
 

 

 

 

 

 

สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชดัเจน  ท้าทาย และรู ้เท่าทนั 
การเปลีย่นแปลง 

เม่ือเร็ว ๆ นี ้สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จดัประชมุ
ระดมความคิดเห็นกลุ่มส่ือมวลชนเร่ือง “ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ณ สศช. โดยส่ือมวลชน 
ชีว้่า “สังคมไทยที่พึงปรารถนาต้องเป็นสังคมที่ยึดม่ันในความเป็นไทย ที่รู้เท่าทันบริบทการ
เปล่ียนแปลง มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืน คนไทยในช่วงแผนฯ 11 ต้องเป็นผู้ที่
มีคุณค่า  มีน้ําใจโอบอ้อมอารี  มีทัศนคติที่ ดี  และ
ประพฤตใินส่ิงที่ถูกต้องดีงาม”  

ดร.อําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการ
ประชุมว่า สศช. ซึ่งเป็นองค์กรหลกัในการวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และได้จัดทําแผนฯ มาแล้ว
รวม 10 ฉบบั โดยในการจัดทําแผนฯ 8 ดร.สเุมธ  ตันติเวช
กลุ อดีตเลขาธิการ สศช. ได้จดัให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เป็นแผนฯ ท่ีประชาชน 
ให้การยอมรับทัง้ประเทศ ต่อมาในแผนฯ 9 ได้ยดึแนวทางการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และในแผนฯ 10 ยงัคงยดึหลกัปรัชญาฯ เป็นแนวทางของแผนฯ แต่แตกต่างจากแผนฯ 9 ท่ีเน้นการนําไปสูก่าร
ปฏิบตัิมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ยงัให้ความสําคญักบัการรับฟังความคดิเห็นจากประชาชนในแตล่ะพืน้ท่ี และการ
จดัสมัมนาเครือขา่ยตา่งๆ มุง่สูก่ารสร้างความสมดลุทางสงัคมอย่างยัง่ยืน 

ในการจดัทําแผนฯ 11 สศช. ได้จดัระดม
ความคิดจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ จากประชาชน
ในระดบัชมุชนและระดบัภาค การจดัประชมุกลุ่ม
นกัธุรกิจเอกชน กลุ่มเยาวชน ผู้สงูอาย ุสื่อมวลชน 
และจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี สศช. ท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่าในช่วงแผนฯ 
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11 มีปัจจัยเส่ียงท่ีสําคัญ 5 ด้าน ได้แก่  (1) กระบวนการบริหารภาครัฐอ่อนแอ (2) โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน (3) โครงสร้างประชากรไม่สมดุลใน 3 มิติ 
ได้แก่ อายุ คุณภาพ และความรู้และทักษะ (4) การเส่ือมสลายของค่านิยมของไทย (5) การ
เปล่ียนแปลงในฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  ดงันัน้ แผนฯ 11 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี
กระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่การปฏิบตัิได้ โดยเฉพาะการ
ฟื้นฟูโครงสร้างครอบครัวท่ีเป็นหน่วยย่อยท่ีสุดของ
สังคม และกําลังอ่อนแออย่างมากให้เข้มแข็งขึน้  
ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานหลักในการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยโดยรวม และเป็นภมิูคุ้มกนัต่อปัจจยัจาก

ภายในและภายนอกท่ีกําลงัสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ 

กลุ่มส่ือมวลชนอาวโุสท่ีร่วมระดมความคิดเห็น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า วิสัยทัศน์แผนฯ 11 ควรมี
กรอบเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีความท้าทาย เช่น ควรกําหนดว่าประเทศไทยมุ่งท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในด้านใดในช่วง 5 ปีของแผนฯ เช่น ภายใน 5 ปี ประเทศไทยจะ
เป็นเกษตรอินทรีย์ของโลก เป็นต้น และควรเพ่ิมมลูค่าทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากดัให้เกิดประโยชน์สูงสดุ การพฒันาต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
และสร้างตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพให้มากขึน้ ควรวดัความสําเร็จของแผนในระดบั
ผลลัพธ์ ให้ทุกภาคส่วนสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ ควรสร้างตวัชีว้ดัการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบตัิ และเพ่ิมยทุธศาสตร์ความมัน่คงของประเทศไว้ในแผนฯ ด้วย  

ส่วนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนฯ 11 นัน้ ควรเน้นการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ 
ในชุมชนท่ีประสบปัญหาข้อจํากดัทางด้านกฎหมายท่ีทําให้ไม่สามารถพฒันาให้เข้มแข็งต่อไปได้ และควร
ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ควบคู่กบัการพฒันาทางด้านวตัถเุพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนให้มี
เอกลกัษณ์เป็นของตนเอง และพึง่ตนเองได้ 

