








 กับการพัฒนาประเทศ
จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



คำ�นำ�

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 (สศช.)	 หรือ	 “สภาพัฒน์”  

ได้สถ�ปน�ขึ้นเมื่อวันที่	 ๑๕	 กุมภ�พันธ์	 ๒๔๙๓	 จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวล�ถึง	 ๖๖	 ปี	 ที่สำ�นักง�นฯ	 ได้มี 

โอก�สดำ�เนินง�นเพื่อสร้�งประโยชน์สุขให้แก่ประเทศช�ติและประช�ชน	 ในฐ�นะหน่วยง�นว�งแผน 

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 โดยได้จัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเพื่อเป็น 

แนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศในทุก	 ๕	 ปี	 ซ่ึงปัจจุบันอยู่ ในช่วงของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 และอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 

(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)

	 นอกจ�กนี้	 สำ�นักง�นฯ	 ยังมีภ�รกิจในก�รขับเคลื่อนแผนฯ	 ไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม	 พิจ�รณ� 

แผนง�นและโครงก�รพัฒน�ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 รวมทั้งสำ�รวจ	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 ภ�วะเศรษฐกิจ	 

สังคม	 และส่ิงแวดล้อมของประเทศและของต่�งประเทศ	 เพื่อเสนอนโยบ�ยและม�ตรก�รในก�รแก้ไขปัญห� 

ต่อรัฐบ�ล	 ตลอดจนก�รติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�ประเทศ	 และปฏิบัติภ�รกิจอื่นๆ	 ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล	 

โดยยึดหลักวิช�ก�ร	และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ตั้ง

	 ในโอก�สครบรอบ	 ๖๖	 ปี	 ในปี	 ๒๕๕๙	 สำ�นักง�นฯ	 จึงได้จัดทำ�หนังสือ	 “สภาพัฒน์กับการพัฒนา

ประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” เพื่อรวบรวมประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศ	 

และแนวท�งก�รพัฒน�องค์กร	 เพื่อให้ส�ม�รถรองรับภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และเพื่อให้ก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 และขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ประเทศไปในทิศท�งที่ เหม�ะสมในอน�คต	 ผ่านมุมมองของเลขาธิการคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นผู้บริห�รสูงสุดขององค์กร	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 



รวม	๙	ท่�น	 ได้แก่ ดร.เสนาะ อูนากูล ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม  

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ดร.อำาพน กิตติอำาพน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

และ	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	คนปัจจุบัน	

	 สำ�นักง�นฯ	 ขอกร�บขอบพระคุณอดีตเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ทุกท่�น	 ที่กรุณ�สละเวล�อันมีค่�ให้ 

ทีมง�นจัดทำ�หนังสือ	 “สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต”	 ได้เข้�พบ

และเรียนสัมภ�ษณ์	 โดยหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

เกี่ยวกับวิวัฒน�ก�รก�รพัฒน�ประเทศไทย	 และบทบ�ทขององค์กรว�งแผนระดับประเทศในแต่ละช่วง 

เวล�	 รวมถึงทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต	 แก่หน่วยง�น	 องค์กร	 ภ�คีก�รพัฒน�ในภ�คส่วนต่�งๆ	 

ของประเทศ	และประช�ชนที่สนใจต่อไป

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

กุมภ�พันธ์		๒๕๕๙



ส�รบัญ
    

คำานำา   

ดร.เสนาะ อูนากูล เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๕	และ	๗	(พ.ศ.	๒๕๑๖-๒๕๑๘	และ	๒๕๒๓-๒๕๓๒) 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ	๕	และแผนฯ	๖	สู่ยุคทองของสภ�พัฒน์	เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น	

“ประเทศอุตส�หกรรมใหม่แบบไทย”		

ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม	เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๘	(พ.ศ.	๒๕๓๒-๒๕๓๗)	 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ	๗	นำ�ไทยสู่	“กลุ่มประเทศอุตส�หกรรมใหม่”

ริเริ่มก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจ	

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๓๗-๒๕๓๙) 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ	๘	ว�งร�กฐ�นก�รว�งแผนฯ	แบบมีส่วนร่วม	

เน้น	“คนเป็นศูนย์กล�ง”	ของก�รพัฒน�

วิรัตน์ วัฒนศิริธรรม เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๑๐	(พ.ศ.	๒๕๓๙-๒๕๔๒) 

ปรับแผนฯ	๘	แก้วิกฤตเศรษฐกิจ	

พัฒน�ฐ�นข้อมูลบัญชีประช�ช�ติ	

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๔๒-๒๕๔๕) 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ	๙	น้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	

นำ�ท�งก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มสมดุลอย่�งยั่งยืน
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จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๗) 

ผู้เน้นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	

และริเริ่มจัดทำ�ร�ยง�นภ�วะสังคมร�ยไตรม�ส 

ดร.อำาพน กิตติอำาพน เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๑๓	(พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๓)	 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ	๑๐	ระดมคว�มคิดจ�กชุมชน	๑๐๘	หมู่บ้�น	

จัดทำ�พิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ	

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๑๔	(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๘) 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	

และแนวคิดทิศท�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๒	

ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิเลข�ธิก�รฯ	ลำ�ดับที่	๑๕	(พ.ศ.	๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์แผนฯ	๑๒	ร่วมจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	

เตรียมพร้อมประเทศไทยสู่อน�คต	

รายนามเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

คณะที่ปรึกษาและคณะทำางานจัดทำาหนังสือ  





เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๕ และ ๗
(พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ และ ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒)

ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ ๕ และแผนฯ ๖ สู่ยุคทองของสภ�พัฒน์
เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศอุตส�หกรรมใหม่แบบไทย” 

ดร.เสน�ะ อูน�กูล

	 “...แผนฯ	 ๕	 จึงต้องคิดแผนทั้ง	 “รับ”	 และ	 “รุก”	 รับคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่กำาลังซวนเซและแก้ปัญหาความยากจน	 ขณะเดียวกันก็จะนิ่งเฉยไม่ได้	 ต้องพยายามรุกเพื่อเปลี่ยน 
วิกฤตให้เป็นโอกาส…	

	 เมื่อเริ่มแผนฯ	 ๖	 อัตราการเจริญเติบโตก็เพิ่มขึ้นมาก	 เงินท่ีเคยไหลออกอย่างรวดเร็วก็ไหล 
เข้ามาอย่างรวดเร็ว	 และทุกอย่างท่ีเราสร้างไว้ก็พร้อมท่ีจะดำาเนินการได้	 รวมถึงมาตรการส่งเสริม 
การลงทุน	การส่งออก	และการท่องเที่ยวที่เริ่มวางไว้ในแผนฯ	๕	ก็ออกดอกออกผลในช่วงแผนฯ	๖…

	 หลายธุรกิจชั้นนำาในประเทศไทยที่มีระบบการบริหารจัดการแบบก้าวหน้า	และมีพื้นฐานทางเทคโนโลยี	
R&D	 จนสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้...	 เราได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	  
ผนวกกับวิวัฒนาการทางความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้่าโขงตอนล่าง...	 จะเป็นปัจจัย 
ที่เกื้อหนุนให้ประเทศไทยก้าวข้าม	‘Middle	Income	Trap’	ไปได้…”



 ดร.เสนาะ อูนากูล	 นักพัฒน�ที่มีบทบ�ทอย่�งสูงในประเทศไทย	 ตั้งแต่ 

แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๑	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๗–๒๕๐๙)	 และต่อเนื่องถึงแผนพัฒน�ฯ	 

ฉบับที่	 ๖	 และ	 ดร.เสน�ะ	 ยังเป็นท่�นเดียวที่ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ถึง	 ๒	 สมัย	 

ในระยะเวล�ย�วน�นกว่�	 ๑๐	 ปี	 นอกจ�กนี้	 ท่�นยังดำ�รงตำ�แหน่งที่ล้วนมีคว�มสำ�คัญต่อ 

ก�รพัฒน�ประเทศ	 อ�ทิ	 ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 

สม�ชิกวุฒิสภ�	และรองปลัดกระทรวงพ�ณิชย์	

	 ท่�นได้รับพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 แต่งตั้งเป็นรองน�ยกรัฐมนตรี	 ในสมัยรัฐบ�ล	นายอานันท์  

ปันยารชุน	 ในระหว่�งปี	 ๒๕๓๔-๒๕๓๕	 โดยดูแลง�นด้�นเศรษฐกิจ	 และในปี	 ๒๕๕๓	 สมเด็จ 

พระจักรพรรดิอะคิฮิโตะ	 แห่งประเทศญี่ปุ่นทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 พระร�ชท�นเครื่องร�ช

อิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดของพลเรือน	“Grand Cordon of the Order of the Rising Sun”

	 ในช่วงปี	 ๒๕๒๓	 ที่ไทยกำ�ลังซวนเซกับปัญห�เศรษฐกิจ	 ท่�นได้รับคว�มเชื่อถือและไว้ว�งใจ 

ใหก้ลับม�เปน็ผู้นำ�จัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบบัที	่๕	แกว้กิฤตของประเทศ	ซึง่ท�่นไดช้ว่ยใหไ้ทยผ�่นพน้

ภ�วะล้มละล�ย	 รวมทั้งได้ผลักดันง�นสำ�คัญๆ	ที่เอื้อและยังประโยชน์แก่ประเทศช�ติจนถึงปัจจุบันม�กม�ย	 อ�ทิ	 ก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณ

ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	หรือที่เรียกติดป�กว่�	Eastern	Sea	Board	(ESB)	ท่�เรือนำ้�ลึกและนิคมอุตส�หกรรมที่แหลมฉบังและม�บต�พุด	

รวมถึงเป็นทั้งผู้ริเริ่มและผลักดันง�นนโยบ�ยเพ่ือว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ประเทศในระยะย�วซ่ึงประสบผลสำ�เร็จอย่�งดียิ่ง	 ตลอดจนเป็น 

ผู้ก่อตั้งสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	(TDRI)	และเป็นประธ�นคนแรกด้วย	

	 ปัจจุบันท่�นดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นและกรรมก�รหน่วยง�นแนวหน้�หล�ยแห่ง	 อ�ทิ	 ประธ�นกรรมก�รกิจก�รสังคมเพื่อก�ร 

พัฒน�อย่�งยั่งยืน	 และกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�	 ในเอสซีจี	 กรรมก�รบริษัท	 โดล	 ไทยแลนด์	 ฐ�นก�รพัฒน�อ�ห�รสมัยใหม่ที่ 

ห่วงใยสุขภ�พ	 กรรมก�รสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 กรรมก�รบริษัททุนลด�วัลย์	 จำ�กัด	 และประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	 

สย�มไบโอไซเอนซ์	 จำ�กัด	 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก�รพัฒน�ให้ประเทศไทยมีศักยภ�พท�งอุตส�หกรรมย�ชีววัตถุ 

อย่�งครบวงจร	เพื่อรักษ�โรคมะเร็ง	เบ�หว�น	และโรคภูมิแพ้	ตั้งแต่ก�รวิจัย	พัฒน�	จนเข้�สู่กระบวนก�รผลิตให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป 

ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นและร�ค�ที่คนไทยส�ม�รถเข้�ถึงได้	ช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของรัฐในสังคมผู้สูงอ�ยุซึ่งกำ�ลังจะม�ถึง	

ก้าวสู่สภาพัฒน์ ร่วมจัดทำาแผนพัฒนาฯ 
	 เมือ่ประม�ณปี	๒๔๙๘	ขณะรบัร�ชก�รท่ีกรมบญัชกีล�ง	กระทรวง

ก�รคลัง	 ผมได้ล�เพื่อศึกษ�ต่อปริญญ�เอก	 ส�ข�เศรษฐศ�สตร์พัฒน�	

ณ	 มห�วิทย�ลัยโคลัมเบีย	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 ต�มคำ�แนะนำ�ของ	

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระหว่�งศึกษ�อยู่ท่�นได้มีจดหม�ยแนะนำ�ว่�จะ

มีการต้ังสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ 

เพื่อทำาหน้าที่วางแผนและประสานการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  

ซึ่งเป็นงานสำาคัญจึงอยากให้ย้ายจากกรมบัญชีกลางไปช่วยบุกเบิก

งานที่สภาพัฒน์ 

	 โ ดยก่ อนหน้ �นี้ รั ฐบ�ล ได้ ติ ดต่ อ ให้ ธน�ค�ร โลก จัด ส่ ง 

คณะผูเ้ชีย่วช�ญ	นำ�โดย	Professor	Paul	T.	Ellsworth	จ�กมห�วทิย�ลัย	 

Wisconsin	 เข้�ม�ศึกษ�และสำ�รวจระบบเศรษฐกิจของไทยและได้ 
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แต่งตั้งคณะผู้แทนฝ่�ยไทยซึ่งประกอบด้วย	ม.ล. เดช สนิทวงศ์	 เป็นหัวหน้�

คณะ	มีคณุปว๋ย อึง๊ภากรณ ์และคณุฉลอง ปงึตระกลู	ซึง่ขณะนัน้ดำ�รงตำ�แหนง่

เลข�ธกิ�รสภ�เศรษฐกจิแหง่ช�ตริว่มอยูใ่นคณะผูแ้ทนไทยดว้ย	คณะผูเ้ชีย่วช�ญ

จ�กธน�ค�รโลกใช้เวล�หน่ึงปี	(กรกฎ�คม	๒๕๐๐–มถินุ�ยน	๒๕๐๑)	ในก�รศกึษ�

และจัดทำ�ข้อเสนอและตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่�	“A Public Development  

Program for Thailand (1959)” ซึ่งมีข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยง�น 

ว�งแผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจระดับช�ติ	 รวมทั้งเสนอเป้�หม�ยและแนวท�ง 

ในก�รพัฒน�ไว้ด้วย

	 เมือ่เรยีนจบผมจงึกลบัม�ทำ�ง�นท่ีสภ�พฒันใ์นตำ�แหนง่หวัหน�้ส�ข�ก�ร

เงิน	ก�รคลัง	และจุดหม�ยส่วนรวม	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๕	เป็นช่วงที่แผนพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจแห่งช�ติ	 ฉบับท่ี	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๐๙)✶	 เริ่มประก�ศใช้ได้เพียง	

๑	ปี	๓	เดือน	นับจ�กวันที่ตั้งสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจแห่งช�ติเพื่อรับผิดชอบ 

ก�รจัดทำ�แผนฯ	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับท่ี	 ๑	 นับว่�เป็นเวล�ท่ีกระชั้น

ม�ก	 ผู้ที่เก่ียวข้องในก�รจัดทำ�แผนฯ	 ทั้งในสภ�พัฒน์และในกระทรวง	 ทบวง	 

และกรมต่�งๆ	 ยังไม่มีประสบก�รณ์ในเรื่องนี้	 อีกทั้งระบบข้อมูลท�งเศรษฐกิจ

ของประเทศมีอยู่น้อยม�ก	 ด้วยคว�มจำ�กัดและคว�มไม่พร้อมของโครงก�ร

พัฒน�ของกระทรวง	 ทบวง	 กรมและรัฐวิส�หกิจต่�งๆ	 จึงไม่ส�ม�รถบรรจุ 

ร�ยละเอียดโครงก�รพัฒน�ต่�งๆ	ในแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑	ระยะแรกได้

	 ตอ่ม�ไดม้กี�รจดัตัง้คณะทำ�ง�นปรบัปรงุแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๑	ระยะที	่๒	

ชว่ง	พ.ศ.	๒๕๐๗-๒๕๐๙	โดยมที�่นเลข�ธกิ�รฯ ฉลอง ปงึตระกูล	เปน็ประธ�น	

และผมทำ�หน�้ทีเ่ลข�นกุ�รคณะทำ�ง�น	ซึง่ในท�งปฏบิตัเิปน็ผูล้งมอืทำ�ง�นเปน็

ส่วนใหญ่	 โดยได้มีก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ	 เพื่อทำ�โครงก�รต�ม 

เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	 ทำ�ให้แผนฯ	 ๑	 ระยะที่	 ๒	 มีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น	 ส่วนกรอบของแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องก�รพัฒน�ประเทศ	 ซึ่งแม้ว่�

กระบวนก�รพฒัน�ไดเ้ริม่ม�กอ่นทีจ่ะมกี�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	แต่ก�รบริห�รประเทศในขณะนัน้ไมไ่ด้เนน้ก�รพฒัน�เปน็หลกั	จงึยงัไมม่แีบบ	แนวคดิ	 

และก�รมองในระยะย�ว	เป็นก�รบรหิ�รแบบใชง้บประม�ณประจำ�ปซีึง่มอียู	่๓	ประเภท	คอื	หนึง่	งบเงนิเดอืน	สอง	งบค่�ใช้สอย	และ	ส�ม	งบก�รจร	 

ซึง่งบก�รจรนีไ้มม่กี�รแสดงร�ยละเอยีดว�่จะทำ�อะไร	กอ่สร้�งอะไร	หรือจะทำ�โครงก�รระยะย�วเร่ืองอะไร	ซึง่เมือ่มกี�รจดัทำ�แผนพฒัน�ฯ	ไดเ้ปลีย่น

จ�กงบก�รจรเป็นงบพัฒน�ที่เป็นแผนง�นและโครงก�รระยะย�ว	เพื่อจะได้ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มเป้�ประสงค์ของก�รพัฒน�ประเทศ

------------------------
✶ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) มีระยะเวลา ๕ ปี ๙ เดือน ต่างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับอื่นๆ ที่มีช่วงระยะเวลาของแผนฯ ๕ ปี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยน
ปีงบประมาณจากเดิมซึ่งเริ่มวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม มาเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ดังนั้น ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จึงมีระยะเวลา ๙ เดือน 
จาก ๑ มกราคม ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ หลังจากนั้นเริ่มปีงบประมาณใหม่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ต่อไปอีก ๕ ปี
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แผนฯ ๑ เรง่กอ่สรา้งโครงการขัน้พืน้ฐาน นำาไทยสูย่คุพฒันา
	 ช่วงก�รจัดทำ�แผนฯ	 ๑	 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ

ย�กจนหรอืดอ้ยพฒัน�	ตอ้งพึง่ผลผลติและร�ยไดจ้�กภ�คเกษตรดัง้เดมิ

เป็นหลัก	 ประช�กรมีร�ยได้ต่อหัวตำ่�	 ข�ดแคลนก�รบริก�รข้ันพ้ืนฐ�น

ของรัฐ	 โดยเฉพ�ะด้�นก�รชลประท�น	พลังง�น	 และคมน�คมขนส่ง	

แผนฯ ๑ ระยะที่ ๒ จึงกำาหนดแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ 

โดยเน้นการระดมทุนเพ่ือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

ให้เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว	 โดยกำ�หนดเป็นโครงก�รพัฒน� 

ทีม่เีป�้หม�ย	แผนง�น	ระยะเวล�ดำ�เนนิก�รทีแ่นน่อน	และมกี�รกำ�หนด 

วงเงินสนับสนุนจ�กงบประม�ณแผ่นดิน	 ตลอดจนเงินกู้แบบผ่อนปรน 

จ�กธน�ค�รโลก	 และเงินให้เปล่�จ�กรัฐบ�ลสหรัฐฯ	 เพื่อพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ธุรกิจของ 

เอกชนทั้งในภ�คเกษตรและนอกภ�คเกษตรที่จะขย�ยก�รลงทุน 

และเพิม่ผลผลติ	นบัเปน็การปพ้ืูนฐานทีส่ำาคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกจิ

ของไทยให้กา้วหนา้ตอ่ไปไดอ้ยา่งมัน่คงดงัคำาขวญัในช่วงของแผนฯ ๑ 

นี้ว่า “นำ้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำา”

	 แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๑	 จึงเป็นจุดดึงดูดในก�รระดมทรัพย�กร

ทั้งเงินและคน	 ทั้งในประเทศและต่�งประเทศเพ่ือนำ�ม�ดำ�เนินก�ร

ต�มโครงก�รพัฒน�ที่ว�งไว้	 ให้มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นที่ประส�นกัน 

เป็นระยะเวล�ที่ต่อเนื่อง	 และน�นพอที่จะเสร็จสิ้นได้ต�มเป้�หม�ย	 

ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีแผนนี้แตกต่�งอย่�งสิ้นเชิงกับก�รดำ�เนินง�น 

ต�มระบบงบประม�ณไทยก่อนยุคพัฒน�ที่ใช้งบก�รจรดังกล่�ว	 

หรือแม้แต่งบวิส�มัญลงทุนที่เริ่มใช้ในระยะก่อนมีแผนฯ	 ข�ดคว�ม

แน่นอนของก�รได้รับเงินงบประม�ณ	 ทำ�ให้ง�นก่อสร้�งร�กฐ�น

เศรษฐกิจของประเทศล่�ช้�และบ�งครั้งต้องล้มเลิกและสูญเปล่�

	 ผลก�รดำ�เนินง�นในช่วงแผนฯ ๑ ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้

เศรษฐกิจไทยรุดหน้าไปอย่างเห็นได้ชัด	อ�จกล่�วได้ว่�เข้�สู่ยุคพัฒน� 

อย่�งแท้จริงเป็นคร้ังแรก	 ก�รขย�ยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 

ประเทศเพิ่มขึ้นในอัตร�เฉลี่ยถึงร้อยละ	๗.๒	ต่อปี	(เพิ่มสูงกว่�เป้�หม�ย

ของแผนฯ	๑	 ที่ตั้งไว้ร้อยละ	 ๕-๖	 ต่อปี)	 มูลค่�สินค้�ส่งออกนอกจ�ก

สินค้�หลักประจำ�คือ	 ข้�ว	 ย�ง	 ดีบุก	 และไม้สัก	 ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	

ดุลก�รชำ�ระเงินมฐี�นะเกนิดุล	ทนุสำ�รองเงนิตร�ต�่งประเทศมีมูลค่�สงู

ถึง	๙๒๔	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ	

 ดา้นโครงการข้ันพืน้ฐาน นอกจ�กเรง่รดัก�รขย�ยง�นชลประท�น 

ในเขตเจ�้พระย�ใหญแ่ลว้	ยงัไดเ้ริม่ง�นชลประท�นซึง่เป็นโครงก�รใหญ่	 

๒	 โครงก�ร	 คือโครงก�รแม่นำ้�แม่กลองและโครงก�รแม่นำ้�น่�น	 
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ก�รขย�ยระบบก�รชลประท�นทำ�ให้ผลผลิตก�รเกษตรในเขต 

ชลประท�นเพิ่มข้ึน	 ก�รบูรณะและก่อสร้�งถนนทั่วประเทศเพื่อ 

เชื่อมต่อจังหวัดต่�งๆ	 ให้มีคว�มสะดวกเพิ่มขึ้นเกือบทุกภ�คของ 

ประเทศ	 ช่วยให้พื้นท่ีก�รผลิตท�งก�รเกษตรขย�ยตัวขึ้นม�ก	 และ 

ส�ม�รถนำ�ผลผลิตส่งตล�ดได้รวดเร็วขึ้น	

 การพฒันาพลงังานไฟฟา้ทัง้จ�กเขือ่นภมูพิล	และโครงก�รไฟฟ้�

ลิกไนต์ที่จังหวัดกระบี่	ช่วยให้ก�รพ�ณิชย์บริก�รและก�รลงทุน	ทั้งเพื่อ

อุตส�หกรรมก�รเกษตร	 และกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมจ�กสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (BOI)	 ซึ่งส่วนม�กเป็นอุตส�หกรรม

เพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว	

 ด้านการสาธารณสุขได้มีก�รพัฒน�โรงเรียนแพทย์	 ๓	 แห่ง	 คือ	 

โรงพย�บ�ลศิริร�ช	โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	และโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี	

รวมทั้งมีก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลในเมืองใหญ่และเมืองรอง	 เน้นก�ร 

ป้องกันโรคติดต่อและอน�มัยพื้นฐ�น	 ส่งผลให้อัตรก�รต�ยของเด็ก 

ลดลง	

 ด้านการศึกษามีก�รตั้งมห�วิทย�ลัยในภูมิภ�ค	โดยเริ่มที่จังหวัด

เชียงใหม่	 ขอนแก่น	 และสงขล�	 และเร่งเพิ่มวิทย�ลัยฝึกหัดครูเพื่อให้ 

ทันกับจำ�นวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	 และเน้นอ�ชีวศึกษ�เพื่อตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นที่เริ่มต้องก�รแรงง�นฝีมือม�กขึ้น

แผนฯ ๒ เน้นหนักในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
	 แผนฯ	 ๒	 ได้เปลี่ยนชื่อแผนฯ โดยเพ่ิมคำาว่า “สังคม” เป็น 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.	๒๕๑๐-

๒๕๑๔)	 ได้เน้นหนักในก�รพัฒน�ทั้งด้�นเศรษฐกิจและสังคม	 โดย 

มีความพยายามที่จะกระจายการพัฒนาไปในเขตทุรกันดารและ 

ห่างไกล	 เพื่อยกระดับฐ�นะของประช�ชน	 และสร้�งคว�มเจริญให้ 

กบัทอ้งถิน่ชนบท	รวมทัง้ยงัคงระดมทรพัยากรเพือ่ลงทนุด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สานต่อโครงการที่เร่ิมไว้แล้วในแผนฯ ๑ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	 

ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และนำ�ม�ใช้ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจได้อย่�งเต็มที่	

ขณะเดยีวกนัไดม้กี�รเพิม่เตมิจ�กโครงก�รพืน้ฐ�นในแผนฯ	๑	ซ่ึงส่วนม�ก 

เน้นโครงก�รท่ีเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ	 เช่น	 ก�รสร้�งถนน

ท�งหลวงเชื่อมภ�คต่�งๆ	 ของประเทศ	 หรือถนนที่เช่ือมเมืองใหญ่ๆ	 

ในแต่ละภ�คให้ติดต่อถึงกันได้	 รวมถึงหันม�ทุ่มเทกับก�รสร้�งถนนที่

เชื่อมจังหวัดและอำ�เภอที่อยู่ห่�งไกลม�กขึ้น	

 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ ได้มีโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท 

แห่งชาติ เร่งสร้�งถนนในชนบท	 และร่วมกับกองอำ�นวยก�รกล�ง

รักษ�คว�มปลอดภัยแห่งช�ติ	 (กปร.กล�ง)	 เร่งสร้�งถนนที่เสริมสร้�ง 

คว�มมั่นคงของประเทศซึ่งส่วนม�กจะอยู่ในเขตทุรกันด�รและเขตที่อยู่

ติดกับช�ยแดนของประเทศ	 ก�รสร้�งถนนในเขตห่�งไกลนี้	 นอกจ�ก 

ชว่ยใหช้�วบ�้นมงี�นทำ�แลว้	ยงัเปน็เสน้ท�งก�รขนสง่ผลติผลก�รเกษตร

เพื่อป้อนตล�ดในประเทศและส่งออกได้ม�กขึ้น

	 นอกจ�กถนนแล้ว	 เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่�งแท้จริง	 

ในแผนฯ	 ๒	 ได้เน้นเรื่องก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รนำ้�	 โดยสร้�งระบบ

คลองส่งนำ้�ถึงไร่น�ประช�ชน	 รวมทั้งก�รให้คว�มสำ�คัญกับประช�ชน 

นอกเขตชลประท�นด้วย	 โดยเน้นเรื่องนำ้�กิน	 นำ้�ใช้	 เพื่อบรรเท� 

คว�มเดือดร้อนของประช�ชน	 ที่ข�ดแคลนนำ้�และต้องไปห�บนำ้� 

เพ่ือก�รบริโภคจ�กที่ห่�งไกล	 เม่ือระบบก�รส่งนำ้�และก�รบริห�รนำ้� 

มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 ประกอบกับก�รเร่งพัฒน�วิช�ก�รเกษตร	 

และปรับปรุงระบบก�รส่งเสริมก�รเกษตรด้วยแล้ว	 ผลผลิตเกษตร 

ในเขตชลประท�นได้เพิ่มขึ้นเป็นอันม�ก	
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	 นอกจ�กนั้น	 ได้เร่งทำ�โครงก�รประป�หมู่บ้�นและส้วมที่ถูก 

สุขอน�มัย	 เพื่อให้ประช�ชนท่ีย�กจนมีสุขอน�มัยดีขึ้น	 รวมถึงก่อสร้�ง 

ระบบส�ยส่งไฟฟ้�	 เพื่อให้อำ�เภอ	 ตำ�บล	 หรือแม้แต่หมู่บ้�นให้มี 

ไฟฟ้�ใช้	 ทั้งในครัวเรือนและธุรกิจอุตส�หกรรมชนบท	 ตลอดจน 

มุ่งปรับปรุงคุณภ�พของระบบส�ยส่งทั่วประเทศเพ่ือแก้ไขปัญห�ไฟฟ้�ดับ	

ซึ่งเป็นปัญห�ม�กในระยะนั้น	จึงอ�จกล่�วได้ว่�	“แผนฯ ๒ เป็นแผนที่

กระจายโครงสร้างพื้นฐานสู่ชนบท”

แผนฯ ๓ เน้นการพัฒนาสังคม… แก้ปัญหาความยากจน 
ลดอัตราการเพิ่มประชากร
	 ก�รพฒัน�เศรษฐกจิสว่นรวมของไทยทีไ่ดผ้ลดตีอ่เนือ่งกนัม�จ�ก

แผนฯ	๑	 เริ่มสะดุดเป็นครั้งแรกในช่วงปีสุดท้�ยของแผนฯ	๒	กล่�วคือ	 

แม้รายได้ส่วนรวมของประเทศจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความ 

แตกต่างหรอืชอ่งวา่งของรายไดข้องประชากรกลบัเพิม่ข้ึน	และมคีว�ม

แตกต่�งกันในพื้นที่ต่�งๆ	 ของประเทศ	 โดยเฉพ�ะภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือซึ่งมีพื้นที่กว้�งใหญ่กว่�ภ�คอื่นๆ	 และจำ�นวนประช�กรที่ม�กถึง	

๑	ใน	๓	ของประเทศ	

	 นอกจ�กนี	้ถงึแมว้า่แผนฯ ๒ จะไดเ้รง่รดัพฒันาชนบทโดยเฉพาะ 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถแก้ 

ปัญหาความยากจนได้มากเท่าที่ควร ประกอบกับก�รให้คว�มสำ�คัญ

ในเรื่องก�รดูแลสุขภ�พอน�มัย	 ก�รป้องกันโรคต่�งๆ	 ทำ�ให้อัตร�เด็ก

เสียชีวิตน้อยลง	 และเริ่มมีจำ�นวนประช�กรม�กขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 และ

ท่ีสำ�คัญคือประช�กรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็วม�จ�กครอบครัวที่ย�กจน	

