนี้	
 ๑. การขับเคลื่อนและขยายผล 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญา 
ที่พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 
ในหลวงรัชกาลที่ 	 ๙	 พระราชทานเพื่อใช้  
เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหาร 
ประเทศ	โดยยึดทางสายกลาง	เพื่อให้ประเทศ 
รอดพ้นจากวิกฤต	ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง	และ 
นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล	มีคุณภาพ	และยั่งยืน	 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ
 สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น 
ปรชัญานำทางในการจดัทำแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙ (พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	 
ต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	เพื่อนำสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	และได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิด 
ความเขา้ใจ	เห็นคณุคา่	และนอ้มนำไปประยกุต์ใชใ้นวถิชีวีติอยา่งเปน็รปูธรรม 
และต่อเนื่อง	โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ	ที่ได้จัดให้มี 
การรบัฟงัความคดิเหน็จากทกุภาคสว่นของสงัคม	ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	 
มีการกำหนดให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	และกำหนด 
ทิศทางให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นนโยบายพื้นฐาน 
ทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านเศรษฐกิจ	 และกำหนด 
เป็นนโยบายรัฐบาลอย่างชัดเจนในปี	๒๕๕๐	 เพื่อให้องค์กรของรัฐ 
นำไปปฏิบัติ	
 ในชว่งการขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  
สศช. มุ่งขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ใหก้วา้งขวางมากขึน้	ครอบคลมุทัง้มติเิชงิพืน้ทีแ่ละกลุม่ภาคสว่นตา่ง	ๆ 	 
ขยายเครือข่าย	สร้างคนและสื่อสารแบบผสมผสานสู่สาธารณชน	โดยให้ 
ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้	ความเข้าใจ	สร้างเครือข่าย 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติกับหน่วยงาน	 
องคก์ร	ภาคตีา่ง	ๆ 	ทัง้ภาครฐั	เอกชน	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	(อปท.)	 
ประชาสังคม	ชุมชน	จนถึงระดับครัวเรือน	ผ่านกระบวนการจัดทำแผน 
พัฒนาฯ	แผนชุมชน	
	 รวมถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนพอเพียงจากกรณี 
ศกึษา	๔๐	หมูบ่า้น	เพือ่รวบรวมฐานขอ้มลูและการวเิคราะหผ์ลเพือ่จดัทำ 
คณุลกัษณะชมุชนในอดุมคตขิองไทย	ทีม่ลีกัษณะการพฒันาตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง	๘	ประการ	ได้แก่	มีความมั่นคงทางอาหาร	มีระบบ 
การผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม	มีครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนเข้มแข็ง	 
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มีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มั่นคง	มีความพร้อม 
ของปัจจัยพื้นฐาน	 มีระบบกลุ่มและองค์กร 
สวัสดิการ	มีกระบวนการเรียนรู้และภูมิปัญญา	 
และมีการจัดสรรใช้ประโยชน์ทรัพยากรชุมชน 
อย่างยั่งยืนโดยได้มีการสร้างเครือข่ายในการ 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
การปฏิบัติ	
	 นอกจากนี	้สศช.	ไดจ้ดัตัง้มลูนธิสิถาบนั 
วิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ขึ้น เพื่อเป็น 
กลไกหลกัในการพฒันาและตอ่ยอดองคค์วามรู ้
ให้ เป็นบรรทัดฐานที่พัฒนาไปสู่มาตรฐาน 
การปฏิบัติของทุกระดับ	 ส่งเสริมการสร้าง 
เครอืขา่ยในทกุภาคสว่น	ทัง้ภายในและภายนอก 
ประเทศในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	ติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้จากประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างชุมชน	องค์กร	
สถาบนั	ในภาคสว่นและระหวา่งภาคสว่นตา่ง	ๆ 	 
ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะ
	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศต้องเผชิญ 
กับวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	ทั้งด้านเทคโนโลยี 
และการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายทุีเ่ปน็ไปอยา่งรวดเรว็ 
และรนุแรงยิง่ขึน้	ซึง่สง่ผลกระทบกบัคณุภาพชวีติ	 
ความมัน่คงดา้นอาหาร	พลงังาน	จงึเปน็ความเสีย่ง 

ที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและประเทศชาติ	กระบวนการ 
จัดทำแผนฯ	 ๑๑	 จึงได้ประเมินศักยภาพของประเทศ	 และสร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาค	ตามหลักปฏิบัติพื้นฐาน 
ของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 โดยได้วิเคราะห์ทุน 
ของประเทศใน ๖ ทนุ	ทัง้ทนุทรพัยากรธรรมชาต	ิทนุทางสงัคม	ทนุมนษุย ์
ทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน	ทนุทางวฒันธรรม	และทนุทางการเงนิของประเทศ	 
เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่	“สังคม 
อยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ	ดว้ยความเสมอภาค	เปน็ธรรม	และมภีมูคิุม้กนั 
ต่อการเปลี่ยนแปลง”
	 ส่วนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	
สศช.	ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ได้แก่	การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้ทุนทางสังคม	การจัดการความรู้ 
ภายใตก้ระบวนการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในสงัคม	ในการประยกุตใ์ช ้
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสำหรบัการพฒันาในมติติา่ง	ๆ 	และการจดัทำ 
แผนที่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และการจัดทำ 
สื่อสาธารณะ	รวมทั้งการขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนเข้มแข็ง	 
โดยการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ	พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่าย	ชุมชน	และครอบครัวต้นแบบภายในตำบล	 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มตำบลเครือข่ายที่สนใจ	
	 นอกจากนี้	 ได้ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ	และประเมินผล 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมถึงการ 
ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ขยายผล 
สู่การพัฒนาระดับโลก	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ 
เศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารพฒันาของประเทศอืน่	ๆ 	ซึง่เปน็การขบัเคลือ่น 
ที่สอดรับกับวาระการพัฒนาระดับโลกในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	
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 ๒. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
	 	 ที่ผ่านมานโยบายและแผนงาน/
โครงการขนาดใหญ่ของประเทศมักขาด 
ความต่อเนื่องในการพัฒนา	 เนื่องจากเมื่อมี 
การเปลี่ยนรัฐบาลก็จะมีการเปลี่ยนนโยบาย	 
ทำใหก้ารพฒันาในเรือ่งสำคญัทีต่อ้งใชร้ะยะเวลา 
ในการดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร	 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.๒๕๖๐	 
มาตรา	 ๖๕	 จึ งกำหนดให้รัฐพึ งจัดให้มี  
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืน	 ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้ เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง	 ๆ	 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน	เพื่อให้เกิดเป็น 
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	 
และมาตรา	๒๕๗	และมาตรา	๒๕๙	กำหนดให้ 
การปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนา 
ไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง	และมคีวามสมดลุ	ประชาชน 
ในสงัคมมโีอกาสทดัเทยีมกนั	และมคีณุภาพชวีติ 
ที่ดี	 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 สศช.	ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการ 
ยทุธศาสตรช์าตแิละคณะกรรมการปฏริปูประเทศ	 
จึงได้ประสานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 
และแผนการปฏิรูปประเทศ	โดยสรุป	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
กำหนดให้ สศช. ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ 
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ	 
และเลขาธิการ	สศช.	เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ	กำหนด 
วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ	 
รวมถึงการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง	 ๆ	 รวม	 ๖	 คณะ	 ประกอบด้วย	 
(๑)	ด้านความมั่นคง	 (๒)	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 
(๓)	ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย	์(๔)	ดา้นการ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 (๕)	 ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ	(๖)	ด้านการ 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
	 ในการจดัทำยทุธศาสตรช์าตนิี	้คณะกรรมการจดัทำยทุธศาสตร ์
ชาตทิัง้	๖	คณะดงักลา่ว	ไดเ้ปดิโอกาสใหป้ระชาชนทกุภาคสว่นมสีว่นรว่ม 
เสนอความคิดในการกําหนดเป้าหมายและการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ	 
รวมทั้งสร้างการรับรู้	ความเข้าใจ	และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติ 
ร่วมกัน	และได้นำเสนอ	(ร่าง)	ยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๑	และเสนอสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติรับทราบเมื่อวันที่	๖	กรกฎาคม	๒๕๖๑	จากนั้นได้ทูลเกล้า 
ทลูกระหมอ่มถวายเพือ่มพีระบรมราชโองการประกาศใชย้ทุธศาสตรช์าต	ิ 
และประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๖๑	โดยกำหนด 
ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๖๑	
	 ยทุธศาสตรช์าต	ิ๒๐	ป	ี(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เปน็ยทุธศาสตรช์าต ิ
ฉบบัแรกของประเทศตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.๒๕๖๐	 

ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุ 
วิสัยทัศน์	“ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อวางรากฐาน 
การพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี 
ปรองดอง	 มีการพัฒนาอย่างยั่ งยืน	
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ		
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 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
	 หลังจากที่มีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว	สศช.	 ได้รับ 
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่  
เป็นแกนกลางประสานการจัดทำแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 
มาตรา	๑๐	ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำ 
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน	จัดทำแผนแม่บท 
เพื่ อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก ำหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
เสนอคณะรัฐมนตรี		

(๑๑)	 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	 (๑๒)	 การพัฒนาการเรียนรู้ 	 
(๑๓)	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	 (๑๔)	ศักยภาพการกีฬา	 
(๑๕)	พลังทางสังคม	(๑๖)	 เศรษฐกิจฐานราก	 (๑๗)	ความเสมอภาค 
และหลกัประกนัทางสงัคม	(๑๘)	การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	(๑๙)	การบรหิาร 
จัดการน้ำทั้งระบบ	(๒๐)	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	 
(๒๑)	 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 (๒๒)	 กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม	และ	(๒๓)	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	
	 แผนแมบ่ทเหลา่นีจ้ะมผีลผกูพนัตอ่หนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น	รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท	ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ 
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	 เพื่อความสุขของคนไทย 
ทุกคน

 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 ได้มีการจัดทำ	 “แผนแม่บท 
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๕”	 ภายใต้ความปกติใหม่	 หรือ	 
New	Normal	และแนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัของโลกอกีนานปัการ	 
โดย	 สศช.	 ได้นำแนวคิด	“ล้มแล้วลุกไว” (Resilience)	 มาเป็น 
หลักคิดในการพัฒนา	อันประกอบด้วย	การพร้อมรับ	(Cope)	หมายถึง	 
ความสามารถ	ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ	 ให้สามารถ 
ยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก	รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกต ิ
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ การปรบัตวั	(Adapt)	หมายถงึ	การปรบัทศิทาง	รปูแบบ	 
และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง	พร้อมกระจาย 
ความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทัน	 เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสิ่ง 
ที่ เกิดขึ้น	 และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่ งยืน  
(Transform)	หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัย 
พื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง	เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
สำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป	ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง	
	 แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ	นี้	 เป็นการทบทวนและปรับเปลี่ยน 
แนวทาง/วิธีการ	 และเครื่องมือ	 ในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	โดยการกำหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนา 
ทีต่อ้งใหค้วามสำคญัเปน็พเิศษในชว่งระยะ	๒	ปตีอ่จากนี	้และดำเนนิการ 
คูข่นานไปกบัแผนแมบ่ททัง้	๒๓	ประเดน็	เพือ่ใหส้ามารถเยยีวยาชว่ยเหลอื 
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ	ฟืน้ฟกูจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม	ตลอดจนนำเงือ่นไข 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วมาเปน็	“จดุเปลีย่น”	ในการขบัเคลือ่นประเทศ 

	 สำหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	นี้	คณะรัฐมนตรี 
ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ น 
ราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับแล้ว	 เมื่อวันที่	 
๑๘	 เมษายน	 ๒๕๖๒ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท 
ประกอบดว้ย	(๑)	ความมัน่คง	(๒)	การตา่งประเทศ	 
(๓)	การเกษตร	(๔)	อุตสาหกรรรมและบริการ 
แห่งอนาคต	 (๕)	 การท่องเที่ยว	 (๖)	 พื้นที่ 
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	 (๗)	 โครงสร้าง 
พื้ น ฐ าน 	 ร ะบบ โ ลจิ ส ติ ก ส์ 	 แ ล ะดิ จิ ทั ล	 
(๘)	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่	 (๙)	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 
(๑๐)	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	 
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ไปสู่หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต	 โดยได้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	๓๐	 
ธันวาคม	๒๕๖๓	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๒๔	
ธันวาคม	๒๕๖๓				

 แผนการปฏิรูปประเทศ 

	 สำหรับการจัดทำแผนการปฏิรูป 
ประเทศ	ซึ่งดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ	 
พ.ศ.	๒๕๖๐	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	
๑๕	สิงหาคม	๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	จำนวน	๑๑	คณะ	 
เพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน	 
ประกอบด้วย	(๑)	ด้านการเมือง	(๒)	ด้านการ 
บริหารราชการแผ่นดิน	 (๓)	 ด้านกฎหมาย	 
(๔)	ดา้นกระบวนการยตุธิรรม	(๕)	ดา้นเศรษฐกจิ	 
(๖)	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
(๗)	ด้านสาธารณสุข	 (๘)	ด้านสื่อสารมวลชน	 
เทคโนโลยี สารสนเทศ 	 (๙ ) 	 ด้ านสั งคม	 
(๑๐)	ด้านพลังงาน	และ	(๑๑)	ด้านป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คณะกรรมการปฏริปูประเทศแตล่ะดา้น 
ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่รับผิดชอบ	แล้วจัดรับฟังความเห็นจาก 
ประชาชนทุกภาคส่วน	เพื่อนำมาประกอบการ 
จัดทำแผนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน	และนำ 
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 จากนั้น 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๑๓	 มีนาคม	 
๒๕๖๑	 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ	 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบแผนการปฏิรูป 
ประเทศเมื่อวันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๑	และ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่	๖	เมษายน	 
๒๕๖๑
	 นอกจากนี้ 	 ใ น รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 
มาตรา	๒๕๘	 ง.	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	 
กำหนดให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ	 

หน้าที่	อํานาจ	และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม	จึงได้มีการแก้ไข 
กฎหมายโดยเฉพาะ	ได้แก่	ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ	พ.ศ.	....	 
และรา่งพระราชบญัญตัสิอบสวนคดอีาญา	พ.ศ.	....	ซึง่รา่งพระราชบญัญตั ิ
ตำรวจแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๖๓	สว่นแผนการปฏริปูประเทศดา้นการศกึษา	 
ที่จัดทำตามมาตรา	๒๕๘	จ.	ด้านการศึกษา	โดยคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษานั้น	 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ 
และมีผลบังคับใช้เมื่อ	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	
	 ภายหลังจากที่ยุทธศาสตร์ชาติ 	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑–๒๕๘๐)	 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๑	และแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๖๒	ส่งผลให้ 
ต้องปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิโดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ 
การปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ	 
เพิ่มเติม	 เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๓	รวม	๑๓	ด้าน	 โดยมีด้าน 
การศกึษา	และดา้นวฒันธรรม	กฬีา	แรงงาน	และการพฒันาทรพัยากรมนษุย	์ 
เพิ่มเติมขึ้นอีก	๒	ด้าน	จาก	๑๑	ด้านดังกล่าวข้างต้น	และมอบหมาย 
คณะกรรมการปฏริปูประเทศดำเนนิการตามขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 
ของกฎหมาย	
	 จากนั้นได้เสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 
๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	รัฐสภารับทราบวันที่	 ๘	 ธันวาคม	๒๕๖๓	 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔
	 นอกจากนี้	 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้	สศช.	ทำหน้าที่ 
กลัน่กรองแผนตา่ง	ๆ 	ของประเทศใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ
และแผนฯ	๑๒	ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี	และจัดทำประเด็นการพัฒนา 
เรง่ดว่นในชว่ง	๕	ป	ีแรกของยทุธศาสตรช์าต	ิรวมทัง้พฒันาระบบตดิตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ	 (eMENSCR)	ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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ผา่นแผนงานโครงการ	หรอืการดำเนนิการตา่ง	ๆ 	 
ในการขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าต ิ
และแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่ เป้าหมาย 
ที่กำหนด			
 ๓. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔)	เพือ่แปลงยทุธศาสตรป์ระเทศระยะยาว 
สู่การปฏิบัติในระยะเวลา	๕	ปี		

	 การจัดทำแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 ๑๒	
ได้น้อมนำ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	
เป็นปรัชญานำทางการพัฒนา	 เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหต ุ
สมผล	มคีวามพอประมาณ	และมรีะบบภมูคิุม้กนั 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	ซึ่งเป็น 
เงือ่นไขจำเปน็สำหรบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	มุง่เนน้ 
การพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์	 
สงัคมไทยเปน็สงัคมคณุภาพ	มทีีย่นืและเปดิโอกาส 
ใหก้บัทกุคนในสงัคมไดด้ำเนนิชวีติทีด่มีคีวามสขุ	 
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	
	 ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 มีคุณภาพ	 
มีเสถียรภาพ	มีการกระจายความมั่งคั่งอย่าง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม	 อันเป็นการเติบโตที่ 
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 รวมทั้งชุมชน	 วิถีชีวิต	 ค่านิยม	 
ประเพณี	 และวัฒนธรรมที่ยึด	 “คนเป็น 
ศูนย์กลางการพัฒนา”	และยึด	“วิสัยทัศน์ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”	 เป็นกรอบ 

ของวิสัยทัศน์ประเทศในแผนพัฒนาฯ	คือ	“ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” รวมทัง้ยดึเปา้หมายในยทุธศาสตรช์าต	ิ 
๒๐	ปี	มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน	๕	ปีแรก	 
และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา	ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	
	 ทั้งนี้	มาตรา	๒๘	ในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	กำหนดว่า	ให้ยังคงใช้แผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตอ่ไปจนถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ 
ดังนั้น แผนฯ ๑๒ จึงมีระยะเวลารวม ๖ ปี และนับเป็นการขับเคลื่อน 
๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ซึ่งนับเป็น 
จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการพัฒนา	 คือ	 การเป็นแผนที่ยึดโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 โดยแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ	๑๒	กำหนด 
แผนงานหรือโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
ในชว่ง	๕	ปแีรกของการขบัเคลือ่นภาพอนาคต	เพือ่วางรากฐานการพฒันา 
ในระยะยาวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม	
 เป้าหมายในมิติหลัก ๆ ของแผนฯ ๑๒ ที่ยึดเป้าหมาย 
ในยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะ 
บรรลุใน	๕	ปีแรก	ประกอบด้วย	
	 (๑)	คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์	 มีวินัย	 
มทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม	มคีวามเปน็พลเมอืง	 
ตื่นรู้ 	 มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์	 
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม	มีสุขภาพกายและใจที่ดี	 
มีความเจริญทางจิตวิญญาณ	มีวิถีชีวิตที่พอเพียง	มีความเป็นไทย	
	 (๒)	การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน	 
การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุด	 
ร้อยละ	๔๐	มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	๑๕	
	 (๓)	ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้	 โครงสร้าง 
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล	มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
และเป็นสังคมผู้ประกอบการ	มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ 
คุณค่าสินค้าและบริการ	รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจาก 
ฐานรายไดเ้ดมิทีม่มีลูคา่เพิม่สงูขึน้	เศรษฐกจิไทยมเีสถยีรภาพ	และมอีตัรา 
การขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ	๕	ตอ่ป	ีเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายการเปน็ประเทศ 
ที่มีรายได้สูงภายในปี	๒๕๗๙	
	 (๔)		ทนุทางธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้มสามารถสนบัสนนุ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	มีความมั่นคงด้านอาหาร	พลังงาน	 
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และน้ำ	 โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ	๔๐	 
ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของ 
ระบบนิเวศ	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗	 
ภายในปี	๒๕๖๓	เทียบกับการปล่อยในกรณี 
ปกตมิปีรมิาณหรอืสดัสว่นของขยะมลูฝอยทีไ่ดร้บั 
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น	และ 
รักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่ 
วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
	 (๕)	 มีความมั่นคงในเอกราชและ 
อธปิไตย	สงัคมปลอดภยั	สามคัค	ีสรา้งภาพลกัษณ ์
ที่ดี	 และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อ 
ประเทศไทย	ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ 
ความคดิในสงัคมลดลง	ปญัหาอาชญากรรมลดลง	 
ประเทศไทยมสีว่นรว่มในการกำหนดบรรทดัฐาน 
ระหว่างประเทศ		
	 (๖)	มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี 
ประสิทธิภาพ	ทันสมัย	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน	 
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ	ปัญหา 
คอร์รัปชันลดลง	และการบริหารจัดการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น
	 เปา้หมายทัง้	๖	กลุม่หลกัของแผนฯ	๑๒	 
สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 และ 
เป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทีต่อ้งบรรลภุายในระยะเวลา	๒๐	ป	ีซึง่แผนฯ ๑๒  
ได้กำหนด ๑๐ ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 

เป้าหมายดังกล่าว	ประกอบด้วย	 (๑)	การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์	 (๒)	การสร้างความเป็นธรรมและลดความ 
เหลื่อมล้ำในสังคม	 (๓)	การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	(๔)	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(๕)	การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	 (๖)	การบริหาร 
จัดการในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 (๗)	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์	(๘)	การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	 
และนวัตกรรม	(๙)	การพัฒนาภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ	และ	 

(๑๐)	ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
 ๔. การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน	ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นหลักคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ปัจจุบันทั่วโลก 
กำลงัใหค้วามสำคญักบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	และในป	ี๒๕๕๘	สหประชาชาต	ิ
ไดป้ระกาศใชเ้ปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)	ทดแทนเปา้หมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ	(Millennium	 
Development	Goals:	MDGs)	ที่หมดอายุลง	เพื่อใช้เป็นเครื่องกำหนด 
ทศิทางการพฒันาทัง้ของไทยและของโลกไปจนถงึ	พ.ศ.	๒๕๗๓	รวมเปน็ 
ระยะเวลา	๑๕	ปี	ดังนั้นประเทศไทยจึงได้พยายามส่งเสริมและเผยแพร่ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ เป็นวิธีคิดที่ จะช่วยให้ 	 
“กระบวนการ”	ขับเคลื่อน	SDGs	เป็นไปอย่างยั่งยืน
	 เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืม	ี๑๗	เปา้หมาย	(Goals)	ครอบคลมุ 
ประเด็นการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
สมดุล	โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 
ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	ซึ่ง	สศช. มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนนี้ในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 
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๓๐	ลำดับแรก	เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง	 (Roadmap)	การขับเคลื่อน 
เป้าหมาย/เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง	๑๗	เป้าหมาย	ให้มีความ 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต	ิ๒๐	ป	ีและใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
เป็นกลไกสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื	ตลอดจนจดักลุม่พืน้ทีเ่พือ่ขบัเคลือ่นเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท	ปัญหา	และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
 เมือ่วนัที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	นายกรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบ 
แนวทางการผลกัดนัการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร	์(Strategic	 
Environmental	Assessment:	SEA)	มาใช้กับการวางแผนพัฒนา 
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	ตามที่	สศช.	นำเสนอ	เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	 โดยจะใช้	 SEA	 เป็นเครื่องมือในการนำเสนอทางเลือก 
การตัดสินใจระดับนโยบาย	แผน	แผนงาน	และโครงการขนาดใหญ่ 
ในเชงิสาขา	(Sector	Based)	หรอืในเชงิพืน้ที	่(Area	Based)	โดยคำนงึถงึ 
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมถึง 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
 เมือ่วนัที	่๓๐	สงิหาคม	๒๕๖๐	จงึไดม้กีารแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 
ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(กพย.)	เพิ่มอีก	๑	คณะ	คือ	 
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	โดยมี	สศช.	 
เปน็ฝา่ยเลขานกุารรว่มกบัสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและนำการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ	 
ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจดำเนินนโยบาย	แผน	แผนงาน	และโครงการ 
ขนาดใหญ่มีคุณภาพ	รอบคอบ	โปร่งใส	และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
	 โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ	ข้อเสนอการจัดทำ	SEA	
และแนวทางการสรา้งความรู	้ความเขา้ใจรว่มกนั	เพือ่ขบัเคลือ่นการนำ	SEA	 
มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ	ซึ่ง	กพย.	ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 
และแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว	และในปี	๒๕๖๒	สศช.	ได้ดำเนินการ 
ขับเคลื่อนการใช้	SEA	ในการวางแผนพัฒนา	อาทิ	การดำเนินกิจกรรม	 
“การฝกึอบรมทางวชิาการดา้นการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร”์	 
เพือ่เผยแพรแ่ละสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการดำเนนิการ	 
SEA	ในทุกขั้นตอน	ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
	 เมื่อเดือนธันวาคม	๒๕๖๒	เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่	พบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น	ประเทศจีน	องค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง 

ทีย่ัง่ยนื (กพย.)	ซึง่ตัง้ขึน้ตามระเบยีบสำนกันายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน	
พ.ศ.	๒๕๕๖	กพย.	มนีายกรฐัมนตร	ีเปน็ประธาน	
มีอำนาจหน้าที่	 ได้แก่	 (๑)	 กำหนดนโยบาย	 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	 
ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและบรูณาการ	และเปน็ไป 
ตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง	แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ	(๒)	ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	และ	(๓)	กำกบั 
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามนโยบาย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศตามระเบียบนี้	และข้อตกลงหรือ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	
	 การดำเนนิการทีผ่า่นมาไดม้กีารแตง่ตัง้ 
คณะอนุกรรมการรวม ๓ คณะ	เพื่อขับเคลื่อน 
การดำเนนิงานของ	กพย.	ไดแ้ก	่คณะอนกุรรมการ 
ขั บ เคลื่ อน เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น	 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและ 
ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	และคณะอนุกรรมการ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยม	ีสศช.เปน็ฝา่ยเลขานกุาร 
คณะอนุกรรมการฯ	ดังกล่าวด้วย	
	 ผลงานที่สำคัญ	ได้แก่	การจัดลำดับ 
ความสำคญัเปา้ประสงค ์(Target) การพฒันา 
ที่ยั่งยืน	 ที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ	 
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ประเทศ	 ในวันที่ 	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 
และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลกในวันที่	 
๑๑	มีนาคม	๒๕๖๓	
	 การแพร่ระบาดของโรคดั งกล่ าว	 
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตและ 
การพัฒนาประเทศของไทยและประเทศต่างๆ	 
ทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกและห่วงโซ่อุปทาน 
ตกเข้าสู่ภาวะชะงักงัน	 หลายประเทศต้อง 
ปดิพรมแดนและปดิประเทศ	และเปน็สาเหตสุำคญั 
ของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง	 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหนัก 
ที่สุดต่อเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่	๒๑	

เร่งดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยา 
ผลกระทบจากโควิด-๑๙
	 สำหรับประเทศไทย	รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวและการส่งออกซึ่งเป็นรายได้สำคัญ 
ของประเทศหายไปอยา่งฉบัพลนั	สง่ผลใหร้ฐับาล 
ได้เร่งรัดออกมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อเยียวยา 
และบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและ 
ผูป้ระกอบการ	โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม	 
ภายใตม้าตรการดแูลและเยยีวยาผลกระทบจาก
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	ตอ่เศรษฐกจิไทย	
ระยะที่	๑	(มติคณะรัฐมนตรีวันที่	๑๐	มีนาคม	
๒๕๖๓)	และระยะที่	๒	(มติคณะรัฐมนตรีวันที่	
๒๔	มีนาคม	๒๕๖๓)	ซึ่งครอบคลุมมาตรการ 
ทีส่ำคญัในหลายดา้น	อาท	ิมาตรการดา้นการเงนิ	
ทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	 การปรับปรุง 
โครงสรา้งหนี	้มาตรการดา้นการคลงั	ทัง้การเพิม่
วงเงนิหกัลดหยอ่นภาษี	การเลือ่นการชำระภาษี	
รวมทั้งมาตรการเงินโอนเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่
ผู้ได้รับผลกระทบ	มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย	
โดยการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา	และการ
ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ 
ผู้ประกอบการและลูกจ้าง	เป็นต้น
	 แม้ว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินมาตรการ 
เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
อย่างต่อเนื่อง	แต่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือ 

และแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน	จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ต้องดำเนินมาตรการระยะที่	๓	 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่	๗	 เมษายน 
๒๕๖๓)	โดยการออกพระราชกำหนด	๓	ฉบับ	ได้แก่
 ๑. พระราชกำหนดใหอ้ำนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แกไ้ข 
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงนิไมเ่กนิ  
๑ ลา้นลา้นบาท	(ประกาศวนัที	่๑๘	เมษายน	๒๕๖๓)	เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื 
เยยีวยาประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ	ทัง้กลุม่ประกอบอาชพีอสิระ	เกษตรกร	 
และกลุ่มเปราะบาง	การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	และการยกระดับ 
ระบบสาธารณสุข	เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับสถานการณ ์
การระบาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง	
 ๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 
ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินไม่เกิน ๕ แสนล้านบาท	 (ประกาศวันที่	 
๑๙	เมษายน	๒๕๖๓)	 เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบ 
วิสาหกิจ	ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	และเป็น 
แหล่งจ้างงานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ	 โดยการให้สินเชื่อเพิ่มเติม 
เพื่อเสริมสภาพคล่อง	รวมถึงการชะลอการชำระหนี้	
 ๓. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน	 
๔	แสนลา้นบาท	(ประกาศวนัที	่๑๙	เมษายน	๒๕๖๓)	เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ 
และสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน	ซึ่งถือเป็นช่องทาง 
ระดมทุนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ	การลงทุน	และการออมของ 
ประชาชน	ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความผันผวนและบรรเทาความเสียหาย 
ทีอ่าจจะนำไปสูค่วามเสีย่ง	ทีจ่ะกระทบตอ่เสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิ 
และระบบการเงินของประเทศ	

เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกรรมการกลั่นกรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้  
	 ตามพระราชกำหนดใหอ้ำนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แกไ้ข 
ปัญหา	 เยียวยา	และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	วงเงนิไมเ่กนิ	
๑	ล้านล้านบาท	มาตรา	๗	ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีเลขาธิการ สศช. เป็นประธานกรรมการฯ	 
รองเลขาธิการ	สศช.	 เป็นเลขานุการ	และผู้แทนสำนักงานบริหาร 
หนีส้าธารณะ	ผูแ้ทนสำนกังบประมาณ	เปน็ผูช้ว่ยเลขานกุาร	โดยมอีำนาจ 
หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานตาม 
แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ 
ตามพระราชกำหนดฯ	
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	 นอกจากนี้	พระราชกำหนดฯ	ดังกล่าว 
ยังกำหนดให้การใช้เงินกู้สามารถนำไปใช้ใน 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญภายใต้กรอบวงเงินที่ 
กำหนดไว	้โดยใหม้หีนว่ยงานรบัผดิชอบในแตล่ะ 
แผนงานเป็นผู้รวบรวมและจัดทำความเห็น 
เสนอคณะกรรมการฯ	รวม	๓	แผนงาน	ได้แก่	
แผนงานที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุ 
ประสงคท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพือ่แกไ้ข 
ปญัหาการระบาดของโควดิ-๑๙	วงเงนิ	๔๕,๐๐๐	
ล้านบาท	 กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ	
แผนงานที่  ๒ แผนงานหรือโครงการที่มี  
วตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอื เยยีวยา และชดเชย 
ให้ แก่ ภาคประชาชน เกษตรกร  และ 
ผูป้ระกอบการ	ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาด 
ของโควิด-๑๙	วงเงิน	๕๕๕,๐๐๐	ล้านบาท	 
กระทรวงการคลังรับผิดชอบ	และแผนงานที่ ๓  
แผนงานหรอืโครงการทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ฟืน้ฟ ู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโควิด -๑๙	 วงเงินไม่ เกิน	 
๔๐๐,๐๐๐	บาท	สศช. รับผิดชอบ  
 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย 
เงินกู้ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ 
ประกอบด้วย	คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ 
พจิารณากลัน่กรองความเหมาะสมของโครงการ 
ภายใต้แผนงานหรือโครงการ	จำนวน	๒	คณะ	 
แบ่งเป็น	 (๑)	ทางการแพทย์และสาธารณสุข	
(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่	 ๑)	 และเยียวยา 
และชดเชยให้กับประชาชน	 เกษตรกร	และ 
ผูป้ระกอบการ	(แผนงาน/โครงการกลุม่ที	่๒)	และ	 

(๒)	ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่	๓)	 
ส่วนอีก	๒	คณะ	ได้แก่	คณะอนุกรรมการ	 เพื่อทำหน้าที่ 
ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่าย 
เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ	และคณะอนุกรรมการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินการภายใต้พระราช
กำหนดฯ	
     คณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะนี้  มี  สศช. 
เป็นฝ่ายเลขานุการ รวมถึงกำหนดให้ใช้ระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช.  

เปน็ระบบฐานขอ้มลูหลกัใหห้นว่ยงานรบัผดิชอบจดัสง่ขอ้เสนอแผนงาน/ 
โครงการ	การจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบ	และการติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ	ตลอดจนเป็นระบบ 
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การอนุมัติและการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ	 ในเว็บไซต์	 
	Thaime.nesdc.go.th	อีกด้วย	

กรอบแนวคิดการดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม
 สศช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบแผนงานที่ ๓ ได้จัดทำ 
กรอบแนวคิดการดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูฯ เสนอคณะรัฐมนตรี 
อนุมัติเมื่อวันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓	สำหรับการพิจารณาในรอบที่	๑	 
วงเงินรวม	๙๒,๔๐๐	ล้านบาท	 โดยจะต้องเป็นแผนงาน/โครงการ 
ที่ยึดการดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area Based) เป็นหลัก มุ่งเน้น 
ให้เกิดการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพของประชาชน	ชุมชน 
ในพื้นที่ต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน	 
และผลผลิตทางการเกษตร	 โดยใช้เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	และ 
การยกระดับการพัฒนาในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ 
และมีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน 
ในระดับฐานราก	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรสมัยใหม่ที่เชื่อมโยง 
ไปสูภ่าคอตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	อาท	ิอตุสาหกรรมอาหาร	อตุสาหกรรมชวีภาพ	 
และมุ่งเน้นการพัฒนาภาคท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มี 
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	
	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	
ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง	และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในวงกว้าง	 
และมีความรุนแรงยืดเยื้อมากขึ้น	การพัฒนาประเทศในช่วงครึ่งหลัง 
ของแผนฯ ๑๒ และตอ่เนือ่งไปถงึแผนฯ ๑๓ จงึต้องใหค้วามสำคญักับ 
การแกไ้ขสถานการณว์กิฤตทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมเปน็ลำดบัแรก  
เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมา 
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ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขมากที่สุด	 หลังจาก 
เยียวยาบรรเทาความรุนแรงหรือหยุดยั้ ง 
การลุกลามของวิกฤตได้แล้ว	 จำเป็นต้องมี 
การทบทวนและกำหนดตำแหนง่เชงิยทุธศาสตร ์
ของประเทศใหม่ (Strategic	Repositioning)	 
ตามแนวทางที่ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่ 
เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้มชีวิตวิถีใหม่ในอนาคต

บทเรียนวิกฤตโควิด-๑๙ สู่ความ 
ปกติ ใหม่ (New Normal) และ 
การดำเนินชีวิตด้วยวิถีใหม่ 
	 สศช.	 ได้จัดทำเอกสารประกอบการ 
ประชมุประจำป	ี๒๕๖๓	เรือ่ง	“ครึง่ทางแผนฯ	๑๒	 
เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถี ใหม่” 	 สรุปว่า 
การพัฒนาประเทศในอนาคตได้ปรับเปลี่ยนไป 
ตามเงื่อนไขปัจจัยแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม	 
เป็นเงื่อนไขที่ตอกย้ำให้ทุกคนในสังคมโลก 
ตระหนักถึงการสร้างสมดุล	และการสร้างความ 
รว่มมอืกนัอยา่งแทจ้รงิ	หลกัการของการวางแผน 
การพัฒนาประเทศในระยะหลังสถานการณ์ 
โควิด-๑๙	มีดังนี้	
 ๑. สร้ า งสมดุ ลของมนุษย์ และ 
ธรรมชาติ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙	 
กระตุน้เตอืนใหท้กุประเทศในโลก	ตระหนกัและ 
ใหค้วามสำคญักบัการสรา้งสมดลุของการพฒันา 
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวมากขึ้น
  ๒. สร้ า งสมดุลของปฏิสั มพันธ์  
ระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม	 เกิดการสร้าง 
ความรว่มมอืระหวา่งกนัตัง้แตร่ะดบัปจัเจกบคุคล	 
สังคม	ประเทศ	จนถึงระดับโลกในการหยุดยั้ง 
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างพอเพียง  
ประเทศไทยหนักลบัมาใสใ่จกบัการพฒันาประเทศ 
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	โดยการ 
พึ่ งพาตนเองให้มากที่สุดบนหลักการของ 
ความพอเพียง	 ความมีเหตุผล	พอประมาณ	
และมีภูมิคุ้มกัน

แนวทางใหม่การพัฒนาประเทศช่วงหลังของแผนฯ ๑๒ 
และเชื่อมสู่แผนฯ ๑๓
	 เอกสารประกอบการประชุมประจำปี	๒๕๖๓	ของ	สศช.	เสนอ
ว่าประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาในช่วงที่เหลือของ
แผนฯ	๑๒	ใหม่	เพื่อปรับจุดอ่อน	ผนวกกับการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสใน
การยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ	และเสรมิจดุแขง็เดมิ	
สร้างจุดแข็งใหม่	เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในเส้นทาง
ใหม่	ดังนี้
 ๑. ปรับจุดอ่อนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อสนับสนุน 
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถ 
รองรับความปกติใหม่	ลดความเหลื่อมล้ำ	และเกิดความยั่งยืน
  (๑) ยกระดับคุณภาพ และขยายผลการพัฒนารัฐบาล 
ดิจิทัลให้เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการของประชาชน  
โดยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้เข้าสู่ 
ทุกพื้นที่ในประเทศ	การพัฒนาระบบข้อมูลต่าง	ๆ	ของภาครัฐให้มี 
ความทันสมัย	น่าเชื่อถือ	และเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน	รวมถึง 
การพัฒนาระบบและสื่อออนไลน์	
  (๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ เพื่อวางฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา 
เศรษฐกจิและสงัคม	โดยเสรมิหนนุภาคเกษตรใหม้คีวามเขม้แขง็	สามารถ 
ยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และมาตรฐาน	รวมทั้ง 
ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น	ส่งเสริม 
การให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนในทุกระดับ	 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินฐานราก	ตลอดจนพัฒนา 
และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ	SME	ให้เป็น	Smart	SME	
  (๓) ฟืน้ฟแูละพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	เพื่อความยั่งยืน
  (๔) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ให้พร้อมรับวิกฤต
 ๒. เสริมจุดแข็งเดิม สร้างจุดแข็งใหม่ เพื่อสร้างโอกาส 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ และยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในสงัคมใหด้ขีึน้
  (๑) เสริมจุดแข็งเดิม	 โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกจิฐานราก	ในระดบัทอ้งถิน่และชมุชนควบคูไ่ปกบัการกระจาย 
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค	และสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อวางรากฐานสำหรับ 
การพฒันาและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยขีัน้สงู	เพือ่พฒันาอตุสาหกรรม 
หรือบริการใหม่ๆ
  (๒) สร้างจุดแข็งใหม่ โดยการยกระดับการท่องเที่ยวที่มี 
คุณภาพและปลอดภัย	สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
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ดา้นบรกิาร	โดยเฉพาะบรกิารแหง่อนาคต	สง่เสรมิ 
การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะ 
วิสาหกิจเริ่มต้น	 (Start-Up)	ที่ใช้เทคโนโลยี 
ในการประกอบธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	ส่งเสริม 
ระบบเศรษฐกจิแบง่ปนัแบบพีช่ว่ยนอ้งโดยสง่เสรมิ 
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ 
ให้สังคม	และฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด-๑๙

๗ ทศวรรษแห่งความพากเพียร 
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๘ ด้วยความภาคภูมิ
	 นับจากวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๔๙๓	 
ที	่“สภาเศรษฐกจิแหง่ชาต”ิ ไดร้บัการสถาปนา 
ขึน้มา	เพือ่ใหค้วามเหน็และคำแนะนำแกร่ฐับาล 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยมี	“สำนักงาน 
สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ”	เป็นหน่วยดำเนินการ 
ของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	และในปี	๒๕๐๒	 
รัฐบาลได้เพิ่มบทบาทสำคัญในการจัดทำแผน 
พัฒนาประเทศ	และเปลี่ยนชื่อเป็น	“สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” แม้ว่า 
งานวางแผนพฒันาจะเปน็ภารกจิใหมท่ีไ่มคุ่น้เคย	 
แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการ 
บรหิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต	ิผูบ้รหิาร 
และเจา้หนา้ทีข่องสำนกังานฯ	ชว่ยใหแ้ผนฉบบัแรก 
เสร็จลุล่วงไปด้วยดี	 และใช้พัฒนาประเทศ 
ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง	
	 ช่วงทศวรรษที่	๓	 ในปี	๒๕๑๕	ได้มี 
การปรับปรุงระเบยีบบรหิารราชการของประเทศ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	สำนกังานฯ	ไดเ้ปลีย่นชือ่ 
อีกครั้งหนึ่งเป็น	“สำนักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	เป็นการเน้นถึงความสำคัญ 
ของการพัฒนาด้าน	“สังคม”	 ควบคู่กับการพัฒนา	“เศรษฐกิจ” 
อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น	ภายหลังจากที่ได้เพิ่มคำว่า	“สังคม”	ในแผนพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๔)	แล้ว	 
ทั้งนี้	ภารกิจหลักของสำนักงานฯ	ยังคงเป็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ	 
และการวิเคราะห์โครงการพัฒนาต่าง	ๆ		
	 ตอ่มาในชว่งของทศวรรษที	่๗	สำนกังานฯ	ไดร้บัมอบหมายภารกจิ 
จากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป 
ประเทศ	จงึได้มกีารตราพระราชบญัญติัสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๑	เปลีย่นรปูแบบการบรหิาร	จาก	“คณะกรรมการ”  
เป็น	“สภา”	และเปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น	“สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
	 ปลายปี	๒๕๖๒	อันเป็นช่วงปลายของทศวรรษที่	๗	 ได้เกิด 
การระบาดของโรคอุบัติใหม่	“โควิด ๑๙”	 เป็นความท้าทายของ 
มนุษยชาติที่จะต้องเอาชนะเชื้อโรคนี้ให้ได้	และต้องกลับมาคิดทบทวน 
ถึงการพัฒนาประเทศในยุคนิวนอร์มัล	ซึ่งหลักการสำคัญที่เป็นพื้นฐาน 
สำหรบัการพฒันาประเทศไทยในระยะตอ่ไป	จะตอ้งนอ้มนำ	“ปรชัญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็นแนวทางอย่างต่อเนื่อง	โดยอยู่บนหลักการ 
ของความมีเหตุผล	 ความพอเพียง	 พอประมาณ	 และมีภูมิคุ้มกัน	 
และบนพื้นฐานในการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่อาจพลิกผันได้ตลอดเวลา	โดยสามารถ 
ปรับตัวเพื่อฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว	และตั้งหลักให้เดินต่อไปข้างหน้าอย่าง 
มัน่คง	หรอื	“ลม้แลว้ ลกุไว”	เพือ่ใหป้ระเทศไทยมคีวามเทา่ทนั	สามารถ 
ประเมนิบรบิทแวดลอ้มตา่ง	ๆ 	เพือ่พรอ้มรบัและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้	 
ขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในการรับรู้ โอกาสที่ ผ่ านเข้ ามาหรือ 
สร้างโอกาสใหม่	ๆ	ที่เป็นประโยชน์จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 ๗๐	ปี	ในการทำงานพัฒนาประเทศของสภาพัฒน์	ได้ผ่านร้อน	 
ผ่านหนาว	ฝ่าพายุกระหน่ำ	และได้รับความสำเร็จ	จนหล่อหลอมให้เป็น 
สภาพัฒน์ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในวันนี้	 โดยได้รับมอบหมาย 
ภารกจิเพิม่ขึน้เปน็ระยะ	ๆ 	ตอ้งใชค้วามรูท้างวชิาการและความพากเพยีร 
ในการปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 แม้ว่าสภาพัฒน์จะสูงวัยไปตามโครงสร้างของประชากรไทย	 
แตป่ระสบการณท์ีท่รงคณุคา่จะเพิม่พนูมากขึน้ตามกาลเวลาทีผ่า่นเขา้มา	 
และจะไม่หยุดนิ่งในการเสริมสร้างศักยภาพให้มีความรู้	ทักษะ	และ 
เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	 
เพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาประเทศไทยและคนไทยก้าวสู่ 
ความมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืตอ่ไปในทศวรรษที่	๘	และทศวรรษตอ่	ๆ 	ไป 
ของสภาพัฒน์ด้วยความภาคภูมิใจ	
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ส่วน

	 นำเสนอบทสัมภาษณ์ผู้นำของสภาพัฒน์	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมอยู่ในเหตุการณ์ 
ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาและในปัจจุบัน	 เพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ 
และเบื้องหลังการดำเนินงานพัฒนาประเทศ	ตลอดจนทัศนะ	มุมมอง	และข้อเสนอแนะต่อทิศทาง 
การพฒันาประเทศในอนาคต	เพือ่พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง	โดยการสมัภาษณป์ระธานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และเลขาธิการ	สศช.	ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

๔
เหลียวหลังแลหน้า
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ดร.ทนง  พิทยะ
อดีตประธานกรรมการ สศช.

การพัฒนาประเทศ
ต้องเน้นการทำงานเชิงกลยุทธ์



สภาพฒัน ์หนว่ยงานทีเ่ปน็หวัใจสำคญัของงาน 
พัฒนาประเทศ
 ในมุมมองของผม สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่เป็น 
หวัใจสำคญัของงานพฒันาประเทศ ตัง้แตท่ีม่กีารตัง้สภาพฒัน ์
ขึ้นมาในปี ๒๔๙๓ โดยช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศ 
มกีารพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และสภาพฒันม์บีทบาท 
จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมทั้ง 
วางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ผมว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของ 
การพฒันาประเทศ เมือ่ผมไดศ้กึษาและมองยอ้นหลงักลบัไป  
ถ้าไม่มีสภาพัฒน์ ประเทศไทยคงจะไม่พัฒนาเหมือน 
ทุกวันนี้ ประกอบกับผู้นำในสมัยนั้นสามารถรวบรวม 
นักพัฒนาเก่ง ๆ ของประเทศเข้ามารวมกันในทุกระดับ  
ทั้งในกระทรวงเศรษฐกิจและบุคลากรของสภาพัฒน์เอง  
จงึเกดิเปน็ทมีเวริค์ทีย่ิง่ใหญม่าก ทีช่ว่ยใหก้ารพฒันาประเทศ 
เริ่มไขลานเริ่มต้นขึ้นมาได้ 

จุดเริ่ม... ได้เห็นบทบาทสำคัญของสภาพัฒน์
 จุดที่ ๒ ที่ผมเห็นชัดตลอด ๗๐ ปี คือในช่วงที่  
พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี สภาพัฒน์ 
และทมีเศรษฐกจิของรฐับาลเปน็ทมีทีย่ิง่ใหญม่าก โดยเฉพาะ 

ท่าน ศ.ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต เป็นประธานกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่านช่วยผลักดัน 
ใหเ้กดิโครงการมาบตาพดุในยคุโชตชิว่งชชัวาล เปน็จดุเริม่ตน้ 
ที่สภาพัฒน์ เข้ามามีบทบาทร่วมกับทีมเศรษฐกิจของ 
นายกรัฐมนตรี และสามารถผลักดันโครงการที่สำคัญ ๆ  
นำพลังงานของชาติมาใช้ เพื่อสร้างความเจริญขั้นพื้นฐาน 
ให้แก่ประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 ถา้ไมม่ทีา่น ดร.เสนาะ  อนูากลู เลขาธกิารสภาพฒัน ์ 
ไม่มีบุคลากรอย่างท่าน ศ.ดร.สิปปนนท์ และทีมเศรษฐกิจ 
ที่มีในตอนนั้น คงจะไม่เกิดการพัฒนา ขณะนั้นผมอยู่ 
ธนาคารทหารไทย ท่าน ศ.ดร.สิปปนนท์ ได้นัด ๖ ธนาคาร 
เขา้ประชมุหารอืเพือ่รว่มกนัลงทนุในการสรา้งโรงงานแยกกา๊ซ  
เนื่องจากประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติแต่เราเผาทิ้งไป 
มหาศาล ทา่นจงึมดีำรใิหม้โีครงการสรา้งโรงงานแยกกา๊ซขึน้  
ซึ่งโมเดลที่ท่านวางไว้ ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญมากที่โรงงาน 
แยกกา๊ซเปน็ตวักลางระหวา่งผูผ้ลติและผูซ้ือ้วตัถดุบิ แตไ่มไ่ด้ 
รับการยอมรับจากต่างประเทศ ไม่มีใครยอมให้เงินกู้   
ทา่น ศ.ดร.สปิปนนท ์จงึขอให ้๖ ธนาคารรวมกนัใหเ้งนิกูจ้ำนวน  
๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแยกก๊าซขึ้น 

 ดร.ทนง พิทยะ ได้ร่วมงานกับสภาพัฒน์ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๘ โดยท่านเป็นผู้บุกเบิกนำแนวคิดการทำงานเชิงกลยุทธ์ 
และหลักวิชาการทางการบริหารมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ช่วยให้สภาพัฒน์มีแนวทางในการบริหารงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้กรรมการสภาพัฒน์ภายใต้การนำของท่านได้ร่วมผลักดันแผนงาน 
และโครงการที่สำคัญมากมาย อาทิ นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแนวทางการพัฒนา 

เครือข่ายวิสาหกิจของไทย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำมาตรฐานโรงแรมไทย 
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

 ทา่นเปน็ผูท้ีม่วีสิยัทศัน ์ไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็นกัการเงนิการธนาคาร 
ชัน้คร ูและเคยดำรงตำแหนง่ทีส่ำคญั อาท ิรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั  
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์ประธานกรรมการกำกบัตลาดหลกัทรพัย ์ 
และประธานกรรมการบรษิทัการบนิไทย จำกดั (มหาชน) ปจัจบุนัทา่นเปน็ 
อาจารยส์อนทีส่ถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และยงัคงตดิตามการทำงาน 
ของสภาพัฒน์อย่างสม่ำเสมอ
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เพือ่ขออนมุตั ิซึง่เปน็สิง่ทีส่ำคญัทัง้ ๒ ดา้น  
แต่สิ่งที่ผมมองคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  
จะเห็นว่าพอเริ่มวางแผนไปทุก ๆ ๕ ปี  
แผนกลายเปน็ระบบราชการ ระบบทีท่กุคน 
ต้องทำ ซึ่งทุกคนทำแบบ “ทำ” แต่ว่า 
ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่ 
เกิดขึ้น 
       ผมจึงให้คำถามหลัก ๆ แก่สภาพัฒน์ 
ขณะนั้นว่า ถ้ารัฐบาลอยากจะสนับสนุน 
อุตสาหกรรม ๕ ประเภท เพื่อให้สามารถ 

แข่งขันกับโลกได้ ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ไว้หรือไม่  
ซึ่งทั้งในสภาพัฒน์เองและหน่วยงานภายนอก  
ไม่ได้มีการศึกษาไว้ หลังจากนั้นต้องใช้เวลาเกือบ  
๒ ปี กว่ารัฐบาลจะยอมให้ใช้เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  
เหรยีญสหรฐั เพือ่เชญิ ไมเคลิ อ ีพอรเ์ตอร ์มาสรา้ง 
โมเดลใหป้ระเทศไทย ซึง่มสีภาพฒันเ์ปน็แกนหลกั 
และดึงสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาทำงานร่วม 
ศึกษากับทีมของไมเคิล อี พอร์เตอร์ ใช้เวลา ๒ ปี  
กว่าโมเดลจะสำเร็จ ทำให้ได้ ๖ อุตสาหกรรม 
และเราสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อน  

ตามด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เกษตร  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เริ่มโตขึ้น
 เราสามารถพฒันา ๔ ใน ๖ อตุสาหกรรมนีใ้หเ้ตบิโต 
และแข่งขันได้ ถือว่ายิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ของประเทศไทยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ กลับเติบโต 
ขึ้นมาใหม่ถึงร้อยละ ๕-๖ ได้อีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าเป็นระดับ 
ที ่๓ ของบทบาทสภาพฒัน ์ทีท่ำสิง่ทีไ่มเ่คยทำ คอืเริม่นำแผน 
ที่เคยวางแบบเป็นการดำเนินงานตามปกติ ให้ออกมา 
เป็นแผนที่มีกลยุทธ์ นั่นคือสิ่งสำคัญ 
 ตอนที่ผมอยู่สภาพัฒน์ ปัญหาแรกคือทำอย่างไร 
ใหธ้รุกจิแขง่ขนักบัโลกได ้อกีดา้นหนึง่คอืทำอยา่งไรใหค้นจน 
มีสถานะดีขึ้น แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างไร เราจึง 
วางแผน แต่แผนนั้นไม่เคยดำเนินการได้ จะสังเกตได้ว่า 
คนจนแย่ลง คนรวยอยู่ในระดับสูงมากขึ้น คนระดับกลาง 
ค่อย ๆ ลดอำนาจในการบริโภคเป็นต้น อะไรเกิดขึ้น เราไม่รู้ 
จะกระตุ้นตรงไหน เราไม่รู้จะมีกลยุทธ์ที่ดีตรงไหนบ้าง 

 ตอนนั้นทั้ง ๖ ธนาคาร ยังไม่เข้าใจว่าการสร้าง 
โรงงานแยกก๊าซมีความสำคัญแค่ไหน แต่เนื่องจากเป็น 
คำขอร้อง และเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ  
จึงพร้อมให้ความร่วมมือ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็น 
จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย  
จากการที่ท่านเป็นวิศวกร ทำให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ทำจะช่วย 
ให้เกิดผลระยะยาวต่อประเทศ ผมว่านี่คือความสำเร็จ 
ที่สำคัญมากในการพัฒนาประเทศขั้นที่ ๒ คือการสร้าง 
สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นบทบาทสภาพัฒน์

งานแรกกั บสภาพัฒน์  ศึ กษา แนวทาง 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลก
 ผมได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเมือ่ป ี๒๕๔๔ ขณะนัน้หนา้ทีห่ลกั 
ของสภาพัฒน์คือ การรวบรวมข้อมูลผลผลิตของประเทศ  
และคอยประเมินโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ ครม.  
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 จรงิ ๆ  แลว้สภาพฒันส์ามารถทำได ้ 
เพียงแต่ต้องร่วมมือกับคนอื่น คือผมมองว่า 
การวางแผนกลยุทธ์ที่สำเร็จได้ ไม่ใช่ 
แค่มีคนวางแผนและมีคนรับแผนไปทำ  
แต่วิธีการทำให้สำเร็จนั้นจะกระตุ้นให้ 
คนที่รับแผนไปทำต้องแก้ไขอะไรบ้าง  
ถ้าเราถามว่าแผนที่ส่งไปแต่ละกระทรวง 
เขาควรจะแก้ไขตัวเองอย่างไรให้สามารถ 
ทีจ่ะทำใหแ้ผนนัน้เพิม่ผลผลติของประเทศได ้ 
กระจายรายไดไ้ดด้ขีึน้ แกไ้ขความยากจนได ้ 
แก้ไขความสามารถในการแข่งขันซึ่งด้อยลงได้ พอไม่มี 
กลยุทธ์จึงโยนปัญหากลับมาที่แผนของสภาพัฒน์ เนื่องจาก 
แต่ละกระทรวงแจ้งว่ามีหน้าที่เท่านี้ มีงบประมาณจำกัด  
ทำให้ไม่มีการประสานงานกัน

สภาพัฒน์ต้อง เปลี่ ยน แผนพัฒนา เป็ น 
แผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัล 
ระดับหมู่บ้าน
 สำหรับการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ  
ผมมองว่าสภาพัฒน์ต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโลก 
เปลี่ยนไปมาก ธุรกิจในโลกเริ่มเข้าหากันโดยใช้ดิจิทัล 
และเทคโนโลยีทั้งหลาย ผมเคยมองว่าตอนผมเริ่มต้น 
กองทุนหมู่บ้าน คือวิธีการที่จะทำให้หมู่บ้านแต่ละแห่ง 
คำนึงถึงเศรษฐกิจของตนเอง สร้างชุมชนเศรษฐกิจให้ได้  
ความฝันของผมคือ กองทุนหมู่บ้านจะเริ่มต้นโดยมีคณะ 
กรรมการ ซึ่งมี ๑๐ กว่าคน มีทั้งนายธนาคาร ครู ผู้ใหญ่บ้าน  
และลูกบ้าน แล้วฟันเฟืองคือพวกเขาไม่เพียงแค่สามารถ 
ปล่อยเงินกู้ แค่คนละ ๒๐,๐๐๐–๓๐,๐๐๐ บาท แล้วนำเงิน 
คืนจากผลผลิตที่มี แต่ว่าเขาสามารถที่จะรวบรวมข้อมูล 
ให้รัฐได้ ว่าหมู่บ้านเขาเลี้ยงไก่กี่ตัว เลี้ยงหมูกี่ตัว ปลูกข้าว 
ได้กี่เกวียน ปลูกอะไรได้บ้าง ผลผลิตที่เขามีคืออะไรบ้าง 
 ผมบอกสภาพัฒน์ว่ าถ้ า เราได้ข้อมูล เหล่ านี้   
เราสามารถจะเชือ่มโยงหมูบ่า้น ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ หมูบ่า้น 
เข้าด้วยกัน ถ้าทุกหมู่บ้านมีข้อมูลเศรษฐกิจทั้ งหมด  
สภาพัฒน์จะมีจีดีพีของหมู่บ้าน มาถึงตำบล ถึงจังหวัด 
ที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันสามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ 
ได้แล้ว นี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดว่า สภาพัฒน์มีความ 
สามารถทีจ่ะสรา้งระบบขอ้มลูใหม ่ไมใ่ชแ่คจ่ดีพีใีนปจัจบุนั  

ระบบข้อมูลระดับหมู่บ้านขึ้นมาถึงระดับตำบล ระดับ 
จังหวัด และระดับประเทศ ผมว่ามีอะไรอีกมากมาย 
ที่สภาพัฒน์สามารถจะสร้างและแยกปัญหาของแต่ละ 
หมูบ่า้นสง่ขอ้มลูแกร่ฐับาล สิง่ทีเ่ราตอ้งการคอืแตล่ะหมูบ่า้น 
ต้องการอะไรและเขาทำอะไรอยู่ 
 เราเคยทำ SMLs (Small Medium Large scale)  
ว่าแต่ละตำบลต้องการอะไร แต่พอถึงเวลาทำโครงการ/ 
แผนงานเพื่อของบประมาณจะเหมือนกันหมด เพราะว่า 
นายอำเภอเป็นคนไปช่วยคิดแทน ดังนั้นหน้าที่เราคือ 
รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจแต่ละหมู่บ้านให้ได้ ว่าเขาเติบโต 
ขนาดไหนในแต่ละปี จะช่วยให้เราเริ่มรู้ว่ากองทุนหมู่บ้าน 
ที่เขาใช้ได้ผลหรือไม่ ชาวบ้านต้องการหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ 
ชุมชนเศรษฐกิจกลายเป็นชุมชนที่สามารถจะพัฒนาได้  
ผมกำลังพูดถึงดิจิทัลเทคโนโลยีว่าเราใช้เป็นไหม สามารถ 
เชือ่มโยงแสนหมูบ่า้นนีเ้ขา้ดว้ยกนัไดไ้หม แลว้เราแยกไดไ้หม 
วา่หมูบ่า้นไหนตอ้งการอะไรทีร่ฐัควรจะเขา้ไปชว่ยเหลอื จะทำ 
อย่างไรให้เขามีเหลือเพื่อจะขายให้คนอื่นได้ 
 ตอนนัน้เราจงึมหีนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ ์เพือ่จะชว่ย 
ใหช้าวบา้นสามารถแขง่ขนัในตลาดได ้แตไ่มเ่คยประเมนิผลเลย 
ว่าการดำเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหน คือเราจะมองความ 
สามารถในการแข่งขันในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ต้องดูว่าเขาผลิตอะไร เขาขายได้ไหม ตลาดมีไหม สิ่งเหล่านี้ 
คือความรู้ซึ่งสภาพัฒน์อาจจะเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ภาพรวม แต่ เศรษฐกิจในภาพรวมนั้นประกอบด้วย 
หนว่ยเศรษฐกจิยอ่ย ๆ  ทัง้ประเทศ สภาพฒันจ์งึตอ้งดพูืน้ฐาน 
ของเศรษฐกิจย่อย ๆ ด้วย จึงจะเห็นภาพการพัฒนา 
ที่ชัดเจน 
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 สมยัทีท่ำโมเดลเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั  
(Competitiveness Model) กลยุทธ์จะเน้นเฉพาะ 
ธรุกจิใหญ ่ๆ  ทีต่อ้งการแขง่กบัโลกจงึทำไดง้า่ยกวา่ แตถ่า้เรา 
เน้นกลยุทธ์สำหรับแต่ละหมู่บ้านให้เศรษฐกิจโตขึ้น ตอนนี ้
เราไม่มีข้อมูลอย่างเพียงพอ เราอาจจะพอมีข้อมูลคร่าว ๆ  
จึงไม่สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ เพราะไม่มีคนรวบรวม 
ข้อมูลเหล่านี้ เราเคยพยายามทำข้อมูลของแต่ละภาคขึ้นมา  
ทำข้อมูล GDP ของจังหวัด ซึ่งช่วยให้ได้ตัวชี้วัดบางอย่าง 
 เมื่อไม่มีการศึกษาและประเมินผลว่าควรจะทำ 
อย่างไรต่อ รัฐบาลจึงสุ่มเอา กลยุทธ์ที่ใช้จึงเป็นกลยุทธ์ 
ที่ไม่ได้ผล เพราะขาดผลการศึกษาอย่างละเอียดจาก 
นักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ได้ผลต้องดูตัวอย่างสมัยท่าน 
พลเอก เปรม ทำอยา่งไรใหม้คีนในรฐับาล และรฐัมนตรเีศรษฐกจิ  
มนีกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  มตีวัแทนจากผูว้างแผน  
เช่น ทีดีอาร์ไอและสภาพัฒน์มาร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ 
การพัฒนา จะสังเกตได้ว่าการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีต้อง 
ได้ข้อมูลจากทีมวิชาการ จากผู้ที่ทำการศึกษาละเอียด 
และจากรัฐมนตรี  ในที่สุดแล้วจะทราบงบประมาณ 
การจัดลำดับความสำคัญ และผลประโยชน์ว่าควรเป็น 
อย่างไร 

ต้องลดเกษตรกร แต่เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
 ผมคิดว่าประเทศไทยต้องลดประชากรภาคการ 
เกษตรลง พร้อม ๆ กับเคลื่อนย้ายประชากรภาคการเกษตร 
ไปสู่อุตสาหกรรมและบริการในเมืองใกล้ ๆ ที่เขาอยู่ โดยเรา 
จะพฒันาเมอืงไปพรอ้ม ๆ  กนั กลยทุธน์ีย้ิง่ใหญม่าก แตถ่า้ไมม่ ี
แผนและกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะไม่สามารถลดได้ ที่ผ่านมา 
เราปลอ่ยใหก้ลไกทางการตลาดทำงาน แตก่ลไกทางการตลาด 
ทำไม่ได้เพราะภาคการเกษตรของไทยเมื่อพบกับภัยแล้ง 
รฐับาลยงัคงตอ้งนำเมด็เงนิไปใสใ่ห ้หรอืราคาขา้วในตลาดโลก 
ผันผวน รัฐบาลต้องไปค้ำประกันราคา ต้องรับจำนำข้าว  
พอถึงเวลาจึงไม่สามารถลดประชากรภาคการเกษตรได้  
เพราะเกษตรกรทำแบบเดิม เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตเหมือนเดิม  
สุดท้ายจนเหมือนเดิม 
 เมื่อจนเหมือนเดิมจึงเป็นคอขวดของการพัฒนา 
ประเทศ เพราะอำนาจการบริโภคไม่ได้เกิดทั้งประเทศ  
จะเกิดเฉพาะในเมือง ในที่สุดพอคนจนไม่มีอำนาจในการ 

บริโภค เมืองในภาคชนบทแย่ลงอีก SMEs ภาคชนบทพัง 
เราจะเห็นว่า ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา นี่คือปัญหาภาคชนบท  
ที่ค่อย ๆ ดันให้ SMEs เสียหายไปด้วย และปรับตัวไม่ทัน 
การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของเทคโนโลยใีหม ่ๆ  ทัง้ทีท่กุคนใช ้
สมารท์โฟนเปน็ ใชไ้ลนเ์ปน็ สนกุกบัสิง่เหลา่นีไ้ด ้แตไ่มส่ามารถ 
หาเงินจากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ 

 Smart Farmer ของประเทศญี่ปุ่น คือคนหนึ่งคน 
ใช้รถแทรกเตอร์หรือเครื่องมือทุกอย่างดูแลที่ดินได้  
เป็นร้อย ๆ ไร่ เพียงคนเดียว และสามารถเลี้ยงครอบครัว 
ได้หมด เราฝันว่าจะกลายเป็นเกษตรกรแบบในฮอกไกโด  
อเมริกา ญี่ปุ่น ผมมองว่าเราลดประชากรในภาคเกษตร 
จากร้อยละ ๔๐ ให้เหลือร้อยละ ๒๐ ลดลงร้อยละ ๒ ต่อปี  
ก็เก่งแล้ว ต้องใช้เวลา ๑๐ ปี แต่ลดลงมาครึ่งหนึ่งได้ 
อาจจะใช้เวลาถึง ๑๕ ปี แต่ถ้ายังไม่มีใครเริ่มทำ ไม่มีกลยุทธ์ 
ที่จะทำ เมื่อถึงเวลาเราจะลดไม่ได้ เพราะว่าในเมืองเริ่ม 
มีความต้องการแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ระบบอุตสาหกรรม 
เริม่ใชหุ้น่ยนต ์(Robot) มากขึน้ สงัคมใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้  
แรงงานเหลา่นีก้ก็ลบัไปอยูช่นบท กลบัไปอยูภ่าคการเกษตร  
ไปกินอยู่กับครอบครัวโดยที่เป็นแรงงานแอบแฝง ทำให้ 
มีแรงงานซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จำนวนมาก และแต่ละคน
มีความพอเพียงเขาจึงไม่เดือดร้อน เพราะประเทศไทย 
ไม่ เหมือนประเทศอื่นซึ่ งคนอดตายจากความหนาว  
ความแหง้แลง้ บา้นเราแลง้ไมน่านฝนกม็า เราจงึไมเ่ดอืดรอ้น 
กับการวางกลยุทธ์เพื่อแก้ไขความยากจนมากนัก
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ทำให้พอดี ทำให้พอเพียง และช่วยคนอื่นได้
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานให้แก่ประชาชน 
คนไทย คือ หนึ่ง การสร้างความพอเพียง สอง เหลือแล้ว 
เข้าสู่ตลาด คำว่าพอเพียงไม่ได้พูดถึงว่าทำแค่พอเพียง  
แต่ทำแล้วถ้าเหลือสามารถนำมาช่วยเหลือคนอื่นได้  
มรีะบบตลาดทีจ่ะชว่ยขายของใหเ้ขาได ้ใหเ้ขามฐีานะดขีึน้ได ้ 
เราไมเ่ขา้ใจปรชัญานีด้พีอ ตราบใดไมม่กีารประทว้งของสงัคม  
ไม่มีคนอดอยาก ถือว่าเศรษฐกิจพอเพียงและควรจะภูมิใจ 
เราก็ไม่ต้องทำอะไร 
 ปัญหาคือพอไม่ทำอะไรจะเกิดปัญหาเป็นคอขวด 
ทำใหก้ารพฒันาประเทศไปตอ่ไมไ่ด ้ขา้งบนจะพฒันาไดอ้ย่างไร 
เมือ่ตลาดขา้งลา่งไมม่กีารบรโิภค ทีท่ำไดค้อืสง่ออกตา่งประเทศ  
เราจงึตอ้งสง่ออกประมาณรอ้ยละ ๗๐ ของผลผลติทัง้ประเทศ  
ซึง่ถกูตอ้งหรอืไม ่ในทีส่ดุระยะยาวจะเปน็อยา่งไร พอเศรษฐกจิโลก 
ไม่ดี เรามีปัญหาทันที อย่างปัญหา COVID-19 เกิดขึ้น  
เพราะฐานล่างเพื่อการบริโภคของเราอ่อนมาก นี่คือสิ่งที่ 
เราไม่คิดจะพัฒนาฐานการบริโภคต่าง ๆ ผมมองว่า 
เป็นสิ่งซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน แม้ที่ผ่านมาเราสามารถ 
ลดประชากรภาคเกษตรจากร้อยละ ๖๐ ลงมาเหลือ 
ร้อยละ ๔๐ แต่ติดอยู่ตรงนี้เป็นสิบปีมาแล้ว ยังไม่มีใคร 
เห็นความสำคัญ เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างไร 

โครงสร้างประชากรภาคเกษตรต้องไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐
 ประเทศพัฒนาแล้วคือประเทศซึ่งภาคการเกษตร 
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ไม่เช่นนั้นการบริโภคจะไม่เกิด  
เพราะภาคการเกษตรมีลักษณะที่แปลกคือผลิตมากขึ้น 
ราคาจะตกลง ฉะนั้นจึงไม่ใช่ เรื่องการผลิตมากขึ้น 
แต่การผลิตให้พอเพียงตรงนั้นคือหัวใจ แล้วทำอย่างไร 
จะให้แรงงานการศึกษาเพิ่มผลผลิตในด้านอื่น สร้างมูลค่า 
เพิ่มผลผลิตที่ เขามีอยู่  ผมว่าสิ่ งเหล่านี้ มีอะไรอีกมาก 
ที่สภาพัฒน์นำไปคิดได้ ประกอบกับการรวบรวมข้อมูล  
ขณะนี้สามารถรวบรวมได้ละเอียดมากขึ้นด้วยระบบ 
ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Micro Server) ด้วยเงิน ซึ่งใช้ 
งบประมาณของระบบไม่มาก แต่ต้องการความเชี่ยวชาญ 
ด้านไอที ความต้องการนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ดูแลแค่  
GDP ในภาพรวม แต่สามารถจะดูแล GDP ระดับหมู่บ้าน  

ถ้าทำได้จะเป็นโมเดลโดยอิงอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ที่ปล่อยเงินกู้อยู่ ให้รวมข้อมูลให้ ๑๒ คน ดูแลคนละ  
๒๐๐-๓๐๐ คน
 นี่คือความฝันของผมตั้งแต่เริ่มกองทุนหมู่บ้าน 
ว่ากองทุนหมู่บ้าน คือ หนึ่ง การสร้าง Community  
Banking  ให้ทุกคนมีวินัยทางการเงิน จัดการดูแล 
เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งกู้ธนาคารไม่ได้ สอง เพิ่มผลผลิต 
ที่สำคัญที่จะช่วยให้ผลผลิตที่ตลาดต้องการและมีราคา 
ดีพอ การเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย ทำให้ราคาตก  
เราต้องแข่งขันกับเวียดนามและพม่า เราทำถูกต้องหรือไม่  
นี่คือสิ่งที่เราต้องคิด ผมว่าอุดมการณ์เดิม ๆ ว่าไทยต้อง 
เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกนั้นล้าสมัยแล้ว 
 สิ่งที่สภาพัฒน์ต้องทำคือ ทำอย่างไร จึงจะชี้ 
ให้โลกและคนไทยเห็นว่า กลไกการพัฒนาประเทศไปสู่ 
ประเทศเจริญแล้ว โครงสร้างประชากรภาคเกษตร 
ต้องเป็นอย่างไร เปรียบเทียบให้รัฐบาลเห็น แล้วเราจะไป 
สู่จุดนั้นใช้เวลาอีกกี่ปีเพราะอะไร โครงสร้างเศรษฐกิจ 
ควรจะเปน็อยา่งไร ผลผลติควรจะเปน็อยา่งไร ปรมิาณผลผลติ 
และคุณภาพผลผลิตควรเป็นอย่างไร ที่ผ่านมา SMEs  
ส่วนใหญ่ ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ เพราะอิงอยู่กับชนบท  
อิงกับเกษตรกร 

การพัฒนาต้องใช้วิชาการเข้ามาช่วย
 แมผ่มขายของในตลาดสพุรรณ ปไีหนขา้วด ีราคาด ี 
แมผ่มขายของไดม้าก ปไีหนขา้วดแีตร่าคาไมด่ ีมรีายไดว้นัหนึง่  
๑๐๐ บาท นี่คือความสำคัญของภาคชนบทที่มีต่อ SMEs  
พึง่พากนัและกนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ดงันัน้เราจะมานัง่ดแูลว้ 
บอกว่าต้องช่วย SMEs โดยเอาเงินไปให้ ช่วยไม่ได้หรอก  
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เราต้องช่วยจากระดับหมู่บ้านขึ้นมา โดยเพิ่มผลผลิต 
และคุณภาพสินค้าที่สำคัญ ๆ  ของประเทศ จึงจำเป็นจะต้อง 
มีนักวิชาการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดคล้อง 
กับวัตถุดิบ นี่คือกลยุทธ์ทำอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ 
ในแต่ละหมู่บ้านและตำบล จึงต้องการกระทรวงเศรษฐกิจ 
สภาพัฒน์ นักวิชาการ และคนที่อยูใ่นระดับตำบลร่วมมือกัน   
และต้องกันงบประมาณบางส่วนเพื่อเริ่มต้นให้ ผมว่า 
สิ่งเหล่านี้ไม่ยาก ผมอยู่ในภาคธุรกิจมาเราเห็นธุรกิจโตได้ 
เพราะอะไร ล้มเหลวเพราะอะไร เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเข้าใจ 
ว่ากลยุทธ์นี่คือหัวใจสำคัญ และกลยุทธ์ระดับหมู่บ้านต้อง 
ทำอะไรบ้าง ระดับตำบลต้องทำอะไรบ้าง 
 ผมเข้าใจว่าเหล่านี้อาจจะใหญ่เกินกว่าที่สภาพัฒน ์
จะเข้าไปทำ แต่อย่างน้อยที่สุดให้มีนโยบายว่าควรจะมี 
แผนลดประชากรภาคการเกษตรใน ๔ แผนขา้งหนา้ แผนที ่
จะปรับปรุง SMEs ใน ๔ แผนข้างหน้า เราทำในเรื่อง 
ธุรกิจแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำในเรื่อง SMEs กับเรื่องประชากร 
ภาคการเกษตร ซึ่งจะอิงกับผลผลิต อิงกับ GDP ที่ควร 
จะเปน็ องิกบัความเจรญิของชนบทถา้เราไปปลอ่ยใหเ้ปน็กลไก 
แบบตลาดให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งในความเป็นจริงเป็นตลาด 
ผูกขาด ในต่างจังหวัดผูกขาดโดยผู้มีอิทธิพลไม่กี่คน  

พัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยแีละสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า 
 ตอนนี้โลกเปลี่ยนไป การซื้อขายออนไลน์ทำให้ 
โลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายบุคคลต่อบุคคล ขณะที่ชาวบ้าน 
ทำแบบนั้นไม่เป็น เราคิดแต่จะกำจัดคนกลาง แต่เราใช้ 
เทคโนโลยีทางการผลิต การจำหน่าย และการตลาดไม่เป็น  
ทั้งที่ เรามีสมาร์ทโฟนทั้ งหมด ๑๐๐ กว่าล้านเครื่อง  
ต่อคนมากกว่า ๑ เครื่อง แต่ว่าใช้ประโยชน์ทำเงินไม่ได้  
จึงไม่มีประสิทธิผล (Productivity) รวมถึงทำลาย  
Productivity เสียด้วยซ้ำ เพราะเราอยู่กับเกม  
 เรายังไม่มีวิธีการที่จะประยุกต์ใช้ระบบที่ได้ผล 
ในประเทศอื่น ๆ เข้ากับระบบในประเทศไทย แล้วไทย 
จะเติบโตอย่างไร ขณะนี้ข้อจำกัดของไทยรุนแรงมาก 
เป็นข้อจำกัดของ SMEs กับภาคชนบท เราจะต้องทดลอง 
ใช้ระบบหุ่นยนต์หรือระบบอะไรใหม่ ๆ ซึ่งหากภาค 
อุตสาหกรรมปรับตัวหรือทำไม่เป็นจะแพ้ประเทศอื่น  
ความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจใหม่คืออะไร ผมว่า 

สภาพัฒน์ต้องพัฒนาโมเดลดูแลการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจว่าประเทศไทยจะแข่งขันกับโลก 
อย่างไรต่อไป 
 ภาคการเกษตรของไทยถ้าไม่มีระบบที่ดีและ 
ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางการตลาดจะพัฒนายากมาก  
เพราะตลาดเรามขีนาดเลก็เกนิไป และถา้ไปองิกบัตลาดโลก 
ยิ่งลำบาก เพราะสิ่งที่เราผลิตประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าเรา 
ครึ่งหนึ่งสามารถผลิตได้ นอกจากเราสร้างผลผลิตได้ดี 
กว่าเขา ต้นทุนเราถูกกว่าเขาแต่ถ้าต้นทุนเราแพงกว่า 
เมื่อไหร่จะสู้เขาไม่ได้ ฉะนั้นถ้าเราจะผลิตเพื่อพอเพียง 
ก็ไม่ต้องสนใจต้นทุน เรารู้ต้นทุนและจำกัดไม่ให้สูงเกินไปได้  
เราเพิ่มคุณภาพให้คนได้ ก็ไม่ต้องไปแข่งกับตลาดโลกในแง่ 
ของผลผลิตที่ต่างประเทศทำได้ เหมือนเรา แล้วแข่ง 
เฉพาะสิ่งที่มีคุณภาพอย่างข้าวหอมมะลิ ซึ่งต้องเป็นผลิตผล 
ทางการเกษตรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล  
ภาคการ เกษตรของ ไทยมี จุ ดแข็ งที่ ว่ าทำ ให้ เ กิ ด 
ความพอเพียงของประชากรในการบริโภคสินค้าเกษตร  
มีความพอเพียงในการบริโภคในประเทศแล้วเหลือด้วย  
แต่ไม่ใช่จุดแข็งที่จะไปแข่งขันได้ 
 อย่างประเทศญี่ปุ่นทำไมไม่จำเป็นต้องผลิต 
ให้ข้าวเหลือแล้วส่งออก เพราะเขารู้ว่าสู้เกาหลีใต้ไม่ได้  
ฉะนั้นจึงต้องสร้างระบบเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ  
ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวที่เหลือ โดยแปรรูป 
ออกมาเป็นขนมโมจิ ขนมน้ำตาล ที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว 
ซื้อกลับมา ขนมญี่ปุ่นมีข้าวกับถั่วแดงกับน้ำตาลเป็น 
องค์ประกอบหลัก ๆ แค่นั้นเอง แต่เขาสามารถทำขนมได้ 
เปน็ ๑,๐๐๐ ชนดิ ดว้ยหบีหอ่ ความสวยงาม กลิน่ และรสชาต ิ
ซึง่เขาปรบัปรงุดว้ยวตัถดุบิ ๓ ชนดิ ทีเ่ขามอียู ่แตป่ระเทศไทย 
มีความหลากหลายกว่ามาก แต่เราสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้  
เราคิดแต่จะส่งออกสินค้าปฐมภูมิของเรา 
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 สภาพัฒน์ควรแนะนำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
ผลผลิตเหล่านี้แทน เพราะที่ผ่ านมาประเทศไทย 
เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลไปมาเลเซีย แต่มาเลเซีย 
คอืประเทศทีท่ำชอ็กโกแลตสง่ออก สนิคา้ทีเ่พิม่มลูคา่เหลา่นี ้
กลับไปเกิดที่ประเทศมาเลเซีย ทำไมไม่เกิดที่ประเทศไทย  
ทำไม SMEs ของเราไมท่ำชอ็กโกแลต เปน็เพราะเราไมส่นใจ 
ราคาน้ำตาลในประเทศ เราปลอ่ยใหร้าคานำ้ตาลในประเทศ 
สูงกว่าราคาน้ำตาลในโลก แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหา 
สำหรับผู้บริโภครายย่อย แต่สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ 
น้ำตาล เมื่อต้นทุนน้ำตาลแพงกว่าที่มาเลเซีย ทั้ง ๆ ที่เป็น 
นำ้ตาลจากเมอืงไทย เราจงึไมส่ามารถสรา้งโรงงานชอ็กโกแลต  
หรือโรงงานของหวานในเมืองไทยได้ 

สภาพัฒน์ควรจัดลำดับความสำคัญของ 
โครงการ
 นอกจากนี้ สภาพัฒน์มีหน้าที่คอยประเมินโครงการ 
พัฒนาใหญ่ ๆ ว่าควรให้ผ่านหรือไม่ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี 
พจิารณา ผมคดิวา่ยงัไมเ่พยีงพอ สภาพฒันค์วรจะพจิารณา 
ด้วยว่าแต่ละโครงการที่ เสนอเข้ามาโครงการไหน 
ควรจะเกิดก่อน โครงการไหนควรจะเกิดทีหลัง เนื่องจาก 
งบประมาณที่เรามีอยู่จำกัด สภาพัฒน์จึงต้องจัดลำดับ 
ความสำคัญของโครงการให้ได้ โดยต้องทำให้แผนพัฒนาฯ  
เปน็แผนกลยทุธใ์หไ้ดว้า่ โครงการของรฐัทัง้หมดควรจดัลำดบั 
ความสำคัญอย่างไร ถ้ารัฐบาลเห็นชอบเราจะเห็นได้เลย 
ว่าโครงการที่เสนอเข้ามามีความสำคัญลำดับที่เท่าไหร่  
ในโครงการทั้งหมดที่น่าจะทำให้เกิดขึ้นในปีนี้ หรือในอีก  
๕ ปีข้างหน้า และโครงการที่ควรจะทำ ทำไมจึงไม่เกิดขึ้น  
การบริหารจัดลำดับความสำคัญ (Priority Management)  
จึงเป็นหัวใจในการทำงานโครงการ เพราะเป็นสิ่งที่จะเพิ่ม 
ผลผลิตของประเทศ 
 นีค่อืสิง่ทีส่ภาพฒันต์อ้งไปพฒันาอกีระดบั และถา้ม ี
การจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้ชัดเจน สภาพัฒน์ 
จะมีบทบาทมากในการลดคอร์รัปชั่นได้  ผมคิดว่า 
สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำอย่างจริงจัง และรัฐมนตรีที่ดูแล 
สภาพัฒน์เอาจริงด้วย สภาพัฒน์จะมีบทบาทอย่างมาก  
เหมือนยุคโชติช่วงชัชวาล หรือเหมือนกับการทำเรื่อง 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในขณะนี้  

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล และเทคโนโลยี 
ชว่ยเปดิบทบาทใหมใ่นโลกซึง่ชว่ยประมวลผลโครงการตา่ง ๆ   
ได้รวดเร็วขึ้น สามารถจะทำการจัดลำดับความสำคัญได้  
สามารถดตูน้ทนุ ความคุม้คา่ไดเ้รว็ขึน้ ทำใหเ้รารูว้า่โครงการ 
ไหนควรทำ ไม่ควรทำ 

สภ าพัฒน์ ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจ น แ ล ะ 
ดึงภาควิชาการมาสนับสนุน
 การที่เราจะมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน  
สภาพัฒน์จะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการสนับสนุนให้ 
การวิ เคราะห์มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย 
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทีดีอาร์ไอ หรือมหาวิทยาลัย 
ตา่ง ๆ  ซึง่มเีปน็จำนวนมาก โดยเฉพาะงานวจิยัเรือ่งความยากจน  
เราต้องนำงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ เพื่อวางกลยุทธ์ ให้ 
ประเทศ สภาพัฒน์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมิน 
เรื่องความยากจนเพื่อหากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้  
ไมจ่ำเปน็ตอ้งทำเองทัง้หมด ขณะเดยีวกนัตอ้งมรีะบบดจิทิลั 
เทคโนโลยีที่จะนำข้อมูลของหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามา 
สู่ระบบ Big Data แล้วดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ 
ให้ได้ นี่คือวิชาการที่สภาพัฒน์ต้องพัฒนาขึ้นมาด้วยข้อมูล 
ที่มีอยู่แล้ว แต่ เราต้องมี  AI Software และวิธีการ 
ที่จะย่อยข้อมูลทั้ งหมดออกมาแปลงให้ เป็นกลยุทธ์ 
ในการพัฒนาให้ได้ และให้มีความต่อเนื่อง จึงจะประสบ 
ผลสำเร็จในการพัฒนาระยะยาว  
 ขณะเดียวกันสภาพัฒน์ต้องหาวิศวกรเข้ามา 
ทำงานด้วย ไม่ใช่แค่นักเศรษฐศาสตร์ ต้องมีวิศวกร  
การเงิน ที่ต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์ให้เป็นระบบระดมสมอง  
(Brainstorming System) ซึ่งต้องมี ๔ องค์ประกอบ 
ที่จะทำให้เกิดรูปแบบหรือโมเดลที่เหมาะกับการพัฒนา 
ประเทศ ผมให้ความสำคัญกับสภาพัฒน์มาก เพราะว่า 
ไมม่อีงคก์รอืน่ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูทางเศรษฐกจิ สว่นธนาคาร 
แห่งประเทศไทยจะดูเฉพาะเรื่องการเงิน กระทรวงการคลัง 
ดูเฉพาะนโยบายการคลัง แต่สภาพัฒน์ดูแลทั้งอุปสงค์และ 
อุปทาน ดังนั้นจึงละเอียดอ่อนมาก ซึ่งขณะนี้สภาพัฒน์เอง 
มีผลงานที่ทำได้ดีระดับหนึ่งคือ มีข้อมูลแต่ละไตรมาส  
แต่ยังขาดกลยุทธ์ต้องการข้อมูลเชิงลึกอีกด้านหนึ่งมากกว่า
ที่ดำเนินการอยู่ 
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คณะกรรมการสภาพฒันต์อ้งชีน้ำการพฒันา 
ที่เหมาะสมแก่สภาพัฒน์
 เทา่ทีผ่มทำงานรว่มกบัสภาพฒัน ์ผมชืน่ชมบคุลากร 
ของสภาพฒันแ์ตล่ะทา่นมคีวามรูด้ ีแตย่งัขาดคณะกรรมการ 
ที่จะช่วยแนะนำ ผมคิดว่าทุกอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นต้องจัด 
เปน็คลสัเตอร ์หรอืกลุม่การพฒันา อยา่งที ่ไมเคลิ อ ีพอรเ์ตอร ์ 
วางไวเ้ปน็กลุม่บรษิทั (Corporation Cluster) ทกุอนกุรรมการ 
ในสภาพฒัน ์ตอ้งเปน็ Combination Corporation Cluster 
ตอ้งหาผูเ้ชีย่วชาญในสภาทีเ่ชีย่วชาญอยา่งแทจ้รงิในเรือ่งนัน้ 
มาเป็นคณะอนุกรรมการ 
 อยา่งประเทศญีปุ่น่จะใชร้ะบบคลา้ย ๆ  อนกุรรมการ 
ในการปฏิวัติ เทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่นต้องการสร้าง 
คอมพวิเตอรแ์ขง่กบัโลก จงึตัง้กรมพฒันาธรุกจิคอมพวิเตอร ์ 
ตั้งอธิบดีเป็นหัวหน้ากรมฯ อธิบดีจึงจัดตั้งอนุกรรมการ  
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก fujitsu นักวิชาการมหาวิทยาลัย 
โตเกียว และจากหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาร่วมกันคิด  
เพื่อหากลยุทธ์ในการแข่งขันกับคอมพิวเตอร์ในสหรัฐฯ  
ซึ่งอธิบดีเขาเอาจริงมาก เขาจึงสร้างคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
แข่งขันได้ นี่คืออนุกรรมการที่ได้ผล และอธิบดีคนนี้คือ 
คนทีไ่ปเปน็ผูว้า่ของโออติะ ทีผ่มไปขอใหท้า่นมาชว่ยทำเรือ่ง  
OTOP เพราะเมื่อท่านได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ ท่านทำ 
เรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้โออิตะซึ่งเป็นจังหวัด 
ที่มี GDP อยู่อันดับท้าย ๆ ของญี่ปุ่น ขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำ  

ของประเทศ นี่คือคนที่เก่ง ดังนั้นถ้าจะตั้งอนุกรรมการ 
ต้องดูตัวอย่างจากอนุกรรมการของญี่ปุ่นที่ต้องกล้าทำ 
กลา้ฟนั กลา้ออกกลยทุธ ์ไมเ่ชน่นัน้อตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ 
และรถยนต์จะไม่เกิดในญี่ปุ่น 

สภาพัฒนาต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วย 
แก้ไขปัญหาของประเทศ 
 ผมภมูใิจนะครบัทีเ่คยไดเ้ปน็ประธานของสภาพฒัน ์ 
ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๔ ปีที่ผมเห็นคือสภาพัฒน์มี 
บคุลากรทีม่คีวามสามารถสงู สามารถปรบัตวัและปรบัปรงุ 
ความรู้เพื่อสนองต่อประเทศชาติได้ค่อนข้างจะดีมาก ๆ  
ผมอยากเห็นสภาพัฒน์มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนของตัวเอง ที่จะ 
ชว่ยแกไ้ขปญัหาของประเทศ ซึง่คดิวา่ทกุคนสามารถชว่ยกนั 
ทำได้จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว เราสามารถที่จะเพิ่มเติมขยาย 
ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน คือ ดิจิทัลเทคโนโลยี  
มาสร้างแพลตฟอร์มขององค์ความรู้ที่เรามีให้เป็น Big Data  
อาจจะตอ้งลงทนุบา้งแตไ่มไ่ดม้ากนกั และตอ้งการซอฟตแ์วร ์
ที่เหมาะสมที่จะดูแลระบบ ผมเชื่อว่าพวกเราจะสามารถ 
นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ เพื่อสร้างเป็นแผนพัฒนาแต่ละชุมชน  
แตล่ะหนว่ยงาน แตล่ะจงัหวดั แตล่ะภาค และของประเทศได ้ 
ครอบคลมุทัง้ระบบในทีส่ดุ ผมขอใหก้ำลงัใจเจา้หนา้ทีท่กุคน  
อย่าท้อถอย ผมเชื่อว่าสภาพัฒน์ยังคงเป็นหัวใจของ 
การพัฒนาประเทศอยู่เหมือนเดิมครับ 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 194



ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 195

ดร.พนัส  สิมะเสถียร
อดีตประธานกรรมการ สศช.

