
 

 

 

 

 

สศช. จดัประชมุประจําปี ๒๕๕๓ "ทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑" ๖ ส.ค. น้ี 
เม่ือวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมกนัแถลงข่าว
แก่สื่อมวลชนวา่ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) กําหนดจัดการประชุมประจําปี ๒๕๕๓ เร่ือง “ทิศทาง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑ ” ในวันศุก ร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค็ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดการประชมุและแสดงปาฐกถาพิเศษ 

กระบวนการสรา้งแนวคิดทิศทางแผนฯ ๑๑ 

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๘ ปีท่ีผ่านมา สศช. ได้ใช้การประชุมประจําปีเป็นเวทีรายงาน 
ผลการพฒันา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยในปี ๒๕๕๒ สศช. ได้จัด
ประชุมในหวัข้อ “จากวิสยัทศัน์ ๒๕๗๐... สู่แผนฯ ๑๑” เพ่ือเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสงัคมได้มีส่วนร่วมในการ
จดัทําแผนฯ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

นอกจากนี ้ยังได้สอบถามความเห็นจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดการสมัมนาระดับภาค รวมทัง้จัดการ
ประชมุกลุม่ตา่งๆ ได้แก ่ภาคเอกชน กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่เยาวชน และกลุม่
ส่ือมวลชน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปส่งข้อเสนอแนะเข้ามา 
ซึง่ขณะนี ้สศช. ได้นํามาประมวลเป็น “ร่างทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑” 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กําหนดจัดการประชุมครัง้นีข้ึน้เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางย่ิงขึน้ รวมทัง้รายงานผลการพัฒนาในช่วง ๓ ปี 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ โดยจะมีผู้ เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนของ
สงัคมไทยประมาณ ๒,๐๐๐ คน 

การประเมินความเส่ียงของประเทศ  

 ในขณะจัดทําแผนฯ ๑๑ ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีล้วนส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ นอกจากนี ้ยงัจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีสําคญั ๕ ประการ 



๒ 
คือ (๑) การบริหารภาครัฐอ่อนแอ อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีรัฐย่อหย่อนใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี การบงัคบัใช้กฎหมายไม่จริงจงั ขณะท่ีประชาชนไม่เคารพกฎหมายและกฎ กติกา การดําเนินงาน
ภาครัฐไม่โปร่งใส ไม่สามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
นําไปสู่ความเหล่ือมลํา้และไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง สร้างความขดัแย้งท่ีทวีความรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อความเ ช่ือ ถือของต่างชาติต่อประเทศไทย  
(๒ )  โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการ
เจริญเตบิโตอย่างยั่งยืน การพึง่เศรษฐกิจท่ีเน้นการสง่ออกและ
การใช้แรงงานราคาถูก เส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภายนอก และกฎ กติกาท่ีกีดกนัทางการค้า ทําให้
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตลดลง 
เศรษฐกิจไทยใช้เทคโนโลยี ความรู้ และนวตักรรมในกระบวนการผลิตน้อย ทําให้ไม่สามารถยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขันและขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว นอกจากนี ้การผลิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงปริมาณ
มากกว่าคณุภาพ  

 (๓) โครงสร้างประชากรไม่สมดุลใน ๓ มิต ิทัง้อาย ุคณุภาพ ความรู้และทกัษะ เน่ืองจากสดัส่วนประชากร
วยัสูงอายุเพิ่มขึน้ แต่ประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานเร่ิมลดลง ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตลดลง มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน  และการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานท่ีมีคุณภาพจะสูงขึน้ ขณะท่ีแรงงาน ๕ คน สามารถรับภาระ
ผู้สงูอาย ุ๑ คน แต่อีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปีข้างหน้า เหลือแรงงานเพียง ๓ คนท่ีจะดูแลผู้สงูอาย ุ๑ คนได้ ทําให้ภาระการ
พึ่งพิงสงู ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายใุนด้าน
ต่างๆ  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหากไม่มีการเตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์  (๔) ค่านิยมที่ ดีงามของไทยเส่ือมถอย ผู้ คนมุ่งแสวงหาความสุขส่วนตัวมากกว่าการคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ลดลง เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทําให้สมาชิกในครอบครัว/ชุมชนใช้ชีวิต 
แบบต่างคนต่างอยู่ การบริโภคสูง ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ดัง้เดิมถูกละเลย มีความแตกแยก ขาดความสามัคคี  
มีการพทิกัษ์ผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ และขาดการเคารพสิทธิผู้ อ่ืน  

