
 
ทุกภาคสวนรวมกําหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11  
ในการประชุมประจําป 2552 ของ สศช. 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
จัดการประชุมประจําป 2552 เร่ือง “จากวิสัยทัศน 2570… สูแผนฯ 11”  ณ หองแกรนดไดมอนดบอลรูม    
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี โดยไดรับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานเปดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ 

จากวิสัยทัศน 2570... สูแผนฯ 11  
ดร.อําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวรายงานวา 

สศช. ไดจัดการประชุมประจําปอยางตอเนื่อง โดยในปนี้เปนปที่ 8 การประชุมประจําปของ สศช. ในปนี้ เปนเร่ืองที่
สืบเนื่องมาจากการประชุมเมื่อป 2551 ซึ่งจัดข้ึนในหัวขอ “วิสัยทัศนประเทศไทย สูป...2570” ซึ่งที่ประชุมไดเห็น
พองในวิสัยทัศนประเทศไทยป 2570 วา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหง
ความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
ที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทร 
ซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยาง 
มีศักด์ิศรี” 

สําหรับการประชุมในปนี้ จัดข้ึนในชวงเวลาที่สํานักงานฯ ไดเร่ิมตนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยยึดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีไดจากการประชุมในป 
ที่แลวเปนกรอบในการจัดทําแผน ซึ่งในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาประเทศ นับต้ังแตแผนฯ 8 เปนตนมา  
สศช. ไดเปดเวทีระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อใหไดมาซึ่ง
แผนพัฒนาประเทศที่มาจากความเห็นชอบรวมกันของประชาชน สามารถสนองความตองการของประชาชน 
ไดอยางแทจริง โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวยคณะรัฐมนตรี ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เครือขายองคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งส่ือมวลชน จํานวน 2,500 คน  

ในภาคเชา ภายหลังจากที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ทิศทางการพัฒนาประเทศ

ใหเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืนของรัฐบาล” ซึ่งจะเปนการจุดประกายความคิดที่สําคัญตอการกําหนดทิศทางของ
การพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนแลว จะเปนการอภิปราย โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูดําเนินการอภิปราย นําเสนอโดย ดร.อําพน  กิตติอําพน 
เลขาธิการ สศช. และคณะผูอภิปรายประกอบดวย นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา  
รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต ประธานสํานักธรรมศาสตรและการเมือง ดร.ณรงคชัย  

อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหารและพัฒนาองคความรู และประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย สวนในภาคบายเปนการประชุมกลุม 5 กลุม  
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ผลการพัฒนาในชวง 2 ปแรกของแผนฯ 10  

การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในชวง 2 ปแรกของแผนฯ 10 (พ.ศ. 2550-2554) พบวา 
มีความกาวหนาตามเปาหมายของแผนหลายประการ โดยคุณภาพคนและสังคมไทยมีแนวโนมดีข้ึนในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสรางความเขมแข็งของชุมชนมีความกาวหนามากข้ึน การบริหารเศรษฐกิจ 
มหภาคอยางเขมแข็ง สามารถคุมกันเศรษฐกิจไทยในภาวะที่ตองเผชิญวิกฤตทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความกาวหนา  
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มีทิศทางที่ดีข้ึน 

สวนการประเมินผลความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของคนไทยพบวา การชะลอตัวของเศรษฐกิจและปญหา
ทางการเมืองในประเทศไมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยมากนัก จากการที่ภาครัฐ
และภาคีการพัฒนาตางๆ ไดพยายามพัฒนาใหเศรษฐกิจและสังคมไทยกาวหนาอยางตอเนื่อง สงผลใหความ 
อยูเย็นเปนสุขของคนไทยในชวง 2 ปแรกของแผนฯ 10 ดีกวาเมื่อส้ินแผนฯ 9 โดยดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
ในสังคมไทยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 63.03 เมื่อส้ินแผนฯ 9 เปนรอยละ 64.62 และ 65.44 ในป 2550 และ 2551 

แนวคิด ทิศทางการพัฒนาในชวงแผนฯ 11 
การกาวจากวิสัยทัศน 2570 สูแผนฯ 11 สศช. ไดสํารวจ วิเคราะห และนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ 

ความทาทายและโอกาสของประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
ซึ่งเปนทางเลือกของเศรษฐกิจไทย การเตรียมการสําหรับภาวะโลกรอนและสรางโอกาสการพัฒนา การออกแบบ
สถาปตยกรรมทางสังคมใหเปนทางเลือกใหมของคนไทย และการสรางสัญญาประชาคมใหมใหเปนพลัง
ขับเคลื่อนสังคมไทยสูสมดุล โดยเปดใหผูรวมประชุมระดมความเห็นใน 5 เร่ือง ไดแก 

1. ความทาทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก : โอกาสของประเทศไทย 
วิกฤติการณเศรษฐกิจและการเงินโลกไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในบริบทโลกในลักษณะที่ทําให

ประเทศไทยประสบปญหาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะปานกลางมากข้ึน สวนในระยะยาว
การเปล่ียนแปลงของบริบทโลกยังคงเปดโอกาสและสรางความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายดาน  

การวางแผนพัฒนาประเทศไทยที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระยะส้ันและระยะยาวมีประเด็นที่สําคัญ 
คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตอง
คํานึงถึงความเส่ียงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากข้ึน รวมทั้งการเรงสรางความเขมแข็งใหกับปจจัยการผลิต
เพื่อมิใหผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเปนขอจํากัดตอศักยภาพการผลิตในระยะยาว และควรเรงปรับ
โครงสรางการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสาขาตางๆ อยางทั่วถึง รวมทั้งสรางฐานรายไดของประชาชน
สวนใหญและกระจายรายไดใหดีข้ึน  

นอกจากนี้ ควรสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก 
ในระยะยาว โดยการขยายตลาดและสรางความรวมมือดานการผลิต การคาและการลงทุนในภูมิภาค พัฒนา
มูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและอาหาร และพัฒนาพลังงานทดแทนอยางสมดุลระหวางความตองการดานอาหารและ
พลังงาน ใชโอกาสจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และความต่ืนตัวในความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ในการสรางงาน สรางรายได และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน รวมทั้งใชโอกาส
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จากการปรับตัวของประชากรโลกเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในการขยายตัวของภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการใหบริการดูแลผูสูงอายุ บริการการแพทยและสุขภาพ   

2.  เศรษฐกิจสรางสรรค : ทางเลือกเศรษฐกิจไทย 
ประเทศไทยจําเปนตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรม โดยการให

ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซึ่งไดรับการบรรจุไวในนโยบายรัฐบาล 
สงผลใหมีการใชศักยภาพและการพัฒนาตอยอดของอุตสาหกรรมและบริการสรางสรรคไทยที่มีการดําเนินงานอยู
บางแลว ใหเปนไปอยางมีทิศทางและจริงจังมากข้ึน รวมทั้งไดกําหนดใหมีการดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจสรางสรรคเปนแผนงานภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ครอบคลุมสาขาการพัฒนา 6 ดาน 
ไดแก 1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ 2) เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรม 3) งานชางฝมือและหัตถกรรม 4) อุตสาหกรรมส่ือ บันเทิง และซอฟตแวร 5) การออกแบบและพัฒนา
สินคาเชิงสรางสรรค  และ 6) การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยแผนงานพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสรางสรรคไดรับการอนุมัติกรอบวงเงินจาก ครม. จํานวน 20,134.10 ลานบาท  

ทั้งนี้ ประเด็นเชิงยุทธศาสตรที่ควรใหความสําคัญทั้งในปจจุบันและระยะตอไป ประกอบดวย  
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู เพื่อนําไปเพิ่มคุณคาใหกับทุน
วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีอยู มีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค สงเสริมการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาการพัฒนาภายใต SP2 และพัฒนาระบบฐานขอมูล ส่ือสาร และ
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภาคการผลิตสรางสรรค มีกฎหมายและกฎระเบียบที่ชวยในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยใหมีความคิดสรางสรรค รวมทั้ง 
ปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศอยางตอเนื่อง โดยผนวกเอาความคิดสรางสรรคที่มาจาก 
องคความรูและนวัตกรรมนําเขาสูทุกข้ันตอนของหวงโซการผลิต และพัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาท 
ของสถาบันที่เกี่ยวของ ใหเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยดวยกลไกที่เปนระบบและตอเนื่อง 

3. ภาวะโลกรอน : รูวิกฤติ สรางโอกาสการพัฒนา  
การเปล่ียนแปลงของภาวะโลกรอนในชวงทศวรรษที่ผานมาไดสงผลกระทบตอประเทศไทยในหลายมิติ 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนจะตอง
เตรียมพรอมสําหรับการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยควรใหความสําคัญกับการปรับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า โดยการปรับโครงสรางการผลิตของประเทศสูเศรษฐกิจ
คารบอนตํ่า และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในการสรางรายไดควบคูกับการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการผลิตสินคาและบริการจากทรัพยากรชีวภาพที่ไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันตองสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน เพื่อใหประเทศไทยมีอาหารที่เพียงพอ
กับการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงสามารถรองรับการบริโภคจากตางประเทศไดระดับหนึ่ง พรอมทั้งสราง 
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องคความรู การวิจัยและพัฒนา และจัดระบบขอมูล และสรางศักยภาพในการเจรจาระหวางประเทศ เพื่อสราง
โอกาสและความไดเปรียบในการกําหนดทาทีในการเจรจา   