อันอ�จก่อให้เกิดปัญห�ก�รพัฒน�ประเทศโดยส่วนรวม	 อ�ทิ	 รัฐต้อง

จัดห�บริก�รพื้นฐ�น	ก�รศึกษ�	และส�ธ�รณสุขให้ประช�ชนที่เพิ่มขึ้น 

อย่�งมีคุณภ�พเพียงพอ	 ซึ่งต้องใช้งบประม�ณสูง	 ในขณะที่ภ�วะก�ร

ว่�งง�นเริ่มรุนแรงขึ้น

	 ในก�รจัดทำ�แผนฯ	๓	จึงได้จัดให้มีก�รอภิปร�ยเกี่ยวกับนโยบ�ย

ว�งแผนครอบครัวด้วยหล�ยครั้ง	 ซึ่งในที่สุดต่�งเห็นพ้องและสนับสนุน

ให้บรรจุโครงก�รว�งแผนครอบครัวเพื่อชะลอก�รเพิ่มของประช�กร 

ในแผนฯ	 ด้วย	 และเน้นท�งด้�นสังคม	 ช่วยแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน	

โดยก�รให้คว�มรู้และบริก�รในก�รว�งแผนครอบครับแก่ครอบครัว 

ท่ีย�กจน	 เพ่ือจะได้มุ่งจัดสรรทรัพย�กรเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคน 

ในช�ติให้ดีขึ้น	

 แผนฯ ๓ จึงเน้นการวางแผนครอบครัว เพื่อลดอัตราเพิ่มของ

ประชากรจากร้อยละ ๓.๒ ให้เหลือร้อยละ ๒.๕ ซึ่งนับว่าเป็นจุด

เด่นและทำาได้สำาเร็จ	 รวมถึงนโยบ�ยสำ�คัญอ่ืนๆ	 ไม่ว่�จะเป็นนโยบ�ย 

ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจและร�ยได้ของประช�ชนให้สูงขึ้น	 

ก�รรักษ�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 ก�รพัฒน�กำ�ลังคน 

และก�รมีง�นทำ�	และก�รส่งเสริมบทบ�ทของภ�คเอกชนในก�รพัฒน�	 

ซ่ึงล้วนแสดงถึงคว�มพย�ย�มท่ีจะปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

เศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่กำาลังบีบรัดเข้ามา และ 

ประเทศไทยจำาเป็นต้องพึ่งตัวเองให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจ 

โลกไดม้ากขึน้ทัง้สิน้	เชน่	นโยบ�ยพฒัน�อุตส�หกรรมทีเ่นน้อุตส�หกรรม 

ที่ทดแทนก�รนำ�เข้�หันม�เน้นก�รส่งเสริมก�รส่งออก	 ทั้งสินค้� 

เกษตรและอตุส�หกรรมโดยใชม้�ตรก�รท�งก�รคลัง	ลดตน้ทุน	เนน้ก�ร 

รักษ�คุณภ�พและชื่อเสียงของสินค้�ไทย	 และสร้�งขบวนก�รเจ�ะ 

ตล�ดต�่งประเทศใหห้ล�กหล�ยม�กขึน้	รวมทัง้เรง่พฒัน�ก�รทอ่งเทีย่ว 

ใหเ้ปน็อตุส�หกรรมสำ�หรบันกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปในลกัษณะทีย่ัง่ยนื	เปน็ตน้
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ก้าวสู่ตำาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์สมัยแรก... 
แก้วิกฤตการณ์นำ้ามันและภาวะเศรษฐกิจถดถอย
	 ภ�ยหลงัจ�กทีผ่มไดเ้ข�้ม�รว่มจดัทำ�แผนฯ	๑	จนกระทัง่แผนฯ	๓	 

ผมได้รับก�รท�บท�มให้ไปอยู่กระทรวงพ�ณิชย์	 ในตำ�แหน่งรองปลัด

กระทรวงพ�ณิชย์	 เพื่อทำ�เรื่องแผนพัฒน�ก�รส่งออกซึ่งเพิ่งบรรจุไว้ 

ในแผนฯ	 ๓	 ผมคิดว่�เร�ได้ว�งแผนให้คนอื่นปฏิบัติม�	 ๑๐	 กว่�ปีแล้ว	 

ถ้�ไปอยู่ฝ่�ยปฏิบัติบ้�งจะได้ประสบก�รณ์ที่สมบูรณ์ขึ้น	

	 ต่อม�เมื่อตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ได้ว่�งลง	 ท่านอาจารย์

สญัญา ธรรมศกัดิ ์นายกรฐัมนตร ีไดเ้ลือกให้ผมกลบัมาเปน็เลขาธกิาร

สภาพัฒน์	 เพื่อผลักดันง�นสำ�คัญที่สภ�พัฒน์รับผิดชอบอยู่ให้ดำ�เนิน 

ต่อไปได้	 โดยเฉพ�ะปัญห�ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม	 ทั้งภ�ยใน

ประเทศและภ�ยนอกประเทศซึ่งถ�โถมเข้�ม�รอบด้�น	 อ�ทิ	 ก�รเกิด

วิกฤตก�รณ์นำ้�มันและภ�วะเศรษฐกิจโลกถดถอยในช่วงปี	 ๒๕๒๓-

๒๕๒๕	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่�งรุนแรง	 ทำ�ให้เกิด 

ภ�วะเงินเฟ้อและร�ค�สินค้�สูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 ก�รเปลี่ยนแปลง

ท�งก�รเมืองทำ�ให้ก�รบริโภคและก�รลงทุนในธุรกิจ	 อุตส�หกรรม	

และก�รบริก�รในประเทศซบเซ�	จำ�นวนประช�กรในวัยทำ�ง�นเพิ่มขึ้น 

อย่�งรวดเร็ว	 เนื่องจ�กอัตร�ก�รเพิ่มของประช�กรที่ สูงขึ้นนับ 

ตั้งแต่ เริ่มยุคพัฒน�	 และเม่ือเกิดปัญห�ภัยแล้งทำ�ให้ช�วชนบท 

มุ่งเข้�ม�ห�ง�นทำ�ในเมืองม�กขึ้น	 จนเกิดปัญห�ก�รว่�งง�นในเมือง 

เพิ่มสูงขึ้น

กำาหนดบทบาทสภาพฒัน์รว่มแกป้ญัหาเศรษฐกจิไทยชะงกังนั 
	 เมื่อผมได้กลับคืนสู่สภ�พัฒน์ในฐ�นะเลข�ธิก�รฯ	 สิ่งที่ผมรีบ

ดำาเนินการเมื่อเข้ารับตำาแหน่งคือ การกำาหนดบทบาทของสภาพัฒน์

ให้มีส่วนร่วมอย่างสำาคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่ชะงักงัน โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรี 

แต่งต้ังคณะทำ�ง�นเพ่ือพิจ�รณ�ว�งแผนและแก้ไขปัญห�ระยะย�ว 

เกี่ยวกับแรงง�นทั่วไป	 ซ่ึงต่อม�ได้ยกระดับจ�กคณะทำ�ง�นเป็น 

คณะกรรมก�รระดับรัฐมนตรี	 และเปลี่ยนช่ือเป็น	 “คณะกรรมการ

วางแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน”  

มรีฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงก�รคลงัเปน็ประธ�น	และเลข�ธกิ�รสภ�พฒัน์

ทำ�หน้�ที่กรรมก�รและเลข�นุก�รโดยมีหน้�ที่เตรียมประเด็นต่�งๆ	 

เสนอคณะกรรมก�รฯ	 และคณะรัฐมนตรี	 และเมื่อคณะรัฐมนตรี 

มีมติประก�รใดก็มีหน้�ที่ติดต�มเร่งรัดให้มีก�รปฏิบัติต�มนั้น

	 สภ�พัฒน์ในฐ�นะเลข�นุก�รได้เสนอให้มีการพิจารณา 

การแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
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และเงินกู้จากต่างประเทศล่าช้าเป็นเรื่องแรก เนื่องจ�กร�ค� 

สินค้�และวัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�งเพิ่มสูงขึ้นม�ก	 ทำ�ให้ต้นทุน

ของผู้รับเหม�ก่อสร้�งโครงก�รพัฒน�ต่�งๆ	 สูงข้ึน	 ทำ�ให้ข�ดทุน	 

และมีก�รหยุดง�นและทิ้งง�นเป็นจำ�นวนม�ก	 จึงมีคว�มจำ�เป็น

ที่จะต้องปรับร�ค�ค่�รับเหม�ให้ใกล้เคียงกับคว�มเป็นจริง	 และ

เป็นธรรมกับทั้งฝ่�ยรัฐบ�ลและฝ่�ยผู้รับเหม�	 โดยทำ�ง�นร่วมกับ 

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระบบก�รก่อสร้�งสถ�นที่ร�ชก�รและ 

ถ�วรวัตถุของประเทศ	 ซึ่งเสียเวล�ในก�รห�สูตรที่เหม�ะสม 

เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่�ย	 และเมื่อได้สูตรท่ีใช้ง�นได้	 ช่วยให้สภ�วะ 

ชะงักงันจ�กก�รหยุดง�นและท้ิงง�นโดยเฉพ�ะ

โครงก�รก่อสร้�งคลี่คล�ยลง	

	 นอกจ�กนี	้ไดม้กี�รเสนอม�ตรก�รแกไ้ขทัง้ใน 

ด้�นก�รใช้จ่�ยของรัฐบ�ลเพื่อเร่งรัดให้มีก�รใช้จ่�ย

เร็วขึ้น	 ด้�นก�รไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบ�ลเพื่อปล่อย

เงินออกม�สู่ระบบเศรษฐกิจเร็วยิ่งขึ้น	 ด้�นก�รเพิ่ม 

เงินชดเชยค่�ภ�ษสีนิค�้อตุส�หกรรมสง่ออกแกส่นิค�้ 

ที่มีภ�ระภ�ษีสูงขึ้นและประสบปัญห�ก�รส่งออก	

โดยเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอซึ่งประสบปัญห�ม�ก

ที่สุดเป็นอันดับแรก	 และด้�นม�ตรก�รท�งก�ร

เงินของธน�ค�รแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขเงินฝืดหล�ยประก�ร	 

รวมทั้งม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รว่�งง�นโดยตรงทั้งในเมืองและ

ชนบท	นับเป็นผลง�นซึ่งนักวิช�ก�รและนักว�งแผนของสภ�พัฒน์

มีส่วนร่วมทำ�ง�นด้วยอย่�งใกล้ชิด

	 ช่วงนั้นเองเป็นระยะเวล�ที่ต้องประเมินผลกล�งแผนฯ	 ๓	 

หรือ	 mid-plan	 review	 ซึ่งผลก�รประเมินพบว่�ผลกระทบ 

จากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 

ของไทย ทำาให้ผลการดำาเนินงานในช่วงของแผนฯ ๓ ตำ่ากว่า 

เป้าหมาย	ไมว่�่จะเป็นก�รข�ดเสถียรภ�พท�งเศรษฐกจิ	ก�รขย�ยตวั	 

ก�รผลิต	 และร�ยได้ตำ่�	 รวมท้ังเป้�หม�ยในก�รกระจ�ยบริก�ร

เศรษฐกิจและสังคมให้กระจ�ยไปสู่ชนบท	ทั้งบริก�รส�ธ�รณูปก�ร

และบริก�รสังคม	 โดยเฉพ�ะก�รกระจ�ยบริก�รก�รศึกษ�	 และ

ส�ธ�รณสุขเพื่อให้เกิดคว�มสมดุล	ยังไม่ได้ผลต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	 

ส่วนที่มีก�รดำ�เนินง�นได้ใกล้เคียงกับเป้�หม�ยที่สุดคือ	 ก�รลด

อัตร�เพิ่มของประช�กรโดยก�รดำ�เนินง�นในด้�นบริก�รว�งแผน

ครอบครัว	 ดังนั้น	 เร�จึงเร่งให้มีการจัดทำาแผนประจำาปีงบประมาณ 

๒๕๑๘ เพื่อปรับปรุงเป้าหมาย และเร่งแก้ปัญหาให้ตรงกับผล 

การประเมิน

จากเลขาธิการสภาพัฒน์... สู่การเป็นผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย
	 ในต้นปี	 ๒๕๑๘	 พรรคกิจสังคมได้ร่วมกับพรรคอื่นๆ	 อีกหล�ย 

พรรคจัดตั้งรัฐบ�ล	 โดยมีนโยบ�ยและแผนท�งด้�นเศรษฐกิจและ

สังคมของตนเองที่ชัดเจน	 โดยเฉพ�ะนโยบ�ย	 “เงินผัน” ซึ่งเป็น 

       กับการพัฒนาประเทศ
จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

14



การโอนเงินจากรัฐบาลสู่ท้องถิ่นโดยตรงโดยไม่ผ่านระบบราชการ  

บทบาทของสภาพัฒน์ในระยะนี้ จึงลดลงมาก ชาวสภาพัฒน์ 

ต้องยอมรับสัจธรรมการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า “พองหนอ ยุบหนอ” 

เป็นของธรรมด�	 ในระยะ	 “ยุบหนอและงานว่าง” นี้	 ช�วสภ�พัฒน์ 

บ�งคนได้ใช้เวล�ให้เป็นประโยชน์	 โดยก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ให้แก่ตัวเอง 

โดยก�รขอล�ไปฝึกง�นหรือศึกษ�ต่อ	 บ�งคนที่มีคว�มรู้แก่กล้� 

ก็ขอล�ไปทำ�ง�นชั่วคร�วที่องค์กรระหว่�งประเทศ	 อ�ทิ	 ธน�ค�รโลก	

และ	ESCAP	(Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	

the	Pacific)

	 ช่วงนั้นเอง	 ผมได้รับก�รท�บท�มจ�ก	 ดร.อำานวย วีรวรรณ  

ปลัดกระทรวงก�รคลังว่�	ท่�นน�ยกรัฐมนตรี	ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

และคุณบุญชู โรจนเสถียร	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	ประสงค์ 

ที่จะให้ผมไปรับตำ�แหน่งผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทยแทน 

คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์	 ซึ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 ตำ�แหน่งผู้ว่�ก�ร 

ธน�ค�รแห่งประเทศไทยเป็นตำ�แหน่งที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน� 

และก�รรักษ�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจก�รเงินของประเทศ	 และเป็น

ตำ�แหน่งที่มีเกียรติ	 ประกอบกับ	 ดร.ป๋วย	 ท่�นอดีตผู้ว่�ก�รฯ	 ได้สร้�ง

ม�ตรฐ�นอันดีง�มไว้	 ผมจึงตอบตกลงรับตำ�แหน่งผู้ว่�ก�รธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย	

แก้ไขกฎหมายและกำาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค
	 เมื่อดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 อาศัย

ประสบการณ์ด้านการวางแผนจากสภาพัฒน์ ผมจึงเริ่มลงมือดำาเนิน

มาตรการเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	 โดยกำ�หนดให้ธน�ค�ร

พ�ณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่อให้ภ�คเกษตร	และธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ประสงค์

จะขอเปิดส�ข�ในเขตกรุงเทพฯ	ต้องรับภ�ระในก�รเปิดส�ข�ในอำ�เภอ 

ในเขตชนบทซึ่งมีกำ�ไรน้อยกว่�ด้วย	 เพื่อกระจ�ยบริก�รของธน�ค�ร

พ�ณิชย์ให้ทั่วถึง	รวมทั้งแก้ไข	พ.ร.บ.	ก�รธน�ค�รพ�ณิชย์	พ.ศ.	๒๕๐๕	

ให้มีก�รกระจ�ยหุ้นจ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ไปยังผู้ถือหุ้นร�ยย่อย	 และ

ให้ประช�ชนทั่วไปได้มีส่วนเป็นเจ้�ของธน�ค�ร	 เพื่อช่วยแก้ปัญห�

ก�รผูกข�ดกิจกรรมธน�ค�รและคว�มเจริญที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเขต

กรุงเทพฯ

	 นอกจ�กนี้	 ได้ประกาศยกเลิกการกำาหนดค่าเสมอภาคของ 

เงนิบาทโดยเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัฯ และทองคำา และหนัมาเทยีบกบั 

กลุม่เงนิตราจำานวนหนึง่แทน เรยีกกนัทัว่ไปวา่ “ตะกรา้” ก�รกำ�หนดวธิ ี

เทียบค�่แบบใหมน่ีเ้ปน็ก�รปรับระบบอตัร�แลกเปลีย่นของประเทศไทย 
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ให้ยืดหยุ่นขึ้น	 ไม่ผูกพันอยู่กับสกุลเงินสกุลหนึ่งสกุลใดเป็นก�รเฉพ�ะ 

ดังเช่นแต่ก่อน	ตลอดจนได้พัฒน�ตล�ดซื้อคืน	(Repurchase	Market)	 

ขึ้นม�ในปี	 ๒๕๒๒	 เพื่อให้ก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยในประเทศมี

คว�มยืดหยุ่น	 ถือเป็นก้�วแรกของก�รสร้�งเครื่องมือในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยก�รเงิน	 และผลักดันร่�ง	 พ.ร.บ.	 ก�รประกอบธุรกิจเงินทุน	 

ธุรกิจหลักทรัพย์	 และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	 ให้ผ่�นออกม�ให้ได้ก่อน

ที่สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติจะปิดสมัยประชุม	 ปร�กฏว่�ส�ม�รถผลักดัน

กฎหม�ยผ่�นสภ�ฯ	 โดยได้ประก�ศใช้เมื่อวันท่ี	 ๙	 พฤษภ�คม	 ๒๕๒๒	 

แต่ก็ส�ยเกินไป	 เพร�ะได้เกิดวิกฤตก�รณ์ในธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ

หลักทรัพย์อย่�งรุนแรงจึงขอล�ออกจ�กตำ�แหน่งผู้ว่�ก�รธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	๓๑	ตุล�คม	๒๕๒๒

กลับมาดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ครั้งที่ ๒ กับศึก
รอบด้านในการจัดทำาแผนฯ ๕

	 ตอ่ม�ในป	ี๒๕๒๓	ระหว�่งทีผ่มเดนิท�งไปสหรัฐอเมริก�	ผมได้รับ

โทรศัพทจ์�ก ดร.อำานวย วรีวรรณ	รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงก�รคลงั	ว�่

ขณะนี้สภ�พัฒน์กำ�ลังเตรียมร่�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๒๔-

๒๕๒๙)	 แต่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับปัญห�เศรษฐกิจหล�ยอย่�ง	 

และยังข�ดผู้นำ�ที่จะทำ�แผนฯ	 ๕	 ซึ่งจะฝ่�ฟันปัญห�เหล่�นี้และ

ว�งแนวท�งที่จะพัฒน�อย่�งมั่นคงต่อไปได้	 ทั้งท่�นน�ยกรัฐมนตรี	

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คุณบุญชู โรจนเสถียร	 รองน�ยกรัฐมนตรี	

และ	ดร.อำ�นวยเองมีคว�มเห็นร่วมกันว่�	ต้องขอให้ผมกลับม�รับหน้�ที่

เลข�ธิก�รสภ�พัฒน์อีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งครั้งนี้ผมคิดว่าเมื่อประเทศชาติ 

มีปัญหา และหากรัฐบาลคิดว่าผมพอจะช่วยได้บ้างก็ไม่ควรปฏิเสธ 

ผมจึงตอบรับไป และกลับมาเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ครั้งที่ ๒  

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ 

	 ในระยะเร่ิมต้นของแผนฯ	๕	เปน็จงัหวะทีห่นกัหนว่งทีส่ดุ	เนือ่งจ�ก 

เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์นำ้ามันครั้งที่ ๒ ทำาให้ทั่วโลกเกิดเงินเฟ้อ

หนัก หลังจากน้ันเศรษฐกิจตกตำ่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบ

ด้วย	 จึงทำ�ให้ข�ดเสถียรภ�พท�งก�รเงินและก�รคลัง	 รวมทั้งข�ดดุล 

ก�รค้�	 ดุลก�รชำ�ระเงิน	 และดุลงบประม�ณ	ซึ่งเป็นปัญห�ที่ต้องแก้ไข 

อย่�งเร่งด่วน	 ถ้�แก้ไขไม่สำ�เร็จประเทศไทยอ�จจะล้มละล�ยเหมือน 

ประเทศอืน่ๆ	และขณะนัน้ประเทศไทยยงัมีปัญห�ซำ�้เตมิจ�กสถ�นก�รณ์

ก�รคุกค�มจ�กประเทศเวียดน�มที่ส่งทห�รบุกประเทศเขมรและม�จ่อ

อยู่ฝั่งตรงข้�มอรัญประเทศ	รวมทั้งมีทีท่�ว่�จะเข้�ม�เมืองไทย	ขณะนั้น	

“ทฤษฎีโดมิโน”	เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก	จึงเกิดก�รแตกตื่นเสียขวัญกัน  

คนไทยและคนต่�งประเทศที่อยู่ในประเทศไทยจึงอพยพออกจ�ก

ประเทศไทย	ทำ�ใหเ้งนิทนุไหลออกม�ก	ทนุสำ�รองของไทยยิง่รอ่ยหรอลง

	 ผมต้องคิดถึงคว�มอยู่รอดของบ้�นเมืองเป็นสำ�คัญ	ทำ�อย่�งไร

ประเทศไทยจงึจะไมล่ม้ละล�ยและลดก�รพึง่พ�นำ�้มนัใหน้อ้ยลง	มองไป

แลว้มแีตป่ญัห�ทัง้สิน้	ขณะเดยีวกนั	ผมไม่ควรครุน่คิดแตปั่ญห�แลว้เกิด

คว�มท้อแท้หมดกำ�ลังใจ	แต่ต้องตั้งมั่นว่�เร�จะต้องเตรียมประเทศไทย

เพื่อให้กลับม�เข้มแข็งอีกให้ได้	

	 เมื่อผมได้มีโอก�สเข้�พบท่�นน�ยกรัฐมนตรี	 พล.อ.	 เปรม	 

ติณสูล�นนท์	ท่�นเอ่ยถ�มว่�	ก�รจัดทำ�แผนฯ	๕	ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้อง 

เร่งทำ�นั้น	 ผมได้มีเวล�ศึกษ�หรือไม่	 และมีแนวคิดว่�จะทำ�อย่�งไรบ้�ง

หรือยัง	 ผมได้เรียนท่�นว่�	 ผมได้ปรึกษ�กับเพื่อนร่วมง�นที่สภ�พัฒน์ 

ซ่ึงเคยทำ�แผนฯ	ร่วมกนัม�หล�ยแผน	สรปุไดว้�่	เราอยากจะทำาใหแ้ผนฯ ๕  

เป็นแผนที่พยายามกำาหนดนโยบายและแนวทางที่จะแก้ปัญหา 

ที่ผู้คนมักจะแสดงความข้องใจว่า หนึ่ง ทำาไมยิ่งพัฒนามาก 

ยิง่ขาดดุลมาก ข�ดท้ังดุลก�รค�้	ดุลบญัชเีดนิสะพดั	และดลุงบประม�ณ	 
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ซึ่งเป็นปัญห�ที่หนักม�กในช่วงนั้น	 สอง ทำาไมยิ่งพัฒนาแต่รู้สึก 

เหมือนคนยิ่งจนลง	 ทำ�อย่�งไรจึงจะแก้ปัญห�คว�มย�กจนได้	 และ	 

สาม ทำาไมย่ิงพัฒนามากขึ้น แต่ความเจริญกลับกระจุกตัวอยู่ใน

กรงุเทพฯ	ไมไ่ดก้ระจ�ยไปยงัต�่งจงัหวดั	และทีส่ำาคญัคอืจะไมใ่หแ้ผนฯ ๕  

เมื่อทำาเป็นแผนเสร็จแล้ว“นิ่ง” อยู่แต่ในกระดาษ แต่พย�ย�มจัด 

ระบบใหม้กี�รแปลงส�ระสำ�คญัของแผนฯ	๕	ไปสูก่�รปฏบิติัอย�่งจรงิจงั

จดัทำาแผนฯ ๕ สูศ้กึรอบดา้น ดว้ย“แผนรบั” และ “แผนรกุ”

	 ด้วยเหตุนี้	 ในแผนฯ ๕ จึงต้องคิดแผนทั้ง “รับ” และ “รุก”  

รับคือก�รแก้ปัญห�เศรษฐกิจของประเทศที่กำ�ลังซวนเซและแก้ปัญห�

คว�มย�กจน	ขณะเดียวกันก็จะนิ่งเฉยไม่ได้	ต้องพย�ย�มรุกเพื่อเปลี่ยน

วิกฤตให้เป็นโอก�ส	 ต้องว�งแผนรุกเพื่ออน�คตของประเทศด้วย	 จึงได้

เกิดก�รว�งแผนสำ�คัญๆ	ขึ้นในแผนฯ	๕

 “แผนรบั”	คอืแผนแกไ้ขปัญห�เรง่ดว่นของประเทศและแกโ้จทย์

ดงัทีก่ล�่วแล้ว	อ�ท	ิแผนฟืน้ฟฐูานะเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 

โดยเฉพ�ะปัญห�จ�กก�รข�ดดุลก�รค้�และบัญชีเดินสะพัด	 และ 

ก�รข�ดดุลงบประม�ณอย่�งม�กพร้อมกันไปด้วย	เพื่อทำ�ให้เสถียรภ�พ

คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจและสังคมของไทยกลับคืนม�	โดยการดำาเนิน

นโยบายกำาหนดวนิยัการเงนิการคลงัอยา่งเขม้งวด ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

และลดการกูย้มืทัง้จากในประเทศและจากตา่งประเทศ	เพือ่แกป้ญัห�

เศรษฐกิจที่กำ�ลังทรุดหนักของไทย	 ไม่ให้ประเทศต้องล้มละล�ยเหมือน

อย่�งประเทศฟิลิปปินส์

 แผนแกป้ญัหาความยากจนและชนบทลา้หลงั	เนือ่งจ�กทีผ่�่นม� 

ประเทศยิ่งพัฒน�	 คว�มแตกต่�งของร�ยได้ของประช�ชนยิ่งมีม�กขึ้น	

และกรอบก�รพัฒน�ชนบทที่แล้วม�เป็นแบบแยกส่วน	 จึงต้องแก้ไข

ปัญห�นี้ด้วยก�รกำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ยในก�รพัฒน�และว�งระบบ 

ก�รพัฒน�ชนบทแนวใหม่	 ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่รัฐมุ่งไป

ค้นหาและคัดเลือกหมู่บ้านและตำาบลที่ยากจนทั่วประเทศ แล้วดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด	 โดยให้หน่วยง�นที่เก่ียวข้องเข้�ไปดำ�เนินก�ร 

พร้อมๆ	 กัน	 และเป็นครั้งแรกที่เราเสนอความคิดน ี้ในแผนพัฒนาฯ  

ของชาติ โดยมี	 ๔	 กระทรวงหลัก	 คือ	 กระทรวงเกษตรฯ	 กระทรวง

มห�ดไทย	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 และกระทรวงส�ธ�รณสุข	 ซึ่งเป็น 

กระทรวงที่ข้องเกี่ยวอย่�งม�กกับชีวิตของคนในพื้นที่	 เข้�ม�ร่วมกัน

ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ	 พร้อมกันต�มแผนอย่�งสอดคล้องและประส�น

กันภ�ยในพื้นที่	 ต้องจัดให้มีองค์กรในหมู่บ้�นที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม

ในก�รพัฒน�	แม้แต่ก�รทำ�บัญชีก็ยังไปสอนให้	เพื่อส่งเสริมให้ช�วบ้�น

มีคว�มรู้และพึ่งตัวเองได้ม�กขึ้น	

	 อกีทัง้เริม่มโีครงการขอ้มลูชนบทยากจนซึง่ตัง้อยู่ทีม่หาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์	 เพื่อประมวลข้อมูลพื้นฐ�นระดับหมู่บ้�น	หรือ	กชช.๒	ค	 

ที่แสดงให้ เห็นสภ�พทั่วไปและปัญห�ของหมู่บ้�นในด้�นต่�งๆ	 

จึงเป็นการผนึกกำาลังของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับแนวดิ่งและ 

แนวราบ	 และต่อม�ภ�ยหลังมีหน่วยง�นที่ เข้�ร่วมเพิ่มอีกสอง 
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กระทรวงคือ	กระทรวงพ�ณิชย์และกระทรวงอุตส�หกรรม	

	 แผนพัฒน�ชนบทย�กจน	 จึงถูกกำ�หนดขึ้นและประก�ศใช้ 

ในป	ี๒๕๒๕	ซึง่ท�่นน�ยกฯ	เปรม	ไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัง�นพฒัน�ชนบท

เป็นอย่�งยิ่ง	 และต่อม�ได้นำ�แผนพัฒน�ชนบทในพื้นที่ย�กจนนี้ไปสู่ 

ก�รปฏิบัติสืบต่อม�จนเป็นแผนชนบทก้�วหน้�	 และขย�ยผลไปสู่ 

ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยกระจ�ยคว�มเจริญไปสู่ภูมิภ�ค

	 ในระหว่�งก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	 เหล่�นี้	 เร�ต้องเตรียมพร้อมที่

จะว�งร�กฐ�นที่มั่นคงให้กับประเทศไทยด้วย	 โดยดำ�เนินก�รในเชิงรุก 

ด้วยแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะและการพัฒนาเมือง	 เพื่อช่วยกระจ�ย

คว�มเจริญจ�กกรุงเทพฯ	 ไปสู่ต่�งจังหวัด	 เริ่มที่จุดศูนย์กล�งของ 

แตล่ะภ�ค	โดยเริม่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม	่สงขล�	ขอนแกน่	และนครร�ชสมี�	

เพื่อทำ�ให้ชุมชนเหล่�นั้นเติบโตแข็งแรงขึ้น	 ประช�ชนในพื้นที่จะได้ 

ไม่หลั่งไหลเข้�ม�ในกรุงเทพฯ

	 นอกจ�กนี้	ในแผนฯ	๕	ยังมีแผนสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้

เกดิผลจรงิจงัคอื	ก�รระดมคว�มรว่มมอืจ�กภ�คเอกชน	เพ่ือสร้�งโอก�ส

ก�รพัฒน�และบรรย�ก�ศของคว�มร่วมมือร่วมใจระหว่�งภ�ครัฐและ

เอกชน	และลบภ�พคว�มสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักของทั้งสองฝ่�ย	โดยเปลี่ยน

แนวคิดว่�รัฐบ�ลจะต้องเปลี่ยนบทบ�ทจ�กก�รเป็นผู้ควบคุมม�เป็น 

ผู้สนับสนุนก�รพัฒน�	 โดยมีภ�คเอกชนเป็นตัวนำ�ก�รพัฒน�	 และรัฐ 

คอยเสริมสร้�งภ�คเอกชนให้มีคว�มแข็งแกร่งยิ่งขึ้น	

“ลดค่าเงินบาท” ดาบสุดท้ายป้องกันประเทศล้มละลาย...  
สู่ ๒๔ มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
	 ในแผนฯ	 ๕	 มี	 “แผนรุก” อยู่หล�ยแผนง�นที่ต้องดำ�เนินก�ร	 