ผู้ยึดความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ



“เปิดกว้าง ทุ่มเท รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”  
เอกลักษณ์ในการทำงานของชาวสภาพัฒน์
 ตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธาน 
กรรมการสภาพัฒน์ ผมให้เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์มีความ 
เป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอ 
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
ได้อย่างเต็มที่ คือจะไม่มีการเข้าไปชี้นำหรือแทรกแซง  
เว้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีการปรึกษาหารือ หรือได้เสนอแนะ 
ขึ้นมาแล้ว จึงจะมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลง การทำงานระหว่างคณะกรรมการฯ  

กับสภาพัฒน์ที่เป็นฝ่ายเลขานุการ จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศ 
ความเป็นอิสระ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและ 
แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ 
 นอกจากนี้ ผมยังพบว่าสภาพัฒน์มีบุคลากรที่มี 
คุณภาพเป็นจำนวนมาก และทุ่มเทการทำงานอย่างเต็ม 
ความสามารถ รวมทัง้เปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้สามารถใหข้อ้เสนอแนะ 
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ จึงช่วยให้การทำงานของสภาพัฒน์ 
มีประสิทธิภาพสูงมากทุกเรื่อง ทั้งในด้านความรอบคอบ  
รวดเร็ว และทันใจ 

 ดร.พนสั  สมิะเสถยีร ดำรงตำแหนง่ประธานกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒ สมัย ในชุดที่ ๑๐ และ ๑๑  
(ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๖) โดยก่อนหน้านี้ท่านร่วมเป็นกรรมการฯ ตั้งแต่ 
ชุดที่ ๗ ถึง ๙ (ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๘) รวมเวลาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ  
สศช. นานถึง ๒๐ ปี 

 ท่านเป็นบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก 
ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดังเห็นได้จากประสบการณ์ 
ที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
อธิบดีกรมสรรพากร ปลัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งการได้รับเชิญให้ดำรง 
ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล นายอานันท์   
ปันยารชุน และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง เป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๖๐ 

 ช่วงสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบัน 
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่านได้วางแนวทางสำคัญที่เป็นหัวใจ 
ของการทำงาน คือ การเปิดกว้างทางความคิดและการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ทุกคนสามารถ 
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเต็มไปด้วยการสร้างสรรค ์
สิ่งใหม่ให้กับสังคม และการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบด้าน จนได้รับ 
การยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนที่เน้นให้เป็นคนเก่งและดี ควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสมดุลกัน 

 ปัจจุบันในวัย ๘๘ ปี ท่านยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการทำงานพัฒนาคน เพื่อเป็นกำลังสำคัญ 
ให้แก่บ้านเมือง รวมทั้งยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ประธานกรรมการ 
กฤษฎีกา คณะที่ ๑๒ ประธานกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) ประธานกรรมการ 
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร 
และรองประธานกรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
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 สำหรับองค์ประกอบในรูปแบบนี้ได้ดำเนินการ 
มายาวนานและยังไม่เคยมีใครบอกว่าไม่เหมาะสม การมี 
กรรมการที่มาจากภาครัฐและเอกชน ทั้งจากภาคเศรษฐกิจ 
และสังคม จึงทำให้ได้ผู้แทนที่มีความรู้ และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คณะกรรมการฯ ชุดหลัง ๆ ที่เริ่มมีภาคประชาชนเข้ามา 
เป็นกรรมการฯ เริ่มจากการแต่งตั้ง ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม  
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ 
พอเพียงปี ๒๕๕๒ เป็นกรรมการฯ ในชุดที่ ๑๑ และ  
นายประยงค ์ รณรงค ์ผูร้บัไดร้างวลัแมกไซไซ สาขาผูน้ำชมุชน      
ปี ๒๕๔๗ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผู้นำชุมชน  
ปี ๒๕๕๑ เป็นกรรมการฯ ในชุดที่ ๑๒ จึงช่วยให้การมี 
กรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นไปอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น
 การทำงานของสภาพัฒน์เปรียบเสมือนกระจก 
สะท้อนความจริง ที่ทำหน้าที่สะท้อนแง่มุมต่าง ๆ  
โดยทำหนา้ทีก่ลัน่กรองเรือ่งราวตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ เพือ่เสนอแนะ 
ให้ผู้รับผิดชอบได้พิจารณา รวมทั้งต้องพิจารณาและคำนึง 
อยู่เสมอว่ามีผู้นำความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภาพัฒน์ 
ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจในระดับใด  
กล่าวคือ ต้องพยายามจุดประกายความคิดของผู้ที่ใช้ 
ข้อเสนอแนะและความเห็นของสภาพัฒน์อยู่ตลอดเวลา  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพราะ 
สภาพฒันเ์ปน็หนว่ยงานทีม่บีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
ในสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก จึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์ 
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยที่สามารถเตือนเหตุภัย  
หรืออันตรายต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์

 ผมขอชื่นชมในความสามารถของข้าราชการ 
สภาพฒัน ์เพราะงานของคณะกรรมการฯ จะสำเรจ็ไดด้ว้ยด ี 
ต้องมีฝ่ายเลขานุการฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ลำพัง 
คณะกรรมการฯ คงทำอะไรไมไ่ดม้าก ถา้หากไมม่กีารเตรยีม 
ขอ้มลูเพือ่ใหค้ณะกรรมการฯ ประกอบการใชใ้นการพจิารณา 
และตัดสินใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ต่างทุ่มเททำงาน 
อย่างเต็มที่ สามารถทำได้รวดเร็วทันกำหนดเวลาทุกเรื่อง 

“สภาพฒัน”์ ผูจ้ดุประกายความคดิ และกระจก 
สะท้อนความจริง 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสภาพฒัน ์ผมคดิวา่ 
มีความเป็นกลาง เนื่องจากไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วม 
เป็นคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศ  
และการพฒันาคน จำเปน็ทีจ่ะตอ้งใชง้บประมาณจำนวนมาก  
เพราะฉะนัน้การทีม่ปีลดักระทรวงการคลงั และผูอ้ำนวยการ 
สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการสภาพัฒน์อยู่ด้วย จึงเป็น 
ส่วนสำคัญที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำงบประมาณ 
มาใช้ ในการปฏิบัติตามแผนที่ เกี่ ยวข้อง และทำให้  
เกิดความต่อเนื่องขององค์กรที่เป็นผู้วางแผน นอกจากนี้ 
ผมคิดว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาพัฒน์ที่มี 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ก็มีความเหมาะสมเพราะจะมีการทำงานและการกลั่นกรอง 
รายละเอียดต่าง ๆ ได้รอบคอบมากกว่า ส่วนฝ่ายการเมือง 
จะเป็นผู้นำข้อเสนอแนะจากสภาพัฒน์ไปพิจารณาและ 
ตัดสินใจต่อไป 
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“ยึดหลักวิชาการ คำนึงถึงส่วนรวม ได้รับ 
การยอมรับ” สิ่งที่ภาคภูมิใจ
 ผลงานทุกชิ้นของคณะกรรมการฯ เป็นตัวอย่าง 
ของความเป็นอิสระทางวิชาการ ที่ประสบความสำเร็จ 
และมีความน่าเชื่อถือ สังเกตได้จากผลการประชุมที่ได้ 
มีการบันทึกไว้ ยกตัวอย่างเช่น การพิจารณาแผนการลงทุน 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่อง การขอเช่า 
รถโดยสารประจำทางที่ใช้แก๊สธรรมชาติ (NGV) จำนวน  
๔,๓๐๐ คัน เพื่อใช้แทนรถเก่าทั้งหมด คณะกรรมการฯ  
ได้ส่งกลับไปให้หน่วยงานพิจารณาทบทวน ๒ ถึง ๓ ครั้ง  
เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงาน 
ไม่ได้มีแผนรองรับการปรับลดพนักงานจำนวนมาก ที่รัดกุม 
เพียงพอ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างของ 
พนักงานด้วย จึงทำให้ไม่สามารถอนุมัติเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้  
รวมทัง้โครงการนีม้คีวามเปน็ไปไดท้างการเงนินอ้ย จนทา้ยทีส่ดุ 

หน่วยงานได้ขอถอนเรื่องและไม่ได้ 
นำเรื่องนี้ เสนอเข้ามาอีกตลอดช่วง 
เวลาที่ ผม เป็ นประธานกรรมการ 
สภาพัฒน์ 
  โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาอย่าง 
รอบคอบแลว้ คณะกรรมการฯ โดยปกต ิ
จะไม่มีความเห็นแย้งจากที่หน่วยงาน 
ตา่งๆ ขอความเหน็เขา้มา สว่นใหญจ่ะให ้
ไปปรับปรุ งแผนงานโครงการให้มี  
ความเหมาะสมยิง่ขึน้ และจากประสบการณ ์
ทีเ่คยทำงานอยู ่ไมม่กีรณใีดทีเ่จา้ของเรือ่ง 
ไม่ รั บข้ อ เสนอหรือความเห็นของ 

คณะกรรมการฯ เพราะบทบาทของเราเป็นบทบาทของ 
ผู้ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น ถ้าพวกเราทำงานด้วยจิตใจเป็นกลาง  
ทำด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง คิดถึงผลประโยชน์ 
ของส่วนรวมเป็นหลักแล้ว เชื่อว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจ  
ผลงานของสภาพัฒน์จึง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ส ภ าพัฒน์ มี ป ร ะ โ ย ช น์  
ต่อการดำเนินงานของรัฐบาล  
 จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับสภาพัฒน์ตลอด 
ระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา ผมคิดว่า ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาพัฒน์เป็นสิ่งที่  
เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของรัฐบาล เพราะรัฐบาล 
ได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาพัฒน์ไปใช้ 
ประโยชน์ในการทำงาน และการตัดสินใจของรัฐบาล  
เนือ่งจากชดุความเหน็ไดผ้า่นการกลัน่กรองจากนกัวชิาการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับ 
เลขาธิการฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน โดยทุกคนล้วนทำหน้าที่เป็นอย่างดี  
มคีวามเทีย่งตรง เปน็กลาง ทำใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาพัฒน์ เ ป็ นประ โยชน์ ต่ อ 
การดำเนินงานของรัฐบาลอย่างมาก

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 198



การพัฒนาคน คือสิ่งสำคัญในการพัฒนา 
ประเทศ
 เมื่อย้อนไปศึกษาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับแรก จะเห็นได้ว่าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาสังคม  
ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ขึ้น ได้มีการเพิ่มวาระ 
ของการพัฒนาคนเข้าไปด้วย ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ เป็นต้นมา
 ขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการฯ  
ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู ่
กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาไป 
พรอ้ม ๆ  กนั เนือ่งจากวา่การพฒันาอะไรกต็ามจะสำเรจ็ลลุว่ง 
ไปด้วยดีต้องมีคนเป็นผู้ดำเนินการ คนจึงเป็นปัจจัยสำคัญ 
อยา่งยิง่ในการพฒันาสิง่เหลา่นีใ้หส้ำเรจ็ ดงันัน้การพฒันาคน 
จึงต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นแล้วหากเศรษฐกิจดี 
แต่สังคมไม่เข้มแข็ง มั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่ยั่งยืน  
และขณะนี้การพัฒนายังได้ขยายไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย  
นับว่าครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 ผมจำไดว้า่ทา่นอดตีนายกรฐัมนตร ีพลเอก สรุยทุธ ์  
จุลานนท์ เคยไปเยี่ยมการทำงานของคณะกรรมการ สศช.  
ท่านได้พูดทีเล่นทีจริงว่า สภาพัฒน์ควรเปลี่ยนชื่อจาก 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิมาเปน็ 
คณะกรรมการพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ  
ซึ่งคล้ายเป็นการเตือนให้เรารู้ว่า “ควรให้ความสำคัญ 
การพัฒนาสังคมก่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ”  

 เพราะฉะนั้น เป้าหมายของการพัฒนาคนให้เป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ จะต้องเน้นทำให้คนไทยทุกคนเป็นคนเก่ง 
และดี ซึ่ง “เก่ง” หมายความถึงการมีความรู้ความสามารถ 
ทำงานทีร่บัผดิชอบไดส้ำเรจ็เปน็ผลด ีและ “ด”ี หมายความถงึ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติ 
ของคนด ีเชน่ มคีวามโอบเอือ้อาร ีรูจ้กัแยกแยะสิง่ผดิจากสิง่ถกู  
และละเว้นกระทำสิ่งที่ไม่ดีและทำแต่สิ่งที่ เป็นความดี  

เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควรเป็นเป้าหมายสำหรับ 
การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องในทุกแผนพัฒนาฯ 
    ขณะเดียวกัน การพัฒนาคน ถือเป็น 
การช่วยเหลือประชาชน เพราะการพัฒนาคน 
จะต้องพัฒนาให้ เขาสามารถช่วยเหลือและ 
พึ่งพาตนเองให้ได้ โดยมีความสุขตามสมควร 
ก่อนที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ  
เนื่องจากการเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือนั้น  
เป็นเรื่องง่าย แต่จะเพิ่มภาระรายจ่ายภาครัฐ 
ซึ่งจะต้องหาเงินมาใช้จ่ายโดยการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น  
หรือโดยการสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 
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 สรุปแล้ว ผมมองว่าทิศทางการพัฒนาประเทศจะต้องเป็น 
เรื่องของการสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียง ของคนในชาติเป็นสำคัญ  
และเป็นสิ่งที่พึงทำหรือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องไปให้ถึงจุดนั้น

การวางแผนต้องมีเป้าหมายเชิงปริมาณที่วัดได้และทำได้จริง
 สำหรับข้อสังเกตของผมต่อเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติในอนาคต ผมคิดว่าการวางแผนควรจะต้องมีเป้าหมาย 
เชงิปรมิาณทีว่ดัได ้เพราะสิง่เหลา่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่การทำงานอยา่งมาก  
เพื่อให้เราสามารถประเมินได้ว่า ที่วางเป้าหมายไว้ เราได้เดินทางถึงจุดนั้นแล้ว 
หรือยัง เหมือนกับช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ ที่สภาพัฒน์ได้วางเป้าหมาย 
การพัฒนาเรื่องของสังคมที่ชัดเจนและทำได้ คือการตั้งเป้าหมายในเรื่อง 
การลดอัตราการเจริญเติบโตของประชากรให้คงเหลือร้อยละ ๒-๒.๕ ต่อปี  
ถา้มเีปา้หมายในเชงิคณุภาพอยา่งเดยีว เช่น การกระจายรายได้ ลดความยากจน 
และการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน จะส่งผลให้เกิดปัญหาของการทำงาน 
ที่ไม่มีตัวชี้วัดที่วัดได้และทำได้จริง 
 ดังนั้น การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ควรเป็นการทำงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและทำได้จริง ซึ่งหาก 
สภาพัฒน์ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ แล้ว ขอให้ทำตามแผนงานและพัฒนาต่อไป แต่ถ้ายังไม่มีแนวทางและเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนขอให้เพิ่มในแผนพัฒนาฯ เช่น เราจะลดจำนวนประชาชนที่อยู่ ใต้เส้นความยากจนจากจำนวนเท่าใด 
เป็นเท่าใดในปลายแผนพัฒนาฯ เป็นต้น
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“คนสภาพัฒน์” พลังสำคัญสร้างความน่าเชื่อถือ 
 ผลงานของสภาพัฒน์ที่ผ่านมามีมาก แต่อาจจะมี 
การสื่อสารและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะไม่มากเท่าที่ควร  
ถ้าหากเรามีการบอกกล่าวให้กับสื่อมวลชนทราบ เพื่อที่ 
จะช่วยกระจายข่าวให้กับทุกภาคส่วน จะช่วยให้เกิดความรู้ 
และความเข้าใจต่อผลงานที่เราทำได้อย่างถูกต้องและ 
กว้างขวางยิ่งขึ้น
 การทำสิ่งใดก็ตาม ไม่ใช่ทำดีแล้วเรารู้อยู่คนเดียว  
ขณะที่คนข้างนอกไม่ทราบว่าเราทำอะไร มีผลงานอย่างไร  
ดังนั้น การที่สภาพัฒน์เคยจัดให้มีการนัดพบสื่อมวลชน 
ผา่นการแถลงขา่วตา่ง ๆ  จะชว่ยใหส้ามารถสือ่ขอ้ความทีเ่รา 
ตอ้งการได ้ไมเ่ชน่นัน้หากพวกเขาไดร้บัขอ้มลูทีค่ลาดเคลือ่น 
ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ไม่ได้ 
ใกล้ชิดสภาพัฒน์  
 อยา่งไรกต็าม การทีส่ภาพฒันเ์ผยแพรข่อ้มลูผา่นทาง 
เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ นับว่าเป็นการสื่อสารทางเดียว  
เพราะจะสรา้งองคค์วามรูไ้ดเ้ฉพาะคนทีเ่ปดิเขา้มาด ูแตถ่า้เรา 
เน้นสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ผลงานแล้ว 
จะเป็นการสื่อสารสองทาง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มี 
การสอบถามถึงผลงานเพิ่มเติมจากที่สภาพัฒน์ได้เผยแพร่  
และจะทำใหเ้ราสามารถใหข้า่วอยา่งทีเ่ราตอ้งการเผยแพรไ่ด ้ 

ดังนั้นผมมองว่าสภาพัฒน์ควร 
มีการนั ดพบสื่ อมวลชนอย่ า ง 
ไม่เป็นทางการให้มากขึ้น เพื่อเป็น 
ช่องทางหนึ่งในการสานสัมพันธ์ 
กับสื่อมวลชน
     ถ้าหากสภาพัฒน์มีโอกาส 
เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีอยู่ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทางอย่าง 
ต่อเนื่อง จะเป็นการดี เพื่อให้ 
สาธารณชนรบัทราบวา่ สภาพฒัน ์
มผีลงานวชิาการเปน็จำนวนมาก  
และได้รับความไว้วางใจจาก 
นายกรัฐมนตรี  โดยสังเกตได้ 

จากคณะกรรมการสำคัญ ๆ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
จะตอ้งมเีลขาธกิารสภาพฒัน ์เปน็กรรมการ หรอืเปน็กรรมการ 
และเลขานุการอยู่ด้วยเสมอ และควรคำนึงอยู่เสมอว่า 
เมือ่ผูน้ำองคก์รของสภาพฒันไ์ดร้ว่มเปน็กรรมการแลว้ ถือวา่ 
คนสภาพัฒน์ต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในงานนั้นด้วย  
เพราะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ทุกคนล้วนมีส่วน 
สร้างภาพลักษณ์สภาพัฒน์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลและ 
ความเห็นของสภาพัฒน์จะได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 
หรือไม่ อยู่ที่ความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากร 
ในองค์กรนั่นเอง

๗๐ ปี สภาพัฒน์
 ในโอกาสที่สภาพัฒน์มีอายุครบรอบ ๗๐ ปี ผมขอ 
แสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์คนปัจจุบัน  
ข้าราชการ พนักงานของสภาพัฒน์ทุกคน และขอให้รักษา 
ความดี ที่ได้ทำดีมาแล้ว ขอให้ทำดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
จะได้เป็นกำลังสำคัญของบ้านของเมืองต่อไป รวมทั้ง 
ขอให้เราดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวทางที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้เคยพระราชทานไว้ 
ในพระราชดำรสัและพระบรมราโชวาทในโอกาสตา่ง ๆ  ไดแ้ก่ 
ความพอเพียง ความมีสติ การรู้จักใช้ปัญญา และทำความดี  
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน
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พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
อดีตประธานกรรมการ สศช.

ผู้ผลักดัน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการเพิ่มผลผลิตของประเทศ



 บทบาทสภาพัฒน์คือผู้วางแผนพัฒนา 
สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมาตลอด  
๗๐ ปี

  ตลอดเวลากว่า ๗๐ ปี บทบาทที่สำคัญ 
ของสภาพัฒน์คือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ  
ทกุแผนคณะทำงานทำงานกนัหนกัมาก ทัง้หาขอ้มลู 
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อมาเชื่อมโยงกัน  
แต่บางครั้ ง เป็นที่น่าเสียดายที่พอแผนจะเริ่ม 
ดำเนินการได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ทำให้การนำ 

แผนพฒันาฯ มาใชไ้มเ่ตม็ที ่แผนถกูใชไ้ปบางสว่นทีส่ำคญั ๆ  และสว่นใหญท่ีด่ำเนนิการจะเปน็เรือ่งของรฐับาลทีไ่ปหาเสยีงมา  
ผมเห็นเป็นแบบนี้มาตลอด ๒๐ กว่าปี นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่เมื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ เป็นหน้าที่ของเรา ก็ขอให้ 
สภาพฒันท์ำตามหนา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุและตอ้งทนัสมยัดว้ย เพราะแนวทางทีท่ำมานัน้ดแีลว้ และตอ้งพยายามผลกัดนัใหส้ามารถ 
นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากขึ้น จึงจะเป็นประโยชนต์่อประเทศยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  เคยร่วมงาน 
กับสภาพัฒน์อย่างใกล้ชิดในฐานะภาคเอกชน และร่วมเป็นกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ๖ สมยัตอ่เนือ่งกนัตัง้แตป่ ี๒๕๓๒  
จนกระทัง่ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ประธานกรรมการฯ ระหวา่งป ี๒๕๕๖–๒๕๖๐  
นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานร่วมกับสภาพัฒน์ยาวนานและต่อเนื่อง 
ที่สุดกว่า ๒๘ ปี 

 ท่านได้ร่วมผลักดันแผนงานและโครงการที่สำคัญของประเทศ 
หลายเรือ่ง อาท ิการเพิม่ผลผลติของประเทศ การพฒันาขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
ของคนไทย การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
และเอกชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ฯลฯ 

 นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐ และการที่ท่านให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้บุกเบิกและก่อตั้งดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในแนว Constructionism หรือทฤษฎี 
การเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของ Prof.Seymour Papert แห่ง MIT  
Media Lab ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ คิดใหม่ทำใหม่ได้ด้วยตัวเอง 
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เป็นกรรมการ กรอ. ก่อนเป็นกรรมการ สศช. 
 ผมเริ่มเข้ามาร่วมงานกับสภาพัฒน์สมัยที่ทำงาน 
อยู่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ 
สมาคมอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันคือสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ขณะนั้นมี ดร.ถาวร พรประภา คุณเลิศ   
ดำรกิาญจน ์ พอ่เลีย้งพงษส์วสัดิ ์สรุโิยทยั ซึง่เปน็พอ่คา้ไมส้กั 
รายใหญ่ในเขตภาคเหนือ ร่วมทำงานด้วยกัน ดร.ถาวร  
พรประภา เป็นพ่อค้าสำคัญคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ติดต่อ 
ค้าขายและคุ้นเคยกับชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ท่านเห็นว่า 
หลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ ประเทศญี่ปุ่นเจริญรุ่งเรือง 
รวดเร็วมาก เพราะมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
และรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีงบสนับสนุน 
มาจากภาคเอกชนและรฐับาล ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะปรกึษาหารอื 
เรื่องพัฒนาประเทศชาติ ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโต 
ได้อย่างรวดเร็ว 
 ดร.ถาวร  พรประภา จึงได้เสนอแนวคิดให้มี 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและรัฐบาล โดยมีผมเป็น 
แนวรว่มสนบัสนนุ เสนอขึน้ไปให ้ดร.เสนาะ  อูนากลู เลขาธกิาร 
สภาพัฒน์ขณะนั้น ท่านพยายามหาแนวทางสร้างระบบให้ 
เกดิความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะในชว่ง 
ที่บ้านเมืองคับขันทางเศรษฐกิจ โดยท่านนำเรื่องนี้ไปเสนอ  
พลเอก เปรม  ตณิสลูานนท ์นายกรฐัมนตร ีซึง่ทา่นเหน็ดว้ย  
จึงตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
และกรรมการจากภาครัฐบาลประกอบด้วยรัฐมนตรี 
ฝา่ยเศรษฐกจิและหวัหนา้สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นกรรมการ 
ภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชน ๓ สถาบัน  
คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
แหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ผมจงึเปน็ตวัแทน 
สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ท่านให้ความสำคัญ 
กบัเรือ่งนีม้าก และจากการม ีกรอ. ดงักลา่ว ชว่ยใหม้รีะบบ 
การปรกึษาหารอืระหวา่งภาครฐัและเอกชนในการกำหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ และ 
การนำนโยบายประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนไปสูก่ารปฏบิตั ิซึง่ลว้นเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันา 
ประเทศชาตทิัง้สิน้ ชว่ยใหก้ารแกไ้ขปญัหาและกำจดัอปุสรรค 
ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
ตรงจุดตรงประเด็น จึงได้ประโยชน์กันทั้ง ๒ ฝ่าย (Win-Win  
situation) คณะกรรมการนี้จึงดำเนินการเรื่อยมา โดยมี  
ดร.เสนาะ ซึ่งเปรียบดั่งมือขวาของท่านในการดำเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ จึงทำให้สภาพัฒน์เจริญรุ่งเรืองมากในขณะนั้น 
 ผมจำได้ว่า การประชุมเตรียมการกลั่นกรองเรื่องนี้ 
จะเสนอเข้าพิจารณาใน กรอ. ช่วงแรก ๆ จัดประชุมกัน 
ตอนกลางวัน ภาคเอกชนไม่ค่อยมาร่วมประชุมเพราะ 
ต้องทำงาน ดร.เสนาะ จึงปรับเวลาประชุมเป็นหลังเลิกงาน  
ภาคเอกชนจึงสามารถมาร่วมประชุมได้มากขึ้น ตอนนั้น 
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เจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก และ 
ภาคเอกชนเองได้เสียสละเวลามาประชุมเพื่อชาติ  
ตั้งแต่ทำงานมาผมไม่เคยขาดประชุมเลย มาร่วม 
ทำงานตลอดตั้งแต่ยังไม่เป็นกรรมการสภาพัฒน์  
จุดนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมได้มาเป็นกรรมการ 
สภาพัฒน์ในช่วงต่อมา 

ความภูมิ ใจที่ ร่วมงานกับสภาพัฒน์  
ขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันเพิ่มผลผลิต 
แห่งชาติ
 เรื่องที่ภูมิใจที่ ได้ร่วมงานกับสภาพัฒน์ 
เรื่องหนึ่งคือ การขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันเพิ่มผลผลิต 
แห่งชาติ ตอนนั้นผมทำงานที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  
(มหาชน) และสง่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัปนูซเิมนตไ์ทยไปตดิตาม 
เรื่องการเพิ่มผลผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่า 
เป็นเรื่องสำคัญมาก คุณเลื่อน กฤษณกรี (อดีตผู้ว่าการ 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ ปตท.  
ขณะนั้นเป็นเพื่อนกับผม ได้ส่งพนักงานติดตามไปด้วย  
ผมส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหลายสถาบัน เช่น IBM  
Westinghouse 3M ฯลฯ รวมถึงได้หารือพูดคุยถึงเรื่อง 
การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) กับบริษัท 
อเมริกันอีกหลายแห่ง เมื่อกลับมาได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ 
เรือ่งนีท้ีบ่รษิทัปนูซเิมนตไ์ทยกอ่นเพราะเหน็วา่ Productivity  
Improvement เป็นเรื่องสำคัญ 
 คุณเลื่อน ขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาของ พลตรี สนั่น   
ขจรประศาสน์ ซึง่เปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
ในสมัยนั้น บอกกับผมว่ากำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น  
และปรึกษาว่าเราควรขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรจาก 
ประเทศญี่ปุ่นดี ผมจึงแนะนำให้ขอความรู้เรื่องการเพิ่ม 

ผลผลิต เพราะประเทศญี่ปุ่นทำเรื่องการเพิ่มผลผลิต 
และมีชื่อเสียงระดับโลกมานานแล้ว 
 เมื่อคุณเลื่อน  กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นจึงได้ 
บอกผมว่า พลตรี สนั่น จะเสนอเรื่องการเพิ่มผลผลิต 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ตอนนั้นผมเป็นกรรมการ 
สภาพัฒน์ จึงรีบโทรศัพท์ติดต่อกับ ดร.พิสิฎฐ  ภัคเกษม 
เลขาธิการ สศช. ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารที่ 
ผมเขียนเสนอไว้ส่งให้ ดร.พิสิฎฐ เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย  
ว่ามาเลเซียพัฒนาเศรษฐกิจตามหลังประเทศไทยมานาน  
แต่ตอนนี้มาเลเซียนำหน้าเราไปแล้ว ถ้าประเทศไทย 
ไม่ผลักดัน เรื่ อ งการ เพิ่ มผลผลิต เป็นวาระแห่ งชาติ  
จะแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ทัน 
 คุณเลื่อน ได้เสนอให้พลตรี สนั่น เสนอเรื่องนี้ 
ในคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.พิสิฎฐ ก็ได้สนับสนุนเรื่องนี้ด้วย 
โดยยกประเด็นที่ผมเขียนเสนอและท่านได้นำไปอ่าน 
ให้คณะรัฐมนตรีฟัง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้ 
เรือ่งการเพิม่ผลผลติแหง่ชาตเิปน็วาระแหง่ชาตใินตอนนัน้  
และอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติขึ้น 
ในป ี๒๕๓๗ เปน็หนว่ยงานอสิระสงักดักระทรวงอตุสาหกรรม  
มบีทบาทหนา้ทีใ่นการชีน้ำและยกระดบัผลติภาพขององคก์ร  
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั เสรมิสรา้งการเตบิโต 
ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ 
 ต่อมาได้มีการจัดตั้ งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   
(Thailand Quality Award: TQA) ขึ้น โดยเริ่มต้นจาก 
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิต 
แห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๓๙ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัล 
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คุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึง 
ความสำคญัของรางวลันี ้สภาพฒันจ์งึไดบ้รรจรุางวลัคุณภาพ 
แหง่ชาตไิวใ้นแผนยทุธศาสตรก์ารเพิม่ผลผลติของประเทศ  
ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๙ ด้วย  
โดยให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เพือ่เผยแพร ่สนบัสนนุ และผลกัดนัใหอ้งคก์รตา่ง ๆ  
ทีอ่ยูใ่นภาคการผลติและการบรกิาร นำเกณฑร์างวลัคณุภาพ 
แห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
ให้แข่งขันได้ในระดับโลก องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการ 
ดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศ 
เกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้ 
รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ 
ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ นำไป 
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อ 
มีการขยายการดำเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผล 
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้
 ต้องถือว่ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัล 
ระดับโลก (World Class) เพราะได้จัดทำพื้นฐานทาง 
ดา้นเทคนคิและกระบวนการตดัสนิรางวลัเชน่เดยีวกบัรางวลั 
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The  
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  
ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ  
หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น  
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 
 นอกจากเรื่องการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตอนที่ผม 
เป็นกรรมการสภาพัฒน์ ยังได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน 
หลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของ 
คนไทย และการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ 
ภาครัฐและเอกชน และเรื่องสำคัญที่สุดนั่นคือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ 
ที่สุดของการพัฒนา
 องคก์รตา่ง ๆ  ไมว่า่รฐัหรอืเอกชนตอ้งขบัเคลือ่นดว้ย 
คนดแีละเกง่ ผมเปน็ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคลของเครอืซเิมนตไ์ทย 
คนแรก ผมมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าพนักงานคือสมบัติ 

อันมีค่าที่สุดขององค์กร และเชื่อว่าเด็กไทยเป็นสมบัติที่มีค่า 
ที่สุดของประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี 
และเกง่ จะทำใหพ้วกเขาเหลา่นัน้มสีว่นสำคญัในการพฒันา 
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต อย่างประเทศจีนเขามี 
แนวความคิด “พัฒนาคนไปพัฒนาชาติ” ซึ่งเห็นได้ชัดว่า  
จากแนวคิดการพัฒนาคนนี้ช่วยให้ประเทศจีนเจริญรุ่งเรือง 
เร็วมาก ประเทศไทยจึงควรเน้นไปที่การพัฒนาคนเช่นกัน  
เพราะการพัฒนาทุกอย่างจะสมบูรณ์ได้โดยคนดีและเก่ง  
ประเทศต้องส่งเสริมให้มีคนดีและเก่งที่มีธรรมาภิบาล  
ถ้าประเทศไทยไม่ผลักดันให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นวาระแห่งชาติเราจะพัฒนาประเทศได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
ผมเชื่ออย่างนั้นและทำมาโดยตลอด ไม่ว่าจะอยู่สภาพัฒน์ 
หรอือยูท่ีไ่หน จะผลกัดนัเรือ่งการพฒันาคน ผมจงึพยายาม 
พัฒนาเด็กไทยให้สู้ได้ในโลก

ตั้ง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นตัวอย่าง 
ในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย 
 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กไทย  
โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาเด็กไทยให้มี 
ความสามารถสู้ได้ในโลก ส่งเสริมเด็กให้มีความสนใจ 
ใฝ่เรียนรู้ (Passion of Learning) รวมถึงพัฒนางานวิจัยได้  
เด็กที่โรงเรียนดรุณสิขาลัยมีความสนใจใฝ่เรียนรู้สูงมาก  
พวกเขาสามารถคิดใหม่ทำใหม่ได้ ไม่ว่าเขาจะไปประกอบ 
อาชีพอะไรในอนาคต 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดรุณ 
สิกขาลัย จะได้นำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย 
ปัญญา (Constructionism) ของ Prof.Seymour Papert  
แห่ง MIT Media Lab ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ 
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พระพุทธศาสนา คือเรียนรู้จากการปฏิบัติ และเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้ 
อยา่งเตม็รปูแบบและยงัคงทนัสมยัอยู ่วธิกีารเรยีนของเดก็ ๆ   
จะเน้นการสอนหน้ากระดานดำน้อยลง (Teach Less) 
แต่ให้ เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น (Learn More) 
เปน็การจดักระบวนการเรยีนรู ้และสรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิ 
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 จากการทำวิจัยมากว่า ๒๐ ปี ของ Prof.Seymour 
Papert ได้พบว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี ต้องเลือกเรื่องที่เด็ก 
ชอบและสนใจมาให้เด็กลงมือทำ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
จึงเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเต็มตามศักยภาพ 
ของผูเ้รยีน เรยีกวา่ Project based Learning ทำใหน้กัเรยีน 
สามารถคิดต่อไปเองได้ตามศักยภาพของตนเอง เพราะเด็ก 
แต่ละคนมีศักยภาพที่ไม่เหมือนกัน โดยมีครูเป็นผู้อำนวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) ผมนำแนวคิดนี้ 
มาลองทำกบัโรงเรยีนรฐับาลหลายแหง่ ไดผ้ลด ีผูป้กครองชอบ  
แต่พอเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่แนวทางการเรียนการสอน 
ก็เปลี่ยน จึงล้มเลิกไป ผมจึงมาตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
แห่งนี้ ทำมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว 
 แนวทางการพฒันาเดก็ โดยใหเ้ดก็ทีช่อบเรือ่งเดยีวกนั  
สร้างเป็นโครงงานร่วมกัน แล้วบูรณาการโดยนำเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์มาใช้ ความรู้ด้านวิชาการใช้หลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ แล้วเสริมด้วยวัฒนธรรมความเป็นไทย ชี้นำ 
จรรยาบรรณเข้ามาบูรณาการเข้าไปโดยเด็กไม่รู้ตัว เด็กได้ 
เรียนรู้ตั้งแต่ ม.๑ ถึง ม.๖ ตอนเช้าจะสอนวิชาโฮมรูม ให้เด็ก 
ไดต้ัง้สตกิอ่น เมือ่สตมิาปญัญาเกดิ ตอ้งเชญิธงชาตขิึน้สูย่อดเสา  
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ สมาทานศีล ๕ สวดแบบแปลด้วย  

แลว้ใหเ้ดก็สาบานตนเองวา่วนันีข้า้พเจา้จะกระทำแตค่วามด ี
เทา่นัน้ ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 
ในสากลโลกจงดลบนัดาลใหข้า้พเจา้มพีลงักายพลงัจติเขม้แขง็ 
ที่จะทำความดีในวันนี้ด้วยเถิด ส่วนเด็กเล็กมีการเล่านิทาน 
ชาดกใหฟ้งัตัง้แตเ่ลก็ ๆ  ฝกึใหเ้ขานัง่สมาธ ิสำหรบัเดก็โตใหน้ัง่ 
ทำสมาธิในวิชาโฮมรูม ให้ตั้งสติก่อนแล้วจึงเข้าไปเรียนได้ 
 โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่แหวกแนวออกไป  
เป็นโรงเรียนนำร่อง นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียน 
ดรุณสิกขาลัยมีความสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศหลายที่ อย่างอเมริกาเขาสามารถเรียนจบ 
ปริญญาโทที่ Harvard Business School เมื่ออายุ ๒๑ ปี  
ด้วยการคิดใหม่ทำใหม่ คิดเป็นทำเป็นได้ มีภาวะเป็นผู้นำสูง  
มีนักเรียนที่นี่คนหนึ่งไปเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ 
ที ่Fudan University เมอืงเซีย่งไฮ ้ผมไดม้โีอกาสไปเยีย่มเขา 
เขาพูดภาษาจีนได้ พูดเก่งมาก ๆ เมื่อเขาเรียนจบแพทย์ 
ที่ประเทศจีนแล้วจะสามารถรักษาคนไข้ที่ประเทศจีน 
และประเทศอืน่ ๆ  ไดด้ว้ย เดก็นกัเรยีนทีโ่รงเรยีนดรณุสกิขาลยั  
เรียนจบแล้วทุกคนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิด 
ในประเทศไทยได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเรียนที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง 
เมือ่ปกีอ่นมเีดก็สอบเขา้คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่นได้ด้วยตัวเขาเองด้วย
 ผมพยายามขยายผลแนวทางการเรียนการสอน 
ไปให้หลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัด 
เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาในโครงการพัฒนา 
ดอยตงุฯ จงัหวดัเชยีงราย โรงเรยีนบา้นสามขา จงัหวดัลำปาง  
โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ อย่างโรงเรียน 
บ้านสามขา มีเด็กเก่งที่สามารถ Startup new business  
๓ คน คนหนึง่ทำจานขา้วเปน็กระดาษ ทำกลอ่งได ้จนสามารถ 
ผลิตส่งขายต่างประเทศได้ อีกคนหนึ่งทำเห็ดแดงที่คนจีน 
ชอบมาก เขานำไปอบแหง้สง่ไปขายประเทศจนี ราคากโิลกรมั 
ละหลายพันบาททำให้มีรายได้ร่ำรวย อีกคนหนึ่งมาเป็นครู 
ทีโ่รงเรยีนดรณุสกิขาลยัประมาณ ๘ ป ีแลว้กลบัไปชว่ยพฒันา 
การท่องเที่ยวที่ชุมชนของตัวเองจนมีชื่อเสียงทั้งในและ 
ต่างประเทศ ผมกลับไปเยี่ยมตอนนี้เรียนจบปริญญาเอก 
เรียบร้อยแล้ว และเข้าหุ้นกับบริษัทนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยว 
มาปนีเขาทีบ่า้นสามขา แลว้นำเดก็บา้นสามขาไปเรยีนภาษา 
อังกฤษกับชาวต่างประเทศด้วย 
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การน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง 
รชักาลที ่๙ มาเปน็นยิามปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง 
 อกีเรือ่งทีผ่มภมูใิจคอื การนอ้มนำแนวพระราชดำริ 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรมาเปน็นยิาม “ปรชัญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ตอนนั้นอยู่ในช่วงของการจัดทำ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๙ สภาพฒัน ์
มีแนวคิดที่จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใหม่ 
ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากปัญหาความไม่สมดุล 
ในการพัฒนา โดยเฉพาะการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ในปี ๒๕๔๐ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนา 
ประเทศที่ผ่านมาของไทยยังไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและสมดุลได้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่ 
ในการพัฒนาประเทศ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลัก 
การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม อันจะช่วยให้เราสามารถ 
หลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจได้
 เพื่อให้มีความชัดเจนในนิยามของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้การทำแผนและการดำเนิน 
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ มีทิศทางเดียวกัน ผม  
ศ.ดร.สปิปนนท ์ เกตทุตั  เลขาธกิารฯ สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 
และกรรมการสภาพัฒน์บางท่าน ได้ปรึกษาหารือกันถึง 
แนวทางในการจัดทำนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อนำไปใช้ในแผนฯ ๙ ผมเสนอต่อที่ประชุมว่า ดร.เชาวน์   
ณศีลวันต์ เป็นองคมนตรีในขณะนั้นที่ได้เข้าเฝ้าพระบาท 
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เป็นประจำทุกสัปดาห์ น่าจะช่วยนำความขึ้นกราบบังคมทูล 

ขอพระราชทานพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้  
ผมจึงได้เชิญ ดร.เชาวน์ และกรรมการสภาพัฒน์บางท่าน 
มารบัประทานอาหารกลางวนัและปรกึษาหารอืกนั ทีโ่รงแรม 
ปาร์คนายเลิศ ซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่ในตอนนั้น 
 จากนั้น ดร.เชาวน์ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ  
ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต และไดก้ลบัมาหารอืกนั 
จนไดข้อ้สรปุวา่ สภาพฒันจ์ะตอ้งไปคน้ควา้วจิยัพระราชดำรสั 
ที่ได้เคยพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรเป็นประจำทุกปีตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อนำมากลั่นกรองด้วยตนเอง จนได้เป็น 
เอกสารความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ จากนั้น 
คณะทำงานได้นำเอกสารฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายผ่านทาง 
ดร.เชาวน์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
ได้ทรงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วยลายพระหัตถ์ 
ของพระองคเ์อง สง่คนืกลบัมาทีส่ภาพฒันผ์า่นทาง ดร.เชาวน ์ 
จนได้มาเป็นนิยามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทัง้คำแปลภาษาองักฤษวา่ “Sufficiency Economy”  
ด้วย สภาพัฒน์จึงได้น้อมนำมาใช้เป็นหลักในการพัฒนา 
ประเทศตัง้แตแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙ จนถงึปจัจบุนั ตวัผมเอง 
ก็ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

สภาพัฒน์ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดของรัฐบาล
 สิ่งที่ผมมองเห็นตลอดการทำงานร่วมกับสภาพัฒน์ 
ก็คือ รัฐบาลไหนที่เห็นสภาพัฒน์เป็นคู่คิด สภาพัฒน์จะมี 
ชื่อเสียง รัฐบาลไหนไม่ใช้สภาพัฒน์เป็นคู่คิด สภาพัฒน์ 
จะไม่ได้มีบทบาทมากนัก ผมคิดว่าแนวทางดำเนินงาน 
ของสภาพัฒน์ในอนาคตเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ประเทศชาตใินระยะยาวนัน้ สภาพฒันต์อ้งเปน็เพือ่นคูค่ดิ 
กบัรฐับาล ซึง่ตอ้งไปรวบรวมขอ้มลูทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ตามความเปน็จรงิของภมูภิาคตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ ปรบัปรงุ 
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและเสนอต่อรัฐบาล ถ้ารัฐบาล 
มีเวลาบริหารประเทศในระยะยาวแล้วให้สภาพัฒน์ หรือ 
เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นเพื่อนคู่คิด เหมือนสมัย ดร.เสนาะ   
อูนากูล เป็นเลขาธิการฯ กับ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  
เป็นนายกรัฐมนตรี การพัฒนาประเทศจะไปได้ดี ในทาง 
ตรงกันข้ามถ้ามองว่าเลขาธิการสภาพัฒน์คือผู้รับและ 
นำโครงการตา่ง ๆ  ของรฐับาลไปพจิารณาและปรบัปรงุแกไ้ข 
ดำเนินการ แล้วนำผลมาเสนอว่าจะนำแผนเหล่านั้นมา 
จะปฏิบัติอย่างไร ถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีประโยชน์ 
อะไร 
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มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับสภาพัฒน์ 
เพราะได้ทำงานให้แก่ประเทศชาติ
 ในการทำงานร่วมกับสภาพัฒน์ ผมทุ่มเททุกอย่าง  
ความรู้และความคิดที่สำคัญต่าง ๆ มาจากการทำงานกับ 
ภาคเอกชน ผมติดต่อกับต่างชาติหลายประเทศทั้งอเมริกา  
องักฤษ ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ ไดค้วามรูม้ากเมือ่ตอนรว่มงานกบั 
สภาพัฒน์ ซึ่งทำงานอย่างเข้มแข็งมาทุกสมัย ทำงานด้วย 
ความสนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างแน่นแฟ้นทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ผมจำภาพได้ว่าในการประชุมสภาพัฒน์ เอกชน 
นั่งซ้าย ภาครัฐนั่งขวา ร่วมกันหารือ ทำงานและรับลูก 
ต่อเนื่องกันเวลาเสนอรัฐบาล ซึ่งเป็นผลดีในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ถ้าไปอ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติจะเห็นว่าแผนพัฒนาฯ ดีทุกยุคทุกสมัย  
แต่น่าเสียดายที่พอเปลี่ยนรัฐบาลบางครั้งแผนนั้นไม่ได้นำ 
ไปใช ้หรอืนำไปใชแ้คบ่างสว่น แผนพฒันาฯ ของสภาพฒัน์ 
กห็ายไป แตอ่ยา่งไรกต็าม ขอใหส้ภาพฒันร์กัษาความตัง้ใจด ี
ของตนเองและใช้ความเพียรพยายามต่อไป
 ตลอดเวลาทีผ่มทำงานรว่มกบัสภาพฒัน ์ไดท้ำงาน
รว่มกบัขา้ราชการของสภาพฒัน ์ผมทำงานอยา่งมคีวามสขุ 

เพราะผมได้ทำงานให้แก่ประเทศชาต ิ เราสามารถปรึกษา 
หารอืกนัได ้ในการทำงานรว่มกนั มอีะไรกส็ามารถแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรื่องไหนที่ดีมาช่วยกันทำ เรื่องไหน 
ทีม่ปีญัหามาชว่ยกนัหาแนวทางแกไ้ข แลว้สง่ตอ่ไปใหร้ฐับาล  
เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไข 
 ผมมีความสุขมาก ที่ได้ทำงานกับข้าราชการ 
ที่ไม่มีการแก่งแย่งกัน ผมอยู่นี่มีแต่ความสมานสามัคคี  
ร่วมกันทำงานดึกดื่นเที่ยงคืน ข้าราชการผู้หญิงไปลงพื้นที่ 
เกบ็ขอ้มลู เสีย่งภยัอนัตรายตา่ง ๆ  นานาในตา่งจงัหวดั ทกุคน 
ทำงานเสยีสละเพือ่ชาตกินัจรงิ ๆ  นอกจากนี ้คนในสภาพฒัน ์
ประสานงานกันได้ดี เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นคนดีและเก่ง 
มาโดยตลอด ทำงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อนำไป 
เสนอรัฐบาล
 ในโอกาสวาระครบรอบ ๗๐ ป ีสำนกังานสภาพฒันา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผมอยากให้เลขาธิการ 
สภาพฒันเ์ปน็คูค่ดิของนายกรฐัมนตร ีของรฐับาลตอ่ ๆ  ไป  
เพื่อได้ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า โดยมีหลายองค์กร 
เป็นคู่คิดร่วมกันกับรัฐบาลไปทุกยุคทุกสมัยครับ
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ดร.อำพน  กิตติอำพน
อดีตประธานกรรมการ สศช. 
และเลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๓

ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๑๐
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ



ภารกจิแรก ๆ  กบับทบาทเลขาธกิารสภาพฒัน ์
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
 ผมมาจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ  
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ 
สภาพฒัน ์เมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๔๗ ขณะนัน้ยงัเรยีกกนัวา่ 
“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ” หลังจากรับตำแหน่ง ผมได้พยายามศึกษาว่าเรา 

ต้องทำหน้าที่อะไร โดยเหตุการณ์แรกที่ประสบนอกเหนือ 
จากงานปกติ คือประเทศไทยประสบภัยพิบัติร้ายแรง 
ในเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗  
ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรา สิ่งแรกที่ผมคิด 
คือหน่วยงานอย่างสภาพัฒน์จะทำอย่างไร 
 วันนั้นเองผมได้พิสูจน์จิตใจของคนสภาพัฒน์  
คือเรายังไม่รู้เลยว่าจะลงพื้นที่เพื่อไปทำหน้าที่อะไรและ 

 ดร.อำพน  กติตอิำพน องคมนตร ีอดตีเลขาธกิาร 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓) อดีตกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และอดีตประธานกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) เป็นผู้บริหาร 
ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็น “ข้าราชการมืออาชีพ”  
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
อย่างแท้จริง ท่านเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์คนแรกที่ได้รับพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ซึ่งนับเป็นเกียรติภูมิอย่างสูงยิ่ง 
ของตัวท่านเองและสำนักงานฯ

 ตลอดระยะเวลา ๖ ปี กับ ๕ รัฐบาล ท่านอำพนยืนหยัด มุ่งมั่น  
และทุ่มเทปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ ในฐานะเลขาธิการสภาพัฒน์  
ปรากฏผลงานที่โดดเด่น คือการเป็นผู้นำจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ การจัดสร้างอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๒ แห่ง ได้แก่  
ภาคกลางและภาคเหนือ รวมทั้งจัดทำพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และชีวประวัติของ 
พระยาสุริยานุวัตร 

 จากนั้นท่านได้กลับมาเป็นกรรมการสภาพัฒน์ และประธานกรรมการสภาพัฒน์ โดยได้น้อมนำ 
แนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางปฏิบัติภารกิจในการพิจารณา 
กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล บนพื้นฐานของความรู้ 
คู่คุณธรรม มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาประเทศดำเนินไปได ้
อย่างต่อเนื่อง

 ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายหน่วยงาน อาทิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการกฤษฎีกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์
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จะไปอยู่อย่างไร แต่นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งว่า อย่างน้อยที่สุด  
ความสามารถด้านภาษาของคนสภาพัฒน์น่าจะช่วย 
ปัดเป่าความเดือดร้อนและทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้ ผมจึงเรียก 
อาสาสมคัร และรูส้กึชืน่ใจมากทีส่ดุทีม่อีาสาสมคัรกวา่ ๒๐ คน  
รวมตัวพร้อมกันที่หน้าตึกสุริยานุวัตร อาสาลงพื้นที่ 
ในวันรุ่งขึ้นเพื่อช่วยเป็นล่ามให้ผู้ประสบภัย โดยผมตามไป 
พร้อมกับท่านอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการฯ 
ในขณะนั้น ได้พบท่านนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  
ท่านถามว่า “อ้าว สภาพัฒน์มาด้วยหรือ ทำหน้าที่อะไร”  
ผมตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเราคงช่วยเหลืออะไรในทางอื่น 
ไม่ได้ แต่จะใช้ความสามารถทางภาษาในการเป็นล่าม 
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ผมภูมิใจมาก และซาบซึ้ง 
ในน้ำใจของคนสภาพัฒน์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
 ส่วนงานแรกซึ่งผมไม่เคยลืม คือการประชุม 
คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดราชบุรี ในวันนั้นผมไม่รู้ และ 
ไม่ได้ทันดูด้วยซ้ำว่าสภาพัฒน์เป็นผู้เสนอเรื่องการลงทุน 
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ผมเป็นคนค้านความเห็นของสภาพัฒน์ที่ส่งเข้าไปใน 
คณะรัฐมนตรี โดยตั้งคำถามต่อท่านนายกฯ ในขณะนั้นว่า 
เราลงทนุเงนิ ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปกับด้านไอที แลว้การลงทนุ 
ด้านสังคมล่ะ ในที่สุดวาระนั้นถูกถอนออกเพื่อกลับมา 
ทบทวนใหม่ ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เสนอความเห็น 
จากหวัใจของตวัเองวา่ การวางโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม  
มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการวางพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ  
หรือโครงสร้างด้านไอทีเลย 

“คน” หัวใจสำคัญของสภาพัฒน์
  เมื่อรับตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์   
ผมได้ไปกราบท่านอาจารย์เสนาะ  อูนากูล และ 
อาจารย์โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ทั้งสองท่าน 
ให้คำแนะนำว่าคนคือหัวใจสำคัญที่สุดของ 
สภาพัฒน์ หลังจากนั้นผมจึงจัดให้มีโครงการ 
ฝึกอบรมต่าง ๆ ๓ โครงการ เพื่อให้คนสภาพัฒน์ 
ได้รับโอกาสในการพัฒนา คือ 
  หนึ่ง Future Team เราจะรู้ได้อย่างไรว่า 
อะไรกำลังจะเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมีคนรุ่นใหม่  
ให้คนรุ่นใหม่ไปนอนวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม 
อยู่ในวัดป่า เพื่อเรียนรู้ชีวิตจริง 
  สอง ทำอย่างไรให้เขาเข้าใจการทำงาน 

ของคนในตา่งประเทศ จงึทำโครงการฝกึงานทีธ่นาคารโลก 
และธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) เดก็กลบัมากม็คีวามภมูใิจ 
ว่าเขาได้ทำงานร่วมกับผู้มีวิสัยทัศน์ทั้งหลาย 
 สาม เรามงีบประมาณของตวัเองในการสง่เจา้หนา้ที ่
ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และที่สำคัญที่สุด เนื่องจาก 
ผมเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยตำแหน่ง  
เขาจึงให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับ 
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จัดทำแผนฯ ๑๐ อัญเชิญ “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”นำทางสู่  
ความสมดุล
  เมื่อแผนพัฒนาฯ ฉบับเดิมกำลังจะจบลง  
ผมต้องเขียนแผนฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จในเวลา 
ค่อนข้างจำกัด คือภายในเดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๙  
ซึง่เทา่กบัมเีวลาเกอืบ ๒ ป ีในการจดักระบวนการ 
มีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ  
ในโจทยท์ีต่ัง้ไว ้เรือ่งแรกคอืแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่๘-๙  
ที่เริ่มจากแนวความคิดหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า 
แพลตฟอร์มของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงคอืการนำพืน้ฐานของความรู ้คณุธรรม ความอดทน 
พยายาม หรือความมานะเป็นหลักคิด เช่น แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๘ เริ่มด้วยการให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เริ่มขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เมื่อถึงแผนฯ ๑๐ เราเริ่มที่ความเหลื่อมล้ำ  
เรามองมิติของความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ แต่เป็น 
เรื่องการศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงบริการภาครัฐ  
และสำคัญที่สุดคือกลับไปดูความสำคัญของภาคการเกษตร  
กลบัไปดทูนุทรพัยากรของประเทศ คอืทนุทรพัยากรธรรมชาต ิ
และทุนทางสังคม 
 การจัดทำแนวคิดแผนฯ ๑๐ ในระยะแรก ผมใช้วิธี 
หานักวิชาการในสภาพัฒน์ที่มีความเสียสละ โดยรวบรวม 
คนกลุ่มเล็ก ๆ มาร่วมกันทำงานทุกเสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 
ประมาณ ๒ เดือน ทำให้ได้หลักคิดแรกของแผนฯ ๑๐  

การเตรียมกำลังคนภาครัฐ คิดว่าทำอย่างไรจึงจะนำเด็ก 
ที่เป็นหัวกะทิเข้ามาให้ได้ จึงสร้างโครงการเพื่อรับเด็กที่เป็น 
สมองชั้นนำ เรียกว่า “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 
ที่ กำลั งศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาในประเทศ”  
Undergraduate Intelligence Scholarship Program  
หรือ UIS เด็กเหล่านี้จะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้น 
ปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 
จะได้บรรจุเป็นข้าราชการทันที โดยไม่ต้องสอบ ผมดีใจ 
ที่สภาพัฒน์มีเด็ก UIS มากที่สุดในขณะนี้ เพราะฉะนั้น 
ท่านต้องรักษาเขาไว้ให้ได้
 ในชว่งแรกทีเ่ขา้รบัตำแหนง่ ผมไดจ้ดัเวทปีระชาคม 
สภาพัฒน์ ผมได้ตั้งปณิธานและประกาศว่า “ผมจะเคารพ 
ความเป็นนักวิชาการของคนสภาพัฒน์ และผมจะให้ 
ความเคารพกับทุกคนที่เสียสละต่อส่วนรวมมากกว่า 
ผลประโยชน์ส่วนตน” และได้ฟื้นวัฒนธรรมองค์กร 
ของสภาพัฒน์ที่เดิมมีอยู่แล้วและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งมีอยู่  
๔ ข้อ ได้แก่ (๑) เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้าน 
วิชาการ (๒) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม  
(๓) มีระบบธรรมาภิบาล และ (๔) บุคลากรของสำนักงานฯ  
เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร
 นอกจากนี้ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยขอ 
ตำแหน่งในระดับ ๙ ชช. เพิ่ม ๑๖ อัตรา เพื่อเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามารถ 
ลดความกดดันในการแข่งขันขึ้นมาเป็นผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้ 
ทำให้ผมได้กำลังจากนักวิชาการส่วนใหญ่ของสภาพัฒน์ 
เข้ามาช่วยระดมความคิดเห็นในการทำงาน 
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คือ การปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ 
และสั งคม  นอกจากนี้  ผมได้ทบทวน 
มติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งแรกที่ เข้าร่วม 
ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติในเรื่องการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนภาครัฐ 
ชี้ ให้ เห็นถึ งความสำคัญของการลงทุน 
ทางด้านโครงสร้างทางสังคม แล้วนำมา 
ประยุกต์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการขับเคลื่อนเป็นแนวทางปฏิบัติของ 
แผนฯ ๑๐ จากนั้นผมได้ส่ ง เจ้ าหน้าที่  
ลงพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นของชุมชน  
๑๐๘ หมู่บ้าน ได้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน ์
ต่อการทำแผนมาก 
 การจัดทำแผนฯ ๑๐ มีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบ 
ต่อทิศทางของแผนฯ หลายประการ จำเป็นต้องคำนึงถึง 
แนวนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะดำเนินการในอีก  
๔ ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน ซึ่งตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนด 
ให้สภาพัฒน์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดทำแผน 
การบรหิารราชการแผน่ดนิ ซึง่เปรยีบเสมอืนแผนปฏบิตักิาร 
ของรัฐบาลระยะเวลา ๔ ปี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบายต่อ 
รัฐสภา นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาให้ครอบคลุมการปรับ 
โครงสร้างการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สภาพัฒน์ 
ตอ้งดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเพือ่เสนอแนะการปรบั 
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เหมาะสม 
ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศระยะต่อไป

 หลังจากนั้น จึงเริ่มทบทวนว่าองค์ความรู้ของเรา 
และองค์ความรู้ของประชาชนเป็นอย่างไร เริ่มมีการ 
ระดมสมอง ดูการเปลี่ยนแปลงของโลก และในวันที่ ๑๑  
มกราคม ๒๕๔๘ ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ผมเสนอการเปลีย่นแปลง 
และแนวคิดพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยใช้ 
หลักของการเคลื่อนย้ายคน ความรู้ และระบบเศรษฐกิจ 
อย่างเสรี  รวมถึงการเคลื่อนย้ายของโรคภัยที่ วันนี้  
เรากำลังเผชิญอยู่ เริ่มทบทวนเรื่องทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ  
ทุนทางความรู้และปัญญามนุษย์ แล้ววางแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๐ 
 แผนฯ ๑๐ เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยยังคงยึด 
กระบวนการจัดทำแผนฯ เหมือนเช่นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  
และ ๙ ซึง่เนน้กระบวนการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในสงัคม  
กรอบวสิยัทศันม์ุง่พฒันาสู ่“สงัคมทีเ่ขม้แขง็และมคีณุภาพ” 
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยที่ยั่งยืน” และยังคงอัญเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทาง 
ในการจดัทำแผนฯ โดยในเรือ่ง “ความสมดลุ” รวมทัง้ยดึแนว 
นโยบายเศรษฐกิจคู่ขนาน (Dual Tracks) ที่ให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งควบคู่ 
ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ 
 ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและยัง่ยนื ยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ 
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หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสำคัญที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  
และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  
 เนือ่งจากเวลานัน้เปน็ชว่งเปลีย่นผา่น มกีารรฐัประหาร 
ในเดอืนกนัยายนป ี๒๕๔๙ ทา่นประธานองคมนตรคีนปจัจบุนั 
คอื พล.อ. สรุยทุธ ์ จลุานนท ์ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็นายกรฐัมนตร ี 
ท่านได้รับหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และถือว่า 
เป็นแผนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความสมดุล รักษาทุนทางสังคม  
ทุนด้านทรัพยากร ทุนความรู้  และโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี ้ไดส้รา้งขบวนการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
พอเพยีงตอ่จากสมยัทา่นเลขาฯ จกัรมณฑ ์ ผาสกุวนชิ โดยจดั 
กิจกรรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
ประชาสังคม และประชาชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง  
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นคุณค่า และน้อมนำหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีงไปใชเ้ปน็กรอบแนวคดิของวถิชีวีติของคนไทยทกุคน  
เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพึ่งตนเองได้ 

อย่างเข้มแข็ง อันเป็นการเสริมสร้างพลังให้ประเทศสามารถ 
พัฒนาไปได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เราต้องเดินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่ งเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนของ 
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึง 
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ 
ดำเนินในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น 
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีพอสมควรต่อการ 
ที่มีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก 
และภายใน
 ทั้งนี้ เน้นว่าต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และ 
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน 
การวางแผนและการดำเนินการทกุขัน้ตอน และขณะเดยีวกนั 
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความ 
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ  
เพือ่ใหส้มดลุและพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 
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และกวา้งขวาง ทัง้ดา้นวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม 
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 การที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ อันดับแรกคือ ต้องมีความเข้าใจและ 
เชื่อมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเมื่อนำ 
ไปใช้แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุข ทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต จึงจะมีความมั่นใจที่จะนำไปทดลองใช้ปฏิบัติ  
หลังจากที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วต้องนำมา 
ประยกุตใ์ชก้บัตนเอง ทัง้ในชวีติประจำวนัและการดำเนนิชวีติ 
ร่วมกับผู้อื่น  

เลขาธิการฯ คนที่สองที่ดำรงตำแหน่ง 
ประธานสภาพัฒน์  
 ถา้ทบทวนในชว่ง ๖ ปทีีผ่มอยูใ่นตำแหนง่เลขาธกิารฯ  
ถือเป็นช่วงที่ลำบาก ผ่านทั้งการรัฐประหาร การยุบสภา  
การเปลีย่นแปลงรฐับาล และความวุน่วายในความขดัแยง้ตา่ง ๆ   
ครั้งหนึ่งท่านนายกฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เคยถามผมว่า 
อยากไปอยู่กระทรวงอะไร ยอมรับว่าในใจลึก ๆ ผมอยาก 
กลับไปกระทรวงเกษตรฯ แต่วันนั้นตอบไปว่าอยากไปอยู่ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะผมผ่าน 
กระทรวงเกษตรฯ มาแล้ว เดินในพื้นที่มาพอสมควร เข้าใจ 
เรื่องการมีส่วนร่วม การเข้าไปที่ชุมชน จึงคิดว่าอีกสิ่งหนึ่ง 
ในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคอืความรู ้ผมนา่จะลอง 
ไปทำงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อดูว่า Disruption  
ที่เขาเรียกในปัจจุบันนั้นคืออะไร แต่แล้วในที่สุดก็ตกลงว่า 
จะชว่ยงานทา่นนายกฯ อภสิทิธิท์ีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

          จนวนัหนึง่ที ่ ครม. ใหค้วามเหน็ชอบ 
ให้ผมกลับมาเป็นประธานกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
หรือประธานกรรมการสภาพัฒน์ ซึ่งนับ 
เป็นเลขาธิการคนที่ ๒ ที่ได้รับตำแหน่งนี้  
ผมรู้สึกดีใจมากเพราะเป็นโอกาสให้ผม 
ซึ่งเข้าใจโครงสร้างและการบริหารของ 
สภาพัฒน์  ได้ เ สนอแก้ ไขกฎหมาย 
การบริหารงานสภาพัฒน์ คือพระราช 
บัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อจะให้  
สภาพัฒน์สามารถเป็นมันสมองหรือ 

Think Tank ได้อย่างแท้จริง ในเวลานั้นผมดำรงตำแหน่ง 
ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย จึงได้พา 
คณะกรรมการสภาพัฒน์ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ขณะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้ งสถาบันวิจัย 
เศรษฐกิจป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ผมเห็นว่าสภาพัฒน์ก็น่าจะมี 
สถาบันวิจัยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการทำงานวิจัย 
ของเราในเวลาต่อมา
 คณะกรรมการสภาพัฒน์เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิที่สุด  
และต้องให้ความเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
ดงันัน้ หนา้ทีข่องประธานกรรมการ คอืตอ้งไกดห์รอืชีแ้นะ 
มตขิองคณะกรรมการสภาพฒัน ์และพยายามจบัประเดน็ตา่ง ๆ   
ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่ใช่แค่ให้ความเห็นชอบ 
หรือไม่เห็นชอบ โดยในเวลานั้น สภาพัฒน์ไม่อนุมัติไป 
หลายโครงการ รวมทัง้ยงัไดเ้สนอการปรบัปรงุโครงการตา่งๆ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด คุ้มค่าต่อการใช้เงินภาษี 
ของประเทศ ซึ่ง ครม. รับเป็นมติหลายโครงการ
 ถึงแม้จะได้เข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการ 
ในระยะสั้น แต่ก็ได้เร่งดำเนินการในหลักการที่จะทำให้ 
สภาพัฒน์เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ มีความเชื่อถือ 
จากประชาชนในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ  
เป็นหน่วยงานของรัฐที่สร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของ 
การวิจัยและพัฒนา เป็นที่รวมของนักวิชาการ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสงัคม ทีจ่ะรว่มกนัสรา้งสรรคแ์ละขบัเคลือ่น 
ประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ และเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน 
โดยทั่วกัน
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ภารกิจและผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้ยังรู้สึกเสียดายที่ยังทำไม่สำเร็จ 
ก็หมดวาระเสียก่อนคือการสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน 
ในหมู่บ้าน (Country Profile) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ  
เพราะเมื่อเรากระจายอำนาจลงไปข้างล่าง ท้องถิ่นจะได้ 
ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมีส่วนร่วมในการวางแผนต่าง ๆ ได้  
ซึ่งดีใจว่าสภาพัฒน์ยังคงพัฒนาต่อยอดให้สำเร็จต่อไป 
 ในส่วนตัวผมเองนั้น นับตั้งแต่วันที่เป็นเลขาธิการ 
สภาพฒัน ์เมือ่ศกึษาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแลว้  
เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นแก่นคือ “การปฏิบัติ” เพราะฉะนั้น  
ผมจึงปฏิบัติมาโดยตลอด เพราะหากผมยังเข้าไม่ถึง 
แล้วจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 
ไดอ้ยา่งไร อยา่งวนันี ้ผมยงัตอ้งแสวงหาความรูเ้รือ่งคณุธรรม  
ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เมตตา อดทน ดุจดั่ง 
บทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ พระราชทานแลว้ วา่พระมหาชนกนัน้  
ต้องยึดความซื่อสัตย์สุจริต ยึดองค์ความรู้ที่ต้องรับฟังคน 
ทกุฝา่ย และไมย่อ่ทอ้ทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ผลประโยชนข์องบา้นเมอืง  
สิ่งนี้ได้นำมาซึ่งภูมิคุ้มกัน นำมาซึ่งความพอเหมาะพอควร  
และนำมาซึ่ งความสมเหตุสมผลในแต่ละเหตุการณ์ 
ทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิดงันัน้ นบัวา่คนไทยทกุคนโชคดทีีม่พีระบารม ี
ปกเกล้าฯ อยู่ที่ว่าเราจะนำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน 
 ผมทั้งในฐานะเลขาธิการ สศช. กรรมการ และ 
ประธานกรรมการสภาพัฒน์ รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้ 
กำกับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การให้ความเห็น 
ต่อคณะรัฐมนตรีหลายโครงการที่สะท้อนให้เห็นว่า 
สภาพัฒน์กล้าเสนอความเห็นที่ตรงไปตรงมาหรือท้วงติง 
รัฐบาล เพื่อยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งนี้ 
เพื่อให้การลงทุนของรัฐมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 อีกเรื่องที่รู้สึกภูมิใจที่สุด คือการมีโอกาสซ่อมแซม 
บูรณะตึกสุริยานุวัตร และอาคารสำนักงานอื่น ๆ ซึ่งผมเป็น 
เพยีงคนรเิริม่เทา่นัน้ ตอ้งขอบคณุทา่นอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ   
ท่านปรเมธี  วิมลศิริ และท่านเลขาฯ ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
ทีเ่ดนิหนา้โครงการตา่ง ๆ  ทางกายภาพของอาคารสำนกังาน 
จนสำเรจ็ พระยาสรุยิานวุตัรนัน้ถอืเปน็ปชูนยีบคุคลในการ 
สร้างจิตวิญญาณของคนสภาพัฒน์ เมื่อเรามีความกตัญญู 
และมองยอ้นหลงักลบัไป กจ็ะรูถ้งึคณุคา่ของสิง่ทีป่ระวตัศิาสตร์ 
ได้สร้างไว้