 (๕) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศ
มีแนวโน้มเส่ือมโทรมรุนแรง การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศสง่ผลให้
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  
โดยเฉพาะการขาดแคลนนํา้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและ 
ความมั่นคงอาหาร เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การกดัเซาะชายฝ่ังอย่างต่อเน่ือง และเกิดภยัพิบตัิเกิดบ่อยครัง้ 
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความยากจนสูงขึน้ เกิดการ

อพยพย้ายถ่ิน มีความเส่ียงสูงจากโรคอบุัติใหม่อุบตัิซํา้ ขณะท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลือง และปริมาณของเสีย
เพ่ิมขึน้ สง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู ่สขุภาพอนามยั และความสมดลุและยัง่ยืนของทนุทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  



๓ 
การสรา้งภมิูค ุม้กนัของประเทศ  

รองเลขาธิการฯ กลา่วตอ่ไปวา่ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากภายนอก
และภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ ๖ ประการ คือ (๑) ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
สัญลักษณ์แห่งความยั่ งยืนของชาติ เป็นศูนย์กลางความมั่นคง
ทางด้านจิตใจของคนไทยท่ีต้องเชิดชู รักษาให้คงอยู่คู่ความเป็นไทย
ตลอดไป  การยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์ก่อให้เกิดพลังในสังคมไทย 
ท่ีพร้อมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติภารกิจสําคัญให้ลุล่วง โดยดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง (๒) ภาคเกษตรเป็นฐาน
รายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ เป็นแหล่งสร้างงาน 
ผลิตอาหาร และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสงัคมไทย จึงจําเป็นต้องคงภาคการเกษตรไว้เป็นหลกัสําคัญของการพฒันา
ประเทศ ทัง้การส่งเสริมให้ภาคการเกษตรมีส่วนสําคญัในการลดความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นแหล่ง
อาหารหลกัของประเทศ เสริมสร้างให้ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตรขยายตวั ทําให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
ความมัน่คงและสามารถจงูใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานเพ่ิมขึน้ และนําความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาพฒันาให้
การทําเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ควบคู่กับการนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาขยายให้กว้างขวาง และทําให้ภาค
การเกษตรเข้มแข็งและผลกัดนัให้เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง  

(๓) การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบและรู้เท่าทัน การน้อมนําวิทยาการพระราชทานมาประยุกต์ใช้ ทัง้จากโครงการหลวง 
โครงการตามพระราชดําริ และโครงการทดลองในหลากหลายพืน้ท่ี ปฏิรูประบบการจัดการความรู้โดยผสมผสาน 
ภมูิปัญญาไทยและความรู้สมยัใหม่ และความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันา และเพ่ิมสมรรถนะ
ของประเทศในทุกด้าน  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ เพ่ือยกระดับประเทศให้อยู่กลุ่มประเทศท่ีขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยนวตักรรมและองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต (๔) สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ ดีงาม ส่งเสริมให้

ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และนําวัฒนธรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์มาลดอิทธิพล
ของความทนัสมยัและช่องวา่งในสงัคม ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทย
ท่ีมีจิตสํานึกและอตัลกัษณ์ให้บตุรหลานได้ตระหนกัถึงรากเหง้าของ
ตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมในสังคมเกษตรท่ีมีความเป็นมิตรสูง  
มีนํ า้ใจไมตรี  มาส่งเสริมให้คนท่ีมีทัศนคติและความคิดเห็น 

ท่ีแตกต่างกนัสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างเข้าใจและยอมรับซึ่งกนัและกนั 
รับฟังความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ด้วยเหตผุล เพ่ือเป็นเคร่ืองคุ้มกนัให้คนไทยสามารถยืนหยดัได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  

(๕) ชุมชนเป็นกลไกที่ มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ คนในชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองได้ในทุกระดับ ต้องส่งเสริมให้ร่วมกัน 



๔ 
หาความรู้และวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีเหมาะสมบนฐานทรัพยากรของท้องถ่ิน เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบในทุกด้าน อาทิ การกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่ียอมรับและถือปฏิบตัิร่วมกัน  
การเรียนรู้เช่ือมโยงวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน การทําเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
การพึ่งตนเองในระบบทนุชุมชน ธุรกิจชมุชน อตุสาหกรรมชมุชน การจดั
สวัสดิการชุมชนท่ีเข้มแข็ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ 