เพื่อให้ประเทศช�ติเดินไปข้�งหน้�	แต่เมื่อถึงเวล�จริง	สถ�นก�รณ์และ

สภ�พปญัห�ต�่งๆ	ทีป่ระดงัเข�้ม�ทำ�ใหต้อ้งมุ่งแตต่ัง้รบั	โดยเฉพ�ะปัญห�

หลักท�งเศรษฐกิจ	เป็นช่วงที่กำ�ลังต่อสู้เพื่อไม่ให้ประเทศไทยล้มละล�ย	

จึงต้องใช้วิธีรัดเข็มขัด	ตัดงบประม�ณ	จำ�กัดสินเชื่อ	ทำ�ทุกวิถีท�ง	จนถึง

ด�บสุดท้�ยคือ	 กระทรวงก�รคลังประก�ศลดค่�เงินบ�ทในปี	 ๒๕๒๗	 

ซ่ึงชว่งนัน้คนไทยต้องทนทกุขอ์ย�่งม�กกบัก�รลดค�่เงนิบ�ท	แตน่ัน่เปน็

สิ่งที่ทำ�ให้ประเทศไทยรอดพ้นจ�กก�รล้มละล�ยในระยะนั้น

	 หลังก�รประก�ศลดค่�เงินบ�ทไปได้ระยะหนึ่งเศรษฐกิจกลับ 

ทรดุลงไปอกี	ก�รดำ�เนนิก�รต�มม�ตรก�รและนโยบ�ยต�่งๆ	ในขณะนัน้ 

ยังไม่เพียงพอต่อก�รเยียวย�เสถียรภ�พและฐ�นะท�งก�รเงินของ

ประเทศได้	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งปัญห�ก�รข�ดดุลก�รค้�	 ดุลบัญชี 

เดนิสะพดั	ก�รข�ดดลุงบประม�ณ	และก�รลดลงของเงนิออมในประเทศ	

รัฐบ�ลจึงประก�ศให้ดำ�เนินม�ตรก�รอีก	๓	เรื่อง	ซึ่งท่�นน�ยกรัฐมนตรี	

เปรม	 ได้ให้คำ�ขวัญในก�รกล่�วสุนทรพจน์เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่	

พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ว่� “มุ่งประหยัด เร่งรัดนิยมไทย ร่วมใจส่งออก” โดย

สภาพัฒน์จะต้องเร่งร่างเป็นหลักการและมาตรการให้เสร็จภายใน 

๓๐ วัน ซึ่งต่อมาเรียกมาตรการนี้ว่า “๒๔ มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” 
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โดยมีแผนง�น	 ขั้นตอนในก�รปฏิบัติง�น	 และหน่วยง�นที่รับผิดชอบ 

อย่�งละเอียดและชัดเจน	 ในทั้ง	 ๓	 แนวท�งด้�นก�รประหยัด	 ก�รใช้

สนิค้�ไทย	และก�รสง่เสรมิก�รสง่ออก	รวมทัง้ก�รสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่ว

และก�รลงทุนของภ�คเอกชน	

เดนิสายดงึญ่ีปุ่นรว่มพฒันาพืน้ท่ีชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก
	 หลงัป	ี๒๕๒๘	สถ�นก�รณเ์ศรษฐกจิเริม่คลีค่ล�ย	เนือ่งจ�กระบบ

ก�รเงินระหว่�งประเทศมีก�รเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงท่ีรู้จักกันในชื่อ	

“พลาซาแอคคอร์ด”	(Plaza	Accord)	ซึ่งมีก�รตกลงให้ปลดแอกเรื่อง

อัตร�แลกเปลี่ยนให้มีคว�มยืดหยุ่นม�กขึ้น	 มีผลทำ�ให้เงินเหรียญสหรัฐ

ลดค่�อย่�งรวดเร็ว	

	 ขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นซึ่งแต่เดิมพัฒน�อุตส�หกรรมส่งออก 

เป็นอย่�งม�ก	 โดยอ�ศัยนโยบ�ยรักษ�ค่�เงินเยนให้ถูกไว้	 ถูกบังคับ

ให้ต้องเพิ่มค่�เงินเยน	 ญี่ปุ่นจึงมีคว�มจำ�เป็นท่ีต้องย้�ยแหล่งผลิต

อุตส�หกรรม	โดยห�ที่ตั้งฐ�นก�รผลิตใหม่ในต่�งประเทศ	ซึ่งพอดีกับที่ 

ประเทศไทยเริม่มแีผนพฒัน�พืน้ทีช่�ยฝัง่ทะเลภ�คตะวนัออกในแผนฯ	๕	 

ซึ่งมีทั้งท่�เรือนำ้�ลึกและนิคมอุตส�หกรรม	 เหม�ะจะเป็นที่รองรับ

อุตส�หกรรมที่จะย้�ยออกจ�กประเทศญี่ปุ่นพอดี	

	 ผมจึงไปญี่ปุ่นเพื่อโฆษณ�ส�ระสำ�คัญของแผนฯ	 ๕	 หล�ยครั้ง	 

ครัง้สดุท�้ยได้ไปชีแ้จงวา่เหตใุดญีปุ่น่จงึควรเลอืกประเทศไทยมากกวา่

ประเทศอื่นใน ASEAN ซ่ึงได้รับก�รตอบรับจ�กทั้งภ�ครัฐและ 

ภ�คเอกชนในญี่ปุ่นดีม�ก	 ผมชื่นใจที่ได้มีโอก�สทำ�ง�นให้ประเทศช�ติ	

และเพือ่ใหก้�รทำ�ง�นสมัพนัธก์นั	สภ�พฒันไ์ดเ้ชิญใหส้ำ�นกัว�งแผนของ 

ญี่ปุ่นส่งเจ้�หน้�ที่	 ๒	 น�ยเข้�ม�	“ฝึกงาน” ที่สภ�พัฒน์	 โดยมีเจตน� 

ให้เห็นว่�ฝ่�ยไทยจริงจังกับก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยเฉพ�ะกับแผน

พัฒน�ช�ยฝั่งทะเลภ�คตะวันออกของเร�เพียงใด	 จนทำ�ให้เจ้�หน้�ที่

ที่ม� “ฝึกงาน” ได้ร�ยง�นไปท�งรัฐบ�ลญี่ปุ่น	 ว่�เขาแปลกใจมาก 

ที่เห็นข้าราชการไทยทุ่มเททำางานกันทั้งกลางวันกลางคืน หรือ 

แม้แต่วันสุดสัปดาห์ “เสมือนหนึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะสงคราม” 

	 ต่อม�ญี่ปุ่นเริ่มส่งผู้ใหญ่ระดับอธิบดีม�ดู	 เมื่อเข�เริ่มมั่นใจ	 

จึงส่งคนเข้�ม�เจรจ�เป็นเชิงว่�	 เข�ได้ดูประเทศไทยแล้วเชื่อว่�

ประเทศไทยจะมีก�รพัฒน�จริง	 และในที่สุดรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รค�้ระหว�่งประเทศและอตุส�หกรรมของญ่ีปุ่น	(MITI)	ก็ม�ดว้ยตวัเอง	 

จึงเป็นจุดท่ีญี่ปุ่นประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รว่�จะส่งเสริมคว�มร่วมมือ

ท�งเศรษฐกิจระหว่�งไทยกับญี่ปุ่นให้มีคว�มแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก... ยกฐานะเศรษฐกิจ
ของไทยจากร้านชำาสู่ห้างบนถนนใหญ่
 แผนที่สำาคัญที่สุดและช่วยทำาให้เศรษฐกิจของประเทศกลับ

ฟื้นข้ึนมา และมีชื่อเสียงไปถึงต่�งแดนคือ “แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก”	 หรือ	 Eastern	 Sea	 Board	 (ESB)	 ซึ่ง

เป็นแผนที่จำ�เป็นต้องเร่งทำ�ในขณะนั้น	 โดยผมเปรียบประเทศไทยเป็น

เหมือนร้�นชำ�ท่ีอยู่ในตรอกแคบๆ	 ขณะนั้นเร�มีเพียงท่�เรือคลองเตย 

ซึ่งเป็นท่�เรือขน�ดเล็ก	 เรือที่เข้�มีระว�งแค่หนึ่งหม่ืนตันเศษ	 บ�งครั้ง 

นำ้�ตื้นไม่ส�ม�รถผ่�นสันดอนเข้�ม�ได้	 นอกจ�กนั้น	 ก�รที่มีท่�เรือ

คลองเตยแห่งเดียวทำ�ให้ก�รจร�จรในกรุงเทพฯ	ติดขัด	ผมจึงห�หนท�ง

และสถ�นที่ที่จะต้องออกสู่ทะเล	 และสร้�งท่�เรือนำ้�ลึก	 เพื่อยกฐ�นะ

เศรษฐกิจของไทยจ�กร้�นชำ�ที่อยู่ในตรอกม�เป็นห้�งที่อยู่บนถนนใหญ่

 เราต้องเปิดประเทศของเราโดยการสร้างท่าเรือนำ้าลึก ๒ แห่ง

คือ “แหลมฉบัง” เพื่ออุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมเพื่อการ 

สง่ออก และที ่“มาบตาพดุ” เพือ่เปน็ทา่เรอืสนิคา้ประเภทอตุสาหกรรม

หนัก	 โดยเฉพ�ะปิโตรเคมิคัล	 เนื่องจ�กขณะนั้นประเทศไทยเพิ่งพบ
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ก๊�ซธรรมช�ติในอ่�วไทย	 ซึ่งท่�นน�ยกฯ	 เปรม	 ให้คำ�ขวัญว่�	 “โชติ

ช่วงชัชวาล”	 เมื่อเร�ต่อท่อนำ�ก๊�ซข้ึนม�	 ต้องเอ�ไปแยกเพื่อนำ�ไป

ใช้ประโยชน์	 โดยมีส�รเคมีที่ส�ม�รถแยกออกไปเป็นพื้นฐ�นของ

อุตส�หกรรมปิโตรเคมีได้	 และส่วนท่ีเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแส

ไฟฟ้�

 ช่วงนั้นเราต้องยอมเหนื่อยยาก โดยต้องพยามยามเร่งแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องเริ่มงานสำาหรับ

อนาคตของประเทศดว้ย	โชคดทีีข่ณะนัน้ท�่นน�ยกฯ	เปรม	เปน็หวัหน�้

รฐับ�ลทีม่คีว�มเขม้แขง็	คณะรฐัมนตรเีกรงใจ	และท�่นใหก้�รสนบัสนนุ

ผมในฐ�นะเป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 ซึ่งถือหลักว่�ต้องทำ�ง�นทุกอย่�ง 

เพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว	 ทำ�ง�นทุกอย่�งบนโต๊ะ	 ไม่มีใต้โต๊ะ	 

ซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่เร�ใช้กันม�ตลอดช่วง	๘	ปีของรัฐบ�ลเปรม

 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๕ และต่อเนื่องแผนฯ ๖ ผลปรากฏอย่าง

ชดัเจนวา่ ประเทศไทยในขณะนัน้สามารถอยูร่อดผา่นวกิฤติการณท์าง

เศรษฐกิจได้	 มีคว�มมั่นคงพอสมควรท้ังด้�นก�รเมืองและท�งเศรฐกิจ

ระหว�่งประเทศ	ไดร้บัก�รยอมรบัจ�กประเทศต�่งๆ	เครดติของประเทศ

ดขีึน้	มีทนุสำ�รองดขีึน้	สิง่สำ�คญัทีท่ำ�ใหใ้หผ้ลง�นประสบคว�มสำ�เรจ็	คอื	

เกิดจ�กคว�มร่วมมอืกันฝ่�ฟนัปญัห�และอุปสรรคกนัม�	ซึง่เร�ตอ้งเสยี

สละกันม�ก	มีคว�มเจ็บปวดทั่วกัน	มีธุรกิจจำ�นวนไม่น้อยต้องเลิกล้มไป	

โดยเฉพ�ะธุรกิจก�รนำ�เข้�	 ซึ่งเป็นเรื่องที่จำ�เป็นต้องยอม	 โดยถือคติว่�	 

“เสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่”	 นอกจ�กนี้	 ผมโชคดีม�กท่ีผู้ที่ 

มาร่วมทำางานด้วยมีความสามารถมาก ทำางานกันอย่างจริงจัง 

และการให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคน ถือเป็นกุญแจของความสำาเร็จ  

เพร�ะห�กผมคนเดียวคงทำ�ไม่ได้	แต่พวกเข�เหล่�นี้ที่ช่วยให้ง�นสำ�เร็จ

ด้วยดี

๑๐ แผนงานหลักในแผนฯ ๖ สานต่อความสำาเร็จ 

	 เมื่อถึงแผนฯ	๖	ทุกอย่�งเริ่มดีขึ้นอย่�งรวดเร็ว	ดังนั้น	แผนฯ	๖	

จึงเป็นก�รดำ�เนินแผนง�นต่อเนื่องจ�กแผนฯ	๕	ซึ่งได้ว�งโครงไว้ดีแล้ว	

และเป็นช่วงเก็บเกี่ยวสิ่งที่เร�ได้เสียสละไปในต้นแผนฯ	๕	ซึ่งเริ่มฟื้นตัว

ในตอนปล�ยแผนฯ	๕ เมื่อเริ่มแผนฯ ๖ อัตราการเจริญเติบโตก็เพิ่ม

ขึน้มาก เงนิทีเ่คยไหลออกอยา่งรวดเรว็กไ็หลเข้ามาอย่างรวดเรว็	และ 

ทุกอย่�งท่ีเร�สร้�งไว้ก็พร้อมที่จะดำ�เนินก�รได้	 รวมถึงม�ตรก�ร 

ส่งเสริมก�รลงทุน	ก�รส่งออก	และก�รท่องเที่ยวที่เริ่มว�งไว้ในแผนฯ	๕	 

ก็ออกดอกออกผลในช่วงแผนฯ	๖

	 ในแผนฯ	 ๖	 นอกจ�กจะทำ�ต่อเนื่องจ�กแผนฯ	 ๕	 แล้ว	 ยังเน้น 

เรื่อง “จากปริมาณสู่คุณภาพ”	 เช่น	 บอกว่�ต้องมีถนน	 ไฟฟ้� 

นำ�้ชลประท�นและนำ�้ประป�ทัว่ประเทศ	แตค่ณุภ�พไฟฟ�้และนำ�้ประป� 

ไม่ได้ม�ตรฐ�น	 ดังนั้น	 จึงต้องเน้นเรื่องคุณภ�พด้วย	 ขณะเดียวกัน 

มแีผนงานหลกั ๑๐ แผนงาน ท่ีมกีารดำาเนนิงานทีเ่ปน็ระบบครบวงจร  

ซึง่ถอืเปน็แผนง�นใหมท่ีย่งัไมเ่คยปร�กฏในแผนฯ	ฉบบัทีแ่ลว้ๆ	ม�	ไดแ้ก	่ 
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แผนพัฒน�รัฐวิส�หกิจ	แผนพัฒน�ระบบก�รผลิต	ก�รตล�ด  

และก�รสร้�งง�น	 และแผนปรับปรุงก�รบริห�รและ 

ทบทวนบทบ�ทของรฐัในก�รพฒัน�ประเทศ	โดยเฉพ�ะ 

แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน  

ถือว่าเป็น “แผนรุก” ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของ 

ประเทศขยายตัวเร็วขึ้น	 ด้วยก�รมุ่งพัฒน�ทั้งด้�น 

ก�รเกษตร	 อุตส�หกรรม	 และบริก�ร	 ตลอดจน 

ก�รเน้นเรื่องตล�ดทั้งในและนอกประเทศ	 โดยเฉพ�ะ 

ตล�ดนอกประเทศนัน้	จ�กก�รทีพ่ชืหลกัดัง้เดิม	๖	ชนดิ 

ของไทยตกตำ่�ม�ก	จึงจำ�เป็นต้องห�ผลผลิตก�รเกษตร 

ใหม่ๆ 	ม�ทดแทน	และสง่สนิค�้อตุส�หกรรมออกไปข�ย

ในต่�งประเทศเพิ่มขึ้น

	 นอกจ�กนี้	 ยังเพิ่มเรื่อง	แผนพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้

คว�มสำ�คัญม�ก	 และภ�ยหลังเมื่อผมได้รับพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 

แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองน�ยกรัฐมนตรีฝ่�ยเศรษฐกิจ	 สมัยรัฐบาล 

อานันท์ ปันยารชุน	 ก็ได้ผลักดันให้มีก�รออก	 พ.ร.บ.	 ส่ิงแวดล้อม 

แห่งช�ติฉบับแรกขึ้น	 ซึ่งโดยแท้จริงแล้วสภาพัฒน์ไม่ได้มุ่งทำาแต่ 

เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว	 เพียงแต่ในช่วงนั้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง 

ป�กท้องเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขก่อน	 แต่ก็ได้หันมาแก้ไขและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

	 อีกแผนที่เกิดขึ้นในแผนฯ	๖	 คือ	แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ซึ่งนับได้ว่�มีแผนเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในแผนพัฒน� 

แหง่ช�ต	ิประเทศไทยจะแขง่ขนัในเวทโีลกไมไ่ด้ถ�้ไมส่นบัสนนุเทคโนโลย	ี

จึงเกิดมีกรรมก�รไอทีแห่งช�ติ	 ซึ่งผมทำ�หน้�ที่ประธ�นคนแรก	 และ

ในที่สุดได้จัดตั้งสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	

(สวทช.)	หรือ	NSTDA	ทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เริ่มในแผนฯ	๖	ทั้งสิ้น

	 โดยสรุปแล้วถือได้ว่�แผนฯ ๕ และแผนฯ ๖ เป็นแผนที่ปรับ

โครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ	ไม่เคยมีครั้งไหน 

ที่ใหญ่กว่�ครั้งนี้	 เป็นก�รปรับโครงสร้างจากประเทศเกษตรกรรม

มาเป็นประเทศที่ยังคงอาศัยเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เพิ่มเรื่อง

อุตสาหกรรมและบริการเข้าไป	 เพื่อให้โครงสร้�งเศรษฐกิจพัฒน� 

อย่�งมีคว�มสมดุลม�กขึ้น

ที่มาแห่งความสำาเร็จ และผลงานสำาคัญ
	 เมื่อผมเข้�ม�รับตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ครั้งที่	 ๒	 ซึ่งนับว่�

เป็น	“ยุคทอง” ของผมที่ได้มีโอก�สร่วมง�นกับรัฐบ�ล	 พล.อ.	 เปรม	

ซ่ึงเป็นรัฐบ�ลที่มีเสถียรภ�พและต่อเนื่องย�วน�น	 ช่วยให้ผมส�ม�รถ 

ผลักดันนโยบ�ยเศรษฐกิจสำ�คัญๆ	 อย่�งโครงก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณ

ช�ยฝั่งทะเลภ�คตะวันออกได้	 และเปลี่ยนประเทศไทยจากสังคม 

กึ่งเกษตรมาเป็นสังคมเกษตรอุตสาหกรรมเต็มตัว 

	 ในช่วงนั้นผมได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรข้ึนใหม่ทำาหน้าที่

ตัดสินใจและส่ังการให้มีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง ซึ่งเป็น 

โฉมใหม่ของก�รบริห�รจัดก�รระบบเศรษฐกิจ	 และนับเป็นครั้งแรก

ที่สภ�พัฒน์มีบทบ�ทเช่นนี้	 เนื่องจ�กเร�มีโจทย์เรื่องก�รแก้ปัญห� 

ก�รข�ดดุลต่�งๆ	จงึต้องมกี�รตัดงบประม�ณ	เพือ่ควบคมุไมใ่หม้โีครงก�ร

อะไรทีน่อกเหนอืจ�กทีว่�งไวใ้นแผนฯ	อะไรควรอนมัุตแิละไม่ควรอนมัุต	ิ

บ�งโครงก�รจงึตอ้งเกบ็เข�้ตูเ้ยน็ซึง่มีม�ก	ดงันัน้	จึงมีคว�มกดดนัสูงจ�ก

รฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง	ถ�้เข�เหน็ดว้ยและสนบัสนนุใหท้ำ�เฉพ�ะทีต่กลงกนั
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ไว้ในแผนที่เป็นโครงก�รร่วมกันก็ดีไป	 แต่บ�งท่�นอ�จมีโครงก�รพิเศษ 

ที่อย�กทำ�ด้วยตัวเอง	 และห�กไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสภ�พัฒน์	 

ก็เกิดเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์กล่�วห�ว่�สภ�พัฒน์เป็น	 “มาเฟีย”	 ซึ่งต้อง

คอยชี้แจงอยู่ตลอดเวล�ว่�	 สภ�พัฒน์ไม่ใช่ม�เฟีย	 เร�เป็นเพียงผู้ที่ช่วย

ประส�นง�น	ง�นทุกอย�่งเป็นของแตล่ะหน่วยง�นทีจ่ะม�ทำ�ง�นรว่มกนั 

เท่�นั้น

 องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับชาติ 

๖ คณะ	 ออกเป็นระเบียบของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 มีน�ยกรัฐมนตรี

เปน็ประธ�นทกุคณะ	และผมในฐ�นะเลข�ธกิ�รสภ�พฒันเ์ปน็กรรมก�ร

และเลข�นุก�รทุกคณะ	ยกเว้น	กปร.	กล่�วได้ว่�ผลงานของทั้ง ๖ คณะ 

ดังกล่าวประสบความสำาเร็จอย่างสูงยิ่ง เป็นเพราะแต่ละคณะ

มี “ขุนพล” ท่ีมีคว�มส�ม�รถสูงในแต่ละด้�นเป็นผู้ช่วยดูแล	 คณะ

กรรมก�รดังกล่�วมีดังนี้	

คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (รศก.)
	 คณะกรรมก�ร	รศก.	ทำ�หน้�ที่เป็นคณะกรรมก�รนโยบ�ยกล�ง

รับผิดชอบเก่ียวกับนโยบ�ยก�รรักษ�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจและ 

ก�รเงิน	 นโยบ�ยก�รแปลงปัญห�ให้เป็นโอก�สโดยจัดทำ�แผนและ 

สัง่ก�รใหม้กี�รปฏบิตัทิัง้ในด�้นก�รสง่ออก	ก�รท่องเท่ียว	และก�รลงทุน	 

และนโยบ�ยสำ�คัญอื่นๆ	 ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของคณะกรรมก�รระดับ

ช�ติอื่นอีก	๕	คณะ	โดยเฉพ�ะก�รแก้ปัญห�ที่	“ยิ่งพัฒนายิ่งขาดดุล”  

ซึ่งเป็นปัญห�เร่งด่วนที่สุด	 ในขณะเดียวกันก็จัดระบบก�รปรับปรุง 

เครื่องมือสำ�คัญ	อันได้แก่	ก�รลงทุน	ก�รส่งออก	 

และก�รท่องเที่ยว	 ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รขย�ยตัว 

ท�งเศรษฐกิจเม่ือนโยบ�ยก�รรักษ�เสถียรภ�พ 

เริ่มได้ผลดีแล้ว	

	 นอกจ�กนั้น	 รศก.	 ยังรับพิจ�รณ�นโยบ�ย 

ที่ไม่อยู่ในขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรม

ชุดอื่นๆ	 โดยสภ�พัฒน์ทำ�หน้�ที่ฝ่�ยเลข�นุก�ร	

มีคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และคุณสถาพร  

กวิตานนท์	 เป็นผู้ช่วย	ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นกับ

ส่วนร�ชก�รต่�งๆ	 อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 รวมถึง 

กล่ันกรองและจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ	 ตลอดจนเตรียมว�ระเพื่อ 

ก�รอนุมัตินโยบ�ย	 ซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�อย่�งครบถ้วนในทุกด้�น	 

และที่สำ�คัญคือทำ�ให้ส�ม�รถสั่งก�รได้ทันที	 โดยมติที่ออกจ�ก	 รศก.	 

ภ�ยในกรอบนโยบ�นที่	ครม.	ได้อนุมัติไว้แล้วให้ถือเป็นมติ	ครม.

 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.)
	 เมื่อพบว่�ก�รพัฒน�ยังกระจ�ยไม่ทั่วถึง	 ยังคงมีคว�มเหลื่อมลำ้� 

กันระหว่�งคนในเมืองกับคนในชนบทอย่�งเห็นได้ชัด	 จึงได้นำ�ผล 

ก�รประเมินดังกล่�วจัดทำ�เป็น	“แผนพัฒนาชนบทยากจน”	 บรรจุไว้

ในแผนฯ	๕	ด้วย	เพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�ได้ต่อเนื่องอย่�งน้อย	๕	ปี	โดย

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�พื้นที่และก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนใน

ก�รกำ�หนดปัญห�และคว�มต้องก�รของตน	จึงได้จัดระบบบริห�รและ 

ก�รจดัทำ�แผนใหมโ่ดยใหป้ระช�ชนเป็นศูนยก์ล�งในก�รจัดทำ�แผนท่ีม�

จ�กระดับล่�งขึ้นม�	 โดยท่�นน�ยกฯ	 ได้ลงน�มในระเบียบสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรีว่�ด้วยก�รบริห�รก�รพัฒน�ชนบท	พ.ศ.	๒๕๒๔	เมื่อวันที่	๒๕	 

กรกฎ�คม	 ๒๕๒๔	 ซึ่งถือได้ว่�เป็นจุดเริ่มต้นของก�รพัฒน�ชนบท 

แนวใหม่ที่เรียกกันว่�	“ระบบ กชช.” โดยได้มีก�รจัดตั้งองค์กรระดับ

ต่�งๆ	ขึน้	และในระดับช�ติได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รพฒัน�ชนบทแหง่ช�ต	ิ 

หรือ	 กชช.	 ขึ้น	 โดยผมเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 และผู้ที่มีส่วน

ช่วยเหลือผมอย่�งม�กในก�รผลักดันง�นพัฒน�ชนบทคือ คุณโฆสิต  

ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร	 กชช.	 และหัวหน้�คณะผู้ประส�นง�น	

และคุณสมชาย กรุสวนสมบัติ รองหัวหน้�คณะฯ
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	 คณะกรรมก�ร	 กชช.	 มีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น	 มีรัฐมนตรี

และปลัดกระทรวงจ�ก	 ๔	 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 กระทรวง

มห�ดไทย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 และ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เป็นกรรมก�รร่วมกับผู้แทนจ�กหน่วยง�น 

ที่ เ ก่ียวข้องอื่นๆ	 อีก	 ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและกำ�กับก�ร

ดำ�เนินง�นในภ�พรวม	 และจัดทำ�ระบบก�รประส�นแผนและก�ร

ปฏิบัติทั้งในแนวดิ่งและแนวร�บ	 โดยจัดตั้ง	 “ศูนย์ประสานการ

พัฒนาชนบทแห่งชาติ หรือ ศปช.”	 ขึ้นในสภ�พัฒน์	 เพ่ือทำ�หน้�ท่ี

เป็นหน่วยง�นเลข�นุก�ร	 และศูนย์กล�งประส�นง�นก�รพัฒน�

ชนบทให้กับทุกหน่วยง�นให้ทำ�ง�นได้อย่�งเป็นระบบครบวงจร

 คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง 
 มาจากพระราชดำาริ (กปร.) 
	 กอ่นป	ี๒๕๒๔	รฐับ�ลพบว�่ก�รดำ�เนนิง�นของรัฐบ�ลเพ่ือสนอง

พระร�ชดำ�ริในโครงก�รต่�งๆ	 ยังไม่เป็นระบบเท่�ท่ีควร	 ท่�นน�ยก

รัฐมนตรีจึงได้มอบหม�ยให้ผมในฐ�นะเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์จัดระบบ

ง�นขึ้น	 ซึ่งผมได้ห�รือและมอบหม�ยให้	ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็น

ผู้พิจ�รณ�และยกร่�งระบบขึ้นม�	 ซึ่งในที่สุดได้ออก	“ระเบียบสำานัก

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิพ.ศ. ๒๕๒๔” 

ซึ่งจ�กระเบียบดังกล่�ว	 ทำ�ให้เกิดก�รจัดตั้งองค์กรระดับช�ติที่เรียก

ว่�	 “คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ” หรือ “กปร.”	 ทำ�หน้�ที่เป็นองค์กรกล�งที่รับผิดชอบ

ต่อก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 บทบ�ท 

และหน้�ท่ีของ	 กปร.	 เร่ิมต้ังแต่ก�รศึกษ�ง�น	 วิเคร�ะห์โครงก�ร	

พิจ�รณ�และอนุมัติงบประม�ณ	 ประส�นง�นแผนต่�งๆ	 กับหน่วยง�น

ร�ชก�รและรัฐวสิ�หกจิ	ไปจนถึงก�รประเมนิผลโครงก�ร	ควบคมุ	กำ�กบั 

ดูแลให้โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริส�ม�รถดำ�เนินง�นไปได้

อย่�งรวดเร็ว	 และเป็นไปต�มเป้�หม�ยเพื่อสนองพระร�ชดำ�ริได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด	

 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
  (กพอ.)
	 ก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	 (Eastern	 Sea-

board	:	ESB)	ถอืเปน็แผนรุกเพ่ือสร้�งฐ�นเศรษฐกิจและชมุชนแหง่ใหม่	

เพื่อแก้ปัญหา “ยิ่งพัฒนายิ่งกระจุกตัว”	ซึ่งนับเป็นแผนง�นขน�ดใหญ่

และใชเ้งินลงทนุจำ�นวนมห�ศ�ล	มีลกัษณะเป็นแผนง�นแบบผสมผส�น

บูรณ�ก�ร	 (Integrated	 Programme)	 ระหว่�งโครงก�รพัฒน�ต่�งๆ	

ภ�ยใต้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนจำ�นวนม�ก	 โดยภาครัฐเป็นผู้นำา

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสำ�หรบัอุตส�หกรรม	ท้ังท่�เรอืนำ�้ลึก	นคิม

อตุส�หกรรม	ถนน	รถไฟนำ�้	ไฟฟ�้	สือ่ส�ร	และโทรคมน�คม	เพือ่อำ�นวย
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คว�มสะดวกให้อุตส�หกรรมต่�งๆ	ส�ม�รถเกิดขึ้นได้อย่�งรวดเร็ว	และ

แขง่ขนักับตล�ดโลกไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ	ขณะท ีภ่าคเอกชนเปน็ผูน้ำา