น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ขับเคลื่อนสภาพัฒน์ เป็นที่พึ่งของประชาชน
 เราควรภูมิใจว่าพระราชบัญญัติที่ออกมาใหม่ชื่อว่า 
“สภาพัฒน์” ทำให้เรามีเครื่องมือซึ่งคือกรอบกฎหมาย  
ถ้าผู้บริหารสภาพัฒน์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตยึดหลัก 
ของท่านพระยาสุริยานุวัตรที่ว่า “ธรรมะคือหัวใจสำคัญ”  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ เน้น 
การพัฒนาคน สภาพัฒน์จะครบ ๑๐๐ ปี และเป็นสถาบัน 
ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา ให้ความเชื่อมั่นว่า เป็น 
หน่วยงานกลางที่นำด้วยองค์ความรู้ มีบุคลากรที่มีความ 
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี เป็นข้าราชการที่ดี ไม่เคย 
ยอ่ทอ้ตอ่งานตา่ง ๆ  ไมว่า่ตอ้งลำบากเพยีงใด สามารถชีน้ำแกไ้ข 
ปัญหาในยามวิกฤต รวมทั้งในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้ 
สภาพัฒน์เป็นฝ่ายเลขานุการของงานปฏิรูปประเทศและ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ส่วนเรื่องการทำแผนพัฒนาฯ นั้น  
ผมคิดว่าอยู่ในสายเลือดของคนสภาพัฒน์อยู่แล้ว 
 สำหรับคนรุ่นใหม่ของสภาพัฒน์ ขอให้ศึกษา 
และทำความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และยึดเป็นแนวปฏิบัติ ดังพระราชปณิธานของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานว่า “ประเทศชาติ 
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มั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานใน 
พระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ท่านจะรู้เองว่าสภาพัฒน์จะก้าวหน้า เป็นที่เชื่อมั่นของ 
ประชาชน เป็นที่หวังและที่พึ่งในการขับเคลื่อนแก้ไข 
ปัญหาของประเทศได้อย่างไร

องคมนตรี... รับใช้เบื้องพระยุคลบาท
 ผมไดร้บัพระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
สาขาเศรษฐศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หัวใจสำคัญที่อยู่ในคำประกาศ คือการที่ผมเป็นประธาน 
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
สภาพัฒน์ และเลขาธิการสภาพัฒน์ ผมรู้สึกภูมิใจ
 สว่นปจัจบุนันี ้ผมมภีารกจิในการถวายงาน ตดิตาม 
เรื่องโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ติดตามโครงการพระราชดำริเรื่องระบบน้ำ 
และการเกษตรของสำนักงานคณะกรรมการพิ เศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(กปร.) ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อสนองพระบรมราโชบาย 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสานในสิ่งที่ 
พระราชชนกพระราชทานให้พวกเราชาวไทยตลอด 
การทรงงานกว่า ๗๐ ปี รักษาให้เกิดประโยชน์ ให้เป็นสิ่ง 
ที่แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และต้องต่อยอด 
สิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การแก้ไขปัญหา 
ความยากจน การเกษตร ระบบทรัพยากรน้ำ งานเหล่านี้ 
เป็นงานที่ทำร่วมกับประชาชนตลอดเวลา 
 จึงนับเป็นภารกิจที่ไม่มีวันจบ ซึ่งต้องขอบคุณ 
สภาพัฒน์ที่เข้ามาช่วยงานด้านสังคม โดยเฉพาะการดูแล 
นักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา 
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 
ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ซึ่งเป็นเรื่องที่ ได้มี โอกาสรับใช้ 
เบื้องพระยุคลบาทต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา ๑๑ ปี
 นอกจากนี้ ผมชื่นใจที่สภาพัฒน์มีความสามัคคี 
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน มีเจ้าหน้าที่  
เข้าไปทำเรื่องจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการฝึกฝนจิตใจ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างความสงบสุขให้บ้านเมือง 
ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาฯ

ผู้ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน



จากแผนฯ ๑ ถึงปัจจุบัน “สภาพัฒน์” 
คือเสาหลักและคลังสมอง
 เวลาพูดถึงสภาพัฒน์  กล่าวได้ว่าสภาพัฒน์  
เปน็เหมอืนเสาหลกั เปน็คลงัสมองของรฐับาล เพราะไมว่า่ 
งานด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม สภาพัฒน์เป็น 
หน่วยงานสำคัญที่ช่วยเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ 
แกร่ฐับาลมาโดยตลอด จะเหน็วา่ทีผ่า่นมา สภาพฒันท์ำงาน 
อย่างหนักด้วยความเรียบร้อยและได้ผลดี เรื่องนี้ผม 
ไม่ใช่คนพูดนะครับ แต่หลาย ๆ ท่านที่เป็นนักวิชาการเขาให้ 
ความเห็นและพูดกันอย่างนี้ ฉะนั้น ผมจึงคิดและเชื่อว่า 
งานของสภาพัฒน์เท่าที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไป 

ในอนาคตคงจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน
    จากการศกึษาแผนพฒันาฯ ตัง้แตฉ่บบัที ่๑-๒  
จะเห็นว่าสภาพัฒน์จัดทำแผนขึ้นมาโดยพิจารณา 
จากสถานการณท์างสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม  
ในขณะนัน้ ซึง่ตอ้งยอมรบัวา่ประเทศไทยมทีรพัยากร 
ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ ประชากรยังมีจำนวน 
ไม่มาก และใช้การขับเคลื่อนแผนโดยเศรษฐกิจ 
เป็นตัวนำ จากนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓-๔  
การพัฒนาเริ่มลงสู่ชนบทมากขึ้น แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๕-๖ เป็นแผนที่เน้นถึงความสมดุลของ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๗-๘ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะพูดถึงการดูแล 
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากในช่วงนั้นเศรษฐกิจเข้ารูป 
เข้ารอยแล้ว จึงมองถึงการพัฒนาคน โดยการถอดบทเรียน 
จากกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑-๖  
ส่วนแผนฯ ๙-๑๐ เริ่มน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นำทางการพัฒนาประเทศ และสำหรับแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑-๑๒ เราพัฒนาบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่ความยั่งยืนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น  
จะเห็นว่าแผนของสภาพัฒน์มีการพัฒนาสอดคล้องตาม 
สภาพความเป็นจริงขึ้นเป็นลำดับ 

 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
ได้ร่วมงานพัฒนาประเทศกับสภาพัฒน์มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๐ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาต ิหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “บอรด์สภาพฒัน”์ ถงึ ๔ ชดุ กระทัง่ป ี๒๕๖๑  
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนเป็น ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ตามผลแห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา มีประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
มาโดยตลอด และไดด้ำรงตำแหนง่สำคญัในงานดา้นนี ้อาท ิประธานสถาบนั 
สิง่แวดลอ้มไทย ประธานสมาคมปา่ชายเลนนานาชาต ิประธานกรรมการ 
บรหิารอทุยานสิง่แวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร กรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเป็นสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๕๗
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 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ เปน็แผนทีค่อ่นขา้งโดดเดน่  
เนื่องจากยังคง เน้นการพัฒนาที่ยั่ งยืนบนฐานของ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น รัฐบาล 
ยังเห็นว่าตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้นไป ประเทศ 
ควรจะมยีทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ีซึง่ประเทศไทยไมเ่คยมมีากอ่น  
ทางสภาพัฒน์จึงทำงานหนักร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในการสร้างยุทธศาสตร์ชาติ วางเป้าหมายว่าภายใน  
๒๐ ป ีประเทศไทยจะมุง่เดนิไปทศิทางไหน และเมือ่ปลายป ี 
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เราได้มีพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ เปลี่ยนแปลง 
จากคณะกรรมการเป็นในรูปสภา และภารกิจเพิ่มขึ้น 
จากเดิมมาก เช่น ดูแลเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการขนาดใหญ ่ๆ  ของรฐับาล แผนรฐัวสิาหกจิ การลงทนุ  
การขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ รวมถึงการติดตามงานยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ ก็เห็นใจพวกเราที่อยู่สภาพัฒน์  
ต้องทำงานหนักต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเมื่อเราเป็นเสาหลัก  
เปน็คลงัสมองของรฐับาล กต็อ้งทำใหเ้ตม็ที ่และขบัเคลือ่นงาน 
ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 โดยสรุปคือตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึง 
ปัจจุบัน สภาพัฒน์ทำงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
มาโดยตลอด แต่แน่นอน เรื่องสภาวะธรรมชาตินั้นมีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งปัจจุบันสถานการณ์หนักขึ้น 
ไหนจะโควิด-๑๙ ไหนจะค่าเงินบาทแข็ง ขายสินค้าไม่ได้  
นักท่องเที่ยวลดลง สภาพัฒน์ต้องติดตามการขับเคลื่อน 
จากความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตเหล่านี้ให้ได้ และเป็น 

มันสมองในการแก้ไขและบรรเทาปัญหา 
ให้รัฐบาลต่อไป

ทำงานเชิงรุก ติดดิน สื่อสาร 
และทำงานใกล้ชิดทุกระดับ
     ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ ได้ทำงานในฐานะ 
กรรมการสภาพฒันเ์ปน็เวลากวา่ ๑๐ ป ีไดเ้หน็ 
ความมุง่มัน่ทุม่เทและผลงานของคนสภาพฒัน ์ 
ซึง่ไดท้ำดมีาโดยตลอด ประธานบอรด์สภาพฒัน ์
แตล่ะทา่นหรอืคณะกรรมการแตล่ะชดุลว้นเปน็ 
ผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ เข้าใจปัญหา 
ของประเทศชาติเป็นอย่างดี เมื่อผมเข้ามา 

เป็นประธานก็ได้ศึกษางานจากท่านประธานก่อน ๆ  
อย่างไรก็ตาม สภาพัฒน์จำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุง  
ทำงานเชิงรุกและใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง 
ที่สำคัญต่อไปนี้ 
 ประการแรก ภายในบอร์ดต้องสื่อสารกันมากขึ้น  
เดี๋ยวนี้ เราเปิดไลน์ปรึกษากันอย่างสม่ำเสมอสำหรับ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดที่ต้องการผลักดัน กรรมการคนไหน 
มีแนวทางอย่างไรให้แลกเปลี่ยนกัน เมื่อมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันแล้วและเห็นพ้องร่วมกันแล้วจึงนำมา 
จัดทำแผนในการดำเนินงานต่อไป 
 ประการที่สอง ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างมาก  
คือบอร์ดต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงและ 
ระดับปฏิบัติของสภาพัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการฯ 
ท่านรองเลขาธิการฯ หรือเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติ ผมเชื่อว่า 
การทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น จะสร้างความเข้าใจ ทำให้ 
รู้ปัญหาของกันและกัน และแก้ไขร่วมกัน ไม่ให้ปัญหา 
หมักหมม จนยากต่อการแก้ไขต่อไป
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 ประการที่สาม ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่  
สภาพัฒน์ลงไปสัมผัสในพื้นที่ เพื่อสร้างความคิดความอ่าน  
เพราะคนพื้นที่จะบอกได้ว่าในพื้นที่กำลังมีปัญหาอะไร  
ต้องการอะไร ทำให้เราเข้าใจปัญหาและความต้องการ 
ทีแ่ทจ้รงิและทำแผนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพืน้ที ่ 
ชุมชน และสังคม โดยก่อนหน้านี้ได้ไปปรึกษา ดร.สุเมธ   
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ว่าเราจะพาบอร์ด  
เจ้าหน้าที่ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติของ 
สภาพัฒน์ ไปดูงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๙ โดยเลือกที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ก่อน เช่น จังหวัด 
เพชรบุรี ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 
ชัง่หวัมนัตามพระราชดำร ิเพือ่จะนำแนวคดิเหลา่นี ้โดยเฉพาะ 
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้มาใชใ้นการเขยีนแผน ทีส่อดคลอ้ง 
กับความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้ 
 ประการที่สี่  ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้  
มปีระสบการณ ์เชญิเขามาใหค้ำแนะนำ วนันีเ้ราตอ้งเรยีนลดั  
จะทำแบบเดิม ๆ ไม่ได้ เช่น ครั้งหนึ่งเรากำลังทำแผนเรื่อง 
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จึงลงพื้นที่ดูงานสถาบัน 
วิทยสิริเมธี ของกลุ่ม ปตท. ที่จังหวัดระยอง พบว่าเขา 
มงีานวจิยัจำนวนมาก และเหน็วา่การทำงานวจิยัแตล่ะอยา่ง 
ต้องมีขั้นตอน รวมถึงเห็นแนวโน้มในอนาคตว่าจะทำวิจัย 
เน้นเรื่องอะไร นอกจากนั้น ได้มีโอกาสลงพื้นที่โรงเรียน 
วทิยาศาสตร ์ดกูารเรยีนการสอนของเดก็นกัเรยีนและเยาวชน 
ในสมัยนี้ที่ก้าวหน้าไปมาก ซึ่งจากข้อมูลและการไปดูงาน  
ก็ได้สร้างความคิดให้พวกเราที่ทำงานด้านการวางนโยบาย 
ได้อย่างดีที่สุด 

   และประการสดุทา้ย คอืการทำงานรว่มกบั 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก 
วุฒิสภา (ส.ว.) เพราะเขาอยู่ ในพื้นที่  เข้าใจ 
ความต้องการของประชาชน ไม่เช่นนั้นจะทำให้ 
เขาเหล่านี้คิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่อยู่สภาพัฒน์ 
ขาดความเชื่อมโยงติดต่อกัน แต่ความเป็นจริง  
เราทำงานให้กับทุกคนและทำงานใกล้ชิดทุกกลุ่ม  
ฉะนั้น ต้องรับฟัง เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ว่า ส.ว.  
หรือ ส.ส. เขาลงพื้นที่แล้วมาพูดความเป็นห่วง 
เป็นใยประชาชน รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในสภา  

เมือ่เขามคีวามเปน็หว่งเปน็ใยในเรือ่งใด เรายิง่ตอ้งขบัเคลือ่น 
ให้เห็นผลงานขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วย  
 ดั งนั้น  ผมคิดว่า เราต้องสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ เครือข่ายที่มีอยู่ เดิม และสร้างเครือข่ายใหม่ของ 
ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษา ผมอยู่ในวงการศึกษา 
มานาน ทราบดีว่าสถาบันการศึกษาทุกจังหวัดได้ขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิพอเพยีงซึง่สอดคลอ้งกบังานของเรามาก ถา้มโีอกาส 
เราควรไปปรกึษา สรา้งความเขา้ใจ จะสามารถสรา้งเครอืขา่ย 
ช่วยขับเคลื่อนได้ เพราะงานของสภาพัฒน์คืองานของ 
ประเทศ และจำเป็นต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วน

ทรัพยากรธรรมชาติคือทุนทรัพย์ของประเทศ
 ถ้าพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่มีประเทศไหนสมบูรณ์เท่าประเทศไทย จะเห็นได้ว่า 
จากทะเลซึ่งมีสัตว์น้ำที่สมบูรณ์ สู่ยอดเขาที่มีป่าทุกประเภท  
ถอืเปน็ทนุทรพัยข์องประเทศและของสงัคม คนไทยโชคดมีาก 
และควรภาคภูมิใจ หวงแหน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
อย่าไปคุกคามทำลาย และหากใช้ประโยชน์แล้วต้อง 
สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนด้วย ณ วันนี้ผมดีใจที่เห็นภาครัฐ  
ภาคเอกชน ประชาชน ภาคประชาสงัคม เดก็นกัเรยีนตวัเลก็ ๆ   
ครูบาอาจารย์ ดาราภาพยนตร์ ทหาร เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ช่วยดูแลทรัพยากรน้ำ 
ทรพัยากรดนิ และทีส่ำคญัคอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัมลพษิ โดยเฉพาะ 
ฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ซึง่เราเขา้ใจวา่ตอ่ไปตอ้งแกป้ญัหา 
การเผาป่าอย่างครบวงจร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก  
และใคร่ขอเรียนและให้นึกเสมอว่าทรัพยากรธรรมชาติ 
ทีเ่ราใชว้นันี ้เรายมืลกูหลานมาใชก้อ่น เพราะฉะนัน้ ตอ้งใช ้
อย่างมีคุณค่าและอย่าทำลาย
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 การแกป้ญัหาวธิหีนึง่ทีก่ำลงัทำอยู ่คอืใชก้ารวจิยั 
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เราตั้งคำถามว่า 
ทำไมคนต้องเผาป่า เขาต้องการอะไร ต้องไปศึกษาในเชิงลึก 
เมื่อวิจัยได้ข้อสรุปแล้วก็ดูว่าจะทำอย่างไรเพื่อหาอาชีพ
มาทดแทนให้เขาดำรงชีพอยู่ได้ เช่น ถ้าเขาอยากได้เห็ด 
เราตอ้งใหค้วามรู ้สรา้งโรงเรอืนการเลีย้งเหด็ให ้ถา้เขาอยากได ้
สมนุไพร เราทำเปน็แหลง่สมนุไพรให ้เมือ่เขาทอ้งอิม่ ในทีส่ดุ 
เขาจะดูแลป่าเอง เพราะป่าไม่ได้ให้แค่เห็ดหรือสมุนไพร  
แต่ยังให้น้ำ ให้ความสมดุล ให้อากาศดี ที่เขาเผาเพราะ 
มีความจำเป็น เราต้องเข้าใจพวกเขาให้ถ่องแท้ด้วย 
 สมมุติเราวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้เขาเห็นว่า 
ซงัขา้วโพด ใบขา้วโพด ใบออ้ย ซงัออ้ย เมือ่ทำการกลัน่ออกมา  
มีสารอะไรบ้างที่ เป็นประโยชน์ และชาวบ้านสามารถ 
สรา้งรายไดจ้ากสิง่ทีเ่ขาเผาเขาทิง้ นีค่อืการวจิยัและนวตักรรม 
ทีจ่ะชว่ยใหค้นเหน็ประโยชนแ์ละจะไมเ่ผาปา่ ผมเคยไปดงูาน 
ต่างประเทศ เขาจัดการสิ่งที่หลงเหลือจากการเกษตร 
นำมากลั่นเป็นการเพิ่มมูลค่า ซึ่งประเทศเขาอาจจะทำง่าย 
เพราะการเกษตรเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ต่างกับประเทศเรา  
ส่ วน เรามี เศษไม้ เยอะแยะนำไปกลั่ น เพิ่ มมู ลค่ า ได้   

แทนที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมาก  
ก็ใช้นิดเดียว แต่มีคุณค่ามากขึ้น 
  ดังนั้น ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ 
เกษตรกร เช่นเดียวกับที่เราต้องเข้าใจวิถีชีวิต 
ของเกษตรกร วิจัยเพื่อแก้ ไขปัญหาให้ เขา 
ไม่ใช่อยู่ ๆ ห้ามไม่ให้เผา แล้วจะให้เขาทำอย่างไร  
โดยเรื่องนี้สภาพัฒน์เข้าไปมีบทบาทได้แน่นอน  
เช่น เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือ 
การเผาป่า  ก็บรรจุอยู่ ในยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และอยู่ในแผนแม่บทฯ  
๒๓ เรื่อง และ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วน เราสามารถ 
ตรวจสอบหรือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
ปรึกษา รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาเสนอต่อ 
รฐับาล โดยขณะนีอ้ยูใ่นแผนทีจ่ะเรง่จดัทำอยูแ่ลว้  
และทางรัฐบาลเองก็ได้ทุ่มงบประมาณวิจัย 
ในเรื่องนี้แล้ว 
  แตส่ำคญัทีส่ดุ จะลงทนุอะไรกต็าม ขึน้อยู่ 
กับคน เพราะคนเป็นองค์ประกอบในทุกเรื่อง  
จงึตอ้งพฒันาคนตัง้แตเ่ยาวชน โดยการสอดแทรก 

เรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปทีละนิด 
ผมในฐานะครูบาอาจารย์ ในเรื่องนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เราสอน 
ค่อนข้างน้อยคือการสอนให้เด็กหรือคนของเรารับผิดชอบ 
ต่อสังคม จะเห็นว่าแม้มีข้อห้ามว่าอย่าทิ้งขยะ แต่คนก็ทิ้ง  
ขณะทีป่ระเทศทีเ่ขาสอนใหค้นรบัผดิชอบตอ่สงัคม จะทิง้ขยะ 
ไม่ได้ เพราะสังคมเขาเดือดร้อน เพราะฉะนั้น การพัฒนาคน 
และเรื่องการศึกษา การให้รับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็น 
สิ่งสำคัญ

ทำงานเพื่อความสุขประชาชน
 ผมได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในหลาย 
ประเทศทั่วโลกเพื่อเรียนรู้หลายอย่างที่ต่างประเทศเขา 
ทำสำเร็จ พยายามนำเรื่องเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกัน 
ในบอรด์ ปรกึษาวา่เปน็อยา่งไร เชน่เรือ่งทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ในบางประเทศมีสถานการณ์คล้ายกับ 
ไทย คือพื้นที่ป่าไม้ลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
เช่น ประเทศคอสตาริกา เคยมีป่า ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์  
แต่เขาแก้ไขโดยใช้เรื่องการพัฒนาป่าไม้ให้อยู่ร่วมกับ 
ชุมชนได้ ทำให้ป่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๕๐ ส่วนประเทศไทย 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 223



ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระบุไว้ชัดว่าต้องมีพื้นที่สีเขียว 
หรือป่าไม้อย่างน้อย ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ  
ซึ่งเราผลักดันมาโดยตลอดร่วมกับหน่วยงาน ประชาคม 
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ช่วยปลูกป่าและขณะนี้สามารถทำได้ 
เกินเป้าหมาย โดยสรุปแล้ว เรื่องสิ่งแวดล้อม จะขับเคลื่อน 
เร็วและประสบผลสำเร็จได้ถ้าเราช่วยกัน 
 ผมรู้สึกชื่นชม ไม่ว่ าจะเป็นกรรมการบอร์ด  
ทา่นเลขาธกิารฯ หรอืทา่นรองเลขาธกิารฯ ทกุคนมคีวามตัง้ใจ  
ทำงานหนกั นอกจากนัน้ ผมอยากเหน็ทกุคนเขา้มามสีว่นรว่ม  
เราต้องมีเครือข่ายภายใน หมายถึงเวลาทำงานอะไรก็ตาม  
ถา้เปน็ปญัหาของประเทศชาต ิคนในสภาพฒันท์กุคนตอ้ง 
รับรู้และช่วยกัน ไม่ใช่ทำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะเรารู้ว่า 
งานของแตล่ะกองแตล่ะฝา่ยเชือ่มโยงกนัหมด กองใดกองหนึง่ 
จะบอกวา่ไมเ่กีย่วคงไมไ่ด ้และแนน่อน เราลมืประชาชนไมไ่ด ้ 
ทกุเรือ่งทีท่ำกเ็พือ่ความสขุของประชาชน จงึตอ้งทำงานเชงิรกุ  
อาจจะเหนือ่ยหนอ่ย แตท่ำแลว้ไดผ้ลลพัธท์ีด่เีรากม็คีวามสขุ 

เหลียวหลังมองหน้า ก่อนเดินทางสู่อนาคต
 ผมเชื่อว่าพวกเราชาวสภาพัฒน์เข้าใจดีว่างาน 
สภาพัฒน์ไม่ใช่งานแบบวันต่อวัน แต่เป็นงานที่ต้องคิดถึง 

อนาคต การเดินทางไปในอนาคตให้ดีนั้น ต้องเหลียวหลัง 
มองหน้า คือมองสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีปัญหาอะไร 
เกิดขึ้นเร่งด่วน และมองย้อนหลังเป็นบทเรียนว่าในอดีต 
เราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้าง คนสภาพัฒน์ต้องหูตาไว คิดไว  
และปรับใช้ให้เป็น ทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ  
และสงัคม เราตอ้งหาใหพ้บวา่อะไรเปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในอดตี 
และยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน วิธีการในอดีตที่แก้ไม่ถูกทาง 
ต้องทำให้ถูกทางเสียก่อน สภาพัฒน์ต้องใช้คนเก่ง ๆ ซึ่งมี 
เป็นจำนวนมากที่อยู่ในคลังสมองให้มากขึ้น เพื่อวิเคราะห์ 
อย่างใกล้ชิดว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งใคร ๆ  
ก็รู้สึกเหมือนกันว่าสภาพัฒน์มีแต่คนเก่งและคนดี ตั้งใจ 
ทำงาน ผมได้ฟังประโยคนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัส 
สภาพัฒน์ จนเมื่อได้สัมผัสแล้วก็พบว่าเป็นความจริง 
ผมภูมิใจ
 อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นภาพลักษณ์ของสภาพัฒน์  
คือสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา เราต้อง 
ให้สถาบันฯ เข้ามาช่วย โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพื่อจะได้วางแผน ปรับปรุง  
เสนอแนะต่อรัฐบาลได้ทันเวลา ทุกคนที่ทำงานที่สภาพัฒน์ 
ต้องปรับตัวอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
คือการสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ระดับล่างอย่ากลัวที่จะ 
แจ้งเจ้าหน้าที่ระดับบนว่าทำเรื่องใดไม่ได้ หากทำอะไรไม่ได ้
ขอใหบ้อกผูบ้งัคบับญัชา จะไดน้ำไปหารอืในบอรด์เพือ่หาทาง 
แก้ปัญหา อย่าไปกลัวและไม่ต้องเกรงใจ เพราะเราทำเพื่อ 
สภาพัฒน์ ทำเพื่อประเทศชาติเช่นเดียวกัน สำหรับผมเอง  
สามารถมาพบปรึกษาได้ทุกอย่างและทุกเวลา  

ความประทับใจในสภาพัฒน์
 สำหรบัความประทบัใจ ในประการแรก ถา้มองยอ้นไป 
ในอดีต ผมประทับใจในประธานบอร์ดสภาพัฒน์และ 
กรรมการทุกคน ต่างมีความรู้ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง 
และสามารถผลักดันงานของสภาพัฒน์ให้เจริญก้าวหน้า 
อย่างเป็นรูปธรรม ทำงานเป็นเสาหลักและคลังสมอง 
ให้รัฐบาลมาโดยตลอด ประการที่สอง รู้สึกภูมิใจที่พวกเรา 
ในสภาพฒันใ์หเ้กยีรตผิม มอีะไรทีพ่วกเขาชว่ยไดก้ร็บีมาชว่ย  
แม้เป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นความประทับใจที่ค่อนข้าง 
ลึกซึ้ง เพราะผมเองไม่ชอบงานแบบที่ต้องมีนายมีบ่าว  
แตช่อบความเปน็กนัเอง ทำอะไรกท็ำไปดว้ยกนั ประการทีส่าม  
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ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างมาก คือพวกเรามีความสามัคคี  
ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ทำงานแบบช่วยกันแก้ปัญหา  
ประการสดุทา้ย ตอ้งพดูตรง ๆ  วา่ทำงานทีน่ีแ่ลว้มคีวามสขุ  
อยูก่นัแบบครอบครวั ผมพดูเสมอไมว่า่ไปอยูท่ีไ่หน ถา้ทำงาน 
แล้วไม่มีความสุข อย่าอยู่เลย ให้คนอื่นเขามาทำแทน 
และที่ประทับใจมาก ๆ คือมีโอกาสมาทำงานในสถาบัน 
หรือหน่วยงานที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ 
อย่างสภาพัฒน์นี้ ทุกครั้งที่ผมไปบรรยายหรือทำงาน 
ตา่งจงัหวดั จะขอใหท้กุคนชว่ยกนัขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ 
ตามภารกิจที่พวกเขาทำได้ และพูดเสมอว่าผมเป็นคนหนึ่ง 
ของสภาพัฒน์ ไม่เคยลืมสภาพัฒน์ สภาพัฒน์ติดตัวและ 
อยู่ในใจผมเสมอ
 ครบรอบ ๗๐ ปีสภาพัฒน์ ต้องขอขอบคุณอย่างสูง 
ต่อชาวสภาพัฒน์ทุกคนที่ทุ่มใจ เสียสละ อุทิศทั้งความรู้  
ร่างกายและจิตใจในการทำงานอย่างเต็มที่ เป็นเสาหลัก  
เป็นคลังสมองของรัฐบาลและประเทศชาติ ตลอด ๗๐ ปี  
สภาพัฒน์ไม่เคยทำความเสียหายให้ประเทศชาติ มีแต่ 
ทำความเจรญิกา้วหนา้ อะไรเปน็ปญัหาของชาต ิสภาพฒัน์ 
จะลงมาดูแลและแก้ไขอย่างใกล้ชิด ส่วนว่าจะประสบ 
ผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม 
ของพวกเราทุกคน ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน ประชาสังคม และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  
โดยสภาพัฒน์เป็นหลักในการประสาน ดังนั้น ทุกภาคส่วน 
หากมีอะไรที่คิดว่าควรเสนอแนะสภาพัฒน์ในการทำงาน 
เพือ่ประเทศชาต ิตอ้งขอขอบพระคณุไว ้ณ โอกาสนี ้และขอให ้
เจา้หนา้ที ่ผูบ้รหิารระดบัสงูของสภาพฒัน ์บคุลากรทกุระดบั 
ทกุทา่น จงมแีตค่วามสขุ ความสมหวงั และมารว่มกนัทำงาน 
เพื่อประเทศชาติ เพื่อส่วนรวม และประชาชนสืบไป 
สวัสดีและขอบพระคุณมากครับ
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ดร.เสนาะ  อูนากูล
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๕ และ ๗

ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๕ และ ๖ 
สู่ยุคทองของสภาพัฒน์



เลขาธิการสภาพัฒน์สมัยแรก
 ผมได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพัฒนา มีการระดม 
ทรัพยากรในการลงทุนของประเทศมาอยู่ในแผนพัฒนาฯ  
ทั้งหมด เนื่องจากแผนฯ ๑ ต้องทำอย่างรวดเร็ว มีเวลา 

เตรียมตัวน้อย และยังขาดประสบการณ์ในการทำแผน  
แผนฯ ๑ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะแรก ๒ ปี ๙ เดือน  
พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖ เพราะมกีารเปลีย่นวนัขึน้ปใีหมจ่ากวนัที ่ 
๑ เมษายน มาเป็นวันที่ ๑ มกราคม งบพัฒนาในแผนฯ ๑  
ระยะแรก ส่วนใหญ่เป็นงบชำระหนี้ของบริษัทส่งเสริม 
เศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของรัฐบาล  
ต่อมาผมได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการคณะจัดทำ 
แผนฯ ๑ ระยะที ่๒ พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙ โดยเนน้ใหค้วามสำคญั 
กับการพัฒนา ๓ ประเภทคือ ถนน น้ำ ไฟ ในกรุงเทพฯ  
และเมอืงหลกัตา่ง ๆ  และไดม้กีารจดัตัง้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นในช่วงแผนฯ นี้ด้วย 
 พอแผนฯ ๒ ชื่อแผนได้เพิ่มคำว่า “สังคม”  
เป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  
เน้นกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วประเทศ  
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลในชนบท รวมทั้ง 
 มโีครงการพฒันาภาคตา่ง ๆ  เรง่รดัพฒันาชนบท เพือ่ยกระดบั 
คณุภาพชวีติของประชาชนและสรา้งความเจรญิใหก้บัทอ้งถิน่  

 ดร.เสนาะ  อูนากูล  ถือเป็นนักพัฒนาที่มีบทบาท 
อย่างสูงยิ่งในประเทศไทย ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งถึง ๒ สมัย คือ  
ลำดับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘) และลำดับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๒)  
อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งอื่น ๆ  ที่ล้วนมีความสำคัญ อาทิ ผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา  
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล 
นายอานันท์  ปนัยารชนุ ชว่งป ี๒๕๓๔-๒๕๓๕ โดยดแูลงานดา้นเศรษฐกจิ 

 สภาพัฒน์ในยุคของท่านอาจารย์เสนาะได้รับการยกย่องว่า 
เป็น “ยุคทอง” เนื่องจากได้รับมอบหมายงานสำคัญหลายประการ 
จากรัฐบาล และสามารถผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือที่คนไทยคุ้นหูในชื่อ  
Eastern Seaboard การพัฒนาชนบทยากจน การประสานงานภาครัฐ 
และเอกชน การพัฒนาพลังงาน และงานสำคัญยิ่งคือ การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖ ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้น 
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน และวางรากฐานที่มั่นคงแก่ประเทศจวบจนปัจจุบัน

 เชิญอ่านเหตุการณ์น่าสนใจในบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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รวมทั้งได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มเติม 
จากช่วงแผนฯ ๑ และเริ่มมีความชำนาญในการทำโครงการ 
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องระยะยาว โดยยังคงเน้นการพัฒนา  
ถนน น้ำ ไฟ และมีแผนเชื่อมถนนเมืองหลักกับเมืองรอง 
ทั่วประเทศ  
 ส่วนแผนฯ ๓ ยังคงเพิ่มการพัฒนาสังคมโดย 
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนที่เกี่ยวเนื่องไปถึง 
การศึกษา สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการสังคม  
เน้นขยายและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ทุกระดับ ด้านสาธารณสุขเน้นการพัฒนาอนามัยในชนบท  
และมีโครงการวางแผนครอบครัว เพื่อชะลออัตราการเกิด 
ของประชากรที่สูงมาก และลดปัญหาการว่างงานของผู้จบ 
การศึกษารุ่นใหม่ที่สูงมากเช่นกัน ส่วนทางเศรษฐกิจยังมี 
การขยายบริการไฟฟ้า ประปา และถนนติดต่อระหว่าง 
เมืองรองกับเมืองรองทั่วประเทศ จึงถือได้ว่าประเทศไทย 
เป็นราชอาณาจักรเดียวกันอย่างแท้จริง 
 พอทำแผนฯ ๓ เสร็จ ผมได้รับการทาบทามให้ไป 
เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำเรื่องแผนพัฒนา 
การส่งออกซึ่งเพิ่งบรรจุไว้ในแผนฯ ๓ ผมตัดสินใจไป 
เพราะคดิวา่เราไดว้างแผนใหค้นอืน่ปฏบิตัมิา ๑๐ กวา่ปแีลว้  
ถ้าไปอยู่ฝ่ายปฏิบัติบ้างจะได้ประสบการณ์ที่สมบูรณ์ขึ้น 
 ต่อมาเมื่อตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ว่างลง 
ท่านอาจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้เลือก 
ใหผ้มกลับมาเปน็เลขาธกิารสภาพฒัน ์เพือ่ผลกัดนังานสำคญั 

ทีส่ภาพฒันร์บัผดิชอบอยูใ่หด้ำเนนิตอ่ไป  
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ซึ่งถาโถมเข้ามารอบด้าน อาทิ การเกิด 
วกิฤตการณน้์ำมนั และภาวะเศรษฐกจิโลก 
ถดถอยในชว่งป ี๒๕๒๓-๒๕๒๕ ทีส่ง่ผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง  
ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้า 
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองทำให้การบริโภคและ 
การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
การบริการในประเทศซบเซา จำนวน 
ประชากรในวัยทำงานเพิ่มขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว เนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงขึ้น 
นับตั้งแต่เริ่มยุคพัฒนา และเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ 
ชาวชนบทมุ่งเข้ามาหางานทำในเมืองมากขึ้น จนเกิดปัญหา 
การว่างงานในเมืองเพิ่มสูงขึ้น 
 เมื่อผมได้กลับคืนสู่สภาพัฒน์ในฐานะเลขาธิการฯ  
สิง่ทีผ่มรบีดำเนนิการคอื การกำหนดบทบาทของสภาพฒัน ์
ให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
ของประเทศทีช่ะงกังนั โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา 
วางแผนและแก้ไขปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับแรงงานทั่วไป  
ซึง่ตอ่มาไดย้กระดบัจากคณะทำงานเปน็คณะกรรมการระดบั 
รัฐมนตรี และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการวางแผน 
เตรียมการป้องกันและแก้ไขภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน”  
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และ 
เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 
เตรยีมประเดน็ตา่ง ๆ  เสนอคณะกรรมการฯ และคณะรฐัมนตร ี 
และเมือ่คณะรฐัมนตรมีมีตปิระการใดกม็หีนา้ทีต่ดิตามเรง่รดั 
ให้มีการปฏิบัติตามนั้น
 สภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการได้เสนอให้พิจารณา 
แก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ใช้งบประมาณ 
แผ่นดินและเงินกู้จากต่างประเทศล่าช้าเป็นเรื่องแรก  
เนือ่งจากราคาสนิคา้และวสัดทุีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งเพิม่สงูขึน้มาก  
ทำให้ต้นทุนของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
สูงขึ้น ทำให้ขาดทุน และมีการหยุดงานและทิ้งงาน 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 228



เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาค่ารับเหมา 
ใหใ้กลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิ และเปน็ธรรมกบัทัง้ฝา่ยรฐับาล 
และฝา่ยผูร้บัเหมา โดยทำงานรว่มกบัคณะกรรมการพจิารณา 
ระบบการกอ่สรา้งสถานทีร่าชการและถาวรวตัถขุองประเทศ  
ซึง่เสยีเวลาในการหาสตูรทีเ่หมาะสม เปน็ทีย่อมรบักนัทกุฝา่ย 
และเมื่อได้สูตรที่ใช้งานได้ ช่วยให้สภาวะชะงักงันจากการ 
หยุดงานและทิ้งงานโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างคลี่คลายลง
 นอกจากนี้ ได้มีการเสนอมาตรการแก้ไขทั้งในด้าน 
การใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายเร็วขึ้น  
ดา้นการไถถ่อนพนัธบตัรรฐับาลเพือ่ปลอ่ยเงนิออกมาสูร่ะบบ 
เศรษฐกิจเร็วยิ่งขึ้น ด้านการเพิ่มเงินชดเชยค่าภาษีสินค้า 
อตุสาหกรรมสง่ออกแกส่นิคา้ทีม่ภีาระภาษสีงูขึน้และประสบ 
ปัญหาการส่งออก โดยเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ประสบ 
ปญัหามากทีส่ดุเปน็อนัดบัแรก และดา้นมาตรการทางการเงนิ 
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยเพือ่แกไ้ขเงนิฝดืหลายประการ  
รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาการว่างงานโดยตรงทั้งในเมือง 
และชนบท นับเป็นผลงานซึ่งนักวิชาการและนักวางแผน 
ของสภาพัฒน์มีส่วนร่วมทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด

 ช่วงนั้นเองเป็นระยะเวลาที่ต้องประเมินผลกลาง 
แผนฯ ๓ หรือ mid-plan review ซึ่งผลการประเมินพบว่า 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในเศรษฐกิจโลก 
และเศรษฐกิจของไทย ทำให้ผลการดำเนินงานในช่วง 
ของแผนฯ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาด 
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ การขยายตวัการผลติ และรายไดต้ํา่  
รวมทั้งเป้าหมายในการกระจายบริการเศรษฐกิจและสังคม 
ไปสู่ชนบท ทั้งบริการสาธารณูปการและบริการสังคม  
โดยเฉพาะการกระจายบริการการศึกษาและสาธารณสุข 
เพื่อให้เกิดความสมดุล ยังไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ส่วนที่มีการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุดคือ  
การลดอตัราเพิม่ของประชากรโดยการดำเนนิงานวางแผน 
ครอบครัว ดังนั้น เราจึงเร่งให้มีการจัดทำแผนประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๑๘ เพือ่ปรบัปรงุเปา้หมาย และเรง่แกป้ญัหา 
ให้ตรงกับผลการประเมิน
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สู่ตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 ต้นปี ๒๕๑๘ พรรคกิจสังคมได้ร่วมกับพรรคอื่น ๆ  
อกีหลายพรรคจดัตัง้รฐับาล โดยมนีโยบายและแผนทางดา้น 
เศรษฐกิจและสังคมของตนเองที่ชัดเจน โดยเฉพาะนโยบาย  
“เงนิผนั” ซึง่เปน็การโอนเงนิจากรฐับาลสูท่อ้งถิน่โดยตรง 
โดยไมผ่า่นระบบราชการ บทบาทของสภาพฒันใ์นระยะนี้ 
จึงลดลงมาก ชาวสภาพัฒน์ต้องยอมรับสัจธรรมการ 
เปลีย่นแปลง เรยีกวา่ “พองหนอ ยบุหนอ” เปน็ของธรรมดา  
ในระยะ “ยุบหนอและงานว่าง” นี้ ชาวสภาพัฒน์บางคน 
ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้แก่ตัวเองโดย 
การขอลาไปฝึกงานหรือศึกษาต่อ บางคนที่มีความรู้แก่กล้า 
ก็ขอลาไปทำงานชั่วคราวที่องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ  
ธนาคารโลก และ ESCAP (Economic and Social  
Commission for Asia and the Pacific)

   ช่ ว งนั้ น เอ งผมได้ รั บการติ ดต่ อจาก 
ดร.อำนวย  วีรวรรณ ปลัดกระทรวงการคลังว่า  
ท่านนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช และ  
คุณบุญชู  โรจนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลัง ประสงค์ให้ผมไปรับตำแหน่งผู้ว่าการ 
ธน าค า ร แห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทยแทนคุณพิ สุ ท ธิ์    
นิมมานเหมินทร์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งนี้ 
เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและ 
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน 
ของประเทศ และเปน็ตำแหนง่ทีม่เีกยีรต ิประกอบกบั  
ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ท่านอดีตผู้ว่าการฯ ได้สร้าง 
มาตรฐานอันดีงามไว้ ผมจึงตอบตกลง 
   เมื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ผมได้อาศัยประสบการณ์ด้าน 
การวางแผนจากสภาพัฒน์ลงมือดำเนินมาตรการ 
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กำหนดให้ 
ธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่อให้ภาคเกษตร 
และธนาคารพาณชิยท์ีป่ระสงคจ์ะขอเปดิสาขาในเขต 
กรุงเทพฯ ต้องรับภาระในการเปิดสาขาในอำเภอ 
ในเขตชนบทซึ่งมีกำไรน้อยกว่าด้วย เพื่อกระจาย 
บริการของธนาคารพาณิชย์ให้ทั่วถึง รวมทั้งแก้ไข 
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้มี 
การกระจายหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปยังผู้ถือหุ้น 

รายยอ่ย และใหป้ระชาชนทัว่ไปไดม้สีว่นเปน็เจา้ของธนาคาร  
เพือ่ชว่ยแกป้ญัหาการผกูขาดกจิกรรมธนาคารและความเจรญิ 
ที่กระจุกตัวอยู่แต่ในกรุงเทพฯ
  นอกจากนี้  ได้ประกาศยกเลิกการกำหนด 
ค่าเสมอภาคของเงินบาทโดยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  
และทองคำ และหนัมาเทยีบกบักลุม่เงนิตราจำนวนหนึง่แทน  
เรยีกกนัทัว่ไปวา่ “ตะกรา้” การกำหนดวธิเีทยีบคา่แบบใหมน่ี ้
เป็นการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย 
ให้ยืดหยุ่นขึ้ น  ไม่ผูกพันอยู่ กับ เงินสกุลหนึ่ งสกุลใด 
เปน็การเฉพาะดงัเชน่แตก่อ่น ตลอดจนไดพ้ฒันาตลาดซือ้คนื  
(Repurchase Market) ขึ้นมาในปี ๒๕๒๒ เพื่อให้ 
การกำหนดอตัราดอกเบีย้ในประเทศมคีวามยดืหยุน่ ถอืเปน็ 
ก้าวแรกของการสร้างเครื่องมือในการกำหนดนโยบาย 
การเงนิ และผลกัดนัรา่ง พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิเงนิทนุธรุกจิ 
หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผ่านออกมาได้ก่อน 
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ทีส่ภานติบิญัญตัแิหง่ชาตจิะปดิสมยัประชมุ  
ปรากฏว่ าสามารถผลักดันกฎหมาย 
ผ่านสภาฯ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙  
พฤษภาคม ๒๕๒๒ แต่ก็สายเกินไป  
เพราะเกิดวิกฤตการณ์ในธุรกิจเงินทุน 
และธุรกิจหลักทรัพย์อย่างรุนแรง ผมจึง 
ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๒๒

เลขาธิการฯ สมัยที่สอง 
ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๕
 ต่อมาในปี ๒๕๒๓ ระหว่างที่ผม 
เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ผมได้รับโทรศัพท์จาก ดร.อำนวย   
วรีวรรณ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั วา่ขณะนีส้ภาพฒัน ์
กำลงัเตรยีมรา่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙)  
แต่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่าง 
และยังขาดผู้นำที่จะทำแผนฯ ๕ ซึ่งจะฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ 
และวางแนวทางที่จะพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไปได้ ทั้งท่าน 
นายกรัฐมนตรี พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์  คุณบุญชู   
โรจนเสถยีร รองนายกรฐัมนตร ีและ ดร.อำนวยเองมคีวามเหน็ 
รว่มกนัวา่ ตอ้งขอใหผ้มกลบัมารบัหนา้ทีเ่ลขาธกิารสภาพฒัน ์
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ผมคิดว่าเมื่อประเทศชาติมีปัญหา  
และหากรัฐบาลคิดว่าผมพอจะช่วยได้บ้างก็ไม่ควรปฏิเสธ  
ผมจึงตอบรับไป และกลับมาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ 
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

 ในระยะเริม่ตน้ของแผนฯ ๕ เปน็จงัหวะทีห่นกัหนว่ง 
ที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่ ๒  
ทำให้ทั่วโลกเกิดเงินเฟ้อหนัก หลังจากนั้นเศรษฐกิจตกต่ำ  
ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วย จึงทำให้ขาดเสถียรภาพ 
ทางการเงนิและการคลงั รวมทัง้ขาดดลุการคา้ ดลุการชำระเงนิ  
และดุลงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
ถ้าแก้ไขไม่สำเร็จ ประเทศไทยอาจจะล้มละลายเหมือน 
ประเทศอื่น ๆ และขณะนั้นประเทศไทยยังมีปัญหาซ้ำเติม 
จากสถานการณก์ารคกุคามจากประเทศเวยีดนามทีส่ง่ทหาร 
บุกประเทศกัมพูชาและมาจ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามอรัญประเทศ  
รวมทัง้มทีทีา่วา่จะเขา้มาเมอืงไทย ขณะนัน้ “ทฤษฎโีดมโิน”  
เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเกิดการแตกตื่นเสียขวัญ  
คนไทยฐานะดีและคนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย 

จึงอพยพออกจากไทย ทำให้เงินทุนไหลออกมาก  
ทุนสำรองของไทยยิ่งร่อยหรอลง 
   ผมต้องคิดถึงความอยู่รอดของบ้านเมือง 
เปน็สำคญั ทำอย่างไรประเทศไทยจงึจะไมล่ม้ละลาย  
มองไปแลว้มแีตป่ญัหาทัง้สิน้ ขณะเดยีวกนั กไ็มค่วร 
ครุ่นคิดแต่ปัญหาแล้วเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจ  
แต่ต้องมั่นใจว่าเราจะต้องเตรียมประเทศไทย 
เพื่อให้กลับมาเข้มแข็งอีกให้ได้
   เมื่อผมมีโอกาสเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี  
พล.อ. เปรม เอ่ยถามว่าการจัดทำแผนฯ ๕ ซึ่งเป็น 
เรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งทำนั้น ผมได้มีเวลาศึกษาหรือไม่  
และมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรบ้างหรือยัง ผมได้ 
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เรียนท่านว่า ผมปรึกษากับเพื่อนร่วมงานที่สภาพัฒน์ 
ซึ่งเคยทำแผนฯ ร่วมกันมาหลายแผน สรุปได้ว่า เราอยาก 
จะทำให้แผนฯ ๕ เป็นแผนที่พยายามกำหนดนโยบาย 
และแนวทางทีจ่ะแกป้ญัหาทีผู่ค้นมกัจะแสดงความขอ้งใจวา่  
หนึ่ง ทำไมยิ่งพัฒนามาก ยิ่งขาดดุลมาก ขาดทั้งดุลการค้า  
ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหา 
ที่หนักมากในช่วงนั้น สอง ทำไมยิ่ งพัฒนาแต่รู้สึก 
เหมอืนคนยิง่จนลง ทำอยา่งไรจงึจะแกป้ญัหาความยากจนได ้ 
และสาม ทำไมยิ่งพัฒนามากขึ้น แต่ความเจริญกลับ 
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ได้กระจายไปยังต่างจังหวัด  
และทีส่ำคญัคอืจะไมใ่หแ้ผนฯ ๕ เมือ่ทำเปน็แผนเสรจ็แลว้  
“นิ่ง” อยู่แต่ในกระดาษ แต่จะพยายามจัดระบบให้มี 
การแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

คิด “แผนรับ” แก้ปัญหา... วาง “แผนรุก” 
เพื่ออนาคต
 ด้วยเหตุนี้ ในแผนฯ ๕ จึงต้องคิดแผนทั้ง “รับ”  
และ “รุก” รับคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่กำลังซวนเซและแก้ปัญหาความยากจน ขณะเดียวกัน 
ก็จะนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องพยายามรุกเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น 
โอกาส ตอ้งวางแผนรกุเพือ่อนาคตของประเทศดว้ย จงึไดเ้กดิ 
การวางแผนสำคญั ๆ  ขึน้ในแผนฯ ๕ เพือ่แกป้ญัหาเศรษฐกจิ 
ที่กำลังทรุดหนักของไทย ไม่ให้ประเทศต้องล้มละลาย 
เหมือนอย่างประเทศฟิลิปปินส์
 แผนแก้ปัญหาความยากจนและชนบทล้าหลัง  
เนือ่งจากทีผ่า่นมาประเทศยิง่พฒันา ความแตกตา่งของรายได ้

ของประชาชนยิ่งมีมากขึ้น และกรอบการพัฒนาชนบท 
ที่แล้วมาเป็นแบบแยกส่วน จึงต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการ 
กำหนดพืน้ทีเ่ปา้หมายในการพฒันาและวางระบบการพฒันา 
ชนบทแนวใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่รัฐมุ่งไป 
ค้นหาและคัดเลือกหมู่บ้านและตำบลที่ยากจนทั่วประเทศ  
แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการพร้อม ๆ กัน และเป็นครั้งแรก 
ที่เราเสนอความคิดนี้ในแผนพัฒนาฯ ของชาติ โดยมี  
๔ กระทรวงหลกั คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข  
ซึง่เปน็กระทรวงทีข่อ้งเกีย่วอยา่งมากกบัชวีติของคนในพืน้ที ่ 
เข้ามาร่วมกันดำเนินโครงการต่าง ๆ พร้อมกันตามแผน 
อย่างสอดคล้องและประสานกันภายในพื้นที่ ต้องจัดให้มี 
องค์กรในหมู่บ้านที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
แม้แต่การทำบัญชีก็ยังไปสอนให้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
มีความรู้และพึ่งตัวเองได้มากขึ้น
 อีกทั้งเริ่มมีโครงการพัฒนาข้อมูลชนบทยากจน 
ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประมวลข้อมูล 
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน หรือ กชช.๒ ค ที่แสดงให้เห็น 
สภาพทั่วไปและปัญหาของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ จึงเป็น 
การผนึกกำลังของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับแนวดิ่ง 
และแนวราบ และต่อมาภายหลังมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเพิ่ม 
อีกสองกระทรวงคือ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวง 
อุตสาหกรรม
 “แผนพฒันาชนบทยากจน” จงึไดร้บัการกำหนดขึน้ 
และประกาศใช้ในปี ๒๕๒๕ ซึ่งท่านนายกฯ เปรม ได้ให้ 
ความสำคัญกับงานพัฒนาชนบทเป็นอย่างยิ่ง และต่อมาได ้
นำแผนนีไ้ปสูก่ารปฏบิตัสิบืตอ่มาจนเปน็แผนชนบทกา้วหนา้  
และขยายผลไปสู่การดำเนินงานตามนโยบายกระจาย 
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
 ในระหว่างการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เราต้อง 
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะวางรากฐานทีม่ัน่คงใหก้บัประเทศไทยดว้ย  
โดยดำเนินการในเชิงรุกด้วยแผนพัฒนาพื้นที่ เฉพาะ 
และการพัฒนาเมือง เพื่อช่วยกระจายความเจริญจาก 
กรุงเทพฯ ไปสู่ต่างจังหวัด เริ่มที่จุดศูนย์กลางของแต่ละภาค  
โดยเริม่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่สงขลา ขอนแกน่ และนครราชสมีา  
เพือ่ทำใหช้มุชนเหลา่นัน้เตบิโตแขง็แรงขึน้ ประชาชนในพืน้ที่ 
จะได้ไม่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพฯ
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 นอกจากนี้ในแผนฯ ๕ ยังมีแผนสำคัญที่จะนำไป 
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงจัง คือการระดมความร่วมมือ 
จากภาคเอกชน เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาและบรรยากาศ 
ของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐและเอกชน และ 
ลบภาพความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักของทั้งสองฝ่าย โดยเปลี่ยน 
แนวคิดว่ารัฐบาลจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเน้นแต่ 
การควบคมุมาเปน็ผูส้นบัสนนุการพฒันา โดยมภีาคเอกชน 
เป็นตัวนำการพัฒนา และรัฐคอยเสริมสร้างภาคเอกชน 
ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

“ลดค่าเงินบาท” สู่ “๒๔ มาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ”
 ในแผนฯ ๕ มี “แผนรุก” 
อยู่หลายแผนงานที่ต้องดำเนินการ 
เพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้า  
แต่เมื่อถึงเวลาจริง สถานการณ์และ 
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ประดังเข้ามา 
ทำให้ต้องมุ่ งแต่ตั้ งรับ โดยเฉพาะ 
ปัญหาหลักทางเศรษฐกิจ เป็นช่วง 
ที่กำลังต่อสู้ เพื่อไม่ให้ประเทศไทย 
ล้มละลาย จึงต้องใช้วิธี รัดเข็มขัด  
ตั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ  จ ำ กั ด สิ น เ ชื่ อ  
ทำทุกวิถีทางจนถึงดาบสุดท้ายคือ  
กระทรวงการคลงัประกาศลดคา่เงินบาท 
หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ๒๕๒๗  

ซึ่งช่วงนั้นคนไทยต้องทนทุกข์อย่างมาก 
กับการลดค่าเงินบาท แต่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ 
ประเทศไทยรอดพ้นจากการล้มละลาย
      หลังการประกาศลดค่าเงินบาท 
ไปได้ระยะหนึ่ง เศรษฐกิจกลับทรุดลงไปอีก 
การดำเนินการตามมาตรการ และนโยบาย 
ต่าง ๆ ในขณะนั้นยังไม่เพียงพอต่อการ 
เยียวยาเสถียรภาพและฐานะทางการเงิน 
ของประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา 
การขาดดุลการค้า ดุลบัญชี เดินสะพัด  
การขาดดุลงบประมาณและการลดลง 
ของเงินออมในประเทศ รัฐบาลจึงประกาศ 

ให้ดำเนินมาตรการอีก ๓ เรื่อง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี  
พล.อ. เปรม ได้ให้คำขวัญในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องใน 
โอกาสวนัขึน้ปใีหมป่ ี๒๕๒๘ วา่ “มุง่ประหยดั เรง่รดันยิมไทย  
ร่วมใจส่งออก” โดยสภาพัฒน์จะต้องเร่งร่างเป็นหลักการ 
และมาตรการให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งต่อมาเรียก 
มาตรการนีว้า่ “๒๔ มาตรการฟืน้ฟเูศรษฐกจิ” โดยมแีผนงาน  
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อยา่งละเอยีดและชดัเจน ในทัง้ ๓ แนวทางดา้นการประหยดั  
การใช้สินค้าไทย และการส่งเสริมการส่งออก รวมทั้ง 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคเอกชน
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กำเนดิอสีเทร์ินซบีอรด์ ยกระดบั “รา้นชำในตรอก”  
สู่ “ห้างบนถนนใหญ่”
 หลังปี ๒๕๒๘ สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มคลี่คลาย  
เนื่องจากระบบการเงินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยข้อตกลงที่รู้จักกันในชื่อ “พลาซาแอคคอร์ด” (Plaza  
Accord) ซึ่งมีการตกลงให้ปลดแอกเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีผลทำให้เงินเหรียญสหรัฐ  
ลดค่าอย่างรวดเร็ว 
 ขณะนัน้ประเทศญีปุ่น่ซึง่แตเ่ดมิพฒันาอตุสาหกรรม 
ส่งออกเป็นอย่างมาก โดยอาศัยนโยบายรักษาค่าเงินเยน 
ใหถ้กูไว ้ถกูบงัคบัใหต้อ้งเพิม่คา่เงนิเยน ญีปุ่น่จงึมคีวามจำเปน็ 
ตอ้งยา้ยแหลง่ผลติอตุสาหกรรม โดยหาทีต่ัง้ฐานการผลติใหม ่
ในต่างประเทศ ซึ่งพอดีกับที่ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนา 
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งมีทั้งท่าเรือน้ำลึก 
และนิคมอุตสาหกรรม เหมาะจะเป็นที่รองรับอุตสาหกรรม 
ที่จะย้ายออกจากประเทศญี่ปุ่นพอดี 
 ผมจึงไปญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาสาระสำคัญของแผนฯ ๕  
หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายได้ไปชี้แจงว่าเหตุใดญี่ปุ่นจึงควร 

เลือกประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งได้รับ 
การตอบรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในญี่ปุ่นดีมาก  
ผมชื่นใจที่ได้มีโอกาสทำงานให้ประเทศชาติ และเพื่อให้ 
การทำงานสัมพันธ์กัน สภาพัฒน์ได้เชิญให้สำนักวางแผน 
ของญีปุ่น่สง่เจา้หนา้ที ่๒ นายเขา้มา “ฝกึงาน” ทีส่ภาพฒัน ์ 
โดยมีเจตนาให้เห็นว่าฝ่ายไทยจริงจังกับการพัฒนาประเทศ  
โดยเฉพาะกับแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
ของเราเพียงใด จนทำให้เจ้าหน้าที่ที่มาฝึกงานได้รายงาน 
ไปทางรฐับาลญีปุ่น่ วา่เขาแปลกใจมากทีเ่หน็ขา้ราชการไทย 
ทุม่เททำงานกนัทัง้กลางวนักลางคนื หรอืแมแ้ตว่นัสดุสปัดาห ์ 
“เสมือนหนึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะสงคราม”
 ต่อมาญี่ปุ่นเริ่มส่งผู้ใหญ่ระดับอธิบดีมาดู เมื่อเขา 
เริม่มัน่ใจจงึสง่คนเขา้มาเจรจาเปน็เชงิวา่ เขาไดด้ปูระเทศไทย 
แล้วเชื่อว่าจะมีการพัฒนาจริง และในที่สุดรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคา้ระหวา่งประเทศและอตุสาหกรรมของญีปุ่น่  
(MITI) ก็มาด้วยตัวเอง จึงเป็นจุดที่ญี่ปุ่นประกาศอย่างเป็น 
ทางการว่าจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 
ไทยกับญี่ปุ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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 แผนที่สำคัญที่สุด 
และช่วยทำให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศกลับฟื้นขึ้นมา 
และมีชื่อเสียงไปถึงต่างแดน 
คือ  “แผนพัฒนาพื้ นที่  
บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล 
ภาคตะวันออก” หรือ  
Ea s t e r n  Seaboa rd 
(ESB) ซึ่งเป็นแผนที่จำเป็น 
ต้ อ ง เ ร่ ง ท ำ ใ น ข ณ ะ นั้ น 
โดยผมเปรียบประเทศไทย 
เป็น เหมือนร้ านชำที่ อยู่  
ในตรอกแคบ ๆ ขณะนั้น 
เรามี เพียงท่า เรือคลองเตยซึ่ ง เป็นท่า เรือขนาดเล็ก  
เรือที่เข้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีระวางแค่หนึ่งหมื่นตันเศษ  
บางครั้งนํ้าตื้นไม่สามารถผ่านสันดอนเข้ามาได้ต้องจอดรอ 
ที่ปากอ่าวมากขึ้นทุกที นอกจากนั้นการที่มีท่าเรือคลองเตย 
แหง่เดยีวทำใหก้ารจราจรในกรงุเทพฯ ตดิขดั ผมจงึหาหนทาง 
และสถานที่ที่จะต้องออกสู่ทะเล และสร้างท่าเรือนํ้าลึก  
เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของไทยจากร้านชำที่อยู่ในตรอก 
มาเป็นห้างที่อยู่บนถนนใหญ่
 เราต้องเปิดประเทศของเราโดยการสร้างท่าเรือ 
นํา้ลกึ ๒ แหง่คอื “แหลมฉบงั” เพือ่อตุสาหกรรมทัว่ไปและ 
อตุสาหกรรมเพือ่การสง่ออก และที ่“มาบตาพดุ” เพือ่เปน็ 
ท่าเรือสินค้าประเภทอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะ 
ปิโตรเคมิคัล เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยเพิ่ งพบ 
กา๊ซธรรมชาตใินอา่วไทย ซึง่ทา่นนายกฯ เปรม ใหค้ำขวญัวา่  
“โชติช่วงชัชวาล” เมื่อเราต่อท่อนำก๊าซขึ้นมา ต้องเอาไป 
แยกเพือ่นำไปใชป้ระโยชน ์โดยมสีารเคมทีีส่ามารถแยกออก
ไปเปน็พืน้ฐานของอตุสาหกรรมปโิตรเคมไีด ้และสว่นทีเ่หลอื
ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
 ช่วงนั้นเราต้องยอมเหนื่อยยาก โดยพยายาม 
เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้อง 
เริ่มงานสำหรับอนาคตของประเทศด้วย โชคดีที่ขณะนั้น  
ท่านนายกฯ เปรม เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง  
คณะรัฐมนตรีเกรงใจ และท่านให้การสนับสนุนผมในฐานะ 
เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ ซึ่งถือหลักว่าต้องทำงานทุกอย่าง 
เพือ่สว่นรวมไมใ่ชส่ว่นตวั ทำงานทกุอยา่งบนโตะ๊ ไมม่ใีตโ้ตะ๊  
ซึง่เปน็หลกัใหญท่ีเ่ราใชก้นัมาตลอดชว่ง ๘ ปขีองรฐับาลเปรม  

 เมือ่สิน้สดุแผนฯ ๕ และตอ่เนือ่งแผนฯ ๖ ผลปรากฏ 
อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยในขณะนั้นสามารถอยู่รอด 
ผ่านวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจได้ มีความมั่นคงพอสมควร 
ทั้งด้านการเมืองและทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้รับ 
การยอมรับจากประเทศต่าง ๆ เครดิตของประเทศดีขึ้น  
มทีนุสำรองดขีึน้ สิง่สำคญัทีท่ำใหผ้ลงานประสบความสำเรจ็  
คือเกิดจากความร่วมมือกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค  
ซึ่งเราต้องเสียสละกันมาก มีความเจ็บปวดทั่วกัน ธุรกิจ 
จำนวนไม่น้อยต้องเลิกล้มไปโดยเฉพาะธุรกิจการนำเข้า  
ซึง่เปน็เรือ่งทีจ่ำเปน็ตอ้งยอม โดยถอืคตวิา่ “เสยีสละสว่นนอ้ย 
เพือ่สว่นใหญ”่ นอกจากนี ้ผมโชคดมีากทีผู่ท้ีร่ว่มทำงานดว้ย 
มีความสามารถมาก ทำงานกันอย่างจริงจัง และให้เกียรติ 
ผู้ร่วมงานทุกคน ถือเป็นกุญแจของความสำเร็จ เพราะ 
ผมคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้ แต่เพื่อนร่วมงานเหล่านี้ได้ช่วย 
ให้งานสำเร็จด้วยดี

ตั้ง ๖ คณะกรรมการระดับชาติ พลิกโฉมระบบ 
เศรษฐกิจ
 เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ 
ครัง้ที ่๒ ซึง่นบัวา่เปน็ “ยคุทอง” ของสภาพฒันท์ีไ่ดม้โีอกาส 
รว่มงานกบัรฐับาล พล.อ. เปรม  ตณิสลูานนท ์ซึง่เปน็รฐับาล 
ทีม่เีสถยีรภาพและตอ่เนือ่งยาวนานถงึ ๘ ป ีชว่ยใหผ้มสามารถ 
ผลกัดนันโยบายเศรษฐกจิสำคญั ๆ  อยา่งโครงการพฒันาพืน้ที ่
บรเิวณชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกได ้และเปลีย่นประเทศไทย 
จากประเทศที่มีการเกษตรดั้งเดิมเป็นหลักมาเป็นประเทศ 
อุตสาหกรรมเต็มตัว
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 ในช่วงนั้น ผมได้เสนอให้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่  
ทำหนา้ทีต่ดัสนิใจและสัง่การใหม้ีการปฏบิัตเิพื่อให้เกดิผล 
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นโฉมใหม่ของการบริหารจัดการระบบ 
เศรษฐกิจ และนับเป็นครั้งแรกที่สภาพัฒน์มีบทบาทเช่นนี้  
เนื่องจากเรามีโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาการขาดดุลต่าง ๆ  
จงึตอ้งมกีารตดังบประมาณ เพือ่ควบคมุไมใ่หม้โีครงการอะไร 
ทีน่อกเหนอืจากทีว่างไวใ้นแผนฯ อะไรควรอนมุตัแิละไมค่วร 
อนมุตั ิบางโครงการจงึตอ้งเกบ็เขา้ตูเ้ยน็ซึง่มเีปน็จำนวนมาก  
ดังนั้น จึงมีความกดดันสูงจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ถ้าเขา 
เห็นด้วยและสนับสนุนให้ทำเฉพาะที่ตกลงกันไว้ในแผน 
ทีเ่ปน็โครงการรว่มกนักด็ไีป แตบ่างทา่นอาจมโีครงการพเิศษ 
ที่อยากทำด้วยตัวเอง และหากไม่ได้รับการสนับสนุน 
จากสภาพัฒน์ก็ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาว่า 
สภาพัฒน์เป็น “มาเฟีย” ซึ่งต้องคอยชี้แจงอยู่ตลอดเวลาว่า  
สภาพัฒน์ไม่ใช่มาเฟีย เราเป็นเพียงผู้ที่ช่วยประสานงาน  
งานทุกอย่างเป็นของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงต่าง ๆ  
ที่จะมาทำงานร่วมกันเท่านั้น
 องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมป่ระกอบดว้ยคณะกรรมการ 
ระดบัชาต ิ๖ คณะ ออกเปน็ระเบยีบของสำนกันายกรฐัมนตร ี 
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกคณะ และผมในฐานะ 
เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นกรรมการและเลขานุการทุกคณะ  
ยกเวน้คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชดำร ิ(กปร.) ซึง่ ดร.สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ ทำหนา้ที ่
เป็นกรรมการและเลขานุการ กล่าวได้ว่าผลงานของทั้ง  
๖ คณะดงักลา่วประสบความสำเรจ็อยา่งสงูยิง่ เปน็เพราะ 
แต่ละคณะมี “ขุนพล” ที่มีความสามารถสูงในแต่ละด้าน 

เป็นผู้ช่วยดูแล คณะกรรมการ 
ดังกล่าว มีดังนี้
 ๑. คณะกรรมการรฐัมนตร ี
ฝ่ายเศรษฐกิจ (รศก.) ทำหน้าที่ 
เป็นคณะกรรมการนโยบายกลาง 
รั บ ผิ ด ช อ บ เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย 
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบาย 
การแปลงปัญหาให้ เ ป็นโอกาส 
โดยจัดทำแผนและสั่ งการให้มี  
การปฏิบัติ ทั้งในด้านการส่งออก 
การท่องเที่ยว การลงทุน และ 
นโยบายสำคัญอื่น ๆ ซึ่ งไม่อยู่ 

ในขอบเขตของคณะกรรมการระดับชาติอื่นอีก ๕ คณะ  
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ “ยิ่งพัฒนายิ่งขาดดุล” ซึ่งเป็น 
ปัญหาเร่งด่วนที่สุด ในขณะเดียวกันก็จัดระบบการปรับปรุง 
เครือ่งมอืสำคญั ไดแ้ก ่การลงทนุ การสง่ออก และการทอ่งเทีย่ว  
ซึง่จะนำไปสูก่ารขยายตวัทางเศรษฐกจิเมือ่นโยบายการรกัษา 
เสถียรภาพเริ่มได้ผลดีแล้ว
 นอกจากนั้น รศก. ยังรับพิจารณานโยบายที่ไม่อยู่ 
ในขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ  
โดยสภาพัฒน์ทำหน้าที่ฝ่ ายเลขานุการ มีคุณโฆสิต  
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และคุณสถาพร  กวิตานนท์ เป็นผู้ช่วย  
ทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ  
ตลอดจนเตรียมวาระเพื่อการอนุมัตินโยบาย ซึ่งนำไปสู่ 
การแกป้ญัหาอยา่งครบถว้นในทกุดา้น และทีส่ำคญัคอืทำให้ 
สามารถสั่งการได้ทันที โดยมติที่ออกจาก รศก. ภายใน 
กรอบนโยบายที่ ครม. ได้อนุมัติไว้แล้วให้ถือเป็นมติ ครม.
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.)  
เมื่อพบว่าการพัฒนายังกระจายไม่ทั่วถึง ยังคงมีความ 
เหลื่อมลํ้าระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทอย่างเห็นได้ชัด  
จึงได้นำผลการประเมินดังกล่าวจัดทำเป็น “แผนพัฒนา 
ชนบทยากจน” บรรจุไว้ในแผนฯ ๕ เพื่อให้สามารถพัฒนา 
ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
พื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดปัญหา
และความตอ้งการของตน จงึไดจ้ดัระบบบรหิารและการจดัทำ 
แผนใหม่ ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการจัดทำแผน 
ที่เริ่มจากระดับล่างขึ้นมา โดยท่านนายกฯ ได้ลงนาม 
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ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การบรหิารการพฒันาชนบท พ.ศ. ๒๕๒๔  
เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔  
ซึง่ถอืไดว้า่เปน็จดุเริม่ตน้ของการพฒันา 
ชนบทแนวใหม่ที่เรียกกันว่า “ระบบ 
กชช.” มีการจัดตั้งองค์กรระดับต่าง ๆ  
และในระดับชาติได้แต่งตั้ง กชช. ขึ้น  
โดยผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือผมอย่างมาก 
ในการผลักดันงานพัฒนาชนบทคือ 
คณุโฆสติ  ปัน้เปีย่มรษัฎ ์ผูช้ว่ยเลขานกุาร  
กชช. และหัวหน้าคณะผู้ประสานงาน 
และคุณสมชาย  กรุสวนสมบัติ   
รองหัวหน้าคณะฯ
 คณะกรรมการ กชช. มีนายก 
รัฐมนตรี เป็นประธาน มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง 
จาก ๔ กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข  
และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการร่วมกับผู้แทน 
จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ  อกี ทำหนา้ทีก่ำหนดนโยบาย 
และกำกับการดำเนินงานในภาพรวม และจัดทำระบบ 
การประสานแผนและการปฏิบัติทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ  
โดยจดัตัง้ “ศนูยป์ระสานการพฒันาชนบทแหง่ชาต”ิ หรอื  
ศปช. ขึ้นในสภาพัฒน์ เพื่อทำหน้าที่ เป็นหน่วยงาน 
เลขานุการ และศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาชนบท 
ให้กับทุกหน่วยงานให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบครบวงจร

 ๓. คณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ(กปร.) กอ่นป ี๒๕๒๔  
รั ฐบาลพบว่ าการดำเนินงานของรั ฐบาลเพื่ อสนอง 
พระราชดำริในโครงการต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  
ท่านนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ผมจัดระบบงานขึ้น  
ซึ่งผมได้หารือและมอบหมายให้ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  
เปน็ผูพ้จิารณาและยกรา่งระบบ ซึง่ในทีส่ดุไดอ้อก “ระเบยีบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๒๔” ซึ่งจากระเบียบดังกล่าว ทำให้ 
เกิดการจัดตั้งองค์กรระดับชาติที่เรียกว่า “คณะกรรมการ 
พิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชดำริ” หรือ กปร. ทำหน้าที่ เป็น 
องค์กรกลางที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
บทบาทและหน้าที่ของ กปร. เริ่มตั้ งแต่ 
การศึกษางาน วิเคราะห์โครงการ พิจารณา 
และอนุมัติงบประมาณ ประสานงานแผนต่าง ๆ   
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไปจนถึง 
การประเมินผลโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแล 
ให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ 
ดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไป 
ตามเป้ าหมายเพื่ อสนองพระราชดำริ ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง ดร.สุเมธ  
ได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ กปร. ตั้งแต่เริ่มต้น
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 ๔. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่  
บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก (กพอ.)  
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
ถือเป็นแผนรุกเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจและ 
ชุมชนแห่งใหม่ เพื่อแก้ปัญหา “ยิ่งพัฒนา 
ยิ่งกระจุกตัว” อยู่แต่ในกรุงเทพฯ นับเป็น 
แผนงานขนาดใหญ่และใช้เงินลงทุนจำนวนมาก  
มี ลั ก ษณะ เป็ น แผน ง านแบบผสมผส าน 
บูรณาการระหว่างโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
ภายใต้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก  
โดยภาครัฐเป็นผู้นำการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้ นฐานสำหรับอุ ตสาหกรรม ทั้ งท่ า เรื อ 
น้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม อ่างเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ  
ถนน รถไฟ ไฟฟ้า การสื่อสาร และโทรคมนาคม เพื่ออำนวย 
ความสะดวกให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ 
อยา่งรวดเรว็ และแขง่ขนักบัตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ขณะทีภ่าคเอกชนเปน็ผูน้ำการลงทนุดา้นอตุสาหกรรม เชน่  
เขตนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย  
โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น
 นับเป็นเรื่องบังเอิญและโชคดีอย่างยิ่งที่ในระหว่าง 
การจัดทำแผนฯ ๕ ซึ่งมีแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
ตะวันออกรวมอยู่ด้วยทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้แต่งตั้ ง ให้   
Dr.Saburo Okita ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการวางแผน  
“Doubling national income in Ten Years” โดยมี 
การสร้างท่า เรือน้ำลึก ๑๐ แห่งรอบหมู่ เกาะญี่ปุ่น  
เป็นโครงการหลักและประสบความสำเร็จ ทำให้ญี่ปุ่น 
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผมโชคดี 
ที่ได้พบและมีความนับถือสนิทสนมกับ Dr.Okita มาเป็น 
เวลานาน และก็บังเอิญที่ Dr.Okita ได้มาดำรงตำแหน่ง 
ประธาน Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund  
(OECF) ในระหว่างการเตรียมวางแผนฯ ๕ พอดี ผมได้เชิญ  
Dr.Okita มาเยีย่มสถานทีต่ัง้โครงการทา่เรอืนำ้ลกึแหลมฉบงั  
และมาบตาพุด ซึ่งขณะนั้นเป็นที่รกร้างมีน้ำท่วมขัง และ  
Dr.Okita ได้เชิญให้ผมไปเยี่ยมท่าเรือน้ำลึกในประเทศญี่ปุ่น 
และไต้หวัน
 เมื่อญี่ปุ่นถูก Plaza Accord บังคับให้ปรับค่า 
ของเงนิเยนขึน้ไปสงูมาก ทำใหญ้ีปุ่น่ตอ้งยา้ยฐานอตุสาหกรรม 
ออกไปตั้งในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า จึงมีการคัดเลือก 

ประเทศตา่ง ๆ  รวมทัง้ประเทศในอาเซยีน ในทีส่ดุรฐับาลญีปุ่น่ 
ได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพราะเรากำลังทำแผนพัฒนา 
อีสเทิร์นซีบอร์ดพอดี และยังยินดีให้ประเทศไทยได้กู้เงิน 
ระยะยาวดอกเบีย้ตำ่จาก OECF ทัง้ ๆ  ทีธ่นาคารโลกไดป้ฏเิสธ 
ไมใ่หป้ระเทศไทยกู ้เพราะฐานะเศรษฐกจิการเงนิของไทยไมด่ ี 
และไม่เชื่อว่าไทยจะสามารถทำโครงการลงทุนที่ใหญ่ 
ขนาดนี้ได้ 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณ 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้มีการออกระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล 
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการ  
กพอ. เป็นกลไกระดับชาติทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนด 
นโยบาย ตัดสินใจอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยผม 
เปน็กรรมการและเลขานกุาร และไดเ้ชญิ ดร.สาวติต ์ โพธวิหิค  
จากกรมชลประทานมาทำหน้าที่  เป็นผู้อำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง 
ทะเลตะวันออก (สพอ.) และถือว่า ดร.สาวิตต์ เป็นผู้ที่มี 
บทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 นบัวา่รฐับาลไทยประสบความสำเรจ็ในการพฒันา 
พื้ นที่ บริ เวณชายฝั่ งทะ เลตะวันออกอย่ างสู ง เกิน 
ความคาดหมาย ด้วยการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
มีการลงทุนต่อเนื่องมากมายจากไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์  
ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป จนกระทั่ง 
การบริหารจัดการภาครัฐตามไม่ทัน เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และผลกระทบตอ่ชมุชนรอบโครงการ โดยเฉพาะทีม่าบตาพดุ  
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ซึ่งต้องถูกคำสั่งให้ยุติการดำเนินงานเป็นเวลา 
หลายเดือน นับเป็นค่าเสียหายจำนวนเงิน 
หลายหมื่นล้านบาท รวมทั้ งค่าใช้จ่ ายใน 
การรวมตัวของบริษัทที่ดำเนินการในเขต 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
เครื่องจักรกล เพื่อลดการปล่อยของเสีย  
และสารแก๊สอันตรายให้ได้มาตรฐานไม่เป็น 
อันตรายและไม่รบกวนชุมชนรอบโครงการ
 นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทใหญ่ ๆ คือ  
ปตท. ปูนซีเมนต์ไทย Dow Chemical บ้านปู  
และบริษัทผลิตไฟฟ้า  Glow ยั ง ได้ ริ เริ่ ม 
ดำเนินโครงการเพื่อสั งคม (Corporate  
Social Responsibil ity: CSR) ร่วมกัน 
ขนานใหญ ่จนทำใหช้มุชนรอบโครงการยอมรบัการอยูร่ว่มกนั 
กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นับเป็นบทเรียนราคาแพง 
ซึ่งไม่ควรปล่อยให้เป็นปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่ควรใช้ 
บทเรียนราคาแพงนี้ โดยเฉพาะการใช้มาตรการ CSR  
ที่ถูกใจชุมชนชาวมาบตาพุดไปใช้ในที่อื่น ๆ ต่อไป
 ๕. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ในแผนฯ ๕ ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานด้วย 
และโชคดีที่ในช่วงปี ๒๕๒๓-๒๕๒๔ ซึ่งอยู่ในช่วงเตรียม 
จดัทำแผนฯ ๕ นัน้ไดพ้บกา๊ซธรรมชาตใินอา่วไทย หลงัจากนัน้ 
เกิดวิกฤตนํ้ามันครั้งที่  ๒ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ 
เฉพาะกจิขึน้มาดแูล โดยคณะกรรมการชดุนีเ้หน็ความจำเปน็ 
ทีจ่ะตอ้งมหีนว่ยงานกลางมาดแูลเรือ่งนี ้จงึมอบใหส้ภาพฒัน ์
ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาพลังงานร่วมกับสำนักงาน 
พลังงานแห่งชาติ
 ในแผนฯ ๖ จึงได้เสนอแนวทางบริหารจัดการ 
ดา้นพลงังานทีแ่ตกตา่งจากในชว่งกอ่นหนา้ โดยทา่นนายกฯ  
เปรม ได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
นโยบายการบริหารพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๒๙ จัดตั้ง กพช. ขึ้น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
มีผมเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ง ดร.พิสิฎฐ  ภัคเกษม 
และ ดร.ปยิสวสัดิ ์ อมัระนนัทน ์เปน็ผูช้ว่ยผมในเรือ่งนี ้ตอ่มา  
ดร.พิสิฎฐ และ ดร.ปิยสวัสดิ์ ได้ทำหน้าที่กรรมการและ 
เลขานุการสืบต่อกันไป
 กพช. ได้ช่วยให้การบริหารนโยบายพลังงาน 
มีความเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้ 

ประเทศไทยสามารถกำหนดนโยบายพลังงานในเชิงรุก 
ได้อย่างแท้จริง สามารถผลักดันนโยบายพลังงานที่สำคัญ ๆ   
หลายเรือ่ง ซึง่บางเรือ่งเริม่ดำเนนิการแลว้แตม่าสำเรจ็ในชว่ง 
รฐับาลตอ่ ๆ  มา อาท ิการปรบัโครงสรา้งราคาขายปลกีนํา้มนั  
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและขจัดความบิดเบือน  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดราคา ณ โรงกลั่นและ 
ราคานำเขา้ เพือ่ใหม้นีํา้มนัเพยีงพอตอบสนองความตอ้งการ 
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การปรับปรุงระบบการบริหาร 
กองทุนนํ้ามันจนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพดังที่เป็นอยู่ 
ทุกวันนี้  และการประกาศยกเลิกนํ้ามันที่มีตะกั่วเป็น 
สารประกอบซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 ๖. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ก่อนหน้านี้ได้มี 
ความพยายามสร้างระบบที่จะผนึกกำลังของภาครัฐและ 
ภาคเอกชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ขบวนการพัฒนาประเทศ 
มีพลังที่เข้มแข็งขึ้น โดยได้เริ่มตั้งแต่แผนฯ ๒ ที่มีการตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนขึ้นในสภาพัฒน์  
แต่ปรากฏว่าระบบความร่วมมือที่ผมเองเป็นคนเขียนลง 
ในแผนฯ นั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ดังนั้น ขณะที่ 
ผมเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์จึงพยายามคิดหาลู่ทางสร้าง 
ระบบใหม่ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ให้ได้ จึงได้เสนอตั้ง กรอ. ขึ้น ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐  
มถินุายน ๒๕๒๔ โดยมนีายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน รฐัมนตร ี
กระทรวงด้านเศรษฐกิจเป็นกรรมการ และกรรมการ 
ภาคเอกชนประกอบด้วยประธานสภาหอการค้าแห่ง 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 239



