สศช. จัดประช ุมประจําปี ๒๕๕๓ "ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ ส.ค. นี้
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ได้ ร่วมกันแถลงข่าว
แก่สื่อมวลชนว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) กําหนดจัดการประชุมประจําปี ๒๕๕๓ เรื่ อง “ทิศทาง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑” ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๓
ณ ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยได้ รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานเปิ ดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ

กระบวนการสร้างแนวคิดทิศทางแผนฯ ๑๑
รองเลขาธิ การฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ที่ผ่านมา สศช. ได้ ใช้ การประชุมประจําปี เป็ นเวทีรายงาน
ผลการพัฒนา และสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๒ สศช. ได้ จัด
ประชุมในหัวข้ อ “จากวิสยั ทัศน์ ๒๕๗๐... สู่แผนฯ ๑๑” เพื่อเสริ มสร้ างให้ ทุกภาคส่วนของสังคมได้ มีส่วนร่ วมในการ
จัดทําแผนฯ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
นอกจากนี ้ ยังได้ สอบถามความเห็นจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดการสัมมนาระดับภาค รวมทัง้ จัดการ
ประชุมกลุม่ ต่างๆ ได้ แก่ ภาคเอกชน กลุม่ ผู้สงู อายุ กลุม่ เยาวชน และกลุม่
สื่อมวลชน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทัว่ ไปส่งข้ อเสนอแนะเข้ ามา
ซึง่ ขณะนี ้ สศช. ได้ นํามาประมวลเป็ น “ร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑”
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงได้ กําหนดจัดการประชุมครัง้ นี ้ขึ ้นเพื่อรับฟั งความ
คิดเห็นอย่างกว้ างขวางยิ่งขึน้ รวมทัง้ รายงานผลการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยจะมีผ้ ูเข้ าร่ วมงานจากทุกภาคส่วนของ
สังคมไทยประมาณ ๒,๐๐๐ คน

การประเมินความเสี่ยงของประเทศ
ในขณะจัดทําแผนฯ ๑๑ ประเทศไทยต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศที่ล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี ้ ยังจะเผชิญกับความเสี่ยงที่สําคัญ ๕ ประการ