การลงทุนด้านอตุสาหกรรม	เชน่	เขตประกอบก�รอตุส�หกรรม	โรงง�น

อุตส�หกรรม	ที่อยู่อ�ศัย	โรงแรม	สน�มกอล์ฟ	เป็นต้น

	 	ก�รดำ�เนินง�นครั้งนี้จึงได้ออกระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 ว่�

ดว้ยก�รพฒัน�พืน้ทีบ่รเิวณช�ยฝัง่ทะเลตะวนัออก	พ.ศ.	๒๕๒๘	กำ�หนด

ใหม้คีณะกรรมก�รพฒัน�พืน้ทีบ่รเิวณช�ยฝัง่ทะเลตะวนัออก	(กพอ.)	เปน็

กลไกระดบัช�ตทิำ�หน้�ท่ีกำ�กบัดแูล	กำ�หนดนโยบ�ย	ตดัสนิใจอนมุตัแิผน

ง�น/โครงก�ร	 โดยผมในฐ�นะเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์เป็นกรรมก�รและ

เลข�นุก�ร	 และผมได้เชิญ	ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค จ�กกรมชลประท�น

ม�ทำ�หน้�ทีเ่ปน็ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�พืน้ทีบ่รเิวณ

ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	(สพอ.)	และถือว่�	ดร.ส�วิตต์	เป็นผู้ที่มีบทบ�ท

สำ�คัญอย่�งม�กในก�รแปลงแผนสู่ภ�คปฏิบัติได้อย่�งเป็นรูปธรรม

	 นับว่�รัฐบาลไทยประสบความสำาเร็จสูงในการพัฒนาพื้นที่

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเกินความคาดหมาย	 ด้วยก�รพัฒน�

เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	มีก�รลงทุนต่อเนื่องม�กม�ย	จนกระทั่งก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ครัฐต�มไม่ทัน	 โดยเฉพ�ะปัญห�สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 

ต่อชุมชนรอบโครงก�ร	 ซึ่งควรจะต้องมีก�รเร่งก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง	

แก้ไขปัญห�อย่�งจริงจัง	เพื่อให้เกิดคว�มสมดุลต่อไป

 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
	 ในแผนฯ	 ๕	 ได้จัดทำ�แผนพลังง�นด้วย	 เนื่องจ�กเห็นว่�มี 

คว�มจำ�เป็นต้องกระจ�ยแหล่งพลังง�น	และโชคดีที่ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๒๓ 

-๒๕๒๔	 ซ่ึงอยู่ในช่วงเตรียมจัดทำ�แผนฯ	๕	 นั้นได้พบก๊�ซธรรมช�ติใน

อ่�วไทย	

	 หลงัจ�กนัน้ไดเ้กดิวกิฤตนำ�้มนัครัง้ท่ี	๒	รฐับ�ลไดต้ัง้คณะกรรมก�ร

เฉพ�ะกจิขึน้ม�ดูแล	โดยคณะกรรมก�รชดุนีเ้หน็คว�มจำ�เป็นทีจ่ะตอ้งมี

หนว่ยง�นกล�งม�ดแูลเรือ่งนี	้จงึไดม้อบใหส้ภาพฒันท์ำาหนา้ทีว่างแผน

พลังงานร่วมกับสำานักงานพลังงานแห่งชาติ  

	 ในแผนฯ	๖	จงึไดเ้สนอแนวท�งในก�รบรหิ�รจัดก�รด�้นพลังง�น

ที่แตกต่�งจ�กแนวท�งในช่วงก่อนหน้�นั้น	โดยท่�นน�ยกฯ	เปรม	ได้ลง

น�มในระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยนโยบ�ยก�รบริห�รพลังง�น

แห่งช�ติ	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 ตุล�คม	๒๕๒๙	 จัดตั้งคณะกรรมก�รนโยบ�ย

พลงัง�นแหง่ช�ต	ิ(กพช.)	มนี�ยกรฐัมนตรเีป็นประธ�น	มีผมเป็นกรรมก�ร

และเลข�นุก�ร	ซึ่ง ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม	และ	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	

เป็นผู้ช่วยผมในเรื่องนี้	ต่อม�	ดร.พิสิฎฐ	และ	ดร.ปิยสวัสดิ์	ได้ทำ�หน้�ที่

กรรมก�รและเลข�นุก�รสืบต่อกันไป

	 กพช.	 ได้ทำ�ให้ก�รบริห�รนโยบ�ยพลังง�นมีคว�มเป็นเอกภ�พ

และมีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น	 และทำาให้ประเทศไทยสามารถกำาหนด

นโยบายพลังงานในเชิงรุกได้อย่างแท้จริง ส�ม�รถผลักดันนโยบ�ย

พลังง�นท่ีสำ�คญัๆ	หล�ยเร่ือง	ซ่ึงบ�งเรือ่งเริม่ดำ�เนนิก�รแลว้แตม่�สำ�เรจ็

ในช่วงรัฐบ�ลต่อๆ	 ม�	 อ�ทิ	 ก�รปรับโครงสร้�งร�ค�ข�ยปลีกนำ้�มัน 

เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและขจัดคว�มบิดเบือน	 ก�รปรับปรุง 
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หลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดร�ค�	ณ	โรงกลั่นและร�ค�นำ�เข้�	เพื่อให้มีนำ้�มัน

เพียงพอตอบสนองคว�มต้องก�รและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย	ก�รปรับปรุง

ระบบก�รบริห�รกองทุนนำ้�มันจนเป็นระบบที่มีประสิทธิภ�พดังที่เป็น

อยู่ทุกวันนี้	 และก�รประก�ศยกเลิกนำ้�มันที่มีตะกั่วเป็นส�รประกอบ	 

ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

 คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
 ทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
	 ก่อนหน้�น้ีได้มีคว�มพย�ย�มสร้�งระบบที่จะผนึกกำ�ลังของภ�ค

รัฐและภ�คเอกชนเข้�ด้วยกัน	 เพื่อให้ขบวนก�รพัฒน�ประเทศมีพลัง 

ที่เข้มเข็งขึ้น	โดยได้เริ่มตั้งแต่แผนฯ	๒	ซึ่งมีก�รตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�

เศรษฐกิจภ�คเอกชนขึ้นในสภ�พัฒน์	 แต่ปร�กฏว่�ระบบคว�มร่วมมือ

ที่ผมเองเป็นคนเขียนลงในแผนฯ	 น้ันไม่ค่อยประสบคว�มสำ�เร็จ	 ดังนั้น	 

ขณะที่ผมเป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์จึงพย�ย�มคิดห�ลู่ท�งท่ีจะสร้�ง

ระบบใหม่ให้เกิดคว�มร่วมมือกันระหว่�งภ�ครัฐและเอกชนให้ได้	 

จึงได้เสนอตั้งคณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญห�ท�ง

เศรษฐกจิ	(กรอ.)	ขึน้	ต�มมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๓๐	มถินุ�ยน	๒๕๒๔	

โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น	 และกรรมก�รภ�คเอกชนประกอบ

ด้วยผู้แทนจ�กสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	 สภ�อุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย	 และสม�คมธน�ค�รไทย	 มีคุณสถาพร กวิตานนท ์	 

และ	คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	เป็นผู้ช่วยของผม

	 นับได้ว่�	 กรอ.	 เป็นกลไกในก�รจัดระบบบริห�รเศรษฐกิจใหม่	

เปน็ก�รผนกึกำ�ลงัระหว�่งภ�ครฐัและภ�คเอกชน	เพือ่แกป้ญัห�เศรษฐกจิ

ของช�ติอย่�งจริงจังเป็นครั้งแรก	 เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นในเมืองไทย	 

โดยมคีำ�ขวญัว�่	“ถา้เราไมเ่ชือ่มัน่ในเมอืงไทยแลว้ใครจะมาเช่ือมัน่เรา” 

ทำ�ให้ก�รแก้ไขปัญห�และขจัดอุปสรรคต่�งๆ	 เป็นไปโดยรวดเร็ว	 และ 

ตรงจุดตรงประเด็น	 เป็นก�รสร้�งขวัญกำ�ลังใจทั้งในประเทศและต่�ง

ประเทศในก�รประกอบกิจก�รท�งเศรษฐกิจในประเทศไทย	 ส่งผลให้

สนิค�้อตุส�หกรรมมบีทบ�ทนำ�ในก�รสง่ออกและกอ่ใหเ้กดิก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจของประเทศอย�่งรวดเรว็	โดยเฉพ�ะในชว่งป	ี๒๕๒๘-๒๕๓๘	 

ที่ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นหนึ่งในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศ 

ทีก่ำาลังพัฒนาทีก้่าวเข้าสู่ความเปน็ประเทศอตุสาหกรรมใหมแ่บบไทย 

ซึ่งมีก�รพัฒน�ทั้งด้�นก�รเกษตร	อุตส�หกรรม	และบริก�ร	ส่งผลให้มี

ก�รขย�ยระบบคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชนในระบบ	 กรอ.	

ออกไปสู่ส่วนภูมิภ�ค	และนำ�ไปสู่ก�รจัดตั้ง	กรอ.	จังหวัด	 โดยเป็นก�ร

จำ�ลองรูปแบบม�จ�กคณะกรรมก�ร	กรอ.ส่วนกล�ง	
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แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคต่อไป 
	 ก�รปรบัโครงสร�้งเศรษฐกจิของประเทศไทยจ�กประเทศเกษตร

อย่�งเดียวเป็นส่วนใหญ่ให้ม�เป็นประเทศอุตส�หกรรมที่คนส่วนใหญ่

อย�กให้เป็น	 “นิกส์”	 (NICs	 :	 Newly	 Industrialized	 Countries)	 

ผมไม่เห็นด้วย	 ผมชอบใช้คำ�ว่�	 “ไนส์”	 (NAISE	 :	 Newly	 Agro	 

Industrial	and	Service	Economy)	ผมพูดอยู่เสมอว่�	ประเทศไทย

ไม่ใช่นิกส์	 เราไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างเดียว เราต้องเป็น 

“ประเทศอุตสาหกรรมใหม่แบบไทย”	 เพร�ะว่�โครงสร้�งพื้นฐ�นของ

เร�	ประช�กร	ทรัพย�กรธรรมช�ติของเร�	มีคว�มหล�กหล�ย	ม�กกว่�

ประเทศอื่นทั่วไป	เร�มีก�รเกษตรเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญ	ซึ่งทิ้งไม่ได้	เกษตร

นั้นก็ต้องเป็นเกษตรที่มีคุณภ�พและต้องต่อเนื่องไปเป็นอุตส�หกรรม

ก�รเกษตร	และอุตส�หกรรมที่มีคว�มหล�กหล�ย	

	 ส่วนการบริการของประเทศไทยซึ่งเก่งมากและมีช่ือเสียงไป

ทั่วโลก	 โดยเฉพ�ะ	 Personal	 Service	 แต่สิ่งท่ีเร�ต้องพัฒน�อีกม�ก

คือ	Technical	และ	Technological	Service	เพร�ะฉะนั้น	เร�จะเป็น

ประเทศอุตส�หกรรมแต่เพียงอย่�งเดียวไม่ได้	 นี่เป็นลักษณะพิเศษของ

เศรษฐกิจและสังคมไทย	

	 ทกุวนันีเ้ศรษฐกจิประเทศไทยกำ�ลงัตกอยูใ่น	“กับดักรายได้ปาน

กลาง”	ทีเ่รียกว�่	“Middle	Income	Trap”	ซึง่หม�ยถงึประเทศย�กจน

ที่ได้พัฒน�เศรษฐกิจไปสู่ก�รเป็นประเทศที่มีฐ�นะป�นกล�งแล้ว	แต่ไม่

ส�ม�รถก้�วข้�มไปสู่ก�รเป็นประเทศที่มีฐ�นะรำ่�รวยได้	ทั้งนี้	เนื่องจ�ก

ประเทศไทยไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งร�กฐ�นท�งเทคโนโลยี	

วิทย�ศ�สตร์	 ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถก้�วข้�ม 

กับดักร�ยได้ป�นกล�งนี้ไปได้	 ถ้�เร�จะข้�มไปให้ได้เร�ต้องสร้�งโมเดล 

ก�รพัฒน�ขึ้นใหม่โดยเน้นก�รใช้เทคโนโลยี	 และระบบก�รวิจัยและ

พัฒน�	 หรือ	 R&D	 อย่�งจริงจัง	 ซ่ึงหลายธุรกิจชั้นนำาในประเทศไทย 

ทีม่รีะบบการบรหิารจดัการแบบกา้วหนา้ และมพีืน้ฐานทางเทคโนโลยี 

R&D จนสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้	 ส�ม�รถแทรกเข้�ไป

แข่งขันในประเทศที่เจริญแล้ว	 และโดยเฉพ�ะในกลุ่มประเทศอ�เซียน	

ถ้�เร�ส�ม�รถขย�ยผลจ�กตัวอย่�งที่เริ่มมีก�รทำ�ในแนวนี้	ให้มีผลกว้�ง

ขว�งออกไปอกี	ไมเ่ฉพ�ะอตุส�หกรรมขน�ดใหญ	่แตใ่หร้วมถงึ	SME	ดว้ย	

ประเทศไทยจึงจะส�ม�รถก้�วข้�ม	“Middle	Income	Trap”	ไปได้

	 นอกจ�กนี้	 ขณะนี้เร�ได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ผนวกกับวิวัฒนาการทางความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่าง	(Lower	Mekong	Subregion)	และ

ก�รเปิดประเทศพม่�ได้นำ�ไปสู่ก�รเตรียมก�รที่จะสร้�งโครงก�รท�ง 

ด้�นคมน�คมขนส่งขึ้นม�กม�ย	 ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศไทยเป็น	 Logistic	

Hub	 และกล�ยเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน�ในภูมิภ�คนี้	ซึ่งจะเป็น 

อีกปัจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนให้ประเทศไทยก้าวข้าม “Middle Income  

Trap” ไปได้ 

ความภาคภูมิใจในบทบาทของสภาพัฒน์... กับการทำางาน
พัฒนาประเทศ
	 ในช่วงสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายก

รัฐมนตรี สภาพัฒน์ได้รับความไว้วางใจอย่างมาก	 โดยให้สภ�พัฒน์

มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจและ

สังคม	 เป็นผู้กลั่นกรองนโยบ�ย	 และพิจ�รณ�ประเด็นปัญห�สำ�คัญๆ	

ที่ต้องก�รก�รตัดสินใจระดับสูงสุด	 และประส�นแผนปฏิบัติของ 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งเป็นระบบและครบวงจร	 โดยทำ�หน้�ที่เป็น

ฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รระดับช�ติถึง	 ๖	 คณะ	 ซึ่งนอกจ�ก 

จัดต้ังขึน้ต�มระเบยีบสำ�นกัน�ยกรัฐมนตรแีลว้	ยงัเป็นกรรมก�รทีมี่น�ยก

รัฐมนตรีเป็นประธ�นทุกคณะ	
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	 คว�มสำ�เร็จของก�รตัดสินนโยบ�ยและประส�นแผนปฏิบัติ 

อย่�งคล่องตัวและต่อเนื่องนั้น	 เนื่องจ�กท่านนายกฯ เข้าทำาหน้าที่

ประธานการประชุมทั้ง ๖ คณะด้วยตนเองทุกครั้ง	ทำ�ให้รัฐมนตรีและ

หวัหน�้สว่นง�นต�่งๆ	ม�เข�้รว่มประชมุดว้ยตนเองเชน่กนั	คว�มเด็ดข�ด 

ในก�รสั่งก�ร	 ประกอบกับรัฐบ�ลในสมัยท่�นเป็นน�ยกรัฐมนตรี	 

เปรม	 ๑	 ถึงเปรม	 ๕	 มีระยะติดต่อกันน�นถึง	 ๘	 ปี	 ซ่ึงเป็นระยะเวลา

ยาวนานทีจ่ะผลกัดนันโยบาย แผนงาน โครงการทีส่ำาคญัใหส้ำ�เรจ็ลลุว่ง

ไปได้เป็นจำ�นวนม�ก	 รวมท้ังทีมงานจากสภาพัฒน์ที่ช่วยงานในฝ่าย 

เลขานกุารฯ แตล่ะคนมคีวามรู้ความสามารถทุม่เททำางานอยา่งจรงิจงั 

ทำ�ให้กรรมก�รทั้ง	๖	คณะ	มีบทบ�ทอย่�งม�ก	และได้สร้�งผลง�นใน

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งเป็นรูปธรรมจนปร�กฏผลอยู่ทุกวันนี้	 จึงเป็น

คว�มภ�คภูมิใจอย่�งยิ่ง

สภาพัฒน์ในปัจจุบันและอนาคต
	 ที่ผ่�นม�สภ�พัฒน์จะมีบทบ�ทหรือไม่นั้น	 ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ

รัฐบ�ลว่�ให้คว�มสำ�คัญกับแผนฯ	อย่�งไร	ขณะนี้รัฐบ�ลชุดปัจจุบนัโดย

ก�รนำ�ของน�ยกรัฐมนตรี	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอช�	 และหัวหน้�

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	หรือ	คสช.	 ได้ให้คว�มไว้ว�งใจและมอบ

หม�ยง�นสำ�คัญๆ	 หล�ยอย่�งให้สภ�พัฒน์	 ซ่ึงขอชมเชย	 คุณอาคม  

เติมพิทยาไพสิฐ	 อดีตเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 ที่มีโอก�สได้ร่วมง�นกับ
รัฐบ�ลในตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	 ซึ่งพย�ย�มทำ�
หน้�ที่ได้ดีทีเดียว	 เป็นคนที่มีอัธย�ศัยดี	 มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถ	
ทำ�ให้ส�ม�รถผลักดันง�นต่�งๆ	 ที่กำ�หนดไว้ได้	 อ�ทิ	 โครงก�รพัฒน�
เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย	โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยต่�งๆ	ช่วยให้สภ�พัฒน์
มีบทบ�ทม�กขึ้น	
	 ต่อเนื่องม�ถึง	 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	 เป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 
ซ่ึงนับเป็นคนดี	 มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเช่นกัน	 จึงเป็นโอก�ส 
ที่สภ�พัฒน์น่�จะทำ�อะไรได้ม�กขึ้น	เช่น	ก�รปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม	
ซึ่งสภ�พัฒน์ควรรู้ว่�ต้องเข้�ไปมีส่วนเก่ียวข้องอะไรบ้�ง	 และม�กน้อย
เพียงใด
	 นอกจ�กก�รไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กรฐับ�ลแลว้	สภ�พฒันต์อ้งม ี
ความพร้อมที่จะสามารถช้ีช่องหรือแนวทางที่จะทำาให้คนมองเห็นว่า  
สิ่งที่ เราชี้นำาและเสนอแนะนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
ประเทศชาติ ดังนั้นเราจะต้องเป็นทั้งฝ่ายริเริ่มและตอบสนอง 
ในความต้องการต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนี้น�นๆ	 เข้�	 จะช่วยให้บทบ�ท 
ของเร�มีประโยชน์ม�กขึ้น	 โดยอีกด้�นหนึ่งเร�ต้องมีก�รส่งเสริม 
ก�รพฒัน�บคุล�กรใหม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถม�กขึน้	และควรเปดิโอก�ส 

ใหค้นด	ีและคนทำ�ง�นเกง่	เข�้ม�รว่มง�นขบัเคลือ่นพฒัน�ประเทศตอ่ไป
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗)
ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ ๗ นำ�ไทยสู่ “กลุ่มประเทศอุตส�หกรรมใหม่”

ริเริ่มก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจ

ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม

	 “...แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๗	 จึงหันมามุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

(Economic	 Growth)	 เป็นการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพและความเป็นธรรมในสังคม	 โดยหันมา 

เน้นการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทมากยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกันก็หันมา 

เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต	 และการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ	ตลอดทั้งเปิดประเทศสู่นานาชาติ...	

	 การเป็นนักวางแผนต้องใจกว้าง	และต้องมีความคิดหลากหลาย	มองหลายด้าน	ไม่มีอคติกับด้านใด

ด้านหนึ่ง	ยึดหลักคุณธรรม	และความสามารถเป็นหลัก...”



ส่ิงที่ภาคภูมิใจสูงสุดในการทำางานคือ การตามเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ขณะเป็นรองเลข�ฯ	และเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	สิ่งที่ผมภ�คภูมิใจ 

ที่สุดคือ	ได้มีโอก�สต�มเสด็จฯ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	น�น	๗	ปี	 

สนองง�นต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 เมื่อผมจะเกษียณ 

อ�ยุร�ชก�รจึงได้ไปถว�ยบังคมทูลล�	พระองค์มีพระร�ชดำ�รัสถ�มว่�  

 ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม 	 เป็นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติท่�นแรก 

และท�่นเดยีวทีเ่กษยีณอ�ยรุ�ชก�รในตำ�แหนง่	และนบัเปน็	“ลกูหมอ้” ของสภ�พฒันอ์กีท�่นหนึง่	ตลอดชวีติก�รรบัร�ชก�ร	๓๒	ปี	ท่�นมิได ้

โยกย้�ยไปหน่วยง�นอื่นแต่อย่�งใด	โดยได้ร่วมว�งแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติตั้งแต่ฉบับที่	๑	จนถึงฉบับที่	๗	ภ�ยหลังเกษียณ 

อ�ยุร�ชก�ร	ท่�นได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษ�ผู้บริห�รในเครือเจริญโภคภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน

	 	สมัยของท่�นมีผลง�นสำ�คัญๆ	อ�ทิ	เป็นผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและผลักดันคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�ค 

เอเชยี	จนเปน็ทีย่อมรบัจ�กทัง้ช�วไทยและช�วต�่งประเทศ	จนทำ�ให	้“ประเทศไทยเปน็ประตูเศรษฐกิจทีเ่ช่ือมโยงภมูภิาค” และ “เศรษฐกจิโลก”  

ตลอดจนพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออกต่อเนื่องจ�กสมัย ดร.เสนาะ อูนากูล และพื้นที่เฉพ�ะให้เป็น “เขตอุตสาหกรรมใหม่”  

ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้�งและขย�ยตัวสูงขึ้น	และก้�วสู่น�น�ช�ติเป็น	“กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่” ในที่สุด

สู่รั้วสภาพัฒน์ “ผมโชคดีที่ได้เริ่มงานที่สภาพัฒน์”
 ภ�ยหลังจบก�รศึกษ�ปริญญ�โท	 ส�ข�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่มห�วิทย�ลัย 

ลองไอซ์แลนด์	 นิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริก�	 ในปี	 ๒๕๐๕	 เดิมต้ังใจที่จะเข้�รับร�ชก�รที่กระทรวง 

ก�รต่�งประเทศต�มที่ได้ศึกษ�เล่�เรียนม�	 แต่ขณะนั้นยังไม่มีตำ�แหน่งว่�ง	 จึงเป็นเพียงลูกจ้�ง 

ชั่วคร�วและรอบรรจุเข้�ทำ�ง�นด้�นก�รทูต	 ช่วงเวล�นั้นได้ไปเยี่ยมเพื่อนเก่�ที่ทำ�ง�นอยู่สภ�พัฒน์	 

เลยมีโอก�สเข้�เยี่ยมค�รวะ	ดร.เสนาะ อูนากูล ซึ่งขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ส�ข�ก�รเงิน	 

ก�รคลัง	 และจุดหม�ยส่วนรวม	 พอเห็นผมท่�นถูกใจม�ก	 ชวนผมให้ทำ�ง�นด้วย	 วันรุ่งขึ้นผมจึง 

ก้าวสู่รั้วสภาพัฒน์ ทำางานในตำาแหน่งเศรษฐกร สาขาการเงินการคลัง

 ผมทำ�ง�นกับ	 ดร.เสน�ะ	 ม�ตลอดต้ังแต่ปี	 ๒๕๐๕	 ได้รับประสบก�รณ์ที่ดีม�ก	 เม่ือผมเข้�ม� 

ตอนแรกมีนักวิช�ก�ร	 ๔๐-๕๐	 คน	 มีเพียง	 ๓	 ท่�นท่ีจบปริญญ�เอกคือ ดร.เสนาะ อูนากูล 

ดร.เถลิง ธำารงนาวาสวัสดิ์	 และ	 ดร.ประภาส จักกะพาก โดยผมมีโอก�สได้ทำ�ง�นใกล้ชิดกับ 

เหล่�ข้�ร�ชก�รท่ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 ซ่ือสัตย์	 เสียสละ	 และเป็นตัวอย่�งข้�ร�ชก�รที่ดี	 

อ�ทิ	อาจารย์บุญมา วงศ์สวรรค์ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นอาจารย์ที่ดี และ

เป็นต้นแบบการทำางานของผม จึงนับว่าผมโชคดีที่ได้เริ่มงานที่สภาพัฒน์

“ฉันถามเธอจริงๆ ที่ฉันทำาเธอคิดว่าอย่างไร” ผมกร�บบังคมทูลว่�	 
“ทีพ่ระองคด์ำาเนนิการพฒันาการเกษตรโดยพจิารณาจาก ๓ ปัจจยัหลกั  
คือ ที่ดิน แหล่งนำ้า และพืชที่จะปลูก ซึ่งภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า  
การปฏวิตัเิขยีว (Agrarian Reform) พระพทุธเจา้ขา้” พระองคร์บัสัง่วา่  
“ถึงขนาดนั้นเชียวหรือ” พระองค์ทรงพระเกษมสำ�ร�ญเป็นอย่�งยิ่ง	 
หลังจ�กต�มเสด็จฯ	 คร้ังสุดท้�ยไปที่ภ�คอีส�น	 ผมก็ได้กลับม�ใช้ชีวิต 

ครอบครัวกับภรรย�และลูกๆ 
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พัฒน�ก�รเศรษฐกิจแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑	 (พ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๐๙)	ขึ้น

เปน็ครัง้แรก	ซึง่แผนฯ	ดงักล�่วเป็นแม่แบบของแผนพฒัน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติฉบับต่อม�จนถึงปัจจุบัน

	 ระหว่�งทำ�ง�นที่สภ�พัฒน์ได้ระยะหนึ่ง	 ผมไปศึกษ�ต่อ 

ระดับปริญญ�โทด้�นเศรษฐศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่มห�วิทย�ลัย 

ฮ�รว์�รด์	และปรญิญ�เอกในส�ข�เดยีวกันท่ีมห�วทิย�ลัยพติตส์เบิรก์	 

รัฐเพนซิลเวเนีย	ในปี	๒๕๑๕	เมื่อกลับม� ได้รับราชการที่สภาพัฒน์

เพียงแห่งเดียว โดยไม่เคยย้ายไปที่ไหน จนเติบโตและได้ดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ในปี ๒๕๓๒ 

	 ช่วงที่ผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 นั้น	 เป็นช่วงครึ่งหลังแผนฯ	 ๖	 

ซึ่งไม่ได้หนักใจนัก	 เนื่องจ�ก ดร.เสนาะ อูนากูล เลขาธิการฯ  

ก่อนหน้า ได้ปูพื้นฐานวิธีการทำางานที่ค่อนข้างจะมั่นคงมากแล้ว 

ใหก้บัสภาพฒัน ์โดยมรีะบบก�รทำ�ง�นเพือ่สนองนโยบ�ยของรฐับ�ล	 

มีองค์กรต่�งๆ	 เกิดขึ้น	 เช่น	 คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	 และคณะ

กรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจ	(กรอ.)	