ประเทศไทย ประธานสภา 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และประธานสมาคมธนาคารไทย  
โดยมีคุณสถาพร  กวิตานนท์ 
และ คุณจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 นบัไดว้า่ กรอ. เปน็กลไก 
ในการจัดระบบบริหารเศรษฐกิจใหม่  
เป็ นการผนึ กกำลั ง ระหว่ า ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ 
ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่าง 
จริงจังเป็นครั้งแรก เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นในเมืองไทย โดยมี 
คำขวัญว่า “ถ้าเราไม่เชื่อมั่น 
ในเมอืงไทยแลว้ใครจะมาเชือ่มัน่เรา” ทำใหก้ารแกไ้ขปญัหา 
และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เป็นไปโดยรวดเร็ว และตรงจุด 
ตรงประเด็น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ 
ในประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าอุตสาหกรรมมีบทบาทนำ 
ในการส่งออกและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะในชว่งป ี๒๕๒๘-๒๕๓๘  
ที่ประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในระดับแนวหน้าของกลุ่ม 
ประเทศที่กำลังพัฒนาที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศ 
อตุสาหกรรมใหมแ่บบไทย ซึง่มกีารพฒันาทัง้ดา้นการเกษตร  
อุตสาหกรรม และบริการ ส่งผลให้มีการขยายระบบ 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบ กรอ.  
ออกไปสู่ส่วนภูมิภาค และนำไปสู่การจัดตั้ง กรอ. จังหวัด  

โดยเป็นการจำลองรูปแบบมาจากคณะกรรมการ กรอ. 
ส่วนกลาง

แผนฯ ๕ และ ๖ ปรับโครงสร้างการพัฒนา 
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ 
 เมื่อถึงแผนฯ ๖ ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ดังนั้น แผนฯ ๖ จึงเป็นการดำเนินแผนงานต่อเนื่องจาก 
แผนฯ ๕ ซึง่ไดว้างโครงไวด้แีลว้และเปน็ชว่งเกบ็เกีย่วสิง่ทีเ่รา 
ได้เสียสละไปในต้นแผนฯ ๕ ซึ่งเริ่มฟื้นตัวในตอนปลาย 
แผนฯ ๕ เมื่อเริ่มแผนฯ ๖ อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 
มากทีส่ดุเปน็ประวตักิารณ ์เงนิทีเ่คยไหลออกอยา่งรวดเรว็ 
ก็ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว และทุกอย่างที่ เราสร้างไว้ 
ก็พร้อมดำเนินการได้ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน  

การส่งออก และการท่องเที่ยวที่เริ่มวางไว้ 
ในแผนฯ ๕ ก็ออกดอกออกผลในช่วงแผนฯ ๖ 
    ในแผนฯ ๖ นอกจากจะทำต่อเนื่อง 
จากแผนฯ ๕ แล้ว ยังเน้นเรื่อง “จากปริมาณ 
สู่คุณภาพ” เช่น บอกว่าต้องมีถนน ไฟฟ้า  
นํ้าชลประทานและนํ้าประปาทั่วประเทศ  
แตค่ณุภาพไฟฟา้และนํา้ประปาไมไ่ดม้าตรฐาน  
ดงันัน้ จงึตอ้งเนน้เรือ่งคณุภาพดว้ย ขณะเดยีวกนั  
มแีผนงานหลกั ๑๐ แผนงาน ทีม่กีารดำเนนิงาน 
ที่เป็นระบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นแผนงานใหม่ 
ที่ยังไม่เคยปรากฏในแผนฯ ฉบับที่แล้ว ๆ มา  
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ได้แก่ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาระบบการผลิต  
การตลาดและการสร้างงาน และแผนปรับปรุงการบริหาร 
และทบทวนบทบาทของรฐัในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ 
แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน 
ถือว่าเป็น “แผนรุก” ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ 
ขยายตัวเร็วขึ้น ด้วยการมุ่งพัฒนาทั้งด้านการเกษตร  
อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนการเน้นเรื่องตลาด 
ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะตลาดนอกประเทศนั้น  
จากการที่พืชหลักดั้งเดิม ๖ ชนิดของไทยตกต่ำมาก  
จึงจำเป็นต้องหาผลผลิตการเกษตรใหม่ ๆ มาทดแทน  
และส่งสินค้าอุตสาหกรรมออกไปขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 นอกจากนี้ ยังเพิ่มเรื่อง แผนพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้ความ 
สำคญัมาก และภายหลงัเมือ่ผมไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
สมัยรัฐบาลอานันท์  ปันยารชุน ก็ได้ผลักดันให้มีการออก 
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับแรกขึ้น ซึ่งโดย 
แทจ้รงิแลว้สภาพฒันไ์มไ่ดมุ้ง่ทำแตเ่รือ่งเศรษฐกจิอยา่งเดยีว  
เพียงแต่ในช่วงนั้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเป็นสิ่งที่ต้อง 
เร่งแก้ไขก่อน แต่ก็ได้หันมาแก้ไขและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 
 อีกแผนที่ เกิดขึ้นในแผนฯ ๖ ซึ่งผมทำหน้าที่ 
ประธานคนแรก โดยมี ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

หรือ NECTEC เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ คือ แผนพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งนับได้ว่ามีแผนเทคโนโลยี 
เป็นครั้ งแรกในแผนพัฒนา 
แหง่ชาต ิประเทศไทยจะแขง่ขนั 
ในเวทีโลกไม่ได้ถ้าไม่สนับสนุน 
เทคโนโลยี จึงเกิดมีกรรมการ 
ไอทีแห่งชาติ ซึ่งผมทำหน้าที่ 
ประธานคนแรก และในที่สุด 
ไ ด้ จั ด ตั้ ง ส ำนั ก ง านพัฒน า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) หรือ NSTDA  
ทั้ งหมดก็ล้วนแล้วแต่ เริ่มใน 

แผนฯ ๖ ทั้งสิ้น
 โดยสรุปแล้วถือได้ว่าแผนฯ ๕ และแผนฯ ๖  
เป็นแผนที่ปรับโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
ของประเทศ ไม่เคยมีครั้งไหนที่ใหญ่กว่าครั้งนี้ เป็นการ 
ปรับโครงสร้างจากประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศ 
ทีย่งัคงอาศยัเกษตรกรรมเปน็หลกั แตเ่พิม่เรือ่งอตุสาหกรรม 
และบริการเข้าไป เพื่อให้โครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาอย่างม ี
ความสมดุลมากขึ้น
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หลุดพ้น “กับดักรายได้ปานกลาง” 
ด้วย “วิจัยและพัฒนา”
 ทุกวันนี้ เศรษฐกิจประเทศไทยกำลังตกอยู่ ใน  
“กับดักรายได้ปานกลาง” ที่เรียกว่า “Middle Income  
Trap” ซึ่งหมายถึงประเทศยากจนที่ได้พัฒนาเศรษฐกิจ 
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีฐานะปานกลางระดับสูง (Upper  
Middle Income Country) ประเทศไทยไม่ประสบ 
ความสำเรจ็ในการสรา้งรากฐานทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 
และระบบการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ไม่สามารถก้าวข้าม 
กบัดกัรายไดป้านกลางนีไ้ปได ้ถา้เราจะขา้มไปใหไ้ด ้ตอ้งสรา้ง 
โมเดลการพฒันาขึน้ใหมโ่ดยเนน้การใชเ้ทคโนโลย ีและระบบ 
การวิจัยและพัฒนา หรือ R&D อย่างจริงจัง ซึ่งหลายธุรกิจ 
ชั้นนำในประเทศไทยที่มี ระบบการบริหารจัดการ 
แบบก้าวหน้า และมีพื้นฐานทางเทคโนโลยี  R&D  
จนสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้ สามารถ 

แทรกเข้าไปแข่งขันในประเทศที่เจริญแล้ว และโดยเฉพาะ 
ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ถา้เราสามารถขยายผลจากตวัอยา่ง 
ที่ เริ่มมีการทำในแนวนี้  ให้มีผลกว้างขวางออกไปอีก  
ไม่เฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ให้รวมถึง SMEs ด้วย  
ประเทศไทยจึงจะสามารถก้าวข้าม “Middle Income  
Trap” ไปได้ 
 นอกจากนี ้เราไดก้า้วสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียน ผนวกกับวิวัฒนาการทางความร่วมมือในเขต 
เศรษฐกจิอนภุมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขงตอนลา่ง (Lower Mekong  
Subregion) และการเปิดประเทศเมียนมาได้นำไปสู่ 
การเตรียมการที่จะสร้างโครงการทางด้านคมนาคมขนส่ง 
ขึ้นมากมาย ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  
และกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะ 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนให้ประเทศไทยก้าวข้าม  
“Middle Income Trap” ไปได้ 
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บทบาทสภาพัฒน์ “ริเริ่ม” ควบคู่ “ตอบสนอง”
 ทีผ่า่นมาสภาพฒันจ์ะมบีทบาทหรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บั 
รัฐบาลว่าให้ความสำคัญกับแผนฯ อย่างไร ขณะนี้รัฐบาล 
ชุดปัจจุบันโดยการนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ได้ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานสำคัญ ๆ  
หลายอย่ า ง ให้ สภาพัฒน์  จึ งขอชมเชย คุณอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ ที่มีโอกาส 
ได้ร่วมงานกับรัฐบาลในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคม และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั และพยายาม 
ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียว เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี มีความรู้และ 
ความสามารถ ทำใหส้ามารถผลกัดนังานตา่ง ๆ  ทีก่ำหนดไวไ้ด ้ 
แต่ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเท่าที่ควร  
ผลงานของคุณอาคมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมเป็นเวลาติดต่อกันถึง ๔ ปี นั้นมีอยู่มากมาย  
ที่ผมเห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งสำคัญในช่วงกว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมานี้ คือการปรับ 
โครงสร้างของระบบการขนส่งทางรางทั่วประเทศ  
ทั้งในเมืองและระหว่างเมือง ซึ่งมีทั้งรถไฟรางคู่และรถไฟ 
ความเร็วสูง จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระบบ 
โลจิสติกส์ของอาเซียนและภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนใต้  

 ต่อเนื่องมาถึง ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เป็นเลขาธิการ 
สภาพัฒน์ ซึ่งนับเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเช่นกัน  
จึงเป็นโอกาสที่สภาพัฒน์ได้ทำอะไรมากขึ้น โดยรัฐบาล 
ไดม้อบหมายใหด้แูลภารกจิทีเ่ปน็หวัใจสำคญัของรฐับาล คอื 
เปน็ฝา่ยเลขานกุารในการจดัทำและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นงานใหม่ที่ ดร.ปรเมธี  
ไดว้างรากฐานและแนวทางการทำงานไวเ้ปน็อยา่งด ีนอกจากนี ้
ไดเ้ริม่ปรบัปรงุพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อรองรับภารกิจใหม่ ตลอดจน 
การปรับโครงสร้างสภาพัฒน์  
 สำหรับ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ นั้น นับเป็นคนดี 
มีฝีมืออีกท่านหนึ่ง ที่เข้ามาช่วยปรับปรุงงานของสภาพัฒน์ 
ให้เป็นระบบที่ดีขึ้น ที่สำคัญมากคือ ได้รับความไว้วางใจ 
จากรัฐบาลให้เป็นผู้วางแผนและกลั่นกรองโครงการจัดสรร 
เงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมหลังวิกฤตโควิด-๑๙ สภาพัฒน์ต้อง 
ทำงานนีใ้หส้ำเรจ็ลลุว่ง โดยไมม่ขีอ้ครหา และเปน็ประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ทั้งการพัฒนาโครงสร้าง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสนับสนุน 
วิสาหกิจชุมชนที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและ 
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มหีนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ทำหนา้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้งอยา่งนอ้ย 
ในระยะแรก ยกฐานะของฐานรากของประเทศ เพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
 โดยอกีดา้นหนึง่ เราตอ้งสง่เสรมิการพฒันาบคุลากร 
ของสภาพัฒน์ให้มีความรู้ความสามารถและทันสมัยขึ้น  
และควรเสาะหาคนดีและคนทำงานเก่งเข้ามาร่วมงาน 
ขบัเคลือ่นพฒันาประเทศ สำหรบัคนในทีด่อียูแ่ลว้ สภาพฒัน ์
ต้องรักษาไว้ให้ได้ 
 ส่วนสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา 
ที่ตั้งขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานเองทุกเรื่อง ควรร่วมมือกับ 
สถาบันที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก โดยการสร้างเครือข่ายกับ 
สถาบนัภายนอก เชน่ สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิปว๋ย  อึง๊ภากรณ ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ หากเราสามารถทำให้เขายินดี 
มาร่วมงานกับเราได้ โดยสภาพัฒน์เป็นฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
และสนับสนุนทางการเงินเท่าที่จำเป็น ผมเชื่อว่าจะช่วย 
ให้การทำงานระดับชาติไม่ซ้ำซ้อน ได้ผลงานที่ดีและเป็น 
ประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่า

 นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน  
เปน็ปจัจยัสำคญัในการวางแผนพฒันาประเทศ ระบบขอ้มลู 
จึงมีความสำคัญมาก สภาพัฒน์ต้องเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญที่สุดของประเทศ  
โดยบางส่วนเราทำเอง และบางส่วนเราต้องเชื่อมโยงกับ 
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ยุคที่ใช้ Big Data Analytics  
เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราทราบสถานการณ์เศรษฐกิจ  
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 สำหรับเรื่องการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารของ 
ประเทศทีเ่รารอคอยกนันานมากนัน้ เปน็ทีน่า่ยนิด ีทีใ่นทีส่ดุ  
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ 
การบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว  
และได้มีการปรับปรุงสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ในสำนักนายกรัฐมนตรีให้พร้อมที่จะทำหน้าที่ Digital- 
Government ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะนำไปสูก่ารปฏริปู 
ระบบบรหิารราชการแผน่ดนิครัง้ใหญ ่และจะมผีลในการเรง่ 
ให้มีการพัฒนาระบบดิจิทัลในภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
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ได้อย่างรวดเร็ว (Digital Transformation)  
ซึ่ งจะ เป็นประโยชน์ต่ อการพัฒนาในช่ วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และการฟื้นฟู 
ภายหลังสถานการณ์เป็นอย่างมาก สภาพัฒน์ 
จึงควรสนับสนุนโครงการของสำนักงานพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นโครงการที่มีความสำคัญ 
อย่างสูง 
 สดุทา้ย สภาพฒันต์อ้งปรบัตวั ใหค้วาม 
สำคัญกับการหาความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
ลดภาระงานที่ไม่ควรทำ โดยเสนอให้รัฐบาล 
ตัดสินใจว่างานใดที่ควรลด 

ฝากผลงานไว้ให้คนรุ่นหลัง 
 ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่  
ชายฝั่ งทะเลตะวันออกขาดความต่อเนื่อง  
และขาดการยกระดบัการพฒันาไปนานถงึ ๒๐ ป ี 
ในระหว่างนั้นนับว่าประเทศไทยได้กินแต่บุญเก่า  
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงลดลงเป็นลำดับ
 การริ เริ่ ม โครงการพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อาจมองได้ว่า 
เ ป็ นการต่ อ เนื่ อ ง จ าก  ESB  โดย เฉพาะ 
การพัฒนาสนามบินและเมืองการบินเป็น  
Smart City ที่อู่ตะเภาและการขยายพื้นที่ 
โครงการออกไปรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
 นอกจากนั้น EEC ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา 
12 S-Curve Industries ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะผลักดัน 
ให้ไทยเป็นประเทศ ๔.๐ และสามารถหลุดพ้นกับดัก 
รายได้ปานกลางไปได้
 ในการบริหารจัดการ EEC ได้มีศิษย์เก่าสภาพัฒน์ 
เป็นกำลังหลัก กล่าวคือ ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
ทีไ่ดร้บัทนุรตันโกสนิทรไ์ทย-แคนาดา (Canadian-Thailand 
Rattanakosin Scholarship) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

รุน่แรก ๆ  และทำงานอยูท่ีส่ภาพฒันถ์งึสบิกวา่ป ีดำรงตำแหนง่ 
ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม ก่อนที่จะย้ายไปรับ 
ตำแหน่งที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ Asian Development 
Bank Institute (ADBI) ที่กรุงโตเกียว 
 ส่วนคุณพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการฯ 
สายงานนโยบายและแผน ของ EEC กเ็ปน็อดตีรองเลขาธกิาร 
สภาพัฒน์ที่รับผิดชอบงาน ESB มาก่อน 
 นอกจากนั้นยังมีอดีตข้าราชการสภาพัฒน์อีก 
หลายคนที่ทำงานอยู่ใน EEC จึงถือได้ว่าเป็นการฝากผลงาน 
ให้คนสภาพัฒน์รุ่นหลังได้สานต่ออย่างแท้จริง
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ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๙

ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๘
จุดประกายความคิด “คน” 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา



 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิลำดบัที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙)  
ทา่นเตบิโตมาจากกองวางแผนเตรยีมพรอ้มดา้นเศรษฐกจิ โดยรบัผดิชอบ 
ในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจในภาวะไม่ปกติ 
ทั้งจากสงครามและสาธารณภัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อการร้าย  
และต่อมาในปี ๒๕๒๔ ได้ทำงานด้านการประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จนเมื่อ 
ปี ๒๕๓๕ หน่วยงานนี้ได้แยกออกไปตั้งเป็น “สำนักงานคณะกรรมการ 
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ  
สำนักงาน กปร. ทา่นไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เปน็เลขาธกิาร  
กปร. คนแรก 
 ในยามทีส่ภาพฒันต์อ้งการผูน้ำมาจดัทำแผนฯ ๘ ทา่นไดก้ลบัมา 
เป็นผู้จุดประกายความคิดให้ “คน” เป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเน้น 
การพัฒนาแบบบูรณาการที่มีความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การกลับมาเป็นผู้นำในการจัดทำแผนฯ ๘ 

 ในปี ๒๕๓๗  รัฐบาลมีเจตจำนงให้ผมย้ายกลับมา 
สภาพัฒน์ แต่ผมได้ปฏิเสธไปหลายครั้งหลายคราว สุดท้าย 
ได้ตกลงรับคำเพราะว่าทั้งรัฐบาลและผู้ใหญ่ของสภาพัฒน์ 
ไดท้าบทามมา โดยเฉพาะคนทีท่ำใหผ้มตดัสนิใจรบัตำแหนง่  
คือ ดร.เสนาะ  อูนากูล ท่านบอกว่า “เมธจะทำให้สถานะ 
ของสภาพัฒน์ยั่งยืนต่อไปได้”  ผมเคารพการตัดสินใจ 
ของท่านมากจึงได้กลับมารับตำแหน่ง

 หลังจากกลับมารับตำแหน่งเพียงไม่นานเป็นเวลา 
ที่ต้องเตรียมจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับถัดไป ถึงแม้ว่า 
ผมจะไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยตรง แต่พอ 
จะรู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร เริ่มต้นจากการประเมินผลก่อน  
ผมจึงได้จดัทีมงานประเมินผลยอ้นหลัง โดยในชว่งป ี๒๕๓๗  
นั้นเป็นครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ จึงต้องประเมินผล 
ครึ่ งแผนเสียก่อน ซึ่ งมักจะเริ่มตั้ งแต่ช่วงกลางแผน  
เพื่อขับเคลื่อนนำไปสู่การจัดทำแผนฉบับถัดไป คือฉบับที่ ๘ 

สถานการณข์องประเทศในยคุกอ่นแผนพฒันาฯ  
ฉบับที่ ๘ 

 สถานการณ์ของประเทศขณะนั้นดี อัตราการเจริญ 
เติบโตสูงจนไม่น่าเชื่อ อยู่ที่ราว ๆ ร้อยละ ๑๐–๑๑ ขณะนั้น 
จำไดว้า่เปน็ยคุของพลเอก ชาตชิาย  ชณุหะวณั ทีเ่รามกัไดย้นิ 
สโลแกน “No Problem” และ “เปลี่ยนสนามรบเป็น 
สนามการค้า” ช่วงนั้นในแง่เศรษฐกิจไม่มีใครห่วงกังวล  
และคงหลงระเริงกับความเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ  
แต่ผลสุดท้ายสถานการณ์ขณะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ ๓ คำ 
คือ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” 
สรุปแบบชาวบ้านคือ “ได้ ๑ เสีย ๒” คือเศรษฐกิจดี 
แต่ว่าสังคมเสื่อมโทรมลงมาก โดยเฉพาะเราเสียสิ่งแวดล้อม 
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ไปเกอืบหมด จนทกุวนันีม้ปีญัหา PM 2.5 เปน็ตน้ ซึง่ความจรงิ 
ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขณะนั้นแล้ว เพราะเรามุ่งพัฒนาด้าน 
อุตสาหกรรมอย่างมาก 
 การทีเ่ราไปตัง้เปา้หมายอยากเปน็ NICs และตอ่มา 
อยากเป็นเสือตัวที่ ๕ เราปรับกระบวนการทั้งประเทศไป 
ในเรื่องอุตสาหกรรม โดยการปรับตัวเข้าไปเดินบนเส้นทาง 
อุตสาหกรรมนั้น เราต้องพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอก
หรือต่างประเทศ ต้องพึ่งเงินกู้ ต้องซื้อเทคโนโลยีต่าง ๆ  
และต้องอาศัยคน มีชาวต่างชาติเข้ามามากเพราะต้องมา 
บริหารงานของเขา เราได้เอาสมบัติเก่าเราไปลงทุนด้วยคือ  
“แผน่ดนิ” และ “ดนิ นำ้ ลม ไฟ” หรอืทรพัยากรธรรมชาต ิ 
ระบบแรงงานบางส่วน ช่วงนั้นมีโฆษณาชักชวนต่างชาติ 
มาลงทุนด้วยแรงงานราคาถูก เรามุ่งเน้นขายในจุดนั้น  
แล้วอุตสาหกรรมที่เราผลิตมานั้นใหญ่กว่าตลาดเราจะรับได้  
จึงต้องพึ่งพาการส่งออกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สรุปได้ว่า 
เราพึง่ประเทศอืน่หมดทกุอยา่ง ไมม่อีะไรสรา้งมาใหพ้ึง่ตนเอง 
ได้เลย 

   ผมเคยเป็นผู้อำนวยการ 
ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบท 
แห่งชาติ (ศปช.) ซึ่งทำงาน 
อยู่ในพื้นที่ จึงทำให้รู้ว่าสังคม 
ของเราเป็นสังคมเกษตร และ 
เริ่มถวายงานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๙  
สมเด็ จพระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง รวมทั้งพระบรม 
ว ง ศ า นุ ว ง ศ์ ทุ ก พ ร ะ อ ง ค์  
อ ย่ า ง เ ป็ นท า ง ก า รตั้ ง แ ต่  
ปี ๒๕๒๔ ในฐานะกรรมการ 

และเลขานุการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) โดยขณะนั้น 
ผมยังทำงานที ่สศช. ในการถวายงานพระบาทสมเดจ็พระเจา้ 
อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงเน้นเรื่อง “ดิน น้ำ ลม ไฟ”  
ความสำคญัของการเกษตร คอืเปน็ตน้ตอของอาหารการกนิ  
และเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสี่ 
 เราสญูเสยีในสิง่ทีผ่มคดิวา่เปน็ความเขม้แขง็ของเรา 
คือด้านการเกษตร เพราะว่าเวลาพัฒนาอุตสาหกรรม 
จะเจริญเติบโตในเมืองใหญ่ ผู้คนและแรงงานในภาคเกษตร 
จะเข้าเมืองไปทำงานโรงงาน ขณะที่เป็นผู้อำนวยการ ศปช.  
ผมไดพ้บวา่ “ในชนบทมแีตห่ญงิแกก่บัเดก็” โครงสรา้งเกา่ 
ของเราถกูทำลายหมด นา่เสยีดาย สดุทา้ยความรวยไมย่ัง่ยนื  
เมื่อเกิดฟองสบู่แตกในปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐  กลายเป็นวิกฤติ 
ต้มยำกุ้ง

หลักคิด เมื่อครั้งทำงานที่สภาพัฒน์
 สภาพฒันต์อ้งเปน็ฝา่ยเสนาธกิารทีร่ายงานรฐับาล 
อย่างตรงไปตรงมา ต้องให้ความเคารพหลักวิชาการที่เรา 
ได้ร่ำเรียนมา เมื่อรัฐบาลจะทำอะไร หน้าที่ของเราคือต้อง 
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์นำเสนอขึน้ไป แลว้ใหค้ำตอบแกร่ฐับาล  
ว่าแนวทางที่รัฐบาลต้องการดำเนินการนั้นจะได้ผลหรือไม่  
จะมีผลกระทบทางบวกหรือผลลบอย่างไร จากนั้นให้ฝ่าย 
การเมอืงเปน็ผูเ้ลอืก ฝา่ยการเมอืงจะตอ้งรบัผดิชอบในสว่นนัน้  
เรือ่งนีผ้มเคยพดูตัง้แตว่นัทีอ่อกจากสภาพฒันแ์ลว้ งานอะไร
ทีว่นันีไ้มเ่หมาะสมตอ้งไปปรบัขอ้กำหนดใน พ.ร.บ.สภาพฒัน ์
เพื่อให้สอดคล้องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน  
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ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำตามภารกิจที่ พ.ร.บ.  
กำหนด 
 รายงานที่จะต้องรายงานประชาชนก็ต้องทำต่อไป  
จะกระทบใครบ้างก็ต้องเป็นไปตามหลักการ แล้วเราซึ่งเป็น 
หน่วยงานภายใต้การนำของรัฐบาล ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาล 
เราต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมเสมอ ใช้ความเป็นมืออาชีพ  
ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล สามารถใช้สภาพัฒน์ 
เปน็ทีป่รกึษาได ้เราไมต่อ่ตา้นรฐับาลใด แตเ่ราตรงไปตรงมา  
เราให้ข้อเสนอแนะตามหน้าที่ ให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เลือกเอง  
เทา่นีจ้บภารกจิของเรา โดยสรปุคอืเราตอ้งเป็นองค์กรกลาง 
ด้านวิชาการ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ 

ริเริ่มให้จัดทำ GDP รายไตรมาสขึ้นเป็นครั้งแรก 
 สำหรับการจัดทำ GDP รายไตรมาสเป็นครั้งแรก 
เรื่องนี้มาจาก ดร.เสนาะ  อูนากูล ท่านเห็นว่าผมไม่ได้เรียน 
เศรษฐศาสตร์มา ท่านจึงส่งไปเรียนที่ The Economic  
Development Institute (EDI) ของธนาคารโลก  
ผมได้แนวความคิดการทำ GDP รายไตรมาสจากที่นั่น  
จึงได้นำมาเสนอกับกองบัญชีประชาชาติ จากนั้นสภาพัฒน์ 
จึงได้เริ่มทำ GDP รายไตรมาสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
แต่อยากจะฝากว่า ให้ดูการกระจายรายได้ด้วย เพราะว่า 

ตัวเลขการเจริญเติบโตอาจจะไม่สอนอะไร ต้องตรวจสอบ 
การกระจายรายได้อยู่ตลอดเวลา เวลานี้ข้างบนไปถึงไหน  
ข้างล่างก็ติดกับอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม 

แผนฯ ๘ มุมมองการพัฒนารูปแบบใหม่  
“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
 อาจจะเป็นเพราะพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ 
ของผม ผมจึงคิดเรื่องระบบ เรื่องคน ฉะนั้น เมื่อมีโอกาส 
ได้ เป็นผู้จัดทำแผนแล้ว จึงได้ เปลี่ยนเป้าหมายหมด  
แต่ผมไม่แน่ใจว่าสังคมจะคิดอย่างนั้นหรือไม่ ผมจึงได้ 
ลองหยั่งเสียงสังคมก่อน โดยไปจัดการเสวนา “จุดประกาย 
ความคิด... สู่แผนฯ ๘” ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
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อำเภอชะอำ จงัหวดัเพชรบรุ ีเพือ่ระดมความคดิจากนกัคดิ  
นกัปรชัญา และนกัสรา้งสรรคส์งัคมไทยในองคก์รพฒันา 
เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน
 แนวคดินีม้าจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
รชักาลที ่๙ ทรงสอนวา่ใหฝ้นักอ่น กอ่นทีเ่ราจะขบัเคลือ่น 
จากล่างขึ้นบน เราต้องการวิสัยทัศน์ของแผนก่อน 
เพือ่นำมาสรา้งความฝนักนัทีพ่ระราชนเิวศนม์ฤคทายวนั  
เราระดมนักฝัน ผู้นำทางด้านปรัชญาอย่างเช่น 
คุณหมอประเวศ  วะสี ผู้สื่อข่าวอาวุโสในเมืองไทย  
ไดร้บัการสนบัสนนุมากมาย แม้ว่าจะตอ้งไปนอนคา้งดว้ย 
ซึ่งปกติงานที่จัดข้ามวันจะมีผู้เข้าร่วมน้อย 
 วนันัน้หลงัจากเสรจ็งานแลว้เราจงึไดรู้ว้า่สิง่ทีผ่มคดิ 
และปรารถนาไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียว ตัวแทนจากทั้งสังคม 
ทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกัน การพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนเป็น 
ลักษณะที่ เป็นความเหลวแหลกของสังคม ผลสุดท้าย 
เมื่อปัญหาเป็นอย่างนั้นแล้ว ตัวจักรกลที่จะแก้ไขปัญหานั้น 
คือคน จึงสรุปได้คำว่า “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 

น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแรงบันดาลใจ 
สู่การวางแผนพัฒนาชาติ
 ผมได้แรงบันดาลใจจากการได้ทำงานรับใช้  
เบื้องพระยุคลบาทมายาวนาน จะเห็นได้ว่าพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการศึกษา 
จากต่างประเทศ พระองค์ได้รับรู้ปัญหาของโลกมากกว่าเรา  
พระราชกรณียกิจที่ทรงเริ่มทำตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี  
จะทรงแก้ไขปัญหาแบบทันสมัย แต่อยู่บนพื้นฐาน 
ของความคิดที่เป็นไทย ซึ่งเป็นจุดที่พิเศษที่สุด เวลานี้ 
ที่เป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการเลียนแบบต่างชาติ  
ด้ านเศรษฐกิจ เรานำโมเดลของต่ างประเทศมาใช้   
แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 
 จนวันนี้มีปัญหาอยู่อย่างมากมายที่แก้ ไม่ตก  
เพราะไม่มี ใครออกแบบให้ เป็น โมเดลที่ สอดคล้อง  
รายละเอยีดสภาพการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
ของไทยนั้นไม่มี  เมื่อเราบอกว่ายึดคนเป็นศูนย์กลาง  
หลังจากนั้นประมาณ ๑๕ ปี จีนจึงเริ่มวางแผนให้คน 
เป็นศูนย์กลาง จีนเขาเริ่มหลังเรา แต่เขาขับเคลื่อนได้อย่างดี 
จนทุกวันนี้ เป็นมหาอำนาจ เพราะว่าเขาวางเสร็จและ 
มแีผนปฏบิตัติาม สว่นของเราฝา่ยวางแผนกท็ำไป ฝา่ยปฏบิตัิ 

กป็ฏบิตัไิป ไมไ่ดส้อดคลอ้งเชือ่มโยงกนัเทา่ทีค่วร ซึง่เปน็เรือ่ง 
ที่น่าเสียดาย 

ตอ่ยอดความฝนัคนเปน็ศนูยก์ลาง ระดมสมอง 
สู่ความจริง
 จากแนวความคิดเรื่องคนเป็นศูนย์กลาง เราเริ่ม 
ดำเนินการให้เป็นจริง โดยระดมความคิดของตัวแทน 
จากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จากเหนือจรดใต้ เริ่มที่ 
การระดมความคิดกลุ่มใหญ่จำนวน ๓,๐๐๐ คนที่พัทยา 
ทำแบบเรียบง่ายที่สุด ให้คน ๓,๐๐๐ คน ได้มีโอกาสพูด 
แสดงความคิดเห็นกันทุกคน เรียกว่าเป็น “การสัมมนา 
โต๊ะจีน” รับประทานข้าวเสร็จคุยกันต่อ ท่านนายกฯ  
ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็ได้มาร่วมด้วย  
มีนักคิดมาร่วมระดมความคิดมากมาย 
 หลังจากระดมความฝันจากส่วนกลางแล้ว จึงมา 
ระดมความคิดจากล่างขึ้นบนบ้าง เราแบ่งกลุ่มย่อยไป 
ระดมความคิดทั่วประเทศ ฟังเสียงประชาชนว่าคิดตรง 
กับที่เราระดมความคิดกันมาหรือไม่ หลายคนพูดไม่เป็น 
ใช้ศัพท์ไม่ถูก เราก็ให้นั่งวาดรูป ใครอยากได้อะไรก็วาดไป  
ใหแ้สดงออกวธิกีารใดกไ็ดท้ีส่ะทอ้นตอ่ความตอ้งการของตน  
และของสังคมว่าเป็นอย่างไร 
 สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งต่างจากแผนอื่น รวมทั้ง 
เป็นที่น่าทึ่งและประทับใจขององค์กรระหว่างประเทศด้วย  
เชน่ UNDP (United Nations Development Programme)  
ซึง่ไดส้นบัสนนุเงนิมาจำนวนประมาณ ๑๐ ลา้นบาท โดยขอให้ 
เราจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านแผน เขาบอกว่านี่คือ 
แผนความยั่งยืน ก่อนที่จะเกิดคำว่า SDGs (Sustainable  
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Development Goals) หลายปี บอกว่าแผนแบบนี้ควรจะ 
แพร่หลายไปในอาเซียนทั้งหมด เพราะฉะนั้นการที่เขา 
พยายามสนบัสนนุงบประมาณในการจดัประชมุเชงิปฏบิติัการ  
เขามีจุดประสงค์คือต้องการขยายความคิดในการกำหนด 
เป้าหมายอย่างนี้ให้ทั่วถึง เพื่อจะนำพาภูมิภาคนี้หรือ 
โลกนี้ไปสู่ความยั่งยืน 
 ทีแรกผมค่อนข้างกังวลเพราะตัวเองไม่ค่อยเข้าใจ 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เท่าที่ควร แต่ที่สำเร็จมาได้เพราะ 
ทุกคนเข้ามาร่วมระดมความคิดกัน เราขอความร่วมมือไป  
ทกุคนตา่งใหค้วามรว่มมอื แมก้ระทัง่คณุอานนัท ์ ปันยารชนุ  
อดตีนายกรฐัมนตร ีเราขอใหท้า่นมาเปน็ประธานอนกุรรมการ 
ซึ่ งจะอยู่ ใต้ประธานกรรมการ สศช. ในขณะนั้นคือ  
ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีในคณะ 
ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านก็รับเป็นประธานให้ ต้องกราบ 
ขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

รับฟั งความ เห็ นจากปร ะชาชนทุกกลุ่ ม 
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาของทุกคน
 ผมคดิวา่การเปดิกวา้งและใหบ้ทบาทสูป่ระชาชน 
เป็นเรื่องสำคัญ เราได้รับรู้รับทราบความต้องการของ 
ประชาชนในขณะนัน้ จนเกดิความเปลีย่นแปลงทัง้กระบวนการ  
ทัง้ปรชัญาของแผน เปลีย่นโดยไดร้บัการตอบรบัจากสงัคมดว้ย  
เราจึงดำเนินการไปได้ เพราะหากเปลี่ยนคนเดียวไม่มีใคร 
ทำตามก็ไม่สำเร็จ 
 เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกในระยะหลัง  
ภาพการระดมความคิดทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
มานั่งร่วมกันกับประชาชน เป็นภาพที่สวยงามมากครับ 
ที่ได้เห็นฝ่ายการเมืองร่วมกับฝ่ายประชาชน ซึ่งประชาชน 
ทีเ่ราเชญิ เราพถิพีถินัมาก การประชมุเปน็ไปอยา่งมรีะเบยีบ 

เรียบร้อย ถือได้ว่าเป็นแผนประชาชนอย่างแท้จริง และ 
เห็นพ้องต้องกันว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยจะ 
ต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่สร้างความร่ำรวยแต่เพียง 
อย่างเดียว
 ความสำเรจ็อกีประการหนึง่คอืการทำงานภายใน 
ของเรา ขณะนั้นการทำงานเป็นทีมเราถือว่าโดดเด่นที่สุด  
รองเลขาธิการฯ และทุกคนร่วมมือกันอย่างดี ผมถึงบอกว่า 
ผมโชคดีหลายอย่าง โดยเฉพาะสื่อมวลชนให้ความร่วมมือ 
อย่างดี เป็นครั้งแรกที่สื่อมวลชนให้ความสนใจติดตาม 
ทำข่าวตลอดในระหว่างการวางแผนของเรา และร่วมคิด  
ร่วมวางแผนกับเราด้วย

คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา แต่ยังคง 
ตระหนักถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วย
 จักรกลที่ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้นั่นคือคน  
ถา้คนไมม่คีณุสมบตั ิคนไมม่คีณุภาพมากพอ กพ็ฒันาไปไดย้าก  
เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจึงต้องมีหลายระดับ  
แตน่า่เสยีดายทีเ่มือ่ทำแผนเสรจ็ไดเ้กดิวกิฤตเศรษฐกจิเสยีกอ่น  
ซึ่งความจริงเรื่องนี้เราได้ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบแล้ว  
เพียงแต่รัฐบาลไม่ได้นำไปดำเนินการต่อ สุดท้ายจึงเกิด 
ฟองสบู่แตก 
 นี่เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของเราคือความซื่อสัตย์ 
ต่อหลักวิชาการ สภาพัฒน์ไม่ว่าจะยุคไหน ให้ความเคารพ 
ในข้อเท็จจริง เพราะว่าเราไม่ได้รายงานต่อรัฐบาลเท่านั้น  
แต่ยังรายงานต่อประชาชนด้วย อะไรเกิดขึ้นต้องบอกไป 
ตามจริง นี่คือหน้าที่ของเรา ถ้าเราทำภารกิจตรงนี้ไม่ได้  
ถือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามภารกิจของเรา
 จุดเริ่มต้นการทำงานในสภาพัฒน์ของผมอาจจะ 
ไมเ่หมอืนกบัเลขาธกิารฯ ทา่นอืน่ ๆ  ทีเ่ริม่ตน้ทำงานทางดา้น
เศรษฐกจิมหภาค งานวางแผน งานนโยบาย แตผ่มเริม่มาจาก 
งานชนบทที่แร้นแค้นและมีปัญหาทางด้านการเมืองที่สุด  
เราได้สัมผัสมาว่าสิ่งนี้คือปัญหาที่แท้จริง ปัญหาแท้จริง 
ของประเทศเริ่มจากความไม่เข้าใจของคน เพราะอาจจะ 
ไดร้บัการศกึษาทีไ่มไ่ดถ้งึระดบัทีม่ากพอ ถา้คนไมม่สีตปิญัญา 
มาบริหาร เงินก็จะละลายหายไปในที่สุด เราได้รับการสั่งสม 
ประสบการณ์แบบนั้นมา 
 เมื่อมีโอกาสได้เป็นเลขาธิการฯ แล้ว ประสบการณ์ 
ในขณะเริ่มต้นชีวิตการทำงานนั้นยังฝังอยู่ในใจ จึงคิดได้ว่า 
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เราจะรวย แต่การกระจายรายไม่ดีนั้นไม่ได้ ทำอย่างนั้น 
จะมีความสุขอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มข้างบน และทำให้กลุ่ม 
ข้างล่างยิ่งแย่ ความแตกต่างของรายได้เป็นเรื่องสำคัญ  
เพราะฉะนัน้ตอ้งพฒันาคนขึน้มาใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ ีทกุวนันี ้
เป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศที่เจริญจะมีความต่างของรายได้ 
จะคอ่นขา้งแคบ แตท่กุวนันีข้องเรายงัหา่งอยู ่ปญัหายงัคงมอียู ่ 
แต่ว่าไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่มีการก่อการร้าย 
 แม้ว่าแนวคิดเรื่องคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
จะยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึงแผนปัจจุบัน คือฉบับที่ ๑๒  
แต่ไม่มีการทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เป้าประสงค์ของเรา 
อาจจะยังไม่ชัดเจน เราควรจะมีนโยบายประเทศหรือ 
เป้าประสงค์หลักของประเทศ แผนงานของเราจะกระจาย 
เป็นกระทรวงไปจนกระทั่งเลือนหาย ไม่มีพลัง ส่วนของ 
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้นัน้เมือ่มเีปา้ประสงคห์ลกัแลว้ กระทรวง  
ทบวง กรม ก็ขับเคลื่อนเข้าไปยังเป้าหมายนั้น

สร้างกลไกขับเคลื่อนแผนฯ 
 หลังจากประชาชนยอมรับแผนแล้ว วิธีการเสนอ 
แผนในขณะนั้นได้เสนอในรูปแบบใหม่ แน่นอนว่าเราต้อง 
เสนอแผนเข้าคณะรัฐมนตรี ครั้งนั้นเราไม่ได้เสนอให้อนุมัติ 
แผนแตเ่พยีงอยา่งเดยีว แตไ่ดม้กีารมนีำเสนอเพิม่เตมิไปดว้ย 
คือ การเสนอให้ตั้ง “มูลนิธิพัฒนาไท” ซึ่งเหตุผลที่ต้องมี 
ส่วนประกอบนี้มาเสนอด้วยเพราะผมเห็นว่าหากมีแต่แผน 
เพียงอย่างเดียวจะไม่ประสบความสำเร็จ เราจึงได้ขอตั้ง 
มูลนิธิพัฒนาไทเพื่อจะได้มีงบประมาณส่วนหนึ่งมาดำเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGO)  
โดยไม่ต้องพึ่งเงินจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติมา 
พร้อมกับงบประมาณด้วย 

 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมในการนำเสนอแผนด้วย 
คอื เสนอใหต้ัง้ “สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต”ิ  
ขึน้ เนือ่งจากในขณะนัน้เรามแีนวความคดิเกีย่วกบัวฒุสิมาชกิ  
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเราหวังว่าสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจฯ นี้คือ “วุฒิสมาชิกโดยแท้” ซึ่งในตอนแรก 
เราออกแบบให้มีสิทธิระงับยับยั้งด้วย เพื่อที่จะได้ถ่วงดุล 
กับสภาผู้แทนราษฎร แล้วกระบวนการคัดเลือกกรรมการ 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ นั้นเป็นประชาธิปไตย ทั้งยังมี 
ความคิดรอบด้าน เพราะเราเลือกตามหมวดอาชีพ โดยให้ 
ในกลุม่อาชพีเลอืกตัง้กนัเอง เพราะฉะนัน้จงึเปน็ประชาธปิไตย 
สมบูรณ์แบบ แต่ต่อมาภายหลังมีสถานะเป็นที่ปรึกษา 
เพียงอย่างเดียว ซึ่งรัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ จึงได้ 
หมดความสำคญัและยบุเลกิไป ไมเ่ชน่นัน้อาจจะแปรเปลีย่นไป 
เป็นวุฒิสภาได้ 

เสรมิความเขม้แข็งภายในองคก์ร เตรยีมบคุลากร 
พร้อมนำการพัฒนาประเทศ
 ผมได้สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรเพิ่มเติม  
ดว้ยการขอตำแหนง่ระดบั ๑๐ และ ๙ มาเพิม่เตมิจำนวนมาก  
จนกระทั่งคัดเลือกคนมาบรรจุไม่ทัน นอกจากนี้ยังได้ขอ 
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ๑๑ เพิ่มเติมด้วย ผมบอกว่า 
หน่วยงานวางแผนอย่างเราไม่มีอะไรจะไปตอบแทน 
คนทำงานมากมาย ไดร้บัผลตอบแทนเหมอืนขา้ราชการทัว่ไป  
เพราะฉะนั้นเกียรติยศบางอย่างถ้าสามารถให้ได้ก็ควรทำ  
เพราะอัตราเงินเดือนเกินจากตำแหน่งนั้นไปแล้ว สำนักงาน  
ก.พ. จึงได้ให้ตำแหน่งนี้มา ไม่น่าเชื่อว่าขณะนั้นสำนักงาน 
ก.พ. จะอนุมัติมาจำนวนมาก อย่างเช่น ระดับรองเลขาฯ  
ได้มา ๕-๖ คน ผู้อำนวยการระดับ ๙ อีกจำนวนมาก  
ทั้งยังมีฝ่ายวิชาการทั้งระดับ ๙ และ ๑๐

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 252



 ในขณะนั้นสภาพัฒน์ 
จึ ง เป็นหน่วยราชการเพียง 
หน่วยเดียวที่มีระดับ ๑๑ ถึง  
๒ ตำแหน่ง ซึ่งสภาพัฒน์ควรจะ 
มีตำแหน่งนี้ เพราะว่าหน่วยงาน 
เรามีภารกิจที่ผสมกัน ไม่ใช่งาน 
บริ ห ารแต่ เพี ย งอย่ า ง เ ดี ย ว 
แต่เรายังมีการศึกษาวิจัยต่าง ๆ  
จึงควรจะมีหน่วยวิชาการมา 
สนับสนุนงานตรงนี้ ผมเคยคิด 
ที่จะจัดตั้ งสำนักงานวิชาการ 
โดยเฉพาะ โดยมีคุณธรรมรักษ์  
ก า ร พิ ศิ ษ ฎ์  เ ป็ น หั ว ห น้ า  
เพราะเขาถนัดงานนี้ แต่เสียดาย 
ที่ทำไม่ทันเพราะเวลาน้อยเกินไป 

หลักการบริหารงานที่ทำให้องค์กรประสบ 
ความสำเร็จ
 ในช่วงปี ๒๕๓๗ เรื่องการกระจายอำนาจกำลังอยู ่
ในความสนใจของทกุคน ผมเคยพดูถงึเรือ่งนีแ้บบมอีารมณข์นั 
ว่า การกระจายอำนาจคือ “เห็นชอบมอบรองฯ เห็นด้วย 
ผูช้ว่ยทำ คนรบักรรมคอื ผอ. สง่ตอ่หวัหนา้ฝา่ย กระจายงาน 
สู่ระดับ ๓-๔ คนแฮปปี้คือเลขาฯ ประชาสุขสันต์ นั่นคือ 
เป้าหมาย” ซึ่งถ้าอธิบายอย่างนี้ทุกคนจะเข้าใจได้ง่าย  
ไม่ต้องอธิบายแบบวิชาการ ผมบริหารแบบเปิด ทุกคน 
มีอิสรภาพในการให้สัมภาษณ์ ทุกคนมีบทบาทของตัวเอง  
ดังนั้นทุกคนมีความสุข 
 ผมว่าจุดอ่อนของสภาพัฒน์คือการให้ความสำคัญ 
กบัการบรหิารนอ้ยเกนิไป เราสนใจเรือ่งวชิาการเสยีมากกวา่  
คนทำงานย่อมต้องการความก้าวหน้า เพราะฉะนั้นเมื่อมี 
ตำแหนง่ควรแตง่ตัง้ใหเ้ขา เมือ่ถงึวาระเปดิสอบบรรจเุรือ่ย ๆ   
อยา่ปลอ่ยใหต้ำแหนง่วา่ง อยากใหเ้กบ็เรือ่งนีไ้วเ้ปน็บทเรยีนดว้ย 
 เจา้หนา้ทีส่ภาพฒันท์ำงานหนกัและเหนือ่ย บา้งครัง้ 
มีต้องนอนค้างที่สำนักงาน อย่างผมเคยมีบางครั้งนอนค้าง 
เป็นเดือน เมื่อครั้งทำงานอยู่กองวางแผนเตรียมพร้อมฯ  
หรอืบางคนตอ้งทำงานมดืคำ่เพือ่ทำตวัเลข GDP เพราะฉะนัน้ 
ควรต้องให้เขาก้าวหน้าให้คุ้มเหนื่อย 

 ขอแนะนำให้กลับมาดูเรื่องการบริหาร จุดอ่อนที่ 
มีโดยตลอดคือเป็นนักวิชาการเกินไปจนลืมเรื่องการบริหาร  
โชคดีที่ผมไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ แต่มักจะได้รับมอบงาน 
เรื่องบริหาร ผมเป็นผู้ช่วยผมก็ดูแลเรื่องบริหารคน ดูแล 
คนขับรถ สวัสดิการ กีฬาผมก็ลงเล่นเอง เป็นนักวิชาการ 
อย่างเดียวค่อนข้างน่าเบื่อและเหนื่อย ต้องมีอย่างอื่นมา 
ผสมผสานด้วย เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย

บรรยากาศการทำงานที่ประทับใจ 
 ตั้งแต่วันแรกเข้ามาทำงานที่สภาพัฒน์ในปี ๒๕๑๒  
มีความรู้สึกว่าที่สภาพัฒน์ไม่เหมือนหน่วยราชการอื่น ๆ  
บรรยากาศคอ่นขา้งทนัสมยั และเปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็ทีร่วมกนั 
ของคนหนุ่มสาว เพราะขณะนั้นสภาพัฒน์ได้ตั้งมาเพียง  
๑๐ กวา่ปเีทา่นัน้ และเปน็งานทีม่เีกยีรต ิเรามคีวามซือ่สตัย ์ 
ไม่เคยด่างพร้อย เพราะไม่เคยได้มีโอกาสใช้งบประมาณ 
ไปปฏิบัติ เรามีหน้าที่เพียงอนุมัติแผนเท่านั้น 
 สภาพัฒนไ์มใ่ช่หนว่ยงานในลักษณะเจา้ขุนมูลนาย  
เราเป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เจ้าหน้าที่ทุกคนมีคุณภาพ 
บริหารงานง่าย ถ้ารู้ใจกัน แต่ว่าถ้าบริหารไม่ถูกต้องจน 
เขารู้สึกไม่ดี เขาเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ เขาจะไม่ยอม  
ผมโชคดีที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี บางคนอาจจะตรงไปตรงมา  
แตไ่มไ่ดม้ปีญัหาอะไร ทกุคนรว่มมอืกนัอยา่งด ีผมบรหิารงาน 
แบบเพื่อน ไม่ได้แบ่งแยกระดับ เราอยู่ด้วยกัน สู้ด้วยกัน  
ทำงานดว้ยกนั แมว้า่การทำงานอยา่งทุม่เทจะเหนด็เหนือ่ย 
กันมาก แต่ทุกคนสนุกกับการทำงาน
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วิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๐

ปรับแผนฯ ๘ 
สู้วิกฤตเศรษฐกิจ
พัฒนาฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติ 



  วริตัน ์ วฒันศริธิรรม เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิลำดบัที ่๑๐ ป ี๒๕๓๙-๒๕๔๒  
ช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะ 
วกิฤตเศรษฐกจิอยา่งรนุแรง และเปน็ปแีรกของการประกาศใชแ้ผนฯ ๘  
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ท่านจึงต้องเร่งปรับปรุงแผนฯ โดยกำหนด 
กรอบการปรบัแผนฯ ใหส้อดคลอ้งกบักรอบการดำเนนินโยบายภายใต ้
คำแนะนำของกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (IMF) หรอืทีก่ำหนดไว้ 
ในหนังสือแสดงเจตจำนง

  ทา่นสอบบรรจเุปน็เจา้หนา้ทีส่ภาพฒันใ์นกองบญัชปีระชาชาต ิ 
ต่อมาได้รับทุนอบรมและศึกษาต่อปริญญาโทเกี่ยวกับระบบบัญชี 
ประชาชาต ิทา่นจงึเปน็ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นตวัเลขเศรษฐกจิ 
ที่สั่งสมมานาน สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

ของประเทศในฐานะผูน้ำสภาพฒันไ์ดอ้ยา่งดยีิง่ นอกจากนี ้ทา่นยงัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาบคุลากรของสำนกังาน  
และด้วยบุคลิกที่มีความเป็นกันเอง คนในสภาพัฒน์จึงเรียกท่านอย่างสนิทสนมและติดปากว่า “น้าวิรัตน์” 

 ต่อมาในปี ๒๕๔๒ ท่านลาออกจากราชการในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ เพื่อรับตำแหน่งกรรมการ 
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

รว่มแกป้ญัหาวกิฤตของชาต ิในฐานะเลขาธกิาร 
สภาพัฒน์
 ในขณะที่ผมเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ 
เป็นช่วงที่กำลังจะประกาศใช้แผนฯ ๘ ดังนั้น นอกจาก 
จะทำเรือ่งการวางแผน วเิคราะหโ์ครงการ และรายงานภาวะ 
เศรษฐกจิแลว้ ผมยงัตอ้งทำหนา้ทีป่ระสานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ   
ที่จะนำแผนฯ ๘ ไปสู่การปฏิบัติ แต่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ทางการเงินขึ้นอย่างรุนแรง ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องดุลบัญชี 
เดินสะพัด สภาพัฒน์จึงจำเป็นต้องเข้าไปร่วมกับรัฐบาล 
ในการแกไ้ขปญัหาวกิฤตของชาต ิจงึทำใหไ้มค่อ่ยไดม้โีอกาส 
ที่จะเสนอแนะนโยบายต่าง ๆ พอประคับประคองไปได้ 
พักหนึ่งก็เปลี่ยนรัฐบาลเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งพยายาม 
ปลดหนี้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 ในชว่งกอ่นเกดิวกิฤตเศรษฐกจินัน้เราพอจะคาดเดา 
ปญัหาวา่จะเกดิอะไรขึน้ แตจ่ะบอกวา่จะเกดิปญัหาเมือ่ใดนัน้ 
ไม่สามารถบอกได้ และเราเริ่มเตือนมาโดยตลอด ตั้งแต่ 
ตอนประเมินผลแผนฯ ๗ และเริ่มเตรียมการแผนฯ ๘  

* บทสัมภาษณ์นี้เรียบเรียงจากหนังสือ “๖ ทศวรรษ สภาพัฒน์” จัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และหนังสือ “สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ  
จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” จัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาระประกอบด้วย 
แนวทางการพฒันาประเทศและองคก์ร ในชว่งทีน่ายวริตัน ์ วฒันศริธิรรม ดำรงตำแหนง่เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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ได้พูดกันมาตลอดว่าจะมีปัญหาด้านการขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัด (Current Account Deficit) ปัญหาการลงทุน 
เกินตัว แต่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้เตรียมการไว้ว่าถ้าเกิด 
ปัญหาจริง ๆ จะทำอย่างไร ท้ายที่สุดต้องเปลี่ยนค่าเงินบาท  
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประกาศให้เงินบาทลอยตัว ได้สร้าง 
ความหนักใจให้แก่คณะรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ในสว่นของสภาพฒันเ์องกร็ูส้กึหนกัใจมาก เพราะการทำงาน 
เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
แมว้า่ขณะทีเ่กดิวกิฤตจะมรีองนายกรฐัมนตรดีแูลหนว่ยงาน 
ด้านเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งกระทรวงการคลัง สภาพัฒน์  
และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม
 ผมจึงบอกว่าเราต้องคุยกันทุกขั้นตอน เพราะ 
บางเรือ่งเราไมรู่ค้วามเปน็จรงิ เชน่ เรือ่งคา่เงนิบาท เราไมรู่ว้า่ 
คา่เงนิแขง็ขนาดไหนแลว้ ทำไมจงึตอ้งลดและลดถงึขนาดไหน  
ยอมรับว่าสภาพัฒน์เราไม่มีข้อมูลลึกซึ้งขนาดนั้น ไม่รู้ว่า 
ขณะนั้นเงินสำรองมีอยู่จริง ๆ สักเท่าไร ต้องต่อสู้เพื่อให้ 
ค่าเงินคงที่อยู่เท่าไร เราไม่มีข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่เกินกว่า 
จะคาดการณ์ได้ แต่ปัญหาใหญ่ ๆ ที่เราพอจะชี้ให้เห็นได้ 
คือ ถ้าเราลงทุนมากและกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามามาก  
แต่ไม่มีการควบคุมอย่างดีจะมีปัญหา เราพูดได้แค่นี้ 
จึงเป็นการเตือนในภาพรวมเท่านั้น

ปรับเป้าหมายและแนวทางแผนฯ ๘ ฝ่าฟัน 
ปัญหาเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย
 เมือ่มกีารลดคา่เงนิบาทโดยปลอ่ยใหเ้งนิบาทลอยตวั  
ประเทศไทยตอ้งกูเ้งนิจาก IMF เพือ่ชดเชยการลงทนุทีห่ายไป 
ของภาคเอกชน รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่าย 

เศรษฐกิจ (รศก.) ขึ้น โดยมีสภาพัฒน์เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภาพัฒน์จึงต้อง 
ปรับเป้าหมายและแนวทางของแผนฯ ๘ ให้สอดคล้องกับ 
มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
 ทั้งนี้ในการเสนอแนวคิดต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจ ต้องมีความสอดคล้องกับข้อจำกัดจำนวนมาก 
ที่ IMF ได้วางเงื่อนไขไว้ ซึ่งสภาพัฒน์จะต้องนำมาศึกษา  
วิเคราะห์ และประเมิน ให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง  
เพื่อสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การแกไ้ขปญัหาวกิฤตของ IMF เพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิใจ  
โดยในทางปฏบิตัริฐับาลไดส้ง่มอบนโยบายไปทีก่ระทรวงตา่ง ๆ  
เช่น ข้อจำกัดที่จะต้องลดงบประมาณ เป็นลักษณะที่ต้อง 
นำเสนอในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ งสภาพัฒน์ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ ของ รศก. มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร 
วาระการประชุม รวมทั้งกำกับและติดตามการดำเนินงาน 
ของทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจ

๒ ปี เศษในการทำงานกับนายกรัฐมนตรี  
๓ ท่าน ในฐานะเลขาธิการสภาพัฒน์
 ผมเป็นเลขาธิการฯ เพียง ๒ ปีเศษแต่มีโอกาส 
ได้ทำงานกับนายกรัฐมนตรีถึง ๓ ท่าน ได้แก่ รัฐบาล 
ของทา่นนายกฯ บรรหาร  ศลิปอาชา ทา่นนายกฯ เชาวลติ   
ยงใจยุทธ และท่านนายกฯ ชวน  หลีกภัย ทำให้ผมต้อง 
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการประสานงาน เพื่อให้มี  
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับรัฐบาลแต่ละคณะ ที่มีนโยบาย  
บุคลิก และสไตล์ในการทำงานที่แตกต่างกัน 
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 ช่วงนั้นสภาพัฒน์ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
รัฐบาลในแนวนโยบายเกี่ยวกับมาตรการ 
ที่ IMF ดำเนินการในการแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในโครงการ 
ของ IMF อาทิ สภาพัฒน์ไม่ เห็นด้วย 
ทีร่ฐับาลจะลดงบประมาณลงทกุป ีเพราะวา่ 
ขณะทีเ่อกชนลงทนุนอ้ย เราจะตอ้งทำหนา้ที ่
เป็นสื่อเข้าไปเน้นให้ใช้เงินกู้ รัฐบาลน่าจะ 
ทุม่งบประมาณลงไปและตอ้งยอมขาดดลุบา้ง  
และแม้ว่ารัฐบาลจะรับฟังข้อเสนอแนะ 
ของสภาพัฒน์ แต่ก็ต้องให้ความเกรงใจ 
เจ้าหนี้มากกว่า ผู้ ให้กู้ย่อมมีบทบาท 
สำคัญมาก โดยเฉพาะ IMF ซึ่ งค่อนข้างจะเข้มงวด
แต่การต่อรองนั้น เป็นหน้าที่ ของกระทรวงการคลั ง  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐบาล
 ผมในฐานะเลขาธกิารสภาพฒัน ์รูส้กึหนกัใจในเรือ่ง 
วิกฤตเศรษฐกิจนี้ เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสภาพัฒน์
ควรทำอย่างโน้นอย่างนี้ แต่เราทำไม่ได้ตามกระแสเรียกร้อง 
อย่างไรก็ตาม ผมขอเรียนว่า สภาพัฒน์ ได้ทำหน้าที่หลัก 
อย่างดีที่สุดแล้วในขณะนั้น เราทำแผนฯ ๕ ปี วิเคราะห์ 
กลัน่กรองโครงการเขา้คณะรฐัมนตร ีดแูลงบลงทนุรฐัวสิาหกจิ  
ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ทำไปแล้ว และสร้างข้อมูล 
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะบอกได้เฉพาะด้านภาพรวม สำหรับ 
งานเฉพาะกิจเมื่อเกิดวิกฤต สภาพัฒน์ได้นำเสนอแผนงาน 
ระยะสัน้และระยะยาวในการแกป้ญัหาเรือ่งการใชจ้า่ยเงนิ 
ของรฐับาล และตดิตามผลใหเ้ปน็ไปตามนัน้ รวมทัง้ทำหนา้ที ่
เป็นฝ่ายเลขานุการให้คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  
เราทำหน้าที่เท่าที่จะทำได้

แนวคิดและหลักการบริหารงานในตำแหน่ง 
เลขาธิการฯ
 ผมบอกตัวเองเสมอว่า เลขาธิการสภาพัฒน์   
นอกจากจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่จะต้องบริหารจัดการ 
ภายในและบรหิารบคุลากรไดเ้ปน็อยา่งดแีลว้ จะตอ้งเปน็ผูท้ีม่ ี
ความรู้ความสามารถดี เนื่องจากต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ 
คนจำนวนมาก งานสภาพัฒน์เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการ  
เลขาธกิารฯ ตอ้งแมน่ในหลกัวชิาการ นอกจากนี ้ยงัขึน้อยูก่บั 
ปจัจยัภายนอก ๒ ดา้นทีส่ำคญัทีส่ดุ คอื การเมอืง ตอ้งเขา้กบั 

การเมอืงได ้และการเมอืงยอมรบั อกีดา้นคอื การตา่งประเทศ 
เนือ่งจากศาสตรท์ีน่ำมาใชต้ัง้แตแ่ผนฯ ๑ จนถงึแผนฯ ปจัจบุนั  
ส่วนใหญ่นำระบบความรู้และเทคนิคมาจากต่างประเทศ  
โดยเฉพาะหน่วยงานวิชาการใหญ่ ๆ และแหล่งเงินกู้ เช่น  
ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian 
Development Bank: ADB) ซึ่งเราใช้เงินกู้เป็นส่วนใหญ่
 ผมประเมนิตวัเองตลอด ไมว่า่จะดำรงตำแหนง่อะไร  
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผมใช้ความสามารถ 
ของผมใน ๒ เรื่องหลัก คือ หนึ่ง การบริหารภายใน  
ผมรูจ้กัคนสภาพฒัน ์รูจ้กัองคก์ร และรูเ้ปา้หมายของสำนกังาน  
ผมสามารถที่จะบริหารจัดการได้ สอง ความรู้ คนทั่วไป 
จะคดิวา่ตอ้งเปน็ผูส้ำเรจ็ระดบัปรญิญาเอกจงึเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้
มากกว่าคนอื่น ๆ ที่จริงแล้วการจบปริญญาเอกขึ้นไป 
เหมือนเป็นหมอเฉพาะทาง มีความรู้พิเศษเชี่ยวชาญด้านใด 
ด้านหนึ่ง ผมมีความรู้เรื่องรายได้ประชาชาติ ซึ่งเปรียบ 
เหมือนหมอเฉพาะทางเช่นเดียวกัน เชื่อว่าสองเรื่องนี้ 
เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ทำงานได้ โดยใช้ความรู้หลัก 
เป็นพื้นฐาน 
 ไมว่า่จะคยุกบัใครเรือ่งอะไร ถา้ตอบไมไ่ดห้รอืไปไมถ่งึ  
ผมสามารถดงึเขาใหเ้ขา้มาในศาสตรเ์รือ่งบญัชปีระชาชาตไิด ้ 
ในเกมกีฬาเรียกว่า “ต้องดึงเขาให้มาสู่เกมเรา” และต้อง 
โฟกัสให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจ เปรียบได้กับการใช้ 
กลอ้งถา่ยรปู คอืเราตอ้งดภูาพรวมและองคป์ระกอบภาพกอ่น  
แล้วค่อยโฟกัสตรงไหนเป็นจุดเด่น ตรงไหนเป็นแหล่งที่มา 
หรอืองคป์ระกอบทีส่ำคญั เมือ่วเิคราะหโ์ครงการตอ้งวเิคราะห ์
ภาพรวมก่อน เช่นเดียวกับการปลูกบ้าน ต้องขุดดินก่อน  
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แล้วฝังเข็ม ขึ้นตอหม้อ โครงสร้าง และหลังคา เหล่านี้  
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ผมใช้หลักเศรษฐศาสตร์  
ในการทำงาน เปน็ตวักลางตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ การไตส่วน  
สอบสวน จะช่วยให้ไม่มีความผิดพลาดและมีความชัดเจน

ผลงานฝากไว้ให้ชาวสภาพัฒน์
 นอกจากภารกจิอนัหนกัหนว่งทีต่อ้งเรง่แกไ้ขปญัหา
วกิฤตเศรษฐกจิ และปรบัแผนฯ ๘ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ในขณะนัน้ รวมถงึศกึษาวเิคราะหป์ระเมนิผลการดำเนนิงาน  
และใหข้อ้เสนอแนะทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
วิกฤตของ IMF เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจแล้ว ผมยังได้ 
บริหารองค์กรโดยมีผลงานฝากให้น้องๆ ชาวสภาพัฒน์ อาทิ  
หนึง่ เพิม่ตำแหนง่รองเลขาธกิารฯ รองรบัภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 
ของสภาพัฒน์ โดยปรับโครงสร้างหรือระบบการบริหาร 
ของสภาพัฒน์ตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการฯ ในสมัยท่าน  
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการฯ แต่การดำเนินงาน 
มาประสบผลสำเร็จในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ  
คือการปรับให้มีการกระจายความรับผิดชอบในการบริหาร 
ไปที่รองเลขาธิการฯ ในสายต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จากเดิม 
มีตำแหน่งรองเลขาธิการฯ จำนวน ๕ ท่าน ได้ขยาย 
ตำแหน่งรองเลขาธิการฯ เพิ่มขึ้นอีก ๑ ท่าน ซึ่งนับเป็น 
หน่วยงานที่มีรองเลขาธิการฯ มากที่สุดในช่วงนั้น 
 โดยเหตุผลของการขอขยายตำแหน่งดังกล่าว 
คือ สภาพัฒน์นอกจากจะต้องดูแลรับผิดชอบงาน 
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเรื่องแผนและนโยบาย 
ในโครงการสำคัญๆ ทั้งประเทศแล้ว ยังต้องรับผิดชอบ 

งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  ทำให้มีงาน 
ดา้นตา่ง ๆ  เพิม่มากขึน้ จงึตอ้งขอขยายอตัราบคุลากร 
ให้ เหมาะสมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย  
โดยเน้นในเรื่องของรองเลขาธิการฯ ที่จะมาช่วย 
ในดา้นการบรหิารภายในองคก์ร เพือ่ใหก้ารประสาน 
งานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 
ในช่วงนั้นเรามีนักวิชาการระดับ ๑๑ จำนวน ๑ ท่าน  
เป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะตัว และยังมี 
การยกระดับจากกองเป็นสำนัก และเพิ่มอัตรา 
ของนักวิชาการเพื่อเสริมความต้องการที่มากขึ้น
   สอง วางรากฐานพัฒนาฐานข้อมูล เป็นงาน 
ที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ โดยผมได้พยายามพัฒนา 

ข้อมูลที่เป็นระบบทางด้านระบบบัญชีประชาชาติได้ 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาคนทางด้านนี้ให้มี 
ประสบการณ์ ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องกันมาจนถึง 
ปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานด้าน 
การวางแผนและนโยบายอย่างมาก และดีใจมากยิ่งขึ้น 
เมือ่เหน็วา่ไดม้กีารพฒันาเพิม่มากขึน้ เพราะวา่นกัเศรษฐศาสตร ์
และนักวางแผนที่ดีควรจะวางแผนจากข้อมูลที่เป็นจริง 
หรอืวา่ใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิมากทีส่ดุ และขอ้มลูเหลา่นี ้
จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ 
ในช่วงเวลา สถานที่ และเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
ซึง่ขอ้มลูโดด ๆ  ของประเทศใดประเทศหนึง่จะไมม่ปีระโยชน ์
อะไร นอกจากนี้ เราได้เข้ามาตรฐานสากลที่เป็นระบบ 
มาตรฐานของยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็น 
เรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
 ระบบบัญชีประชาชาติครอบคลุมข้อมูลทางด้าน 
เศรษฐกิจครบทุกด้าน เพราะมีตั้งแต่บัญชีเกี่ยวกับการผลิต  
การใชจ้า่ย และรายได ้เมือ่เราผลติไดแ้ลว้ยงัมแีหลง่ของเงนิทนุ 
ที่มาใช้ในการผลิต คือทราบรายละเอียดของการผลิตว่า 
มีต้นทุนเท่าไร จำหน่ายเท่าไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องของบัญชี 
ระหวา่งประเทศ แสดงถงึการนำเขา้ สง่ออก บญัชเีดนิสะพดั  
ซึง่สามารถจดัการกบัขอ้มลูการพฒันาในดา้นตา่ง ๆ   ไดอ้ยา่ง 
ครบวงจร โดยการพัฒนาต่อไปเป็นบัญชีลูก สมมุติว่าเราจะ 
แก้ปัญหาว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร เราก็ไป 
ตั้งเป็นบัญชีใหม่ทำการวิ เคราะห์ผลกระทบทางด้าน 
สิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่อง 
พลังงาน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพัฒนาระบบบัญชีอะไรขึ้นมา
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 สาม พัฒนาการจัดทำ GDP รายไตรมาส  
พร้อมพัฒนาข้อมูลอื่น ๆ เรื่อง GDP รายไตรมาสเป็นเรื่อง 
ที่เข้าใจยากและเป็นสิ่งที่สำคัญ คือ ตัว GDP นั้นเป็นเพียง 
เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ บอกได้เพียงว่าอาการเป็นอย่างนี้ 
มอีณุหภมูเิทา่นี ้แตบ่อกไมไ่ดว้า่เปน็ไขเ้พราะอะไร การใหข้า่ว 
อย่าไปพูดเพียงตัวเลขตัวเดียว ต้องให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว 
วา่เรือ่งเหลา่นีเ้ปน็มาอยา่งไร ตัง้สมมตุฐิานวา่อยา่งไร ไดข้อ้มลู 
อย่างไร เมื่อตัวเลขออกมาแล้วแปลว่าอะไร
 GDP รายไตรมาสเป็นตัวเลขตัวหนึ่งในหลาย ๆ ตัว  
ที่จะชี้ภาวะทางเศรษฐกิจเท่านั้น และผมคิดว่าเมื่อเวลา 
เราเผยแพร่ตัวเลข GDP รายไตรมาส ควรจะชี้แจงลักษณะ 
ของขอ้มลูใหช้ดัเจน เชน่ สภาพฒันอ์อกตวัเลขไปวา่ไตรมาสนี ้
มี GDP ร้อยละ ๘ แล้วไม่ได้บอกอะไรเลย 
ว่าได้ตัวเลขมาอย่างไร บางคนไม่เข้าใจนำไป 
พูดแบบผิด ๆ ทำให้สภาพัฒน์เสียชื่อเสียง  
จึงต้องบอกที่มาที่ไปและความหมายของ 
ข้อมูลอย่างชัดเจน และบอกว่าตัวเลข GDP  
รายไตรมาสนี้จะนำไปชี้เศรษฐกิจไม่ได้  
ต้องนำไปประกอบกับข้อมูลหรือตัวเลข 
อืน่ ๆ  ดว้ย เมือ่บอกผูส้ือ่ขา่วอยา่งชดัเจนแลว้  
เขาก็จะเข้าใจ ที่สำคัญเราต้องบอกว่า 
เราปรบัตวัอะไรบา้ง และตา่งกับตวัเก่าอย่างไร  

ดังนั้นต้องมีความพร้อมในการเขียนที่มาที่ไปของข้อมูล  
และทีผ่มอยากจะบอก คอืไมม่ขีอ้มลูอะไรทีด่ทีีส่ดุ มแีตข่อ้มลู 
ทีด่กีวา่และดกีวา่เรือ่ย ๆ  ไมม่วีนัเจอขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุ ตอ้งพฒันา 
ข้อมูลไปเรื่อย ๆ
 อย่างไรก็ตาม GDP ตัวเดียวคงไม่สามารถชี้ได้ว่า  
เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ต้องไปสร้างแบบจำลอง (Model)  
ที่จะสามารถคาดเดาต่อไปข้างหน้าด้วย ต้องนำข้อมูล 
ทางดา้นเศรษฐกจิอืน่ ๆ  และวงจรธรุกจิมาพจิารณาประกอบ 
ร่วมกัน ตัวเลข GDP รายไตรมาสตัวเดียวช่วยอะไรไม่ได้มาก  
ต้องนำมาประกอบหลายตัว
 สี่ จัดให้มีสำนักวิชาการในสภาพัฒน์ ด้วยงาน 
สภาพฒันต์อ้งใชข้อ้มลูทางวชิาการมาก ขณะเดยีวกนับคุลากร 
ของเราจำเป็นต้องมีความรู้ทางวิชาการมากขึ้น เนื่องจาก 
เราต้องกำกับและประสานงานเกี่ยวกับวิชาการที่เราไปจ้าง 
เขาทำ นอกจากนี้ ยังต้องมีความเข้าใจในผลการวิจัยที่ได้ 
ศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด สภาพัฒน์จึงเคยมีนโยบายให้รวมนักวิชาการ 
ทีป่ระจำอยูต่ามกองตา่ง ๆ  และตัง้เปน็สำนกัวชิาการ ทำหนา้ที่ 
ประสานงานทางดา้นวิชาการและเข้าไปรว่มปฏบิตังิานวจิยั 
กับทีมงานที่จัดจ้าง ซึ่งจะช่วยให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น คือ  
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับงานวิจัย จะช่วยให้สามารถ
ดงึผลการศกึษาหรอืความรูจ้ากงานวจิยัมาใชไ้ดท้นัท ีไมต่อ้ง 
รอเวลาจนโครงการวิจัยสำเร็จ 
 สำนกัวชิาการนีท้ำหนา้ทีค่ลา้ย ๆ  กบัสถาบนัวจิยั 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แต่ไม่ต้องลงทุนทำเอง 
ทั้งหมด มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างองค์ความรู้  
และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านบริหารมานาน หากมีปัญหา 
สามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งไปทำงานทางด้านที่ถนัดได้  
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หรือผู้ทำงานวิชาการอยู่แล้วแต่ต้องการไปบริหารงาน 
ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน โดยขณะนี้สภาพัฒน์ได้มี 
การจัดตั้ง “สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา”  
(Institute of Public Policy and Development)  
ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร เพื่อสนับสนุนบทบาท 
การทำงาน ก็นับเป็นเรื่องที่ดี
 ห้า ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย ในช่วงที่ผม 
เปน็เลขาธกิารฯ ไดป้รบัปรงุหอ้งสมดุสภาพฒันท์ีอ่ยู ่อาคาร ๓ 
ใหท้นัสมยัยิง่ขึน้ และยงัมเีจตนารมณ ์ใหย้า้ยไปอยูท่ีอ่าคาร ๔  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนหลานหลวง เพื่อให้โอกาสประชาชนได้ใช้ 
บริการของห้องสมุดนี้ด้วย เป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านการ 
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแกส่าธารณชน ซึง่ทา่นเลขาธกิารฯ  
อำพน  กิตติอำพน ได้ดำเนินการต่อให้แล้ว

รำลึกถึงท่านเลขาธิการฯ กฤช  สมบัติศิริ
   ผู้ที่ อยู่ เบื้ องหลั ง 
ความสำเร็จที่ให้การ 
สนบัสนนุทัง้โดยทางตรง 
และทางอ้อม ที่ช่วย 
ใหผ้มสามารถวางระบบ 
บัญชีประชาชาติให้แก่ 
สภ าพัฒน์ ไ ด้ นั้ น คื อ 
ท่านเลขาธิการฯ กฤช   

สมบัติศิริ ผมมีความผูกพันกับท่านมาก ทั้งเรื่องงานและ 
เรื่องส่วนตัว และโดยส่วนตัวนั้น ท่านเป็นอาจารย์ของผม 
ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมื่อมา 
ทำงานทีส่ภาพฒัน ์นอกจาก ทา่นรองฯ ประกอบ  จว๋งพานชิ 
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว ท่านเลขาธิการฯ กฤช  
ยงัเปน็ผูบ้รหิารอกีทา่นหนึง่ทีใ่หก้ารดแูลและใหค้วามรูแ้กผ่ม 
มาตลอด โดยท่านได้มีส่วนแนะนำและสนับสนุนให้ผมไป 
อบรมเกีย่วกบัระบบบญัชปีระชาชาต ิ(National Accounts  
System) ที ่Office of Economic Business, Department  
of Commerce กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นหัวหน้ากองโครงการเศรษฐกิจ ได้ไป
ดูงานและเข้าหลักสูตรอบรมของธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. ด้วย ผมเลยได้ใกล้ชิดกับท่านในช่วงนั้น
 และเมื่อผมย้ายจากกองบัญชีประชาชาติไปเป็น 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนอุตสาหกรรม กองโครงการเศรษฐกิจ  

ท่านก็ได้ส่งผมไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวกับ  
Industrial Project Analysis ทีธ่นาคารโลก กรงุวอชงิตนัดซี ี
ซึง่ความรูท้ัง้ ๒ หลกัสตูรทีท่า่นไดส้นบัสนนุ ชว่ยใหผ้มสามารถ 
พัฒนางานที่รับผิดชอบในสภาพัฒน์ได้เป็นอย่างดี
 ท่านเลขาฯ กฤช รับราชการที่สภาพัฒน์ตั้งแต่เริ่ม 
ตั้งสำนักงาน โดยมีส่วนในการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๕  
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการริเริ่มจัดทำ 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table)  
สำหรับผลิตภัณฑ์ ๑๘๐ สาขาการผลิต โดยให้ดำเนินการ 
เป็นโครงการร่วมระหว่างสภาพัฒน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
และ Institute of Developing Economy (IDE)  
ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ประกาศใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ 
ผลผลติประจำป ี๒๕๑๘ เปน็ครัง้แรก ซึง่ตารางนีม้ปีระโยชน ์
ต่อการวางแผนมาก เป็นการปรับปรุงวิธีจัดทำข้อมูลสถิติ 
เชิงเศรษฐกิจที่ เป็นระบบมากที่สุดเป็นครั้ งแรกของ 
ประเทศไทย นับว่าท่านมีส่วนในการสร้างสภาพัฒน์ตั้งแต่ 
ยังเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ให้ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้