๒

คือ (๑) การบริหารภาครั ฐอ่ อนแอ อํานาจรั ฐถูกใช้ เพื่อผลประโยชน์ ของคนบางกลุ่ม เจ้ าหน้ าที่รัฐย่อหย่อนใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ การบังคับใช้ กฎหมายไม่จริ งจัง ขณะที่ประชาชนไม่เคารพกฎหมายและกฎ กติกา การดําเนินงาน
ภาครั ฐไม่โปร่ งใส ไม่สามารถขับเคลื่ อนการบริ หารจัดการได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
นํ า ไปสู่ค วามเหลื่ อ มลํ า้ และไม่ เ ป็ นธรรมในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง สร้ างความขัดแย้ งที่ทวีความรุ นแรง ส่งผล
กระทบต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ของต่ า งชาติ ต่ อ ประเทศไทย
(๒) โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ไม่ สามารถรองรั บการ
เจริ ญเติบโตอย่ างยั่งยืน การพึง่ เศรษฐกิจที่เน้ นการส่งออกและ
การใช้ แรงงานราคาถูก เสี่ ยงต่อการได้ รั บผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก และกฎ กติกาที่กีดกันทางการค้ า ทําให้
สูญเสี ยความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชี วิ ตลดลง
เศรษฐกิจไทยใช้ เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตน้ อย ทําให้ ไม่สามารถยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ในระยะยาว นอกจากนี ้ การผลิตใช้ ทรั พยากรธรรมชาติเชิงปริ มาณ
มากกว่าคุณภาพ
(๓) โครงสร้ างประชากรไม่ สมดุลใน ๓ มิติ ทังอายุ
้
คุณภาพ ความรู้และทักษะ เนื่องจากสัดส่วนประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มขึ ้น แต่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานเริ่ มลดลง ส่งผลให้ ผลิตภาพการผลิตลดลง มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน และการแข่งขันเพื่ อแย่งชิ งแรงงานที่ มีคุณภาพจะสูงขึน้ ขณะที่ แรงงาน ๕ คน สามารถรั บภาระ
ผู้สงู อายุ ๑ คน แต่อีก ๑๐ หรื อ ๒๐ ปี ข้ างหน้ า เหลือแรงงานเพียง ๓ คนที่จะดูแลผู้สงู อายุ ๑ คนได้ ทําให้ ภาระการ
พึ่งพิงสูง ภาครั ฐและครัวเรื อนจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้ าน
ต่างๆ ซึ่ง จะเป็ นอุป สรรคต่ อการพัฒ นาประเทศหากไม่มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ (๔) ค่ านิ ยมที่ ดี งามของไทยเสื่ อมถอย ผู้ คนมุ่งแสวงหาความสุขส่ วนตัวมากกว่ าการคํ านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ ส่วนรวม ความเอื ้อเฟื ้อเผื่ อแผ่ลดลง เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทํ าให้ สมาชิกในครอบครั ว/ชุมชนใช้ ชีวิต
แบบต่างคนต่างอยู่ การบริ โภคสูง ภูมิ ปัญญา และอัตลักษณ์ ดัง้ เดิ มถูกละเลย มี ความแตกแยก ขาดความสามัคคี
มีการพิทกั ษ์ ผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ และขาดการเคารพสิทธิผ้ อู ื่น
(๕) ฐานทรั พยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมของประเทศ
มีแนวโน้ มเสื่อมโทรมรุ นแรง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
ความเสื่อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทวีความรุ นแรง
โดยเฉพาะการขาดแคลนนํ า้ ส่ งผลกระทบต่ อการผลิ ตภาคเกษตรและ
ความมั่ นคงอาหาร เกิ ด ความเสี่ ยงต่ อการสู ญ เสี ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การกัดเซาะชายฝั่ งอย่างต่อเนื่อง และเกิดภัยพิบตั ิเกิดบ่อยครัง้
ก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อชี วิตและทรั พย์สิน ความยากจนสูงขึน้ เกิดการ
อพยพย้ ายถิ่น มีความเสี่ยงสูงจากโรคอุบัติใหม่อุบตั ิซํ ้า ขณะที่มีการใช้ ทรั พยากรอย่างสิน้ เปลือง และปริ มาณของเสีย
เพิ่มขึ ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ สุขภาพอนามัย และความสมดุลและยัง่ ยืนของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