	 แม้แต่ข้าราชการสภาพัฒน์ เองก็มีประสิทธิภาพสูง  

เพราะสภาพัฒน์กลายเป็นที่ดึงดูดคนเก่งๆ จากหลากหลายสาขา  

โดยสมัยที่ผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 ข้�ร�ชก�รสภ�พัฒน์ร้อยละ	 ๘๐	 

จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท	ขณะที่มีปริญญ�เอกถึง	๓๐-๔๐	คน	 

สภ�พัฒน์กล�ยเป็นแหล่งรวมเหล่�ขุนพลที่ร่วมระดมสรรพกำ�ลัง 

เพื่อกำ�หนดทิศท�งของประเทศ

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิในขณะดำารงตำาแหนง่เลขาธกิารฯ
	 ขณะที่ผมดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์นั้น	 อยู่ในช่วง 

รัฐบ�ล	นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นน�ยกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	๒๕๓๔- 

๒๕๓๕)	 กล่�วได้ว่�	 เป็นช่วงที่รัฐบาลมีเสถียรภาพและมีผู้นำา 

ที่ เข้มแข็ง เอื้ออำานวยต่อการกำาหนดทิศทางของแผนฯ ๗  

เป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลมีคว�มโปร่งใส	 

ยึดหลักธรรม�ภิบ�ล	 และมีทีมง�นด้�นเศรษฐกิจและสังคมที่ 

แข็งแกร่ง	 ช่วยกล่ันกรองง�นให้เป็น “ระบบ”	 จึงทำาให้สภาพัฒน์ 

มีบทบาทเป็นเสนาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง

ร่วมจัดทำาแผนฯ ๑ จนเติบโต
สู่ตำาแหน่งเลขาธิการฯ อย่างเต็มภาคภูมิ
	 ผมเริ่มทำ�ง�นและเติบโตม�ในสภ�พัฒน์	 โดยมีโอก�สอยู่ร่วม 

ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๐๔ 

-๒๕๐๙)	 ในสมัย	 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์	 เป็นน�ยกรัฐมนตรี	 

หลงัจ�กไดท้ำ�ก�รรฐัประห�ร	รฐับ�ลจอมพล ป. พบิลูสงคราม	สิง่แรกที ่

จอมพล	 สฤษดิ์	 ต้องก�รเห็นในเวล�นั้น	 คือก�รว�งร�กฐ�นท�งก�ร 

พัฒน�ประเทศอย่�งมีทิศท�ง	 ไม่ใช่เพียงก�รบริห�รช่วงสั้นๆ	 หรือ 

ก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�อย่�งท่ีผ่�นม�	 เนื่องจ�กภ�ยหลังสงคร�ม 

โลกคร้ังที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๒-๒๔๘๘)	 ประเทศไทยมีคว�มข�ดแคลน 

ทุกอย่�งและล้�หลังม�ก	 จำ�เป็นต้องฟื้นฟูประเทศ	 จึงได้จัดให้มี 

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศข้ึนโดยได้รับการสนับสนุน

จากธนาคารโลกม�ศึกษ�	 ค้นคว้�	 วิจัย	 จนกระทั่งได้จัดทำ�แผน
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 ในชว่งนัน้	ประเทศไทยอยูใ่นยคุเศรษฐกจิชว่ง “ขาข้ึน”	ผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ	หรือ	 GDP	 ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องกว่�ร้อยละ	๑๐	 
ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเปิดกว้�งสู่น�น�ช�ติม�กยิ่งขึ้น	 ด้�นสถ�นก�รณ์ 
ก�รส่งออก	 ก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ	 และก�รท่องเที่ยว	 
ล้วนอยู่ในสถ�นก�รณ์ท่ีดีม�ก	 รวมท้ังร�ค�นำ้�มันและอัตร�ดอกเบี้ยตำ่�	 
จึงส่งผลให้ฐ�นะก�รแข่งขันของไทยในตล�ดโลกมั่นคงอย่�งม�ก	 โดยมี
อัตร�ก�รจ้�งง�นสูงที่เพิ่มขึ้นถึง	๖๐๐,๐๐๐	คนต่อปี	และมีสถ�นภ�พ
ท�งด้�นก�รเงินและก�รคลังที่มีเสถียรภ�พ	 มีฐ�นะก�รคลังเกินดุล 
สามารถยกฐานะการแขง่ขนัของประเทศ และขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย 
ให้สร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออก-แปซิฟิค โดยเฉพาะกับกลุ่มอาเซียนมากขึ้นโดยลำาดับ  
(East	Asia	Pacific	and	ASEAN	Regional	Economic	Integration)	
	 ขณะเดียวกันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในทวีปเอเชีย คือมี “กลุ่ม
ประเทศในเขตเศรษฐกิจจีน” หรือ	Chinese	Economic	Areas	(CEA)	
ซึ่งประกอบด้วย	 จีน	 ฮ่องกง	 และไต้หวัน	 ได้กล�ยเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภูมิภ�คเอเชียและเศรษฐกิจโลก	 ไทยจึงจำ�เป็นต้องมีก�รปรับ
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศใหม่ให้เหม�ะสมโดยมี	 “ยุทธศาสตร์ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืและรกัษาฐานะการแขง่ขนัของตน”	และหนัม� 

สร้�งคว�มเชื่อมโยงกับกลุ่มประช�คมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกม�กยิ่งขึ้น	

 ประเทศไทยในขณะนัน้จงึมบีทบาทมากในภมูภิาคเอเชยี	ถงึขัน้ 

ได้รับก�รขน�นน�มว่�เป็น	 “เขตอิทธิพลเงินบาท”	 (Bath	 Zone)	

ทำ�ให้ธน�ค�รพัฒน�แห่งเอเชีย	 หรือ	 ADB	 (ASEAN	Development	

Bank)	 เริ่มเปลี่ยนคว�มคิดจ�กที่เคยให้คว�มช่วยเหลือด้�นก�รเงิน 

เฉพ�ะในระดับประเทศ	ม�เป็นคว�มช่วยเหลือในระดับอนุภูมิภ�ค	

ต้นความคิดประเทศไทยต้องเป็นนิกส์
	 ในยุคนั้นประเทศไทยได้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรม 

ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�กับประเทศต่�งๆ	 เริ่มมีม�กขึ้น	 ไทยเริ่ม

ให้คว�มสำ�คัญต่อประเทศเพื่อนบ้�น	ทั้งอินโดจีนและพม่�	 รวมถึงกลุ่ม

ประเทศท�งแปซิฟิกด้�นตะวันตกทั้งหมด	 ตั้งแต่เก�หลีเรื่อยม�	 ซึ่งเมื่อ 

ประเทศไทยเริ่มทำาการค้าในภูมิภาคมากขึ้น การพึ่งพาทางด้านยุโรป 

และอเมรกิาจงึลดนอ้ยลง ดัง้นัน้	ประเทศไทยจงึตอ้งหนัเขม็ทศิเศรษฐกิจ 

ท�งด้�นก�รค�้	ก�รลงทนุ	และก�รสง่ออก	ม�ท�งด�้นแปซฟิกิตะวนัตก	 

เช่น	ญี่ปุ่นและจีน	รวมถึงอ�เซียน

	 ตอนนั้นผมมองว่�เร�จะมีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นในภูมิภ�คนี้ เราจึง 

ทำาโครงการอสีเทริน์ซบีอรด์หรอืพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิอุตสาหกรรม เพือ่เปน็

แม่เหล็กดึงทุนต่างชาติเข้ามา เพร�ะภูมิภ�คนี้มีกำ�ลังซื้อสูง	 แนวคิด

ก�รพัฒน�ให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตส�หกรรมใหม่	หรือนิก	(NICs	
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:	 Newly	 Industrialized	 Countries)	 มีแต่คนล้อ	 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่� 

นั่นคือทิศท�งของประเทศไทย	ณ	ขณะนั้น

ขอ้ทา้ทายทางเศรษฐกจิสูท่ศิทางการพฒันาประเทศในแผนฯ ๗
	 ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในช่วงข�ขึ้นดังกล่�วข้�งต้น	 ทำ�ให้
เงินเฟ้อเริ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ	๖	 ต่อปี	 ห�กทว่�เวล�เดียวกับที่เศรษฐกิจ 
ขย�ยตัวในอัตร�สูง	ได้ก่อให้เกิดคว�มไม่สมดุลในหล�ยประก�รด้วยกัน	 
เกิดข้อท้�ท้�ยท่ีเรียกว่� “ความไม่สมดุลในการพัฒนา”	 หรือ	 
“Unbalanced Growth” ม�กขึ้น	 คือต้องเผชิญปัญห�ก�รกระจ�ย 
ร�ยได้ระหว่�งชนช้ัน	 กล่�วคือ	 ร้อยละ	 ๒๐	 ของประช�กรเป็นกลุ่ม 
คนร�ยได้สูง	 ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ	 ๕๐	 ของ	 GDP	 แต่อีกกลุ่มหนึ่ง 
คือ	ร้อยละ	๒๐	ของประช�กรเป็นคนย�กจนที่มีร�ยได้เพียงร้อยละ	๕	 
ของ	GDP	เท�่นัน้ เกดิความเหลือ่มลำา้ของรายได้ระหว�่งกลุ่มครัวเรือน 
ในระดับต่�งๆ	 เกิดช่องว่างระหว่างการออมในประเทศกับการลงทุน 
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 อีกทั้งการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับสภ�พเศรษฐกิจไทยที่กำ�ลังเติบโต 
ในตอนนัน้	แมแ้ตร่ะบบราชการกป็รบัตวัไมท่นั และไมส่�ม�รถสนองตอบ 
ต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
	 นอกจ�กนี้	 ก�รข�ดแคลนบริก�รพื้นฐ�นที่มีคว�มรุนแรงม�กขึ้น	 
ไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของระบบเศรษฐกิจที่ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	 
มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งโครงสร้�งสังคม	 กล�ยเป็น	 “สังคมเมือง” 
สูงขึ้น	 คนชนบทหลั่งไหลเข้�เมืองทำ�ให้เกิดมีชุมชนแออัดขึ้นทั่วไป 
ในเขตเมือง	 วิถีชีวิตของประชากรได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ขณะเดียวกันพื้นที่ป่�ลดลงเหลือร้อยละ	๒๘	ของพื้นที่ประเทศ	และเกิด
ภ�วะสมองไหลออกจ�กภ�ครัฐม�กขึ้น
	 คว�มไมส่มดลุดงักล�่วถอืเป็นอปุสรรคและขอ้จำ�กดัตอ่ก�รพฒัน� 
ประเทศทีย่ัง่ยนืและมคีณุภ�พในระยะย�ว	ดงันัน้	ในแผนพฒัน�เศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับท่ี	 ๗	 จึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน� 
ประเทศให้เป็นร�กฐ�นสำ�หรับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง	 
ยั่งยืน	และมีคว�มสุขต่อไป
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ จึงหันมามุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เป็นการพัฒนาทั้ง

ด้านคุณภาพและความเป็นธรรมในสังคม โดยหันม�เน้นก�รกระจ�ย

ร�ยได้และคว�มเจริญไปสู่ภูมิภ�คและชนบทม�กยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกัน 

กห็นัม�เนน้ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนษุยแ์ละคุณภ�พชวีติ	และก�รรกัษ�

สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ตลอดทั้งเปิดประเทศสู่น�น�ช�ติ	

โดยเฉพ�ะในกลุ่มประเทศลุ่มแม่นำ้�โขง	 รวมทั้งปรับปรุงระบบพัฒน�

บริห�รร�ชก�ร	 จ�กก�รเป็นผู้ควบคุมม�เป็นผู้ประส�นง�นก�รพัฒน�

ประเทศ	 โดยมีภ�วะแวดล้อมท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองที่ค่อนข้�ง 

เอื้ออำ�นวยต่อแผนฯ	๗	พอสมควร

จากมุมมองในอนาคต สู่ความเป็นจริงในปัจจุบัน
	 ขณะนั้นผมคิดว่�ต่อไป	๑๐	ปีข้�งหน้�	 เมื่อฐ�นะท�งเศรษฐกิจ
ดีพอสมควรแล้ว	 เร�จะต้องมุ่งเน้นท�งด้�นคุณภ�พชีวิตทั่วๆ	 ไป	 ซึ่ง
หม�ยถงึคว�มเปน็อยู	่คว�มสมัพันธซ์ึง่กันและกัน	คว�มปลอดภยัในชีวติ 
และทรัพย์สิน	 สิ่งแวดล้อม	 จ�กสังคมชนบทเร�จะเป็นชุมชนเมือง	 
(Urbanization)	ม�กขึน้	ในตอนนัน้ผมเชือ่เหลอืเกินว่�	ในสิน้ศตวรรษนี	้ 
อย่�งน้อยประช�กรร้อยละ	๔๐	ของประเทศจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆ	ทั่วไป
	 คนเร�ห�กฉล�ด	มั่งคั่ง	แต่เห็นแก่ตัวก็ไม่มีประโยชน์	ในแผนฯ	๗	 
เร�จึงเน้นคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ และการอยู่อย่างมีความสุข  
มีคุณภ�พชีวิตท่ีดี	 ส่ิงท่ีต�มม�คือก�รกระจายความเป็นธรรม 

ในสังคม	ให้คนมีง�นทำ�เต็มที่	มีก�รศึกษ�ที่ดี	ฐ�นะเศรษฐกิจดี	ตอนนั้น 
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ผมเชื่อเหลือเกินว่�ก�รกระจ�ยร�ยได้ของเร�ในอีก	๑๐	 ปีข้�งหน้�จะ 

ดีขึ้น	 คว�มแตกต่�งระหว่�งชนบทกับเมืองและชนชั้นจะลดลง	 จะมี

ชนชัน้กล�งม�กขึน้	มผีูป้ระกอบก�รธรุกจิขน�ดเลก็เพิม่ขึน้	ผมมองว�่เร� 

จะไม่เหมือนญี่ ปุ่นที่ธุรกิจจะอยู่ในมือของคนไม่กี่คน	 แต่เร�จะมี 

ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก	 เร�อย�กหนุนธุรกิจขน�ดเล็ก

ซึ่งกระจ�ยไปสู่ประช�ชนม�กขึ้น

 กิจกรรมทางการเกษตรยังคงทำาอยู่ แต่ไม่ใช่รายได้หลัก  

แต่มองว่�ร�ยได้ของช�วไร่ช�วน�จะดีขึ้น	 โรงง�นขน�ดเล็กจะเข้�ไป

ในภูมิภ�คม�กขึ้น	 อน�คตก�รเกษตรของเร�จะเป็นเกษตรที่มีมูลค่� 

สูง	เร�จะเป็นสังคมเพ�ะเลี้ยง	ป่�ไม้ก็จะเป็นป่�ไม้เพ�ะเลี้ยง	เกษตรกร

จะใช้ที่ดินอย่�งคุ้มค่�ตลอดทั้งปี	 ไม่ใช่เฉพ�ะบ�งฤดู	 รวมถึงก�รวิจัย 

และพัฒน�ท�งด้�นพันธุวิศวกรรม	 (Genetic	 Engineering)	 ที่จะ 

ม�ช่วยปรับปรุงด้�นก�รเกษตร	 โดยใช้วิทย�ศ�สตร์เข้�ม�ช่วยในภ�ค 

เกษตรม�กขึ้น	ส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์	ก�รวิจัยและพัฒน�	ด้�นก�รเกษตร

และก�รแพทย์ของไทย	 ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภ�พกำ�ลังคนของเร� 

ได้ด้วยในที่สุด

	 ก่อนหน้�นั้นรัฐบ�ลใช้เงินท�งด้�นก�รวิจัยและพัฒน�	 (R&D)	 

น้อยม�กไม่ถึงร้อยละ	 ๑	 ของ	 GDP	 นับว่�ตำ่�ม�กเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น 

และประเทศอื่นๆ	 แต่เรื่องนี้ไม่ใช่จะมองแต่รัฐบ�ลอย่�งเดียว	 บริษัท 

เอกชนเองต้องลงทุนด้วย	 โดยจะต้องห�ทุนม�วิจัยและพัฒน�ด้วย 

ตนเอง	 ซ่ึง	R&D นั้นเป็นเรื่องสำาคัญมาก หากเราต้องการปรับปรุง 

เศรษฐกิจของประเทศ	 เพร�ะก�รนำ�หลักของต่�งประเทศม�ใช้เพียง 

อย่�งเดียวจะไม่ได้ผล	๑๐๐	เปอร์เซนต์

๖ ปี กับ ๔ นายกรัฐมนตรี 
ยึดหลักวิชาการและทำาตัวเป็นกลาง
	 นับต้ังแต่ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รฯ	 ผมมีโอก�สทำ�ง�นกับ 

น�ยกรัฐมนตรีถึง	๔	ท่�น	ได้แก	่พล.อ. ชาตชิาย ชณุหะวณั นายอานนัท ์ 

ปันยารชุน พล.อ. สุจินดา คราประยูร และนายชวน หลีกภัย  

ปรัชญ�และลักษณะก�รบริห�รของแต่ละท่�นนั้น	 ไม่เหมือนกัน	 

เน่ืองจ�กมีภูมิหลังและวัตถุประสงค์ต่�งกัน	 จะม�คิดว่�แบบนั้นดี	 

หรือแบบนี้ไม่ดีไม่ได้	 เพร�ะเร�เป็นส�ยวิช�ก�ร	 เร�ใช้หลักวิช�ก�ร 

ของเร�เข้�ไปทำ�ง�นให้น�ยกรัฐมนตรีในแต่ละแบบได้ทุกๆ	 ท่�น	 

ซ่ึงเร�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจในบุคลิกของผู้นำ�แต่ละท่�นด้วยในฐ�นะ 

คณะทำ�ง�นสนับสนุน	 มีท�งเดียวคือยึดอยู่กับหลักการทางวิชาการ 

เป็นฐานไว้ อย่าทำาตัวโน้มน้าวไปกับภาวะการเมือง	 อย่�ไปทำ�ตัว 

เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับน�ยกฯ	 ในบุคลิกต่�งกัน	 ต้องทำ�ตัว 

เป็นกล�ง	และตั้งอยู่ในคุณธรรมท�งวิช�ก�ร

	 ผมเชื่อว่�น�ยกรัฐมนตรีทุกท่�นที่ เข้�ม�บริห�รบ้�นเมือง	 

ต่�งต้องก�รเข้�ม�ทำ�ให้บ้�นเมืองเจริญและพัฒน�ขึ้น	ดังนั้น	เร�จะต้อง
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ยึดหลักท�งวิช�ก�รในก�รรับใช้ผู้นำ�ของประเทศ	ถึงแม้ว่�หลักวิช�ก�ร 

ในบ�งครัง้จะไมต่รงต�มคว�มคดิเหน็สว่นตวัของท่�นน�ยกฯ	อย�่งนอ้ย 

เข�คงยอมรับโดยไม่มีอคติกับเร�	 ซึ่งก�รเข้�ม�บริห�รบ้�นเมืองของ 

เข�นั้น	 ประชาชนจะเป็นผู้ติดตามผลงานของรัฐบาลเอง เราเป็น 

ข้าราชการประจำามีหน้าที่ต้องทำางานให้รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา 

	 มีเสียงพูดเหมือนกันว่�	 รัฐบ�ลบ�งยุคใช้เร�	 บ�งยุคไม่ใช้เร�	 

ผมขอยืนยันว่�	 ไม่จริงครับ	 ผู้พูดเข�ไม่ได้ดูส่วนลึกของเร�	 เข�ดู 

เพียงผิวเผิน	 เพร�ะง�นที่สภ�พัฒน์ของเร�ป้อนให้กับรัฐบ�ลอย่�ง 

สมำ่�เสมอ	 ส่วนรัฐบ�ลเองจะนำ�ไปเป็นส่วนประกอบในก�รตัดสินใจ 

ของเข�นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 เร�อยู่ ใกล้ชิดและอยู่ ในวงจรของ 

ก�รตัดสินนโยบ�ยและก�รบริห�รบ้�นเมืองอยู่ตลอดเวล�	 ส่วนเข� 

จะฟังเร�ทั้งหมดหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของท่�น	 และจะใช้ประโยชน์ 

แค่ไหนน้ันเป็นเรื่องของรัฐบ�ลเอง	 สภาพัฒน์ไม่เคยห่างเหินกับ 

รัฐบาล เราคอยป้อนงานทางวิชาการให้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว  

และตรงไปตรงมา	 และในท่ีสุดคว�มตรงไปตรงม�นี้แหละที่ทำ�ให้เร� 

อยู่รอดม�ได้ทุกยุคทุกสมัย

เตรียมตัวก่อนแถลงข่าว กลั่นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  
ให้เกียรติสื่อมวลชน 
	 นอกจ�กจะต้องทำ�ง�นวิช�ก�รให้กับรัฐบ�ล	 โดยยึดมั่นคว�ม

สมัพนัธด์ว้ยก�รทำ�ตวัเปน็กล�งแลว้	ผมยงัสร�้งสัมพันธท์ีดี่กบัส่ือมวลชน

ทกุแขนง	ในก�รแถลงข�่วทกุครัง้จะมสีือ่มวลชนม�รว่มฟงัอย�่งหน�แนน่ 

และจะนำ�ข่�วคร�วไปเผยแพร่ต่ออย่�งสมำ่�เสมอ	 ผมจะเตรียมตัว 

พอสมควรก่อนก�รแถลงข่�ว	เพร�ะเร�จะต้องพูดเฉพ�ะสิ่งที่เป็นส�ระ

สำ�คัญเท่�นั้น	 ถ้�พูดไปแล้วเข�ไม่รับ	 ไม่เข้�ใจ	 จะทำ�ให้เสียเวล�ม�ก	

ก�รเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องดีที่สุด	 ไม่ใช่อยู่ๆ	 พูดไปเลย	 และต้องกลั่น 

เรือ่งยากๆ ใหเ้ปน็เรือ่งงา่ยๆ ทำาเรือ่งทีค่นไมค่อ่ยเขา้ใจมาทำาใหเ้ขา้ใจ

	 หลักก�รสื่อก็เช่นเดียวกัน	จะต้องสั้นๆ	ง่�ยๆ	ชัดเจน	เวล�พูดกับ

สื่อมวลชนผมจะใช้หลักนี้ตลอด	พูดให้เข�เข้�ใจง่�ยๆ	เป็นกันเองกับเข�	

อันไหนควรพูด	 อันไหนไม่ควรพูด	 ผมไม่มีช่องว่�งกับใคร	 อย่�งที่บอก

ไว้แล้ว	 ตอบได้ก็ตอบ	 ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบ	 คว�มเป็นกันเองสำ�คัญม�ก  

ต้องใหเ้กียรติเขา โดยถือวา่เปน็วชิาชพีอยา่งหนึง่	ถ�้เข�ถ�มไม่ถกูตอ้ง	 

เร�ก็บอกเข�ดีๆ	 บอกอย่�งยิ้มๆ	 อย่�เคร่งเครียดเกินไป	 ใช้อ�รมณ์ขัน

บ้�งจะช่วยได้ม�ก

ตัวอย่างความสำาเร็จและความภาคภูมิใจในผลงาน 
 การแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์นำ้ามัน
 ผมว�่ชว่งทีเ่ร�ประสบกบัวกิฤตตอนเรือ่งนำ�้มนัขึน้ร�ค�	เปน็ก�รเกดิ 

วิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจครั้งแรก	 ขณะนั้น	ดร.เสนาะ อูนากูล	 เป็น

เลข�ธกิ�รฯ	ผมถูกส่งไปอยูป่ระจำ�ทีธ่น�ค�รโลก	ใหต้ดิต�มประเดน็ทีเ่ข� 

มีก�รประชุมและปรึกษ�ห�รือกัน	 เพื่อจะได้รู้ว่�เร�จะเดินไปท�งไหน

ในก�รแก้ไขปัญห�	 เร�ทำ�กันอย่�งตรงไปตรงม�	ซึ่งช่วงนั้นเร�มีรัฐบ�ล 

ที่เข้มแข็งโดยมีนักวิช�ก�รที่เก่งๆ	 อยู่ในรัฐบ�ลชุดนี้เป็นจำ�นวนม�ก	 

มี	 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์	 เป็นน�ยกรัฐมนตรี	 และมีรัฐมนตรี 

ว่�ก�รกระทรวงก�รคลงัท่ีเขม้แขง็ม�ก	โดยเฉพ�ะ	ทา่นสมหมาย ฮนุตระกลู

	 นอกจ�กคณะรฐับ�ลจะมคีว�มเขม้แขง็แลว้	จะทำ�อะไรกค็อ่นข�้ง 

เด็ดข�ด	 ได้มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งที่ยอมเสียสละม�ก	 ยอมเจ็บตัว	 

แต่ก็เป็นก�รเจ็บตัวระยะสั้นเท่�นั้นเอง	 แล้วในที่สุดสถ�นก�รณ์ 

ก็ดีขึ้น	 โดยก�รปรับตัวครั้งแรกตอนวิกฤตก�รณ์นำ้�มันได้รับก�รยอมรับ 

จ�กธน�ค�รโลก
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 การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
 ก�รกระจ�ยคว�มเจริญไปสู่ภูมิภ�คโดยก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณ

ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	 (Eastern	 Seaboard)	 นับเป็นยุทธศ�สตร์ 

เชงิรกุในก�รพฒัน�ประเทศ	ทีร่เิริม่ตัง้แต	่พ.ศ.	๒๕๒๔	ชว่งแผนพัฒน�ฯ	

ฉบับที่	 ๕	 เป็นต้นม�	 รัฐบ�ลได้เน้นก�รปรับปรุงโครงสร้�งเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถก้�วเข้�สู่	 “ประเทศอุตสาหกรรมใหม่”  

หรือกลุ่ม	 NICs	 โดยอ�ศัย “เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ในพ้ืนที่ชายฝั่ง 

ด้านตะวันออก” เป็นฐ�นอุตส�หกรรมปิโตรเคมี	 โดยอ�ศัย “ก๊าซ 

ธรรมชาติ” จ�กอ่�วไทยเป็นวัตถุดิบหลัก	 และอุตส�หกรรมย�นยนต์ 

อย่�งครบวงจร	

	 นับเป็นแผนง�นขน�ดใหญ่และใช้เงินลงทุนจำ�นวนมห�ศ�ล	 

มีลกัษณะเปน็แผนง�นแบบผสมผส�นบูรณ�ก�ร	(Integrated	Program)	 

ระหว่�งโครงก�รพัฒน�ต่�งๆ	 ภ�ยใต้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน

จำ�นวนม�ก	 โดยภาครัฐเป็นผู้นำาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ

อุตสาหกรรม ทั้งท่�เรือนำ้�ลึก	นิคมอุตส�หกรรม	ถนน	รถไฟ	นำ้�	ไฟฟ้�	

สื่อส�ร	 และโทรคมน�คม	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้อุตส�หกรรม

ต่�งๆ	 ส�ม�รถเกิดขึ้นได้อย่�งรวดเร็ว	 และแข่งขันกับตล�ดโลก 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้นำาการลงทุน 

ด้านอุตสาหกรรม	 เช่น	 เขตประกอบก�รอุตส�หกรรม	 โรงง�น

อุตส�หกรรม	ที่อยู่อ�ศัย	โรงแรม	สน�มกอล์ฟ	เป็นต้น

 รัฐบาลไทยประสบความสำาเร็จสูงในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เกินความคาดหมาย ด้วยก�รพัฒน�เกิดขึ้น 

อย่�งรวดเร็ว	 มีก�รลงทุนต่อเนื่องม�กม�ย	 จนกระทั่งก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ครัฐต�มไม่ทัน	 โดยเฉพ�ะปัญห�สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 

ต่อชุมชนรอบโครงก�ร	 ซึ่งควรจะต้องมีก�รเร่งก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง	

แก้ไขปัญห�อย่�งจริงจังเพื่อให้เกิดคว�มสมดุลต่อไป

 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
	 ผมเป็นคนริเริ่มในเรื่อง	 Privatization	 หรือ	 “การแปรรูป 

รัฐวสิาหกิจ” ซ่ึงเปน็คำ�ทีผ่มคดิเอง	ชว่งนัน้ท�่นเลข�ฯ	เสน�ะ	มอบหม�ย

ให้ผมคุมด้�นรัฐวิส�หกิจ	ผมได้พิจ�รณ�งบลงทุนพบว่�	รัฐวิส�หกิจไทย

ข�ดทุน	ต้องพึ่งพ�รัฐบ�ล	ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบ�ลอังกฤษมีก�รแปรรูป

รัฐวิส�หกิจพอดี	 ซึ่งผมได้ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวและคิดว่�คงจะดี	 

จึงให้บริษัทต่�งช�ติม�ศึกษ�ทั้งระบบ	 ซึ่งมีข้อแนะนำ�ว่�ควรจะทำ� 

อย่�งไรบ้�ง	 และได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง	 ซึ่งสามารถแปรสภาพ 

ไปได้ค่อนข้างมาก	 ก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจนับเป็นนโยบ�ยที่ค่อนข้�ง 

จะต้องปรับบทบ�ทภ�ครัฐกับเอกชนครั้งใหญ่

	 นอกจ�กนี้	 ที่ผมทำ�สำ�เร็จคือเรื่องนโยบ�ยพลังง�น	 ซึ่งผม

เคยเป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติในสมัย  

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นน�ยกรัฐมนตรี	มีก�รปรับร�ค�นำ้�มัน

ครั้งใหญ่	 โดยก�รลอยตัวร�ค�นำ้�มัน	 ถือว่�เป็นก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจ	 

ไม่เช่นนั้นรัฐต้องคุมเกมทุกอย่�ง	 ผมได้เรียนท่�นน�ยกฯ	 ช�ติช�ยว่�	 
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ก�รที่รัฐบ�ลต้องปรับเปลี่ยนหล�ยครั้งก็เนื่องจ�ก 

ร�ค�นำ้�มัน	 ทำ�ไมเร�ต้องม�ให้เป็นมติของคณะ 

รัฐมนตรีว่�นำ้�มันจะมีร�ค�เท่�ไร	 ทำ�ไมไม่ปล่อยไป 

ต�มร�ค�ตล�ดซึ่งใช้กันทั่วโลก	 ในที่สุดท่�นน�ยกฯ	

ช�ติช�ยก็ยอมรับ	 ประกอบกับช่วงนั้นร�ค�นำ้�มัน 

ในตล�ดโลกลดลง	จึงได้ปล่อยให้ลอยตัวราคานำ้ามัน 

	 ในช่วงชีวิตท่ีทำ�ง�นในสภ�พัฒน์	 ผมบุกเบิก

เรื่องก�รเปิดเสรีม�ตลอด	 จนขณะนี้รัฐวิส�หกิจ

ใหญ่ๆ	 ได้แปรรูปหมดแล้ว	 เช่น	 ก�รบินไทย	 และ 

ก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	เป็นต้น

 การบูรณะซ่อมแซมตึกสุริยานุวัตร
	 สำ�หรับตึกสุริย�นุวัตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์และ 

มรดกลำ้�ค่�ของสภ�พัฒน์	 ทั้ งยังเป็นสถ�นที่ที่ 

กรมศิลป�กรประก�ศให้เป็นโบร�ณสถ�นแห่งช�ติ 

ที่ต้องอนุรักษ์ไว้	 จึงได้บูรณะซ่อมแซมตึกหลังนี้ 

ในช่วงปี	 ๒๕๓๔–๒๕๓๕	 โดยผมได้ 

ควบคุมดูแลก�รปรับปรุ งและก�ร 

ตกแต่งภ�ยในอย่�งใกล้ชิด	 รวมท้ัง 

ได้ สื บ เส�ะห�ท�ย�ทของพระย� 

สุริย�นุวัตร	 เจ้�ของตึกหลังนี้	 จึงพบว่�	 

นางประชงค์ บุนนาค	 เป็นบุตรสะใภ้ 

และท�ย�ทใกล้ชิดคนสุดท้�ย	 และ 

ในโอก�สที่ท่�นได้กลับม�เยี่ยมชมตึก	 

ได้กรุณ�มอบภ�พเหมือนพระย�ฯ	และ 

สิง่ของเครือ่งใชส้ว่นตวั	ซึง่ไมอ่�จประเมนิค�่ไดก้ลบัม�สูบ่�้นสรุยิ�นวุตัร 

อีกครั้ง	เป็นผลง�นที่ผมภ�คภูมิใจม�กอีกชิ้นหนึ่ง	

 รางวัล “สังข์เงิน” ในฐานะสภาพัฒน์มีผลงานดีเด่น
 ด้านการประชาสัมพันธ์
	 ผลจ�กก�รดำ�เนินง�นเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ด้�นก�รพัฒน� 

ประเทศของสภ�พัฒน์ม�ตลอด	 ในสมัยที่ผมเป็นเลข�ธิก�รฯ  

ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่	๑๔	ประจำ�ปี	๒๕๓๒	 

สาขาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ ง เป็นร�งวัลสุดยอดของ 

ก�รประช�สัมพันธ์ที่สม�คมนักประช�สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

มอบให้กับองค์กร	 โครงก�ร	 และบุคคลที่ มีผลง�นดี เด่นด้�น 

ก�รประช�สัมพันธ์ให้เป็นที่ปร�กฏและเป็นแบบอย่�งที่ดี	
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ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต : ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

	 ด้ วย จุดแข็ งของ เศรษฐกิ จ ไทย	 

คือ	 ที่ตั้งเชิงภูมิศ�สตร์ของประเทศไทย 

ที่ อ ยู่ ต ร งกล � งและมี ป ระ เทศอื่ น ใน 

อ�เซียนล้อมรอบ	 ซึ่งเป็นภูมิศ�สตร์ที่ดี 

ที่ เชื่อมโยงกับกลุ่มอ�เซียน	 เร�จึงควร 

พิจ�รณ�นโยบ�ยท�งภูมิศ�สตร์ม�กข้ึน 

และให้คว�มสำ�คัญกับประเทศในกลุ่ม 

อ�เซียน	 โดยมีทิศท�งให้ชัดเจนว่�จะสร้�ง 

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่ ม เหล่ � น้ีอ ย่�งไร	 

กำ�หนดเปน็	“นโยบายภมูศิาสตรเ์ศรษฐกจิ”  