แนวคิดการปรับบทบาทและโครงสร้างสภาพัฒน์
 แผนพัฒนาฯ ไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลา ๕ ปี 
เสมอไป ตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ระบุไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้ทำง่าย ๆ ระยะเวลาเพียง ๔-๕ ปี  
ไมม่ทีางทำสำเรจ็ สภาพฒันจ์งึควรปรบัปรงุแนวทางในการ 
ทำแผนให้มีการกำหนดระยะเวลาว่าเป็นแผนระยะสั้น 
หรือระยะยาว ซึ่งแผนบางแผนต้องเป็นแผนระยะยาว  
เช่น แผนเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินหรือการพัฒนาคน เราจะ 
บอกได้ว่า ๕ ปี จะพัฒนาคนอย่างไร ๕ ปีหลังคุณจะทำอะไร  
ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าจะช่วยให้สภาพัฒน์มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
โดยการจดัทำแผนระยะสัน้ ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
และการบริหารของรัฐบาลแต่ละชุด ส่วนการช่วยรัฐบาล 
เกี่ยวกับนโยบายบริหาร เช่น เรื่องงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ยังจำเป็นอยู่ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการลงทุนสูง
 นอกจากนี้ ควรเน้นเรื่องการวางแผนส่วนรวม 
ซึ่งหมายถึง การกำหนดภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และอนาคต โดยการวางนโยบายการเงินการคลัง การลงทุน  
อตัราเงนิเฟอ้ทีเ่หมาะสม เมือ่กลา่วถงึกรอบของการวางแผน 
ในรายสาขาโครงการต่าง ๆ ผมอยากให้สภาพัฒน์ทำหน้าที่ 
ในการพิจารณาว่าการลงทุนเหมาะสมตามแผนที่วางไว้ 
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หรือไม่  และจะทำให้สถานการณ์การเงินการคลัง 
เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ต้องคอยทักท้วงว่า 
จะทำให้เกิดเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหน กระทบต่อดุลบัญชี 
เดนิสะพดัหรอืไม ่สว่นในเรือ่งของการนำไปปฏบิตัใินภาพรวม 
ในรายสาขา และวิเคราะห์โครงการ ควรเป็นหน้าที่ 
ของกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วมากมาย

ฝากสภาพัฒน์... คงบรรยากาศการทำงาน 
ที่อบอุ่น เสริมสร้างการบริหารองค์กร 
แบบองค์รวม
 บรรยากาศการทำงานที่ สภาพัฒน์ต่ างจาก 
หน่วยงานอื่น เนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ส่วนใหญ่ 
เป็นนักวิชาการ มีประสบการณ์สูง ทำงานเป็นทีม 
ด้วยความเข้าใจกัน อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง มุ่งไปที่ 

การให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีมีคุณภาพ  
และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน 
ไปใช้ได้เป็นอย่างดีหากต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
  อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าสภาพัฒน์ควรมี 
โครงสรา้งบคุลากรใหเ้ปน็ระบบคลา้ยกบัธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศ  
ที่มีการจัดหาบุคลากรส่วนรวม แล้วจึงจัดลง 
ในหน่วยต่าง ๆ ตามพื้นฐานงานของสภาพัฒน์  
เช่น ในด้านการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ บัญชี 
ประชาชาติ การพัฒนารายสาขาการวิเคราะห์ 

โครงการ แลว้ใหท้กุคนไดม้โีอกาสทำงานหมนุเวยีนสำนกัละ  
๓ เดือน เมื่อเห็นตรงไหนเหมาะสมที่สุดจึงให้ทำงาน 
ตรงนัน้ การดำเนนิการดงักลา่วนี ้เรยีกวา่การบรหิารจดัการ 
องค์กรแบบส่วนรวม ไม่ใช่แต่ละสายงานจัดการกันเอง 
แบบแยกส่วน
 ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีระบบการฝึกอบรมภายใน 
องค์กร จัดสรรคนที่เหมาะสมไปฝึกอบรม หรือไปศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และจัดครูมาสอน 
ภาษาอังกฤษ กรณีต้องการองค์ความรู้ เฉพาะเรื่องก็  
ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหมุนเวียนอยู่เสมอ  
เพราะว่าวิชาการใหม่ ๆ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเกีย่วกบัเรือ่งการวางแผนยทุธศาสตร ์
เศรษฐกิจและสังคม จึงควรส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในดา้นนีม้ากยิง่ขึน้ รวมทัง้ตอ้งหาประสบการณจ์ากประเทศ 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 261



ต่าง ๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วหรือที่กำลังพัฒนาว่า 
มีการวางแผนกันอย่างไร เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน 
ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสาขา 
ทีต่นเองกำลงัทำงานอยู ่หรอืเพือ่การทำงานในระดบัสงู 
ที่กำลังจะก้าวขึ้นไป

ก ำ ห นด จุ ด ยื น . . . น ำ สู่ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
ของสภาพัฒน์
 สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของสภาพัฒน์คือการบริหาร  
ในช่วงที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศ 
รวมถึงปฏิรูประบบราชการ จึงควรใช้โอกาสนี้ปฏิรูป 
สภาพัฒน์ วางระบบสภาพัฒน์ว่าจะทำงานอะไรและ 
อยา่งไรในอนาคต เปา้หมายของสภาพฒันจ์ะไปอยูต่รงไหน  
ต้องพิจารณาว่าบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบันและการจัดองค์กร 
เปน็ไปเพือ่เปา้หมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่ถา้ไมใ่ชต่อ้งกลา้ทีจ่ะปรบั  
เช่น สำนักหรือกองต่าง ๆ หากไม่จำเป็นหรือไม่ดีควรยกเลิก  
รวมถึงการจัดคนใหม่  คนที่ ไม่ เหมาะสมให้ โยกย้าย  
ซึ่งการจะทำได้ทั้งองค์กร ต้องยอมรับร่วมกัน
 นอกจากนี้ ในสมัยผม ผู้บริหารทำงานภายนอก 
สำนักงานมากเกินไป จนไม่มีเวลาคิดเรื่องบริหาร ผมเคย 
สำรวจและทำสถิติ ตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปจนถึง 
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ร้อยละ ๘๐ ออกไปประชุมข้างนอก 
ร้อยละ ๒๐ กลับมาโทรศัพท์กับรับแขกแทบไม่มีเวลา 
ในการบรหิาร หรอืมแีตน่อ้ยมาก ซึง่โดยแทจ้รงิแลว้นกับรหิาร 
ต้องคิดทั้งวัน อะไรเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง จะบริหารงานและ 
ดูแลลูกน้องอย่างไร รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการ  
ต้องมีข้อกำหนด หรือ Term of Reference ของแต่ละงาน 
ให้ชัดเจน อะไรเป็นหน้าที่ของใครไม่ใช่ว่าพอรู้เป็นหน้าที่ 
ของใครค่อยเรียกประชุม เนื่องจากสภาพัฒน์เป็นหลัก 
ในการประชุมทุกเรื่อง ผมคิดว่า ประเทศไทยมีการประชุม 
และคณะกรรมการมากที่สุดในโลก ซึ่งมีคนที่ทำงานอยู่ใน 
องค์กรระหว่างประเทศเคยยืนยันว่ามา ขอพบผู้บริหาร 
ประเทศไทยไม่เคยได้พบ มาทีไรท่านออกไปประชุมทุกที  
ซึ่งรวมถึงตัวผมด้วย
 เมื่ อครั้ งที่ ผม เป็นหั วหน้ าฝ่ ายอุตสาหกรรม 
ผมพยายามทำตามระบบที่ผมคิด อยู่กองบัญชีประชาชาติ 
เรียกว่าเฝ้าหลักอยู่แล้ว ไม่ได้ไปประชุมกับใครเขาข้างนอก 

เพราะฉะนัน้ จะใชก้ารประชมุทีเ่รยีกวา่ Technical Staff บอ่ย  
หรือทุกวัน ในช่วงบ่ายเป็นช่วง Coffee Break เราจะ 
เรียกประชุม Staff ว่าวันนี้ไปไหนมา เป็นอย่างไร ประมาณ  
๔ โมงเย็น ดื่มกาแฟและคุยกัน ให้ความเป็นกันเอง ทำงาน 
เปน็ทมี อะไรดไีมด่กีพ็ดูกนั ทำใหใ้กลช้ดิสนทิสนมกนั พยายาม 
ทำให้รู้สึกว่าเราทำงานเป็น Team Work เราคือพี่น้อง 
เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัว เรื่องงานก็เรื่องงาน
 ผมได้ทราบว่าเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีการ 
จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มอดีตผู้บริหาร 
กับผู้บริหารของสภาพัฒน์ในขณะนั้น และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในด้านต่าง ๆ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาพัฒน์ เป็นการ 
สมัมนาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความจรงิใจทีจ่ะคยุกนั มคีวามหว่งใย 
สภาพัฒน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ปรับเปลี่ยน 
แนวคดิและทศันคตใิหเ้ปน็ทศันคตทิีด่ตีอ่กนั มองโลกในแงด่ ี 
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี
 ผมคิดว่าหากมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติได้แม้ 
เป็นบางส่วนของ “ปฏิญญาเขื่อนเขาแหลม” ซึ่งจัดทำขึ้น 
ในสมยัทีผ่มเปน็เลขาธกิารฯ เปน็เหมอืนตำราวา่ประชาคม 
สภาพัฒน์ควรจะปฏิบัติอย่างไร ให้มีความเชื่อมั่นในการ 
ทำตามปฏิญญานี้ จะช่วยสร้างสภาพัฒน์ให้มีความเข้มแข็ง 
เปน็ปกึแผน่ เปน็ทีย่อมรบัของคนทัว่ไป และเปน็องคก์รหลกั 
เพือ่เสรมิสรา้งภาคกีารพฒันาทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึง่จะชว่ย 
เสริมสร้างให้คนสภาพัฒน์มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร
 ในท้ายที่สุด การจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น 
ในสภาพฒัน ์เราตอ้งไมแ่พอ้ำนาจของนกัการเมอืงตอ้งเอา 
ความดีสู้กับนักการเมืองให้ได้ อย่าไปหลงใหลในอำนาจ 
ของนักการเมืองนัก เราต้องทำงานเพื่อสภาพัฒน์ของเรา
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ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ๑๑ 

นักคิดและแกนนำ
ร่วมจัดทำแผน



 ธรรมรกัษ ์ การพศิษิฎ ์ผูท้รงคณุวฒุ ิระดบั ๑๑  
คนแรกและคนเดยีวของสภาพฒัน ์ผูม้ากดว้ยประสบการณใ์นการพฒันา 
ประเทศ ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุคเริ่มต้น 
การทำแผนฯ โดยเปน็ผูจ้ดัทำแนวความคดิการวางแผนพฒันาทรพัยากร 
มนษุยแ์ละสงัคมในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๗ และเปน็แกนนำสำคญัทา่นหนึง่ 
ของสภาพฒันท์ีร่ว่มผลกัดนัแนวคดิให ้“คนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา”  
ได้สำเร็จในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘

 ท่านเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท สมาชิก 
สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิอกีทัง้ดำรงตำแหนง่ในราชการ 
พิเศษที่สำคัญ อาทิ กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ทำงานเต็มเวลา)  
กรรมการวนิจิฉยัการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสาร สาขาสงัคม การบรหิารราชการ 
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ประธาน อ.ก.พ.ร. ปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการด้านสังคม รวมทั้งยังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในปี ๒๕๕๗ ด้วย

สภาพัฒน์มีบรรยากาศการทำงานที่ทันสมัย 
มาอย่างยาวนาน
 สภาพัฒน์ในยุคที่ผมเข้าทำงานเมื่อประมาณ  
๔๐-๕๐ ปีก่อน เป็นหน่วยงานทันสมัยล้ำยุค เต็มไปด้วย 
คนรุ่นใหม่ของประเทศผู้มีความรู้และมีทัศนคติค่อนข้าง 
จะเสรนียิม มองโลกกวา้ง ผมจงึไดม้าอยู ่ในทา่มกลางองคก์ร 
แหง่การเรยีนรูท้ีไ่มม่พีรมแดน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ 
การบรหิารงานในแนวราบ เตม็ไปดว้ยขา้ราชการมอือาชพี  
และล้วนแล้วแต่จบการศึกษาจากประเทศที่มีความคิด 
แบบสากล
 ทำงานกันอย่างไม่ยึดมั่นในระบบราชการมากนัก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแนวราบ เจ้านายกับลูกน้อง 

พบกันเกือบทุกวันที่โรงอาหาร ตั้งแต่ระดับท่านเลขาธิการ 
ลงมาถึงลูกเล็กเด็กแดงชั้นผู้น้อย บรรยากาศเรียกว่าไม่มี 
เจ้าขุนมูลนาย อาจเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทย 
ในขณะนั้นที่มีความทันสมัย ปรับตัวเข้าสู่ โลกยุคใหม่ 
แห่งความเป็นตะวันตก กลายเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม 
แห่งการเรียนรู้ที่สามารถผลิตข้าราชการที่มีคุณภาพและ 
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ 

บทบาทสภาพัฒน์ในยุคก่อนแผนฯ ๘
 ผมเข้ ามารับราชการที่ สภาพัฒน์ ในยุคของ 
สงครามเย็น ยุคหลังจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เรียนรู้ 
โดยส่วนตัวว่า สภาพัฒน์สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ 
สถานการณ์ของประเทศและของโลกได้อย่างดี ในยุคนั้น 
เมื่อพูดถึงการพัฒนาประเทศ ก็มีความหมายถึงการพัฒนา 
เศรษฐกิจที่ยึดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ   
ซึ่งส่งผลให้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาฉบับที่หนึ่งมาจนถึง 
แผนพฒันาฉบบัทีเ่จด็ เศรษฐกจิไทยขยายตวัในอตัราเฉลีย่สงู 
อย่างต่อเนื่อง 
 บางคนบอกว่าสภาพัฒน์ทำไมจึงให้ความสำคัญ 
มุ่งแต่เป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ประชาชาต ิหรอื Gross National Product (GNP) ตอ้งบอกวา่ 
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จำเป็น ในช่วงแรกของการพัฒนาถ้าเราไม่เร่งรัดการลงทุน  
ไมส่รา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพิม่รายไดจ้ากการมงีานทำ  
ของคนส่วนใหญ่ เราจะไม่มีวันนี้  วันที่ประเทศก้าวพ้น 
จากความเป็นประเทศด้อยพัฒนาเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนา   
สัดส่วนคนจนลดลง

แผนฯ ๘ จุดเปลี่ยนของการพัฒนาประเทศไทย
 อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗   
การประเมนิผลการพฒันาประเทศในระยะทีผ่า่นมา สรปุไดว้า่ 
ประเทศอยูใ่นสภาพทีเ่รยีกวา่ “เศรษฐกจิด ีแตส่งัคมมปีญัหา  
การพัฒนาไม่ยั่งยืน” จึงต้องมีการปรับแนวทางใหม่ 

ในการพฒันาประเทศ ใหค้นไทยในทกุสาขาอาชพี 
มสีว่นรว่มในการวางแผนตัง้แตเ่ริม่ตน้ ปรบัเปลีย่น 
การพัฒนาจากมุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปสู่ 
การพฒันาทีม่คีนเปน็ศนูยก์ลาง ปรบักระบวนการ 
วางแผนไปสู่วิธีการพัฒนาแบบองค์รวม เน้นคน 
เป็นศูนย์กลางตั้ งแต่ต้น แทนการวางแผน 
แยกออกมาเป็นรายสาขาก่อนแล้วนำมารวมกัน
ทีหลัง
  ถอืวา่แผนฯ ๘ มวีสิยัทศันใ์นการปรบัทศิทาง 
การพัฒนาประเทศใหม่ เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่  
ในการพฒันาประเทศ ปรบัทัง้วธิคีดิกระบวนทศัน ์ 

รวมทั้งกระบวนการจัดทำแผน 
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“คนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา” แนวคดิใหม ่
ของแผนฯ
 ความคิดเรื่องคนเป็นศูนย์กลาง ในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๘ ชัดเจนเลยว่าเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิด  
จากการพัฒนาเศรษฐกิจ มาเป็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญ 
กบัคนเปน็ลำดบัแรก การพฒันาในลกัษณะนีเ้ปน็กระบวนการ 
ที่ เป็นองค์รวมในทุกมิติ เป็นพลวัตร มีแรงขับเคลื่อน 
ด้วยตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับโอกาส 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้บรรยากาศ 
ที่อำนวย ซึ่งหมายถึงการพัฒนาโดยคน ของคน เพื่อคน  
อย่างแท้จริง 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นตัวอย่างของแผน 
ยุทธศาสตร์หรือแผนชี้นำ การพัฒนาประเทศในระยะยาว   
มิใช่แผนแบบพิมพ์เขียวที่กำหนดรายละเอียดทุกอย่าง 
แบบตายตัว ลึกลงไปถึงแผนงาน โครงการ                                                                                  
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ ทีเ่รยีกวา่ เปน็ยทุธศาสตรน์ัน้ 
มีหลักการสำคัญในการชี้นำทิศทางในการพัฒนาประเทศ 

ที่สำคัญที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในทุกภาคส่ วน  รวม 
สามประการใหญ่ๆ ดังนี้คือ
  ๑. ชี้นำวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย 
สุดท้ายที่พึงปรารถนาของประเทศใน 
ระยะยาว  ว่าเราจะร่วมกันเดินทางไกลกัน 
ไปสูจ่ดุหมายปลายทางอะไรในเวลาเทา่ไหร ่
ในกรณีของแผนฯ ๘ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
ร่วมกัน ความอยู่ดีมีสุข อย่างสมดุลและ 
ยั่งยืนของคนไทย     
  ๒. ชี้นำค่านิยมการพัฒนาที่มีคน 
เป็นศูนย์กลาง แบบบูรณาการภายใต้ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้บรรจุไว้ในแผน
 ๓. ชี้นำแนวทางการแปลงแผนออกสู่ภาคปฎิบัติ  
ออกเปน็นโยบายมาตรการแผนงานโครงการทัง้ในสว่นกลาง 
พื้นที่ภูมิภาค และท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคี 
การพัฒนาทุกฝ่าย เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเดียวกันออกเป็น 
สองแนวทางคือ (๑) การสร้างพลังอำนาจของประชาชน  
ให้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ (Empowering)  
และ (๒) การปฏิรูปสภาวะแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจ  
สังคม การบริหารราชการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชน 
 กล่าวโดยสรุปคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศในวิถีใหม่ ที่สามารถ 
ตอบได้ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาประเทศไปสู่จุดหมายอะไร  
นัน่กค็อื “ความรม่เยน็เปน็สุข” หรอืความอยูด่มีสีขุอยา่งยัง่ยนื 
ของประชาชนสว่นใหญ ่หรอื “เราจะไปไหนกนั”  ไปกนัอยา่งไร 
ด้วยค่านิยม ปรัชญานำทาง และแนวทางในการปฏิบัติกัน 
อย่างไร  สภาพัฒน์มีบทบาทสำคัญที่จะต้องพยายามชี้ทิศ 
ให้ชัด ให้รู้ว่าเราจะไปไหนกัน และเวลาเดียวกันก็ให้คำตอบ 
ชัดเจนว่าเราจะเดินทางไปสู่จดหมายนั้นได้อย่างไร แม้ว่า 
สภาพัฒน์จะไม่มีหน้าที่ในการลงมือเป็นผู้ปฏิบัติ แต่ก็ควร 
ที่จะมีบาทบาทในการทำหน้าที่ประสานงาน ชี้นำแนวทาง 
การดำเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนลงลึกไป 
ในขั้นรายละเอียดในระดับปฏิบัติในแต่ละภูมิภาคและพื้นที่ 
กบักระทรวง ทบวง กรม และภาคกีารพฒันาตา่ง ๆ  โดยทำหนา้ที ่
เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการระดมสมองร่วมกันด้วย.                      
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 ความท้าทายของสภาพัฒน์ขณะนี้ คือข้าราชการ 
รุ่นใหม่จะต้องมีทักษะที่สำคัญคือการทำหน้าที่ต้องเป็น 
ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ในกระบวนการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกฝ่ายในการวางแผน 
ระดับพื้นที่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น 

ความท้าทายในอนาคตของสภาพัฒน์
 ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับมหันตภัยโรคระบาด 
โควิด ๑๙ ที่ยังไม่มีทีท่าจะบรรเทาลง และส่งผลกระทบ  
นำโลกเข้าสู่ยุค “นิวนอร์มัล” (New Normal) หรือ  
“ความปกตใิหม”่ ทีก่า้วผา่นยคุโลกาภวิฒันไ์ปแลว้ จงึจำเปน็ 
ตอ้งทบทวนทัง้วธิคีดิและวธิกีารทำงานวา่เราควรจะปรบัตวักนั 
อย่างไรในโลกยุคใหม่ เพราะอนาคตต่อไปนี้จะไม่มีวัน 
ถูกกำหนดด้วยอดีตอีกแล้ว
 ก่อนเกิดวิกฤตโควิด ๑๙ ประเทศไทยเรายังติดอยู่ 
ในกับดักของประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลาง  
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาในเชงิโครงสรา้งทีท่ำใหข้ดีความสามารถ 
ในการแข่งขันในตลาดโลกลดลง เศรษฐกิจโดยรวมต้อง 
อาศัยรายได้จากการส่งออกและบริการท่องเที่ยวเป็นหลัก  
ยังไม่สามารถปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศให้มี 
ความสมดุลและพึ่งตนเองได้ ในขณะเดียวกันช่องว่าง 
ของรายได ้ความไมเ่ทา่เทยีมกนัในสงัคมยงัคงเปน็ปญัหาใหญ ่

ในเชิงโครงสร้างของประเทศ
 ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ทำให้  
เ ศ รษฐกิ จ โ ลก ร วมทั้ ง ไ ทย เร า เข้ า สู่ ภ า ว ะถดถอย  
ส่งผลกระทบต่อคนยากจน ในธุรกิจรายย่อยขนาดเล็ก  
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ต้องว่างงานขาดรายได้ 
มากกว่าในครั้งเกิดวิกฤติต้มยากุ้ง ซึ่งคนรวยและธุรกิจ 
ขนาดใหญ่รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากภาวะ 
ล้มละลายมากกว่า จึงคาดได้ว่าช่องว่างของรายได้จะทวี 
ความรุนแรงที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น  
ปจัจุบนัธุรกิจขนาดเลก็เปน็โครงสรา้งสำคญัของเศรษฐกจิไทย 
มีจำนวนประมาณ ๓ ล้านราย มีการจ้างงานถึง ๑๒ ล้านคน 
 โลกยคุนวินอรม์ลั ตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใหม ่ๆ   
มากมาย แม้คาดกันว่าโควิด ๑๙ อาจเบาบางลงได้ในสองปี  
แต่เราอาจต้องเผชิญกับโรคระบาดใหม่ ๆ อีกเป็นระลอก  
จึงจำเป็นต้องปรับทั้งวิธีคิดและการบริหารการพัฒนา 
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงในยุคใหม่  
ด้วยวิธีการสร้างความสมดุลระหว่างมิติสุขภาพกับมิติ 
เศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความอยู่ดีมีสุข 
หรอื Well Being ของสงัคมตามแนวคดิคนเปน็ศนูยก์ลาง  
ดว้ยวธิกีารสรา้งพลงัอำนาจของชมุชนทีม่าจากการมสีว่นรว่ม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม
 ในโลกที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูขา่วสารในโลกทางกายภาพ ทีก่นิรอ้น 
ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง กับโลก 
ในไซเบอร์ได้อย่างไร้พรมแดน เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิด 
สขุภาวะ โดยเฉพาะในกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ทย 
เรามีความเข้มแข็งได้เปรียบอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้าน 
การรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค การแพทย์ 
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แผนไทย การสร้างความมั่นคงทางด้าน 
อาหาร เป็นครัวของโลก การท่องเที่ยว 
เชงิอนรุกัษ ์สิง่แวดลอ้มและมรดกทางดา้น 
วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการจัดบริการ 
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
 ทักษะในการใช้การจัดการกับ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อแสวงหาความรู้ จัดการ 
ความรู้ และประกอบกิจกรรม การผลิต  
การบริโภค ธุรกิจทางออนไลน์ เพื่อสร้าง 
สุขภาวะ หรือ Well-Being จำเป็นยิ่ง 
ต่อทุกกลุ่มอายุในสังคม
 ทนุทางสงัคมมคีวามสำคญัยิง่ตอ่การบรรลเุปา้หมาย 
สุขภาวะ เกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธา ไว้วางใจ พึ่งพิงอิงกัน 
ในสังคมประกอบด้วยตัว E สามตัวคือ Empathy  
ความเข้าใจกัน รับฟังความคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อน 
ปญัหาซึง่กนัและกนั Empower การมสีว่นรว่มในการคดิอา่น 
วางแผนการตัดสินใจของทุกฝ่าย เกิดเป็นสังคมแห่งความรู้ 
และ Engagement การให้ประชาชนร่วมแปลงแผน 
สู่การปฏิบัติ ในฐานะเป็นเจ้าของกิจกรรมการพัฒนา 
อย่างแท้จริง ร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนา โดยใช้หลักการ 
ทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

 ถา้มามองกนัในมมุนี ้เราจะเหน็โอกาสในการรบัมอื 
กบัความทา้ทายใหม ่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในโลกยคุนวินอรม์ลั อนัจะชว่ย 
ให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพมากขึ้น โดยไม่ต้อง 
เพิม่ความทกุขย์าก จมตดิอยูใ่นกบัดกัของแนวทางการพฒันา 
แบบเดิม ๆ ที่ไม่สมดุลพอเพียง ในสภาพที่ ยิ่งเศรษฐกิจดี  
สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน
 ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
พระราชทานไว้ เป็นมรดกที่ล้ำค่าที่จะช่วยให้เราอยู่รอด 
ปลอดภัยได้
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สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๑

ผู้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
น้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนฯ ๙ 



 สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในช่วง 
ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
ของประเทศไทย ทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “ตม้ยำกุง้” เมือ่ป ี๒๕๔๐ ทา่นสามารถ 
นำพาสภาพัฒน์ให้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศให้เบาบางลง  
และพลิกวิกฤตครั้งนั้นให้กลายเป็นโอกาสในการน้อมนำ “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ  
 ภายหลังลาออกจากราชการเมื่อต้นปี ๒๕๔๕ ท่านสรรเสริญ 
ได้ทำงานกับภาคเอกชน และช่วยงานในมหาวิทยาลัยในฐานะ 
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้รับเชิญ 
ให้เข้าร่วมรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงคมนาคม

 ในโอกาสนี ้ทมีงานจดัทำหนงัสอื “๗ ทศวรรษ สภาพฒัน”์ ไดม้โีอกาสเรยีนสมัภาษณท์า่นเกีย่วกบัภารกจิ 
และบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ ช่วงที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สศช. รวมทั้งขอคำแนะนำ 
ต่อแนวทางการดำเนินงานของ สศช. ในอนาคต

ประมวลพระราชดำรสัเปน็นยิาม “ปรชัญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ผมเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เมื่อปี ๒๕๔๒ ปัญหา 
ที่เกิดในช่วงนั้นคือวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกกันว่า “ต้มยำกุ้ง”  
ซึง่เกดิมาตัง้แตป่ ี๒๕๔๐ ชว่งประกาศใชแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘  
ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เริ่มจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  
ซึ่งมีความแตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับอื่นอยู่เรื่องหนึ่ง  
คอืตอ้งคำนงึดว้ยวา่เมือ่เกดิวกิฤตแลว้จะทำอยา่งไร เพือ่เปน็ 
แนวทางหรือปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศไม่ให้ 
กลับไปสู่วิกฤตอีก 
 คณะกรรมการบริหารสภาพัฒน์ ในขณะนั้น  
มศีาสตราจารย ์ดร.สปิปนนท ์ เกตทุตั เป็นประธาน อกีท่าน 
ที่มีบทบาทสำคัญคือท่านพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  
ซึง่เปน็กรรมการ ไดใ้หค้วามคดิวา่ควรมปีรชัญาหรอืแนวทาง 
ที่กำหนดเป็นหลักหรือทิศทางในการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งเราตระหนักได้ว่าในช่วงตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 
แบบพอเพียงหลายครั้ง ซึ่งคนอาจไม่เข้าใจว่าคืออะไร  
เราจึงนำมาประมวลและวิเคราะห์ดู และเห็นพ้องกันว่า 

เราควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ ซึ่งพบว่าหลายวาระ 
ที่พระองค์มีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ 
เศรษฐกจิและการดำเนนิชวีติของประชาชน เราจงึไดร้วบรวม 
สกดั และเขยีนออกมา ทำเชน่นีอ้ยูห่ลายรอบ จนไดป้ระมาณ 
ครึ่งหน้ากระดาษกว่า ๆ ว่าถ้าจะวางแนวทางให้ประเทศ 
พัฒนานั้น ควรเป็นอย่างไร 
 ซึ่งจริง ๆ แล้ว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นแนวทางในการ 
ดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อไม่ให้กลับไปสู่วิกฤต 
อีกครั้งหนึ่ง หลักการใหญ่คือทำให้คนรู้จักพอ ไม่โลภมาก 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 270



รู้จักประมาณตน ถ้าใครเข้าใจและดำเนินชีวิตในกรอบนี้  
คงไม่มีปัญหาว่าตัวเองจะล้มละลาย ดังนั้น ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงที่รวบรวมมาแล้ว จึงเป็นเรื่องของ 
ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 ภายหลงัประชมุกนัหลายรอบ คณะกรรมการบรหิาร 
สภาพัฒน์ที่มี ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ ท่านพารณ   
ท่านฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
อมัมาร  สยามวาลา ไดช้ว่ยกนัด ูโดยมทีา่นเชาวน ์ ณศลีวนัต ์ 
องคมนตรีในเวลานั้น เป็นหลักใหญ่ในการนำสิ่งที่เราสกัด 
ออกมาขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวาย เพือ่อญัเชญิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผน  
ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยโดยทรง 
พระกรณุาปรบัปรงุแกไ้ขและพระราชทานพระบรมราชานญุาต 
ให้ สศช. นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ 
สำนกังานฯ และทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  
สภาพัฒน์จึงได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ตั้งแต่วันนั้น และต่อเนื่อง 
มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ

การขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สู่การปฏิบัติ
 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
พระราชทานพระบรมราชานญุาตใหน้ำปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงมาเป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๙ แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนให ้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ 
การเผยแพร่และนำไปปฏิบัติ จริ ง  
ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  
และต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ 
คนหลายระดับ ในเบื้องต้นจึงตั้งกลไก 
ขับเคลื่ อน คือคณะอนุกรรมการ 
ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจพอเพียง  มี  
ดร.จริาย ุ อศิรางกรู ณ อยธุยา ซึง่ดำรง 
ตำแหน่ งผู้ อ ำนวยการสำนั ก ง าน 
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นขณะนัน้  
เป็นประธาน และกรรมการเป็นผู้ทรง 

คุณวุฒิจากหลายภาคส่วน โดยสภาพัฒน์เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เกิดผลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ทุกหน่วยงานต้องนำไป 
ปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ราชการ แต่คือประชาชน โดยต้องเริ่ม 
จากตนเองก่อน และหากพิจารณาให้ดีจากพระราชดำรัส 
จะพบว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าเป็นหนี้ ไม่ได้ 
เพยีงแตต่อ้งรูจ้กัความพอประมาณ รูว้า่อะไรควรทำ ไมค่วรทำ 
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ดังนั้น ในการขับเคลื่อนปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำให้แทรกซึม 
เขา้ไปในระบบการศกึษา ตอ้งปรบัความคดิ คา่นยิม ทศันคต ิ 
และวฒันธรรมทางสงัคม ใหเ้ขา้สูค่วามรูจ้กัพอ ไมโ่ลภมาก  
ซึ่งเป็นเรื่องยาก เพราะสวนทางกับกิเลส แต่จำเป็นต้องทำ  
เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่สมดุล ยกตัวอย่างเช่น  
ทีม่หาวทิยาลยัแมโ่จ ้ซึง่ผมเปน็อาจารยพ์เิศษสอนหลกัสตูรหนึง่ 
ในระดับปริญญาโทเกี่ยวกับแนวทางของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ชื่อว่า “หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน” มี ดร.สุเมธ   
ตันติเวชกุล เป็นผู้ช่วยก่อตั้งหลักสูตรนี้ ทำต่อเนื่องจนถึง 
ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ ๑๗ 

ความสมดุลคือหัวใจของการพัฒนา
 คำว่า “สมดุล” นั้นสำคัญมาก การพัฒนาต้องมี 
ความสมดุลในทุกเรื่อง เช่น ประโยคที่ว่าประเทศของเรา  
“รวยกระจุก จนกระจาย” กระทั่งขณะนี้ก็ยังใช้ได้อยู่  
ผมจึงคิดว่าต้องทำให้เกิดการกระจายการพัฒนา ให้มี 
ความสมดลุระหวา่งเมอืงและชนบท สมดลุระหวา่งเศรษฐกจิ  
สังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิต ลดช่องว่างระหว่าง 
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คนจนกบัคนรวย เปน็ตน้ ถา้เรามหีลกัเหลา่นี ้จะสามารถนำไป 
วางแผนการพัฒนาได้ และเท่าที่ผมทราบ รัฐบาลที่ผ่านมา 
ไดล้งทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานจำนวนมาก ผมมองวา่เปน็สิง่ทีด่ ี
เพราะโครงสร้างพื้นฐานจะมีผลต่อไปในระยะกลางและ 
ระยะยาว ชว่ยกระจายการพฒันา ทำใหเ้ศรษฐกจิขบัเคลือ่น 
ไปได้ คนมีงานทำมากขึ้น 
 หากย้อนกลับไปในช่วงที่ ดร.เสนาะ  อูนากูล 
เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ เรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ขนาดใหญ่ เปิดพื้นที่พัฒนาใหม่ คือพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
ภาคตะวันออก แม้ตอนต้นอาจไม่เห็นผลมาก แต่เศรษฐกิจ 
ของประเทศถูกขับเคลื่อนจากตรงนั้นมาก ประกอบกับ 
เรามีก๊าซธรรมชาติ จึงสามารถสร้างเป็นฐานอุตสาหกรรม 
ที่นั่นได้ ยุคนั้นจึงเป็นยุคทองของการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 
ผมคิดว่าในระยะต่อไปอาจเกิดได้อีก ถ้าเรามีการกระจาย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจุบันเข้าใจว่าภาครัฐ 
เน้นเรื่องรถไฟความเร็วสูง ซึ่งผมขอเรียกว่า “ระบบราง”  
ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเป็นการขนส่งมวลชนเป็น 
จำนวนมากและไปดว้ยความเรว็ทีส่งูขึน้ ใชไ้ฟฟา้ ไมใ่ชน้ำ้มนั  
ช่วยลดมลพิษ แก้ปัญหาการจราจร และไม่ใช่แค่ขนส่ง 
ผู้โดยสาร แต่ช่วยขนส่งสินค้าได้เร็วและสะดวกยิ่งขึ้นด้วย 

 ขณะทีเ่รือ่งคา่บรกิาร ถา้คดิแบบธรุกจิคงมรีาคาแพง  
ดงันัน้ ตอ้งมกีารอดุหนนุบา้ง เพือ่ใหค้นทีม่รีายไดน้อ้ยสามารถ 
ใชบ้รกิารได ้สว่นระบบบรหิารจดัการ ปจัจบุนันีเ้ราใชเ้อกชน  
แต่ที่จริงควรให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ทำ และเรื่องที่อาจนำไป 
คดิตอ่ คอืคา่ใชร้าง เพราะรางกเ็หมอืนถนน อกีประเดน็สำคญั 
คือการใช้ที่ดินข้างรางทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณสถานี  
จะเป็นทำเลทอง จึงสามารถใช้ทำธุรกิจหารายได้จากคน 
ที่มารับสัมปทาน 
 นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้พูดถึง 
การวางแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ซึ่งคือการพัฒนา 
พื้นที่ตามชายแดนต่าง ๆ ผมคิดว่าเมื่อมีเขตเศรษฐกิจ 
ตามชายแดน แล้วเชื่อมระบบการขนส่งที่เรียกว่าระบบ 
โลจิสติกส์เข้าไปด้วย จะช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้าย เช่น  
ทำให้คนที่อยู่นอกเมืองสามารถเดินทางเข้าออกแหล่งธุรกิจ 
หรือแหล่งอุตสาหกรรมที่อยู่ห่างไกลออกไปประมาณ  
๑๐๐ กิโลเมตรโดยใช้รถไฟได้ ดังนั้น ประโยชน์ของรถไฟ 
หรือระบบรางที่ใช้ความเร็วสูง จึงเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาที่จะช่วยกระจายความเจริญออกไปยังจุดอื่นๆ  
นอกกรุงเทพฯ เพราะทุกวันนี้ยังคงพบปัญหาว่ากรุงเทพฯ  
แออัด หากเราเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยมเสียใหม่  
จะช่วยให้การตั้งถิ่นฐานของประชากรกระจายออกไป 
เกิดการพัฒนาตามหัวเมืองต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม รถไฟ 
ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมีความเร็วราว ๑๐๐-๑๒๐ กิโลเมตร 
ตอ่ชัว่โมง แตว่ิง่จรงิ ๆ  อาจเหลอืเพยีง ๖๐ กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง  
เพราะรางคด ดงันัน้ ถา้ทำใหร้ถไฟวิง่ไดป้ระมาณ ๒๐๐-๒๕๐  
กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถทำอะไรได้อีกมาก ทั้งพัฒนา 
เมืองและพัฒนาพื้นที่ นี่คือข้อดีของระบบราง 
 อีกประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาระยะยาว คือ 
ต้องพัฒนาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน ไม่ใช่บนลงล่าง 
หมายความว่าเราต้องทำเรื่องเล็ก ๆ ให้เข้มแข็ง เช่น ชุมชน 
เข้มแข็ง คนมีคุณภาพ พึ่งพาตนเอง จะทำให้ประเทศ 
เข้มแข็งได้ และอีกเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญคือการพัฒนาคน  
ถ้าคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เรื่องอื่น 
ย่อมดีตามมา นอกจากนั้น ต้องมีคุณธรรมคู่กับความรอบรู้ 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทำตัวอย่างแนวทาง 
การเรียนรู้ไว้หลายเรื่อง ทั้งหลักธรรม หลักคิด หลักปฏิบัติ 
กว่า ๒๐ ข้อ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าซึ่งต้องนำไปปฏิบัติจริง 
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ให้เกิดผล จึงจะเป็นทางออกของประเทศและ 
ช่วยให้เกิดความยั่งยืน คือคนอยู่ดีมีสุข พอมี  
พอกิน พอใช้ พึ่ งพาตนเองได้และประเทศ 
เกิดความรักสามัคคี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ มีการระดม 
ความคิดจากประชาชนอยา่งกวา้งขวาง
 วิธีการระดมความคิดเพื่อร่วมจัดทำ 
แผนพฒันาประเทศนัน้ ตอ้งใหค้ำยกยอ่งชมเชยแก ่ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์  
ที่ได้เปลี่ยนวิธีการทำแผน จากเดิมทำจากข้างบน 
ลงขา้งลา่ง หรอืเริม่จากฝา่ยราชการกอ่น โดยตอนทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  ดร.สุเมธ เปลี่ยนให้ทำจากข้างล่าง 
ขึ้นข้างบน ท่านให้ไปฟังประชาชน และดูว่าเขาคิด และ 
อยากได้อะไร ก่อนนำมาประมวลทำเป็นแผน ซึ่งเข้าใจว่า 
แผนพฒันาฯ ฉบบัตอ่ ๆ  มากท็ำแบบนี ้แตส่ำหรบัแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่๙ มขีอ้พเิศษคอืมปีรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนำทาง 
ในการพัฒนา 
 เมื่อเราได้ปรัชญาฯ มา จึงนำไประดมความคิด  
ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนหลายระดับหลายอาชีพ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ แม้แต่คนพิการ โดยตั้งเป็นคำถามว่า 
อยากให้สังคมไทยเป็นอย่างไร ซึ่งในเวลานั้น คนพูดกันว่า 
อยากให้เป็นสังคมของการเรียนรู้ สังคมแห่งการเอื้ออาทร  
และสังคมสมานฉันท์ เพราะวิกฤตสำคัญของประเทศไทย 
ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ แต่คือวิกฤตสังคมที่มีมานานแล้ว  
และจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุล อย่างไรก็ตาม  

ผมยังเชื่อว่าในช่วงนั้นอาจมีคนเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่มากนัก  
แต่อย่างน้อยผลก็ออกมาในทางบวก 
 จุดเน้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ มี ๓ เรื่อง 
ได้แก่ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน เห็นไหมว่า 
ทั้ง ๓ เรื่องนี้ ปัจจุบันยังทันสมัยอยู่ โดยเรื่องสังคมคุณภาพ  
ถือเป็นการเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ เน้น 
เรื่องคุณภาพ คือการมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่คอร์รัปชัน ส่วนสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
คือความรอบรู้กว้างไกล ยิ่งในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว โลกเปิดกว้างขึ้น เรายิ่งต้องเรียนรู้และ 
เลือกเรียนรู้ ขณะที่สังคมแห่งความสมานฉันท์นั้น ปัจจุบัน 
เห็นชัดเจนว่าเรายังทะเลาะกัน ชาติใดที่ขาดความสามัคคี  
ชาตินั้นจะเกิดปัญหา นี่เป็นหลักธรรมดา 

    ผมคิดว่า ๓ ข้อนี้เป็นหลักคิดที่เราฟัง 
มาจากประชาชน ประชาชนต้องการให้ 
เป็นอย่างนี้ แต่ในทางปฏิบัติจริงต้องดูว่า 
จะทำอย่างไร ทุกคนต้องช่วยกันทำ มาบอก 
ให้รัฐทำอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างที่กล่าวไว้ 
ตั้งแต่ต้นว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จะขับเคลื่อนได้จริง ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน 
ไม่ใช่รอให้คนโน้นคนนี้บอก 

แผนเดินนำ งบประมาณเดินตาม 
      ในความเห็นของผม แผนพัฒนาฯ 
ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือแผน 
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พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  
เวลานั้นธนาคารโลกได้ตกลงให้ความร่วมมือส่งคณะสำรวจ 
เศรษฐกิจเดินทางเข้ามาสำรวจเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และให้ เงินสนับสนุนไทยเพื่ อ ไปทำตามแผน ทำให้  
เกิดโครงการซึ่งส่วนมากเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
เปดิพืน้ทีใ่หม ่เชน่ เขือ่นภมูพิล ถนนมติรภาพ รฐับาลในขณะนัน้ 
ใช้สภาพัฒน์ ซึ่งเป็นเทคโนแครต นำแผนพัฒนาฯ นี้ไปใช้  
ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่ต่อมา รัฐบาลมาจาก 
การเลือกตั้งบ้าง รัฐประหารบ้าง การวางแผนกลายเป็น 
เรื่องที่อยู่ ในกระดาษ รัฐบาลเอาไปใช้บ้างไม่ ใช้บ้าง 
อะไรเป็นประโยชน์ เขาอ้างแผน อะไรไม่เป็นประโยชน์ 
ก็ไม่อ้าง เพราะเขาคิดว่าเขาทำได้ การใช้แผนจึงไม่ต่อเนื่อง  
ขณะทีแ่ผนเองกพ็ฒันาแบบหยอ่นเกนิไป เขยีนไปตามบรบิท 
แบบหลักการ พอพรรคการเมืองเข้มแข็งมากขึ้น เขาก็มี 
แผนมาแล้ว ซึ่งผมไม่อยากพูดว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก แต่เป็น
ระบบประชาธิปไตยที่เขาทำกัน 
 หน่วยงานหลักในประเทศไทย ๔ หน่วยงาน ได้แก่  
หนึง่ กระทรวงการคลงั ดแูลเงนิกูต้า่งประเทศ สอง สำนกังาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดูแลกำลังคน  
สาม สำนักงบประมาณ ดูแลการใช้จ่ายในประเทศ และ  
สี่ สภาพัฒน์ ดูแลแผน แต่ไม่มีอำนาจ ดังนั้น หากจะให้แผน 
มคีวามแขง็แกรง่ ตอ้งทำให ้๓ องคก์รดังกลา่วเดนิตามสภาพฒัน ์ 
งบประมาณจะตอ้งตามแผน จงึจะถอืวา่แผนมคีวามหมาย  
ผมถึงได้เรียนว่าสมัย จอมพล สฤษดิ์ ท่านใช้เราเป็นหลัก  
ทุกอย่างต้องตามแผน จึงแข็งแกร่ง แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้แผน 
ให้เป็นประโยชน์
 กระทัง่ในรฐับาล พลเอก เปรม   
ติณสูลานนท์ สภาพัฒน์กลับมา 
มีบทบาทมากขึ้น มีคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่มีนายกฯ เป็นประธาน 
และสภาพัฒน์เป็นฝ่ายเลขานุการ  
เชน่ คณะกรรมการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์น 
ซีบอร์ด คณะกรรมการพัฒนาชนบท 
แหง่ชาต ิคณะกรรมการรว่มภาครฐับาล 
และเอกชนเพื่อแก้ ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นต้น ช่วยให้ 
สภาพัฒน์สามารถขับเคลื่อนแผน 

สู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สรุปคร่าว ๆ คือแผนจะมี 
ประโยชน์ต่อเมื่อได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเช่นนี้แค่ช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑ และสมัย พลเอก เปรม ๘ ปีเท่านั้น 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 รูส้กึภาคภมูใิจหลายเรือ่ง แนน่อนคอืภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็
ขา้ราชการสภาพฒัน ์แตเ่นือ่งจากผมรบัผดิชอบแผนพฒันาฯ  
ฉบับที่  ๙ ซึ่งเป็นแผนแรกที่มีปรัชญานำทางจากแนว 
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ ผมจงึยิง่มคีวามภมูใิจทีไ่ดก้ลัน่กรอง 
แนวพระราชดำริของพระองค์ออกมาเป็นปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และสังคมให้การยอมรับ อัญเชิญมาเป็น 
ปรชัญานำทางในการพฒันาประเทศจนถงึปจัจบุนั เรือ่งนี ้
เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด 
 ส่วนเรื่องที่ผมรักสภาพัฒน์มากที่สุด คือความเป็น 
หนว่ยงานกลางทีใ่หอ้งคค์วามรูแ้กส่งัคม นอกจากนัน้ ในชว่ง 
การทำงานของผมในตำแหน่ง เลขาธิการสภาพัฒน์   
ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอะไรเพียงคนเดียว ดังนั้น หัวใจคือ 
การสร้างทีมงาน การร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งทีมงานตอนทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๙ เป็นทีมที่น่าภาคภูมิใจมาก  
เพราะไดร้บัเกยีรตใิหร้ว่มกนัทำแผนพฒันาฯ ทีน่ำปรชัญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทาง 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 274



แนวทางการพฒันาประเทศ 
ของ สศช. ในอนาคต
 ความเปลี่ ยนแปลง 
ในปัจจุบันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก  
ไมม่ใีครรูว้า่จะเปลีย่นไปทางไหน  
ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องยาก  
หรือหากถามว่าแผนหมดความ 
สำคัญแล้วใช่หรือไม่ ผมคิดว่า 
นา่จะวางแผนแบบเดมิ ๆ  ลำบากขึน้  
ดงันัน้ หนว่ยงานอยา่งสภาพฒัน ์
ต้องมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับตัว 
รองรบัการเปลีย่นแปลงซึง่มาจาก 
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศและ 
เทคโนโลยี เพื่อทำงานให้สำเร็จ ที่สำคัญ คนสภาพัฒน์ต้อง 
เหน็ภาพรวมอยูต่ลอดเวลา ทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม  
ว่าเราทำอะไรอยู่ตรงไหน นอกจากนี้ ในอนาคตสภาพัฒน ์
อาจต้องปรับบทบาทให้เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนา 
ด้านการเมือง การปฏิรูประบบราชการ งานบางเรื่องที่ 

เคยทำอยูอ่าจลดลงหรอืหมดความจำเปน็ แตค่ดิวา่มงีานสำคญั 
อยู่บางประการที่ยังควรรักษาไว้ และต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
ได้แก่
  หนึ่ง งานด้านพัฒนาระบบข้อมูลของประเทศ 
และการสร้างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก 
ระบบขอ้มลูของประเทศไทยอยูก่ระจดักระจายไปหลายหนว่ย  
ในฐานะที่สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานมันสมองของประเทศ 
และทำหน้าที่จัดทำรายได้ประชาชาติ น่าจะเป็นศูนย์กลาง 
รวบรวมขอ้มลูจรงิ ผมเนน้คำวา่ขอ้มลูจรงิ คอืขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีง 
ของจรงิมากทีส่ดุ นำมาจดัทำตวัชีว้ดัไดอ้ยา่งมคีวามนา่เชือ่ถอื  
และนอกจากข้อมูลอุตสาหกรรมที่เราทำ GDP แล้ว ข้อมูล 
ระดับล่างก็สำคัญ โดยเรื่องนี้ต้องให้เครดิตแด่ ดร.เสนาะ   
อนูากลู และคณุโฆสติ  ปัน้เปีย่มรษัฎ ์ทีไ่ดว้างขอ้มลูพืน้ฐาน 
เรือ่งชนบทในชว่งรฐับาล พลเอก เปรม เชน่ ขอ้มลูความจำเปน็ 
พื้นฐาน (จปฐ.) 
 ส่วนบัญชีหลักของประเทศ มี ๓ บัญชี ได้แก่ 
บัญชีประชาชาติ (National Accounts) บัญชีทุน (Capital 
Account) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Table) หรือ I/O ทั้ง ๓ บัญชีจะตอบโจทย์ประเทศ 
เพราะทำให้รู้ว่าในกระบวนการผลิตมีใครเกี่ยวข้องบ้าง  
และเราควรพัฒนาอะไร ตรงไหนแข็งแกร่ง ตรงไหนอ่อนแอ  
ตรงไหนควรเข้าไปยุ่งหรือไม่ควรเข้าไปยุ่ง ดังนั้น เพื่อจะได ้
เห็นความเป็นจริงของประเทศสภาพัฒน์ต้องทุ่มคนและ 
งบประมาณ ทำระบบวิจัยเพื่อให้มีข้อมูลที่ เข้มแข็ง 
และเป็นจริงที่สุด ไม่ใช่ข้อมูลที่ประเมินหรือตั้งสมมุติฐาน 
กันขึ้นมา 
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 งานที่สอง ในฐานะหน่วยงานวิชาการ สภาพัฒน์ 
มีขีดความสามารถในการให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนา 
ดา้นตา่ง ๆ  สามารถชีแ้นะวา่ควรศกึษาอะไรเพือ่เปน็ประโยชน ์
กับประเทศ 
 งานที่สาม คืองานด้านศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  
เราควรเป็นหน่วยประสานงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งที่สามารถ 
ทำเองได ้และใหส้ถาบนัอืน่ ๆ  เปน็ผูท้ำให ้ดงึพลงัของคนเกง่ 
มาทำงานบางอยา่ง เชน่ ตัง้ประเดน็ขึน้มาเรือ่งหนึง่แลว้ระดม 
มหาวิทยาลัย ใครสนใจให้เข้ามาช่วยทำ 
 งานที่สี่ คือการประเมินผลการพัฒนาประเทศ 
โดยรวมและเป็นเรื่องเฉพาะ ควรถือเป็นเรื่องสำคัญของ 
หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการให้ต่อเนื่องและ 
เป็นที่ยอมรับ
 งานที่ห้า คือบทบาทการประสานการพัฒนาให้ 
เกดิผลสำเรจ็ ยอ้นกลบัไปยคุเทคโนแครตในสมยั ดร.เสนาะ  
ท่านได้ประสานหลายหน่วยงานที่ขับเคลื่อนประเทศ เช่น  
กระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย สำนกังาน ก.พ.  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น  
ผมคิดว่าสภาพัฒน์จะช่วยประสานหน่วยงานเหล่านี้  
โดยทำหนา้ทีเ่ลขานกุาร ไมย่ดึกรอบระบบราชการมากเกนิไป  
จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการและจัดสรร 

เงินลงทุนให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามเร่งรัดให้งานต่าง ๆ  
ดำเนินไปตามแผนการลงทุน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน 
ได้จริงและเป็นรูปธรรม 
 และงานทีห่ก คอืเปน็ทีป่รกึษาใหร้ฐับาล มบีทบาท 
ในการวางแผนระยะยาวตั้งแต่ ๑๐-๒๐ ปี เพื่อวางพื้นฐาน
ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนใหญ่ต้องมองไปที่โครงสร้างพื้นฐาน 
แล้ววางว่าประเทศจะมีบทบาทอะไรในเวทีโลก โดยเราต้อง 
มีข้อมูลและระบบวิจัยที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่สังคม  
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรต่างประเทศได้

เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส พัฒนาคน
เพื่อวางพื้นฐานสังคม
 สำหรบัวกิฤตการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  
๒๐๑๙ ครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  
วถิชีวีติและพฤตกิรรมทีเ่คยชนิจะเปลีย่นไป ในดา้นเศรษฐกจิ  
ทัง้การผลติ การคา้ การตลาด และการบรโิภค จะเปลีย่นวธิกีาร 
วิธีคิด บางเรื่องจะลดลงและหายไป หลายอย่างจะนำ 
เทคโนโลยีที่พึ่งพาคนจำนวนน้อยมาใช้มากขึ้น นั่นหมายถึง 
การจา้งแรงงานในบางกจิกรรมจะนอ้ยลง และนำเครือ่งจกัร 
หุน่ยนตเ์ขา้มาแทนที ่บคุลากรหนึง่คนจงึตอ้งมคีวามสามารถ 
ในการทำงานได้หลายอย่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 

 การผลิตและการบริ โภค 
ต้องคำนึงถึ งการไม่ เ บียดเบียน 
ธรรมชาตมิากเกนิไป ประเทศทีผ่ลติ 
อาหารเพือ่สขุภาพ  เพือ่คณุภาพชวีติ  
และเพื่อสุขอนามัยจะได้รับการ 
ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และระดับโลก ดังนั้น กระบวนการ 
ผลิตต้องพัฒนาในแนวทางนี้ ดูให้ 
เป็นองค์รวม การบริหารจัดการ 
ในทุกภาคส่วนต้องทำงานเป็นทีม 
และสอดคล้องกัน    
 ส่วนด้านสังคม วัฒนธรรมทาง 
สงัคม การรกัษาสภาพแวดลอ้ม ผูค้น 
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง 
ไป ในทางที่ รั ก ธรรมชาติ และ 
รักถิ่นฐานมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง 
ครอบครวัอบอุน่มากขึน้ เหน็คณุคา่ 
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ในการดำเนินชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น เน้นเรื่อง 
คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพของคนดี คนมีคุณภาพ การพัฒนา 
เศรษฐกิจและการสร้างงานในท้องถิ่นเป็นหัวใจของการ 
กระจายการพฒันา ทำใหเ้กดิความสมดลุ โดยใหค้วามสำคญั 
กับการสร้างความรอบรู้และคุณธรรมแก่ประชาชน โดยมี 
การสรา้งบรรยากาศใหค้นมคีณุธรรมมากขึน้ ซึง่สดุทา้ยแลว้  
อยู่ที่ว่าสภาพัฒน์และหน่วยงานต่าง ๆ จะหาวิธีการอย่างไร 
เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์นี้ขึ้น 

ฝากถึงคนรุ่นหลังของสภาพัฒน์  
 คนรุน่หลงัมคีนเกง่ ๆ  เยอะ แตส่ิง่สำคญัคอืคนรุน่หลงั 
อย่าลืมย้อนมองกลับไปข้างหลังด้วย มองประวัติศาสตร์ 
เป็นบทเรียนที่ดี มองปัจจุบันว่าจะทำอะไรให้เกิดรูปธรรม 
มากทีส่ดุ และมองอนาคตวา่ควรจะพฒันาปรบัปรงุตวัเอง 
อย่างไร ถ้าเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ยุคใหม่มองตัวเองให้ชัดเจน  
สร้างตัวเองให้มีคุณภาพ ซึ่งไม่ใช่แค่ความรอบรู้ แต่เป็น 
ขา้ราชการทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมเปน็พืน้ฐานสำคญั โดยเฉพาะ 
ความซื่อสัตย์สุจริต จึงจะยั่งยืนได้

ของการพึ่งพาซึ่งกันและกันเห็นความสำคัญของความ 
เอือ้อาทร เปน็ชว่งเวลาทีส่งัคมจะถกัทอความรกัความสามคัค ี
ของคนในชาติได้ โดยอยู่ที่สำนึกและคุณภาพของคนที่ต้อง
พัฒนาตนเองขึ้นมา 
 ขณะทีห่ลกัศาสนา โดยเฉพาะพทุธศาสนาทีแ่ทจ้รงิ  
หากได้รับการนำมาใช้พัฒนาสังคมไทย จะมีความสำคัญ 
ต่อการวางพื้นฐานทางสังคมให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการ 
เป็นเมืองพุทธ ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในการดำเนินชีวิต 
ทั้งระดับส่วนตัวและสังคมโดยรวม 
 เรื่องการพัฒนาประเทศ จากวิกฤติครั้งนี้ยิ่งทำให้ 
เห็นว่า เพื่อให้เกิดผลดีในระยะยาว ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง 
ในการปรับโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจและสังคมให้มาพึ่งพา 
ตนเองมากขึน้ ไมห่วงัพึง่จากขา้งนอกมากจนเกนิไป ใหค้วาม 
สนใจ ความเข้าใจ และความสําคัญกับภูมิสังคมของเรา 
มากขึ้น ต้องปรับความคิดและพฤติกรรมหลายอย่าง คิดเอง  
ทำเองมากขึ้น สร้างองค์ความรู้ให้หาทางพึ่งพาตนเอง  
ดา้นสงัคมกต็อ้งลดชอ่งวา่งความเหลือ่มลำ้ในหลาย ๆ  เรือ่งลง  
ถักทอให้สังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความเข้มแข็ง 
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จักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๒

ผู้วางรากฐาน
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย และริเริ่ม
จัดทำรายงานภาวะสังคม
รายไตราส



 จกัรมณฑ ์ ผาสกุวนชิ ดำรงตำแหนง่เลขาธกิาร 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๒  
ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของไทย 
กำลังฟื้นตัวภายหลังจากประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นช่วง 
ที่ฝ่ายการเมืองมีเสถียรภาพสูง เนื่องจากรัฐบาลเป็นพรรคเดียว 
และมเีสยีงขา้งมากในสภา จงึไดใ้ชแ้นวทางการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่ 
อย่างเต็มรูปแบบ เข้ามาปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการทำงานของ 
ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับบทบาทการทำงาน 
ของสภาพัฒน์ให้เป็นทั้งนักวิชาการ เพื่อยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ร่วมกับ 
การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๙ สู่การปฏิบัติ  
ประสานนโยบายฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องตามกรอบของแผนพัฒนาฯ  
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด 

 ขณะดำรงตำแหน่งท่านได้สร้างผลงานสำคัญ ๆ อาทิ การผลักดันโครงการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขง่ขนัของประเทศ การสง่เสรมิและพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ การรเิริม่จดัทำรายงานภาวะสงัคม  
และการพฒันาทนุทางสงัคม เปน็ตน้ และตอ่มาทา่นยา้ยไปเปน็ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมจนเกษยีณอายรุาชการ  
และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงยุคแรกของรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  

 ปัจจุบันท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยงานคณะกรรมการต่าง ๆ ให้กับภาครัฐหลายคณะ อาทิ  
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษหลักสูตร 
การอบรมนักบริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สภาพัฒน์... เปลี่ยนวิธีคิด ให้โอกาส ให้อนาคต
 ขณะที่ผมเริ่มทำงานครั้งแรกที่สภาพัฒน์ ผมได้รับ 
การฝึกฝนที่ดีจากผู้ ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์  
ทัง้เพือ่นรว่มงาน รุน่พีท่ีส่อนงานใหก้บัเราอยา่งดยีิง่ จงึทำให้ 
รู้สึกได้ว่า การที่ได้รับการอบรมที่ดี หรือใกล้บัณฑิตจะช่วย 
ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น 
 ดังนั้น สภาพัฒน์จึงเป็นสถานที่ที่ดีมากสำหรับ 
การฝึกฝนตนเองให้มีความคิดที่เฉียบแหลมและเพิ่มพูน 
ความรู้ความสามารถ เพราะการที่เราได้เรียนรู้จากบัณฑิต  
หรือบางคนอาจเรียกว่า กูรู จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 
และชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากคนที่เรียนจบ 
ปริญญาโทมาและไม่มีประสบการณ์การทำงานที่ไหนเลย  
ไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมยึดติดกับตำรา ซึ่งเมื่อเราได้เข้ามา 
ทำงานจริง ๆ แล้ว เราไม่สามารถนำความรู้จากวิชาการ 
ที่เราเรียนมาใช้ได้ทันที เราจำเป็นต้องเรียนรู้จากคนที่มี 

ประสบการณ์มาก่อน เพราะเขามีความรู้มากกว่าเรา  
และสอนงานเราได้ สิ่งเหล่านี้คือความประทับใจที่ผมได้ 
เรียนรู้จากสภาพัฒน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงผม ซึ่งผมคิดว่า 
ถ้าผมไปอยู่ที่อื่นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้
 สิ่งที่ผมได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  
ขณะเดียวกันการที่จะทำอะไรสำเร็จได้ต้องเกิดจาก 
การที่มีผู้ ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน อย่างเช่น 
ตอนทีผ่มเปน็หวัหนา้ฝา่ยอตุสาหกรรม พวกเราไดร้ว่มจดัทำ 
สมุดปกขาวให้กับรัฐบาล พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  
เพื่อเสนอแผนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล 
ตะวันออก (Eastern Seaboard) ให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นไว ้
ศึกษาและพิจารณาเข้ามาลงทุนในไทย จึงทำให้เราได้มี 
โอกาสไปประสานงานเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับการจัดแสดง 
นิทรรศการ (Road Show) หลายครั้ง พร้อมทั้งให้ข้อมูล 
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กับฝ่ายญี่ปุ่นว่าแผนงานของเราคืออะไร  
ซึ่ งผมคิดว่าการจัดทำสมุดปกขาวนี้ 
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่
ญี่ปุ่นยึดถือเป็นคัมภีร์สำหรับเจรจา 
ธุรกิจกับไทย และการได้ร่วมจัดทำ 
สมุดปกเหลืองเพื่อเสนอต่อธนาคารโลก  
เปน็โอกาสทีเ่ราไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ 
ช่วยเหลือบ้านเมืองได้พอสมควร
 หลังจากที่ผมได้ร่วมทำงาน 
ที่ สภาพัฒน์มา ๑๘ ปี  สำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ 
BOI ได้ขอให้ผมโอนไปทำงานด้วย 
ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่อยู่ BOI ผมได้พัฒนาประสบการณ์ 
ของตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากนั้นรัฐบาล 
ได้ทาบทามให้ผมมาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เพื่อทำหน้าที่ 
เรง่รดัการพฒันาประเทศ จงึไดม้โีอกาสกลบัมาอยูส่ภาพฒัน ์
อีกครั้งหนึ่ง 

กลับมารับตำแหน่งเลขาธิการฯ ช่วงการ 
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐครั้งใหญ่
 หลังจากที่รัฐบาลได้เสนอให้ผมไปเป็นเลขาธิการ 
สภาพัฒน์ ผมตอบรับทันที เพราะเป็นความฝันและความ 
ภาคภูมิใจสูงสุดของผมที่ได้กลับมาทำงานที่สภาพัฒน์ 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์ในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารงานภาครัฐครั้ ง ใหญ่  คือการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
จึงทำให้มีการแบ่งหน่วยงานราชการใหม่ ขณะเดียวกัน 
ฝ่ายการเมืองมีเสถียรภาพมาก เนื่องจากสามารถรวบรวม 
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ จึงทำให้การพัฒนา 
ประเทศต้องยึดนโยบายของพรรคการเมืองเป็นหลัก 
ในการบริหารงาน 
 ตัวอย่างงานสำคัญที่รัฐบาลได้มอบหมายให้  
สภาพัฒน์เป็นฝ่ายเลขานุการ เช่น นโยบายการบริหาร 
จงัหวดัแบบบรูณาการ หรอืทีเ่รยีกวา่ ผูว้า่ฯ CEO โดยมกีลไก  
๓ ระดับ คือ (๑) กลไกการบริหารจังหวัด ที่มอบหมาย 
ให้ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารสู งสุด 
ในการบริหารจัดการจังหวัด ที่สามารถสั่งการได้ทุกอย่าง  

(๒) กลไกการบรหิารกลุม่จงัหวดั โดยจะมผีูว้า่ราชการจงัหวดั 
จากกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
และ (๓) กลไกการบริหารงานภาค คือ จะมีผู้แทนจาก 
ฝ่ายการเมืองหรือรัฐมนตรี ทำหน้าที่ไปควบคุมและกำกับ 
ดแูลนโยบายของแตล่ะภาคในคณะกรรมการตา่ง ๆ  จงึถอืไดว้า่ 
เป็นการทำงานที่คิดนอกกรอบอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบัน 
ไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค  
(ก.บ.ภ.) และ คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดั 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

ปรับองค์กรให้คนพร้อมปฏิบัติงาน 
 ผมไดป้รบัโครงสรา้งองคก์ร โดยจดัแบง่สายงานหลกั 
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่ในขณะนั้น พร้อมทั้งมอบ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความ 
เชีย่วชาญเฉพาะตวั เพือ่สรา้งดาวรุง่ขึน้ในองคก์ร และสามารถ 
ทำหน้าที่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการหรือออกจากงานได้ 
 หลั งจากนั้นได้กำหนดตัวชี้ วัด  KPI  (Key  
Performance Indicator) ของแต่ละสายงาน เพื่อวัด 
การทำงานของบุคลากรว่ามีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นหรือไม่  
อย่างไร และเป็นการประเมินองค์กรของตนเอง โดยนำระบบ 
บริหารงานเข้ามาเปรียบเทียบ เพื่อที่จะพิจารณาว่าองค์กร 
ของเรามคีวามเขม้แขง็หรอืมคีวามนา่เชือ่ถอืมากนอ้ยเพยีงใด  
ซึง่ KPI นีจ้ะตอ้งศกึษาจากขอ้มลูทีเ่ราไปสอบถามจากประชาชน  
นกัธรุกจิ นกัการเมอืง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพฒัน ์วา่มคีวามคดิเหน็ 
อย่างไรในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือการเป็นผู้นำ
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 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพัฒน์เป็นหน่วยงาน 
ราชการ จึงไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนโดยวัดผล 
ตอบแทนเป็นมูลค่าทางการเงินได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็น 
ตอ้งรกัษาบคุลากรทีด่เีอาไว ้โดยเริม่จาก การทำให้บคุลากร 
ทุกคนเกิดความศรัทธาต่อองค์กร และมีความรู้สึกว่า 
เขามีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมทั้ง 
มรีะบบการบรหิารบคุลากรทีต่ัง้อยูบ่นหลกัของความยตุธิรรม

“สร้างคน สร้างงาน สร้างระบบใหม่”  
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ผมได้มุ่ง “สร้างคน สร้างงาน และสร้างระบบ”  
ในหลาย ๆ  ดา้น เพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัมอืตอ่ทกุสถานการณ ์ 
โดยเริ่มจาก “การสร้างคน” ที่ต้องเริ่มจากหัวหน้างาน  
จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรที่เน้นการจัดฝึกอบรมด้านการ 
บรหิารงานใหก้บัหวัหนา้งาน ซึง่เปน็หวัใจหลกัของการทำงาน 
จึงได้เริ่มให้มีการฝึกอบรมระบบบริหารแบบ Grid และ  
7 Habits หลกัสตูรภาวะผูน้ำ ขึน้ เพือ่สง่เสรมิใหห้วัหนา้งาน 
ช่วยสร้างคนเก่งให้เกิดขึ้นในองค์กร เหมือนกับช่วงที่ผม 
เริ่มเข้ารับราชการที่สภาพัฒน์และได้รับการสนับสนุน 
จากหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ ช่วยกันสอนงานผม และ 
ยังเน้นจัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการทุกระดับอีกด้วย
 นอกจากนี้ ได้เพิ่มการพัฒนาในด้านการจัดการ 
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้เป็นระบบ 
มากยิ่งขึ้น เพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้  
ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบข้างแล้วนำมาปรับใช้  
จึ งจะ เกิ ดประ โยชน์มหาศาล  เพราะที่ ผมขึ้ น เป็ น 
ผู้บริหารได้  เนื่องจากได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในที่ประชุมระดับต่าง ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 
ในการ เป็นผู้ ฟั งที่ ดี  เรี ยนรู้ จากผู้ อื่ น  ดั งนั้ น  
คนสภาพัฒน์ควรมีทัศนคติในการไปสัมผัส เรียนรู้  
และนำความรู้และประสบการณม์าปรับใช้กับตนเอง 
ให้มากที่สุด
   ด้าน “การสร้างงาน” เพื่อขยายบทบาท 
ภารกิจขององค์กรให้มากขึ้น อาทิ คณะกรรมการ 
ร่ วมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อแก้ ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ (กรอ.) การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ธนาคารสมอง เศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งงานศูนย์พัฒนาภาคต่าง ๆ

   สว่น “การสรา้งระบบ” เปน็สิง่ทีย่ากทีส่ดุ 
เหมือนกับการทำแบบก่อสร้าง (Blueprint) ไว้ให้ เพราะ 
การสรา้งงานอาจหายไปเมือ่คนทำงานออกจากหนว่ยงานไป  
แต่ถ้าเราสร้างระบบให้สามารถอยู่กับหน่วยงานไปได้ 
อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งผมมองว่าอดีตผู้บริหาร 
สภาพัฒน์ได้วางระบบไว้ดีแล้ว

ปรับแนวทางการทำงาน เชื่อมโยงนโยบาย 
การเมืองกับแผนพัฒนาฯ 
 สภาพัฒน์ได้ปรับแนวทางการทำงานให้เชื่อมโยง 
กบันโยบายการเมอืง ทีจ่ะตอ้งยดึนโยบายการบรหิารประเทศ 
ของพรรคการเมืองเปน็หลกัในการพฒันาประเทศ ขณะเดยีวกนั 
ต้องวางหลักการที่สอดคล้องกับกรอบของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่๙ โดยพจิารณาถงึความจำเปน็ของโครงการทีจ่ะตอ้ง 
ครอบคลุมไปถึงทุกคน และสามารถบรรลุตัวชี้วัดและ 
วัตถุประสงค์ตามกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้ 
เกิดความราบรื่นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
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 ตอนนั้นเราได้วางหลักการของการพัฒนาประเทศ 
ทีจ่ะตอ้งพฒันาสิง่ตา่ง ๆ  ใหส้มดลุกนั หรอืทีเ่รยีกวา่ การพฒันา 
ประเทศจะต้องยืนอยู่บนเก้าอี้สามขา คือ เรื่องเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องพัฒนาไปควบคู่กัน เพราะถ้า 
คุณพัฒนาประเทศโดยใช้เศรษฐกิจนำสังคม และยิ่งพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมตามหลังไปด้วย ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
เศรษฐกจิทีไ่มร่ะมดัระวงั เพราะขาดการดแูลทีด่ ีหากเปรยีบ 
ประเทศเหมือนสิ่งมีชีวิต ในช่วงไหนที่มีปรสิตหรือไวรัส 
เข้ามาในร่างกาย แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะตัวเล็กนิดเดียวก็อาจจะ 
ทำอนัตรายรา่งกายทีแ่ขง็แรงใหต้ายได ้เชน่เดยีวกบัประเทศไทย 
ที่เราเชื่อว่าไม่มีคนทำลายเราได้ แต่ประวัติศาสตร์โลก 
ได้บอกเราแล้วว่าถ้าคนในชาติทะเลาะกัน หรือแม้กระทั่ง 
เรื่องของความขัดแย้งทางศาสนา  
ย่อมนำไปสู่ความหายนะของคน 
ในชาติ ได้  ดัง เห็นได้จากการเกิด 
สงครามครูเสดที่สร้างความปวดร้าว 
ให้กับผู้คน จนยากที่จะลืมเลือน
 เพราะฉะนั้ นการพัฒนา 
เรื่องใดก็ตาม จะเกิดการพัฒนา 
อย่ า งยั่ งยื น ได้ ต้ องมี การพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ค ว บ คู่ กั น  แ ล ะ ยิ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น 
เราจะต้องเพิ่มเรื่องของการเมือง 

และการบริหาร เข้ า ไปด้ วย 
ถ้าหากการเมืองไม่มั่นคงแล้ว  
ย่อมส่งผลให้เกิดการทะเลาะกัน 
ในสังคม และลุกลามถึงภายใน 
ครอบครัวที่จะทะเลาะกันในเรื่อง 
ของการเมือง ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา  
คือเศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าดังที่ควร 
จะเป็น รวมทั้ งละเลยปัญหา 
ของสิ่ ง แวดล้ อมตามไปด้ วย  
เนื่องจากเรามุ่งให้ความสำคัญกับ 
การแกไ้ขปญัหาเพยีงแตเ่รือ่งเดยีว  
ทั้ ง  ๆ  ที่ ปัญหาสิ่ ง แวดล้ อม 
เปน็เรือ่งทีใ่กลต้วัเรา ซึง่ในอนาคต 
ผมเป็นห่วงว่าลูกหลานของเรา 

จะต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ 
 กล่าวโดยสรุป การทำงานของสภาพัฒน์ในมิติใหม่ 
จะต้องเชื่อมโยงกับนโยบายทางการเมือง และอาจทำให้ 
คนภายนอกมองว่า สภาพัฒน์ค่อนข้างจะมีบทบาทนำมาก 
จนเหมือนกับเราเป็นผู้ชี้นำประเทศ ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่  
เพราะการเมืองมีบทบาทนำที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  
โดยรัฐบาลมีหน้าที่กำหนดนโยบายตามที่ได้ชี้แจงต่อรัฐสภา  
ซึง่สภาพฒันจ์ะตอ้งปฏบิตัติาม โดยเราตอ้งพจิารณาวา่อะไร 
คือจุดสมดุลระหว่างนโยบายของรัฐบาลกับแผนพัฒนาฯ  
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
ต่อไปในอนาคต
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ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
มีความกล้าหาญทางวิชาการ 
เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ
 เมื่ อฝ่ ายการ เมือง เข้มแข็ งขึ้ น  
ทำให้บทบาทของสภาพัฒน์เปลี่ยนไปด้วย  
กล่าวคือสภาพัฒน์ต้องทำตามนโยบาย 
ของรัฐบาล เพราะมีการประกาศลงใน 
ราชกจิจานเุบกษาใหม้ผีลบงัคบัใช ้แตไ่มใ่ชว่า่ 
สภาพัฒน์จะต้องเห็นด้วยกับรัฐบาลทุกเรื่อง  
สภาพัฒน์ต้องยึดมั่นในสิ่งถูกต้อง และใช้ 
ความกลา้หาญทางวชิาการ เพือ่แสดงออก 
ถึงจุดยืนของเรา 
 ตัวอย่างที่สำคัญคือ เรื่องการรื้อฟื้นกองทุนน้ำมัน 
ทีเ่ราไมเ่หน็ดว้ย เพราะการตรงึราคานำ้มนัโดยการสนบัสนนุ 
จากผู้ใช้น้ำมันด้วยกันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้อง หากรัฐบาล 
คิดที่จะสนับสนุนน้ำมันดี เซลเพื่อการคมนาคมขนส่ง  
โดยมองว่าพวกเขาเป็นผู้มีรายได้น้อย ทางรัฐบาลควรจะใช ้
งบประมาณจากภาษี เพราะนโยบายนี้คือการนำเงินภาษี 
น้ำมันจากผู้ใช้เบนซินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล จริงอยู่ 
ที่รัฐบาลในอดีตเห็นว่าผู้ใช้น้ำมันเบนซินเป็นผู้มีเงิน แต่ต้อง 
ไมล่มืวา่มอเตอรไ์ซดร์บัจา้งเปน็ผูท้ีใ่ชน้ำ้มนัเบนซนิเหมอืนกนั  
ดงันัน้ การทีร่ฐับาลไปตรงึราคานำ้มนัทีแ่พงเกนิจรงิใหต้ำ่กวา่ 
ราคาตลาด จะทำให้คนในประเทศเกิดความไม่ประหยัด 
 เรือ่งราคาพลงังานเปน็ปจัจยัทางการเมอืง จงึทำให ้
ทุกประเทศให้ความสำคัญ แม้กระทั่งประเทศที่มีน้ำมันมาก  
เช่น รัฐบาลเวเนซุเอลา ได้ทำให้ราคาน้ำมันถูกกว่าราคา 
ที่ควรจะเป็น จนนำไปสู่การล้มละลายทางเศรษฐกิจ  
เพราะฉะนั้นการทำอะไรที่ขัดกับหลักเศรษฐศาสตร์  
โดยเอาใจผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเดียว อาจจะส่งผลให้ 
เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ 
 อกีเรือ่งหนึง่ทีผ่มคดิวา่ เปน็สิง่ทีเ่ราตอ้งกลา้ตดัสนิใจ  
คือ เรื่องของการประเมินทิศทางหรือแนวโน้มของตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละไตรมาส 
ตามสภาพความเปน็จรงิ เพราะเปน็สิง่ทีเ่ราจะตอ้งแถลงขา่ว 
ในแต่ละไตรมาสตามที่ธนาคารโลกได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งมีอยู ่
ไตรมาสหนึ่งที่สภาพัฒน์ได้คาดการณ์แนวโน้มของตัวเลข  
GDP ทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทีต่ำ่กวา่เดมิ ผมจงึแถลงขา่ววา่ 
ปีนี้สภาพัฒน์ได้คาดการณ์ภาพรวม GDP ทั้งประเทศ 

จะน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดความไม่พอใจอยู่บ้าง เนื่องจาก 
การคาดการณ์แนวโน้มของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล 
 ดังนั้น หน้าที่ของสภาพัฒน์คือการแสดงความเห็น 
ออกไปตามหลักวิชาการ แต่ถ้ารัฐบาลไม่รับข้อเสนอของเรา  
เราย่อมไม่สามารถไปขัดขวางได้เพราะรัฐบาลมีอำนาจตาม 
กฎหมาย ขอเพียงแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด  
เพราะบทบาทของสภาพฒันค์อืผูใ้หค้วามเหน็เพือ่เสนอแนะ 
ต่อรัฐบาล ส่วนบทบาทของรัฐบาลคือผู้ตัดสินใจ 

ผลงานสำคัญที่ช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศ
 ในช่วงนั้นรัฐบาลได้มอบงบประมาณ ๕๘,๐๐๐  
ล้านบาท ให้สภาพัฒน์เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ 
โครงการต่าง ๆ ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  
ผมในฐานะเลขาธิการฯ ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ 
พิจารณาจัดสรรงบเหล่านี้ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
พยายามกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ให้ดีที่สุดเพื่อส่วนรวม  
โดยโครงการทีเ่สนอจะตอ้งเนน้เรือ่งการปรบัปรงุประสทิธภิาพ  
หรือที่เรียกว่า “ผลิตภาพ” (Productivity) เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้น 
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมกัน 
สรา้งประเทศไทยใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้  
ซึง่มตีวัชีว้ดัของ International Institute for Management  
Development (IMD) และ World Economic Forum (WEF) 
เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยสภาพัฒน์ 
ต้องทำหน้าที่ศึกษาเปรียบเทียบว่าประเทศไทยมีขีดความ 
สามารถในการแข่งขันเพียงใด และมีความต้องการที่จะ 
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พัฒนาประเทศไปในทิศทางใด  
 นอกจากนี้ เราได ้เชิญศาสตราจารย์ ไมเคิล อี  
พอรเ์ตอร ์(Michael E. Porter) จากมหาวทิยาลยัฮาวารด์ 
ผู้มีชื่ อ เสียงในทฤษฎี เรื่ องการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันมาพบนายกรัฐมนตรี และให้ความรู้เรื่อง 
แนวทางและวธิกีารวางยทุธศาสตรก์ารเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ 
เอกชน โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานจากฮาวาร์ด  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย และสภาพัฒน์เป็นเวลาประมาณ ๑-๒ ปี  
ซึง่สิง่เหลา่นีไ้ดช้ว่ยใหเ้จา้หนา้ทีส่ภาพฒันม์คีวามรูแ้ละทกัษะ 
ในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ความสามารถในการแขง่ขนั กลายเปน็องคก์รหลกัของประเทศ 
ที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้อย่างจริงจังมาจนถึงปัจจุบัน 
 เราได้งบประมาณบางส่วนไปใช้ในการขยายถนน  
โดยการยกระดบัถนนสายบางนาเชือ่มกบัสนามบนิสวุรรณภมู ิ 
ที่เรียกว่า เอส วัน รวมทั้งขยายขนาดจากจำนวน ๔ เลน 
เป็น ๘ เลน เพื่อเชื่อมทางระหว่างสนามบินกับทางด่วน 
 อยา่งไรกต็าม เมือ่มงีบประมาณจำนวนมาก จงึเปน็ 
ความท้าทายของพวกเราที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในการ 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณบนพื้นฐานวิชาการอย่างยิ่ง  
เชน่ ในบางครัง้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาของบประมาณ 
เพือ่พฒันาแหลง่นำ้สาธารณะในพืน้ที ่เราตอ้งอธบิายเหตผุล 
กลับไปว่า การของบประมาณในลักษณะนี้ ไม่เป็นไปตาม 
ตวัชีว้ดัทีก่ำหนดไว ้เพราะไมไ่ดแ้สดงถงึการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  
แต่ถ้าหากมีเหตุผลที่ชัดเจนและนำเงินไปพัฒนาพื้นที่ให้ 
เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว เราสามารถอนมุตังิบประมาณในสว่นนีไ้ด ้ 
เช่น การบูรณะเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ 
รัฐบาลให้ความไว้วางใจต่อการทำงานของพวกเราอย่างยิ่ง
 นอกจากนี ้ไดม้กีารปรบักระบวนทศันข์องประเทศ 
ใหม่ทั้งหมด ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค  
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาพัฒนาระบบการค้าระหว่างประเทศไปสู่การค้า 
ในระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์เพราะไมม่ขีอ้จำกดัในเรือ่ง 
ของพรมแดน และพัฒนาระบบการผลิตที่ทำให้เกิด 
ความคลอ่งตวัและสามารถผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ มากกวา่ 
จะมุ่งเน้นการผลิตในลักษณะที่เป็นการผลิตจำนวนมาก  
ทั้งในภาคการผลิต บริการ เกษตร การค้า อุตสาหกรรม  

และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของประเทศ  
เพราะนอกเหนอืจากการหารายไดเ้ขา้ประเทศแลว้ สิง่เหลา่นี ้
จะเป็นความอยู่รอดของประเทศไทยในอนาคต และ 
มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Sector) 
อีกด้วย

วางรากฐานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ขณะนั้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ 
มากนัก แต่ไม่มีใครพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของเราให้ดีขึ้น  
จงึทำใหผ้มพยายามวางรากฐานการพฒันาระบบโลจสิตกิส ์
ให้กับสภาพัฒน์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และได้ริเริ่มจัดทำ 
ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติขึ้น  
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน แต่ยังไม่สำเร็จ 
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ในช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการฯ เพราะรัฐบาลขอให้ไปเป็น 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเสียก่อน จึงได้วางแต่รากฐาน 
ไวค้รา่ว ๆ  โดยรเิริม่ใหม้กีารเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน 
ภาครฐัเพือ่การนำเขา้ สง่ออก และโลจสิตกิส ์หรอืทีรู่จ้กักนั 
ในชื่อโครงการ Single Window e-logistics เพื่อช่วย 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและพิธีการด้านศุลกากร 
แกผู่น้ำเขา้และสง่ออกเปน็อนัมาก และเปน็จดุเริม่ตน้ทีท่ำให ้
กระบวนการนำเข้า-ส่งออกในอนาคตไม่ต้องใช้เอกสาร 
กระดาษ (Paperless) อีกต่อไป  

พัฒนา “สังคมและ เศรษฐกิจฐานราก” 
เพื่อสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง
 นอกจากนี ้สภาพฒันไ์ดเ้ริม่พฒันา “ทนุประชาคม”  
(Human and Social Capital) โดยเริ่มจากการส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งมีสถาบัน 
ครอบครัวเป็นตัวประสาน จนถึงระดับ 
หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
กลุ่มเอ็นจีโอ สมาคม หรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ  
ให้มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้  
และเมื่อมารวมกับ “ทุนมนุษย์” (Human  
Capital) คือ การพัฒนาการศึกษาและ 
คณุภาพของคนใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองได ้
ในการคิดและปฏิบัติตาม ย่อมจะช่วยให้เกิด 
การพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง และเสรมิสรา้ง 
ประชาคมในจดุตา่ง ๆ  ของประเทศใหเ้ขม้แขง็ 
ยิ่งขึ้น  

  ผมได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
เรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาทุนทางสังคม โดยมี  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ  วะสี เป็นที่ปรึกษา  
เพื่อผลักดันให้สังคมได้ตระหนักและเห็นว่าโครงสร้าง 
ทางสงัคมทีถ่กูตอ้งทางดา้นจรยิธรรมเปน็อยา่งไร ซึง่เปน็ 
จุดริเริ่มที่แสดงให้เห็นว่า สภาพัฒน์ไม่ได้สนใจเฉพาะ 
เรื่องเศรษฐกิจ แต่เราได้ให้ความสนใจเรื่องสังคมด้วย 
  ขณะเดียวกัน เราต้องพยายามเชื่อมต่อให้ 
เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง  
เพื่อพัฒนาให้สามารถเป็นกำลังหลักในระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศไดใ้นอนาคต โดยเริม่จากการพฒันาสว่นของ 

กลุม่องคก์รเศรษฐกจิชมุชน และกลุม่อตุสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะ 
ประเทศยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร ร่วมกับการผลักดัน 
ให้รัฐเข้าไปดูแลคนยากจน 
 ดังนั้น การสร้างประชาคมจึงต้องมองทั้งระบบ  
ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วทุนประชาคมจะแข็งแกร่งมาก  
เชน่ ญีปุ่น่ หรอืเยอรมน ีจะมคีวามเปน็ระเบยีบ มวีนิยัทีเ่ขม้งวด  
ส่วนของไทยนั้นยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุผล 
ทีต่อ้งมกีารปฏริปูการศกึษา และตอ้งมกีารกระจายอำนาจลง 
สู่ท้องถิ่น โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เขา 
สามารถพัฒนาตัวเองได้ โดยไม่ต้องคอยความช่วยเหลือ 
จากรัฐบาล เพราะการพัฒนาให้ประเทศมีทุนทางสังคม 
ที่เข้มแข็ง ย่อมจะส่งผลให้สังคมเติบโตเร็วขึ้น
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ริ เริ่ มจัดทำรายงานภาว ะ 
สงัคมรายไตรมาสเปน็ครัง้แรก 
 ภารกจิสำคญัในการเตอืนภยั 
ทางด้านสังคม ผมได้ริเริ่มให้จัดทำ 
“รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส” 
ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยขอให้ผู้บริหาร 
ที่ดูแลงานพัฒนาสังคมไปช่วยจัดทำ 
รายงานฉบับนี้ให้ประชาชนอ่านแล้ว 
เข้าใจง่าย และมี เนื้อหาที่ เข้มข้น  
เพราะผมคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนและหน่วยงานอื่น  
หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ควรเผยแพร่ให้รับทราบ เพื่อให้ 
เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะ 
รายงานภาวะสังคมค่อนข้างจะมีมุมมองที่หลากหลาย 
และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เช่น อัตราการเกิด การตาย  
ของประชากร ปัญหายาเสพติดซึ่ ง เป็นปัญหาสังคม  
จำนวนผู้ติดคุกของประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมาก 
ที่รายงานภาวะสังคมของสภาพัฒน์เป็นรายงานที่มีคุณค่า 
และเป็นที่ยอมรับของสังคมมาจนถึงปัจจุบัน
 นอกจากนี้ สิ่งที่ผมคิดว่าทางสภาพัฒน์ควรจัดทำ 
คือ “รายงานภาวะสิ่งแวดล้อม” เช่น จำนวนพลาสติก 
ทีม่ากไป หรอืมลภาวะทีเ่กดิขึน้ แตบ่างคนอาจคดิวา่สิง่เหลา่นี้ 
ไม่ค่อยน่าสนใจ ซึ่งปัญหาของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่  
ตราบใดทีต่วัเองไมรู่ส้กึวา่เปน็ปญัหา เรากจ็ะไมค่ดิถงึเรือ่งนี ้ 
แต่จะตระหนักถึงปัญหานี้ก็ต่อเมื่อมีผลกระทบต่อตนเอง  
และเมื่อปัญหาเหล่านี้หายไป เราก็จะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีก  
แตถ่า้เปน็เรือ่งของปญัหาเศรษฐกจิ ทกุคนจะใหค้วามสำคญัมาก 
เพราะกระทบต่อตัวเรามากที่สุด 

ความสำเร็จในการทำงานเป็นผลงานของ 
สำนักงานฯ
 ผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสมัยผมเป็นเลขาธิการฯ  
จะมาแอบอ้างว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของผมคนเดียว 
คงไม่ได้ เนื่องจากผลงานเหล่านั้นคงเกิดไม่ได้หากไม่มี 
เจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพราะเลขาธิการฯ 
ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องใช้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  
เพราะฉะนัน้ อะไรทีบ่งัเกดิผลขึน้ลว้นเปน็ผลงานของสำนกังานฯ  
เป็นความภาคภูมิใจโดยภาพรวม ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าคนที่ 

เป็นหัวหน้าสำนักงานนั้นเก่งกาจแล้วจะทำอะไรได้ทั้งหมด  
ถึงแม้ว่าคุณจะเก่งเพียงใด คุณต้องอาศัยเจ้าหน้าที่และ 
เครื่องไม้เครื่องมือของสำนักงานในการผลักดันงานต่าง ๆ  

สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่อยู่ได้ด้วยวิชาการ  
 ขณะนี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมาย 
ยทุธศาสตรช์าตแิลว้ ซึง่ตามกฎหมายไดก้ำหนดใหส้ภาพฒัน์ 
เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ดา้นตา่ง ๆ  ทกุชดุ ดงันัน้ สิง่ทีส่ภาพฒันค์วรทำคอื การอธบิาย 
ความหมายของยทุธศาสตรช์าตใินแตล่ะดา้นใหเ้ขา้ใจงา่ย  
เพื่อชี้แจงต่อสาธารณะทราบ ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมี 
การอธบิายอยูแ่ลว้ในกฎหมาย แตเ่ราในฐานะฝา่ยเลขานกุาร 
ต้องจัดทำสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและรายละเอียด 
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน นำเรื่องนี้เสนอให้กับคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน เพื่อมอบให้เขานำไปพิจารณา 
และรว่มกำหนดแผนงานกบัหนว่ยงานราชการกอ่นทีจ่ะนำไป 
ปฏบิตั ิซึง่เราจะตอ้งเปน็ศนูยก์ลางขอ้มลูดา้นยทุธศาสตรช์าติ 
ทีจ่ะทำหนา้ทีข่บัเคลือ่นในลกัษณะเชน่เดยีวกบัการปฏบิตังิาน 
ตามแผนพัฒนาฯ และมีการทบทวนทุกครั้งหลังจากสิ้นสุด 
แผนพัฒนาฯ เพื่อนำมากำหนดในระยะถัดไป 
 ส่วนเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ เราต้อง 
ทำตอ่ไป ไมใ่ชว่า่เมือ่มยีทุธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาฯ แลว้  
สภาพัฒน์จะไม่ทำแผนด้านอื่น ๆ เลย ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้ 
คือการเสนอรายละเอียดของแผนงานต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ด้วย  
ซึง่แนวทางหรอืวธิกีารของแผนงานตา่ง ๆ  ตอ้งมกีารปรบัปรงุ 
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
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 นอกจากนี้  สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่อยู่ ได้ 
ด้วยวิชาการ ถ้าหากหน่วยงานเราไม่มีหลักวิชาการ 
ที่หนักแน่นพอ องค์กรของเราจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้  
หมายความว่า ถ้าเราไม่มีวิชาการที่เข้มแข็งพอ รัฐบาล 
ก็ไม่สนใจ เพราะขาดความน่าเชื่อถือ ฉะนั้น การที่องค์กร 
ของเราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ จะต้องมีงานวิชาการที่ทุกคน 
ให้การยอมรับและเชื่อถือ ขณะเดียวกัน การที่เราไปเป็น 
วิทยากรที่อื่นแล้วเกิดเตรียมข้อมูลที่ผิดพลาด สถานภาพ 
ของหนว่ยงานนีจ้ะแยล่งไปเรือ่ย ๆ  ดงันัน้ ขา้ราชการสภาพฒัน ์
ต้องแม่นยำเรื่องของข้อมูล 
 ในอดีตเรามีผู้บริหารสภาพัฒน์ที่ เก่งมาก เช่น  
อาจารย์โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยากจน 
และการพฒันาพืน้ทีช่นบท ซึง่เคยไดร้บัแตง่ตัง้เปน็รองนายก 
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม คณุสถาพร  กวติานนท ์ 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุน ท่านเคยทำงานที่สภาพัฒน์แล้ว 
ย้ายไปทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
(BOI) จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 
 นอกจากนี้มีผู้ ใหญ่อีกหลายท่านที่ เคยทำงาน 
อยู่ที่สภาพัฒน์ แล้วย้ายไปเติบโตอยู่ที่อื่น จนเป็นที่รู้จัก 

อย่างกว้างขวางในสังคมและได้รับการยกย่องจากสังคม 
ใหเ้ปน็ผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะเรือ่ง เชน่ ดร.ประภาส  จกักะพาก  
อดตีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ดร.เถลงิ  ธำรงนาวาสวสัดิ ์ 
อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คุณปีติพงศ์   
พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ก่อนไปเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในช่วงยุคแรกสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา 
 เพราะฉะนั้น คนสภาพัฒน์ได้เห็นตัวอย่างแล้วว่า 
บุคคลที่จะเติบโตในหน้าที่การทำงานจนก้าวขึ้นมาดำรง 
ตำแหนง่ทีส่ำคญัขององคก์รได ้อยา่งนอ้ยตอ้งมคีวามเชีย่วชาญ 
เฉพาะ ๑ เรือ่ง จนเปน็ทีย่อมรบัและสามารถทำใหเ้ขาเชือ่ถอื 
เราได ้ดงันัน้ ขา้ราชการสภาพฒันต์อ้งสรา้งความเชีย่วชาญ 
ความรู้พิเศษอย่างน้อย ๑ เรื่องให้กับตัวเอง เปรียบเสมือน 
การปลูกกล้วยไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะผลิดอก 
ทีส่วยงาม เพราะฉะนัน้ การทำอะไรกต็ามตอ้งอาศยัระยะเวลา 
ในการสั่งสมประสบการณ์ เพื่อให้ตนเองมีความเชี่ยวชาญ 
เป็นที่ต้องการและยอมรับจากบุคคลทั่วไป จึงจะประสบ 
ความสำเร็จ 
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อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๔

ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๑๑ 
และวางทิศทางแผนฯ ๑๒



 อาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิลำดบัที ่๑๔ ชว่งป ี๒๕๕๓-๒๕๕๘  
ท่านเป็นผู้นำในการผลักดันภารกิจสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การจัดทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแนวคิดทิศทาง 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ การกำหนดการประกาศผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ประชาชาติรายไตรมาส (QGDP) ให้ได้มาตรฐานสากล และเร่งรัด 
ให้เร็วขึ้น การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ การผลักดันการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของไทย การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
การพัฒนาคนตลอดช่วงอายุ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและ 
การปรับปรุงอาคารของสำนักงาน

 ท่านได้รับเกียรติเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีในช่วงรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในตำแหน่งรัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ ในปี ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๒  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี ๒๕๖๓

 นอกจากนั้น ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
และกรรมการในคณะตา่ง ๆ  อาท ิกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนัของประเทศ คณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตกิารบรูณาการการพฒันาปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง รวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทบาทสภาพัฒน์กับ เหตุการณ์สำคัญ 
ของประเทศ  
 ย้อนกลับไปในช่วงก่อนปี ๒๕๕๓ สมัยที่ผมยังเป็น 
รองเลขาธกิารฯ มเีหตกุารณส์ำคญัเกดิขึน้ ทัง้วกิฤตเศรษฐกจิ 
และวิกฤตการเมือง โดยในปี ๒๕๕๐ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น 
ทีส่หรฐัอเมรกิา หรอืทีเ่รยีกวา่ “วกิฤตเศรษฐกจิแฮมเบอรเ์กอร”์ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ปี ๒๕๕๑ เกิดวิกฤต 
ทางการเมืองภายในประเทศที่ทำให้สนามบินสุวรรณภูมิ 
และดอนเมืองไม่สามารถใช้งานได้ ต่อมาในปี ๒๕๕๓  
ขณะผมดำรงตำแหนง่เลขาธกิารฯ เกดิวกิฤตทางการเมอืงขึน้ 
อีกครั้งหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน สิ่งที่ตามมาคือ 
เรือ่งความเชือ่มัน่จากนกัลงทนุตา่งประเทศ และความเชือ่มัน่ 
ของประชาชนในการจบัจา่ยใชส้อยทีม่ผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิ  
อันส่งผลให้นักลงทุนไม่มั่นใจในการลงทุนและประชาชน 
ไม่มั่นใจในการใช้จ่าย ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว 
 จากนัน้เกดิวกิฤตใหญข่ึน้อกี ๒ ครัง้ คอืในป ี๒๕๕๔  
วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ของประเทศ ซึ่งสภาพัฒน์ได้เข้าไป 

มีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำแผนทรัพยากรน้ำและแผนฟื้นฟ ู
เศรษฐกจิหลงันำ้ทว่ม และวกิฤตทางการเมอืงภายในประเทศ  
ปี ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๕๗ สิ่งที่เป็นภารกิจเร่งด่วน 
ของสภาพัฒน์ในขณะนั้นได้รับมอบหมายให้จัดทำมาตรการ 
กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่ เรามองเป็นเรื่อง 
การกระตุ้นหรือสร้างเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ถึงความ 
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงเกิดขึ้น 
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ที่เน้น 
เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องจากแผนฯ ๘ และต่อเนื่อง 
ไปถึงแผนฯ ๑๐ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือ  
การเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิกฤตที่เกิดขึ้นในเวลาช่วงนั้นทำให้เศรษฐกิจไทย 
ชะลอตัวถึงขั้นติดลบ ๔ ครั้งด้วยกัน คือ ในปี ๒๕๕๐  
ปี  ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และปี  ๒๕๕๔ พอถึงปี  ๒๕๕๗ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ายึดอำนาจ 
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การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย 
ให้บ้านเมือง เป็นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ต่อเนื่องมาถึง 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภายหลังจากการรัฐประหาร  
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ เชิญสภาพัฒน์ไปบรรยายสรุป 
เรือ่งแผนฯ โดยผมไดไ้ปบรรยายสรปุแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑  
ซึ่งท่านนายกฯ ได้รับฟังสาระสำคัญของแผนอย่างละเอียด  
และได้ปรารภว่า “ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่เจริญ 
ก้าวหน้า ไม่ใช่ติดกับดักความยากจนอยู่อย่างนี้ ถ้าทำ 
ตามแผนฯ ประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจและรวยไปแล้ว” 
 ผมจึงได้เรียนท่านนายกฯ ว่าจริง ๆ ประเด็นอยู่ที่ 
การขบัเคลือ่นและการดำเนนิการตามแผนฯ สิง่ทีท่า่นนายกฯ  
ถามอีกเรื่องคือ มีคนพูดกันว่าทำไมประเทศเราไม่มีแผน 
ระยะยาว ผมจึงอธิบายไปว่าจริง ๆ แล้วไม่ถึงกับเป็นแผน 
แต่ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ เขียนไว้ในแผนพัฒนาฯ ซึ่งไม่มี 
การเปลี่ยนแปลง เพราะเราถือว่าแผนพัฒนาฯ เป็นเสมือน 
แผนกึ่งปฏิบัติ ท่านนายกฯ บอกว่า “ควรมีแผนระยะยาว”  
จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนระยะ ๒๐ ปี  หรือ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลในชุด
ถัด ๆ ไปดำเนินการต่อ อีกทั้งสภาพัฒน์ได้รับมอบหมาย 
ใหเ้ปน็ฝา่ยเลขานกุารของการยกรา่งยทุธศาสตรช์าต ิซึง่นบัวา่ 

เป็นเกียรติประวัติที่ท่านนายกฯ ได้ให้ 
ความไว้วางใจสภาพัฒน์เป็นอย่างมาก  
โดยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของ 
การวางแผน เพราะเมื่อแผนได้รับ 
การกลั่นกรองที่ดีแล้ว การดำเนินการ 
ย่อมเกิดประสิทธิภาพ ถ้าแผนดีจะนำมา 
ซึ่งชัยชนะแน่นอน 
 ผมจำไดว้า่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙  
ช่วงบทท้าย ๆ เราได้พูดถึงเรื่องการ 
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแต่ก่อนนั้น 
การขบัเคลือ่นยงัไมเ่ปน็เอกภาพเทา่ทีค่วร  
ชว่งนัน้เราจงึไดเ้ดนิสายไปตามหนว่ยงาน  
และชี้แจงให้มีการจัดตั้งสำนักนโยบาย 
และแผนเพื่อขับเคลื่อนแผนร่วมกัน  
และได้ชี้แจงแนวทางดำเนินการด้วย  
ซึ่งในปัจจุบันทุกกระทรวงได้มีสำนัก 
นโยบายและแผนเป็นหน่วยขับเคลื่อน  

ฉะนัน้ทกุหนว่ยงาน ทกุกระทรวง จะไดเ้ดนิตามแนวทางหลกั 
ของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นเอกภาพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 สำหรบัการจดัทำแผนของสภาพฒันใ์นชว่งระยะหลงั  
ตัง้แตแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ เปน็ตน้มา ไดพ้จิารณาเรือ่งบรบิท 
ของโลกและประเทศไทย ปัจจัยท้าทาย คือต้องก้าวให้ทัน 
การเปลีย่นแปลงของโลก ซึง่ไดก้ลา่วมาตลอดตัง้แตแ่ผนฯ ๘ 
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จนถงึปจัจบุนัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ ม ี๔ เรือ่ง
สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ คือ 
 ๑.  การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ  
ทีบ่างคนอาจมองวา่เปน็เพยีงเรือ่งของทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว 
เปน็เรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมดว้ย  
เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์น้ำท่วม หรือฝนฟ้าที่ตก 
ไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมลพิษทั้งที่เกิดจาก 
อุตสาหกรรมและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง 
ไปมาก ล้วนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น  
 ๒. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ ยุคไอที  
ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) จนมาถึงยุคดิจิทัล  
ประเทศไทยซึ่ งไม่ ได้ เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี  จึงต้อง 
ตั้งคำถามว่า “เราจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ 
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร” 
 ๓.  การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผลกระทบ 
ต่อการวางแผนพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของ 
รัฐบาลที่ต้องจัดสรรเพิ่มมากขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของ 
ผูส้งูอาย ุในขณะทีก่ำลงัคนรุน่หนุม่รุน่สาวทีเ่ปน็กำลงัแรงงาน 
กเ็ริม่ลดนอ้ยถอยลงไป จงึตอ้งดวูา่เราจะดำเนนิการนโยบาย 
เศรษฐกิจอย่างไรได้บ้าง 
 ๔.  การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ  
ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ ที่ผมเป็นเลขาธิการฯ เป็นปีที่เรา 
มีพันธะสัญญากับอาเซียน ว่าเราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
อย่างสมบูรณ์ โดยสภาพัฒน์ในขณะนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการเตรียมการ ซึ่งแม้ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่ได้เข้าไป 
เสริมด้านเศรษฐกิจ โดยได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ๒ เสาหลักจาก ๓ เสาหลักอาเซียน คือ  

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน 
 สิ่งที่กล่าวมา ๔ เรื่องนี้ล้วนมีผลต่อการวางแผน 
พัฒนาประเทศทั้งสิ้น

แนวคิดการพัฒนาในแผนฯ ๑๑ ต่อเนื่องถึง 
แผนฯ ๑๒ 
 หลังจากการพิจารณาบริบทโลก ก็มาสู่ในเรื่องของ 
การวางแนวทางสำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ต่อเนื่อง 
มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมี ๕ แนวคิด คือ
 แนวคิดที่ ๑ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ปัญหาการพัฒนาประเทศส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความล่าช้า 
ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่๓-๔ เปน็ชว่งทีเ่ราพฒันาพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออก 
ที่เรียกว่า “ยุคโชติช่วงชัชวาล” เศรษฐกิจโตสูงสุด เป็นช่วง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ ที่มีท่าเรือน้ำลึก 
แหลมฉบัง มอเตอร์เวย์ชลบุรีหมายเลข ๗ ผมมักจะเรียกว่า 
เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะคลื่นลูกที่  ๑  
หากไม่นับช่วงที่ เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ที่เน้น “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี” 
 ส่วนคลื่นลูกที่ ๒ เป็นช่วงที่เรามีการพัฒนาระบบ 
ขนสง่สาธารณะเพือ่ขยายความสามารถการรองรบัจำนวน 
นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิโดยเรง่รดัโครงการกอ่สรา้งทา่อากาศยาน 
สุวรรณภูมิ และเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อรองรับ 
การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำและเน้นการให้บริการ 
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เดินทางภายในประเทศ และเร่งรัดโครงการก่อสร้างระบบ 
รถไฟฟา้สายสนีำ้เงนิในกรงุเทพฯ ตามแผนแมบ่ทการพฒันา 
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล (M-Map) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
ในกรุงเทพฯ นับเป็น ๒ โครงการสุดท้ายที่เราได้เห็นผล 
ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ หลังจากนั้นแทบจะ 
ไม่มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเกิดความล่าช้า 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งผลต่ออันดับความ 
สามารถในการแข่งขันของเราลดลง รวมทั้งความเชื่อมั่น 
ของนกัลงทนุตา่งชาตทิีไ่มเ่หน็การลงทนุของภาครฐัทางดา้น 
โครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มจะเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศ
 เพราะฉะนัน้ สิง่นีเ้ปน็แนวคดิสว่นหนึง่ของการเขยีน 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ คอืการเรง่รดัการพฒันาโครงสรา้ง 
พื้นฐานทุกระบบในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แม้ว่า 
จะไม่ได้เขียนรายละเอียดมากนัก แต่มีความชัดเจนที่ว่า  
เราต้องพัฒนาระบบรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 
และลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งทางถนน (Modal  
Shift) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบขนส่งสาธารณะ  
และระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  
ซึ่งต้องมีความต่อเนื่อง และต่อมาได้เขียนละเอียดมากขึ้น 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นช่วงที่ผมได้รับมอบหมาย 
ใหด้ำรงตำแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคมพอด ี 
จึงได้มีส่วนผลักดันให้สภาพัฒน์เขียนบทนี้มากขึ้น เพื่อเป็น 

แผนแม่บทให้รัฐบาลในการวางนโยบาย และขับเคลื่อน 
การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 จริง ๆ แล้ว ผมอยากให้ทำเป็นแผนการลงทุน 
ในระยะ ๕ ป ีแนบเปน็ภาคผนวกในแผนฯ ๑๑ และแผนฯ ๑๒  
ด้วยซ้ำไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นฐานนโยบาย 
ให้กับรัฐบาลในการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน  
แต่เนื่องจากแนวปฏิบัติของแผนฯ นับตั้งแต่แผนฯ ๘  
เปน็ตน้มานัน้ เรามานัง่คดิกนัวา่ แผนพฒันาควรเปน็แผนชีน้ำ 
ทิศทาง ไม่ควรลงรายละเอียดมากนัก โดยให้การกำหนด 
โครงการลงทุนต่าง ๆ เป็นเรื่องระดับนโยบายรัฐบาลที่จะ 
ระบุให้ชัดเจน เพราะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและการจัด 
ลำดับความสำคัญของกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น 
แผนฯ ๑๑ แผนฯ ๑๒ และแผนต่อ ๆ มาจึงไม่ได้บรรจุ 
แผนการลงทุนไว้ ซึ่งจะแตกต่างจากแผนพัฒนาประเทศ 
ของบางประเทศ เชน่ แผนพฒันาของจนีทีร่ะบวุา่จะลงทนุใน
โครงการใดบ้าง ซึ่งจะมีระดับการผูกพันกับรัฐบาลมากกว่า
 แนวคิดที่ ๒ ริเริ่มแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายกว้างระดับหนึ่ง แนวคิดสำคัญ  
คือเมื่อประสบภาวะวิกฤตในแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบ 
ไปถงึในระดบัรากหญา้ กระทบถงึผูป้ระกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) พอรวมกับยุคที่ เทคโนโลยี  
เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราต้องคำนึงถึงเรื่อง การสร้างมูลค่า 
ใหก้บัระบบเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ รวมทัง้การสรา้งผูป้ระกอบการ 
รุ่นใหม่ (Startup) ที่มีเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี และสามารถ 
นำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้น SMEs  
ที่เคยทำในรูปแบบเดิม หรือร้านค้าปลีกต้องมีความเข้าใจ 
เทคโนโลย ีและนำเขา้มาปรบัใช ้เพราะเหน็ไดช้ดัวา่ หากไมม่ ี
การปรับตัวจะประสบปัญหาสู้คนรุ่นใหม่ที่รู้จักใช้เทคโนโลยี  
ดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ รวมถึงเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) หรือการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ 
ในรปูแบบตา่ง ๆ  สิง่เหลา่นีล้ว้นทำใหส้ามารถเขา้ถงึลกูคา้ได้ 
อย่างรวดเร็ว 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นมีความเชื่อมโยงกับเรื่อง 
การสรา้งมลูคา่ใหก้บัสนิคา้ ซึง่จะพบวา่ในภาคธรุกจิมสีามารถ 
เข้าใจในเรื่องนี้ได้เร็วกว่าภาครัฐ และนำไปใช้ในเรื่องการ 
ออกแบบซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่า เช่น บรรจุภัณฑ์ 
ที่มีความสวยงามมักจะช่วยเพิ่มราคาของสินค้า ในเรื่องนี้ 
ภาคเอกชนรายใหญ่มีความเข้าใจ และใส่ใจรายละเอียด 
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สำหรบัการลงทนุเรือ่งการวจิยัและพฒันา ทำใหง้บประมาณ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (Research &  
Development: R&D) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
สงูขึน้จาก ๐.๒๖ เปน็ ๐.๖๒ ของ GDP เกอืบ ๑% ของ GDP  
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สภาพัฒน์ได้มีส่วนทำหน้าที่ในการให้ 
ทิศทางการพัฒนา 
 หากใครเขา้ใจในสว่นนี ้จะสามารถนำไปประยกุตใ์ช ้
กับชีวิตประจำวันและธุรกิจให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่า 
เรื่องแอนิเมชัน การออกแบบ และแอปพลิเคชั่น สิ่งเหล่านี ้
เป็นเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้น โดยนำเครื่องมือ 
ทางด้านไอทีและดิจิทัลเข้ามาใช้ ซึ่งรัฐบาลท่านนายกฯ 
ในช่วงการบริหารราชการช่วงแรก (๒๕๕๗-๒๕๖๒) ได้มี 
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้ยกระดับ 
กระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ขึน้เปน็กระทรวงดจิทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และได้เริ่มนโยบายการสร้าง 
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า  
บิ๊กดาต้า (Big Data)
 แนวคดิที ่๓ สรา้งความรว่มมอืกบัภมูภิาค เรยีกไดว้า่ 
เป็นจุดเด่นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพราะเรื่องนี้ 
ได้ถูกแยกออกมาเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง 
กบัประเทศภมูภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และเพือ่ให้ 
เห็นทิศทางในอนาคตได้อย่างชัดเจนว่าประเทศของเรา 
ต้องอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมอาเซียน  
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมียุทธศาสตร์ในเรื่องความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาคมอาเซียน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion:  
GMS) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย  
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle:  

IMT-GT) ฉะนั้นเราต้องใช้เรื่องการรวมตัว 
ของเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ เพราะจะพึ่งพา 
เพียงแต่เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างเดียว 
คงไม่เพียงพอ เพราะภาคการส่งออกและ 
ภาคการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยในอดีตนั้นหลัก ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น  
ทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่เราลืมนึกถึง 
การค้าภายในอาเซียนนั้นได้มีส่ วนทำให้  
เศรษฐกิจไทยไม่ตกต่ำจนเกินไป โดยเฉพาะ 
ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่สำคัญคือประเทศเพื่อนบ้าน 
ทีม่ชีายแดนตดิตอ่กบัประเทศไทย ซึง่การคา้บรเิวณชายแดน 
และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนสำคัญที่ทำให้ 
เศรษฐกิจไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปยัง 
ตลาดใหญ่ ๆ มากนัก
 ฉะนั้น จึงเป็นที่มาว่าช่วงปีแรกที่ผมเป็นเลขาฯ  
และรัฐมนตรีช่วยฯ ผมจึงผลักดันเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดน ๑๐ เขต เพือ่มุง่หวงัใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ไปยังเขตพื้นที่ชายแดนให้สะดวกเพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุน 
โลจสิตกิส ์ซึง่ในตอนแรกผมตัง้ใจไวว้า่การเขยีนแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่๑๑ นัน้อยากจะใหท้ำเหมอืนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑-๒  
คือมีรายชื่อโครงการที่จะขับเคลื่อนดังที่ผมได้พูดไว้แล้ว  
แต่อาจเหมือนกลายเป็นการชี้นำที่ระบุโครงการลงในแผนฯ  
ทั้งที่ไม่ได้มีการศึกษามาก่อน เราจึงเขียนแผนไว้เป็นกรอบ 
กว้าง ๆ แต่มีความชัดเจนแทน ซึ่งการเขียนลักษณะนี้จะ 
ทำให้รัฐบาลสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะมีแผนแม่บท 
ของประเทศที่ทำไว้ให้ขับเคลื่อนโครงการเหล่านั้น 
 แนวคิดที่  ๔ แก้ปัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล้ำ ในเรื่องภาคการเกษตร แน่นอนว่ายังคง 
เป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย ฉะนั้น สิ่งที่จะนำเข้ามา 
เสรมิคอืเรือ่งเศรษฐกจิสรา้งสรรคด์ว้ยการสรา้งผูป้ระกอบการ 
รายใหม่ ในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีการนำเทคโนโลยี 
เซนเซอร์ต่าง ๆ มาใช้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนความเหลื่อมล้ำ 
และความยากจน เรามองถงึโอกาสในการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร 
สาธารณะ หรือการเดินทาง เพราะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในรายจ่ายคนยากจน โจทย์ของเราคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้ 
ทกุคนมโีอกาสเขา้ถงึระบบขนสง่สาธารณะใหค้รอบคลมุทีส่ดุ  
เราไมไ่ดห้มายถงึเพยีงแตร่ายไดเ้ฉลีย่ระหวา่งบคุคลตอ่บคุคล  

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 293



แตย่งัหมายถงึความเหลือ่มลำ้ระหวา่งโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ย  
จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครึ่งหนึ่งอยู่ใน 
กรุงเทพฯ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งรัฐจะเข้าไป 
ดแูลโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึหรอืไม ่และเรือ่งโครงสรา้ง 
พืน้ฐานทางดา้นคมนาคม เปน็เรือ่งหนึง่ทีผ่มนำไปขบัเคลือ่น 
ต่อช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม 
 แนวคิดที่ ๕ สังคมผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่มีงานวิจัย 
แสดงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสภาพัฒน์ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อ 
คณะรัฐมนตรีในเรื่องประมาณการโครงสร้างประชากร 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ว่าในปี ๒๕๘๓ โครงสร้าง 
ประชากรไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุและ 
สัดส่วนผู้สูงอายุจะถึงจุดสูงสุด ประเด็นคือประชากรต้อง 
มีอายุเท่าไรถึงจะนับว่าเป็นผู้สูงอายุ เกณฑ์อายุที่ใช้อยู่ 
ในปัจจุบันยังใช้ได้หรือไม่ เราไม่ได้พูดถึงการต่ออายุราชการ 
หรือการขยายอายุการเกษียณราชการ แต่เราหมายถึง 
คนกลุ่มนี้เมื่อเกษียณไปแล้ว จะสามารถกลับเข้าสู่ระบบ 
การทำงานได้หรือไม่ เพราะหลายคนยังสามารถที่จะทำงาน 
ตอ่ได ้อาจเปดิโอกาสใหเ้ปน็ผูฝ้กึสอน หรอืผูเ้ลา่ประสบการณ์ 
ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่มีความ 
เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการสาธารณะ เพราะว่าเมื่อ 
โครงสรา้งพืน้ฐานสามารถอำนวยความสะดวกในการเดนิทาง 
ให้สามารถออกจากบ้าน หรือมีกิจกรรมทางสังคมได้สะดวก  
สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลทำใหค้วามจำของผูส้งูอายยุงัใชก้ารไดด้อียู ่ 
ไม่เป็นโรคหลงลืมได้ง่าย ซึ่งในเรื่องของการเข้าถึงบริการ 
สาธารณะนั้นอาจต้องมีความครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนพิการ  
และเด็ก สำหรับโอกาสในการเข้าถึงด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่ 
เราให้ความสำคัญ และเป็นสิ่งที่ผมได้จากสภาพัฒน์ และ 
นำไปขับเคลื่อนต่อที่กระทรวงคมนาคม 

 ทั้ง ๕ เรื่องที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องคร่าว ๆ ที่เป็น 
ไฮไลท์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และได้มีการระบุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม และชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง
 ตอนผมอยู่ที่สภาพัฒน์เริ่มได้รับมอบหมายให้ดูแล 
เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของอนุภูมิภาค  
ตั้งแต่ยังไม่ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่มี 
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเรา จากที่เรามองว่าต้องอยู่ 
ร่วมกับเพื่อนบ้านและสังคมในอาเซียน “เราจะทำอย่างไร 
ให้เกิดการอำนวยความสะดวก หรือความเชื่อมโยง”  
ความเชื่อมโยงนี้ เกิดจากการที่สภาพัฒน์เริ่มใช้คำว่า  
“Connectivity” ตอนที่ผมดูแลแผนงานความร่วมมือ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อปี ๒๕๔๗ ซึ่งมีแผนงาน 
ทีส่ำคญัคอืการเชือ่มโยงกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่แมน่ำ้โขง  
โดยเฉพาะแผนงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
และระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในช่วงที่ผมได้รับมอบหมาย 
ให้ไปร่วมประชุมที่เมืองต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
เปน็การประชมุสดุยอดผูน้ำกลุม่ประเทศลุม่แมน่ำ้โขง (GMS  
Submit) ในขณะนั้นเราทำงานร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย 
 (Asia Development Bank: ADB) ได้มีการระดมความคิด 
เรือ่งวสิยัทศันข์อง GMS ซึง่ในขณะนัน้ยงัไมม่ ีและไดน้ำเสนอ 
กรอบความคดิวสิยัทศันใ์หม ่โดยกำหนดใหเ้ปน็การเชือ่มโยง  
๓ ด้าน เรียกว่าวิสัยทัศน์ 3C และเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง 
ความเชื่อมโยงของระเบียงคมนาคมขนส่งมาเป็นระเบียง 
เศรษฐกิจ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการเชื่อมโยงทางด้าน 
การกอ่สรา้งถนนเชือ่มโยงระหวา่งประเทศ และยงัครอบคลมุ 
ในเรื่องการเร่งรัดการปฏิบัติตามข้อตกลงการขนส่งสินค้า 
ข้ามแดน คือ
 ๑.  Connectivity ความเชือ่มโยง คอืในอนภุมูภิาค 
ลุ่มแม่น้ำโขงต้องมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านกายภาพ  
ซึ่งหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และด้าน 
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้า
 ๒.  Compet i t i veness  ความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยมองแบบทั้งกลุ่ม แต่ในระหว่างกลุ่มนั้น 
อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเสริมความสามารถ 
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ในการแข่งแข่งขันร่วมกัน อาจจะใช้คำว่า “ความสามารถในการแข่งขัน  
และความรว่มมอืระหว่างสมาชิก (Competitiveness & Complementary)”  
คือการเพิ่มความสามารถในแข่งขันที่ต้องแข่งขันได้ทั้งกลุ่ม อาจเป็นในลักษณะ 
การแบง่งานกนัทำ มกีารจา้งเอกชน และใหม้กีารดเูรือ่งหว่งโซอ่ปุทาน (Supply  
Chain) 
 ๓.  Community การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระดบัชมุชน ซึง่เปน็ 
เรือ่งหนึง่ทีม่อียูใ่นสามเสาหลกัของอาเซยีนดว้ย โดยใหค้วามสำคญักบัการพฒันา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจระดับประชาชน รวมถึง 
ภาคเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
 เพราะฉะนัน้ 3C ทีเ่กดิขึน้จงึมคีวามชดัเจนในการเชือ่มโยงทัง้กายภาพ 
และกฎระเบียบ 
 สามคำนี้สามารถขยายความเพิ่มเติมได้อีกมาก เช่น การเปลี่ยนแปลง 
สภาวะภูมิอากาศอยู่ในส่วนความเชื่อมโยง Competitiveness และ  

Community เป็นลักษณะการเตรียมความพร้อมให้ 
คนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศให้ได้ ต่อมา 
ประชาคมอาเซียนมีแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียน 
ปี ๒๐๑๕ คือช่วงนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอ 
ในการประชุมอาเซียนว่าควรมีแผนความเชื่อมโยงนี้   
ซึง่เรากไ็ดใ้หก้ารสนบัสนนุ เพราะเราเริม่จากการรวมกลุม่เลก็ 
และกลายเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะฉะนั้น “ความเชื่อมโยง”  
จึงเป็นคำแรกที่เราคิดว่าได้ให้คีย์เวิร์ดที่สำคัญกับสังคม 
มากทีเดียว
 หลงัจากนัน้เราไดม้บีทบาทเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  แมก้ระทัง่ 
เรือ่งความรว่มมอืกบัองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
และการพฒันา (Organization for Economic Co-operation  
and Development: OECD) เราเป็นกำลังหลักมาตลอด  
ซึ่งผมได้มอบให้รองเลขาธิการฯ ในขณะนั้นดูแล และยังคง 
ดำเนินต่อเนื่องมา ซึ่งคณะกรรมการ External Relations  
Committee (ERC) ของ OECD ไดใ้ห ้OECD รือ้ฟืน้โครงการ  
CP (Thailand – OECD Country Programme: CP) กบัไทย  
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ครม. มีมติเห็นชอบ 
และอนุมัติเรื่องการแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกับ OECD  
ในการดำเนินโครงการ CP กบั OECD ตลอดจนมอบหมายให ้ 
สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ CP ต่อไป  
โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงาน OECD  
ร่วมกับ สศช. 
 ในช่วงที่ผมอยู่สภาพัฒน์นั้น ได้มีโอกาสสร้าง 
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศมากมาย ทั้งองค์กรระหว่าง 

ประเทศ องค์กรการเงิน นักลงทุนต่างชาติ หรืองานในส่วน 
ของการเป็นผู้แทนรัฐบาล ต่อเนื่องมาตลอด 
 เมื่อผมไปอยู่กระทรวงคมนาคม งานเรื่องความ 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและระหว่างประเทศก็ยังคง 
ทำอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยมี 
การประสานงานกนัระหวา่งกระทรวงคมนาคมและสภาพฒัน ์
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ผมได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศที่กระทรวงคมนาคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิด 
ก็คือ กระทรวงคมนาคมจะทำงานเฉพาะเรื่องภายใน 
ประเทศไม่ได้ เราต้องสร้างการยอมรับในสังคมโลก หรือ 
สังคมในภูมิภาค ทั้งในเรื่องที่เราต้องปฏิบัติตามกฎกติกา 
สากล ทีเ่ราเปน็สมาชกิองคก์รกำกบัดแูลของโลก โดยเฉพาะ 
องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (International Civil  
Aviation Orgainization: ICAO) และองค์การทางทะเล 
ระหว่างประเทศ (International Marine Organization:  
IMO) และในเรื่องความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และอาเซียน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเชื่อมโยง  
และเกีย่วขอ้งกบัภารกจิของกระทรวงคมนาคมเปน็สว่นใหญ ่ 
ในช่วงนั้นผมยังทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีของ GMS, IMT-GT  
และความรว่มมอืประเทศลุม่นำ้โขงกบัญีปุ่น่ (Mekong-Japan  
Cooperation) 
 นอกจากนั้นยังมีเรื่องกระทรวงคมนาคมของไทย 
ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น ความร่วมมือกับ 
ทางคณะกรรมาธิการของยุโรป เป็นคณะกรรมาธิการของ 
องคก์ารสหประชาชาตยิโุรป ซึง่เมอืงไทยเรามคีณะกรรมการ 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic  
And Social Commission For Asia And The Pacific: 
ESCAP) ที่ยุโรปก็มีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป  
(UNECE) เป็นต้น ซึ่งผมได้ไปสร้างความร่วมมือไว้กับ 
ทางยุโรป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศเราเมื่อมีการพัฒนา 
มากขึ้น เราควรจะต้องดูในเรื่องของมาตรฐานสากล 
และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของประเทศที่มี 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคมนาคม และให้โลกได้รู้ว่า 
เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเรา 
ไม่แพ้ใคร ผมเชื่อว่าถ้าเราเดินตามภารกิจพื้นฐานที่ได้วางไว้ 
ที่กระทรวงคมนาคม จะทำให้ลำดับความสามารถทาง 
การแข่งขันของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน 
 สิ่ งสำคัญที่ เราต้องติดต่อกับต่างประเทศนั้น  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เราต้องมีหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูล 
ความเชื่อมั่นกับต่างชาติ เช่น เวลาเกิดสถานการณ์วิกฤต 
ทางการเมืองในประเทศ ต่างชาติจะเริ่มตั้งคำถามว่า 
“ประเทศไทยจะเดนิหนา้ตอ่อยา่งไร” เราจงึตอ้งมหีนว่ยงาน 
ที่คอยให้ข้อมูลกับต่างประเทศว่า “ในเรื่องนโยบาย 
เศรษฐกิจต่าง ๆ เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาต ิเปน็แผนทีน่ำทางเรือ่งตา่ง ๆ  ของการลงทนุทางดา้น 
โครงสรา้งพืน้ฐานตา่ง ๆ  เราดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งทัง้หมด”  
เพราะฉะนั้นการสื่อสารในเรื่องนี้สำคัญมาก เพื่อสร้าง 
การยอมรับและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนต่างชาติ

วางแนวทางการจัดทำแผนฯ ๑๒ ให้ประเทศ 
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
 ที่ผ่านมาเลขาธิการฯ ทุกท่านจะได้กำกับดูแล 
การจดัทำแผนพฒันาฯ คนละฉบบัเชน่ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘  

ท่าน ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นผู้ดำเนินการ 
จัดทำแผน ต่อมาหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
การเงินในปี ๒๕๔๐ ท่านวิรัตน์  วัฒนศิริธรรม  
ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณเ์ศรษฐกจิในเวลานัน้  
ส่วนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ท่านสรรเสริญ  
วงศ์ชะอุ่ม ได้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ท่าน ดร.อำพน  
กิตติอำพน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นช่วงที่ผมดูแล 
สำหรบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ ผมวางแนวทาง 

การจัดทำ แล้วท่าน ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เป็นผู้ดำเนินการ 
จัดทำต่อจนแล้วเสร็จ
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ ไดต้ัง้เปา้หมายทีส่ำคญัคอื 
“ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง” ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับที่เราได้ชี้นำไว้ในแผนพัฒนาฯ  
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value  
Chain) ในภาคการผลิตของเรา คือในอดีตเราอาจจะมอง 
เพียงการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์  
จึงเน้นไปที่การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป  
แทนที่จะเน้นการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร 
ในรปูวตัถดุบิ แตก่ารเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ ์(Value Creation)  
ตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้น มีความหมายมากกว่าการสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
และการนำนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนามาใช้เพิ่ม 
มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ จงึเปน็ปจัจยัสำคญัทีส่ดุทีจ่ะทำใหส้นิคา้ 
ของเรามีความหลากหลาย และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าที่มีราคาสูง มากกว่าขายสินค้าที่มีราคาต่ำ  
หากถามว่าในวันนี้ว่า “ถ้าเราต้องการเป็นประเทศที่จะ 
รำ่รวยขึน้ ภาคเกษตรกรรมยงัคงเปน็สิง่สำคญัอยู ่แตถ่า้หาก 
เราบอกว่าเราจะเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร เราจะทำอย่างไร 
ที่จะทำให้มีรูปแบบอาหารที่สามารถเสิร์ฟคนทั้งโลกได้  
เราอาจไมไ่ด้เสิร์ฟแต่อาหารไทยเพยีงอยา่งเดียว แต่จะเสิร์ฟ 
อาหารที่คนทั้งโลกเขากินกัน” เราจึงต้องรู้รสนิยมของ 
ผู้บริโภค และออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้บริโภค 
 อีกเรื่องหนึ่งคือ จะทำอย่างไรให้เกิดการเพิ่มมูลค่า  
ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานซึ่งในวันนี้ 
แรงงานของเราเริม่ลดนอ้ยลง เราจะสามารถนำระบบควบคมุ 
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อัตโนมัติ เข้ามาใช้ได้หรือไม่ หรือจะมีการต่อยอดนวัตกรรม 
อยา่งไร ซึง่ในปจัจบุนังานวจิยัและพฒันา แสดงใหเ้หน็ชดัเจน 
ในเรื่องการเพิ่มคุณภาพสินค้า ฉะนั้น ทางที่หนึ่ง คุณภาพ 
สินค้าของเราต้องเป็นที่ไว้ใจ และน่าเชื่อถือของผู้บริโภค 
รอบบ้าน เมื่อมีคำถามกับประเทศผู้นำเข้าสินค้าจาก 
ประเทศไทย โดยเฉพาะตลาดในอาเซียนรวมทั้งประเทศ 
เพื่อนบ้านเราว่า “อยากจะซื้อสินค้าจากประเทศไหน 
มากทีส่ดุ” เราตอ้งใหล้กูคา้บอกเราวา่ “ถา้มาจากประเทศไทย 
เขาเชื่อถือในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพ” เป็นต้น 
 ทางที่สอง เราต้องคิดค้นสิ่งใหม่ คือสิ่งที่วันนี้ 
เราพูดกันว่า เราต้องสร้างสินค้าตัวใหม่ ๆ เพื่อสร้างการ 
เติบโตใหม่ จึงนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๕ ประเภท  
ที่เราเรียกว่าเป็น New S-Curve ที่เราทำในโครงการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic  
Corridor: EEC) ๕ อุตสาหกรรมใหม่เป็นอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย และมีการปรับปรุงให้สิทธิประโยชน์การลงทุน 
มากขึ้น อย่างไรก็ดี สำหรับอุตสาหกรรมเดิมเราก็ยังคงต้อง 
รกัษาไว ้โดยจะตอ้งมกีารกา้วกระโดดในการพฒันาผลติภณัฑ ์
โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมกรรม 
ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตหน้าใหม่ ๆ ที่ม ี
ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าได้ 
 ในการพัฒนาของหลายประเทศจะเดินตาม 
แบบแผน จากการเกษตร ไปสู่อุตสาหกรรม ไปสู่การบริการ  
ซึง่ประเทศไทยกเ็ชน่เดยีวกนั ปจัจบุนัในสว่นของภาคบรกิาร 
นัน้มมีากกวา่ ๕๐ เปอรเ์ซน็ตข์อง GDP เพราะฉะนัน้ภาคบรกิาร 
ไมใ่ชม่เีพยีงเรือ่งการคา้สง่คา้ปลกี หา้งสรรพสนิคา้ ภตัตาคาร 
รา้นอาหาร บรกิารทอ่งเทีย่วแตเ่พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตย่งั

มเีรือ่งบรกิารขนสง่สาธารณะอกีดว้ย ซึง่อาจจะนบัรวมอยูใ่น 
ภาคสาธารณปูโภคสาธารณปูการอกีทางหนึง่ หรอืแมก้ระทัง่ 
เรื่องการค้าออนไลน์ (Online service) ซึ่งนับว่าเป็น 
ภาคบริการเหมือนกัน เพราะสมัยนี้เวลาจะเดินทางไป 
ท่องเที่ยวประเทศไหน สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ทั้งหมด  
ผ่านแอพพลิเคชั่น บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ บริการ 
ส่งอาหารถึงบ้าน บริการรับส่งพัสดุด่วน ที่เกิดขึ้นมากมาย  
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙  
ซึ่ งมีข้อจำกัดของการเดินทางตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ และในช่วงที่มี 
การผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ประชาชน 
ก็เริ่มคุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่ ที่เราเรียกว่า New Normal  
อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้เป็นการเชื่อมโยงและการสร้างมูลค่า 
ให้กับสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของภาคบริการ  
 เมื่อเราพูดถึงภาคบริการขนส่งสาธารณะแล้ว  
คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรม  
โดยเฉพาะในปัจจุบันรัฐได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจะเรียกว่าเป็นการลงทุนในคลื่นที่ ๔  
หากมองเฉพาะภาคการคมนาคมขนสง่แลว้ โครงการรถไฟฟา้ 
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟ 
ความเร็วสูง โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนา 
ท่าเรือน้ำลึกส่วนขยาย โครงการทางด่วน มอเตอร์เวย์ ซึ่งรัฐ 
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน ดังนั้นกฎกติกาในการ 
แข่งขันเข้ามาบริหารจัดการการให้บริการจะต้องเป็นธรรม 
และโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดโดยภาคเอกชน  
โดยคำนงึถงึประโยชนส์งูสดุทีป่ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บั  
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ซึ่งเราเขียนไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑-๑๒ เพราะว่า 
เราไม่ต้องการให้การบริการสาธารณะเกิดการผูกขาด 
โดยคนใดคนหนึ่ง อีกทั้งการบริการสาธารณะต้องมีคุณภาพ  
และมาตรฐานภายใต้ความปลอดภัยเป็นหลัก
 อีกเรื่องคือ การปฏิรูปองค์กรและระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกือบทุกแผนให้ 
ความสำคัญและเน้นย้ำกันมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การแยกบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยแยกหน่วยงานนโยบาย 
(Policy) หนว่ยงานกำกบัดแูลกจิการแตล่ะสาขา (Regulator)  
หน่วยงานให้บริการ (Operator) ยกตัวอย่างวันนี้เรา 
มีการปฏิรูปหลายเรื่อง มีหน่วยงานกำกับดูแลทางด้าน 
พลังงาน คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
มีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 เช่นเดียวกับตอนที่ผมอยู่ที่กระทรวงคมนาคม  
ก็ได้ผลักดันการปฏิรูปหน่วยงานได้สำเร็จ ๓ เรื่อง คือ  
ดา้นการบนิพลเรอืน ดา้นกจิการขนสง่ทางราง ดา้นการขนสง่ 
ทางบก 
 ที่คิดว่าภูมิใจมากก็คือ การปฏิรูปหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน คือกรมการบินพลเรือน  
โดยแยกบทบาทผูก้ำกบัดแูล (Regulator) และผูป้ระกอบการ  
(Operator) ออกจากกนั ซึง่เปน็สิง่ทีถ่กูตอ้งตามกตกิาสากล 
ขององค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil  
Aviation Organization: ICAO) โดยกรมการบินพลเรือน 
ได้แยกส่วนงานกำกับดูแลออกมาเป็น “สำนักงานการบิน 
พลเรอืนแหง่ประเทศไทย” แยกหนว่ยงานทีเ่กีย่วกบัการคน้หา 
และช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย งานนิรภัยการบิน 

และงานสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติ เหตุอากาศยาน  
มาสังกัดภายใต้กระทรวงคมนาคมโดยตรง ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลตามรูปแบบสากล และเปลี่ยนชื่อจากกรมการบิน 
พลเรือนเป็น “กรมท่าอากาศยาน” เพื่อให้สอดคล้อง 
กับงานในหน้าที่หลัก 
 ส่วนที่ปรับปรุงใหม่คือการให้บริการท่าอากาศยาน  
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถปลดธงแดง 
จากองค์การการบินระหว่างประเทศหลังจากที่ติดธงแดง 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ นอกเหนือจากหน้าที่ของสำนักงาน 
การบินพลเรือนฯ จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การกำกับดูแลตามมาตรฐานสากลของ ICAO ข้อบกพร่อง 
ต่าง ๆ นั้นถูกสะสมมาเป็นเวลานานก่อนผมเข้ารับตำแหน่ง 
 คำว่าติดธงแดงนั้นหมายถึง การบินพลเรือนของ 
ประเทศเราไม่ผ่านมาตรฐานสากลจึงไม่ปลอดภัยสำหรับ 
สายการบนิทีจ่ะบนิเขา้มาประเทศไทยหรอืทำธรุกจิสายการบนิ 
ในประเทศไทย ดังนั้นการที่ประเทศถูกติดธงแดง ก็คือ 
ไมผ่า่นมาตรฐานความปลอดภยันัน่เอง และสง่ผลกระทบตอ่ 
ความเชื่อมั่นของสายการบินและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 เรื่ องการบินนั้นถือว่ า เป็นเรื่ องที่ สำคัญมาก  
เพราะในการขึ้นบินแต่ละครั้งนั้น มาตรฐานความปลอดภัย 
ตอ้งอยูใ่นระดบัสงู เชน่เดยีวกบัในเรือ่งกจิการสาธารณะอืน่ ๆ   
เช่น เรื่องกิจการราง รางรถไฟ ซึ่งวันนี้เรามีกรมการขนส่ง 
ทางราง ซึ่งจัดตั้งสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม จะเปน็ผูก้ำกบัดแูลกจิการและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยทางด้านการขนส่งทางราง โดยที่กฎหมาย 
กิจการขนส่งทางรางขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแก้ไข 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องของรถไฟนั้นมีทั้ง 
รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายราย  
ยงัไมร่วมถงึการทีก่ารรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย  
(รฟม.) ที่ส่วนใหญ่จะให้สัมปทาน ไม่ได้เดินรถเอง ส่วน 
การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ เดินรถเองในปัจจุบันนั้น  
ในอนาคตเมื่อพัฒนาโครงการรถไฟรางคู่เสร็จแล้ว มีรางว่าง  
อาจจะให้เอกชนที่มีความพร้อมสำหรับลงทุนมาเดินรถ 
ในเส้นทางระยะสั้นหรือยาว เพื่อใช้รางว่างให้เกิดประโยชน์  
ซึ่งการดำเนินการนี้จะมีกรมการขนส่งทางรางมาเป็น 
หน่วยงานกำกับดูแล 
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 สรุปคือต้องแยกหน่วยงานไม่ให้มีการขัดแย้ง 
ผลประโยชน์กัน คือ หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานกำกับ 
ดูแลกิจการ และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ ให้บริการ  
ซึง่ขัน้เริม่ตน้อาจจะแยกแยะเดด็ขาดไมไ่ด ้ดงันัน้จงึจะเหน็วา่  
หน่วยงานกำกับดูแลก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำ 
แผนแม่บทด้วย เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง 
ประเทศไทยเป็นผู้จัดทำแผนแม่บทด้านการบินพลเรือน  
กรมการขนส่งทางรางก็มีหน้าที่จัดทำแผนแม่บททางราง 
ด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจากการทำหน้าที่กำกับดูแล 
ด้านมาตรฐานความปลอดภัย และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ผลงานที่ภูมิใจและการบริหารจัดการองค์กร
 บางคนอาจจะพูดว่า “สภาพัฒน์ตกต่ำ ไม่เข้มแข็ง 
เหมือนสมัย ๒๐-๓๐ ปีก่อน” ผมขอยืนยันว่า ยุคสมัย 
เปลี่ยนแปลงไป ถามว่า “สภาพัฒน์ยังคงมีบทบาท 
และทำหน้าที่เป็นฝ่ายนโยบายหรือไม่” ซึ่งผมเรียนว่า 
ยังคงทำอยู่ตลอดมา เพียงแต่ว่าสถานการณ์การเมือง 
ภายในประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม  
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก  
จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือถ้านับตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๐ วิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี ๒๕๕๐ เราเจอวิกฤต 
จากทั้งภายในและภายนอกที่มากระทบเราตลอดเวลา  
สภาพัฒน์ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยรัฐบาลในเรื่อง 
การจัดทำแผนกระตุ้น และ/หรือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
ซึ่งแผนของเรานั้นมีการทบทวนแผนกลางปี เพื่อให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายนโยบาย 
ให้คำปรึกษากับรัฐบาล มีคณะกรรมการ 
หลายชุดที่ เราเป็นฝ่ายเลขานุการ ผมคิดว่า 
เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ 
มาโดยตลอด ในบางครั้ งคนมักจะบอกว่า 
แผนพฒันาฯ นัน้เปน็ของสภาพฒัน ์ซึง่จรงิ ๆ  แลว้ 
ไม่ใช่ แต่เป็นแผนของประเทศ เพราะเกิดจาก 
การรับฟังความคิดเหน็จากทุกระดับ และทุกกลุม่ 
สังคมในทุกจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ เป็นแผนที่ยอมรับ 
มาด้วยกัน ซึ่งประเทศจีนเองมีลักษณะการทำ 
แผนพัฒนาฯ เช่นเดียวกับเราคือ ทำแผนจาก 
ระดับล่างสู่ระดับบน 

 เรื่ องที่ เราภูมิ ใจอีกเรื่ องหนึ่ งคือในแต่ละยุค 
แต่ละสมัยนั้นเกิดการสร้างคำใหม่ขึ้นมามากขึ้น อย่างเช่น  
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่เราคิดไว้ แม้เราจะไม่ได้ใช้คำ 
เรื่องดิจิทัลในช่วงนั้นก็ตาม แต่เป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่อง  
Startup หรือ ๔.๐ ซึ่งคำเหล่านี้มีใช้อยู่ในหลายประเทศ  
เป็นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องมองไปในอนาคตข้างหน้า 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคือเรื่อง 
การบรหิารจดัการองคค์วามรู ้(Knowledge Management)  
เรื่องขององค์ความรู้นั้น สภาพัฒน์ในฐานะที่เปรียบได้กับ  
“เสนาธิการให้รัฐบาล” จึงต้องมีการอัพเดทองค์ความรู้ 
อยู่ตลอดเวลา เช่น สมมุติว่าเมื่อท่านนายกฯ มอบงานมา 
ชิ้นหนึ่ง ต้องทำให้รวดเร็ว เพราะข้อมูลข่าวสารในสมัยนี้ 
บางส่วนสามารถดูได้จากเว็บไซต์ หรือการขอข้อมูลจาก 
เครือข่ายเพื่อนำมาวิ เคราะห์ ซึ่ งผมได้ฝากทางอดีต 
รองเลขาธิการสภาพัฒน์ ชุตินาฎ  วงศ์สุบรรณ ในเรื่องของ 
การทำและการเรียงลำดับเรื่องโรคติดต่อหรือโรคระบาด  
(Communicable Disease) ของโรคซารส์ทีเ่กดิการระบาด  
เพื่อการวิเคราะห์ และแสดงให้เห็นถึงการทำงานของวงจร 
โรคระบาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จากอดีต  
สิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบแผนในอนาคตได้ 
 ในวันนี้ เราประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ 
เชือ้โรคไวรสัโคโรนา่ เปน็หนึง่ในประเดน็ทีเ่วลามกีารประชมุ 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนจะมีการพูดถึง ผมคิดว่า 
จากการแพร่ระบาดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าควรเขียน 
นโยบายเพื่อรองรับโรคระบาดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
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เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรทางการแพทย์  
รวมทั้งเรื่องการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ซึ่งทางการแพทย์ 
ของเรานั้นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกไม่แพ้ใครเหมือนกัน  
เพราะฉะนัน้เรือ่งการบรหิารองคค์วามรู ้จงึเปน็อกีเรือ่งทีต่อ้ง 
ถ่ายทอด
 เรื่องการฝึกฝนคน ในระดับผู้ใหญ่นั้นแม้กระทั่ง 
การประชุมคณะกรรมการสภาพัฒน์ เราได้ให้เจ้าหน้าที่ 
สภาพัฒน์เป็นผู้วิเคราะห์ นำเสนอ และได้ฟังความเห็นของ 
กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ส่วนอีกเรื่องคือ 
เรื่องการเป็น Think Tank ที่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้
 เรือ่งการไดส้านตอ่แนวคดิตอ่เนือ่งจาก ดร.อำพน   
กติตอิำพน ในการปรบัปรงุสถานทีท่ำงานใหก้บัชาวสภาพฒัน ์ 
วนันีห้ลายคนชืน่ชมวา่สภาพฒันเ์ปลีย่นไปเยอะมาก ขา้งหนา้ 
เป็นภูมิทัศน์ใหม่ทำให้เห็นความสวยงามของตึกสุริยานุวัตร  
ซึ่งเราเปลี่ยนเพียงสถานที่ทำงานเท่านั้น เรายังคงรักษา 
คณุภาพของการใหบ้รกิารทางดา้นวชิาการอยู่ สิง่ทีห่ลายคน 
มองจากภายนอกว่าสวยงามนั้น เราไม่ได้สวยงาม 
แคภ่ายนอก ภายในเราตอ้งสวยดว้ย ภายในสมองเราตอ้งด ี
 ผมได้ ให้ความสำคัญในเรื่องของความสุข 
ในที่ทำงาน เราเคยพูดกันเรื่อง Happy workplace  
เรือ่งประสทิธภิาพการผลติ ซึง่หมายถงึสถานทีท่ำงานจะตอ้ง 
เอือ้ใหค้นอยากทำงาน ตอ้งมคีวามสะดวกสบาย ไมว่า่จะเปน็ 
สถานที่ราชการหรือออฟฟิศเอกชน ซึ่งเราได้ เริ่มทำ 
ในสมัยของท่านเลขาฯ ดร.อำพน  กิตติอำพน 
 แผนแมบ่ทระบบไฟฟา้ขนสง่มวลชนในกรงุเทพฯ  
และปริมณฑล ที่เราสามารถขับเคลื่อนได้จนสำเร็จขณะนี้ 
อยู่ ในช่วงการทำแผนระยะที่  ๒ โดยความช่วยเหลือ 
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  
(Japan International Cooperation Agency: JICA)  
การเดนิทางในกรงุเทพฯ นัน้จะเหน็ไดว้า่มกีารกอ่สรา้งเกดิขึน้ 
ในทกุสาย ซึง่จะมคีวามสะดวกสบายมากขึน้ แตว่า่ตอ้งคำนงึ 
ไปถึงกลุ่มคนพิการ กลุ่มคนผู้สูงอายุด้วย 

แนะแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
 ผมคิดว่ามีเรื่องสำคัญที่เราต้องคิดอยู่ประมาณ  
๕ เรื่อง เรื่องที่หนึ่ง เทคโนโลยี ที่จะมีอิทธิพลกับเรามาก  
เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศคิดค้น แต่ในวันนี้บริษัทหรือ 
รัฐวิสาหกิจใหญ่ ๆ  หลายแห่งได้เริ่มทำการวิจัยนวัตกรรม  

ยกตัวอย่าง เช่น ปตท. เริ่มคิดค้นแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้กับ 
รถไฟฟ้าในอนาคต เป็นต้น เราจึงควรคิดต่อว่าจะก้าวให้ทัน 
เทคโนโลยีอย่างไร หรือว่าจะมีแบบแผนการก้าวเดินอย่างไร  
ยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราใช้ระบบรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์  
โครงสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย  
แม้กระทั่งในเรื่องของเทคโนโลยี 5G เพราะฉะนั้นสังคมของ 
เราจะกลายเป็นสังคมที่บริโภคเทคโนโลยี สิ่งที่เราต้องคำนึง 
คือเมื่อเกิดการบริโภคที่บริโภคแล้วหมดไป แต่ถือว่าสิ่งนั้น 
เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจ แม้กระทั่งในเรื่องของ 
ปัจเจกบุคคลก็ทำได้ หรือทำงานที่บ้านแล้วส่งงานผ่าน 
เทคโนโลยี 5G เป็นต้น เรื่องเหล่านี้จะก้าวเร็วมาก
 เรื่ องที่ สอง สั งคมหลัง โควิด-๑๙ สิ่ งที่ ผม 
อยากให้มองในอนาคตให้มาก สังคมที่มีประชากรประมาณ  
๖๗ ลา้นคน แตป่ระเทศจะมผีูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ เพราะฉะนัน้ 
งบประมาณภาครัฐจะมี ๒ ส่วน คือส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่าย 
ประจำของส่วนราชการ ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการ 
ตา่ง ๆ  ทีใ่หก้บัประชาชน โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุคนพกิาร และเดก็  
แต่ผมคิดว่า ๓ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สำคัญ หากมองถึง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ กลุ่มที่ 
เสี่ยงที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย ซึ่งค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลสุขภาพและการรักษาทางด้านสาธารณสุข 
คงมีความจำเป็นมากขึ้น
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 นอกจากนี้  เราควรเน้น 
ในเรือ่งความเสมอภาคในการเขา้ถงึ 
การให้บริการของรัฐ ในปัจจุบัน 
มีตัวอย่างหรือเหตุการณ์ให้เห็นมาก  
เชน่ตอนทีผ่มไปอยูก่ระทรวงคมนาคม 
มีข้ อ เรี ยกร้ องจากสมาคมกลุ่ ม 
คนพิการว่า “ไม่สามารถใช้รถไฟฟ้า 
ได้อย่างสะดวก” เป็นต้น เรื่องนี้ 
ผมจึงบอกให้ทุกหน่วยงานควรก้าว 
ให้ทัน  และเรื่ อ งนี้ เป็นอีก เรื่ อ ง 
ที่ผมบอกว่า “เมื่อคนมีเงินมากขึ้น 
จะมีความประสงค์ที่จะบริโภคของที่ดีมากขึ้น” ดังนั้น 
โครงสรา้งพืน้ฐานไมค่วรดำเนนิการในรปูแบบเดมิ ๆ  ทีบ่อกให ้
สร้างถนนก็สร้างเพียงแต่ถนน แต่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย  
เพราะฉะนั้นถนนต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยและ 
ความสะอาด หมายความว่าด้านบริการสาธารณะ หรือ 
รถยนต์จะต้องมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ 
มกีารปลอ่ยฝุน่ PM 2.5 ทีเ่ราพึง่จะเริม่ตืน่ตวัในชว่งป ี๒๕๖๒  
ช่วงนั้นผมได้บอกกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า “แม้เรา 
จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทำให้ 
เหน็วา่ทางคมนาคมใหค้วามใสใ่จเรือ่งนี”้ เชน่เขา้ไปชว่ยเหลอื 
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ 
ประชาชน เรือ่งความเสมอภาคในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะ 
เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมนั้นมีความเท่าเทียมกัน 
 เรื่องที่สาม คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้อง 
พัฒนาให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ  และผมคิดว่าเราเดินมา 
ถูกทางคือเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า  
(Shift Mode) ตอนที่อยู่สภาพัฒน์มีวิกฤตน้ำมันเกิดขึ้น  
๒-๓ ครัง้ มคีรัง้หนึง่ผมแนะใหท้ำทางคูเ่ชือ่มลานเกบ็ตูส้นิคา้ 
(Inland Container Depot: ICD) ลาดกระบัง–แหลมฉบัง 
ซึ่งดำเนินการได้สำเร็จและมีรถวิ่ง สามารถช่วยลดต้นทุน 
ทางด้านโลจิสติกส์ได้ แต่พอหันมานิยมใช้ระบบรางมากขึ้น  
ปรากฏว่าหัวรถจักรไม่พอ เรื่องนี้คือการพัฒนาที่ไม่ทัน  
ฉะนัน้ตอ้งคดิเรือ่งการเปลีย่นจากตน้ทนุแพงขึน้เปน็ระบบราง  
ซึ่งระบบรางกับถนนนั้น แน่นอนเรายังใช้เงินสร้างถนนอยู่  
เพราะเป็นการเชื่อมต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า  
เพราะไม่สามารถทำให้รถไฟไปถึงทุกตำบลได้ เพราะสร้าง 
แต่สายหลัก ๆ เท่านั้น

 เรื่องที่สี่ ความปลอดภัยทางถนน เรื่องนี้ในแผน 
ที่ผ่านมา เราจะเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ด้านสังคมในเรื่อง 
ของคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีพูดรายละเอียดไว้ 
แต่อย่างใด จะมีก็เพียงการกำหนดตัวชี้วัดจำนวนอุบัติเหต ุ
ให้ลดลง จากประสบการณ์การทำงานที่กระทรวงคมนาคม  
ผมได้ขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องการลดอุบัติเหตุและ 
ความปลอดภัยทางถนนไว้มาก ทั้งการบูรณาการภารกิจ 
ระหวา่งหนว่ยงานภายในกระทรวง สรา้งความรว่มมอืระหวา่ง 
กระทรวง ผา่นกลไกของศนูยค์วามปลอดภยัของกรมปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย และ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างสถานทูต 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะความร่วมมือกับกระทรวง 
คมนาคมของญี่ปุ่น 
 ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์ 
ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 
ของกระทรวงอย่างเข้มข้น ผมจึงอยากให้บรรจุไว้เป็น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง หรือมาตรการไว้ในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป เพราะแม้ว่าอันดับของอัตราการเสียชีวิต 
จากท้องถนนของประเทศไทยจะดีขึ้น แต่ตัวเลขจำนวน 
ผูเ้สยีชวีติยงัคงสงู ปหีนึง่ ๆ  ประมาณ ๒ หมืน่กวา่คน นบัเปน็ 
การสูญเสียกำลังแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้หากจะ 
เพิ่มเติมไว้ในบทว่าด้วยความปลอดภัยให้ครบทุกระบบของ 
การเดินทางด้วยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ เพราะเรื่องอุบัติเหตุ 
ทางถนนถือเป็นวาระของโลกที่ รับรองโดยองค์การ 
สหประชาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) อีกด้วย
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 เรื่องที่ห้า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อยากให้ 
ถอดบทเรยีนวกิฤตเศรษฐกจิทีผ่า่นมา รวมทัง้วกิฤตเศรษฐกจิ 
อันมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙  
เพือ่กำหนดบรบิทใหมข่องการพฒันาประเทศ (New Normal)  
โดยเฉพาะกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเทียบกับ 
แผนพัฒนาฯ และวิเคราะห์บทเรียนโดยนำปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานเพื่อดูว่า แนวทางการพัฒนา 
ที่จะระบุ ไว้ ในแผนนั้นควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร  
โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว  
แต่ควรดูการพัฒนาเชิงคุณภาพ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่เป็นผล 
ของโควิด-๑๙ ก็คือภาคการท่องเที่ยวที่เราเน้นจำนวนมาก 
เกินไป เมื่อต้องเจอกับมาตรการปิดประเทศอย่างหลีกเลี่ยง 
ไมไ่ดเ้พือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาด (Lockdown) จงึทำใหภ้าค 
การท่องเที่ยวถูกกระทบอย่างหนักและตลอดห่วงโซ่มูลค่า
 ประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นในการจัดทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ควรตระหนักไว้ และอาจต้อง 
ให้น้ำหนักเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น สิ่งที่ต้องเป็นรูปธรรม  

อย่างที่ท่านนายกฯ พูดไว้ “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
เราต้องดูแลคนที่ด้อยโอกาสด้วย

สภาพัฒน์ “เก่าแต่เก๋า”  
 สภาพัฒน์มีอายุมาถึง ๗๐ ปีถือว่าเป็นหน่วยงาน 
ที่เก่าแก่ “เก่าแต่เก๋า” เก๋าในเรื่ององค์ความรู้ อยากจะฝาก 
ถึงประชาคมสภาพัฒน์ให้พวกเราที่ยังทำงานอยู่ ส่วนผม 
และรุ่นพี่หลาย ๆ คนเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ยังคอย 
ให้กำลังใจพวกเราเสมอ ในการทำงานทุกครั้งเมื่อมีวิกฤต 
อะไรก็ตาม หรือมีงานเร่งด่วน พวกเราจะนึกถึงสภาพัฒน์  
และคอยลุ้นอยู่ข้างนอกว่าจะทำงานได้สำเร็จหรือไม่ 
ซึ่งในทุกครั้งสภาพัฒน์จะได้รับคำชม 
 ขอให้พวกเราภาคภูมิใจในความเป็นสภาพัฒน์  
ในเรือ่งการใหค้วามเหน็ เรือ่งมาตรฐานการทำงาน มาตรฐาน 
วิชาการ และมาตรฐานการวิเคราะห์ ซึ่งผมคิดว่าสภาพัฒน์ 
สามารถมองภาพรวมได้ดี ขอให้ภูมิใจและรักษาคุณภาพ 
ของงานนี้ให้เป็นหน้าเป็นตาของสภาพัฒน์สืบไป
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ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ 
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๕

ผู้นำการจัดทำแผนฯ ๑๒  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ



 ดร.ปรเมธ ี วมิลศริ ิเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๕ ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑  
ท่านเป็นผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๑ เพือ่รองรบัภารกจิใหม่ 
ที่รัฐบาลมอบหมายให้ดูแล คือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 ต่อมาท่านได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์เพือ่แกไ้ขปญัหาอนัหนกัหนว่ง 
ของกระทรวงฯ ในขณะนั้น พร้อมกับเป็นประธานกรรมการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 นอกจากนั้น ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ หลายตำแหน่ง  

อาทิ คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนา 
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC) คณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสภาพัฒน์ในปี ๒๕๔๔

เริ่มงานในช่วงเศรษฐกิจหดตัว
 ช่วงที่ผมเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ เป็นช่วง 
ที่เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลงอย่างมาก ในช่วงนั้น GDP 
ขยายตวัแคร่อ้ยละ ๐.๗ รฐับาลจงึตอ้งเรง่แกไ้ข และพยายาม 
ประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้ 
ตามปกติ โดยในช่วงนั้นประเทศมีปัญหาในเรื่องของ 
การส่งออก การลงทุน อีกทั้งยังมีภาวะภัยแล้ง ภาวะน้ำท่วม  
ทีส่ง่ผลใหเ้ศรษฐกจิออ่นแอลงดว้ย มเีพยีงดา้นการทอ่งเทีย่ว 
ที่ค่อนข้างเข้มแข็งในขณะนั้น เพราะฉะนั้นการดูแลให้ 
เศรษฐกจิกลบัมามกีำลงัขยายตวัจงึตอ้งพึง่พาบทบาทภาครฐั  
ทัง้การใชจ้า่ยและการลงทนุภาครฐัเปน็กำลงัหลกั แผนพฒันา 
ด้านโลจิสติกส์ที่สภาพัฒน์ได้วางไว้ โดยเฉพาะในเรื่อง 
ของการขนส่งระบบราง เป็นโครงการสำคัญที่รัฐบาล 
ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในช่วงนั้น 
 สภาพัฒน์ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนและดูแลในภาพรวม 
ของโครงการลงทนุกระตุน้เศรษฐกจิ ในขณะเดยีวกนัรฐับาล 
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ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานระยะยาว ได้แก่  
การจัดทำยทุธศาสตร์ชาต ิการปฏริูปประเทศ และการสรา้ง 
ความปรองดอง  

จากวิสัยทัศน์พัฒนาประ เทศ สู่ แนวคิด 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ระยะ ๒๐ ปี 
 หากจะกล่าวถึงเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
ต้องขอเล่าย้อนไปถึงสมัยที่สภาพัฒน์ได้จัดทำวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาประเทศระยะยาว ๒๐ ปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ ซึ่งขณะนั้นท่านศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  
เกตุทัต เป็นประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และกรรมการฯ หลายท่านคิดว่าแผนฯ 
๕ ปีนั้นสั้นไป จึงได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้  
แต่ไม่สามารถผลักดันให้ เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการได้  
นอกจากนี้ ในการทำงานของสภาพัฒน์ เนื่องจากเรา 
เป็นหน่วยงานที่จะต้องมองไกลไปในอนาคต จึงมีเรื่องที่เป็น 
ระยะยาวอยูม่าก เชน่ ในแผนฯ ๑๐ ไดก้ลา่วถงึสงัคมผูส้งูอาย ุ
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะ 
เกิดขึ้นใน ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า หรือในการจัดทำแผนฯ ๑๑  
ได้มองถึงความท้าทายในอนาคต เช่น เรื่องพลังงาน น้ำ  
และสภาวะโลกร้อน การเตรียมการสำหรับเรื่องเหล่านี้  
เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ในปัจจุบัน
 สภาพัฒน์จึงมีฐานในการศึกษา คิด และวิเคราะห์ 
เรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ติดอยู่ที่ว่าเมื่อคิดไปแล้วใครจะนำไป 
ปฏิบัติ และสภาพัฒน์จะประกาศว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ ๒๐ ปีได้อย่างไร เพราะ 
สภาพัฒน์มี หน้ าที่ ด ำ เนินการ 
จัดทำแผนฯ ระยะ ๕ ปี ตาม 
พระราชบญัญติัพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑  
ที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงแค่แนวคิดว่า 
ควรมียุทธศาสตร์ระยะยาว ดังนั้น  
ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๖๐ โดยได้มีการบัญญัติเรื่องนี้ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ จึงเป็นกลไก 
ที่ช่วยให้เกิดได้จริง