4. สถาปตยกรรมทางสังคม : ทางเลือกใหมของคนไทย  
การปรับกระบวนทรรศนใหมของการพัฒนาสังคม ควรมีการวางโครงสรางสถาปตยกรรมทางสังคม หรือ

หาทางเลือกใหมที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทไทยและการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน โดยการปรับโครงสราง 
ทางสังคมใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  มีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงและรองรับการเปล่ียนแปลง มีการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชตอยอดกับทุนทางสังคม วางรากฐานการพัฒนาสังคมที่ฐานราก และออกแบบ
สังคมที่มีคุณภาพ มีเปาหมายเชิงบูรณาการระหวางนโยบายพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และนโยบาย
พัฒนาดานอ่ืนๆ โดยสะทอนจากสังคมใน 4 มิติคือ สังคมแหงความเอ้ืออาทรและสมานฉันท  ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม การรวมกลุมเพื่อสรางโอกาสใหกับทุกคนอยางเปนธรรม และการเสริมสรางพลังทางสังคม  

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย ใหรอบรู ใฝรูและเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยปรับหลัก
คิดและการปฏิบัติอยางเปนองครวมและเช่ือมโยง ตองมีจิตสาธารณะใน 5 ประการ คือ จิตแหงวิทยาการ มีการ
เรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน จิตแหงการสังเคราะห ที่สามารถส่ังสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู จิต
แหงการสรางสรรค ที่เชื่อวาความคิดสรางสรรคสรางดวยการหมั่นฝกฝน จิตแหงความเคารพ คือการเปดใจ
กวางพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น และ จิตแหงคุณธรรม คือมีความรูคูคุณธรรมนําการพัฒนา 

นอกจากนี้ ในการพัฒนาคนทุกชวงอายุใหเปนทุนมนุษยที่เขมแข็ง ตองเนนกระบวนการพัฒนาที่คนเปน
ศูนยกลาง โดยภาคประชาชน/ชุมชนมีบทบาทเปนเจาของเร่ือง ภาครัฐควรลดบทบาทความเปนเจาของ เพื่อเปนผู
หนุนการสรางศักยภาพของชุมชนและเอกชน ขณะท่ีใหภาคเอกชนสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนของ
องคกรและผลประโยชนของชุมชนและสังคม 

5. สัญญาประชาคมใหม : พลังขับเคลื่อนสังคมสูสมดุล 
สังคมไทยในปจจุบันเผชิญกับปญหาความขัดแยงที่ขยายวงกวางและมีความเส่ียงที่จะนําไปสูการใชความ

รุนแรงเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเปนขอจํากัดของการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวทางที่จะลดทอนความขัดแยงและนําสังคมไทยสู
ความรมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนคือ “การสรางสัญญาประชาคมใหม” รวมกันข้ึนในสังคมไทย  

สัญญาประชาคม หมายถึง คานิยมท่ีประชาชนตกลงรวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน และใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันในสังคมอยางมีพลวัตรตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเนนการดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของไทยตามภูมิภาคตางๆ ยึดถือหลักคุณธรรมและ
ความเปนธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต รักษาสิทธิของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติหนาที่
พลเมืองใหครบถวนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี เพื่อให
ประชาชนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข ปลอดภัยและมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน  

การพัฒนาสัญญาประชาคมใหม ควรปรับกระบวนทรรศนการพัฒนาประเทศใหม โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางของการแกไขปญหา รวมทั้งสรางคานิยมรวมของคนในสังคมที่ยึดมั่นที่ความดี ความสุจริต ความ
รับผิดชอบตอสังคม และพัฒนากระบวนการ “สัญญาประชาคม” บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน 
ในทุกระดับโดยการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหเอ้ือตอการเสริมสรางสัญญาประชาคม นอกจากนี้จะตอง
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สรางความแข็งแกรงของโครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคสวนของสังคม บนพื้นฐาน 
หลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมการเมืองไทยที่โปรงใสสุจริต ตลอดจนมีการ
ขับเคล่ือนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ ต้ังแตระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การสรางสัญญาประชาคมใหมบนพื้นฐานการมีสวนรวม เพื่อลดความขัดแยงและสรางความสงบสุขในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สศช. จะนําขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุมของท้ัง 5 กลุมไปใชประกอบการกําหนด
กรอบแนวคิด ทิศทาง และประเด็นการพัฒนาประเทศของแผนฯ 11 ใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวนในสังคมไทยตอไป 
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