๓

การสร้างภมู ิคม้ ุ กันของประเทศ
รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
และภายในได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ จําเป็ นต้ องสร้ างภูมิค้ มุ กันของประเทศ ๖ ประการ คือ (๑) ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ น
สัญลักษณ์ แห่ งความยั่งยืนของชาติ เป็ นศูนย์กลางความมั่นคง
ทางด้ านจิต ใจของคนไทยที่ ต้ องเชิ ด ชู รั กษาให้ ค งอยู่คู่ค วามเป็ นไทย
ตลอดไป การยึ ด มั่น ในสถาบัน กษั ต ริ ย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด พลัง ในสัง คมไทย
ที่ พ ร้ อมพัฒ นาประเทศให้ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งมั่น คง มี ข วัญ และ
กํ าลังใจในการปฏิบัติภารกิจสําคัญให้ ลุล่วง โดยดําเนินการตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริ งจัง (๒) ภาคเกษตรเป็ นฐาน
รายได้ หลักและความมั่นคงด้ านอาหารของประเทศ เป็ นแหล่งสร้ างงาน
ผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย จึงจําเป็ นต้ องคงภาคการเกษตรไว้ เป็ นหลักสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ ทั ้งการส่งเสริ มให้ ภาคการเกษตรมีส่วนสําคัญในการลดความยากจน สร้ างงาน สร้ างรายได้ และเป็ นแหล่ง
อาหารหลักของประเทศ เสริ มสร้ างให้ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรขยายตัว ทําให้ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
ความมัน่ คงและสามารถจูงใจให้ คนรุ่ นใหม่เข้ ามาทํางานเพิ่มขึ ้น และนําความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาให้
การทํ า เกษตรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง ขึน้ ควบคู่กับ การนํ า เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ม าขยายให้ ก ว้ า งขวาง และทํ า ให้ ภ าค
การเกษตรเข้ มแข็งและผลักดันให้ เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คง
(๓) การพัฒนาประเทศให้ อยู่บนฐานความรู้ และเทคโนโลยีท่ ีทันสมัย นําความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมาใช้ อย่างรอบคอบและรู้ เท่าทัน การน้ อมนําวิทยาการพระราชทานมาประยุกต์ ใช้ ทัง้ จากโครงการหลวง
โครงการตามพระราชดํ าริ และโครงการทดลองในหลากหลายพื น้ ที่ ปฏิ รู ประบบการจัดการความรู้ โดยผสมผสาน
ภูมิปัญญาไทยและความรู้สมัยใหม่ และความรู้ ในวิทยาการด้ านต่างๆ ให้ เป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนา และเพิ่มสมรรถนะ
ของประเทศในทุกด้ าน สร้ างสังคมและเศรษฐกิ จฐานความรู้ เพื่ อยกระดับประเทศให้ อยู่กลุ่มประเทศที่ ขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจด้ วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ ต่อไปในอนาคต (๔) สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริ มให้
ประชาชนนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน และนํ าวัฒนธรรมไทยที่ มีเอกลักษณ์ มาลดอิทธิ พล
ของความทันสมัยและช่องว่างในสังคม ครอบครัวบ่มเพาะความเป็ นไทย
ที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้ บตุ รหลานได้ ตระหนักถึงรากเหง้ าของ
ตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมในสังคมเกษตรที่ มีความเป็ นมิตรสูง
มี นํ า้ ใจไมตรี มาส่ ง เสริ ม ให้ คนที่ มี ทั ศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น
ที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเข้ าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน
รับฟั งความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เพื่อเป็ นเครื่ องคุ้มกันให้ คนไทยสามารถยืนหยัดได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
(๕) ชุมชนเป็ นกลไกที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเชื่อมโยงกันเป็ นสั งคมสวัสดิการ คนในชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองได้ ในทุกระดับ ต้ องส่งเสริ มให้ ร่ วมกัน

๔

หาความรู้ และวิ เ คราะห์ ห าทางเลื อกที่ เหมาะสมบนฐานทรั พยากรของท้ องถิ่ น เกิ ด เป็ นแนวทางการพัฒนาที่ มี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างเป็ นระบบในทุกด้ าน อาทิ การกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับและถือปฏิบตั ิร่วมกัน
การเรี ยนรู้ เชื่อมโยงวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น การทํ าเกษตรยั่งยืนที่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
การพึ่งตนเองในระบบทุนชุมชน ธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน การจัด
สวัสดิ การชุมชนที่ เข้ มแข็ ง และการจัดการสิ่งแวดล้ อมให้ เอื อ้ ต่ อการ
ใช้ ชีวติ ในชุมชน ภายใต้ ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเปิ ดโอกาส
ให้ ชมุ ชนตัดสินใจเรื่ องต่างๆ อย่างอิสระ (๖) ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นเอกราช และเป็ นมิตรกับนานาประเทศ ในปั จจุบันมีการ
กํ าหนด กฎ กติ การะดับโลกที่ ไทยต้ องยอมรั บและและมี ความสํ าคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั ้น ประเทศไทยต้ องนําความเป็ นเอกราช และการเป็ น
มิตรที่ดี มาใช้ ในการเจรจาต่อรองให้ เกิดความน่าเชื่อถือ ยอมรับฟั งเหตุผล และสร้ างความมัน่ ใจในการดําเนินการตาม
ข้ อตกลงได้ จริ ง ทําให้ การเข้ าร่วมอยูใ่ นกลุม่ เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ อย่างมัน่ คง และได้ รับประโยชน์อย่างเป็ นธรรม

ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สําหรับร่ างทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ ได้ กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข ด้ วย
ความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิค้ ุมกันต่ อการเปลี่ยนแปลง” โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา ได้ แก่
ุ ภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคน
(๑) สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล (๒) หลักประกันทางสังคมที่มีคณ
(๓) ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้ อมดีขึ ้น (๔) โครงสร้ างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้ มแข็ง
และพึง่ พาตนเองได้ (๕) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ ยัง ได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์
ของแผนฯ ประกอบด้ ว ย (๑) ยุท ธศาสตร์ ก าร
สร้ างความเป็ นธรรมในสังคม (๒) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
อย่ า งยั่ง ยื น (๓) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความ
สมดุล และมั่น คงของอาหารและพลัง งาน (๔)
ยุท ธศาสตร์ การสร้ างเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ และ
การสร้ างปั จ จัย แวดล้ อ ม (๕) ยุท ธศาสตร์ ก าร
สร้ างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
(๖) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

นายกรัฐมนตรีเปิดการประช ุมและปาฐกถาพิเศษ
สําหรับกําหนดการประชุม ภาคเช้ าเริ่ มด้ วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานเปิ ดการ
ประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “รั ฐบาลกับการปฏิรูปประเทศไทย” จากนั ้นเป็ นการนําเสนอ เรื่ อง “ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑” โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการพัฒนาการ

๕

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นผู้ดําเนินการอภิปราย ดร.อําพน กิตติอาํ พน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นผู้นําเสนอ และผู้อภิปรายประกอบด้ วย คุ ณหญิงสุ พัตรา มาศดิตถ์ ประธาน
คณะกรรมการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนแห่งชาติ นายโฆสิต ปั ้ นเปี่ ยมรั ษฎ์ ประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย

ท ุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเพื่อกําหนดแนวคิด ทิศทางแผนฯ ๑๑
ภาคบ่ า ย เป็ นการประชุมกลุ่ม ย่อยเพื่อ ระดมความ
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ กี่ ย ว กั บ ทิ ศ ท า ง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ สําคัญของประเทศไทยในช่วง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ โดยแบ่ ง เป็ น ๔ กลุ่ ม ได้ แก่
(๑) เศรษฐกิจเข้ มแข็งบนฐานความรู้ และมีภูมิค้ มุ กัน (๒) การ
พัฒ นาคนและสัง คมสู่ศ ตวรรษที่ ๒๑ (๓) การสร้ างสมดุล
อาหารและพลัง งานบนฐานทรั พยากรธรรมชาติอย่า งยั่ง ยื น
(๔) การบริ หารจัดการจากแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ สศช. จะนําข้ อเสนอแนะจากการระดมความคิดครัง้ นีไ้ ปเป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประมวลและเรี ยบเรี ยงเป็ นร่ างแผนฯ และนําเข้ าสู่กระบวนการ
เสนอคณะรัฐมนตรี พจิ ารณาให้ ความเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ แผนฯ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อไป

ถ่ายทอดสดให้ทวั่ ประเทศมีส่วนร่วม
สํ า หรั บ ผู้ สนใจที่ ไ ม่ มี โ อกาสได้ เข้ าร่ ว มการประชุ ม สามารถรั บ ชมและรั บ ฟั งการถ่ า ยทอดสดทาง
สถานีโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย ช่ อง ๑๑ เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๓๐ น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ งประเทศ
ไทย คลื่นเอเอ็ม ๘๑๙ กิโลเฮิรตซ์ และเครื อข่ายทัว่ ประเทศ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น และรับชมการถ่ายทอดสดทาง
เว็บไซต์ ของ สศช. ที่ www.nesdb.go.th เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. สําหรับเอกสารประกอบการประชุม สามารถ
สืบค้ นได้ ที่เว็บไซต์ของ สศช. เช่นกัน
***********************************
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