“ยุทธศาสตร์ชาติ” และ “การปฏิรูปประเทศ” 
ภารกิจใหม่ที่ท้าทาย
 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำ  
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นแผนระยะยาวของประเทศในช่วง  
๒๐ ปี เพื่อเป็นเป้าหมายหลักของคนในชาติ ก็สอดคล้อง 
กับที่รัฐบาลได้ริ เริ่มให้ประเทศไทยมีเป้าหมายในการ 
พัฒนาประเทศระยะยาวกว่าแผนพัฒนาฯ โดยการจัดทำ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถเตรียมความพร้อม 
และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุน 
และพฒันาในดา้นตา่ง ๆ  ใหเ้ปน็ไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนั
 ในช่วงของการหารือในการร่างรัฐธรรมนูญที่มี 
การเขยีนถงึยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ หลายฝา่ย 
มีความเห็นว่าสภาพัฒน์เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในเรื่อง 
ของการจัดทำแผนของประเทศ เพราะมีประสบการณ์ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ  
๕ ปี ซึ่งที่ผ่านมาเป็นแผนระยะยาวที่สุดของประเทศมา 
เปน็เวลานาน จงึเปน็องคก์รหนึง่ทีน่า่จะไดร้บัมอบภารกจิหลกั 
ในการสานต่อ หรือรองรับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเริ่มใช้ ให้มี 
การขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัโิดยการถา่ยทอดสูแ่ผนระดบัตา่ง ๆ   
รวมถึงมีการประเมินผลและการตรวจสอบการดำเนินการ  
เรื่องนี้จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมสำนักงาน 
และข้าราชการของสภาพัฒน์ให้มีความพร้อมในการรองรับ 
ภารกิจที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ 
ดแูลในเรือ่งการจดัทำ “ยทุธศาสตรช์าต”ิ รวมถงึ “การปฏริปู 
ประเทศ” ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นภารกิจที่สำคัญ 
ของสำนักงานในช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง โดยต้อง 
ดำเนินการให้เสร็จภายใน ๑ ปี 
 นอกจากนั้น รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีสภาพัฒน์เป็นเลขานุการ เริ่มยกร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของประเทศไทย 
ใน ๒๐ ปขีา้งหนา้ ทีย่ดึเรือ่ง “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” เพือ่ไปสู ่
การเปน็ประเทศพฒันา ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง เราไดน้ำสิง่ทีเ่ราคดิเขา้ไปขยายความหมาย 
ของคำ ๓ คำนี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจน เช่น “มั่นคง” ในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ 
ครอบครวั ชมุชน ทัง้ความมัน่คงในชวีติ  
อาหาร พลังงาน นํ้า รวมถึงการมี 
ภูมิคุ้มกันต่อภัยธรรมชาติและการ 
ก่อการร้ายต่าง ๆ “มั่งคั่ง” ทางด้าน 
รายได้และความสมบูรณ์ของทุน 
ของประเทศ ซึ่ งรวมถึงทุนมนุษย์   
ทุนทางปัญญา ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นการที่เรา 
ทำวิสัยทัศน์ออกมาให้คนทั่วไปเข้าใจ 
เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งหวังให้ม ี
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
 แน่นอนว่าในการจัดทำแผนต้องเริ่มร่างจากการ 
ศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งสภาพัฒน์ได้มี  
การติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรอบด้าน 
ในมิติต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งมีการศึกษาสภาพแวดล้อม 
ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวกับด้านความรู้  
งานวจิยั และการรบัฟงัความคดิเหน็ ซึง่ในสว่นของการรบัฟงั 
ความคิดเห็นเป็นสิ่งที่อยู่ต่อเนื่องในกระบวนการของเรา 
มาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ที่เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา และการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น 
ที่มาจากรอบด้าน ดังนั้นจะมีขั้นตอนที่ยกร่างแผนขึ้นมา  
และนำไปรับฟังความคิดเห็น ทั้งในกลุ่มของคณะรัฐมนตรี  
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานนอกภาครัฐ  
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือได้ว่าภาคประชาชน 
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ด้วย
 ประกอบกับในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สภาพัฒน์ 
ได้เปิดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการจัดทำ 
ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปูประเทศผา่นทางเวบ็ไซต์ 
ของสำนกังานฯ อเีมล และชอ่งทางอืน่ ๆ  ทีใ่หส้ง่ความคดิเหน็ 
เขา้มาไดผ้า่นทกุชอ่งทางอยา่งกวา้งขวาง ซึง่แตกตา่งจากเดมิ 
ที่เป็นเพียงแค่ลักษณะของการเขียนจดหมายเข้ามาแสดง 
ความคิดเห็นหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเท่านั้น 
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เหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อประเทศชาติและประชาชน  
อีกทั้งได้มีการอธิบายเพิ่มเติมถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศว่าเป็นอย่างไร ซึ่งหลังจากที่เราได้ 
อธบิายใหฟ้งั สว่นใหญก่จ็ะเหน็ดว้ยวา่เปน็แผนดทีีน่า่จะทำ  
และได้มีการเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมลงไปในแผนด้วย 
 หลังจากนั้นจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดทํา 
ยทุธศาสตรช์าตแิละคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นตา่ง ๆ   
ขึน้มาดำเนนิการในรายละเอยีดตอ่ไป จะเหน็ไดว้า่สภาพฒัน์ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่แรก 
ที่ริเริ่มให้มีการดำเนินการโดยมติคณะรัฐมนตรี การเขียนแผนต่าง ๆ อย่างเช่นแผนพัฒนาฯ แม้ว่า 

เราจะเขียนแผนออกมาดีอย่างไร ก็จะต้องมีการทบทวน 
อย่างสม่ำเสมอถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทั้งในปัจจุบันในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติเองจึงต้องมีการทบทวนอย่างน้อยในทุก ๆ  
๕ ปี เพื่อให้สามารถนำไปสู่เป้าหมายระยะยาวอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

ใชค้วามเปน็สภาพฒันเ์ดนิสายสรา้งความเขา้ใจ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
 การเขียนแผนอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็น 
ความเชี่ยวชาญและอาชีพของเราที่ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่จะ 
มีผลกระทบกับประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่แล้ว  
ความท้าทายในช่วงของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
คือการที่จะต้องไปอธิบาย นำเสนอ ให้ทุกฝ่ายยอมรับ  
เพราะนบัวา่เปน็ครัง้แรกทีจ่ะมกีารประกาศใชย้ทุธศาสตรช์าต ิ 
๒๐ ปี นับได้ว่าเป็นแผนที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 หลังจากที่ ได้ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
ขึ้นมา อาจจะกล่าวได้ว่าสภาพัฒน์ได้เดินสายอธิบายว่า  
“ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร” ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีทั้ง 
กลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แม้ในกลุ่มที่เห็นด้วยเองยังม ี
ความคิดเห็นในมุมมองของการที่อยากจะให้ประเทศพัฒนา 
ในรูปแบบต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป เราจึงใช้กลยุทธ์ 
ในการดำเนินงานคือใช้ความเป็นสภาพัฒน์ ที่มีการทำงาน 
ด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความเป็นกลาง 
ทีไ่มไ่ดม้ผีลประโยชนจ์ากฝา่ยใด หรอืเขา้ขา้งใคร ยดึประโยชน ์
ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 
 เราได้อธิบายให้ เห็นถึ งความท้ าทาย หรือ 
เพราะเหตุใดแผนและวิสัยทัศน์ที่เขียนในยุทธศาสตร์ชาติ 

ถ่ายทอด “ยุทธศาสตร์ชาติ” สู่แผนพัฒนาฯ 
สร้างกลไกสู่การปฏิบัติจริง 
 เ มื่ อ สภ าพัฒน์ เ ป็ นหน่ ว ย ง านที่ ย ก ร่ า ง ทั้ ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ที่มีการประกาศใช้ ในช่วง 
ป ี๒๕๖๑-๒๕๘๐ และแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ ซึง่ประกาศใช้ 
ในชว่งป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ สภาพฒันแ์ละหลายฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึ่งเห็นว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่ใช้ในช่วงปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ควรปรับให้มีความพิเศษที่ยืดออกไปอีก ๑ ปี  
ให้ครอบคลุมถึงปี  ๒๕๖๕ ด้วย ซึ่ งต่อมาได้ระบุ ใน 
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังคงใช้แผนฯ ๑๒ ต่อไป 
จนถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จากนั้นจะเป็นช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับที่ ๑๔  
ในป ี๒๕๗๑-๒๕๗๕ และฉบบัที ่๑๕ ในชว่งป ี๒๕๗๖-๒๕๘๐  
อันเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้  
 ดังนั้น แผนฯ ๑๒ จึงเป็นกลไกสำคัญลำดับแรก 
ที่เชื่อมต่อยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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ในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย  
แนวทาง และแผนงานสำคัญที่ ต้ อง 
ดำเนนิการ ทีส่นบัสนนุเปา้หมายการพฒันา 
ใหเ้กดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยยงัคง 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นปรัชญานำทางในการกำกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีสมดุล
 แผนพัฒนาฯ จะช่วยกำหนดว่า 
ในทุก ๕ ปีเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อนำไป 
สู่เป้าหมายระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์  
๒๐ ปี เช่น แผนฯ ๑๒ ต้องตอบโจทย์ 
ในช่วง ๕ ปีนี้ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลง 
อะไร รายไดเ้พิม่ขึน้ในระดบัไหน ภาวะโลกรอ้นจะมากระทบ 
เรือ่งของปา่ นํา้ หรอืเรือ่งของการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
เท่าไร หรือความเหลื่อมลํ้าจะลดลงได้เท่าไร อย่างไร  
แผนก็จะฉายภาพว่าในช่วงของ ๕ ปีแรก เราควรที่จะได้ 
เป้าหมายระดับประเทศเหล่านี้ระดับไหน และรู้ว่าอะไร 
คือสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นในแผนฯ ๑๒  
โดยเชื่อมโยงกับแผนของกระทรวงต่าง ๆ ที่เป็นแผนลูก 
หรือเป็นแผนรายสาขาว่าจะต้องทำอะไร โดยมีกลไก 
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะเป็นภาคบังคับ หรือมีกลไกที่มา 
จากรั ฐ ธรรมนูญมาช่ วยกำกับ ให้ มี ความ เชื่ อม โยง 
จากแผน ๒๐ ปี มาสู่ ๕ ปี มาสู่แผนกระทรวงต่าง ๆ หรือ 
แผนปฏิบัติในระดับจังหวัดและพื้นที่ต่าง ๆ

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนฯ ๑๒ 
 เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันย์ทุธศาสตรช์าต ิ“ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ จงึมปีระเดน็การพฒันาทีส่อดคลอ้ง 
กบัยทุธศาสตรช์าต ิ๖ ดา้น คอื หนึง่ ดา้นความมัน่คง สอง ดา้น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สาม ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สี่ ด้านการสร้าง 
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ห้า ด้านการสร้างการ 
เตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม หก ดา้นการ 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 และได้เพิ่มอีกสี่ปัจจัยในเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่อง 
สำคัญ และน่าจะเป็นจุดขับเคลื่อนหรือจุดเริ่มต้นที่จะต้อง 
ดำเนินการในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คือ หนึ่ง การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  สอง การพัฒนา 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม  สาม การพฒันา 
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และสี่ ด้านความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยรวมแล้วแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่๑๒ จงึม ี๑๐ ยทุธศาสตร ์เพือ่ใหต้อบสนองกบับรบิท 
การพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ ๑๒
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ด้วยเหตุนี้  การพัฒนาประเทศในระยะของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แตกต่าง 
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ในลักษณะ 
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์มีการกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง 
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็น 
รูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ 
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม ขณะเดยีวกนัไดก้ำหนดกลไก 
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับ 
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  
นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 308



 ส่วนประเด็นการพัฒนาสำคัญที่จะ 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 
แผนฯ ๑๒ คือ การมียุทธศาสตร์ของการ 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่ งต่างจาก 
ในอดตีทีเ่นน้การแกไ้ขปญัหาความยากจน ทัง้นี ้ 
การลดความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย 
เวลา อาจจะทำไม่สำเร็จทันทีในช่วงแผนฯ ๑๒  
แต่ถ้าทำอย่างจริงจังต่อเนื่อง จะเห็นการ 
เปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างแน่นอน
 สาเหตุสำคัญของความเหลื่อมล้ำ 
ในมิติต่าง ๆ มีหลายประการ แต่ที่สำคัญ ได้แก่  
ความเหลื่ อมล้ ำด้ านการศึกษา มีคนไทยส่วนน้อย 
ที่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับและมาตรฐานสูง  
ซึ่งคนที่เข้าถึงส่วนใหญ่มีฐานะดี เมื่อเรียนจบสามารถ 
หางานดี ๆ ได้ และเชื่อมโยงไปถึงการมีโอกาสการมี 
รายไดส้งูดว้ย การลดความเหลือ่มลำ้ดา้นการศกึษาจงึเปน็ 
คานงัด หรือ Game Changer ที่สำคัญ ขณะเดียวกัน 
หากเกิดกระบวนการที่ทำให้ภาครัฐบาลและทุกภาคส่วน 
ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นดิจิทัล เพราะขยาย 
โอกาสให้กับคนกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึงจะเป็นอีกคานงัดหนึ่ง 
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้วยเช่นกัน
 นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องอื่น ๆ อาทิ  
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และการบริการภาครัฐ ซึ่งต้อง 
แก้ไขให้ทุกคนเข้าถึง โดยเฉพาะคนที่อยู่ระดับล่างมีโอกาส 
ที่จะทำธุรกิจหรืออาชีพเท่าเทียมกันมากขึ้น และพัฒนาไปสู่ 
คนมีรายได้ปานกลาง หากภาครัฐสามารถทำให้ทุกคน 
เข้าถึงได้โดยทั่วถึง ไม่เกิดความแตกต่าง จะเป็นกลไกหนึ่ง 
ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้  

การปฏิรูปประเทศ ๑๐ มือ ประสาน ๑๐ ทิศ
 เรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นอีกเรื่องที่สภาพัฒน์ 
รับมาดำเนินการ โดยมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฯ รัฐบาลได้ 
มอบมาที่สภาพัฒน์เนื่องจากเป็นหน่วยงานดูแลในส่วน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ๕ ปีที่สอดคล้องกัน 
อยู่แล้ว ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศจะต้องใช้ความเป็น 
สภาพัฒน์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม  
คือนอกจากจะเป็นคลังสมองแล้ว ยังต้องมีการประสาน 
การทำงานกับส่วนต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบ  
“๑๐ มือ ประสาน ๑๐ ทิศ” ความยากจะอยู่ที่การปฏิรูป 
ประเทศนั้นจะเป็นในลักษณะการทำงานกับคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งแต่ละชุด 
มีวิธีการและแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป 
 ผมจำได้ว่าเป็นภารกิจหนักมากสำหรับเจ้าหน้าที่ 
สภาพัฒน์ในช่วงนั้น ผมจึงต้องให้กำลังใจและอธิบาย 
ให้เข้าใจว่ายุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่อง 
ที่สำคัญต่อประเทศชาติ และสำคัญต่อสภาพัฒน์ของเราด้วย  
ซึ่งถ้าหากรัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ 

ในการทำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
เราคงเหมือนถูกลดบทบาทหรือหมดความสำคัญ 
ลงไป แต่ว่าทั้งรัฐบาลและสังคมให้ความมั่นใจ 
ให้สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เราจึงต้อง 
ทำใหเ้ตม็ทีแ่ละทำใหส้ำเรจ็ ในทีส่ดุแผนการปฏริปู 
ประเทศก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  
๖ เมษายน ๒๕๖๑ และยุทธศาสตร์ชาติประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม  
๒๕๖๑
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การปรับปรุง พ.ร.บ.สภาพัฒน์ 
 ในช่วงนั้นได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วย  
เริม่มาจากการจดัทำยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ 
ที่คงไม่สามารถนำไปปฏิบัติทั้งหมดได้สำเร็จภายใน ๔-๕ ปี  
ซึ่งบางประเทศใช้เวลาเปลี่ยนแปลงประเทศหลายปี จึงต้อง 
มีหน่วยงานมาดูแลในระยะยาว และท้ายที่สุดรัฐบาลเห็นว่า 
สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับผิดชอบ 
ในการจดัทำยทุธศาสตรฺช์าตแิละการปฏริปูประเทศดงักลา่ว 
ข้างต้น การได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญนี้ เราเห็นว่า 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาก  
จึงเห็นควรต้องปฏิรูปสภาพัฒน์ โดยเรื่องสำคัญคือจะต้อง 
แกไ้ขพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงจนสามารถ 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อมา
 ตามที่คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาตมิเีรือ่งตา่ง ๆ  ทีต่อ้งพจิารณามากขึน้ จงึตอ้ง 
เพิม่กรรมการเพือ่ความครบถว้นของความเหน็ในแตล่ะดา้น  
ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มคณะกรรมการสภาพัฒน์โดยตำแหน่ง 
ในด้านต่าง ๆ เข้ามา รวมแล้วประกอบด้วย ปลัดกระทรวง 
การคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย และใหเ้ลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 อีกทั้งคณะกรรมการชุดเดียวอาจจะไม่เพียงพอ 
กบัภารกจิตา่ง ๆ  ทีเ่พิม่มากขึน้ จงึไดป้รบัใหม้คีณะกรรมการ 
ชุดย่อยที่ให้นโยบายหรือมีอำนาจพิจารณาเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเทียบเท่าคณะกรรมการชุดหลักเพิ่มเข้ามา 
ดูแลในแต่ละด้าน นอกจากนั้น อาจมีกรรมการพิเศษ 
เฉพาะเรื่อง เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความยุ่งยากด้านเทคนิค 
ได้ด้วย 
 ท่านวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น  
ได้ให้ความเห็นว่า “พ.ร.บ. นี้ทำให้สภาพัฒน์มีรูปแบบ 
การทำงานทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ คอืมกีรรมการทีท่รงคณุวฒุิ 
หลายชุดมีลักษณะคล้ายสภา อีกทั้งคนยังเรียกสภาพัฒน์ 

ติดปากอยู่แล้ว พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ซึ่งนับว่า 
เป็นจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพัฒน์ด้วย และเป็นระบบ 
ที่ต่างจากคณะกรรมการสภาพัฒน์ที่เคยเป็นมาในอดีต  
อาจดคูลา้ยกบัคณะกรรมการกฤษฎกีา ทีก่ฎหมายแตล่ะเรือ่ง 
จะมีกรรมการเฉพาะด้านพิจารณาก่อนจะนำเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี 
 พระราชบญัญตัฯิ ทีป่รบัปรงุใหม ่มกีารปฏริปูทีส่ำคญั 
อีกเรื่องคือ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีเป้าหมายจะทำให้เรา 
เป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราต้องใช้องค์ความรู้ 
ที่มากกว่าเดิม และนับเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้ประสบ 
ผลสำเร็จ 
 เพราะฉะนั้นสภาพัฒน์เองต้องปรับปรุงองค์ความรู้  
จงึคดิวา่นา่จะตอ้งจดัตัง้หนว่ยงานทีม่คีวามคลอ่งตวั ทีส่ามารถ 
ใช้งบประมาณหาความรู้ หรือแนวคิดจากต่างประเทศ  
ที่อยู่ในแนวคิดหรือองค์กรแนวหน้ามาก ๆ มารวบรวม 
เป็นองค์ความรู้ไว้ใช้ในการเขียนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนฯ ๕ ปี ให้สำเร็จ จึงเกิด 
การพิจารณาให้มีการจัดตั้งสำนักวิจัยหรือหน่วยงาน 
ที่จะมาคอยสนับสนุนภายใต้สภาพัฒน์ ซึ่งนับได้ว่าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงสำคัญของการปฏิรูปสภาพัฒน์ที่มีผล 
ต่อเนื่องมาถึงตัวของ พ.ร.บ.สภาพัฒน์ด้วย 
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 ทัง้นี ้การทีส่ภาพฒันไ์ดร้บัมอบหมายภารกจิเพิม่เตมิ 
ในเรือ่งยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ คณะรฐัมนตรี 
ได้อนุมัติให้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ ๘๘ ตำแหน่ง  
จากเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ ๔๗๓ คน ซึ่งถือว่ารัฐบาล 
ให้ความสำคัญ และเป็นการเพิ่มจำนวนบุคคลากรจำนวน 
ที่ค่อนข้างมากที่ไม่เคยได้เพิ่มมานาน

ความประทับใจในคนสภาพัฒน์
 คนสภาพัฒน์เปรียบเสมือนมันสมองของชาติ  
ที่ทำงานใฝ่หาความรู้ เวลามาทำงานเหมือนกับเจอทุกคน 
ทีค่ดิอยูต่ลอดเวลาในทกุ ๆ  วนัทีต่ืน่มาทำงานวา่ “จะพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร” ซึ่งผม 
มีความประทับใจในความทุ่มเทของคนสภาพัฒน์ อีกทั้ง 
ยังทำงานกันหนักมาก และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
อยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นนักวิชาการมืออาชีพที่มีการ 
ใฝ่หาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ความโปร่งใสไม่มี 
การแสวงหาผลประโยชน์และการทุจริต ยึดความถูกต้อง 
และผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 ในชว่งทีผ่มดำรงตำแหนง่เลขาธกิารฯ หนึง่ในโจทย ์
ที่สำคัญของผมในตอนนั้น คือการพยายามที่จะทำให้ 

เจ้าหน้าที่มีความสมดุลในชีวิต จึงได้มีการริเริ่มกิจกรรม 
หลาย ๆ อย่าง ทั้งด้านกีฬาและดนตรีให้กับคนสภาพัฒน์

ทิศทางการทำงานของสภาพัฒน์ในอนาคต
 ในอนาคตผมคิดว่าสภาพัฒน์มีทั้งความโชคดี 
และความท้าทาย ซึ่งเราได้มีการปฏิรูปสภาพัฒน์รองรับไว้  
หนึ่งเรื่องขององค์ความรู้ ปัจจุบันเป็นช่วงที่สิ่งต่าง ๆ  
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ เชน่ ผลกระทบทางเทคโนโลย ี 
(Technological Disruption) การวางแผนของสภาพัฒน์ 
ต้องล้ำหน้า หรือไปช่วยสังคม เตรียมพร้อมในสิ่งที่คนอื่น 
ยังไม่ได้คิด เพราะฉะนั้นเรื่องความรู้จึงมีความสำคัญ 
ตอ่การพฒันา เราตอ้งใชใ้นสว่นของสำนกัวจิยั ซึง่เปดิโอกาส 
ให้เรามากขึ้น ใน พ.ร.บ.สภาพัฒน์ได้เขียนไว้ชัดเจนว่า 
สภาพัฒน์ต้องหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจจ้างบุคคลทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หรือสถาบัน 
แห่งใดโดยอนุมัติให้สภาพัฒน์มีระเบียบพิเศษที่คล่องตัวได้  
เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือปฏิบัติงานในเรื่องใด 
เปน็พเิศษทีต่อ้งการความรวดเรว็และความเชีย่วชาญเฉพาะตวั 
ของบุคคลหรือสถาบันนั้นมาปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ 
 สอง เรือ่งขอ้มลู ณ ปจัจบุนัเปน็โลกของการจดัเกบ็ 
และใชข้อ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) ขณะนีไ้ดม้กีารรเิริม่ทำกนั 
หลายหนว่ยงานมากขึน้ แตย่งัไมส่ามารถทีจ่ะเชือ่มโยงกนัได ้
เท่าที่ควร แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานอาจจะเกิดขึ้น พอมีข้อมูล 
มากขึ้น ทางสภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทั้งวางแผน 
และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตลอดจนแปลงออกมา 
เป็นมาตรการต่าง ๆ หรือเรื่องที่ควรทำ ยิ่งควรที่จะนำมา 
เชื่อมโยงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นการ 
เตรียมคนให้รองรับในด้านนี้ไว้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก่อน 
เรามนีกัทำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร ์นกับญัชปีระชาชาต ิ 
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ค่อนข้างที่จะใช้ข้อมูลได้ดี เรื่องนี้ควรเตรียมทั้งคนและข้อมูล 
 สาม การเขยีนแผนฯ ตอนนีแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
ทีม่กีรอบยทุธศาสตรช์าต ิมเีปา้หมายระยะยาวและถา่ยทอด 
ออกมาในระยะ ๕ ปี ส่วนสิ่งที่จะเกิดเร็ว ๆ นี้คือการจัดทำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งต้อง 
มาดูว่าใน ๕ ปีต่อไปของยุทธศาสตร์ชาติจะมีสิ่งใดที่เรา 
ควรเร่งทำ นอกจากนั้นควรประเมินกระบวนการและกลไก 
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป และการขับเคลื่อนไปสู่ 
การปฏิบัติทั้งหมดด้วย ว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงเพื่อให้ 
เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ดีขึ้น

ผลงานที่ภาคภูมิใจเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกคนในสภาพัฒน์ 
 ผลงานทั้งหมดนั้น ผมไม่ได้ทำคนเดียว ผมมองว่า 
เป็นผลงานของทุกคนในสภาพัฒน์ ส่วนความประทับใจ 
สว่นตวัทีภ่าคภมูใิจ คอืในโอกาสทีไ่ดท้ำหนา้ทีแ่ทนสภาพฒัน ์ 
เปน็ประธานในพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
พระบรมมหาราชวงั เมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ นบัไดว้า่ 
เป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิต ซึ่งในช่วงนั้นสื่อมวลชนต่าง ๆ  
ที่เขียนถึงเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ 
พระราชา ก็ได้เขียนถึงบทบาทสภาพัฒน์และเลขาธิการ 
สภาพัฒน์ด้วย 

๗๐ ปี สภาพัฒน์ ต้องพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง
 ผมมีความรู้สึกยินดีที่สภาพัฒน์ซึ่งถือได้ว่าเป็น 
หนว่ยงานหลกัของประเทศกอ่ตัง้มานานถงึ ๗๐ ป ีซึง่นัน่ไมใ่ช ่
สิ่งที่คนสภาพัฒน์พูดกันเองว่าเป็นหน่วยงานหลัก แต่เป็น 
สิ่งที่เราได้ยิน เป็นสิ่งที่สังคมคิด และยอมรับในสภาพัฒน์  
เรือ่งของการพฒันานัน้จรงิ ๆ  แลว้ไมม่วีนัจบ ทกุอยา่งมกีาร 
เปลีย่นแปลงและมสีิง่ทีต่อ้งพฒันาสำหรบัคนและประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นความท้าทายว่า  
หน่วยงานเองจะมีการดำรงความสำคัญและทำงานที่เป็น 
ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนือยา่งไร จงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุตวั 
ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
 สภาพฒันเ์องตอ้งปรบัปรงุตวั ศกึษาสภาพแวดลอ้ม 
ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้วา่สิง่ใดทีจ่ะสามารถนำมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
แก่หน่วยงาน หรือสิ่งใดที่จะทำให้สภาพัฒน์เองมีข้อเสนอ  
หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่จะสามารถนำคน สังคม และนโยบาย 
ของประเทศพัฒนาไปในทิศทางต่าง ๆ หรือทำให้เกิด 
เป็นเครื่องมือที่จะสามารถต่อยอดการพัฒนาออกไป  
ใหส้ิง่เหลา่นัน้เกดิขึน้มารองรบัความเปลีย่นแปลงของประเทศ  
ให้สามารถเจริญเติบโตและมีความยั่งยืน ต้องฝากไว้ว่า  
เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้ จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความรู้ต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน คิดพัฒนาตัวเอง พัฒนา 
องค์กร และต่อยอดไปถึงการพัฒนาประเทศต่อไปให้ได้
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ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๖

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
และวางแนวทางแผนฯ ๑๓



 ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๖  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเมื่อประกาศใช้ 
พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑  
จึงเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาฯ

 ท่านเป็นเลขาธิการฯ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  
กล่าวคือ ในระดับโลก อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลอย่างชัดเจน 
ต่อรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตทางสังคม และกิจกรรม 
ทางการเมืองของผู้คน ขณะที่ในประเทศไทย นับแต่การเข้าสู่อำนาจ 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มาพร้อมกระแสการปฏิรูป 

ประเทศ สง่ผลใหเ้กดิคณะกรรมการปฏริปูประเทศและแผนการปฏริปูประเทศ ๑๑ ดา้น อกีทัง้ม ี“ยทุธศาสตรช์าต ิ
๒๐ ปี” ซึ่งเป็นการวางแนวทางพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของไทย ซึ่งทั้ง ๒ ส่วนนี้  
สภาพฒันท์ำหนา้ทีเ่ปน็สำนกังานเลขานกุาร นอกจากนี ้ยงัมคีวามเปลีย่นแปลงภายใน คอืการปรบัปรงุพระราชบญัญตั ิ
สภาพัฒน์ที่มีผลต่อโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร เปลี่ยนรูปแบบจากคณะกรรมการเป็นสภา 

 ภายหลังเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๓ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ  
กรรมการกฤษฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ 
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

“เลขาธิการสภาพัฒน์” ในยุคแห่งความ 
เปลี่ยนแปลง
 ผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ 
แต่อยู่มาวันหนึ่ ง ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ปี  ๒๕๖๑  
ก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาอยู่ที่นี่  
ต้องมารับหน้าที่หลายอย่าง ถือเป็นความท้าทายในการใช้ 
โอกาสสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อทำงานบางอย่าง 
ไว้ให้สภาพัฒน์ โดยผมเข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่ประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง และมีกระแส 
เรื่อง “การปฏิรูปประเทศ” ปฏิรูประบบบริหารราชการ 
แผน่ดนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จำเปน็ตอ้งม ี“ยทุธศาสตรช์าต”ิ  
เพื่อวางแนวทางเรื่องการพัฒนาให้มีระยะเวลายาวนานขึ้น  
จากเดิมที่วางแผนพัฒนา ๕ ปี กลายเป็น ๒๐ ปี ทั้ง ๒ โจทย์ 
ทีเ่กดิขึน้ เปน็โจทยท์ีอ่ยูใ่นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จากนั้นก็ เกิดคำถามว่าใครจะทำหน้าที่ฝ่ าย 
เลขานุการในการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลในขณะนั้นมองว่าน่าจะ 
เป็นสภาพัฒน์ จึงคงอยากได้ใครสักคนมาช่วยจัดองค์กร  
โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กร (organization  
transformation) ให้รองรับภารกิจใหม่และโจทย์ใหม่ ๆ  
ทีม่คีวามทา้ทายของประเทศ ซึง่คงเปน็เหตผุลหนึง่ทีร่ฐับาล 
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ต้องการให้ผมมาทำหน้าที่นี้ เพราะผม 
เคยทำงานเกีย่วขอ้งกบัการวางยทุธศาสตร ์
และการขับเคลื่อนระบบราชการมาก่อน  
 การทำงานเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รนัน้  
ผมเข้าใจว่าสภาพัฒน์เป็นสำนักงานเก่าแก่ 
ปีนี้เป็นปีที่ ๗๐ องค์กรที่อยู่เป็นต้นไม้ใหญ่  
มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องกันมา ย่อมมี 
วฒันธรรมองคก์ร ระบบระเบยีบการทำงาน 
ของตั ว เอ งที่ สั่ ง สมมา เป็ น เวลานาน  
การปรับตัวองค์กรจึงต้องทำหลายอย่าง  
ตอนทีผ่มเขา้มา เปน็ชว่งทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุ 
พระราชบัญญัติสภาพัฒน์ ปรับโครงสร้างการบริหารงาน  
รับคนทำงานเพิ่ ม เติม  เพื่ อ ให้สภาพัฒน์ตั้ งหลักกับ 
การทำงานใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 
กับการปฏิรูปประเทศ และยังได้เปลี่ยนชื่อสำนักงาน  
ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ  เครืองาม บอกว่า ไหน ๆ  
ใครก็เรียกสภาพัฒน์อยู่แล้ว ทำไมเราไม่กลับไปใช้ชื่อเดิม 
ซึ่งเป็นชื่อแรกตั้ง 
 นอกจากนัน้ การเปลีย่นรปูแบบจากคณะกรรมการ 
มาเปน็สภา กเ็พือ่จะมอีงคป์ระกอบของผูค้นทีห่ลากหลาย 
มากขึ้น เพราะเดิมกรรมการสภาพัฒน์อาจเป็นบรรดา 
ผู้ ใหญ่ที่ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ตอนนี้ 
เราพยายามเปิดกว้าง มีองค์ประกอบของบุคคลที่จะช่วย 
ให้สภา เป็นที่รวมของคนที่มีความคิดหลากหลาย เพื่อจะ 
ได้ให้มุมมองในการวางแผนพัฒนาประเทศที่รอบด้าน 
กว่าเดิม 

“สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา” 
เรือเล็กสารพัดประโยชน์
 สภาพัฒน์เราเปรียบเหมือนเรือใหญ่ คล้ายกับ 
เปน็เรอืเอีย้มจุน๊ จะโยกซา้ยโยกขวาทกีค็อ่นขา้งลำบาก ดงันัน้  
เมือ่ไดร้บัมอบหมายภารกจิเพิม่เตมิในสว่นของยทุธศาสตรช์าต ิ
และการปฏิรูปประเทศ เราจึงพยายามเปลี่ยนตัวเองโดยเริ่ม 
จากการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับกระบวนการทำงาน  
ปรับวิธีการทำงานและปรับระบบคน 
 สำหรับการปรับโครงสร้าง ได้จัดหน่วยงานใหม่  
เพิ่มเติมกองที่จะต้องขับเคลื่อนงานขึ้นมาหลายกอง  
โดยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ 
ท่านก่อน ๆ และกรรมการสภาพัฒน์ในช่วงนั้น ท่านบอกว่า 
คงถึงเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่างในสภาพัฒน์แล้ว  
เพราะภารกจิของเราทกุวนันี ้ลำพงัแคท่ำงานประจำกเ็ตม็มอื 
กันอยู่แล้ว ครั้นจะอยากให้สภาพัฒน์ทำหน้าที่ใหม่ ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการมองยุทธศาสตร์  
ซึ่งจำเป็นต้องมองภาพอนาคตระยะยาว  
(foresight) มากขึ้น หากใช้องค์กรที่มีอยู่ 
ในปจัจบุนัอาจจะลำบาก จงึมขีอ้แนะนำใหเ้รา 
หารูปแบบใหม่ว่าจะทำอย่างไรที่จะมีอีก 
สกัหนว่ยหนึง่ทีม่คีวามคลอ่งตวั ไมต่อ้งรบัโจทย ์
งานประจำจากรัฐบาล หรือต้องทำการบ้าน 
ส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นทุกสัปดาห์  
ซึ่งเราได้ศึกษาหลายรูปแบบ 
  ในที่สุดตกลงใจว่าคงต้องแยก 
บางส่วนของสภาพัฒน์ออกไปในลักษณะ 
ที่จะเป็นหน่วยงานวิจัยเชิงนโยบาย มองภาพ 
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อนาคต ต้องการความเป็นอิสระพอสมควร และหลุดจาก 
กฎระเบียบของทางราชการ จึงได้เสนอให้จัดตั้ง “สถาบัน 
นโยบายสาธารณะและการพัฒนา” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้ 
มลูนธิพิระยาสรุยิานวุตัร เพือ่ใหเ้กยีรตทิา่นพระยาสรุยิานวุตัร  
สถาบันนี้เปรียบเหมือนเรือเล็ก มีความคล่องตัวสูง  
สามารถบุกไปค้นหาสิ่งแปลกใหม่ และเราหวังว่าจะเป็น 
พื้นที่ถ่ายเทผู้คนของสภาพัฒน์ด้วย เช่น วันหนึ่งไปอยู่ 
ในเรือเล็ก ศึกษาวิจัยค้นหานวัตกรรม แล้ววันหนึ่งก็กลับมา 
อยู่ที่สำนักงานใหญ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้กลับไปกลับมา  
ดงันัน้ นอกจากสถาบนัจะมภีารกจิคดิเรือ่งใหม ่ๆ  แลว้ ยงัเปน็ 
ที่ฝึกงานของข้าราชการสภาพัฒน์ด้วย

คนสภาพัฒน์ต้องเปิดกว้าง พร้อมทำงาน 
ข้ามสายงาน
 เรื่องต่อมา คือการปรับกระบวนการทำงาน 
เนื่องจากเราเป็นองค์กรเก่า จัดตั้งขึ้นตามแบบแผนของ 
การบรหิารราชการแผน่ดนิทีผ่า่นมาอยา่งตายตวั มโีครงสรา้ง 
ลดหลั่นตามสายบังคับบัญชา มีสายงาน มีการกำกับดูแลกัน 
อย่างดี ซึ่งมีข้อดี แต่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตนั้น  
บางครั้งการทำงานต้องประสานกันมากกว่าสายงานเดียว 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จะมองเศรษฐกจิออกจากสงัคมกค็อ่นขา้ง 
ลำบาก เพราะบางประเด็นต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้น  
การจัดสายงานลักษณะเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ เพราะงาน 
ของสภาพัฒน์เป็นงานเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ 
หลายด้าน เมื่อผมมาที่นี่จึงพยายามจัดองค์กรในลักษณะ 
เป็นทีมงานข้ามสายงาน หรือ  cross-functional team 
มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนัก 
ในสภาพฒันเ์ดมิ แตก่ไ็ดร้บัเสยีงตอบรบัคอ่นขา้งด ีเพราะผูค้น 
ที่สภาพัฒน์อยากมีความท้าทาย อยากทำงานข้ามสายงาน  
และทดลองทำ policy lab ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน
 อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความคิดเห็นมา คือสภาพัฒน์ 
ยังค่อนข้างทำงานในระบบปิด ไม่ค่อยทำงานกับเครือข่าย 
ภายนอก แม้ในระยะหลังจะเริ่มเปิดตัวเองมากขึ้น แต่อาจ 
ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ต่อไปนี้จะพยายามขยับให้มีการเรียนรู้ 
งานจากภายนอกมากขึน้ นอกจากทำงานขา้มสายงานภายใน 
สำนักงานแล้ว จะส่งเสริมให้ทำงานกับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสงัคมมากขึน้ดว้ย ซึง่ความจรงิสภาพฒันน์ีแ่หละ 
เป็นตัวจุดประกาย การทำงานในลักษณะนี้ แต่เวลาเรา 

ปฏิบัติเองจริง ๆ อาจไม่ได้ดึงภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกัน 
ทำงานมากนัก จึงต้องพยายามปรับระบบการทำงาน 
ให้มีลักษณะเปิดและรองรับการทำงานข้ามสายงานมากขึ้น  
เช่น ครั้งแรก ๆ อาจแค่หมุนเวียนตำแหน่งภายในกอง 
หรอืภายในสายงาน จากนัน้คอ่ยขา้มสายงาน และอกีหนอ่ย  
ถ้าเป็นไปได้ อาจไปทำงานที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงาน 
ราชการอื่นสัก ๑-๒ ปี แล้วค่อยกลับมาที่สภาพัฒน์  
เพือ่จะทำใหเ้รามองภาพการพฒันาประเทศไดก้วา้งขวางขึน้  
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา ๒ ปีเศษที่ผมอยู่ที่สภาพัฒน์ 
คงทำเรื่องเหล่านี้ไม่จบ ได้เพียงแต่สร้างแนวทางไว้  
และหวังว่าคงจะได้รับการสานต่อไป เพื่อจะเปิดสภาพัฒน์ 
ของเราให้กว้างขวางขึ้นในอนาคต  

เขียนแผนฯ ๑๓ ให้เฉียบคม 
สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ
 คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้น คือเมื่อมียุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเชื่อมและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ อย่างไร โดยในช่วง 
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จะเป็นช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
และเปน็ชว่งระยะที ่๒ ของยทุธศาสตรช์าตแิละแผนแมบ่ทฯ  
ผมได้บอกทุกคนในสภาพัฒน์ว่าเราต้องแยก ๒ ส่วนนี้ 
ออกจากกันให้ชัดเจน เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติมองภาพ 
ระยะยาว ๒๐ ปี และกำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทย 
ต้องพยายามหลุดพ้นจากกับดักของประเทศกำลังพัฒนา 
ไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งแน่นอน ในช่วง ๕ ปีแรก 
อาจมีปัญหาขลุกขลักบ้าง หลายเรื่องดำเนินการได้ไม่เต็มที่  
ทำใหเ้ปา้ทีว่างไวอ้าจไมบ่รรลผุลทัง้หมด ดงันัน้ ตอ้งประเมนิ 
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ในช่วงครึ่งแผนดูว่าจุดไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเพิ่มเติม และ 
ที่สำคัญ เป้าหมายใน ๕ ปีต่อไปคือปี ๒๕๗๐ นั้นคืออะไร  
ผมจึงพยายามบอกทีมงานสภาพัฒน์ว่าในการจัดทำ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เราต้องมีโจทย์ที่คมมากขึ้น  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตอ้งสามารถชีน้ำใหไ้ดว้า่ยทุธศาสตรช์าติ 
และแผนแม่บทฯ ที่จะโฟกัสในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ ควรเป็นเรื่องอะไร 
 จากที่ประเมินเบื้องต้น พบว่าเราผ่านรูปแบบ 
การพัฒนามาหลากหลายมาก ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัแรก ๆ  ทีส่รา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน ถดัมาเนน้เรือ่งการผลติ 
เพือ่ทดแทนการนำเขา้ ตอ่มาเนน้เรือ่งปจัจยัพืน้ฐาน จากนัน้ 
เน้นเรื่องการส่งออกเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนา (export-led  
Growth) กอ่นจะมาเนน้เรือ่งใชค้นเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา  
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างระบบเศรษฐกิจสังคมไทยยังติดอยู่ 
กับการเน้นการส่งออกสินค้าไม่กี่รายการ พอเกิดสงคราม 
ทางการค้าขึ้นในขณะนี้ เราจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
 ดังนั้น โจทย์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คือ 
การปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
อีกครั้งหนึ่ง คำถามคือจะปรับไปเป็นอะไร เราจำเป็น 
ต้องหาจุดเด่นของประเทศให้เจอเพื่อแสวงหาโอกาส  
ซึ่งคงหนีไม่พ้นการเน้นภาคบริการให้มากขึ้น ทั้งส่วน 
ของเดิมที่เรามีขีดความสามารถค่อนข้างสูงและมีความ 
ได้เปรียบ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
การพัฒนาเกษตรแปรรูป และอีกส่วนคือบริการแบบใหม่ 
ที่อิงอยู่บนฐานดิจิทัล รวมทั้งหันมาเน้นเศรษฐกิจชุมชน  
(Local Economy) มากขึน้ ซึง่เราตอ้งวเิคราะหอ์กีครัง้หนึง่ 
ว่าจะเจาะในภาคส่วนใด 

   อีกเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ คือความ 
เหลื่อมล้ำและคนจนที่มีมากขึ้นในประเทศไทย  
แม้ที่ผ่านมาสภาพัฒน์จะให้ความสำคัญ แต่เรา 
ต้องโฟกัสมากขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
โดยเฉพาะสูตรคิดในยุคสมัยใหม่ที่เน้นไปที่ 
ตัวบุคคล หรือ  personal ize มากขึ้ น  
ซึ่งสภาพัฒน์ได้ เริ่มไปก่อนหน้าที่ผมจะมา 
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ เรียกว่า TPMAP  
มีการใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (big data)  
วิเคราะห์ว่าคนจนอยู่ที่ไหน จนด้วยเรื่องอะไร  
และตามเข้าไปหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุด  

เพราะความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่มิติ เศรษฐกิจ แต่ยังมี 
ดา้นมติสิงัคมอกีดว้ย ไมว่า่จะเปน็เรีอ่งการศกึษา กระบวนการ 
ยุติธรรม เป็นต้น
 ในเรือ่งการศกึษานัน้ สภาพฒันเ์คยเผยแพรร่ายงาน 
วา่จรงิ ๆ  แลว้ถา้จะถามวา่การศกึษาไทยแยก่วา่ประเทศตา่ง ๆ   
ในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจ (OECD) ที่มีการสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะ 
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่  
เพราะนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
หรือสถาบันวิทยสิริ เมธี (VISTEC) ของ กลุ่ม ปตท.  
มีคะแนนสอบ PISA สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เสียอีก  
แตก่ารทีค่ะแนน PISA ของเราตำ่กวา่ในภาพรวมกเ็ปน็เพราะ 
มโีรงเรยีนทีม่คีรทูีย่งัไมไ่ดม้าตรฐานเพยีงพอ สะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
เรามีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คนที่มีรายได้สูงส่งลูก 
ไปเรียนโรงเรียนสาธิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน 
นานาชาติ ขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่สามารถเข้าถึง 
การศึกษาที่มีคุณภาพได้ 
 ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
ต้องโฟกัสเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหา 
พวกนี้ให้จบ ซึ่งระหว่างนี้เรายังพอมีเวลา ผมได้มอบหมาย 
ให้ทีมงานทีมหนึ่งแยกส่วนออกไปคิดว่าจะทำเรื่องพวกนี้ 
อยา่งไร เพือ่หาคำตอบสำหรบัชีเ้ปา้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๓

สร้างเมืองหลัก แก้ความเหลื่อมล้ำ
 อีกเรื่องที่สภาพัฒน์ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น  
คือการพัฒนาที่ยึดพื้นที่ เราจะปล่อยให้โตเฉพาะกรุงเทพ- 
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มหานครและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor: EEC) คงไม่ได้ ดังนั้น  
ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า “เมืองหลัก” (growth pole)  
ขึน้ทัว่ประเทศ สรา้งความเขม้แขง็โดยเอาศกัยภาพของแตล่ะ 
พืน้ทีม่าตอ่ยอด สำหรบัภาคใตจ้ะเปน็ Southern Economic  
Corridor เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร  
ระนอง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ศักยภาพ 
ด้านผลผลิตปาล์มและยางพารา การพัฒนาพื้นที่สีเขียว  
และที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นประตูฝั่งตะวันตกเชื่อมโยง 
กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล 
สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ 
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
 ภาคเหนือก็เช่นกัน เราจะเน้นเรื่อง Lanna  
Creative Corridor เช่น ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย  
สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานวัฒนธรรม 
ลา้นนามาตอ่ยอดเพิม่มลูคา่ รวมถงึใหพ้ืน้ทีน่ัน้เปน็จดุพฒันา 
เชิงนวัตกรรมหลายสาขา ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะเน้นพัฒนาบริเวณจังหวัดนครราชสีมาต่อไปยังขอนแก่น 
และอุดรธานี เป็น Bio Economy Corridor เชื่อมโยง 
ความเจริญเติบโตในภาคอีสาน ขณะที่ภาคตะวันตก เช่น  

กาญจนบรุ ีราชบรุ ีจะเนน้เรือ่งผกัผลไม ้จะเหน็วา่เปน็การพฒันา 
เชิงพื้นที่ที่เราทำอย่างต่อเนื่อง และจะโฟกัสมากขึ้น เพื่อให ้
มีเมืองหลักหลายจุด ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและกระจาย 
รายได้สู่ภูมิภาคได้ดีขึ้น 
 ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะมี ๔ โจทย ์
ที่ต้องแก้ไขในขณะเดียวกัน คือ หนึ่ง สร้างอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย (S-Curve Industries) ตัวต่อไป หลังจากได้ 
ขับเคลื่อนอีอีซีไปแล้ว สอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เอาของ 
ที่เรามีอยู่ในประเทศมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจ 
สว่นใหญข่องประเทศเตบิโตได ้สาม แกป้ญัหาความเหลือ่มลำ้ 
และความยากจน และ สี่ การพัฒนาที่ยึดพื้นที่
 ทัง้นี ้หวัใจของการจดัทำแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๓  
คือต้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด 
ลักษณะเป็นความร่วมมือผลิต (co-production) 
เพราะการทำแผนแบบเดิม ๆ มีลักษณะเป็นพิมพ์เขียว  
(blueprint) คือเราเป็นคนคิดแล้วแค่ออกไปรับฟังเฉย ๆ  
ไม่ได้แล้ว ในยุคสมัยใหม่นี้ เราต้องให้ประชาชนและผู้มีส่วน 
ไดเ้สยีทกุภาคสว่นมาชว่ยกนัคดิ แตถ่า้คดิแบบไมม่โีครงสรา้ง 
เสยีเลยกอ็าจจะลำบาก ดงันัน้ การศกึษาวจิยัเพือ่เตรยีมขอ้มลู  
จะเปน็จดุทีท่ำใหก้ารรบัฟงัความคดิเหน็ การแสดงความคดิเหน็ 
หรือการคิดร่วมกัน มีทิศทางเพิ่มมากขึ้น 

สภาพัฒน์ต้องเป็นเสาหลักของบ้านเมือง
 เมือ่ยามทีบ่า้นเมอืงประสบวกิฤต สภาพฒันเ์ราตอ้ง 
เป็นที่พึ่งของรัฐบาล ประชาชนและประเทศชาติ ดังจะเห็น 
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ สภาพัฒน์ 
คอืหนว่ยงานทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากทางรฐับาลใหท้ำหนา้ที ่
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เป็นแกนหลักในการประสานงานกับภาคธุรกิจในการแก้ไข 
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเปิดเมืองให้สามารถดำเนิน 
กจิกรรมตา่ง ๆ  กลบัมาไดอ้กีครัง้หนึง่ รวมทัง้ยงัไดร้บัมอบหมาย 
ให้ทำหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ 
ตามพระราชกำหนดกู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท  
 แม้ว่าจะทำให้พวกเราต้องทำงานกันอย่างหนัก 
มากขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้สภาพัฒน์สามารถชี้นำ 
การพัฒนาประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา 
จุดอ่อนและหันมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ  
โดยการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคง ควบคู่ไปกับ 
การกระจายความเจรญิไปสูภ่มูภิาคในระเบยีงเศรษฐกจิใหม ่ 
เพือ่ใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ ทัว่ถงึและยัง่ยนื  
โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้แก่ภาคเกษตร อาหาร และ 
เศรษฐกจิบนฐานชวีภาพอืน่ ๆ  รวมทัง้การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
และบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง อันเป็นการนำร่อง 
เชิงยุทธศาสตร์ในช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
และส่งผ่านไปยังแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป

ยิ่งเปลี่ยนแปลงยิ่งเรียนรู้
 มีหลายอย่างที่ผมประทับใจในการทำงานที่นี่  
ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การทำงานราบรื่น  
มีหลายเรื่องที่ เราได้ทำร่วมกันจนสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ทีม่กีารประกาศใชแ้ลว้ แตก่ย็งัมอีกีหลายเรือ่งทีต่อ้งทำกนัตอ่  

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน  
การกระจายความเจรญิไปสูภ่มูภิาค การดแูลเรือ่งความเหลือ่มลำ้ 
และความยากจน 
 สำหรับผู้คนที่สภาพัฒน์นั้นมีความขยัน อดทน  
มอบงานอะไรจะพยายามทำจนเสร็จ อยู่กันหามรุ่งหามค่ำ  
และเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ซึ่งไม่ใช่แค่ไม่โกง แต่มี 
ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เป็นมืออาชีพในการวิเคราะห์ 
เชิงเทคน ิค ผมคิดว่านี่คือวัฒนธรรมที่ดีที่ควรเก็บรักษาไว้ 
ให้ต่อเนื่องไป ซึ่งเรากำลังจะกลายเป็นองค์การ ๑๐๐ ปี 
ในวันข้างหน้า นอกจากประทับใจเรื่องคนแล้ว ที่นี่ยังทำให ้
ผมไดเ้รยีนรูห้ลายอยา่ง ผมเองหมุนเวยีนมาหลายหนา้งานแลว้  
เริ่มต้นตั้งแต่ เป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
แล้วไปอยู่สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) กลับมาอยู่ ก.พ.ร. อีกที ก่อนมาอยู่ที่ 
สภาพัฒน์ ทำให้ได้เห็นความหลากหลาย 
 จึงอยากฝากน้อง ๆ ทุกคนที่สภาพัฒน์ว่า ยิ่งหมุน 
ยิ่งเปลี่ยนเท่าไหร่ ความรู้จะยิ่งเพิ่มพูน มุมมองของเรา 
จะเปิดกว้างขึ้น ได้รู้จัก ได้สัมผัส ได้มีประสบการณ์กับ 
ผู้คนหลายหลายมากขึ้น ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นขีดสมรรถนะ 
ทีส่ำคญั สภาพฒันน์ัน้มคีวามเขม้แขง็ แขง็แกรง่ และมรีะบบ 
ที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมมากขึ้น เปิดกว้างเพิ่มขึ้น  
จะทำให้สามารถทำงานตอบโจทย์ประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น
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ดนุชา  พิชยนันท์
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๗

ผู้นำสร้างทีม  
“สภาพัฒน์” ฝ่าฟันวิกฤต 
พร้อมจัดทำแผนฯ ๑๓



 วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๓  ดนชุา  พชิยนนัท ์ไดก้า้วขึน้ 
เป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๗  
นบัเปน็ลกูหมอ้อกีทา่นหนึง่ของสภาพฒัน ์โดยทา่นเริม่ทำงานทีส่ภาพฒัน์ 
เมื่อปี ๒๕๔๑ ดูแลงานด้านการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับโครงสร้าง 
พื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 ท่านนับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงของสภาพัฒน์ ที่เติบโต 
และก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรด้วยความสามารถ ท่ามกลาง 
ความท้าทายในยุคที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ “โลกใหม่” ซึ่งเป็นโลก 
ทีม่ติคิวามสมัพนัธ ์ปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมมคีวามซบัซอ้นมากขึน้  
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นไปในทิศทางที่คาดเดาได้ยาก  
ผนวกกับวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชะงัก 
ไปทั่วโลก จึงเป็นความท้าทายอย่างสูงในการเข้ามารับผิดชอบและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

๗๐ ปี ที่ผ่านมาของสภาพัฒน์ และทิศทาง 
การทำงานในอนาคต
 เป็นเวลา ๗๐ ปีแล้วที่สภาพัฒน์ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบาย ติดตามและ 
คาดการณแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลง โอกาส และปญัหาตา่ง ๆ   
เกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม พรอ้มเสนอความเหน็
และใหค้ำแนะนำแกร่ฐับาล เพือ่ใหป้ระเทศพฒันาไปขา้งหนา้ 
และเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
แต่ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ สร้างผลกระทบ 
ต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างมาก ขณะเดียวกันในอนาคต 
ประเทศไทยมแีนวโนม้ทีจ่ะประสบกบัความไมแ่นน่อนตา่ง ๆ   
อีกมากมายจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ  

เนื่องจากสภาพัฒน์ เป็นที่คาดหวังของสังคม 
ในการช่วยนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า  
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น 
การวางทิศทางการทำงานของสภาพัฒน์   
ในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญ
   เพื่อให้ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ 
ในระยะตอ่ไป ผมจงึกำหนดวสิยัทศันก์ารทำงาน 
ของสภาพัฒน์ไว้ เป็น ๔ ส่วนหลัก ๆ คือ  
(๑) การจดัวธิกีารทำงานแบบใหมภ่ายในองคก์ร   
(๒) การสร้างนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนา 

ระยะยาวด้วยการวิจัยจากสถาบันนโนบายสาธารณะ 
และการพัฒนา (๓) การร่วมงานกับภาคธุรกิจและเอกชน  
และ (๔) การสื่อสารนโยบายสาธารณะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจ 
และมีส่วนร่วมมากขึ้น

สภาพัฒน์ยุคใหม่ ต้องเป็น Matrix 
Organization
 การทำงานของสภาพฒันใ์นระยะตอ่ไป เริม่ตน้ดว้ย
การจัดวิธีการทำงานในรูปแบบ “Matrix Organization” 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระบบราชการในองค์กรของเรา 
ถูกกำหนดมาแล้วโดยกฎกระทรวง โดยแบ่งเป็นกอง 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 321



หรือสำนักต่าง ๆ ที่รับผิดชอบภารกิจของสายงานนั้น เช่น  
สายเศรษฐกิจ สายการลงทุนภาครัฐ สายสังคม และสาย 
สิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากในอนาคตแต่ละประเด็นจะมี 
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และมีมิติ ให้ต้องพิจารณา 
ในหลายระดับ เรื่องเศรษฐกิจต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ 
เรื่องของสังคม การลงทุน และสิ่งแวดล้อมด้วย หากทำงาน 
ตามโครงสร้างส่วนราชการโดยให้สายงานที่รับผิดชอบ 
ทำงานแต่เพียงในฝ่ายตัวเอง หรือพิจารณาเพียงแค่มุมเดียว  
ก็คงจะทำให้การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
และประเทศไม่ทันท่วงที 
 การทำงานแบบ Matrix Organization เปน็การ 
จัดโครงสร้างองค์กรแบบที่พนักงานต้องทำงานสองอย่าง  
คอืงานในหนา้ทีโ่ดยตรงกบังานโครงการ โดยจะดงึบคุลากร 
จากกองหรือสำนักต่าง ๆ มารวมกันเป็นทีม เพื่อปฏิบัต ิ
ภารกิจเฉพาะเรื่อง ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการ 
ที่เกิดขึ้น ทั้งจากฝั่งนโยบายและประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
และสามารถติดตามคาดการณ์แนวโน้มปัญหาต่าง ๆ ที่จะ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
เพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็นนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ผมต้องการที่จะทำให้สภาพัฒน์เป็น “ตัวจริง 
ในระบบราชการ” (NESDC REAL) อยา่งตอ่เนือ่ง จากรุน่สูรุ่น่  
โดยยึดหลักการที่สำคัญ คือ 
 ๑. Responsiveness สภาพัฒน์ต้องสามารถ 
จบักระแสความเปลีย่นแปลงได ้ทีผ่า่นมาเราทำไดด้รีะดบัหนึง่  
แต่หลังจากนี้ต้องสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง 
ให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลและระบบ
การทำงานที่ดี 

 ๒. Reliability สร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจว่า 
งานของสภาพัฒน์จะอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ  
และยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สามารถทำงานได้ 
ทันเวลา และมีความรับผิดชอบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มที่ 
 ๓. Efficient ที่ผ่านมาเราได้รับงานยากและ 
มขีอ้จำกดัดา้นเวลาและขอ้มลู ดงันัน้ การทำงานในระยะตอ่ไป 
ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๔. Engagement พยายามทำใหท้กุคนมีสว่นรว่ม 
และมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น รวมถึงทำให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาพัฒน์ 
 ๕. Agility สภาพัฒน์ควรต้องมีความคล่องตัว 
และยืดหยุ่นในการทำงานสูงขึ้น เพื่อให้องค์กรพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน 
ในโลกปัจจุบัน 
 ๖. Accountability เราตอ้งมคีวามรูส้กึรบัผดิชอบ 
ต่อผลของการปฏิบัติงานที่เราทำ และพร้อมที่จะปรับปรุง 
ให้ดียิ่งขึ้น
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 ๗. Lean ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึ 
การลดขนาดองคก์ร แตค่อืการทำงาน 
เป็นทีมเล็ก และเลือกคนทำงาน 
ให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้ 
เร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน 
ที่ไม่จำเป็นลง  
 ๘. Learning as a team  
ทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ไปด้วยกัน  
เป็นทีมเดียวกัน คือ “ทีมสภาพัฒน์”
 วิ ธีการทำงานดังกล่าว 
จะทำไปพร้อมกับการสร้างองค์กร 
ให้มี “บรรยากาศแห่งการเรียนรู้”  
ซึ่ งจะส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรม 
การทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน จนได้สิ่ งที่ดีที่สุดสำหรับ 
ประเทศ และชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีรุ่น่ใหม ่ๆ  หรอื young blood  
ของสภาพัฒน์ ได้มีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น เกิดการ 
เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ของพวกเขาในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดทำนโยบาย และการมองปัญหาหลายมิติได้อย่าง 
ครบถ้วนมากขึ้น
 การปฏบิตังิานตามแนวคดิขา้งตน้ ตอ้งกระทำภายใต้ 
หลักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนโยบายที่เป็น 
ประโยชนต์อ่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ เทีย่งตรง ถกูตอ้ง  
บนฐานขอ้มลูทีช่ดัเจน และหลกัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
 
เตรียมจัดทำแผนฯ ๑๓ 
 บทบาทหนึ่งที่สภาพัฒน์ได้รับการคาดหวังคือ 
การทำวิจัยประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน 
และเชื่อมโยงกันหลายมิติ ซึ่งต้องใช้ความรู้จากหลากหลาย 
สาขา เพื่อออกแบบแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับยุค 
ปัจจุบัน และสอดรับกับโลกที่ เปลี่ยนแปลง สถาบัน 
นโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public  
Policy and Development) จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น  
เพือ่ชว่ยสนบัสนนุการทำงานของสภาพฒัน ์ในการวจิยัเชงิลกึ  
เพือ่นำไปสูน่โยบายสาธารณะทีต่อบโจทยก์ารพฒันาประเทศ 
ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และสรา้งประโยชนแ์กป่ระชาชน 
ในระยะยาว 

 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเป็น 
ประเด็นสำคัญสำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  ซึ่ง ถือเป็น 
กรอบในการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก 
ที่ผ่านมามีทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นแผน 
ในระยะยาวที่พูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
ทุกด้าน แผนฯ ๑๓ จะต้องเลือกจุดรวมความสนใจมากที่สุด  
โดยขณะนีเ้ปน็ชว่งทีต่อ้งหารอืรว่มกบัตวัแทนตา่ง ๆ  ทัง้ภาครฐั  
ภาคเอกชน และฝา่ยวชิาการตา่ง ๆ  เพือ่วางทศิทางใหป้ระเทศ 
เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

การร่วมงานกับภาคธุรกิจเอกชน
 การทำงานร่วมกับภาคเอกชน สำหรับยุคนี้นั้น 
เป็นสิ่ งสำคัญไม่แพ้กัน สภาพัฒน์ไม่สามารถทำงาน 
เพียงคนเดียวได้ เพราะผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศ 
จริง ๆ คือภาคเอกชน สภาพัฒน์ซึ่งเป็นส่วนราชการมีส่วน 
เกีย่วขอ้งเพยีงเฉพาะการทำนโยบาย การพฒันา และการจดั 
กฎระเบียบต่าง ๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นบุคลากรของเรา 
ต้องเรียนรู้ด้วยว่า ภาคธุรกิจเอกชนมีความต้องการทางด้าน 
ทักษะแรงงานอย่างไรบ้าง โลกธุรกิจในอนาคตจะมีการ 
ปรับตัวไปในทิศทางใด และกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วต้อง 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้สอดรับกับแนวทาง 
การทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เราจึงต้องทำงานประสาน 
กับภาคเอกชน เพื่อช่วยกันนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างยั่งยืนและมั่นคง
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ใช้การสื่อสารนโยบายสาธารณะให้คนรุ่นใหม่ 
เข้าใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น
 ในการกำหนดนโยบายสาธารณะตา่ง ๆ  นัน้ การสือ่สาร 
ให้ประชาชน โดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่” เข้าถึงและเข้าใจ 
ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แต่ในช่วงที่ผ่านมาการเผยแพร่ 
ใหค้นทัว่ไปไดร้บัทราบนัน้กลบัทำผา่นการอธบิายเชงิวชิาการ  
ซึ่ ง เป็น เรื่ องยากแก่การเข้ า ใจ จึ งต้องการปรับวิธี  
การสื่อสารใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย และเป็นมิตรมากขึ้น
 เราจะสร้างวิธีการสื่อสารและกระจายความรู้ 
ผา่นคลปิวดิโีอ อนิโฟกราฟกิ การจดัสมัมนาหรอืเวริก์ชอ็ป 
ทีไ่มใ่ชก่ารใหค้นมานัง่รวมกนัในหอ้งใดหอ้งหนึง่ แตท่ำผา่น 
เทคโนโลยปีจัจบุนัทีส่ะดวกสบายมากขึน้ เชน่ แอปพลเิคชัน่  
ZOOM เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามารับฟังข้อมูลที่เข้าถึง 
ได้ง่ายว่าทำไมต้องมีนโยบายสาธารณะเรื่องนี้ จะช่วยให้ 
เกิดประโยชน์แก่พวกเขาอย่างไร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนมีโอกาสซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
ความคิดเห็นกับคนทำงานด้วย
 วิธีการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าว จะช่วยเปลี่ยน 
ทัศนคติของคนทั่วไป ที่แต่เดิมมองว่านโยบายสาธารณะ 
เป็นเรื่องไกลตัว ขณะเดียวกันก็เป็นการรวบรวมข้อมูล 
จากผูท้ีพ่บเหน็ หรอืประสบปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยตรง 
รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ เริ่มให้ความสนใจต่อประเด็นสังคม 
มากขึ้น
 ประเทศไทยยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่ต้องการ 
การแก้ไข คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา 
ประเทศ สภาพัฒน์จะเข้ามารับฟังปัญหา และทิศทาง 

ของประเทศไทยที่คนรุ่นใหม่อยากเห็นในวัน 
ข้างหน้า เพื่อนำมาประกอบการทำงาน วิเคราะห์  
วิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะในอนาคต 
ซึ่ งเรากำลังจะจัดทำช่องทางต่าง ๆ ขึ้นมา  
เพื่อรับฟังเสียงของทุกคนและร่วมกันแก้ปัญหา 
ให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไป

ปญัหาวกิฤตโควดิ-๑๙ ยงัมผีลกระทบ 
กับประเทศไทยไปอีกนาน
  การเข้ามาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ในช่วง 
ที่ ประ เทศกำลั ง เผชิญกับวิ กฤตโควิ ด -๑๙  
เป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะเป็นวิกฤติที่เรา 

ไม่เคยเจอมาก่อน ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา  
ไมว่า่จะเปน็วกิฤตตม้ยำกุง้ป ี๒๕๔๐ และวกิฤตแิฮมเบอรเ์กอร ์
ในปี ๒๕๕๒ เพราะวิกฤตใน ๒ ครั้งก่อนหน้านี้เกิดในกลุ่ม 
ประเทศบางกลุ่มเท่านั้น แต่โลกทั้งโลกยังคงเดินต่อไปได้  
และประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว โดยในปี ๒๕๔๐  
เราฟื้นตัวได้จากภาคการส่งออกจากค่าเงินที่อ่อนค่า  
ส่วนในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ วิกฤตมาจากภายนอกคือมาจาก 
สหรัฐฯ และยุโรป ประเทศไทยใช้มาตรการเศรษฐกิจ 
อัดงบลงทุนในบางกลุ่ม และกระตุ้นการบริโภคโดยการ 
แจกเช็คช่วยชาติก็ดึงเศรษฐกิจขึ้นมาได้
 แต่วิกฤตโควิด-๑๙ เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งโลก  
ความยากของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีมากกว่า โชคด ี
ที่ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกอาหารและสินค้าเกษตร 
ที่ทั่วโลกต้องการ ที่น่าห่วงคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
เศรษฐกิจของเราขยายตัวไปในภาคท่องเที่ยวเพื่อรองรับ 
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นกัทอ่งเทีย่วปลีะ ๔๐ ลา้นคน พอเกดิวกิฤตโควดิภาคทอ่งเทีย่ว 
จึงเผชิญปัญหาหนักที่สุด 
 สภาพฒันไ์ดร้บัความไวว้างใจใหเ้ปน็ฝา่ยเลขานกุาร 
ของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
(ศบศ.) รวมถึงดูแล พ.ร.ก.เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ในส่วน 
ของแผนงานหรอืโครงการทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิ 
และสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-๑๙ แบง่เปน็ 
กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ที่จะให้หน่วยงานภาครัฐ 
เสนอโครงการขอใช้เงินกู้เข้ามายังสภาพัฒน์ และเสนอ 
คณะกรรมการกลัน่กรองเงนิกูพ้จิารณาของตอ่ไป  โดยสภาพฒัน ์
จะต้องช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน 
หามาตรการฟืน้ฟแูละกระตุน้เศรษฐกจิทีอ่อกมาในระยะตา่ง ๆ   
ซึง่การออกมาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยา หรอืกระตุน้เศรษฐกจิ 
ไดม้กีารประเมนิและพิจารณาอยา่งเข้มข้นมาก
 จากมาตรการที่รัฐออกมาเยียวยา 
ลดผลกระทบรวมถึงการคลายล็อกดาวน์  
ช่วยให้ขณะนี้เศรษฐกิจไทยพ้นจุดต่ำสุดมาได้ 
อย่างน่าพอใจ ประเมินจากเครื่องมือชี้วัด 
ทางเศรษฐกจิหลายตวัเริม่ปรบัตวัดขีึน้ ขณะที ่
บางตัวแม้จะยังติดลบอยู่แต่ก็เป็นการติดลบ 
ที่ดีขึ้น โดยปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งเป็นผล 
มาจากการทยอยผอ่นคลายมาตรการลอ็คดาวน ์
ในชว่งตน้ ชว่ยใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมา 
มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น แต่ก็ยังต้องติดตาม 
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  

 สำหรบัเศรษฐกจิไทยในป ี๒๕๖๔  
ยงัหวงัพึง่พาการทอ่งเทีย่วและการสง่ออก 
ไม่ได้มากนัก ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายใน  
พึ่งพาการลงทุนของภาคเอกชนไทย  
ซึ่งเรื่องนี้เอกชนไทยสามารถมีส่วนร่วม 
ในการชว่ยเหลอืประเทศไทยได ้๓-๔ เรือ่ง  
คือจะเลือกลงทุนในการพัฒนาทักษะ 
แรงงานของตนเอง เลือกลงทุนปรับปรุง 
โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ในอนาคตเนือ่งจากขณะนีท้กุอยา่งเปลีย่น 
ไปแล้ว มีการเร่งตัวของดิจิทัล รถยนต์ 
ก็ต้อง เปลี่ ยนแปลง เพราะรั ฐบาล 

มีนโยบายส่งเสริมลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า จึงควรลงทุน 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบาย 
ของรัฐบาล หรืออาจลงทุนด้านสาธารณสุข อย่างการดูแล 
ผู้สู งอายุ  เพราะไทยมีจุดแข็งในแง่ของสาธารณสุข  
การควบคมุโรค หรอืการลงทนุทีเ่กีย่วกบัการรบันกัทอ่งเทีย่ว 
ต่างชาติ เพราะต่อไปไทยคงเน้นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ทีอ่ยูย่าวและใชจ้า่ยมาก ๆ  ซึง่ขณะนีร้ฐัไดอ้อกวซีา่นกัทอ่งเทีย่ว 
ประเภทพเิศษ Special Tourist VISA (STV) ดงึนกัทอ่งเทีย่ว 
เหล่านี้เข้ามาอยู่ในไทยในระยะยาว นอกจากนี้ ภาคเอกชน 
ยงัชว่ยโนม้นา้วเครอืขา่ยในตา่งประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุในไทย  
ซึ่งอาจไม่ใช่การลงทุนในปีหน้า แต่น่าจะได้ในระยะยาว
 ผมเชื่อว่าโควิด-๑๙ ยังอยู่กับเราและกับโลก 
อกีระยะหนึง่ และตอ้งใชเ้วลานานกวา่เศรษฐกจิไทยจะฟืน้ตวั  
เราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ จริง ๆ ในวิกฤติมีโอกาส 

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 325



แตต่อ้งหาใหเ้จอ เชือ่วา่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ของไทยหลังโควิดจะแข็งแกร่งขึ้น เราต้องอยู่ด้วย 
ความหวังและกำลังใจ

ทีมสภาพัฒน์จับมือทุกภาคส่วน
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๘  
 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในช่วง 
ที่ผ่านมาพึ่งพารายได้จากภาคการส่งออกและ 
การท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูง ปัจจัยหลักที่จะ 
สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างแท้จริงคือ  
การมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-๑๙ และสามารถใช้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขณะนี้สภาพัฒน์พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้  
เศรษฐกิ จ ในประ เทศเดินหน้ าต่ อ ไปได้  เนื่ อ งจาก 
เราไม่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศได้เหมือน 
ในช่วงที่ผ่านมา โดยพยายามกระตุ้นให้มีกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจในประเทศ แม้จะไม่สามารถทดแทนการส่งออก 
และการท่องเที่ยวที่หายไป แต่ก็ต้องประคับประคอง 
ให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเดินข้ามช่วงวิกฤตนี้ไปได้ก่อน และ 
เมื่อมีการค้นพบวัคซีนต้านโควิด-๑๙ แล้ว ประเทศไทย 
ก็พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างก้าวกระโดดได้ ซึ่งหากไม่ช่วยกัน 
ประคอง ปล่อยให้ธุรกิจที่มีศักยภาพปิดตัวลงกันหมด เมื่อมี 
วัคซีนแล้วไทยอาจไม่สามารถวิ่งหรือกระโดดต่อไปได้  

 ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องช่วย 
นำพาประเทศให้ผลวิกฤตให้ได้ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือ  
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  
มคีวามพอประมาณ ไมม่คีวามตอ้งการเกนิตวัเกนิ มเีหตมุผีล 
เพียงพอที่จะใช้จ่าย จะช่วยให้ภาระหนี้ต่าง ๆ ดีขึ้น รวมถึง 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย ภาครัฐ 
เพยีงลำพงัคงไมส่ามารถนำพาทกุภาคสว่นใหพ้น้วกิฤตได ้
คนไทยจึงต้องช่วยกันนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตให้ได้ 
 การกา้วสูท่ศวรรษที ่๘ ของสภาพฒัน ์มคีวามทา้ทาย 
หลายอย่างรอให้แก้ ไขและจัดการ การทำงานของ 
ทีมสภาพัฒน์จะต้องทำเพื่อประเทศชาติและคนไทย  
ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้
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ส่วน

	 ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจของสภาพัฒน์	 ได้แก่	รายนามสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 ชุดแรกถึงชุดปัจจุบัน	 รายนามผู้บริหาร	 สศช.	 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน	 
เกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ	สศช.	และประมวลภาพกิจกรรมสำคัญของ	สศช.

๕
ปกิณกะเกี่ยวกับ สศช.