ใช้ชีวติในชมุชน ภายใต้ระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาส
ให้ชมุชนตดัสินใจเร่ืองต่างๆ อย่างอิสระ (๖) ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นเอกราช และเป็นมิตรกับนานาประเทศ ในปัจจุบันมีการ
กําหนด กฎ กติการะดับโลกท่ีไทยต้องยอมรับและและมีความสําคัญ 
ในเชิงเศรษฐกิจ ดงันัน้ ประเทศไทยต้องนําความเป็นเอกราช และการเป็น
มิตรท่ีดี มาใช้ในการเจรจาต่อรองให้เกิดความน่าเช่ือถือ ยอมรับฟังเหตุผล และสร้างความมัน่ใจในการดําเนินการตาม
ข้อตกลงได้จริง ทําให้การเข้าร่วมอยูใ่นกลุม่เศรษฐกิจตา่ง ๆ ได้อยา่งมัน่คง และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

ทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑  

สําหรับร่างทิศทางแผนพฒันาฉบบัท่ี ๑๑ ได้กําหนดวิสัยทัศน์คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย

ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา ได้แก่  
(๑) สงัคมไทยมีความสงบสขุ อย่างมีธรรมาภิบาล  (๒) หลกัประกนัทางสงัคมท่ีมีคณุภาพครอบคลมุประชากรไทยทกุคน  
(๓) ทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ และคณุภาพสิ่งแวดล้อมดีขึน้  (๔) โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดลุ เข้มแข็ง
และพึง่พาตนเองได้  (๕) ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศสงูขึน้ 

นอกจากนี  ้ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม  (๒) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน   (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
สมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  (๔) 
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และ
การสร้างปัจจัยแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจในภมิูภาค และ 

(๖) ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

นายกรฐัมนตรีเปิดการประชมุและปาฐกถาพิเศษ 

สําหรับกําหนดการประชมุ ภาคเช้าเร่ิมด้วย นายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการ
ประชุมและปาฐกถาพิเศษเร่ือง “รัฐบาลกับการปฏิรูปประเทศไทย” จากนัน้เป็นการนําเสนอ เร่ือง “ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑”  โดยมี ดร.พนัส  สิมะเสถียร ประธานกรรมการพฒันาการ



๕ 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นผู้ ดําเนินการอภิปราย  ดร.อาํพน  กิตตอิาํพน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ นําเสนอ และผู้อภิปรายประกอบด้วย คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์ ประธาน
คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ นายโฆสิต  ป้ันเป่ียมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และ นายดุสิต  นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

ทกุภาคส่วนรว่มระดมความคิดเพ่ือกาํหนดแนวคิด ทิศทางแผนฯ ๑๑   

ภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความ
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ก่ี ย ว กั บ ทิ ศ ท า ง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญของประเทศไทยในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับ ท่ี  ๑๑  โดยแบ่ง เ ป็น  ๔  กลุ่ม  ไ ด้แ ก่  
(๑) เศรษฐกิจเข้มแข็งบนฐานความรู้และมีภูมิคุ้มกนั (๒) การ
พัฒนาคนและสังคมสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  (๓) การสร้างสมดุล
อาหารและพลังงานบนฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
(๔) การบริหารจดัการจากแผนสูก่ารปฏิบตัิ  

ทัง้นี ้สศช. จะนําข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดครัง้นีไ้ปเป็นข้อมลูประกอบการจดัทํายทุธศาสตร์และ
แนวทางการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ประมวลและเรียบเรียงเป็นร่างแผนฯ และนําเข้าสู่กระบวนการ
เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศใช้แผนฯ ภายในวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ ตอ่ไป 

ถ่ายทอดสดใหท้ัว่ประเทศมีส่วนรว่ม 

 สําหรับผู้ สนใจท่ีไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม  สามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดทาง
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๓๐ น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย คล่ืนเอเอ็ม ๘๑๙ กิโลเฮิรตซ์ และเครือข่ายทัว่ประเทศ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น และรับชมการถ่ายทอดสดทาง
เว็บไซต์ของ สศช. ท่ี www.nesdb.go.th  เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. สําหรับเอกสารประกอบการประชุม สามารถ
สืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์ของ สศช. เช่นกนั  
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 ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 