ทัง้นี ้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ควรมีหลกัสตูรการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการทํางานเพ่ือสงัคม สร้างการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาและแก้ไขปัญหา โดยในการพฒันาคณุภาพคน ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการศกึษา/พฒันา
หลกัสตูร และพฒันาคณุภาพครูเพ่ือการสร้างเสริมภมิูปัญญาในหลายๆ ด้าน ให้สามารถสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ  ผลติเป็นสนิค้าเพ่ือสง่ไปขายตา่งประเทศช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน 
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ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่ ม่ันคง เป็นธรรม มีพลัง และเอือ้
อาทร ให้คนในสงัคมมีความเสียสละและความซ่ือสตัย์มากขึน้ ส่งเสริมวฒันธรรมให้มีความเข้มแข็งในทกุด้าน 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ส่ือควรเป็น

แบบอย่างท่ีดีทางจริยธรรม ไม่มุ่งผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
มากเกินไป มุ่งสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
ใ ห้ มีการดูแลและใ ห้ความ รู้ ในการประคอง ชี วิตคู ่
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพทัง้การเลีย้งลูกด้วยนมแม่  
การอบรมเลีย้งด ูและแก้ไขปัญหาครอบครัวร่วมกนั  

ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคง
ของพลังงานและอาหาร เน้นกระบวนการจัดหาและจัดส่งวตัถดิุบเข้าสู่กระบวนการผลิต การกระจาย
ผลผลิตไปสู่ผู้ บริโภค การลดค่าใช้จ่ายและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง รวมทัง้ควรกําหนดให้มี
มาตรการบงัคบั/สง่เสริม/สนบัสนนุ และมีนโยบายสง่เสริมการใช้พลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานทดแทน 

นอกจากนัน้ ท่ีประชุมได้เสนอบทบาทของส่ือมวลชนในการขับเคล่ือนแผนฯ 11 ว่า สศช.  
ควรรายงานผลการประเมินแผนพฒันาฯ อยา่งสมํ่าเสมอ โดยผ่านช่องทางส่ือท่ีหลากหลายทัง้ในเชิงรุกและ
เชิงรับ โดยชีถ้ึงความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้พฒันาส่ือท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการแปลงแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบตัิ 

นอกจากนี ้สศช. ควรมีการส่ือสารให้ทราบถงึปัจจยัเส่ียงท่ีประเทศ
กําลังเผชิญ โดยให้ส่ือต่างๆ เป็นตัวกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และควรจัดเวทีให้กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มท้องถ่ินนิยมได้หารือร่วมกัน 
เพ่ือให้การพฒันาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สําหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้ ท่ีประชมุเห็นว่าแผนฯ 
11 ควรได้รับการขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงัและยัง่ยืน มีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แผนฯ 11 เป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน และมี
การดําเนินการไปในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัทําแผนฯ และตรวจสอบผลจากการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
อย่างเป็นระบบ ขณะท่ีส่ือแขนงต่างๆ เป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และสาระความรู้ เพ่ือ
นําไปสูก่ารตดัสินใจท่ีถกูต้องของประชาชน  

ทัง้นี ้ในการจดัทําแผนฯ  ควรให้ความสําคญักบักระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
จากทกุภาคสว่นให้มากขึน้ เน่ืองจากท้องถ่ินและชมุชนได้รับผลกระทบจากการพฒันาโดยตรง รวมถงึควรมี
การชีแ้จงในรายละเอียดเม่ือการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบตัิไมบ่รรลตุามเป้าหมาย  
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สําหรับกลุ่มส่ือมวลชนอาวุโสท่ีร่วมระดมความคิดในครัง้นี  ้อาทิ คุณสุวัฒน์  ทองธนากุล 
บรรณาธิการบริหารผู้จดัการ 360' รายสปัดาห์ คุณบรรยงค์  สุวรรณผ่อง กรรมการผู้จดัการ บริษัทอีคอน
นิวส์  คุณธเรศวร์  ธนสมบูรณ์ บรรณาธิการข่าวอาวุโส ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  
คุณธารทิพย์   ทองงามขํา  ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพัน ธ์  

กรมประชาสมัพนัธ์  คุณทักษิณา  ชัยอิทธิพร

วงศ์  กรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย)  คุณฟองสนาน  จามร

จั น ท ร์   นั ก จั ด ร า ย ก า ร วิ ท ยุ  ส ถ า น
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  คุณอนันต์  

นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาค   
คุณพลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ ประธานฝ่ายอบรม

และวิชาการ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณศักดิ์ ชัย  พฤฒิภัค  
บรรณาธิการอํานวยการ สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 24  คุณณาตยา  แวววีรคุปต์   บรรณาธิการ 
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ ที วี ไ ท ย  คุ ณ ธ น ก ร   ศ รี สุ ก ใ ส  ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร  บ ริ ษั ท  
เรนโบว์ลงิค์ จํากดั และนกัจดัรายการวิทย ุ
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