อ�ทิ	 ในกลุ่มอ�เซียนควรให้คว�มสำ�คัญ 

กับอินโดนีเซีย	 ส่วนในกลุ่มเอเชียควรให้ 

คว�มสำ�คัญกับจีนและอินเดีย	 ต้องไป 

ดูง�นที่จีนและอินเดียว่�ทำ�ไมจึงประสบ 

คว�มสำ�เร็จทั้งที่เคยเป็นประเทศย�กจน	 

โดยเฉพ�ะในภ�คเกษตรและภ�คก�รขนส่ง	 เร�จะต้องดู 

นโยบ�ย	 เพื่อเตรียมพร้อมในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	 

โดยเฉพ�ะจีนซ่ึงเป็นประเทศที่มีประสบก�รณ์สูงม�ก	 

และมีผลง�นเชิงปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจน	

	 ผมไดเ้คยกล�่วไวร้�ว	๒๐	กว�่ปีท่ีผ่�นม�แล้วว�่	จีนจะ 

ผง�ดขึ้นม�เป็นมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจระดับทวีปอีกครั้ง	 

ปจัจุบนัทกุคนต่�งยอมรับคว�มเป็นจรงินี	้โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ 

ภ�ยหลังจ�กองค์กรก�รค้�โลก	 หรือ	WTO	 ได้ยอมรับจีน 

เป็นสม�ชิกโดยสมบูรณ์	 ซึ่งเป็นก�รเสริมให้จีนแข่งแกร่ง 

ยิ่งข้ึน	 จนหล�ยคนเกรงว่�จะเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�ร 

ขย�ยตัวท�งก�รค�้และก�รลงทนุของไทย	แตผ่มกลบัมองว�่ 

จีนจะเป็นผู้สร้�งโอก�สทองให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุน 

ไทยม�กกว่�จะแข่งขันกัน	 โดยมีข้อแม้ว่� ผู้นำาหรือ 

ผูท้ีม่บีทบาทในการกำาหนดนโยบายของไทยจะตอ้งกำาหนด 

กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
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	 นอกจ�กนี	้ยงัมปีระเดน็ทีต่อ้งพจิ�รณ�คอื	โอก�สแรงง�นของไทย 

มีท�งปรับปรุงได้อีกไหม	 แต่สิ่งที่ เร�ข�ดอย่�งยิ่งในขณะนี้ 	 คือ 

ท�งด้�นโลจิสติกส์	 ก�รสร้�งชุมชน	 ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงในกลุ่ม 

อ�เซียนเอง	 เร�ควรจะพัฒน�ระบบขนส่งสู่อ�เซียน	 จีน	 และอินเดีย 

ให้ม�กขึ้น	 การรวมเป็นประชาคมอาเซียนจะนำาพาไทยไปสู่ผู้นำา 

ในภูมิภาค	 ตลอดจนควรพิจ�รณ�ถึงเมียนม�ซ่ึงมีทรัพย�กรมห�ศ�ล	 

และกำ�ลังพัฒน�ทว�ย	 โดยอ�ศัยตัวอย่�งของนิคมอุตส�หกรรม 

อีสเทิร์นซีบอร์ด	 และควรจะสร้�งระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้-ตะวันตก	 

และตะวันออกให้ดี	 ซึ่งเท่�ที่ติดต�มดู	 สภ�พัฒน์ได้พย�ย�มผลักดัน 

เรื่องเหล่�นี้อยู่

แง่คิดการบริหารงาน
 ใครก็ต�มที่จะม�บริห�รสภ�พัฒน์	ต้องเข้�ใจหน้�ที่และเอกภ�พ

ของสภ�พฒัน	์สถ�บนัของเร�เปน็องคก์รท�งวชิ�ก�ร	เจ�้หน�้ทีส่ว่นใหญ่

เป็นนักวิช�ก�ร	 เร�จะต้องยอมรับฟังคว�มคิดเห็นและให้คว�มเค�รพ 

ซึ่งกันและกัน	

	 เมื่อผมเข้�ม�รับตำ�แหน่งบริห�ร	 ผมคิดที่จะสร้�งองค์กรพัฒน�

บุคล�กรและบทบ�ทของสภ�พัฒน์ก่อนอะไรทั้งหมด	เช่น	เตรียมส่งคน

ไปศึกษ�ต่อ	 เพิ่มพูนคว�มรู้ให้สูงขึ้น	 สภาพัฒน์ต้องมีบุคลากรชั้นนำา

ในหลายสาขาวิชาการ เพื่อจะเป็นมือประสาน มือบริหาร และมือ 

ที่จะสื่อกับคนอื่นได้	 ต่อม�ผมเห็นว่�	 ในก�รทำ�ง�นต้องจัดระบบง�น 
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อย่�งผสมผส�น	 ผมพย�ย�มไม่สั่งก�รหรือกำ�กับง�นในแนวตั้ง 

อย่�งเดียว	ผมพย�ย�มสั่งก�รหรือกำ�กับง�นในแนวนอนด้วย	แนวนอน 

สำ�คัญเพร�ะถ้�จัดแต่เพียงแนวตั้ง	 คือทำ�ง�นแบบกองใครกองมัน	 

จะทำ�ให้ผลก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนของสภ�พัฒน์นั้นแคบม�ก	

และใช้คนไม่เต็มที่	 คนดีจะไม่ได้รับก�รฝึกฝนท่ีกว้�งไกล	 จะรู้เพียง 

เร่ืองเดยีวตลอดเวล�	ผมจงึหนัม�ทำางานเปน็ลกัษณะกลุม่งานทีเ่รยีกว�่ 

แบบแมททริกซ์ออแกนไนสเซชั่น	 โดยทำ�ง�นเป็นกลุ่ม	 โดยเฉพ�ะ 

ก�รทำ�ง�นในหน้�ที่พิเศษ	 ง�นที่รัฐบ�ลมอบหม�ยให้มีจุดเริ่มต้นและ 

จุดจบ	 และเป็นก�รระดมสมองจ�กบุคล�กรหล�ยระดับ	 หล�ยแขนง

วิช�ชีพม�ผนึกกันให้แต่ละแผนง�นในแนวนอนได้ดียิ่ง

มุมมองการปรับโครงสร้างองค์กรสภาพัฒน์
	 สำ�หรับก�รปรับโครงสร้�งสภ�พัฒน์	 ผมคิดว่�กลไกสำ�คัญอยู่ 

ที่คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 อันนี้สำ�คัญ

ม�ก	 คณะกรรมก�รฯ	 ต้องเป็นผู้ท่ีมีผลง�นหล�กหล�ยเชิงปฏิบัติ	 

ซึง่โดยม�กมกัจะเคยทำ�ง�นภ�คธรุกจิม�กอ่น	เพร�ะนกัธรุกจิจะมผีลง�น 

เชิงปฏิบัติ	 สังเกตจ�กคณะกรรมก�รฯ	 ในอดีตมักเป็นนักปฏิบัติเป็น 

ส่วนม�ก	 ยกตัวอย่�งในช่วงที่ผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 นั้น	 คณะกรรมก�รฯ	

เปน็ผูท้ีมี่ประสบก�รณก์�รปฏบัิตสิงูทัง้นัน้	อ�ท	ิดร.ปว๋ย อึง๊ภากรณ ์และ 
หม่อมหลวง เดช สนิทวงศ์ ทั้งสองท่�นเป็นบุคคลท่ีเข้�ใจก�รทำ�ง�น 

เชิงปฏิบัติม�กท่ีสุด	 รวมท้ังระดับผู้อำ�นวยก�รก็สำ�คัญเช่นกัน	 ห�กมี 
คว�มรู้ท�งด้�นบริห�รธุรกิจก็จะดียิ่งขึ้น
 การทำางานอะไรควรต้องพิจารณาว่าจะนำาไปใช้ประโยชน์ 
อะไรได้หรือไม่ และต้องมีก�รวัดผล	 ไม่ใช่ทำ�เพื่อให้มีง�นทำ�แล้วใคร 
เอ�ไปใช้ไม่ได้	 ดังนั้น	 จึงควรปรับโครงสร้�งองค์ก�รให้เตี้ยลงและ 
ไม่มีขั้นตอนม�ก	 ปัจจุบันจะแบ่งโครงสร้�งองค์กรต�มลักษณะ 
หน้�ที่ไม่ได้แล้ว	 ต้องแบ่งเป็นเรื่องๆ	 ระดมคนในองค์กรให้ทำางาน 
เปน็เรือ่งๆ หากเปน็บรษิทักเ็รยีกวา่ “มุง่ทีล่กูคา้”	(Customer	Oriented)	 
หรือมุ่งท่ีตล�ด	 (Market	 Oriented)	 ไม่ใช่มุ่งที่ก�รผลิต	 เพร�ะ 
ห�กว่�ไม่สำ�รวจคว�มต้องก�รของลูกค้�ก่อนผลิตแล้วอ�จจะข�ย 
ไมอ่อก	ดงันัน้	ก�รบรหิ�รองคก์�รต�มหน�้ที	่(Functional	Organization)	 
ควรต้องมีการปรับเปล่ียน เป็นการมุ่งเน้นที่งาน (Task	 Oriented)	 
ถึงจะทันก�รณ์	
	 ส่วนเจ้�หน้�ที่นั้น	 ควรให้มีก�รสับเปลี่ยนง�นได้เพื่อให้ได้เรียนรู้ 
ง�นและเก่งง�นหล�ยด้�น	ก�รจัดองค์กรในรูปแบบนี้	หัวใจสำาคัญที่สุด 
ของการเตรียมคนและการจัดการเครื่องมือให้คนคือ การฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ให้มีการจัดกลุ่มทำางานเป็นเรื่องๆ ไป	 ซึ่งก�รทำ�ง�นแบบนี้ 
จะทำ�ให้คนกระฉับกระเฉงข้ึน	 ก�รเลื่อนเงินเดือนจะพิจ�รณ�จ�ก 
ผลสำ�เร็จต�มภ�รกิจเป็นสำ�คัญ	 ก�รจัดก�รคนและวัดผลจะทำ�ให้ 
คนได้ฝึกฝนตลอดเวล�	 เพิ่มประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 ช่วยให้ใช้คน 

ในก�รทำ�ง�นแต่ละชิ้นน้อยลง

หลักการทำางานในฐานะหน่วยงานสมองของชาติ
	 สภ�พัฒน์ไม่ควรทำ�ง�นตัวคนเดียวข้อนี้สำ�คัญ	 จำ�เป็นต้อง 

ใชอ้งคก์รและขบวนก�รใหม้�ก	ทัง้ภ�ยในของเร�และระหว่�งหน่วยง�น 

ร�ชก�ร	หรือกับภ�คเอกชน	 เร�ต้องเป็นมือประส�นระหว่�งหน่วยง�น	 

เร�ไมม่อีำ�น�จ	ไมม่ทีรพัย�กรอะไรใหเ้ข�	มแีตก่�รโนม้น�้วแตล่ะหนว่ยง�น 

เท่�นั้น	 เร�ต้องมีพลังความคิดที่แจ่มชัด และมีแนวคิดที่กว้างไกล 

ที่จะเป็นตัวนำาวิถีการพัฒนาบ้านเมือง	 หรือเป็นตัวที่คอยประส�น 

ระหว่�งหน่วยง�น	 กล่�วคือ	 เร�ต้องเป็นผู้นำ�ท�งด้�นปัญญ�ให้กับ 

หล�ยๆ	 ฝ่�ย	 หล�ยๆ	 เรื่อง	 ถ้�เร�เข้�ใจบทบ�ทตรงนี้	 ก�รทำ�ง�น 

จะง่�ย
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  การเปน็นกัวางแผนตอ้งใจกวา้ง และตอ้งมคีวามคดิหลากหลาย  

มองหลายด้าน ไม่มีอคติกับด้านใดด้านหนึ่ง ยึดหลักคุณธรรม และ 

ความสามารถเป็นหลัก ผมทร�บดีว่�ทุกคนที่ม�ทำ�ง�นในสภ�พัฒน์ 

ตั้งใจม�ทำ�ง�นให้สภ�พัฒน์	 ทำ�ง�นให้ประเทศช�ติ	 ไม่ใช่ม�ทำ�ให้กลุ่ม 

บคุคลใดบคุคลหนึง่	ก�รทำ�ง�นแบบมรีะบบง�นทีด่แีละมกี�รสบัเปลีย่น 

ใหท้กุคนมโีอก�สหมนุเวยีน	และไมใ่หม้อีคตติอ่ก�รถกูสบัเปลีย่นโยกย�้ย	 

ผมเชื่อว่�ทุกคนมีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตนและมีประสิทธิภ�พ	 ถ้�ใช้ให้ 

ถูกท�ง	 ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มเป็นวิธีก�รที่ดีที่สุด	 โดยเฉพ�ะง�น 

เชิงวิช�ก�ร	เร�เป็นฝ่�ยเสน�ธิก�รต้องคิดร่วมกัน	จึงจะได้ประสิทธิภ�พ

ที่ดีกว่�

	 นอกจ�กนี	้ต้องพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ใหท้นัตอ่ความเปลีย่นแปลง 

ของโลกซึ่งสำ�คัญม�ก	 ตอนผมอยู่สภ�พัฒน์ได้ส่งข้�ร�ชก�รไปศึกษ� 

เพิม่เตมิในมห�วทิย�ลยัชัน้นำ�ในต�่งประเทศม�กม�ย	อ�ท	ิมห�วทิย�ลยั 

พรินซ์ตัน	 และมห�วิทย�ลัยฮ�ร์เวิร์ด	 เพื่อให้ได้สัมผัสกับนักวิช�ก�ร 

รุ่นใหม่ๆ	 แล้วข้�ร�ชก�รเหล่�นี้จะได้มุมมองใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้นม�	 และ 

นำ�ม�ประยุกต์ใช้กับง�นได้	 รวมทั้งควรจะมีบุคล�กรที่ มีคว�มรู้ 

ด้�นวิศวกรรมศ�สตร์หรือด้�นก�รบริห�รธุรกิจบ้�ง	 ไม่ใช่นักเศรษฐศ�สตร์ 

อย่�งเดียว	 เพร�ะวิช�ชีพเหล่�นี้จะเน้นก�รศึกษ�เชิงปฏิบัติ	 ตลอดจน 

คนสภ�พัฒน์ทุกคนต้องรู้เท่�กัน	 ต้องมีการไหลเวียนของข้อมูล  

(Information	 Flow)	 ต้องรู้เท่�กันว่�เร�จะเดินไปท�งไหน	 ทิศท�ง 

และเป้�หม�ยขององค์กรเป็นอย่�งไร	 ทั้งในระยะกล�ง	 และระยะย�ว	 

ทุกคนต้องรู้	 เพื่อให้สื่อส�รกับคนภ�ยนอกได้เป็นเสียงเดียวกัน	 รวมทั้ง

ต้องทำ�ง�นกันเป็นทีม	

	 สุดท้�ยนี้	 ผมขอฝ�กข้อคิดและแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นถึง 

ช�วสภ�พัฒน์ว่�	 อยากให้ดูตัวอย่างและรูปแบบที่ผมเคยทำามา  

และขอให้ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต อย่าเป็นหลิวซึ่งลู่ตามลม  

เพราะนั่นคือการคอร์รัปชัน ขอให้ยึดมั่นในวิชาการ ความเป็นกลาง  

และหลักการที่ถูกต้อง
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙)
ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ ๘ ว�งร�กฐ�นก�รว�งแผนฯ แบบมีส่วนร่วม

เน้น “คนเป็นศูนย์กล�ง” ของก�รพัฒน� 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

	 “...การจดัทำาแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๘	(พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๔๔)	สำาเรจ็ไดจ้ากการ	“รว่มกนัคดิ	รว่มกนัทำา”	 

ของคนทกุกลุม่อาชพีในสงัคมไทยจงึกลา่วไดว้า่การวางแผนพฒันาประเทศโดยยดึ	“ปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียง”	 เป็นแนวทางในการพัฒนา	 เริ่มตั้งแต่แผนฯ	 ๘	 ด้วยการระดมความคิดเห็นจาก 

ชาวบ้านให้เข้ามาวางแผนชาติ	 โดยได้แนวความคิดจากการได้ตามเสด็จฯ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ทรงทำาประชาพิจารณ์...	

	 สภาพัฒน์ต้องวางแนวทางการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมลำ้า	 สร้างโอกาสความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม	 ต้องให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ	 เข้าถึงกระบวนการ

ยตุธิรรมอยา่งเสมอภาค	ไดร้บัการคุ้มครองสทิธปิระโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมและมีโอกาสสรา้งอาชพี	และรายได ้

ที่มั่นคง...”



 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ลำ�ดับที่	 ๙	 เริ่มชีวิต 

รับร�ชก�รที่สภ�พัฒน์ตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๒	 จนกระทั่งในปี	 ๒๕๒๔	 ท่�นได้รับผิดชอบปฏิบัติง�นด้�นก�รพัฒน�ต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ	 ท่ีสำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นหนึ่งใน

สภ�พฒัน	์และปล�ยปี	๒๕๓๖	สำ�นกัง�นดงักล�่วไดแ้ยกตวัออกไปตัง้เปน็สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพเิศษเพือ่ประส�นง�นโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ร	ิหรอืสำ�นกัง�น	กปร.	โดยท�่นได้รับพระมห�กรุณ�ธคิณุโปรดเกล้�ฯ	แต่งต้ังเปน็เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รพเิศษเพือ่ประส�นง�น

โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริท่�นแรก	

	 ในปี	 ๒๕๓๗	 ท่�นได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�ฯ	 ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติ	 อีกตำ�แหน่งหนึ่งควบไปด้วย	 โดยดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์เป็นเวล�	 ๒	 ปี	 จ�กนั้นท่�นได้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร	 กปร.	 

เพียงตำ�แหน่งเดียวจนกระท่ังล�ออกจ�กร�ชก�รในปี	 ๒๕๔๒	 อย่�งไรก็ต�ม	 ระหว่�งที่รับร�ชก�ร

อยู่นั้น	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒน�ขึ้นในปี	๒๕๓๑	 พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยูห่วัทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	แต่งต้ังท่�นเปน็เลข�ธกิ�รมลูนธิชิยัพฒัน�	และท�่นไดด้ำ�รง

ตำ�แหน่งดังกล่�วเรื่อยม�จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

	 	ในชว่งดำ�รงตำ�แหนง่เลข�ธกิ�รสภ�พฒัน	์ท�่นมบีทบ�ทสำ�คญัในก�รจดัทำ�แผนพฒัน�เศรษฐกจิ

และสังคมแหง่ช�ติ	ฉบบัท่ี	๘	แผนแรกท่ีพลิกโฉมก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศ	โดยเปลีย่นกระบวนก�ร

ว�งแผนที่เน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กประช�ชนทุกส�ข�อ�ชีพ	 รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดก�รพัฒน�ที่เน้น 

เป�้หม�ยท�งเศรษฐกจิม�เปน็เนน้	“คนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา” นอกจ�กนี	้สภ�พฒันไ์ดเ้ริม่

พัฒน�ข้อมูล	GDP	ร�ยไตรม�สขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของท่�น	แต่ในเวล�นั้นยังไม่ได้มีก�รประก�ศ

ให้ส�ธ�รณชนรับทร�บ	 รวมถึงได้ว�งแนวท�งแก้ไขปัญห�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ	 ส่วนด้�นก�ร

พฒัน�องคก์ร	ไดป้รบัโครงสร�้งใหมใ่หม้ทีัง้กลุม่บรหิ�รและสำ�นกัวชิ�ก�ร	มีเลข�ธกิ�รฯ	และหวัหน�้

สำ�นักง�นวิช�ก�รระดับ	ซี	๑๑	เท่�กันถึง	๒	คน

บรรยากาศการทำางานที่สภาพัฒน์
	 ผมเข้�ม�ทำ�ง�นที่สภ�พัฒน์	 เมื่อปี	 ๒๕๑๒	 มีคว�มประทับใจ 

ในบรรย�ก�ศของสภ�พัฒน์ที่เป็นบรรย�ก�ศของคนหนุ่มส�ว	 มีคว�ม

ทันสมัยในก�รปกครอง	มีก�รทำ�ง�นแบบเพื่อนม�กกว่�น�ยกับลูกน้อง	

ทุกคนถือเป็นเพื่อนร่วมง�น	 ไม่ถือเรื่องอ�วุโส	 มีแต่ยอมรับนับถือกัน	 

ในก�รทำ�ง�นทุกคนรู้หน้�ที่	 ที่สำ�คัญคือ	คนสภาพัฒน์มีประสิทธิภาพ

ส่ังงานแล้วได้งาน สามารถไวใ้จคนสภาพฒันใ์นเร่ืองน้ีได้ ความรู้สกึน้ี 

ยังเป็นความประทับใจจนถึงทุกวันนี้ 

	 สมัยที่ผมทำ�ง�นที่กองว�งแผนเตรียมพร้อมด้�นเศรษฐกิจ	 ดูแล

ง�นด�้นคว�มมัน่คงของประเทศ	ผมเคยกินนอนอยูท่ีก่องฯ	๓	เดอืน	จำ�ได้

ว�่ทกุคนมเีตียงพับได้ไวน้อน	ไมม่ใีครรูว้�่เร�นอนทีน่ี	่เร�เป็นหนว่ยลกึลบั	

เพ่ือนร่วมง�นตอนนั้น	ดร.บุญญรักษ์ นิงสานนท์ กินนอนในที่ทำ�ง�น

เลย	เร�ทำ�ง�นกนัอย�่งทุม่เท	ถงึเวล�ทำ�ง�นก็ตัง้ใจกันทำ�ง�นอย�่งเตม็ท่ี	 

ไม่มีเล่นๆ	
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	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินให้	 ๒๐	 ล้�นบ�ท	 เป็นงบลอย

สำ�หรับดำ�เนินก�ร	 โดยจุดแรกที่ออกไปทำ�ง�นคืออำ�เภอน�แก	

จังหวัดนครพนม	 เป็นพื้นที่สีแดงจัด	 ช�วบ้�นข้�ร�ชก�รไม่มอง

หน้�กัน	 เป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิง	 เข้�ไปนอนต้องฝังกับระเบิดไว้ 

รอบตวั	ตอ่จ�กนัน้ชวีติผม	๑๑	ป	ีตอ้งเดนิท�งตลอดแทบไมไ่ดอ้ยูบ่�้น	 

ในรถตอ้งมปีนื	ผมรอดต�ยอย�่งหวดุหวดิหล�ยตอ่หล�ยครัง้	ทำ�ง�น

แบบปิดทองหลังพระ	 ไม่ส�ม�รถเปิดข่�วได้เพร�ะเป็นร�ชก�รลับ	 

มอียูค่รัง้หนึง่เดนิอยูใ่นพืน้ที	่ทห�รวิง่แซงหน�้ม�บอกว�่	“นายครบั

นายผมขอเคลียก่อน”	 วิ่งขึ้นหน้�ไปไม่เท่�ไหร	 บ้ึมระเบิดต่อหน้�

ต่อต�	ก็ไม่รู้ว่�เร�ทำ�อะไรเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ต้องทำ�	

	 ผมคิดว่�การทำางานของผมในช่วงนั้นได้ทีมที่ดีที่สุด เช่น 

ดร.บญุญรกัษ ์นงิสานนท ์คณุพมิลศกัดิ ์สวุรรณทตั และเจา้หนา้ที ่

อื่นๆ ร่วมลุยงานแบบอดนำ้�	 กรำ�แดด	 เสี่ยงชีวิต	 กินนอนกับ

ทห�รในสน�มเพล�ะ	ในหลุมหลบภัย	ก�รทำ�ง�นในเวล�นั้นผมให้ 

เจ้�หน้�ที่กองว�งแผนเตรียมพร้อมฯ	 เข้�ศูนย์สงคร�มพิเศษ	 

ฝึกยิงปืน	 ถอดระเบิด	 โดดร่ม	 กองว�งแผนเตรียมพร้อมฯ	 จึงมี 

หน�้ท่ีว�งแผนรับสงคร�มและแกไ้ขปญัห�คว�มมัน่คงของช�ตดิว้ย	

เป็นผลง�นที่ผมภูมิใจ	เพร�ะมีส่วนช่วยทำ�ให้ช�ติสงบลงได้

ประเมินผลแผนฯ ๗ เตรียมจัดทำาแผนฯ ๘
	 เมื่อผมเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ตั้งแต่เดือน

ตลุ�คม	๒๕๓๗	-	ธนัว�คม	๒๕๓๙	ถ�้จะใหย้อ้นกลบัไปในปี	๒๕๓๗	

ช่วงนั้นบรรย�ก�ศทั่วๆ	ไปของประเทศไทยชื่นบ�นม�ก	เงินสะพัด	

อัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งด้�นเศรษฐกิจสูงอย่�งไม่เคยปร�กฏ 

ม�กอ่น	คอืสงูรอ้ยละ	๑๑	ไมม่ใีครวติกกงัวลอะไร	ตอนทีก่ลบัม�เปน็

เลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	ขณะนั้นอยู่ในช่วงครึ่งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๗	 

สิ่งแรกที่ต้องดำ�เนินก�รคือ การประเมินผลของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๗ ซ่ึงผลจ�กก�รประเมินพบว่�	 “เศรษฐกิจดี สังคมมี

ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน”	 อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ

อยู่ในระดับสูงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ	 ๘.๓	 ต่อปี	 และธน�ค�รโลกได้

ประก�ศให้ประเทศไทยหลุดพ้นจ�กประเทศย�กจน	“รายได้ตำ่า” 

	 ผมได้จัดทำ�	 “แผนพัฒนาเพ่ือความมั่นคง” ซึ่งเป็นก�รนำ� 

ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคมเข้�ไปใช้ในพื้นที่	 เรียกได้ว่�เป็น 

วิธีก�รโจมตีโดยสันติ	 โดยเข้�ไปทำ�ง�นในเขตพื้นที่สีแดง	พล.อ.อ.สิทธิ 

เศวตศิลา	 ซึ่งเป็นเลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติในสมัยนั้น	 

ท่�นสนับสนุนและนำ�เสนอต่อน�ยกรัฐมนตรีตอนนั้น	 คือท่านธานินทร์ 

กรัยวิเชียร	 และได้แต่งตั้งให้ผมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ของกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาค
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ม�สู่ประเทศ	“รายได้ปานกลาง”	 แต่ขณะเดียวกันผลของก�รพัฒน�

ได้ก่อให้เกิดปัญห�ท�งด้�นสังคม	 ได้แก่	 ช่องว่�งก�รกระจ�ยร�ยได้มี 

แนวโนม้สงู	ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มถกูทำ�ล�ยและเสือ่มโทรม

ลงเรื่อยๆ	ส่งผลกระทบต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในระยะย�ว

 “ได้อยา่ง เสยีสองอยา่ง”	หม�ยคว�มว่�รวยแตส่งัคมเหลวแหลก	

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมถูกทำ�ล�ย	ปัญห�ที่คิดอยู่ในใจตอน

นั้นก็คือ	คุ้มหรือเปล่�ที่เศรษฐกิจดี	ตัวเลขคว�มเจริญเติบโตสูง	แต่ไม่ได้ 

บ่งชี้ถึงคว�มเจริญอย่�งแท้จริงแต่อย่�งใด	 ไม่คุ้มกับที่ได้เศรษฐกิจดี	 

แต่ต้องเสียไปสองอย่�ง	 คือ	 สังคมมีปัญห�และก�รพัฒน�ไม่ยั่งยืน	 

ซึง่กอ่นทำ�แผนฯ	๘	(พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๔๔)	ไดพ้ฒัน�ม�แลว้	๗	แผนฯ	รวมเปน็ 

เวล�	 ๓๖	ปี	 (แผนแรกใช้เวล�	๖	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๐๙)	 ถ้�เร�เดิน 

ต�มทิศท�งเดิม	คิดว่�อน�คตของช�ติบ้�นเมืองน่�เป็นห่วง	เพร�ะแนว 

ปรชัญ�ก�รพฒัน�เดนิต�มทฤษฎตีะวนัตกม�กเกนิไป	คอืยดึคว�มเจรญิ 

เติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�งข�ดคว�มพอดี	 ก�รพัฒน�แนวนี้ไม่ส�ม�รถ 

ทำ�ให้เกิดคว�มยั่งยืนทั้งในด้�นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้	 

แต่การสร้างความสมดุลระหว่างสังคม ให้สังคมอยู่อย่างยั่งยืนเป็น

พนัธกจิทีส่ำาคญักวา่ เพราะเกีย่วขอ้งกบัความอยูร่อดของประเทศไทย

	 ช่วงชีวิตสมัยที่ผมทำ�ง�นที่สภ�พัฒน์อ�จมีคว�มแตกต่�งกับ 

คนอ่ืนโดยสิ้นเชิง	 ผมใช้เวล�ส่วนใหญ่อยู่นอกสภ�พัฒน์	 รู้สึกว่�จะเป็น 

คนเดยีวในสภ�พฒันท่ี์อยูใ่นสภ�พอย�่งนัน้	มโีอก�สได้เหน็พืน้ทีห่�่งไกล	 

อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้�ไป	 เช่นพื้นที่ทีมีก�รก่อก�รร้�ยอย่�งที่ได้ 

เล�่ไปแลว้	และตอนหลงัเข�้ไปดแูลเรือ่งคว�มย�กจน	ภ�พเหล�่นีย้งัตดิอยู ่

ในคว�มทรงจำ�	 ผมจึงมีคว�มคิดว่�ความรำ่ารวยนั้นเป็นภาพลวงตา 

เพราะคนฐานล่างไม่ได้รำ่ารวยตาม	 มีเพียงตัวเลขที่ระบุว่�เศรษฐกิจดี	

ซึ่งตัวเลขที่ปร�กฎนั้นกระจุกตัวอยู่ข้�งบน	 คนที่รวยอยู่แล้วก็รวยม�ก

ขึ้น	 ตรงนี้คือจุดอ่อนที่ฝ่�ยว�งแผนทั่วไปมักจะทำ�ง�นโดยไม่ค่อยคำ�นึง

ถึงสภ�พคว�มเป็นจริงเท่�ใดนัก	

 ก�รบรหิ�รง�นในระหว�่งทีอ่ยูใ่นตำ�แหนง่เลข�ธกิ�รฯ	นัน้	ไดก้ำ�หนด 

นโยบ�ยว่�ข้�ร�ชก�รใหม่ที่เข้�ม�ทำ�ง�น	 จะต้องไปทำ�ง�นที่ศูนย์ 

พัฒน�ภ�คก่อน	 เพื่อจะได้ลงไปสัมผัสพื้นที่ในต่�งจังหวัด	 ไม่ใช่นั่ง 

ทำ�ง�นอยู่ในห้องแอร์	 คำ�นวณแต่ตัวเลขสบ�ยๆ	 แล้วไม่ทร�บว่� 

สภ�พคว�มเป็นจริงนั้นเป็นอย่�งไร	ผมคิดว่�ถ้�ทำ�ให้เป็นนโยบ�ยน่�จะ 

เป็นเรื่องที่ดี	ไม่เช่นนั้นเร�ก็ว�งแผนกันเอง	คิดในใจว่�เร�ต้องทำ�ให้ประเทศ 

เจริญใหไ้ด้	เปล่ียนกระบวนทศัน	์ทศันคตใิหห้มด	จะคิดถงึแตค่ว�มรำ�่รวย 

อย่�งเดียวนัน้ไมถ่กูต้องและไมคุ่ม้ค�่	เชน่	ก�รทำ�น�กุง้	ถงึทำ�เงนิเข�้ประเทศ 

ปีละ	๓๐๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท	แต่เมื่อผ่�นไป	๓	ปี	ต้องทิ้งบ่อกุ้งเดิมไปเปิด 

พื้นที่ใหม่	เงิน	๓๐๐,๐๐๐	ล้�นบ�ทนั้น	นำ�ม�รักษ�หรือแก้ไขพื้นที่น�กุ้ง 

ใหก้ลบัม�สภ�พเดมิไดห้รอืไม	่หล�ยเรือ่งทีเ่ร�เปิดดบัูญชีด�้นเดยีว	ดแูต ่

ร�ยรบัโดยไมท่ร�บว�่ตอ้งเสยีอะไรไปบ�้ง	เร�ตอ้งใชท้รพัย�กรม�กเท�่ใด 

ไปแลกกับคว�มรำ่�รวย	ซึ่งเป็นเพียงคว�มรำ่�รวยจอมปลอม	ไม่มีคว�มยั่งยืนเลย
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จัดทำาแผนฯ ๘ เน้น “กระบวนการมีส่วนร่วม” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
	 จ�กประสบก�รณ์ง�นด้�นคว�มม่ันคงผมจึงมี 

แนวคว�มคิดว�่ตอ้งสร้างความสมดลุระหวา่งสงัคมและ 

เศรษฐกิจ ให้สังคมอยู่อย่�งยั่งยืนเป็นพันธกิจ	(Mission) 

ที่สำ�คัญกว่�เพร�ะเกี่ยวข้องกับคว�มอยู่ รอดของ

ประเทศไทย	 ทำ�ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในก�รพัฒน�

ประเทศ	 (Paradigm	 Shift)	 โดยในการจัดทำาแผนฯ ๘  

ได้ปรับแนวคิดจากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ  

มามุ่งเน้นพัฒนา “คน” เป็นเป้าหมายหลักกำาหนดให้ 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งพัฒน�ศักยภ�พ

ของคน	 และพัฒน�สภ�พแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อ

ก�รพัฒน�คน	เสริมสร้�งศักยภ�พก�รพัฒน�ของภูมิภ�ค

และชนบท	เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนอย่�งทั่วถึง	พัฒน�สมรรถนะท�ง

เศรษฐกจิเพือ่สนบัสนนุก�รพฒัน�คน	ฟืน้ฟบูรูณะทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม	

และกำ�หนดแนวท�งก�รแปลงแผนสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยก�รจัดทำ�แผนง�นและโครงก�ร 

ทีย่ดึหลกัก�ร	พืน้ที ่ภารกจิ และการมสีว่นรว่ม	(Area-Function-Participation	:	AFP)

	 กระบวนก�รจัดทำ�แผนฯ	๘	 เริ่มจ�กก�รจัดเสวน�	“จุดประกายความคิด...  