 ชุดที่ ๑  ระหว่าง ๗ มีนาคม ๒๔๙๓–๒๗ ธันวาคม  ๒๔๙๔

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี  (จอมพล ป.  พิบูลสงคราม)

คณะกรรมการ
 ๑.  พลตรี เภา เพียรเลิศ  บริภัณฑ์ยุทธกิจ ๒. พลโท พระยาเทพหัสดิน (ลาออก นายปฐม  โพธิแก้ว แทน)
 ๓.  พระช่วงเกษตรศิลปการ ๔. นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์
 ๕.  นายวรการบัญชา ๖.  หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย  ไชยันต์
 ๗.  หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร (พ้นจากตำแหน่งตามมติ ๘.  หม่อมเจ้าสกลวรรณากร  วรวรรณ 
       คณะรัฐมนตรี พระมนูภาณวิมลศาสตร์ แทน)
 ๙. หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์ ๑๐. พลตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี
 ๑๑. พระยาโกมารกุลมนตรี  ๑๒. พระยาโทณวณิกมนตรี 
 ๑๓. นายกอ  มไหสวรรย์  สมบัติสิริ  ๑๔. นายเล้ง  ศรีสมวงศ์ 
 ๑๕.  พลอากาศตรี  มุนี  มหาสันทนะ  เวชยันตรังสฤษฏ์  ๑๖. พลโท ผิน  ชุณหะวัน 
 ๑๗. พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ ๑๘.  นายเจริญ  เชนะกุล 
        (ลาออก หลวงวิจิตรวาทการ แทน)
 ๑๙.  พระยาโภชากร  ๒๐.  หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

 ชุดที่ ๒  ระหว่าง ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๔–๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๕ 

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี  (จอมพล ป.  พิบูลสงคราม)

คณะกรรมการ
 ๑.  พลเอก ผิน  ชุณหะวัน  ๒.  พลอากาศเอก ฟื้น  รณนภากาศ ฤทธาคนี 
 ๓.  พลตรี เภา  เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ ๔.  พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล 
 ๕.  นายวรการบัญชา ๖.  นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์
 ๗.  หลวงวิจิตรวาทการ  ๘.  พลอากาศตรี มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
 ๙.  นายเลื่อน  พงษ์โสภณ  ๑๐.  พันเอก ประมาณ  อดิเรกสาร 
 ๑๑.  พันเอก ศิริ  สิริโยธิน  ๑๒.  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์
 ๑๓.  หม่อมเจ้าสกลวรรณากร  วรวรรณ  ๑๔.  พระยาโกมารกุลมนตรี 
 ๑๕.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  ๑๖.  นายกอ  มไหสวรรย์  สมบัติสิริ
 ๑๗.  นายเล้ง  ศรีสมวงศ์ ๑๘.  หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
 ๑๙.  นายเจริญ  เชนะกุล ๒๐.  พระยาโภชากร

 พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ (ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
ตอนที่ ๑๐ เล่มที่ ๖๗ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓) กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็น 
ประธานกรรมการสภา ส่วนคณะกรรมการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจตามคำแนะนำ 
ของคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน

รายนามคณะกรรมการสภาพัฒน์ ชุดแรก–ชุดปัจจุบัน

สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
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 ชุดที่ ๓  ระหว่าง ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๕–๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๐

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (จอมพล ป.  พิบูลสงคราม)

คณะกรรมการ
 ๑.  พลเอก ผิน  ชุณหะวัน ๒. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
 ๓.  พลอากาศเอก ฟื้น  รณนภากาศ  ฤทธาคนี ๔.  พลตรี เภา  เพียรเลิศ  บริภัณฑ์ยุทธกิจ
 ๕.  พลเรือโท หลวงยุทธศาสตร์โกศล ๖.  นายวรการบัญชา
 ๗.  นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์ ๘.  พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ 
  (ลาออก นายพร  ศรีจามร แทน)
 ๙.  พลอากาศตรี มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ ๑๐. พลตำรวจโท เผ่า  ศรียานนท์ 
 ๑๑.  พลโท สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ๑๒. พลตรี ประยูร  ภมรมนตรี 
 ๑๓. นายเลื่อน  พงษ์โสภณ (พ้นจากตำแหน่งตามมติ ๑๔. พันเอก ประมาณ  อดิเรกสาร
  คณะรัฐมนตรี พลโท บัญญัติ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา แทน) 
 ๑๕. พันเอก ศิริ  สิริโยธิน ๑๖. พลเอก จรูญ  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
 ๑๗.  หม่อมเจ้าสกลวรรณากร  วรวรรณ ๑๘.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์
          (หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู แทน)
 ๑๙.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล  ๒๐.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ (ขอลาออกไปรับราชการต่างประเทศ 
    นายเกษม ศรีพยัคฆ์ แทน)

 ชุดที่ ๔  ระหว่าง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๐-๔ เมษายน ๒๕๐๑

ประธาน
     นายกรัฐมนตรี (จอมพล ป.  พิบูลสงคราม เปลี่ยนเป็น  นายพจน์  สารสิน ๒๑ กันยายน ๒๕๐๐ และ พลเอก ถนอม  กิตติขจร  
๑ มกราคม ๒๕๐๑)    
คณะกรรมการ
 ๑. พลเอก ผิน  ชุณหะวัน ๒.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
 ๓.  พลเอก เภา  เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ ๔.  นายวรการบัญชา
 ๕.  พลตำรวจเอก เผ่า  ศรียานนท์ ๖.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล
 ๗.  หลวงถวิลเศรษฐพาณิชย์การ  ๘.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์
 ๙.  หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู ๑๐. นายเกษม  ศรีพยัคฆ์
 ๑๑. นายประยูร  กาญจนดุล  ๑๒. นายมาลัย  หุวะนันท์
 ๑๓. นายสมทบ  สุวรรณสุทธิ ๑๔. นายกำแหง  พลางกูร
 ๑๕.  นายประดิษฐ์  เชี่ยวสกุล

 ชุดที่ ๕  ระหว่าง ๕ เมษายน ๒๕๐๑–๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (พลเอก ถนอม  กิตติขจร เปลี่ยนเป็น จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒)

คณะกรรมการ
 ๑.  นายสุกิจ  นิมมานเหมินทร์ ๒.  พลโท ประภาส  จารุเสถียร
 ๓.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล ๔.  พระประกาศสหกรณ์
 ๕.  นายวิบูลย์  ธรรมบุตร ๖.  พลโท กฤช  ปุณณกันต์
 ๗.  พลตรี พงษ์  ปุณณกันต์ ๘.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
และคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ส่วน  
คอื สว่นที ่๑ สภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน รองนายกรฐัมนตรเีปน็รองประธาน และกรรมการอืน่ 
ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการบริหาร 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเลือกจากกรรมการคนหนึ่ง  
คณะกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ต่อมาภายหลัง 
ได้เพิ่มกรรมการบริหารโดยตำแหน่งขึ้นอีก คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และอธิบดีกรมวิเทศสหการ  
(เพิ่มมาภายหลังได้แยกตัวไปเป็นกรมวิเทศสหการเมื่อปี ๒๕๐๖) ส่วนที่ ๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ภายใต้กำกับของคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
 ชุดที่ ๑  ระหว่าง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒–๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์)

คณะกรรมการ
 ๑.  พลโท กฤช  ปุณณกันต์ ๒. พลตรี กฤษณ์  สีวะรา
 ๓.  นายกนต์ธีร์  ศุภมงคล  ๔.  พันเอก กัลย์  กุญชร ณ อยุธยา
 ๕.  นายกำแหง  พลางกูร  ๖.  นายเกษม  ล่ำซำ
 ๗.  นายควง  อภัยวงศ์ ๘.  นายจ่าง  รัตนะรัต
 ๙.  พลตรี จิตต์  สุนทานนท์  ๑๐. พลอากาศเอก เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร
 ๑๑.  พันเอก เฉลิมชัย  จารุวัสตร์  ๑๒. พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
 ๑๓.  พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ  ๑๔. หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู
 ๑๕.  พันเอก โชติ  หิรัณยัษฐิติ  ๑๖.  พลเรือตรี ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์
 ๑๗.  นายบรรเจิด  ชลวิจารณ์  ๑๘. นายบุญชนะ  อัตถากร
 ๑๙.  พลอากาศเอก บุญชู  จันทรุเบกษา  ๒๐. นายบุญรอด  บิณฑสันต์
 ๒๑. นายประยูร  กาญจนดุล  ๒๒. พลตำรวจโท ประเสริฐ  รุจิรวงศ์
 ๒๓.  พลตรี ผเชิญ  นิมิบุตร  ๒๔.  นายพร  ศรีจามร
 ๒๕.  หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์  ๒๖.  พันเอก หลวงวิจิตรวาทการ
 ๒๗.  นายวิชา  เศรษฐบุตร  ๒๘.  พันเอก วิรัช  เพ็ชรโยธิน
 ๒๙.  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน  ๓๐.  พระยาศรีวิสารวาจา
 ๓๑.  นายสด  กูรมะโรหิต ๓๒.  พลเรือเอก สนอง  ธนศักดิ์
 ๓๓.  นายสละ  ทศานนท์  ๓๔.  นายสพรั่ง  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 ๓๕.  พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์  ๓๖.  นางสุภาพ  ยศสุนทร
 ๓๗.  พลเอก สุรจิต  จารุเศรณี  ๓๘.  พลโท สุรใจ  พูลทรัพย์
 ๓๙.  หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  ๔๐.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล
 ๔๑.  พลตำรวจเอก ไสว  ไสวแสนยากร ๔๒.  พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร
 ๔๓.  พลตรี อัมพร  จินตกานนท์ ๔๔.  นายโอสถ  โกศิน
 ๔๕.  พลอากาศโท หะริน  หงสกุล (แต่งตั้งเพิ่มเติม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๓)
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 ชุดที่ ๒  ระหว่าง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕–๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๘

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ เปลี่ยนเป็น จอมพล ถนอม  กิตติขจร  ๙ ธันวาคม ๒๕๐๖)

คณะกรรมการ
 ๑. พลโท กฤช  ปุณณกันต์ ๒. พลตรี กฤษณ์  สีวะรา
 ๓.  นายกนต์ธีร์  ศุภมงคล  ๔.  พันเอก กัลย์  กุญชร ณ อยุธยา
 ๕.  นายกำแหง  พลางกูร  ๖.  นายควง  อภัยวงศ์
 ๗.  นายจ่าง  รัตนะรัต ๘. พลตรี จิตต์  สุนทานนท์ 
 ๙. พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล  ๑๐.  พลตรี เฉลิมชัย  จารุวัสตร์
 ๑๑.  พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล  ๑๒. พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ
 ๑๓. หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู  ๑๔.  พลตรี โชติ  หิรัณยัษฐิติ
 ๑๕.  พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  ๑๖.  พลตรี ทวน  สริกขกานนท์
 ๑๗.  พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย์  ๑๘.  นายบรรเจิด  ชลวิจารณ์
 ๑๙. นายบุญชนะ  อัตถากร  ๒๐.  พลอากาศเอก บุญชู  จันทรุเบกษา
 ๒๑.  นายบุญรอด  บิณฑสันต์  ๒๒.  นายประยูร  กาญจนดุล
 ๒๓.  พลตำรวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ๒๔. พลโท ผเชิญ  นิมิบุตร
 ๒๕.  นายพร  ศรีจามร  ๒๖.  หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์
 ๒๗.  นายวิชา  เศรษฐบุตร  ๒๘.  พลตรี วิรัช  เพ็ชรโยธิน
 ๒๙.  นายวีกิจ  วีรานุวัติ  ๓๐.  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน
 ๓๑.  พระยาศรีวิสารวาจา  ๓๒.  พลโท เสถียร  พจนานนท์
 ๓๓.  นายสด  กูรมะโรหิต  ๓๔.  พลเรือเอก สนอง  ธนศักดิ์
 ๓๕.  นายสละ  ทศานนท์  ๓๖.  นายสพรั่ง  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 ๓๗.  พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์  ๓๘.  นางสุภาพ  ยศสุนทร
 ๓๙.  พลโท สุรใจ  พูลทรัพย์  ๔๐.  หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช
 ๔๑.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล  ๔๒.  พลตำรวจเอก ไสว  ไสวแสนยากร
 ๔๓.  พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร  ๔๔.  พลโท อัมพร  จินกานนท์
 ๔๕.  นายอำนวย  วีรวรรณ  ๔๖.  นายโอสถ  โกศิน

 ชุดที่ ๓  ระหว่าง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๘–๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (จอมพล ถนอม  กิตติขจร)

คณะกรรมการ
 ๑.  นายกำแหง  พลางกูร  ๒.  นายควง  อภัยวงศ์
 ๓.  หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่  ๔.  พลโท จิตต์  สุนทานนท์
 ๕.  พลโท เฉลิมชัย  จารุวัสตร์  ๖.  พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ
 ๗.  หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู  ๘.  นายชัชวาล  โอสถานนท์
 ๙.  พันเอก ถนัด  คอมันตร์ ๑๐. นายถวิล  สุนทรศารทูล
 ๑๑.  พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย์  ๑๒.  นายบุญรอด  บิณฑสันต์
 ๑๓.  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ๑๔.  นายประยูร  กาญจนดุล
 ๑๕.  พลโท ผเชิญ  นิมิบุตร  ๑๖.  พลโท พงษ์  ปุณณกันต์
 ๑๗.  นายยศ  บุนนาค  ๑๘.  นายวิชา  เศรษฐบุตร
 ๑๙.  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน  ๒๐.  พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา
 ๒๑.  นายสด  กูรมะโรหิต  ๒๒.  นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์
 ๒๓.  คุณหญิงสุภาพ  ยศสุนทร  ๒๔.  นายสุริยน  ไรวา
 ๒๕.  หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  ๒๖.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล
 ๒๗.  พันตรี แสง  จุละจาริตต์  ๒๘.  พันโท แสวง  เสนาณรงค์
 ๒๙.  นายอำนวย  วีรวรรณ  ๓๐.  นายโอสถ  โกศิน
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 ชุดที่ ๔  ระหว่าง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (จอมพล ถนอม กิตติขจร)  
คณะกรรมการ
 ๑.  พลเอก กฤษณ์  สีวะรา  ๒.  นายกำแหง  พลางกูร
 ๓.  หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่  ๔.  พลโท จิตต์  สุนทานนท์
 ๕.  พลโท เฉลิมชัย  จารุวัสตร์  ๖.  พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ
 ๗.  หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู ๘.  นายชัชวาล  โอสถานนท์
 ๙.  พันโท ชินวุธ  สุนทรสีมะ  ๑๐.  พันเอก ถนัด  คอมันตร์
 ๑๑.  นายถวิล  สุนทรศารทูล  ๑๒.  พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย์
 ๑๓.  นายบุญรอด  บิณฑสันต์  ๑๔.  นายบุญชู  โรจนเสถียร
 ๑๕.  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ๑๖.  นายประยูร  กาญจนดุล
 ๑๗.  พลโท ผเชิญ  นิมิบุตร  ๑๘.  พลโท พงษ์  ปุณณกันต์
 ๑๙.  นายยศ  บุนนาค  ๒๐.  นายวิชา  เศรษฐบุตร
 ๒๑.  นายวิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพ็ชร  ๒๒.  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน
 ๒๓.  นายสด  กูรมะโรหิต  ๒๔.  คุณหญิงสุภาพ  ยศสุนทร
 ๒๕.  นายสุริยน  ไรวา  ๒๖.  หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช
 ๒๗.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล  ๒๘.  พันตรี แสง  จุละจาริตต์
 ๒๙.  พันโท แสวง  เสนาณรงค์  ๓๐.  นายอำนวย  วีรวรรณ
 ๓๑.  นายโอสถ  โกศิน

 ชุดที่ ๕  ระหว่าง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๔–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑

ประธาน
     นายกรัฐมนตรี (จอมพล ถนอม  กิตติขจร เปลี่ยนเป็น นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช   
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๘  หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙  
นายธานินทร์  กรัยวิเชียร ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ตามลำดับ)   
คณะกรรมการ
 ๑.  พลเอก กฤษณ์  สีวะรา  ๒.  นายเกษม  จาติกวนิช
 ๓.  นายจรูญ  ศรีบุญเรือง  ๔.  หม่อมราชวงศ์จักรทอง  ทองใหญ่
 ๕.  พลโท จิตต์  สุนทานนท์  ๖.  พลโท เฉลิมชัย  จารุวัสตร์
 ๗.  นายชัชวาล  โอสถานนท์  ๘.  พันโท ชินวุธ  สุนทรสีมะ
 ๙.  นายเชาวน์  ณ ศีลวันต์  ๑๐. พันเอก ถนัด  คอมันตร์
 ๑๑.  นายถวิล  สุนทรศารทูล  ๑๒.  พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย์
 ๑๓.  นายบุญรอด  บิณฑสันต์  ๑๔.  นายบุญชู  โรจนเสถียร
 ๑๕.  นายประชุม  โฉมฉาย  ๑๖.  พลเรือเอก ประชุมธรรม  โมกขะเวส
 ๑๗.  นายประยูร  กาญจนดุล  ๑๘.  นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์
 ๑๙.  นายประเสริฐ  ณ นคร  ๒๐.  พลโท พงษ์  ปุณณกันต์
 ๒๑.  นายยศ  บุนนาค  ๒๒.  นายวิชา  เศรษฐบุตร
 ๒๓.  นายวิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพ็ชร  ๒๔.  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน
 ๒๕.  นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์  ๒๖.  คุณหญิงสุภาพ  ยศสุนทร
 ๒๗.  นายสุริยน  ไรวา  ๒๘.  พลโท แสวง  เสนาณรงค์
 ๒๙.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล  ๓๐.  นายอุปดิศร์  ปาจรียางกูร
 ๓๑.  นายอำนวย  วีรวรรณ
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คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

 ชุดที่ ๑  ระหว่าง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒–๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๕

คณะกรรมการ
 ๑.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  ๒. นายพจน์  สารสิน
 ๓.  นายทวี  บุณยเกตุ  ๔.  พลอากาศโท มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
 ๕.  พลโท จิตติ  นาวีเสถียร  ๖.  นายเล้ง  ศรีสมวงศ์
 ๗. นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ๘.  พลเรือตรี ชลี  สินธุโสภณ
 ๙.  นายบุญชนะ  อัตถากร

คณะกรรรมการโดยตำแหน่ง
 ๑๐.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายฉลอง  ปึงตระกูล)

 ชุดที่ ๒  ระหว่าง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๕–๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๘ 

คณะกรรมการ
 ๑.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  ๒.  นายพจน์  สารสิน
 ๓.  นายทวี  บุณยเกตุ  ๔.  พลอากาศโท มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
 ๕.  พลโท จิตติ  นาวีเสถียร  ๖.  นายเล้ง  ศรีสมวงศ์
 ๗.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ๘.  พลเรือตรี ชลี  สินธุโสภณ
 ๙.  นายบุญชนะ  อัตถากร

คณะกรรรมการโดยตำแหน่ง
 ๑๐.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายประหยัด  บุรณศิริ)

 ชุดที่ ๓  ระหว่าง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙

คณะกรรมการ
 ๑.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  ๒.  นายพจน์  สารสิน
 ๓.  นายทวี  บุณยเกตุ  ๔.  พลอากาศโท มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
 ๕.  พลโท จิตติ  นาวีเสถียร  ๖.  นายเล้ง  ศรีสมวงศ์
 ๗.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ๘.  พลเรือตรี ชลี  สินธุโสภณ
 ๙.  นายบุญชนะ  อัตถากร

คณะกรรรมการโดยตำแหน่ง
 ๑๐.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายประหยัด  บุรณศิริ)

 ชุดที่ ๔  ระหว่าง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

คณะกรรมการ
 ๑.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์  ๒.  นายพจน์  สารสิน
 ๓.  นายทวี  บุณยเกตุ  ๔.  พลอากาศโท มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
 ๕.  พลเอก จิตติ  นาวีเสถียร  ๖.  นายเล้ง  ศรีสมวงศ์
 ๗.  พลเรือตรี ชลี  สินธุโสภณ  ๘.  นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์
 ๙.  นายชำนาญ  ยุวบูรณ์

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๔ ท่าน)
 ๑๐.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสิริ ปกาสิต เปลี่ยนเป็น นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๐๙)
 ๑๒.  อธิบดีกรมวิเทศสหการ (นายบุญชนะ  อัตถากร)
 ๑๓.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายประหยัด  บุรณศิริ)
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 ชุดที่ ๕  ระหว่าง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

 คณะกรรมการ
 ๑.  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์  ๒.  นายพจน์  สารสิน
 ๓.  นายทวี  บุณยเกตุ  ๔.  พลอากาศโท มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
 ๕.  หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู  ๖.  พลเรือตรี ชลี  สินธุโสภณ
 ๗.  นายฉลอง  ปึงตระกูล  ๘.  นายสนิท  วิไลจิตต์
 ๙.  นายโอสถ  โกศิน  ๑๐.  พันโท ชินะวุธ  สุนทรสีมะ
         (ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔)

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๔ ท่าน)
 ๑๑.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ เปลี่ยนเป็น นายพิสุทธิ์  นิมมานเหมินท์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๔)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์ เปลี่ยนเป็น พลโท ชาญ  อังศุโชติ พ.ศ. ๒๕๑๓)
 ๑๓.  อธิบดีกรมวิเทศสหการ (พลโท ชาญ  อังศุโชติ เปลี่ยนเป็น นายผิว  พูลสวัสดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๓)
 ๑๔.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายประหยัด  บุรณศิริ เปลี่ยนเป็น นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๑๓)

 ชุดที่ ๖  ระหว่าง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕–๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๙ 

คณะกรรมการ
 ๑.  หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์ (ลาออก ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๕) ๒. นายพจน์  สารสิน
 ๓.  พลอากาศโท มุนี  มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์  ๔.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
  (นายแสวง  กุลทองคำ แทน)
 ๕.  นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์  ๖.  พลเรือตรี ชลี  สินธุโสภณ
 ๗.  นายชาญชัย  ลี้ถาวร  ๘.  นายสนิท  วิไลจิตต์
 ๙.  นายโอสถ  โกศิน  ๑๐.  พันเอก ชินวุธ  สุนทรสีมะ
 ๑๑.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล (แต่งตั้งวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๕) ๑๒. นายเชาวน์  ณ ศีลวันต์
 ๑๓.  นายเถลิง  ธำรงนาวาสวัสดิ์ (แต่งตั้งเพิ่มเติมวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๘)

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๔ ท่าน)
 ๑๔.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายพิสุทธิ์  นิมมานเหมินท์ เปลี่ยนเป็น นายเสนาะ  อูนากูล พ.ศ. ๒๕๑๘)
 ๑๕.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (พลโท ชาญ  อังศุโชติ เปลี่ยนเป็น นายบุญธรรม  ทองไข่มุกต์ พ.ศ. ๒๕๑๗)
 ๑๖.  อธิบดีกรมวิเทศสหการ (นายผิว  พูนสวัสดิ์ เปลี่ยนเป็น นายชูชาติ  ประมูลผล พ.ศ. ๒๕๑๗)
 ๑๗.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์ เปลี่ยนเป็น นายเสนาะ  อูนากูล พ.ศ. ๒๕๑๖)

 ชุดที่ ๗  ระหว่าง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๙–๒๑ มีนาคม ๒๕๒๑  

คณะกรรมการ
 ๑.  นายพจน์  สารสิน ๒.  นายแสวง  กุลทองคำ
 ๓.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ๔.  นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์
 ๕.  นายโอสถ  โกศิน ๖.  นายพิสุทธิ์  นิมมานเหมินท์
 ๗.  นายฉลอง  ปึงตระกูล ๘.  นายบัณฑิต  บุณยะปานะ
 ๙.  พันเอก ชินวุธ  สุนทรสีมะ ๑๐.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล
 ๑๑.  นายเชาวน์  ณ ศีลวันต์ ๑๒.  นายเถลิง  ธำรงนาวาสวัสดิ์ 

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๔ ท่าน)
 ๑๔.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายเสนาะ  อูนากูล)
 ๑๕.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบุญธรรม  ทองไข่มุกต์ เปลี่ยนเป็น นายสุธี  สิงห์เสน่ห์ พ.ศ. ๒๕๑๙)
 ๑๖.  อธิบดีกรมวิเทศสหการ (นายชูชาติ  ประมูลผล)
 ๑๗.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายกฤช  สมบัติศิริ)
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 ชุดที่ ๘  ระหว่าง ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑

คณะกรรมการ
 ๑.  นายพจน์  สารสิน ๒.  นายบุญมา  วงศ์สวรรค์
 ๓.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ๔.  นายยศ  บุนนาค
 ๕.  นายโอสถ  โกศิน ๖.  นายพิสุทธิ์  นิมมานเหมินท์  
 ๗.  นายฉลอง  ปึงตระกูล ๘.  นายบัณฑิต  บุณยะปานะ
 ๙.  พันเอก ชินวุธ  สุนทรสีมะ ๑๐.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล 
 ๑๑.  นายเชาวน์  ณ ศีลวันต์ ๑๒.  นายเถลิง  ธำรงนาวาสวัสดิ์

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๔ ท่าน)
 ๑๔.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายเสนาะ  อูนากูล)
 ๑๕.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสุธี  สิงห์เสน่ห์)
 ๑๖.  อธิบดีกรมวิเทศสหการ (นายชูชาติ  ประมูลผล)
 ๑๗.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (นายกฤช  สมบัติศิริ)

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๑) กำหนดให้มี 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึง่คน และกรรมการทีค่ณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้จากบคุคล 
ทีม่คีวามจดัเจนหรอืมปีระสบการณใ์นทางเศรษฐกจิและสงัคมไมเ่กนิ ๙ คน และใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
เลขาธิการ ก.พ. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

 ชุดที่ ๑  ระหว่าง ๑ ธันวาคม ๒๕๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์)

กรรมการ
 ๑. นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์  ๒.  นายเสริม  วินิจฉัยกุล
 ๓.  นายสมหมาย  ฮุนตระกูล  ๔.  นายเชาว์  ณ ศีลวันต์
 ๕.  นายบุญมา  วงศ์สวรรค์  ๖.  พลอากาศโท สิทธิ  เศวตศิลา
 ๗.  นายเสม  พริ้งพวงแก้ว  ๘.  นายประภาศน์  อวยชัย
 ๙.  พันเอก ชินวุธ  สุนทรสีมะ

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐. เลขาธิการ ก.พ. (พันเอก จินดา  ณ สงขลา)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสุธี  สิงห์เสน่ห์)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายไกรศรี  จาติกวณิช)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายเสนาะ  อูนากูล)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายกฤช  สมบัติศิริ)

 ชุดที่ ๒  ระหว่าง ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

ประธาน
      นายกรัฐมนตรี (พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์)

กรรมการ
 ๑.  นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์ ๒. นายบุญมา  วงศ์สวรรค์
 ๓.  นายสมพร  บุญยคุปต์  ๔.  พลอากาศโท สิทธิ  เศวตศิลา 
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 ๕. นายสุพัฒน์  สุธาธรรม  ๖. นายฉลอง  ปึงตระกูล
 ๗.  นายอมร  จันทรสมบูรณ์ ๘.  นายเสม  พริ้งพวงแก้ว  
 ๙.  นายสิปปนนท์  เกตุทัต

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐. เลขาธิการ ก.พ. (พันเอก จินดา  ณ สงขลา เปลี่ยนเป็น นายประวีณ  ณ นคร ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสุธี  สิงห์เสน่ห์)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายไกรศรี  จาติกวณิช)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายเสนาะ  อูนากูล เปลี่ยนเป็น นายนุกูล  ประจวบเหมาะ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายกฤช  สมบัติศิริ)

 ชุดที่ ๓  ระหว่าง ๗ เมษายน ๒๕๒๓-๖ เมษายน ๒๕๒๗

ประธาน
      นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์

กรรมการ
 ๑.  นายบุญมา  วงศ์สวรรค์  ๒. นายวทัญญู  ณ ถลาง
 ๓.  นายไพจิตร  เอื้อทวีกุล  ๔.  พลอากาศเอก สิทธิ  เศวตศิลา
 ๕.  นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ๖.  นายฉลอง  ปึงตระกูล
 ๗.  นายอมร  จันทรสมบูรณ์ ๘.  นายเสม  พริ้งพวงแก้ว
 ๙.  นายสิปปนนท์  เกตุทัต

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายประวีณ  ณ นคร เปลี่ยนเป็น นายโสรัจ  สุจริตกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายสุธี  สิงห์เสน่ห์ เปลี่ยนเป็น นายบดี  จุณณานนท์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายไกรศรี  จาติกวณิช เปลี่ยนเป็น นายกำจร  สถิรกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายนุกูล  ประจวบเหมาะ)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายกฤช  สมบัติศิริ เปลี่ยนเป็น นายเสนาะ  อูนากูล
   ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓)

 ชุดที่ ๔  ระหว่าง ๕ มิถุนายน ๒๕๒๗-๔ มิถุนายน ๒๕๓๑
ประธาน
      นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์

กรรมการ
 ๑.  นายบุญมา  วงศ์สวรรค์  ๒. นายฉลอง  ปึงตระกูล
 ๓.  นายเสม  พริ้งพวงแก้ว  ๔.  นายสิปปนนท์  เกตุทัต
 ๕.  นายอมร  จันทรสมบูรณ์ ๖. นายวีรพงษ์  รามางกูร
 ๗.  นายวทัญญู  ณ ถลาง  ๘.  นายอาณัติ  อาภาภิรม
 ๙.  นายอมร  รักษาสัตย์

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายโสรัจ  สุจริตกุล เปลี่ยนเป็น นายสำราญ  ถาวรายุศม์ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบดี  จุณณานนท์)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายกำจร  สถิรกุล เปลี่ยนเป็น นายมนัส  ลีวีระพันธุ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ และ  
  นายอรัญ  ธรรมโน ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ ตามลำดับ)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายนุกุล  ประจวบเหมาะ เปลี่ยนเป็น นายกำจร  สถิรกุล ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายเสนาะ  อูนากูล)
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 ชุดที่ ๕  ระหว่าง ๔ มิถุนายน ๒๕๓๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒

ประธาน
      นายบุญมา  วงศ์สวรรค์

กรรมการ
 ๑.  นายเสม  พริ้งพวงแก้ว  ๒. นายฉลอง  ปึงตระกูล (ลาออกวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 
    นายชีระ  ภาณุพงศ์ แทน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑)
 ๓.  นายอมร  จันทรสมบูรณ์  ๔.  นายไพจิตร  เอื้อทวีกุล
 ๕.  นายวีรพงษ์  รามางกูร  ๖.  นายอาณัติ  อาภาภิรม
 ๗.  นายอมร  รักษาสัตย์  ๘.  นายสิปปนนท์  เกตุทัต
 ๙.  นายวทัญญู  ณ ถลาง

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายสำราญ  ถาวรายุศม์)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบดี  จุณณานนท์)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายอรัญ  ธรรมโน)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายกำจร  สถิรกุล)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายเสนาะ  อูนากูล)

 ชุดที่ ๖  ระหว่าง ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖

ประธาน
      นายอำนวย  วีรวรรณ

กรรมการ
 ๑.  นายสิปปนนท์  เกตุทัต  ๒. นาวาอากาศโท ทินกร  พันธุ์กระวี
 ๓.  นายไพจิตร  เอื้อทวีกุล  ๔.  นายศุภชัย  พานิชภักดิ์
 ๕.  นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  ๖.  นายเฉลิม  เชี่ยวสกุล
 ๗.  นายอมร  จันทรสมบูรณ์  ๘.  นายเกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม
 ๙.  นายชีระ  ภาณุพงศ์

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายสำราญ  ถาวรายุศม์ เปลี่ยนเป็น นายวิจิตร  ศรีสะอ้าน ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ และ นายวิลาศ  สิงหวิสัย  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ตามลำดับ)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบดี  จุณณานนท์)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายอรัญ  ธรรมโน เปลี่ยนเป็น นายนิพัทธ  พุกกะณะสุต ๑ กันยายน ๒๕๓๓  
  นายศุภชัย  พิศิษฐวานิช ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ และนายสมชัย  ฤชุพันธุ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ตามลำดับ)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายกำจร  สถิรกุล เปลี่ยนเป็น นายชวลิต  ธนะชานันท์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายเสนาะ  อูนากูล เปลี่ยนเป็น นายพิสิฎฐ  ภัคเกษม ๑ ตุลาคม  
  ๒๕๓๒)

 ชุดที่ ๗  ระหว่าง ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖-๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ประธาน
      นายสิปปนนท์  เกตุทัต

กรรมการ
 ๑. นายเกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม ๒. นายจรัส  สุวรรณเวลา 
 ๓. นายประเวศ  วะสี ๔.  นายพนัส  สิมะเสถียร  
 ๕. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  ๖.  นายไพจิตร  เอื้อทวีกุล
 ๗.  นายสม  จาตุศรีพิทักษ์  ๘.  นายสุธรรม  อารีกุล
 ๙.  นายอักขราทร  จุฬารัตน
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กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายวิลาศ  สิงหวิสัย เปลี่ยนเป็น นายอุดล  บุญประกอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบดี  จุณณานนท์ เปลี่ยนเป็น นายเสรี  สุขสถาพร ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายสมชัย  ฤชุพันธุ์ เปลี่ยนเป็น นายวุฒิชัย  พงษ์ประสิทธิ์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๙)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายวิจิตร  สุพินิจ เปลี่ยนเป็น นายเริงชัย  มะระกานนท์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายพิสิฎฐ  ภัคเกษม เปลี่ยนเป็น นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ และ นายวิรัตน์  วัฒนศิริธรรม ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตามลำดับ)

 ชุดที่ ๘  ระหว่าง ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐-๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ประธาน
      นายสิปปนนท์  เกตุทัต

กรรมการ
 ๑.  นายจรัส  สุวรรณเวลา  ๒. นายประเวศ  วะสี
 ๓.  นายพนัส  สิมะเสถียร ๔.  นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 ๕.  นายอักขราทร  จุฬารัตน (ลาออก ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ๖. นายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์
  นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ แทน ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓)
 ๗.  นายเกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ๘.  นายโอฬาร  ไชยประวัติ
 ๙.  นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายอุดล  บุญประกอบ เปลี่ยนเป็น คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเสรี  สุขสถาพร เปลี่ยนเป็น นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ และนายพูลทรัพย์   
  ปิยะอนันต์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ตามลำดับ)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายวุฒิชัย  พงษ์ประสิทธิ์ เปลี่ยนเป็น นายสมหมาย  ภาษี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐  
  และ นายสถิต  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามลำดับ)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายเริงชัย  มะระกานนท์ เปลี่ยนเป็น นายชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
  ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล ๗ พ.ค. ๒๕๔๑ และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๔ ตามลำดับ)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายวิรัตน์  วัฒนศิริธรรม เปลี่ยนเป็น นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม  
  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๒ )

 ชุดที่ ๙  ระหว่าง ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔-๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประธาน
      นายทนง  พิทยะ (ลาออก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ นายพนัส  สิมะเสถียร แทน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘)

กรรมการ
 ๑.  นายประเวศ  วะสี  ๒.  นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 ๓.   นายพนัส  สิมะเสถียร ๔.  นายเกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 ๕.  นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์   ๖.  นางจุรี  วิจิตรวาทการ
 ๗.  นายกฤษณพงศ์  กีรติกร  ๘. นายนิพนธ์  พัวพงศกร
 ๙.  นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ เปลี่ยนเป็น นายบุญปลูก  ชายเกตุ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และนายสีมา  สีมานันท์  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์ เปลี่ยนเป็น นายพรชัย  นุชสุวรรณ ๗ ก.ค. ๒๕๔๕ และนายวุฒิพันธุ์   
  วิชัยรัตน์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ตามลำดับ)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ เปลี่ยนเป็น นายศิโรตน์  สวัสดิ์พาณิชย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  
  และนายนริศ  ชัยสูตร ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ตามลำดับ)
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 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม เปลี่ยนเป็น นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช  
  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และ นายอำพน  กิตติอำพน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ตามลำดับ)

 ชุดที่ ๑๐ ระหว่าง ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘–๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ประธาน
      นายพนัส  สิมะเสถียร

กรรมการ
 ๑.  นายชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์  ๒. นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 ๓.  นางจุรี  วิจิตรวาทการ  ๔.  นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 ๕.  ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์  เสถียรไทย (ลาออก วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ๖.  นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
      นายสนิท  อักษรแก้ว แทน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 ๗.  นายอาชว์  เตาลานนท์  ๘.  นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม
 ๙.  นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการ ก.พ. (นายสีมา  สีมานันท์ เปลี่ยนเป็น นายปรีชา  วัชราภัย ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ เปลี่ยนเป็น นายบัณฑูร  สุภัควณิช ๑ ต.ค. ๒๕๕๑)
 ๑๒.   ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นางพรรณี  สถาวโรดม เปลี่ยนเป็น นายสมชัย  สัจจพงษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล เปลี่ยนเป็น นางธาริษา  วัฒนเกส ๖ ต.ค. ๒๕๔๙)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอำพน  กิตติอำพน)

 ชุดที่ ๑๑ ระหว่าง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒–๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประธาน
      นายพนัส  สิมะเสถียร

กรรมการ
 ๑.  นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ๒. นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี
 ๓.  นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  ๔.  นางจุรี  วิจิตรวาทการ
 ๕.  นายสนิท  อักษรแก้ว  ๖.  นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
 ๗.  นายอาชว์  เตาลานนท์  ๘. นายประยงค์  รณรงค์ (ลาออก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 ๙.  คุณพรทิพย์  จาละ

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐. เลขาธิการ ก.พ. (นายปรีชา  วัชราภัย เปลี่ยนเป็น นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ และนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  
  ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ ตามลำดับ)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบัณฑูร  สุภัควานิช เปลี่ยนเป็น นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ และนายวรวิทย์   
  จำปีรัตน์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ตามลำดับ)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายสมชัย  สัจจพงษ์ เปลี่ยนเป็น นายสาธิต  รังคสิริ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ นายนริศ  ชัยสูตร  
  ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ และนายสมชัย  สัจจพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ตามลำดับ)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นางธาริษา วัฒนเกส เปลี่ยนเป็น นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอำพน  กิตติอำพน เปลี่ยนเป็น นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
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 ชุดที่ ๑๒ ระหว่าง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖–๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประธาน
      นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 

กรรมการ
 ๑.  นางจุรี  วิจิตรวาทการ ๒.  นายอาชว์  เตาลานนท์
 ๓.  นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ ๔.  นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล
 ๕.  นายศักรินทร์  ภูมิรัตน ๖.  นายสนิท  อักษรแก้ว
 ๗.  นายอัชพร  จารุจินดา ๘.  นายอำพน  กิตติอำพน
 ๙.  นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐. เลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา เปลี่ยนเป็น นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และนางเมธินี  เทพมณี  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ตามลำดับ)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายวรวิทย์  จำปีรัตน์ เปลี่ยนเป็น นายสมศักดิ์  โชติรัตนศิริ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายสมชัย  สัจจพงษ์ เปลี่ยนเป็น นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล เปลี่ยนเป็น นายวิรไท  สันติประภพ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เปลี่ยนเป็น นายปรเมธี  วิมลศิริ  
  ๑ ต.ค. ๒๕๕๘)

 ชุดที่ ๑๓ ระหว่าง ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐–๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธาน
      นายอำพน  กิตติอำพน    
กรรมการ
 ๑.  นายคณิศ  แสงสุพรรณ ๒. นายวรากรณ์  สามโกเศศ  
 ๓.  คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  ๔.  นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
 ๕.  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล ๖.  นายสนิท  อักษรแก้ว  
 ๗.  นายอัชพร  จารุจินดา ๘.  นายลักษณ์  วจนานวัช 
 ๙.  นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  (แตง่ตัง้นางเสาวณยี ์ ไทยรุง่โรจน ์แทน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑)  
 

กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๑๐.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นางเมธินี  เทพมณี) 
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา)
 ๑๒.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ เปลี่ยนเป็น นายสุวิชญ  โรจนวานิช ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 ๑๓.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายวิรไท  สันติประภพ)
 ๑๔.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายปรเมธี  วิมลศิริ เปลี่ยนเป็น นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลบังคับใช้เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
ซึ่งกำหนดให้ “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ประกอบด้วย ประธานสภา ๑ คน และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน  
๑๕ คน และใหป้ลดักระทรวงการคลงั เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธกิาร ก.พ.ร. เลขาธกิารสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการสภา และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ เป็นกรรมการสภาและเลขานุการ

 รักษาการตาม พ.ร.บ. สศช. ๒๕๖๑ ระหว่าง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑–๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ประธาน
      นายสนิท  อักษรแก้ว

กรรมการ
 ๑.  นายคณิศ  แสงสุพรรณ ๒.  นายวรากรณ์  สามโกเศศ 
 ๓.  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ๔.  นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
 ๕.  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล ๖.  นายอัชพร  จารุจินดา 
 ๗. นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ ๘.  นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการโดยตำแหน่ง (๕ ท่าน)
 ๙.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นางเมธินี  เทพมณี)
 ๑๐.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา)
 ๑๑.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายสุวิชญ  โรจนวานิช)
 ๑๒.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายวิรไท  สันติประภพ)
 ๑๓.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายทศพร  ศิริสัมพันธ์)

 ชุดที่ ๑ ระหว่าง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒–ปัจจุบัน

ประธานสภา
      นายสนิท  อักษรแก้ว

กรรมการสภา
 ๑.  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  ๒.  นายคณิศ  แสงสุพรรณ 
 ๓.  นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์ ๔.  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  
 ๕.  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ๖.  นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ 
 ๗.  นายรัชตะ  รัชตะนาวิน ๘.  นายวรากรณ์  สามโกเศศ 
 ๙.  นายศักรินทร์  ภูมิรัตน ๑๐.  นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ 
 ๑๑.  นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ

กรรมการสภาโดยตำแหน่ง
 ๑๒.  ปลัดกระทรวงการคลัง (นายประสงค์  พูนธเนศ เปลี่ยนเป็น นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
 ๑๓.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายปกรณ์  นิลประพันธ์)
 ๑๔.  เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี  เทพมณี เปลี่ยนเป็น ม.ล.พัชรภากร  เทวกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
 ๑๕.  เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ)
 ๑๖.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ เปลี่ยนเป็น พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  และ พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
 ๑๗.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา)
 ๑๘.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายวิรไท  สันติประภพ เปลี่ยนเป็น นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
 ๑๙.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เปลี่ยนเป็น นายดนุชา  พิชยนันท์ ๑ ตุลาคม  
  ๒๕๖๓)
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เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  
 ๑. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์  (พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๔๙๙)
 ๒. นายฉลอง   ปึงตระกูล  (พ.ศ. ๒๔๙๙–๒๕๐๖)
 ๓. นายประหยัด บุรณศิริ  (พ.ศ. ๒๕๐๖–๒๕๑๓)
 ๔. นายเรณู   สุวรรณสิทธิ์  (พ.ศ. ๒๕๑๓–๒๕๑๖)
 ๕. นายเสนาะ   อูนากูล  (พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๑๘)
 ๖. นายกฤช   สมบัติศิริ  (พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๓)
 ๗. นายเสนาะ   อูนากูล  (พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๓๒)
 ๘. นายพิสิฎฐ   ภัคเกษม    (พ.ศ. ๒๕๓๒–๒๕๓๗)
 ๙. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  (พ.ศ. ๒๕๓๗–๒๕๓๙)
 ๑๐. นายวิรัตน์   วัฒนศิริธรรม  (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๒)
 ๑๑. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุ่ม  (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๕)
 ๑๒. นายจักรมณฑ์   ผาสุกวนิช  (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๗)
 ๑๓. นายอำพน  กิตติอำพน  (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๓)
 ๑๔. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๘)
 ๑๕. นายปรเมธี วิมลศิริ  (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๑)   
 ๑๖. นายทศพร ศิริสัมพันธ์  (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓)
 ๑๗. นายดนุชา พิชยนันท์  (พ.ศ. ๒๕๖๓–ปัจจุบัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายธรรมรักษ์   การพิศิษฎ์  (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๔) 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๑. นายบุญชนะ  อัตถากร  (พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๐๖)
 ๒. นายจำรัส ฉายะพงศ์  (พ.ศ. ๒๕๐๗–๒๕๑๒)
 ๓. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์  (พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๑๔)
 ๔. นายพร้อม พานิชภักดิ์  (พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๘)
 ๕. นายประกอบ  จ๋วงพานิช  (พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๓๐)
 ๖. นายวิระ  โอสถานนท์  (พ.ศ. ๒๕๒๒–๒๕๒๕) 
 ๗. นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  (พ.ศ. ๒๕๒๙–๒๕๓๕)
 ๘. นายวิทยา   ศิริพงษ์  (พ.ศ. ๒๕๓๒–๒๕๓๘) 
 ๙. นายอานุภาพ   สุนอนันต์  (พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๘)
 ๑๐. นายสมชาย   กรุสวนสมบัติ  (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๐) 

รายนามผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน
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 ๑๑. นายไพโรจน์   สุจินดา  (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๒)  
 ๑๒. นายพายัพ   พยอมยนต์  (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๒) 
 ๑๓. นายณรงค์   นิตยาพร  (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๓)
 ๑๔. นายสันติ   บางอ้อ  (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๙) 
 ๑๕. นายสมเจตน์   เตรคุพ  (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๕๑) 
 ๑๖. นายภิรมย์ศักดิ์  ลาภาโรจน์กิจ  (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๓) 
 ๑๗. นายพรชัย   รุจิประภา  (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๖) 
 ๑๘. นายโกมล   ชอบชื่นชม  (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๗) 
 ๑๙. นายบุญยงค์  เวชมณีศรี  (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๗)
 ๒๐. นายวิษณุ   พูลสุข  (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๘)
 ๒๑. นางสาวพรรณราย   ขันธกิจ  (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๗) 
 ๒๒. นายกิติศักดิ์   สินธุวณิช  (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๐) 
 ๒๓. นางสาววิไลพร   ลิ่วเกษมศานต์  (พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๒) 
 ๒๔. นายอุทิศ   ขาวเธียร  (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๒)
 ๒๕. นางจุฑามาศ   บาระมีชัย  (พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๒)   
 ๒๖. นางเพ็ญจา   อ่อนชิต  (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๖)  
 ๒๗. นางสุวรรณี   คำมั่น  (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๖)
 ๒๘. นายสุวัฒน์   วาณีสุบุตร  (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๓)  
 ๒๙. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๙) 
 ๓๐. นายธานินทร์ ผะเอม  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๙) 
 ๓๑. นางสาวลดาวัลย์ คำภา  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๖๐)
 ๓๒. นางนิตยา  กมลวัทนนิศา  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗)
 ๓๓. นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๒)
 ๓๔. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล  (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๓)
 ๓๕. นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ  (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙)
 ๓๖. นายมนตรี บุญพาณิชย์  (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑)
 ๓๗. นายประพันธ์ มุสิกพันธ์  (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐)
 ๓๘. นายวิชญายุทธ บุญชิต  (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)
 ๓๙. นายวิโรจน์ นรารักษ์  (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)
 ๔๐. นายเอนก มีมงคล  (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)
 ๔๑. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์  (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
 ๔๒. นางธิดา พัทธธรรม  (พ.ศ. ๒๕๖๓–ปัจจุบัน)
 ๔๓. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ  (พ.ศ. ๒๕๖๓–ปัจจุบัน)
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ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
 ๑.  นายสมบัติ   ชุตินันท์  (พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๘)
 ๒.  นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร  (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๒)
 ๓.  นายเชื่อง  ชาตอริยะกุล  (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑)
 ๔.  นายสุรพันธุ์ จุ่นพิจารณ์  (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๐)
 ๕.  นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร  (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๙)
 ๖.  นายภูมิใจ  อัตตะนันทน์  (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖)
 ๗.  นางวนิดา มหากิจ  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๕)
 ๘.  นางสาวสุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗)
 ๙.  นายไพโรจน์ โพธิวงศ์  (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖)
 ๑๐. นางสาวภารณี วัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗)
 ๑๑. นายนพพร มนูญผล  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗)
 ๑๒. นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗)
 ๑๓. นางสมศรี เหลืองมณีรัตน์  (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๘)
 ๑๔. นายวิทยา ปิ่นทอง  (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙)
 ๑๕. นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล  (มกราคม–กันยายน ๒๕๕๘)
 ๑๖. นายสุริยา จันทร์กระจ่าง  (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙)
 ๑๗. นายทีปรัตน์ วัชรางกูร  (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐)
 ๑๘. นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐)
 ๑๙. นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม  (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๑)
 ๒๐. นางปิยนุช วุฒิสอน  (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๑)
 ๒๑. นางสาวมารยาท สมุทรสาคร  (เมษายน–กันยายน ๒๕๖๑)
 ๒๒. นางชุลีพร บุณยมาลิก  (มีนาคม–ตุลาคม ๒๕๖๒)
 ๒๓. นางสาววรวรรณ  พลิคามิน  (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
 ๒๔. นางนภัสชล ทองสมจิตร  (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
 ๒๕. นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ  (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
 ๒๖. นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์  (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
 ๒๗. นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง  (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
 ๒๘. นางเสาวณีย์     แสงสุพรรณ  (พ.ศ. ๒๕๖๓–ปัจจุบัน)
 ๒๙. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล  (พ.ศ. ๒๕๖๓–ปัจจุบัน)

รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
            นายโสภณ แท่งเพ็ชร  (พ.ศ. ๒๕๖๔–ปัจจุบัน)
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ศิลาฤกษ์ของสำนักงานฯ  
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๔ เวลา ๘.๕๓ น. ได้มี 
พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ ซึ่งในแผ่นศิลาฤกษ์ดังกล่าว ปรากฏข้อความดังนี้
  “ดวงศิลาฤกษ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกจิแหง่ชาต ิโดยพระลขิติและพระฤกษข์องสมเดจ็ 
พระพทุธโฆษาจารย ์(อยู ่ ญาโณทยมหาเถระ) วดัสระเกศ 
ราชวรมหาวิหาร วันจันทร์ เดือน ๙  
ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลู จัตวาศก  
จ . ศ .  ๑ ๓ ๒ ๓  ต ร ง กั บ 

สุริยคตินิยม วันที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๘.๕๓ น. เป็นปฐมฤกษ์  
เวลา ๙.๔๕ น. เป็นที่สุดแห่งฤกษ์ลักขณาสถิตราษีกันย์ ปฐวีธาตุลัคเกาะภูมิ ปาโลฤกษ ์
ประกอบด้วยสมณะแห่งฤกษ์ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ผู้วางศิลาฤกษ์”

เกร็ด ส ภ า พั ฒ น์

          องค์ขวา คือ พระพรหม   หมายถึง  ผู้สร้าง
 องค์กลาง คือ พระอิศวร หมายถึง  ผู้ให้
 องค์ซ้าย คือ พระนารายณ์   หมายถึง  ผู้ปราบยุคเข็ญ

 ความหมายของเทวดาทั้ง ๓ องค์ดังกล่าว จึงสอดคล้องกับหน้าที่หลักของ สศช. 
คือ การสร้างสรรค์ การทำสิ่งใหม่ ๆ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่
ความเจริญนั่นเอง

ความหมายของตราสำนักงานฯ  
 ตราของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือที่มักเรียกกันว่า “เทวดา ๓ องค์” ออกแบบ
โดยกรมศิลปากร มีความหมายดังนี้

ทำไมเรียก “สะ-ภา-พัฒน์”
 เมือ่ป ี๒๕๐๒ สำนกังานไดป้รบัโครงสรา้งการทำงาน 
และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจแห่งชาติ” และเรียกกันสั้นๆ ว่า “สภาพัฒน์” 
ซึ่งแม้ต่อมาในปี ๒๕๑๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
(สศช.) ซึง่เปน็ชือ่ทีค่อ่นขา้งยาว จงึยงัคงนยิมเรยีกขานสัน้ ๆ  วา่  
“สภาพัฒน์” มาจนถึงปัจจุบัน
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ครั้งแรกและที่สุดของแผนฯ 
      l แผนฯ ที่ ใช้ เป็นแนวทางพัฒนาประเทศนานที่สุด  
คือ แผนฯ ๑ และแผนฯ ๑๒ ทั้ง ๒ แผน มีระยะเวลาดำเนินงาน ๖ ปี  
โดยแผนฯ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔- ๒๕๐๙) แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะแรก  
พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖ และระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙  
ส่วนแผนฯ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกาศใช้ครั้งแรกมีระยะเวลา  
๕ ปี ต่อมาได้ระบุในบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ยังคงใช้แผน ๑๒ 
ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงทำให้แผนฯ ๑๒ มีระยะเวลา  
๖ ปี ส่วนแผนฉบับอื่น ๆ มีระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปีเท่ากัน

 l แผนฯ ทีเ่พิม่การพฒันาสงัคมเปน็ครัง้แรก คอื แผนฯ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔)  
ผลจากการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแผนฯ ๑ ทำให้เกิดความแตกต่างขัดแย้ง 
ในหลายส่วนของสังคม ในแผนฯ ๒ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสังคมควบคู่กันไป  
โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเน้นการเจริญเติบโตที่สมดุลทั้งสองด้าน  
และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” จนถึงแผนฯ ๕  
และตัง้แตแ่ผนฯ ๖ ตดัคำวา่ “การ” ออก เปน็ชือ่ “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต”ิ  
ซึ่งใช้จนถึงปัจจุบัน

 l แผนฯ ที่บรรจุนโยบายประชากรไว้เป็นครั้งแรก คือ แผนฯ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) ในการวางแผนฯ ๓ ปัญหาการเพิ่มของประชากร 
เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจ มีการกำหนดเป้าหมายที่จะลดอัตรา 
การเพิ่มของประชากรจากร้อยละ ๓.๒ ต่อปี เหลือร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
โดยสนับสนุนการวางแผนแบบสมัครใจ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บรรจุนโยบาย 
ประชากรไว้ในแผนฯ 

 l แผนฯ แรกทีม่ปีระเดน็การพฒันาเพือ่ความมัน่คง คอื แผนฯ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔)  
การจดัทำแผนฯ ๔ กำหนดใหเ้ปน็แผนแมบ่ททีว่างกรอบ “นโยบายแหง่ชาต”ิ ทางดา้นเศรษฐกจิ 
และสังคม เพื่อให้สามารถนำไปเป็นแนวปรับปรุงนโยบายเฉพาะด้าน การจัดทำแผนงาน  
และโครงการพัฒนาในแต่ละสาขาที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี 
ประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากแผนฯ ฉบับก่อน ๆ คือ แผนฯ ๔ ได้มีประเด็นการพัฒนาเพื่อ 
ความมั่นคง โดยกำหนดแนวทางการประสานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับความมั่นคง  
เพือ่สนบัสนนุขดีความสามารถในการปอ้งกนัประเทศ และแกป้ญัหาในบางพืน้ทีเ่พือ่ความมัน่คง  
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 l แผนฯ ทีแ่ปลงนโยบายออกมาเปน็แผนปฏบิตักิารตา่ง ๆ  ระดบัพืน้ทีเ่ปน็ครัง้แรก  
คอื แผนฯ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เปน็ชว่งเวลาที ่สศช. มบีทบาทมาก สามารถแปลงนโยบาย 
ออกมาเปน็แผนปฏบิตัติา่ง ๆ  เชน่ โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออก (Eastern  
Seaboard Development Program: ESB) และแผนพฒันาชนบทแนวใหม ่รวมทัง้การผลกัดนั 
ใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาตขิึน้ ๖ คณะ ไดแ้ก ่คณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิ  
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาชนบท 
แห่งชาติ คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

 l แผนฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด คือ แผนฯ ๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๐-๒๕๓๔) ด้วยการวางมาตรการทางการเงินการคลัง รวมทั้งแนวทางฟันฝ่าวิกฤตการณ์ 
ทางเศรษฐกิจไว้อย่างดีในช่วงแผนฯ ๕ เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนฯ ๖ จึงได้ 
ฟื้นตัว และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๓๐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๕ ปี ๒๕๓๑  
ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๕ และ ปี ๒๕๓๒ ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๒ หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 
ร้อยละ ๑๐.๙ ต่อปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงหนึ่งเท่าตัว นับเป็นอัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่สูงสุดในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา

 l แผนฯ ที่ให้ความสำคัญและบรรจุเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นครั้งแรก คือ แผนฯ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔)  
แผนฯ ๖ ได้กำหนดให้มีแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศขึ้นเป็นแผนแรก เพื่อเป็นแผนแม่บทในการจัดเตรียม 
แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดพลัง 
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถโน้มน้าวใจให้ทุกฝ่ายนำแผนไปปฏิบัติ เนื่องจากนับตั้งแต่มีการใช้แผนฯ ๑  
มาจนถงึแผนฯ ๕ ยงัไมไ่ดม้กีารนำการประชาสมัพนัธม์าใชใ้นการพฒันาประเทศอยา่งจรงิจงั โดยทีผ่า่นมาการประชาสมัพนัธ ์
จะมุ่งเน้นเฉพาะงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่ได้มองการพัฒนาในภาพรวมอย่างเป็นระบบ ขาดการประสานงานกัน 
ของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทำใหป้ระชาชนและภาคเอกชนซึง่เปน็กำลงัสำคญัในการพฒันาประเทศขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 
แนวนโยบายการพัฒนาประเทศทั้งระบบ 

 l  แผนฯ ที่เห็นจุดอ่อนของการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก คือ แผนฯ ๗  
(พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) ผลการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๗ ได้ข้อสรุปว่า “เศรษฐกิจดี สังคม 
มีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” โดยเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
เฉลีย่ถงึรอ้ยละ ๘ ตอ่ป ีแตใ่นดา้นสงัคมกลบัมปีญัหาดา้นพฤตกิรรมของผูค้น เชน่ การขาดศลีธรรม  
จริยธรรม ระเบียบวินัย ขาดความมีน้ำใจ มีการเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งไมป่ระหยดัและไมร่ะมดัระวงั เชน่ ในชว่งสองปแีรกของแผนฯ ๗  
มกีารตดัไมท้ำลายปา่ถงึปลีะ ๑ ลา้นไร ่พืน้ทีเ่พาะปลกูใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ยลง อกีทัง้ยงัเกดิปญัหา 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ มลพษิทางอากาศ มลภาวะทางเสยีง ฝุน่ละออง และขยะทัง้ในเขตกรงุเทพฯ 
และเมืองหลักในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น  

 l แผนฯ แรกที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ แผนฯ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ผลของการพัฒนา 
ประเทศในช่วงแผนฯ ๑-๗ ประสบผลสำเร็จในหลายเรื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการ เช่น ปัญหา 
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ด้านสังคมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนฯ ๘ จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา 
จากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักเพียงอย่างเดียว เป็นการเน้น “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  
หรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา คือการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ที่มีเป้าหมายให้คนมีความสุข

 l แผนฯ ทีป่ระชาชนทกุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งกวา้งขวางทีส่ดุเปน็ครัง้แรก  
คอื แผนฯ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เริม่กระบวนการจดัทำแผนฯ โดยการเชญินกัคดิหลากหลาย 
อาชพีมารว่มเสวนาในหวัขอ้ “จดุประกายความคดิ... สูแ่ผนฯ ๘” ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๓๘ หลังจากนั้นได้จัดการสัมมนา 
ระดมความคดิเหน็จากตวัแทนประชาชนหลากหลายกลุม่อาชพีในภมูภิาคตา่ง ๆ  และการสมัมนา 
โตะ๊จนี กลุม่ละ ๑๐ คน เพือ่นำความเหน็ทีไ่ดร้บัไปประมวลเปน็ยทุธศาสตร ์และเปา้หมายการพฒันา  
ซึง่นบัเปน็ครัง้แรกในประวตัศิาสตรข์องการจดัทำแผนฯ ทีเ่ปดิโอกาสใหป้ระชาชนทกุกลุม่อาชพี 
มีส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง  

 l แผนฯ ฉบบัแรกทีท่กุภาคสว่นของสงัคมเสนอใหอ้ญัเชญิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็ปรชัญานำทาง  
คือ แผนฯ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) การจัดทำแผนฯ ๙ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า โดยนำ 
ความคดิของทกุภาคสว่นในสงัคมทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัจงัหวดั ระดบัอนภุาค และระดบัชาต ิมาสงัเคราะหเ์ชือ่มโยงเขา้ดว้ยกนั 
อย่างเป็นระบบให้เกิดเป็น “วิสัยทัศน์ร่วม” ที่สังคมไทยยอมรับร่วมกัน โดยทุกภาคส่วนเห็นควรอัญเชิญปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง และยึด “คนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนา” เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล  
มีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

 l แผนฯ ฉบับแรกที่ต้องผ่านสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ คือ แผนฯ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ  
ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนจะพิจารณาประกาศใช้  
โดย สศช. ไดป้ระสานการจดัตัง้สภาทีป่รกึษาฯ ขึน้ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัดงักลา่ว 
ในปี ๒๕๔๓ และได้นำร่างแผนฯ ๙ เสนอสภาที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็นเป็นแผนฯ แรก ต่อมา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วย 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาที่ปรึกษาฯ จึงถูกยุบเลิกไป  

 l แผนฯ ที่เก็บข้อมูลระดับรากแก้วถึง ๑๐๘ หมู่บ้าน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ 
จัดทำแผนฯ คือ แผนฯ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ในการจัดทำแผนฯ ๑๐ ขั้นตอนที่สำคัญ 
ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของแผนฯ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ 
เริ่มจากการประเมินผลแผนฯ ๙ จากนั้นจึงระดมความคิดส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง การระดม 
ความคดิระดบั ๙ อนภุมูภิาค /ระดบัภาค ๔ ภาค การระดมความคดิระดบัชาต ิการระดมความคดิ 
ระดับชุมชน ๓๖ ตำบล ๑๐๘ หมู่บ้าน และการระดมความคิดระดับภาคครั้งที่ ๒ ก่อนยกร่าง 
แผนฯ ๑๐ นับเป็นครั้งแรกที่ สศช. เก็บข้อมูลในระดับรากแก้วเพื่อประมวลผลและนำมา 
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนฯ
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 l แผนฯ ที่มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน คือ แผนฯ ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบักระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก 
ประเทศทีป่รบัเปลีย่นเรว็และซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัทีจ่ะเปน็ประชาคมอาเซยีน 
ในปี ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาประเทศในระยะแผนฯ ๑๑  
จงึใหค้วามสำคญักบัการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัในมติติา่ง ๆ  ใหแ้กป่จัเจก  
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ดว้ยความเสมอภาค เปน็ธรรม และมภีมูคิุม้กนัตอ่การการเปลีย่นแปลง” โดยมทีศิทางการพฒันา 
สู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนฯ ๑๐  

 l  แผนฯ ที่เป็นก้าวแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ แผนฯ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔) ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยกำหนดเปา้หมายและตวัชีว้ดัการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัการยดึเปา้หมายอนาคตประเทศไทย 
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ถ่ายทอดมาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปี  
ซึง่ตอ่มา สศช. และหลายฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเหน็วา่ควรขยายเวลาแผนฯ ๑๒ ทีใ่ชใ้นชว่ง ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
ออกไปอีก ๑ ปี ให้ครอบคลุมถึงปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็น ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยได้ระบุในบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ยังคงใช้แผนฯ ๑๒ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ประธานกรรมการบริหาร สศช. ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตร ี
และองคมนตรี  
 การได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งในคณะองคมนตรี เป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานโอกาสให้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท  
นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของข้าราชการ ทั้งนี้ อดีตประธานกรรมการบริหาร สศช.  
ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะองคมนตรี ๒ ท่าน ได้แก่

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์ ประธาน 

กรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ   
(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๘) เป็น “องคมนตรี” เมื่อวันที่ ๒๔  
เมษายน ๒๔๙๖–๗ ตลุาคม ๒๕๑๗ และ “ประธานองคมนตร”ี  
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๘ จนถึงวันที่ถึงแก่อสัญกรรม 
ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๘  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.อำพน  
กติตอิำพน ประธานกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 
เป็น “องคมนตรี” ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน
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พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ แรงบันดาลใจจากความเชื่อมโยงอันลึกซึ้ง
  ดร.อำพน  กติตอิำพน องคมนตร ีอดตีเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิลำดบัที ่๑๓  
และอดตีประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิไดบ้รูณะตกึสรุยิานวุตัรและจดัทำเปน็ “พพิธิภณัฑส์รุยิานวุตัร  
เพื่อการพัฒนาประเทศ” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของพระยาสุริยานุวัตร 

  “บา้นสรุยิานวุตัร” มปีระวตัคิวามเปน็มาทีก่ลา่วไดว้า่เปน็สว่นหนึง่ของตำนานดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอาคารที่ทำงานถาวรหลังแรกของ สศช. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน จากการค้นคว้า 
ถึงความเป็นมา ได้พบถึงความบังเอิญอย่างน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของบ้านสุริยานุวัตร 
กับภารกิจหลักของ สศช. คือ บ้านหลังนี้ในอดีตเคยเป็นบ้านพักอาศัยของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร  
ซึ่งมีประวัติการทำงานและผลงานที่น่ายกย่อง และยังเป็น “นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย” ผู้เขียน “ทรัพย์ศาสตร์” 
ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย
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 เหรียญกษาปณ์ครบรอบ ๗๐ ปี มูลค่า ๒๐ บาท 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ จัดทำ 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบรบ ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๒๐ บาท ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ซึ่งกรมธนารักษ์ 
ไดอ้นมุตักิารจดัทำเหรยีญกษาปณท์ีร่ะลกึครบรอบ ๗๐ ป ีสศช. รวมทัง้ไดอ้อกแบบรปูแบบเหรยีญกษาปณซ์ึง่ไดร้บัพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี ๖๐ ปี และ ๗๐ ปี สศช.
 สศช. ได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้นเป็นพิเศษ 
ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๕๐ ปี ๖๐ ปี และ ๗๐ ปี ของการสถาปนาสำนักงาน ซึ่งเป็นเหรียญเงินตราที่ชำระหนี้ได้ 
ตามกฎหมาย

 เหรียญกษาปณ์ครบรอบ ๕๐ ปี มูลค่า ๑๐ บาท
 
  ด้านหน้า
    กลางเหรยีญมพีระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
  ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนระบ ุ
  ข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประเทศไทย”  

  ด้านหลัง
    กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายตรา สศช. ภายในวงขอบเหรียญ มีข้อความว่า “๕๐ ปี  
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และข้อความบอกราคาว่า  
  “๑๐ บาท ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓”  

  ด้านหลัง
    กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายตรา สศช. ภายในวงขอบเหรียญระบุข้อความ “๖๐ ปี  
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และข้อความบอกราคาว่า  
  “๑๐ บาท” และข้อความว่า “๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓” 

 เหรียญกษาปณ์ครบรอบ ๖๐ ปี มูลค่า ๑๐ บาท 
  ด้านหน้า
    กลางเหรยีญมพีระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
  ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนระบุข้อ 
  ความวา่ “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” เบือ้งลา่งมขีอ้ความวา่ “ประเทศไทย”  
  โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง
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ภาคภูมิใจกับรางวัล “สังข์เงิน”
 สศช. ไดร้บัรางวลักติตคิณุสมัพนัธ ์“สงัขเ์งนิ”  

ถงึ ๒ ครัง้ ซึง่เปน็รางวลัสดุยอดของการประชาสมัพนัธ์ 

ที่สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ งประเทศไทย 

มอบให้กับองค์กร โครงการ และบุคคลที่มีผลงาน 

ดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์เป็นที่ปรากฏและ 

เป็นแบบอย่างที่ดี  รวมถึงการส่ง เสริมวิชาชีพ 

ทางด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้เป็น 

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยจัดพิธีมอบรางวัล 

เป็นประจำทุก ๑-๒ ปี (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

แต่ละปี) 

 โดย สศช. ได้รับรางวัลสังข์เงินครั้งแรก 

ในสาขาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดงาน 

ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๓๒ ส่วนครั้งที่ ๒ ได้รับ 

ในการจัดงานครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๐ ประเภท 

องค์กรที่มอบแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจพอเพียงของ สศช. จึงนับเป็นความ 

ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ สศช.
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ภ า พ แ ห่ ง ค ว า ม ท ร ง จ ำ

การเข้าร่วมและจัดกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี 
 ผู้บริหาร สศช. เข้าร่วมกิจกรรม 
“Bike for Mom” ปั่นเพื่อแม่ วันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ และ “Bike for Dad”  
ปั่นเพื่อพ่อ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ อันเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระราชอิสริยยศ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร   
 ต่อมาได้เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น  
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ารวม ๒ ครั้งคือ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 นอกจากนี้ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมและจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมลงนามและบันทึกเทปถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 

หมายเหตุ :  ตำแหน่งบุคคลต่าง ๆ เป็นตำแหน่งในช่วงเวลานั้น ๆ
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สศช. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการฯ เป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรม 
มหาราชวัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป  
เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ครบ ๑๐๐ วัน ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์มอบให้สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ใช้ในพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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สมเด็จพระสังฆราชประทานวโรกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าเฝ้าถวายสักการะ  
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร   

ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าเฝ้าถวายสักการะ ณ พระตำหนัก วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ และ ณ พระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อสำนักงานฯ  

เนื่องในโอกาสที่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” อันเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี  

ของการสถาปนา สศช.     
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สศช. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  
 เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศช. ร่วมเคารพศพ  
พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  
 ตอ่มาวนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตให ้สศช.  
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ โดยมี ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ 
อดตีเลขาธกิารฯ พรอ้มดว้ยภรยิา ดร.สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ อดตีเลขาธกิารฯ ศ.(พเิศษ) ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ ์เลขาธกิารฯ นำคณะผูบ้รหิารและ 
เจ้าหน้าที่ สศช. ทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง 
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การจัดทำแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
  การจดัทำแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเปน็ภารกจิหลกัทีส่ำคญัของ สศช. ซึง่ในทศวรรษที ่๗ นีเ้ปน็ชว่งเวลาของการจดัทำแผนฯ 
๑๑ และ ๑๒ นอกจากนี ้สศช. ไดร้บัมอบหมายภารกจิสำคญัในการเปน็หนว่ยประสานการจดัทำยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ีและแผนการปฏริปูประเทศ 
ซึ่งในกระบวนการจัดทำแผนต่าง ๆ ดังกล่าว สศช. ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั้ง ๔ ภาค ทั้งในขั้นตอน 
การจัดทำร่างแผนและเมื่อแผนเสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
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การจัดประชุมประจำปีของ สศช.
 สศช. ได้ริเริ่มจัดการประชุมประจำปีเมื่อปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันได้จัดรวม  

๑๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งในแต่ละปีจะคัดสรร 

ประเดน็สำคญัมานำเสนอ และเปดิโอกาสใหภ้าคกีารพฒันาทกุภาคสว่นและประชาชน 

ทัว่ไปไดม้สีว่นรว่มระดมความคดิเหน็ อาท ิทศิทางการพฒันาและยทุธศาสตรข์องแผนฯ  

ฉบับต่าง ๆ และปี ๒๕๖๓ เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด โดยนายกรัฐมนตรี 

ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษทุกปี 
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สศช. จัดประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” ครั้งแรก 
 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการฯ ดำริให้จัดการประกวดภาพวาด 
“ประเทศไทยในฝัน” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ  
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต ได้มีส่วนร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดผ่านภาพวาดที่สื่อ 
ความหมายถึงประเทศไทยที่เด็ก ๆ อยากเห็น 
 มเีดก็จากทัว่ประเทศสง่ผลงานเขา้ประกวด ๑,๑๘๖ ภาพ โดยไดร้บัเกยีรต ิ
จาก ศ.(เกยีรตคิณุ) ปรชีา  เถาทอง ศลิปนิแหง่ชาต ิเปน็ประธานกรรมการตดัสนิ 
และกรรมการ ๒ ทา่นคอื เลขาธิการ สศช. และ ผศ.ดร.อภชิาต ิ พลประเสรฐิ  
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จากนัน้ไดน้ำภาพทีช่นะเลศิรวม ๑๒ รางวลั และภาพทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ๕๐๐ ภาพ จดัแสดงนทิรรศการในงานประชมุประจำป ี๒๕๕๙  
เรื่อง “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และบริเวณห้องโถงอาคาร ๑ สศช.
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สศช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
GMS Summit ครั้งที่ ๕ 
 ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
สศช. เป็นแกนหลักจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ 
แผนงานความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาค 
ลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ หรือ GMS Summit  
ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “ความมุ่งมั่นลดความ 
เหลือ่มลำ้ เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืใน GMS”  
โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมเพื่อ 
หารือการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค ประกอบด้วย พลเอก ประยุทธ์   
จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี สมเดจ็มหาอคัรเสนาบด ี  
ฮนุเซน นายกรฐัมนตรแีหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูา   
นายหลี ่ เคอ่เฉยีง นายกรฐัมนตรแีหง่สาธารณรฐั 
ประชาชนจนี  นายทองสงิ  ทำมะวง นายกรฐัมนตร ี
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
นายเต็ง  เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์  นายเหวียน เติ๊น สุง  
นายกรัฐมนตรีแหง่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม   
รัฐมนตรีของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง GMS 
โดยฝ่ายไทยคือ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและ 
เลขาธิการ สศช. นายทาเคฮิโกะ  นากาโอะ 
ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย และประธาน 
สภาธุรกิจของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง GMS  
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สศช. ร่วมการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ ๑๑
 เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
สามฝา่ย อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ครัง้ที ่๑๑ โดยม ีนายโจโก  วโิดโด ประธานาธบิด ี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ ตุน มูซา ฮิตัม ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรี IMT-GT ของไทย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการฯ และ ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล  
รองเลขาธิการฯ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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กิจกรรมสำคัญของ สศช. 

ดร.สวุทิย ์ เมษนิทรยี ์รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตร ีเปน็ประธาน 
เปดิการประชมุ “๑๕ ป ีธนาคารสมอง... พลงัอาสารว่มพฒันาประเทศ”  
และปาฐกถาพเิศษ “อนาคตประเทศไทยกบัสงัคมสงูวยั” เพือ่สำนกึใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง ทีพ่ระราชทานแนวพระราชดำร ิธนาคารสมอง  
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารสมอง ณ โรงแรมเซ็นทราฯ  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี  คำมั่น 
รองเลขาธกิารฯ นายอสิระ  วอ่งกศุลกจิ ประธานอนกุรรมการขบัเคลือ่น 
การประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงภาคธรุกจิเอกชน และผูน้ำ  
๗ องค์กรภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ 
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ณ อาคารสรุยิานวุตัร เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๕๖

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่  สศช. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จ 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ  
สุวฑฺฒโน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการฯ ๒ สมัย 
เปน็ประธานในพธิเีปดิ “หอ้งเกยีรตยิศศษิยเ์กา่ สศช.” โดย ดร.ปรเมธ ี 
วิมลศิริ เลขาธิการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับ 
อดีตผู้บริหารที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สศช. เปน็เจา้ภาพจดัประชมุเวทหีารอืระดบัสงูระหวา่งหนว่ยงานวางแผน 
ระดบัประเทศในสมาชกิอาเซยีน ณ โรงแรมแชงกร-ีลา่ โดยม ีดร.ปรเมธ ี  
วิมลศิริ เลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือกับ 
ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานวางแผนในประเทศสมาชิกอาเซียน  
๘ ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙–๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

สศช. ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)  
จัดการสัมมนาเรื่อง Thailand Development and Investment  
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในประเทศไทยแก่ 
ผูป้ระกอบการญีปุ่น่ประมาณ ๑๐๐ บรษิทั โดยมนีายอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. เข้าร่วม 
การสัมมนา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ เป็นประธานและหัวหน้า 
คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทย ในการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- 
มาเลเซีย-ไทย และการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ ๑๒ แผนงาน
คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน 
ไทย-มาเลเซีย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ 
วันที่ ๕–๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : พระมหากรุณาธิคุณใน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์”  
ในการประชมุเพือ่สนัตภิาพนานาชาต ิ๒๕๖๐ จดัโดยองคก์ารพทุธศาสนกิ 
สัมพันธ์แห่งโลก ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส  
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ประเทศ ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ และ  
นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ และโฆษก สศช. ร่วมแถลงข่าว 
เรื่อง “รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป 
ประเทศ และการพัฒนาตามแผนฯ ๑๒” ณ สศช. เมื่อวันที่ ๒๑  
มีนาคม ๒๕๖๒

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม 
และประชุมหารือ พร้อมมอบนโยบายแก่ สศช. เพื่อหาแนวทาง 
ขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่ งขันของไทยให้สู งขึ้ น  
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ และผู้บริหาร 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.มีชัย  วีระไวทยะ อดีตรัฐมนตรี 
ประจำสำนกันายกรฐัมนตร ีและขา้ราชการ สศช. ทีใ่หเ้กยีรตมิาบรรยาย 
ในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานสำคัญสู่การพัฒนา 
คณุภาพชวีติ” ณ หอ้งประชมุเดช  สนทิวงศ ์เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๒

นายถาวร เสนเนยีม รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม เปน็ประธาน 
กล่าวเปิดการประชุม “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ 
ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ 
ด้วยพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย” ณ โรงแรมทวิน  
โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
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วันคล้ายวันสถาปนา สศช.
 เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 
การสถาปนา สศช. ซึ่งจัดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ อันตรง 
กับวันสถาปนา หรือวันใกล้เคียงของทุกปี โดยในช่วงเช้า 
เป็นการประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ 
แก่ข้าราชการพลเรือนดี เด่นและมอบทุนการศึกษา  
และการแข่งขันกีฬาสี ตามลำดับ ในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยง 
สังสรรค์ ทั้งนี้ งดจัดสังสรรค์ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีการระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙  

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 363



การถวายผา้พระกฐินพระราชทาน และทอดกฐินสามคัคี
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สศช. นำไปถวาย 
พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อทำนุบำรุง 
พระพุทธศาสนา โดยเลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้บริหาร 
และเจา้หนา้ที ่ถวายผา้พระกฐนิพระราชทาน ณ วดัอา่งทอง 
วรวิหาร จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และทอดกฐินสามัคคี  
ณ วัดต่าง ๆ อาทิ วัดท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม, 
วดัพระงาม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา, วดัหนองขยุ จงัหวดั 
กาญจนบุรี และวัดป่าศรีสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ  
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การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 สศช.  จัดงานวัน เด็กตามชุมชนต่าง  ๆ ในเขตป้อมปราบฯ  
ได้แก่  ชุมชนวัด โสมนัส  ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนมัสยิดมหานาค  
และชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก เขตดุสิต ตามลำดับ โดยจัดกิจกรรม 
พร้อมมอบทุนการศึกษา เด็กๆ ในชุมชนร่วมงานอย่างมีความสุข  
สนุกสนาน และอบอุ่นอย่างยิ่ง 

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกับนักเรียนทุน 
พระราชทาน ม.ท.ศ.  
 สศช. รว่มกบันกัเรยีนทนุพระราชทาน ม.ท.ศ. โรงเรยีนและชมุชนบรเิวณโรงเรยีน 
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริจาควัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
และกีฬา รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์ 
วทิยาคาร) จงัหวดัอา่งทอง วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และโรงเรยีนบา้นโนนทอ่นวทิยา  
จงัหวดัขอนแกน่ วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี ้ยงัไดจ้ดักจิกรรมจติอาสารว่ม 
พัฒนาชายหาดนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

กิจกรรม Big Cleaning 
 เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
เลขาธกิารฯ และภาคสว่นตา่ง ๆ  รว่มกจิกรรมพฒันาพืน้ทีร่มิคลองเปรมประชากร 
และริมคลองผดุงกรุงเกษม และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมกิจกรรม  
Big Cleaning บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ 
ศนูยอ์ำนวยการใหญโ่ครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร ิ(ศอญ.)  
ดำเนินการทั้ง ๒ กิจกรรม

รางวัลแห่งความเพียร  
 ในช่วงปี ๒๕๕๓–๒๕๖๓ สศช. ได้รับโล่รางวัล อาทิ  
ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี :  
ดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ, ประกาศเกียรติคุณ 
หน่วยงานจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส  
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และตอ่เนือ่งเปน็เวลา  
๕ ปีขึ้นไป รางวัลผู้ เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ 
ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือน  
ประจำปี ๒๕๕๖ ได้แก่ นายก่อเกียรติ  สมประสงค์ 
และนายนิยม  ไตรบุตร

ท ศ ว ร ร ษ
สภาพัฒน์ 365



บรรณานุกรม
การจดัทำผงัเศรษฐกจิและการสำรวจเศรษฐกจิของประเทศไทย รว่มกบัธนาคารโลก.  ใน อนสุรณง์านพระราชทานเพลงิศพ 
 หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘.  หน้า ๓๐-๓๑.

คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ.(๒๕๔๑).   
 รายงานผลการวเิคราะหแ์ละวนิจิฉยัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสถานการณว์กิฤตเศรษฐกจิ.  กรงุเทพมหานคร : สถาบนัวจิยั 
 เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

“คำนำของ ฯพณฯ จอมพลถนอม  กติตขิจร นายกรฐัมนตร ีประธานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต,ิ” ใน แผนพฒันาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔).  หน้า ๒.

“คำแถลงของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ,” ใน โครงการพัฒนาการของรัฐสำหรับประเทศไทย, หน้า ก.

“จอมพล ป.  พบิลูสงคราม ในสายตาของขา้พเจา้,” ใน จอมพล ป. พบิลูสงคราม ครบรอบศตวรรษ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐.  
 หน้า ๒๒๕.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม.  

ฉัตรทิพย์  นาถสุภา และคณะ.  เศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ไทย. หน้า ๒๒๐-๒๒๑.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์.  

บุญชนะ  อัตถากร. (๒๕๐๔).  พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๓. หน้า ๒๘.  กรุงเทพมหานคร :  
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.  

บุญชนะ  อัตถากร. (๒๕๐๔).  พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๓. หน้า ๒. กรุงเทพมหานคร :  
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.  

ปกรณ์  วิชยานนท์.  (๒๕๕๓).  “ไทยจะป้องกันวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างไร,”.  รายงานทีดีอาร์ไอ ๒๗ : ๓-๑๖.

ประสพศรี  รักความสุข. ๒๕๕๐  “แผนพัฒนาประเทศ จากแผนฯ ๑ ถึงแผนฯ ๑๐,” วารสารเศรษฐกิจและสังคม ๔๔,  
 ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๔๐-๔๗.

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒).  (๒๕๐๓, ๒๕ กรกฎาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่ ๗๗  
 ตอนที่ ๖๒ ฉบับพิเศษ. หน้า ๖.

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓).  (๒๕๐๙, ๑๕ กุมภาพันธ์).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่ ๘๓  
 ตอนที่ ๑๓.

พระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๑.  (๒๕๒๑, ๒๙ สงิหาคม).  ราชกจิจานเุบกษา.  เลม่ที ่๙๕  
 ตอนที่ ๘๙. 

รวิพรรณ  สาลีผล. (๒๕๕๕).  ประวัติของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ ๒๕๗๕. หน้า ๕๗.  กรุงเทพฯ : สำนักวิชาเศรษฐกิจและ 
 นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์. (๒๕๓๗).  โลกานุวัตรกับสังคมเศรษฐกิจไทย. ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์.   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ๒๒, ๑ (มกราคม–กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘).

เศรษฐกจิไทย : บนเสน้ทางแหง่ความรุง่โรจน.์  (๒๕๔๖) [ออนไลน]์. แหลง่ทีม่า :  https://econ.tu.ac.th - /archan/rangsun/ 
 บทความกึ่งวิชาการ/๕.๒ เศรษฐกิจไทย.  [๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖]
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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. (๒๕๔๑).  รายงานผลการวเิคราะหแ์ละวนิจิฉยัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสถานการณว์กิฤต 
 ทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ.  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๕๒).  อัตชีวประวัติและงานของ เสนาะ  อูนากูล.  กรุงเทพฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๒๐).  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ฉบับที่สี่ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔. กรุงเทพฯ : บริษัท ตะวันนา จำกัด.

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (๒๕๒๔).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีห่า้  
 พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (๒๕๒๘).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีห่ก  
 พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด  
 (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙).  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (๒๕๓๙).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัทีแ่ปด  
 พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง.

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (๒๕๔๔).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีเ่กา้  
 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบ  
 พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (๒๕๒๖).  สรปุสาระสำคญัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
 แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ถึง ๕ ฉบับประกาศเป็นพระบรมราชโองการในราชกิจจานุเบกษา.

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ (๒๕๒๙).  ผลการพฒันาในระยะครึง่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๕  
 (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี.

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (๒๕๓๓).  สรปุสาระสำคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
 สงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) และผลการพัฒนาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
 ฉบับที่ ๑-๖. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๔๐).  แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ 
 ความช่วยเหลือจากองทุนการเงินระหว่างประเทศ.  กรุงเทพฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๔๓).  ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน์.  นนทบุรี :  
 โรงพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด.  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๔๗).  รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙.  กรุงเทพฯ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๓).  ๖ ทศวรรษ สภาพัฒน์.  กรุงเทพมหานคร :  
 บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนกลยุทธ์ สศช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕. 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ  
 ฉบับที่ ๖.  (เอกสารอัดสำเนา).

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ วารสารเศรษฐกจิและสงัคม.  ๑, ๒๒ (มกราคม - กมุภาพนัธ ์ 
 ๒๕๒๘).

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ วารสารเศรษฐกจิและสงัคม.  ๒๙, ๑ (มกราคม - กมุภาพนัธ ์ 
 ๒๕๓๕).

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ สรปุสาระสำคญัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
 ฉบับที่ ๑-๘.  กรุงเทพฯ.  (เอกสารอัดสำเนา).

สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต.ิ (๒๕๐๓).  แผนพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิระหวา่งระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๐๔  
 ถึง พ.ศ.๒๕๐๖ และถึง พ.ศ.๒๕๐๙. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.

สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาต.ิ (๒๕๐๕).  เอกสารพมิพแ์จกในพธิเีปดิตกึ สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
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