สู่แผนฯ ๘” โดยเชิญกลุ่มนักคิด	 นักสร้�งสรรค์สังคม	 องค์กรพัฒน�ภ�คเอกชน	

สื่อมวลชน	และนักวิช�ก�รจำ�นวนหนึ่งให้ม�ช่วยกันห�แนวคว�มคิดหรือปรัชญ�หลัก

ของก�รพัฒน�ประเทศในช่วงแผนฯ	๘	ว่�จะดำ�เนินก�รไปในทิศท�งใดที่จะทำ�ให้เกิด

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อไป	โดยจัด	ณ	พระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัด

เพชรบุรี	เมื่อวันที่	๒๘	-	๒๙	มกร�คม	๒๕๓๘	ผลก�รระดมคว�มคิดของก�รเสวน�นั้น	ปร�กฏว่�ทุกฝ่�ยเห็นพ้องกันว่�ควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ในก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศเสียใหม่ โดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา

	 ต่อจ�กนั้น	 จึงเริ่มขย�ยก�รระดมคว�มคิดให้กว้�งขว�งยิ่งขึ้นโดยก�รจัดสัมมน�	“แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ ในช่วงแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๘” ที่โรงแรมแอมบ�สเดอร์ซิตี้	 จอมเทียน	จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันที่	 ๓-๔	มีน�คม	๒๕๓๘	 เพื่อเปิดโอก�สให้ประช�ชนได้เข้�ม�มี 

ส่วนรว่มรับรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทิศท�งของแผนฯ	๘	รวมทัง้ก�รวพิ�กษว์จิ�รณต์อ่แนวคดิและทศิท�งก�รพฒัน�ประเทศดงักล�่ว	ตลอดจนก�รเสนอแนะ 

แนวคิดและทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศเพิ่มเติมจ�กประช�ชนกลุ่มอ�ชีพต่�งๆ	 ในสังคมไทยอย่�งกว้�งขว�งจำ�นวนประม�ณ	 ๑,๕๐๐	 คน	 และ 

เพือ่ทำ�ใหท้กุคนไดม้โีอก�สพดูแสดงคว�มเหน็หลงัจ�กสมัมน�รวมในภ�คเช�้แลว้	จงึไดจ้ดั	“การสมัมนาโตะ๊จนี”	กลุม่ละ	๑๐	คน	ในภ�คบ่�ย	โดยใช้ 

โต๊ะที่รับประท�นอ�ห�รกล�งวันเป็นท่ีประชุมต่อไปเลย	นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ก็เข้�สัมมน�โต๊ะจีนด้วย	 เป็นก�รจัดสัมมน�ครั้งแรก 

ที่คน	๑,๕๐๐	คน	ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นทุกคน	
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	 สภ�พฒันย์งัไดร้ว่มมอืกบัคณะกรรมก�รประส�นง�นองคก์ร

พัฒน�เอกชน	 (กป.อพช.)	 ซึ่งจัดตั้งสมัยผมเป็นผู้อำ�นวยก�รศูนย์

พัฒน�ชนบทแห่งช�ติ	 ดำ�เนินก�รจัดประชุมในระดับอนุภูมิภาค

โดยใช้ชื่อว่�	 “แนวคิด ทิศทางและแผนพัฒนาของประชาชน  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘”  

เพื่อเปิดโอก�สให้กลุ่มประช�ชนทั่วทั้งประเทศได้เข้�ม�มีบทบ�ท

และมีส่วนร่วมรับรู้แนวคว�มคิดในก�รพัฒน�ข้�งต้น	 รวมทั้ง 

รว่มกันเสนอแนวคดิและทศิท�งก�รพฒัน�ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภ�พ	

โอก�สและข้อจำ�กัด	ตลอดจนคว�มต้องก�รของประช�ชนในแต่ละ

อนุภูมิภ�คอย�่งแทจ้รงิม�กยิง่ขึน้	โดยจดัในชว่งเดอืน

เมษ�ยนถึงเดือนมิถุน�ยน	๒๕๓๘	รวม	๙	ครั้ง

	 นอกจ�กน้ันในช่วงเดือนกันย�ยน	 ๒๕๓๘	

สม�คมนักข่�วแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมกับ

สภ�พัฒน์และ	 กป.อพช.	 จัดสัมมน�ท่ีศูนย์ประชุม

สหประช�ช�ติกรุงเทพฯ	 เพื่อก�รระดมคว�มคิด	

และก�รเผยแพร่แนวคิดและทิศท�งของแผนฯ	 ๘	 

ให้ทุกคน	 ทุกฝ่�ย	 โดยเฉพ�ะสื่อมวลชนทุกแขนง	 

ได้เข้�ม�มีบทบ�ทและมีส่วนร่วมม�กยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

	 ไมเ่พยีงแตด่ำ�เนินก�รเปิดโอก�สให้ประช�ชน

กลุ่มอ�ชีพต่�งๆ	 ในสังคมไทยได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�ร 

ว�งแผนพฒัน�ฯ	ฉบับที	่๘	ดงักล�่วแลว้	สภ�พฒันย์งัไดเ้ปดิตูไ้ปรษณยี	์

ปณ.๔๙	ปทฝ.หล�นหลวง	กรงุเทพมห�นคร	๑๐๑๐๒	เพ่ือรับฟังคว�ม

คิดเห็นเกี่ยวกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศของประช�ชนท่ัวไปด้วย	

 การจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) 

สำาเร็จได้จากการ “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา” ของคนทุกกลุ่มอาชีพ

ในสังคมไทยจึงกล่าวได้ว่าการวางแผนพัฒนาประเทศโดยยึด 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการพัฒนาเริ่ม

ตั้งแต่แผนฯ ๘ ด้วยก�รระดมคว�มคิดเห็นจ�กช�วบ้�นให้เข้�ม�

ว�งแผนช�ติ	 โดยได้แนวคว�มคิดจ�กก�รได้ต�มเสด็จฯ	 พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวที่ทรงทำ�ประช�พิจ�รณ์	 (Public	 Hearing)	 

ขณะประทับอยู่ท่�มกล�งประช�ชน	 มีแผนที่กองอยู่ข้�งหน้�	 
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ฟุม่เฟอืยของพฤตกิรรมก�รบรโิภคของคนไทย	เรง่รดัก�รออมในประเทศ

แทนก�รพึ่งพ�เงินทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ	 และมุ่งไปสู่ก�รพัฒน�

และส่งเสริมก�รค้�บริก�รอย่�งจริงจัง	

ริเริ่มพัฒนาข้อมูลจีดีพีรายไตรมาส
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘ สภาพัฒน์ได้เริ่มพัฒนาข้อมูล GDP  

รายไตรมาสเพราะตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลระยะสั้น  

เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ 

ก�รพฒัน�	โดยทำ�ง�นรว่มกบัธน�ค�รแหง่ประเทศไทย	(ธปท.)	รฐับ�ลใน

ขณะนัน้	มนีายบรรหาร ศลิปอาชา เปน็น�ยกรฐัมนตร	ีไดใ้หค้ว�มสำ�คญั 

ในก�รประส�นข้อมูล	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้ก�รประก�ศตัวเลขของสำ�นักง�นฯ	

และของธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 มีคว�มสอดคล้องและส�ม�รถชี้แจง

เพื่อประกอบก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของประเทศไทย	 ธน�ค�ร

แห่งประเทศไทยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รประส�นข้อมูลเศรษฐกิจ 

ขึ้นม�	 และได้เริ่มตรวจสอบคว�มซำ้�ซ้อน	 คว�มถี่ของข้อมูล	 และ 

ระยะเวล�ก�รประก�ศตัวเลขท�งก�ร	 ช่วยให้ก�รประก�ศตัวเลข 

พย�กรณ์เศรษฐกิจมีคว�มเป็นเอกภ�พม�กขึ้น

ซักถ�มกันเป็นชั่วโมงๆ	 เพื่อปรึกษ�ห�รือประช�ชน	

คว�มจริงคือแนวท�งปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	

มีก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์ที่ให้ประช�ชนคิดเองทำ�เอง	

กำาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า 
	 นอกจ�กนี้	 ยังเป็นครั้งแรกที่มีก�รกำ�หนด 

วิสัยทัศน์ก�รพัฒน�ในอีก	 ๒๐	 ปีข้�งหน้�	 โดยใน 

ปี	๒๕๔๐	ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้นำ� 

จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “ร่วมสร้างวิสัยทัศน์

ประเทศไทยสู่ พ.ศ. ๒๕๖๐”	 ซึ่งนับเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของกระบวนก�รสร�้งวสิยัทัศนข์องประเทศอย�่งเปน็

รูปธรรม	จ�กก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	

	 ผลก�รประชุมครั้งนั้น	 ทำ�ให้เร�ได้แนวคิด 

ในการจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙	 ในระยะต่อม�	 โดยได้อัญเชิญ

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นปรัชญ�นำ�ท�งก�รพัฒน�	ควบคู่

กับก�รพัฒน�คน	 แต่น่�เสียด�ยที่ไม่ทันได้ใช้แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๘	 

ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ขึ้นเสียก่อน	

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเสถียรภาพและ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
	 เรือ่งสำ�คญัทีน่�่พดูถงึนอกจ�กก�รจดัทำ�แผนฯ	๘	คอื	ในป	ี๒๕๓๘	

นายชวน หลีกภัย	 น�ยกรัฐมนตรีได้ประก�ศยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร

และเมื่อมีก�รเลือกตั้ง	นายบรรหาร ศิลปอาชา	 ได้เป็นน�ยกรัฐมนตรี

และได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รนโยบ�ยเสถียรภ�พและคว�มมั่นคงท�ง

เศรษฐกิจโดยมอบหม�ยให้สภ�พัฒน์ทำ�หน้�ท่ีฝ่�ยเลข�นุก�ร	บทบาท

ของสภาพัฒน์ในช่วงนี้ ได้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกจิ โดยไดเ้ตอืนรฐับ�ลตลอดเวล�	ไดแ้ก	่เงนิเฟอ้	และก�รข�ดดลุ 

บัญชีเดินสะพัด	 โดยเฉพ�ะประเด็นดุลบัญชีเดินสะพัด	 ซ่ึงข�ดดุลสูง 

ถึงร้อยละ	๘	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)

	 ก�รแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจในช่วงน้ีอ�จจะเรียกได้ว่�ไม่ตรงจุดนัก	

แต่เป็นไปในทิศท�งที่ถูกต้อง	 เพร�ะมุ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดคว�ม
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การปรับโครงสร้างสภาพัฒน์ มีซี ๑๑ ถึง ๒ คน
	 สำ�หรับเรื่องก�รบริห�รง�นภ�ยในของสภ�พัฒน์	 เร่ืองแรกที่ทำา

คือการปรับโครงสร้างสภาพัฒน์ โดยจัดตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�แผน

อัตร�กำ�ลังปรับโครงสร้�งสภ�พัฒน์ใหม่ท้ังหมด	 จนออกเป็นมติของ 

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 เพร�ะก่อนผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 

มีสมองไหลออกไปม�ก	 ตอนนั้นผมถ�มตัวเองว่�เร�จะทำ�อย่�งไร	 

ซึ่งก็โยงม�ถึงเรื่องโครงสร้�ง	

	 ผมคิดว่�โครงสร้�งใหม่ต้องดึงสมองให้กลับม�	 มีคว�มยืดหยุ่น	

คล่องตัว	 ส�ม�รถรองรับภ�รกิจของสำ�นักง�นฯ	 ที่เกิดขึ้นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	 และเอื้ออำ�นวยต่อก�รปฏิบัติง�นของสภ�พัฒน์ในด้�น

ก�รว�งแผน	 ก�รประส�นง�นแผน	 ก�รติดต�มประเมินผล	 ตลอดจน 

ก�รประส�นง�นทัง้ภ�ยในสำ�นกัง�นฯ	และระหว�่งหนว่ยง�นต่�งๆ	จึงได้ 

มกี�รปรบัโครงสร�้งใหม	่ให้มท้ัีงกลุม่บรหิ�รและสำ�นกัวชิ�ก�ร	เนือ่งจ�ก

สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานวิชาการ จึงต้องมีการศึกษาวิจัยด้วยตัวเอง  

หรือให้หน่วยงานอื่นทำาบ้าง แต่เราต้องเป็นหลัก	 มีเลข�ธิก�รฯ	 และ

หัวหน้�สำ�นักง�นวิช�ก�รซี	 ๑๑	 เท่�กัน	 ๒	 คน	 และมีตำ�แหน่งให้

ข้�ร�ชก�รได้ก้�วหน้�ข้ึนไปอีกหล�ยตำ�แหน่ง	 จึงเป็นหน่วยง�นแรก 

ที่มีซี	๑๑	สองคน

 เรือ่งท่ีสอง คอืการบรหิารจดัการภายในองคก์ร ใหผู้บ้รหิ�รและ

เจ้�หน้�ที่มีส่วนร่วมต�มส�ข�ก�รพัฒน�ที่รับผิดชอบ	 ซึ่งเป็นที่ม�ของ

คำ�ขวัญที่ว่�	“เห็นชอบมอบรองฯ เห็นด้วยผู้ช่วยทำา คนรับกรรมคือ 

ผอ. สัง่ต่อหวัหนา้ฝา่ย กระจายงานสูซ่ ี๓ และซ ี๔ คนแฮบปีค้อืเลขาฯ 

สุดท้ายประชาสุขสันต์” 

	 อีกบทหนึ่งที่ผมเล่น	 คือโง่เป็นระยะๆ	 จะสังเกตได้ว่�เวล�

หนังสือพิมพ์ม�ถ�มผม	ผมจะบอกว่�ไม่รู้	เรื่องนี้ต้องถ�มรองฯ	คนนั้นๆ	

ถ้�เกี่ยวกับสังคมต้องไปถ�มรองฯ	 คนนี้	 คือให้ถ�มรองเลข�ธิก�รฯ	 ที่

เกี่ยวข้อง	 เพร�ะผมต้องก�รให้คว�มเห็นที่ออกจ�กผู้บริห�รสภ�พัฒน์

แต่ละท�่นนัน้ถอืว�่เปน็คว�มเหน็ของสภ�พฒัน	์มใิชค่ว�มเหน็ของคนใด

คนหนึ่ง	ไม่ใช่คว�มเห็นของเลข�ธิก�รฯ	เพียงคนเดียว	นี่คือพื้นฐ�นของ

ก�รสร้�งคว�มสำ�คัญของสถ�บันขึ้นม�	ที่ผมต้องการกระจายอำานาจ 

ไปสู่ผู้บริหารต่างๆ เพราะต้องการให้ทุกคนทำางานด้วยความสนุก  

และสบายใจ แต่ถ้าเกิดความผิดพลาด ผมพร้อมที่จะรับผิดชอบ  

แต่จะม�จัดก�รภ�ยในกันเอง	เป็นกติก�ของผม

บทเรียนจากการเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ 
	 ระหว่�งท่ีเป็นเลข�ธิก�รฯ	 ผมได้บทเรียนม�	 ๒	 เรื่องคือ เรื่อง

แรก ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่อ่อนแอที่สุด เร�มีแนว 

คว�มคิด	 มีแผนม�กม�ย	 แต่เมื่อนำ�แผนออกม�ปฏิบัตินั้นเร�ไม่มี 

ระบบบริห�รจัดก�รท่ีแข็งแรงและเด็ดข�ดเพียงพอที่จะทำ�	 และทำ� 

อย่�งต่อเนื่อง	 เรื่องที่สองเราไม่เคยจัดลำาดับความสำาคัญของประเทศ 

ว่�จะไปท�งไหน	 จะเล่นบทอะไร	 มีแต่พูดว่�เร�จะเป็นศูนย์กล�ง 

หล�กหล�ยเรื่อง	แต่ในที่สุดไม่ได้เป็นศูนย์กล�งอะไรสักอย่�ง	ผมไม่เห็น

มีใครจะทำ�ต�มแผนฯ	สักคน	กระทรวง	ทบวง	กรมก็ไม่ทำ�
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	 อย�่งแผนพฒัน�ฯ	ฉบับที	่๘	ทำ�ม�อย�่งด	ีแตเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิ

เสียก่อน	จึงไม่ได้มีก�รนำ�แผนฯ	ไปใช้โดยปริย�ย	ต่อม�เมื่อมีก�รจัดทำ� 

แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับท่ี	 ๙	 และ	 ๑๐	 ตอนนั้นประเทศไทยมีรัฐบ�ลที่ 

เข้มแข็ง	เพร�ะมีพรรคก�รเมืองเดียวขึ้นม�เป็นรัฐบ�ล	แผนพัฒน�ฯ	จึง

หมดคว�มหม�ยไป	เพร�ะรฐับ�ลแขง็แรง	มคีว�มมัน่คง	จงึไมม่ใีครสนใจ

อ้�งถึงแผนพัฒน�ฯ	อย่�งสมัยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ และก่อนหน้า

นั้นโครงการต่างๆ ต้องอ้างตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ เพื่อจะ

ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	 เมื่อเสนอโครงก�รไปที่สำ�นักงบประม�ณ 

แผนฯ	จึงมีคว�มศักดิ์สิทธิ์ม�ก	แต่เดี๋ยวนี้คว�มศักดิ์สิทธิ์นั้นห�ยไป	ไม่มี

ใครสนใจ	ทำ�ง�นต�มนโยบ�ยของรฐับ�ล	ถ�้โครงก�รไหนเปน็ของรฐับ�ล

ก็ได้รับก�รสนับสนุน	

	 แต่สภ�พัฒน์ยังคงมีหน้�ที่ ในก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศ	 

ไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้	 คงต้องถ�มตัวเองว่�แผนฯ	 ไม่เหม�ะหรือเปล่�	

หรอืตอ้งพจิ�รณ�ว�่แผนฯ	ควรจะเป็นไปในลกัษณะไหน	และในสภาวะ

ที่การเมืองเปลี่ยนแปลงไป แผนพัฒนาฯ ควรจะเป็นอย่างไร ก็จะโยง

มาถึงบทบาทของสภาพัฒน์	ผมมองเห็นม�ตั้งแต่ระหว่�งที่เร�ว�งแผน

พัฒน�ฯ	ฉบับที่	๘	แล้วว่�	สภ�พัฒน์ควรว�งแผนฯ	ระยะ	๒๐	ปี	น่�จะ

เหม�ะสมกว่�	

ปัญหาของการพัฒนาประเทศในอนาคต
          วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ เปน็วันถอืกำาเนดิของประชาคม

อาเซียน ซึ่งจะมีความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ได้แก่	

คว�มร่วมมือในก�รจัดต้ังประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN	 Political-Security	 Community	 หรือ	 APSC)	

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	 

หรอื	AEC)	และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN	

Socio-Cultural	 Community)	 ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือท�งด้�น

คว�มมั่นคง	เศรษฐกิจ	แรงง�น	ก�รศึกษ�	ส�ธ�รณสุข	และก�ร

ป้องกันภัยคุกค�มจ�กอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ	 เป็นต้น	 เมื่อเข้�สู่ 

ประช�คมอ�เซยีนแลว้มกี�รค�ดก�รณว์�่จะส่งผลใหเ้กิดก�รขย�ย

ตัวท�งเศรษฐกิจ	 โดยเฉพ�ะก�รขย�ยตัวของภ�คก�รค้�และ

บริก�ร	ก�รลงทุน	และก�รขย�ยตัวของก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นระหว่�ง

ประเทศภ�ยในภมูภิ�คอ�เซยีนม�กขึน้	แตพ่จิ�รณ�แล้วสงัคมไทยยงัคง

มีปัญหาความไม่พร้อมในหลายเรื่องที่สำาคัญ

	 ปญัห�ทีส่ำ�คญัประการแรกคอืปญัหาความยากจนและช่องว่าง

ของการกระจายรายได้ที่กว้างขึ้น สภ�พัฒน์เพิ่งประก�ศว่�สังคมไทย

จนและรวยเหล่ือมลำ�้กนัม�ก	ขอ้มูลปี	๒๕๕๖	พบว�่ไทยมีสดัสว่นคนจน	

๑๐	%	หรือร�ว	๗.๓	ล้�นคน	คน	๑๐	%	ที่จนที่สุดมีสัดส่วนร�ยได้เพียง	

๑.๐๖	%	ส่วนคน	๑๐	%	ที่รวยที่สุดมีสัดส่วนร�ยได้อยู่ที่	๓๖	%	ทั้งสอง
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กลุ่มมีคว�มแตกต่�งด้�นร�ยได้สูงกว่�	 ๓๔	 เท่�	 นอกจ�กนี้	 ยังพบว่� 

มีคว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นทรัพย�กรก�รผลิตสะท้อนจ�กก�รถือครองที่ดิน	

โดยคนรวย	๒๐	%	แรก	ถือครองที่ดินกว่�	๗๐-๘๐	%	ของที่ดินทั้งหมด	

ส่วนกลุ่มที่จนที่สุด	๒๐	%	ถือครองที่ดินเพียง	๐.๓	%	ของที่ดินทั้งหมด	

	 คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งร�ยได้และโอก�สเข้�ถึงบริก�รของรัฐเป็น

ส�เหตุที่นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งในสังคม	 และเป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�

ประเทศ	อ�ท	ิปญัห�ก�รทจุรติคอรร์ปัชัน่	คนย�กจนข�ดโอก�สท�งก�ร

ศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 ก�รรับรู้ข่�วส�ร	 และอำ�น�จต่อรอง	 ก�รประท้วง	

ก�รใช้คว�มรุนแรง	 ปัญห�อ�ชญ�กรรม	 และย�เสพติดเป็นปัจจัย

ลดทอนคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจคว�มมั่นคงท�งสังคม	 และทำ�ให้

ประช�ธิปไตยอ่อนแอ	

	 ดังนัน้สภาพัฒน์ต้องวางแนวทางการพฒันาลดความเหลือ่มลำา้  

โดยระบบก�รพัฒน�ต้องสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียม

กันท�งสังคม	 ต้องให้ทุกคนเข้�ถึงบริก�รสังคมที่ทั่วถึงและมีคุณภ�พ	 

เข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมอย่�งเสมอภ�ค	 ได้รับก�รคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์อย่�งเท่�เทียม	และมีโอก�สสร้�งอ�ชีพและร�ยได้ที่มั่นคง	

	 ปัญห�สำ�คัญประการที่สอง คือปัญหาด้านการศึกษา	 ข้อมูล

สภ�พฒันช์ีว้�่คณุภ�พผูเ้รยีนขัน้พืน้ฐ�นของไทยยงัตอ้งเรง่แกไ้ข	สะทอ้น

ได้จ�กคะแนนผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	 

ในทุกระดับชั้นและทุกวิช�หลัก	 ในปี	 ๒๕๕๖	 มีค่�เฉลี่ยตำ่�กว่� 

ร้อยละ	๕๐	แม้ว่�ที่ผ่�นม�ได้ให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 ก�รปรับโครงสร้�งหลักสูตรกระบวนก�รเรียนก�รสอนที่เน้น

ก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ�ม�กขึ้น	 ควบคู่กับก�รผลิตและพัฒน�

ครูอย่�งเป็นระบบ	 แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนใน 

ทุกระดับชั้นยังไม่น่�พอใจ	 ขณะที่ผลก�รสอบท�งก�รศึกษ�ระดับ

ช�ติด้�นอ�ชีวศึกษ�	 (V-NET)	 พบว่�	 ในปี	 ๒๕๕๖	 คะแนนเฉลี่ยด้�น

อ�ชีวศึกษ�ในระดับ	ปวช.	ตำ่�กว่�ร้อยละ	๕๐	ทั้งสมรรถนะพื้นฐ�นและ

ก�รเรียนรู้	 และสมรรถนะพ้ืนฐ�นวิช�ชีพ	 ส่วนคะแนนเฉลี่ยในระดับ	

ปวส.	สว่นใหญต่ำ�่กว�่รอ้ยละ	๕๐	ดงันัน้	จงึจำ�เปน็ตอ้งเรง่พฒัน�คณุภ�พ 

ก�รศกึษ�ไทยทุกระดับอย่�งเป็นระบบ	และเนน้ในเรือ่งก�รปฏิรปูก�รศกึษ� 
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 แผนพัฒนาประเทศจะสำาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

การปฏิรูปการศึกษา	 เรื่องก�รขย�ยระบบก�รศึกษ�

เป็น	 ๑๒	 ปีนั้น	 ก็ยังไม่ใช่เรื่องหลัก	 สิ่งที่สำ�คัญท่ีสุด	 

ต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด รู้จักช่วยตัวเองให้ได ้	 ขณะนี้

เด็กยังไม่รู้จักคิด	 และยังช่วยตัวเองไม่ได้	 เนื่องจ�กครู

ยังไม่ได้รับก�รพัฒน�	 ดังน้ันควรจะอบรมครูก่อนไป

ให้คว�มรู้กับเด็ก	 ก�รศึกษ�ทั้งในระดับโรงเรียนและ

มห�วิทย�ลัยเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญ	ควรให้มีวิช�และ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	

เพื่อเปน็ก�รปลูกฝงัสร้�งคว�มเข้�ใจ	สร้�งคว�มรู้ใหก้บั

เย�วชนของช�ต	ิใหค้นรุน่ใหมม่คีณุภ�พดขีึน้	นอกจ�กนี ้

ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในด้านภาษาอังกฤษ 

ในประเทศกลุม่อาเซยีน โดยถกูจดัอยูใ่นกลุม่ประเทศท่ี

มทีักษะภ�ษ�องักฤษระดับตำ่�ม�ก	จงึตอ้งพฒัน�ทกัษะ

ด้�นภ�ษ�โดยเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษ	

	 ปญัห�สำ�คญัประก�รทีส่�ม	ประเทศไทยกา้วเขา้

สู่ “สังคมผู้สูงวัย” ซึ่งมีจำ�นวนผู้สูงวัยอ�ยุ	 ๖๐	ปีข้ึน

ไปเกินร้อยละ	๑๐	 ของประช�กรทั้งหมด	 สถ�บันวิจัย

ประช�กรและสงัคม	มห�วทิย�ลยัมหดิล	ระบุว�่	ป	ี๒๕๕๘	 

มีผู้สูงวัยประม�ณ	๑๐.๔	ล้�นคน	คิดเป็นร้อยละ	๑๕.๙	

ของประช�กรทั้งหมด	 และปี	 ๒๕๖๘	 ประเทศไทย 

จะเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุโดยสมบูรณ์	 คือมีประช�กรอ�ยุ	

๖๐	ปีขึ้นไปเกินร้อยละ	๒๐	ของประช�กรทั้งหมด	หรือ

อ�ยุ	๖๕	ปีขึ้นไปเกินร้อยละ	๑๔

	 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ	 ต่อไปประเทศไทยจะ

ขาดแคลนแรงงาน ผลก�รศึกษ�ของสถ�บันวิจัยเพื่อ

ก�รพัฒน�ประเทศไทย	(ทีดีอ�ร์ไอ)	ค�ดว่�ในปี	๒๕๖๕	

ประเทศไทยจะมีแรงง�น	๔๒.๕	 ล้�นคน	 ขณะที่คว�ม

ต้องก�รแรงง�นมีจำ�นวน	๔๘.๙	ล้�นคน	จะข�ดแคลน

แรงง�นถงึ	๖.๔	ล�้นคน	และปญัหาทีน่า่หว่งอกีประการ

ของการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณค์อื รฐัมภีาระ
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ที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น	จ�กข้อมูลของสภ�พัฒน์ระบุว่� 

ก�รเพิ่มขึ้นของประช�กรวัยสูงอ�ยุ	 จะก่อให้เกิด

คว�มต้องก�รสวัสดิก�รสังคมม�กขึ้น	

	 นอกจ�กนี้	 เมื่อพิจ�รณ�ในมิติของก�รเข้� 

สู่สังคมผู้สูงอ�ยุของประเทศกลุ่มอ�เซียน	 ห�กจะ 

เปรียบเทียบกับประเทศที่มีสถ�นก�รณ์ก�รเข้�สู่ 

สงัคมผูส้งูอ�ยทุีใ่กลเ้คยีงกบัไทย	เช่น	สงิคโปร	์พบว�่ 

มีอัตร�ก�รเติบโตของผลิตภ�พแรงง�นสูงกว่�

ประเทศไทยอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 สำ�หรับประเทศ 

อื่นๆ	ในอ�เซียน	ล้วนมีสัดส่วนประช�กรวัยทำ�ง�น

ม�กกว่�ไทย	 เช่น	 ม�เลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และ 

เมียนม�ร์	 ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งท�งเศรษฐกิจ

ที่สำ�คัญ	 ก�รข�ดแคลนแรงง�นเมื่อเข้�สู่สังคม 

ผูส้งูอ�ยเุปน็คว�มท�้ท�ยทีเ่ลีย่งไดย้�ก	แตส่�ม�รถ 

เตรียมคว�มพร้อมได้ โดยก�รเพิ่มผลิตภ�พ 

แรงง�น	ก�รบรหิ�รจดัก�รปรมิ�ณและก�รไหลเวยีน 

ของแร ง ง �น ในประ เทศและแร ง ง �นจ�ก 

ต่�งประเทศ

	 ดังนั้น	 ประเทศไทยควรมีก�รดำ�เนินก�ร 

เชิงรุกหรือใช้โอก�สจ�กโครงสร้�งประช�กรท่ี 

เปลี่ยนแปลง	 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ 

สั ง ค มที่ มุ่ ง สู่ คุ ณภ าพ  พ ร้ อ มทั้ ง เ พิ่ ม ขี ด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รเพิ่มผลิตภ�พแรงง�น 

ให้สอดคล้องกับก�รเพิ่มขึ้นของค่�ตอบแทน	 

เป็นประเด็นเร่งด่วน	 เน้นเร่งพัฒน�ทักษะคุณภ�พ 

แรงง�น	 และก�รนำ�เทคโนโลยีและเครื่องจักร 

เข้ �ม�ช่วยในกระบวนก�รผลิตที่ทันสมัยขึ้น 

เพ่ือให้ส�ม�รถผลิตได้ม�กขึ้น	 และบรรเทาปัญหาแรงงานทักษะตำ่าที่มีแนวโน้มขาดแคลนมากยิ่งข้ึน	 ท้ังนี้	 เพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษ� 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง	 โดยเฉพ�ะในด้�นก�รส่งออกในกลุ่มอุตส�หกรรมที่ใช้แรงง�นเข้มข้นและต้นทุน 

ก�รผลิตที่สูงขึ้น	
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สภาพัฒน์ต้องปรับองค์กรเพื่อทำาหน้าที่
หลักอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์ข้อมูล
ด้านการพัฒนา
	 ในก�รปรับบทบ�ทของสภ�พัฒน์ต้อง

พัฒนาปรับปรุงงานหลักที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  

เช่น	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ประเทศต้องเน้นก�ร

สร้�งกระบวนก�รให้ประช�ชนและชุมชนเข้�ม� 

มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�งในก�รพัฒน�ประเทศ 

ม�กขึ้น	 แผนที่ทำ�ต้องส�ม�รถชี้นำ�ทิศท�งก�รใช้ 

ทรัพย�กรของรัฐในท�งปฏิบัติได้ เ ป็นอย่�งดี 	 

ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของโครงก�รลงทุนต่�งๆ	 

ตอ้งว�งระเบียบของวิธกี�รในก�รวเิคร�ะห์โครงก�ร 

อย�่งเขม้ขน้	เพือ่ใหส้�ม�รถตรวจสอบไดอ้ย�่งแทจ้รงิ	 

สว่นภ�ระหน�้ทีอ่ืน่ๆ	ทีร่ฐับ�ลอ�จมอบหม�ยใหท้ำ�	ตอ้งระวงัไมใ่หง้�นเสรมิเหล�่นัน้

มีม�กจนกระทบก�รทำ�หน้�ที่หลักของสภ�พัฒน์	

	 ที่สำ�คัญสภาพัฒน์ควรเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่สำาคัญของประเทศเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่รัฐบ�ลและส�ธ�รณะ 

ถึงเรื่องคว�มเปลี่ยนแปลงต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เพื่อที่เร�จะได้รักษ�คว�มเป็นกล�งได้	 

โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับก�รเมือง	 ผมคิดว่�เป็นเรื่องย�กลำ�บ�กม�กที่เร�จะรักษ� 

คว�มเป็นกล�งได้	 ถ้�มีระบบข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องไว้ใจได้	 และตรงเวล�	

จะช่วยให้ส�ม�รถป้องกันตนเองได้	ก่อนที่จะเกิดปัญห�ขึ้น	และเป็นระบบเตือนภัย

ที่ส�ม�รถเป็นภูมิคุ้มกันภ�วะเศรษฐกิจก�รเงินของประเทศไทย	 และจะต้องศึกษ�

ว่�มีอะไรบ้�งที่จะร่วมมือกัน	อะไรบ้�งจะต้องแข่งกัน	อะไรบ้�งจะแบ่งประโยชน์กัน

เสียให้ชัดเจน

คนสภาพัฒน์ต้องพัฒนาไม่หยุดและต้อง ดี เก่ง กล้า
	 ก�รพัฒน�บุคล�กรของสภ�พัฒน์เป็นเรื่องสำ�คัญ	ประการแรก บุคลากร

สภาพัฒน์จะต้องมีความรู้รอบด้านจากหลายสาขาวิชา ได้รับการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องโดยเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 

และตอ้งมกี�รจดัอบรมท�งด�้นวชิ�ก�รโดเฉพ�ะก�รฝกึอบรมท�งด�้นเศรษฐศ�สตร ์
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และสังคม	 เพื่อสร้�งแนวคิดในก�รพัฒน�	 และต้องจัดว�ง 

เครือข่�ยกับนักวิช�ก�ร	 หน่วยง�นวิช�ก�ร	 ทั้งในสำ�นักง�นฯ	 

และนอกสำ�นักง�นฯ	 เพื่อใช้คว�มรู้จ�กก�รวิเคร�ะห์วิจัย 

ม�ว�งแผนและนำ�แผนสู่ก�รปฏิบัติ	 มีหน่วยประเมินที่เข้มแข็ง	 

หรือร่วมมือในก�รประเมินกับหน่วยง�นอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

และสถ�บันท�งวิช�ก�ร	 ก�รปรับตัวเองจะทำ�ให้สภ�พัฒน์

ส�ม�รถมีบทบ�ทที่ช่วยชี้นำ�สังคมไทย	 เพื่อรองรับและก้�วทัน 

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงในสภ�วก�รณ์ปัจจุบัน	

 ประการที่สองคือ บุคลากรต้องลงไปสัมผัสการปฏิบัติ

งานในพืน้ท่ีให้มาก	เพร�ะคำ�กล�่วว�่อยูบ่นหอคอยยงัคงเปน็อยู	่ 

หรอืตอ้งไปแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีป่ระเทศเพือ่นบ�้นอย�่งเวยีดน�ม

และล�ว	ฯลฯ	บ้�ง	 ไม่ใช่ไปแต่อเมริก�	อังกฤษ	ยุโรป	ประเทศ

เพื่อนบ้�นเร�เข�เตรียมตัวแล้ว	 อย่�งตอนนี้มห�วิทย�ลัยบูรพ�

มีนักเรียนจ�กกัมพูช�	 เวียดน�ม	 เข้�ม�เรียนเป็นจำ�นวนม�ก	

เพื่อจะม�ทำ�ง�นและแสวงห�ผลประโยชน์จ�กประเทศไทย	 

คนไทยมใีครคดิอย�กไปเรยีนตอ่ปรญิญ�โททีเ่วยีดน�มไหม	ทัง้ที ่

เอกชนไทยไปลงทุนที่นั่นเยอะม�ก	ไม่มีเลย	อย่�งเวียดน�ม	รัฐบ�ลจะสนับสนุน 

ให้ทุนไปเรียนประเทศต่�งๆ	 เพื่อผลประโยชน์ในก�รเป็นประช�คมอ�เซียน	 

ถือเป็นนโยบ�ยของรัฐบ�ลในประเทศเหล่�นี้	 ส่วนนโยบ�ยของเร�ส่งไปเรียน

ยุโรป	อังกฤษ	แล้วนำ�คว�มรู้กลับม�ใช้ได้อย่�งไร

	 ในยุคนี้ชีวิตข้�ร�ชก�รไม่ได้สุขสบ�ยนัก	ฝ�กเอ�ไว้ให้ทุกคนมี	“ความดี  

ความเก่ง และความกล้า” ๓ คุณลักษณะนี้ขอให้เกิดขึ้นกับคนสภาพัฒน์  

ขอให้เป็นหน่วยง�นกล�งที่น่�เค�รพนับถือ	พย�ย�มรักษ�ไว้ให้ได้	

ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานของชาวสภาพัฒน์ 
	 สิ่งที่ควรเรียนรู้	นำ�ม�เป็นแบบอย่�งในก�รทำ�ง�นต่อไปคือ เวลาทำางาน

ตอ้งใชห้ลกัความเขา้ใจกนั ตอ้งมมีนษุยส์มัพนัธ์ ตอ้งสามารถประสานงานกบั

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และต้องมีความรับผิดชอบในก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้ประสบ

คว�มสำ�เร็จและต้องมีความกล้าที่จะแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะด้วย

 สภาพฒันค์วรนำาการเปลีย่นแปลง ตอ้งนำาสงัคม	ตอ้งใช้หลกัศ�สน�พทุธ 

ที่ว่�	 ไม่มีอะไรแน่นอน	 สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตต�	 อย่�รอจนกระทั่งมีใครม�บอก 

ให้เปลี่ยน	 ต้องปรับปรุงเสียก่อน	 ให้สมกับเป็นหน่วยง�นว�งแผนระดับช�ติ	 

เร�ต้องมองเห็นก�รณ์ข้�งหน้�	 แม้จะรวดเร็วอย่�งไรก็ต้องทร�บ	 ต้องส�ม�รถ 

ปรับตัวให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ที่จะม�ถึง	วิธีก�รที่ดีที่สุดคือ	ต้องปรับสถ�นก�รณ์ 

ก่อนเกิด	ไม่ใช่เกิดแล้วม�ปรับ	จะไม่ทันก�รณ์	

 ต้องให้สังคมเคารพนับถือเรา ศรัทธาในตัวเรา เชื่อในข้อมูลตัวเลข 

ที่สภ�พัฒน์เสนอ	 ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�	 เม่ือมีนักก�รเมืองพูด	 หน่วยง�น

ต่�งๆ	พูด	ส�ธ�รณชนอ�จเฉยๆ	แต่ถ�้เปน็เรือ่งทีเ่สนอโดยสภ�พฒัน	์คนสว่นใหญ ่

มักจะเชื่อ	เร�จึงต้องดำ�รงคว�มซื่อตรงนี้ให้คงอยู่	ต้องมีคว�มเป็นตัวของตัวเอง	

ถ้�เข�มองสภ�พัฒนเ์หมอืนหนว่ยง�นท่ัวไป	ตวัเลขเชือ่ไมไ่ด	้คว�มเปน็สภ�พฒัน์

ก็จะหมดไป	เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องไม่คล้อยไปต�มกระแส	

	 ขอให้ยึดหลัก	 “รู้ รัก สามัคคี”	 ต�มที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

มีพระร�ชกระแสรับสั่ง	 ต้องสร้�ง	 “รู้ รัก สามัคคี” ให้เกิดขึ้นในสภ�พัฒน์	 

ซึ่งจะทำ�ให้สถ�บันสภ�พัฒน์เข้มแข็งและกระจ�ยไปสู่ภ�ยนอกอำ�น�จ 

ท�งก�รเมืองหรืออำ�น�จอันไม่ชอบธรรมใดๆ	จะไม่ส�ม�รถเข้�ม�แทรกแซงได้	

 “ความรู้” คอื	รู้ปญัห�ทุกๆ	ปญัห�	เร�จะตอ้งรูอ้ย�่งแทจ้รงิ	ง�นทกุอย�่ง

จะต้องมีข้อมูลวิช�ก�รสนับสนุน	ต้องรู้ปัญห�	รู้ท�งแก้	จึงจะสำ�เร็จ
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	 สิ่งที่ต�มม�คือ	 “ความรัก” ต้องรักเพื่อนฝูง	 เพื่อนร่วมง�นที่อยู่ 

ในสำ�นักง�นฯ	 รักคนที่ม�ช่วยง�น	 รักหน่วยง�นต่�งๆ	 องค์กรต่�งๆ	 

ที่กระจัดกระจ�ยอยู่ ท่ัวไป	 รักประช�ชน	 รักแล้วต้องปร�รถน�อย�กจะ 

นำ�คว�มรู้ที่ได้ม�นั้นม�ใช้ให้เกิดผลให้จงได้

	 ประก�รสุดท้�ยคือ	 “ความสามัคคี” ลำ�พังเฉพ�ะเลข�ธิก�รฯ	 หรือ 

ผู้บริห�รนั้นจะทำ�อะไรไม่ได้	 แม้กระทั่งสภ�พัฒน์เพียงหน่วยง�นเดียว 

ก็ทำ�ง�นไม่ไดเ้หมอืนกนั	ตอ้งประส�นรว่มมอืกนัในหล�ยคนและหล�ยหนว่ยง�น	 

คว�มส�มัคคีนั้นเร�ต้องสร้�งให้เกิดในวงกว้�งที่สุดเท่�ที่จะกว้�งได้	

	 เมื่อเร�ได้	 รู้	 รัก	 ส�มัคคี	 ซึ่งไม่จำ�กัดขอบเขตเฉพ�ะในองค์กรของเร�

เท่�นั้น	 แม้ในระดับช�ติเร�ก็ส�ม�รถสร้�งให้เกิดก�ร	 รู้	 รัก	 ส�มัคคี	 ขึ้นได้	

	 นอกจ�กนี	้ขอใหใ้ชห้ลกั	“เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” เปน็หลกัในก�รทำ�ง�น	

ถ้�ทำ�ได้ก�รแก้ปัญห�ในระดับช�ติย่อมประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งแน่นอน
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วิรัตน์ วัฒนศิริธรรม

		 “...เมื่อมีการลดค่าเงินบาทโดยปล่อยให้เงินบาทลอยตัว	 ประเทศไทยต้องกู้เงินจากกองทุนการเงิน 

ระหวา่งประเทศ	(IMF)	มาใชจ่้าย	เพือ่ชดเชยการลงทนุทีห่ายไปของภาคเอกชน	รฐับาลไดต้ัง้คณะกรรมการ

รฐัมนตรวีา่ดว้ยนโยบายเศรษฐกจิ	(รศก.)	ขึน้	โดยมสีภาพฒันเ์ปน็ฝา่ยเลขานกุารรว่มกบัสำานกัเลขาธกิาร

นายกรฐัมนตร	ีสภาพฒันจ์งึตอ้งปรบัเปา้หมายและแนวทางของแผนฯ	๘	ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการตา่งๆ	

ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ...

	 สภาพัฒน์ควรปรับปรุงแนวทางในการทำาแผนให้มีการกำาหนดระยะเวลาว่าเป็นแผนระยะสั้นหรือ 

ระยะยาว	ซึ่งแผนบางแผนต้องเป็นแผนระยะยาว	เช่น	แผนเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน	หรือการพัฒนาคน...	

การจัดทำาแผนระยะสั้น	ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการบริหารของรัฐบาลแต่ละชุด...”

เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒)
ปรับแผนฯ ๘ แก้วิกฤตเศรษฐกิจ  
พัฒน�ฐ�นข้อมูลบัญชีประช�ช�ติ



สั่งสมประสบการณ์ “บัญชีประชาชาติ” พื้นฐานหลักการ
ทำางานด้านเศรษฐกิจและสังคม 
	 เมือ่ป	ี๒๕๐๒	ผมไดเ้ข้�ศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตรทีีค่ณะเศรษฐศ�สตร	์

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 เมื่อเรียนครบ	 ๓	 ปี	 ได้อนุปริญญ�	 จึงม�

สมัครเป็นลูกจ้�งท่ีสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ทำ�หน้�ที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ต่�งๆ	 ของร�ษฎรทุกครัวเรือน	 และเมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�ในช่วงปล�ยปี	

๒๕๐๖	มผีูใ้หญแ่นะนำ�ใหม้�สอบเข�้ทำ�ง�นทีส่ภ�พัฒน	์โดยบรรจุทีก่อง

บัญชีประช�ช�ติในเดือนมกร�คม	๒๕๐๗	ช่วงนั้นง�นบัญชีประช�ช�ติ 

แบ่งเป็น	๓	กอง	ได้แก่	กองร�ยได้ประช�ช�ติ	กองร�ยจ่�ยประช�ช�ติ	

และกองสะสมทุน	 ผมทำ�ง�นที่กองร�ยได้ประช�ช�ติ	 มีท่านรองฯ 

ประกอบ จ๋วงพานิช	 อดีตรองเลข�ธิก�รฯ	 เป็นหัวหน้�กอง	 เน้นง�น

ด้�นผลผลิต

 วิรัตน์ วัฒนศิริธรรม เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งช�ติ	 ลำ�ดับที่	 ๑๐	 ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รฯ	 ในช่วงที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ 

ภ�วะวิกฤตเศรษฐกิจอย่�งรุนแรง	 และเป็นปีแรกของก�รประก�ศใช้แผนฯ	 ๘	 ในวันท่ี	 ๑	 ตุล�คม	

๒๕๔๐	ท่�นจึงต้องมีภ�รกิจเร่งด่วนในก�รปรับปรุงแผนฯ	 ทันที	 โดยกำ�หนดกรอบก�รปรับแผนฯ	 

ให้สอดคล้องกับกรอบก�รดำ�เนินนโยบ�ยภ�ยใต้คำ�แนะนำ�ของกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ	 

(IMF)	หรือที่กำ�หนดไว้ในหนังสือแสดงเจตจำ�นง	

	 ท่�นเป็นผู้ที่มีพื้นฐ�นคว�มรู้ด้�นบัญชีประช�ช�ติเป็นอย่�งดี	 เริ่มจ�กทำ�ง�นเก็บรวบรวม 

ข้อมูลร�ษฎรในทุกครัวเรือนเมื่อครั้งเป็นลูกจ้�งในสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 เม่ือจบปริญญ�ตรี 

สอบบรรจุเป็นเจ้�หน้�ที่สภ�พัฒน์ในกองบัญชีประช�ช�ติ	 ได้รับทุนอบรมและศึกษ�ต่อ 

ปริญญ�โทเกี่ยวกับระบบบัญชีประช�ช�ติ	 ท่�นจึงเป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�น 

ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีส่ังสมม�น�น	 ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจของประเทศ 

ในฐ�นะผู้นำ�สภ�พัฒน์ได้เป็นอย่�งดี	 นอกจ�กนี้	 ท่�นยังมีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�บุคล�กร 

ของสำ�นักง�น	และด้วยบุคลิกที่มีคว�มเป็นกันเอง	คนในสภ�พัฒน์จึงเรียกท่�นอย่�งสนิทสนมและติดป�กว่� “น้าวิรัตน์” 

	 ในปี	 ๒๕๔๒	 ท่�นล�ออกจ�กร�ชก�รในขณะดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รฯ	 เพ่ือรับตำ�แหน่งกรรมก�รในคณะกรรมก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	(ปปช.)	

	 เมื่อทำ�ง�นได้ระยะหนึ่งท่านอาจารย์กฤช สมบัติสิริ และ 

ท่านรองฯ ประกอบ จ๋วงพาณิช	 ซึ่งเป็นผู้บริห�รสภ�พัฒน์ขณะนั้น	 

ได้แนะนำ�และสนบัสนนุใหผ้มไปฝึกอบรมเก่ียวกับระบบบัญชปีระช�ช�ต	ิ 

(National	Accounts	System)	ที่	Office	of	Economic	Business,	 

Department	 of	 Commerce	 กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 ประเทศสหรัฐ 

อเมริก�	 เป็นระยะเวล�	 ๑	 ปี	 ได้เรียนรู้เรื่องระบบบัญชีประช�ช�ติ 

ว่�มีประโยชน์อย่�งไร	 และเมื่อผมย้�ยจ�กกองบัญชีประช�ช�ติ 

ไปเปน็หวัหน�้ฝ่�ยว�งแผนอตุส�หกรรม	กองโครงก�รเศรษฐกิจ	ท�่นได ้

ส่งผมไปเข้�อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ	 Industrial	 Project	 Analysis	 

ที่ธน�ค�รโลก	 กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 ซึ่งคว�มรู้จ�กทั้ง	 ๒	หลักสูตรที่ท่�น

ได้สนับสนุน	 ช่วยให้ผมส�ม�รถพัฒน�ง�นที่รับผิดชอบในสภ�พัฒน์ 

ได้เป็นอย่�งดี	
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	 เมื่อกลับม�	 ได้เป็นเศรษฐกรโท	 ทำ�ง�นที่กองบัญชีประช�ช�ติ

ช่วยให้เห็นภาพบัญชีประชาชาติอย่างชัดเจนว่าเป็นตัวหลักของ 

การทำางานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นักเศรษฐศ�สตร์

ของประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่พัฒน�แล้วทุกคนจะต้องมีคว�มรู้เรื่อง 

ร�ยได้ประช�ช�ติ	หากไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องเหล่านี้ จะไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการทำางานด้านเศรษฐกิจได้

	 หลงัจ�กกลบัม�จ�กดงู�นด�้นบญัชปีระช�ช�ติกม็�ทำ�ง�นอยูก่อง

บัญชีประช�ช�ติ	 ๒-๓	 ปี	 จึงได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็นหัวหน้�ฝ่�ยว�งแผน

อุตส�หกรรมและทรัพย�กรธรณี	กองโครงก�รเศรษฐกิจ	อยู่ที่นั่น	๕	ปี	

จึงกลับม�เป็นผู้อำ�นวยก�รกองบัญชีประช�ช�ติอีก	๕	ปี	จ�กนั้นก็อยู่ใน

ตำ�แหน่งผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ	๒	ปี	 แล้วจึงเป็นผู้ช่วยเลข�ธิก�รฯ	 เป็นรอง

เลข�ธิก�รฯ	และเลข�ธิก�รฯ	ต�มลำ�ดับ

ประยุกต์ ใช้ความรู้ และประสบการณ์ วางรากฐานและ
สร้างสรรค์งานบัญชีประชาชาติ
	 ก�รฝึกอบรมช่วยให้ผมได้เรียนรู้ประสบก�รณ์ของสหรัฐฯ	 ก�ร

เชื่อมโยงระหว่�งข้อมูลบัญชีประช�ช�ติกับก�รเสียภ�ษี	คือ	ประช�ชน

ของประเทศทีพ่ฒัน�แลว้ทกุคนตอ้งเสยีภ�ษีเต็มอตัร�	และต้องยืน่แบบ

ก�รเสยีภ�ษีทุกคน	เพือ่เป็นข้อมลูว�่ปีหน่ึงๆ	ประช�ชนแตล่ะคนมรี�ยได ้

เท่�ไร	“ผลผลิต”	 (Production)	 คือ	 ผลิตกี่ชิ้นคูณด้วยร�ค�	 หักด้วย

ต้นทุน	ออกม�เป็นมูลค่�เพิ่ม	ประกอบด้วย	๔	ส่วน	ได้แก่	ค่�เช่�ที่ดิน	
ดอกเบี้ย	ค่�แรงง�น	และกำ�ไรของผู้ประกอบก�ร	เพื่อนำ�ไปลงทุนต่อไป	
	 ในคว�มเห็นของผม	 นักเศรษฐศ�สตร์ทุกคนต้องเรียนเศรษฐกิจ 
มหภ�ค	(Macro Economics)	และเศรษฐกจิจลุภ�ค	(Micro Economics)	 
ซึ่งพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาค คือ บัญชีประชาชาติ	 เป็นตัวช้ี
ว่�ประเทศมีก�รผลิตเป็นอย่�งไร	 ทั้งประเทศผลิตได้เท่�ไร	 เมื่อผลิต 
ไปแล้ว	 ประช�ชนบริโภคเท่�ไร	 ส่งออก-นำ�เข้�เท่�ไร	 ใช้เป็นสต๊อก	
สะสมทุนเท่�ไร	 พิจ�รณ�ทั้งด้�นร�ยได้และร�ยจ่�ย	 มีก�รพัฒน�
และนำ�ทุนม�จ�กไหน	 เรียกว่�ก�รไหลเวียนของเงินทุนหรือ	 Flow	
of	 Fund	 เงินทุนมีพอไหม	 เร�มีเงิน	 เงินที่เร�ลงทุนได้	 เร�ต้องได้จ�ก 
ก�รประหยดั	Planning	of	Saving	เม่ือไดม้�	๑๐๐	บ�ท	ใช้ไป	๘๐	เหลอื	
๒๐	เร�เก็บไว้	หรือเข้�ธน�ค�ร	ถือเป็นก�รลงทุนต่อ	
	 ผมใช้เศรษฐศ�สตร์มหภ�คเป็นพื้นฐ�นในก�รเรียนไม่ว่�จะ
แยกเป็นวิช�อะไร	 และเขียนวิทย�นิพนธ์เรื่อง “การคำานวณค่าเสื่อม 
ในกรณีของประเทศไทย”	ซ่ึงเปน็จดุออ่นทีส่ดุของบญัชปีระช�ช�ต	ิวธิทีำ� 
บัญชีร�ยจ่�ยประช�ช�ติ	 และบัญชีผลผลิต	 ต้องกระทบยอดให้เท่�กัน	 
เหมือนมีกระจกเง�อยู่อีกข้�ง	 ใครใช้ไปบ้�ง	 ต้องสะท้อนให้เท่�กัน	 
ได้กำ�ไรม�	ใครได้ไป	เป็นร�ยได้ของแรงง�น	ร�ยได้ของทุน	ร�ยได้ของ 
ท่ีดิน	 ร�ยได้ของผู้ประกอบก�ร	 ต้องกระทบและต้องเท่�กันโดยมี 
ค่�เสื่อม	 (Depreciation)	 ด้วย	 รวมทั้งได้ใช้คว�มรู้ที่รำ่�เรียนม�และ
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วิทย�นิพนธ์ม�เป็นพื้นฐ�นพัฒน�เป็นองค์รวม	 จัดทำ�บัญชีต่�งๆ	 

ที่กระทบยอด	และเปรียบเทียบกับตัวเลขของประเทศต่�งๆ	

	 สมยัเปน็ผูอ้ำ�นวยก�รกองบัญชปีระช�ช�ติ	ได้ว�งแผนก�รทำ�ง�น

ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว	 และทำ�ได้ต�มเป้�หม�ยที่อย�กทำ�	 โดยไม่มี

ก�รแทรกแซงหรือชักนำ�จ�กบุคคลภ�ยนอก	 ซึ่งส�ม�รถทำ�ต�มแผนได้

เกือบทั้งหมด	เช่น	การปรับปรุงระบบบัญชีประชาชาติ การทำาตาราง

ปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 (Input	 output	 Table)	 ซึ่งเดิมมีผลผลิต	 

ร�ยได้	 ร�ยจ่�ย	 และสะสมทุน	 ทั้ง	 ๔	 เรื่องที่เป็นหลักท�งด้�นบัญชี

ประช�ช�ติ	 ต่อไปเป็นบัญชีประกอบ	 ที่จะชี้ให้เห็นว่�แต่ละตัวมีที่ม�

อย่�งไร	พัฒน�หน่วย	Flow	of	Fund	ต�ร�งปัจจัยก�รผลิตและผลผลิต	

และหน่วยบัญชีประช�ช�ติจังหวัด	 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่�	 แต่ละตัวนั้น 

เมื่อแยกร�ยละเอียดออกม�	 ลึกๆ	 แล้ว	 จึงจะส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้	 

ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่�	 มีผลงานเป็นรูปธรรมมากที่สุด และงานมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้

ริเริ่มสร้างงานใหม่และพัฒนาบุคลากร ต่อยอดงานพัฒนา
ข้อมูล
	 นอกจ�กนี้	 ผมได้ดึงคนสำ�คัญซึ่งเป็นผู้มีฝีมือดีม�ร่วมง�นด้วย

หล�ยท่�น	 คนหนึ่งที่พอเป็นตัวอย่�ง	 คือ	คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

ม�ชว่ยว�งแผนและว�งระบบง�นเสนอท่�น	ดร.เสนาะ อนูากลู	เลข�ธกิ�ร

สภ�พัฒน์ในขณะนั้น	 รวมทั้งได้สร้�งง�นสำ�คัญๆ	 อ�ทิ	 ก�รปรับปีฐ�น	

เร�ได้ตัวเลขม�เป็นร�ค�ปีปัจจุบัน	 ส�ม�รถบอกได้ว่�ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

เท่�ไร	 เนื่องจ�กเมื่อกล่�วว่�ก�รส่งออกเพิ่มขึ้นเท่�นั้นเท่�นี้	 ไม่ทร�บ

ปริม�ณไม่ได้	 นักเศรษฐศ�สตร์ที่ดีต้องรู้ว่�ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่�ไร	 

และถ้�ใช้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐ�นแล้วให้นำ�ตัวนั้นม�ปรับ	 ทั้งนี้	 ปีฐ�นต้อง

เป็นปีที่มีสภ�พดินฟ้�อ�ก�ศดี	ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงม�ก	จึงนำ�ม�เป็น 

ปฐี�น	ปรบัแลว้สร�้งต�ร�งปจัจยัก�รผลติและผลผลติ	แลว้ม�ปรบัตวัเลข

ด้�นบัญชีประช�ช�ติให้เชื่อมโยงกัน	(Consistency)	ม�กยิ่งขึ้น	

	 นอกจ�กนี้	 ผมได้วางแผนพัฒนาบุคลากร	 ท่�นเลข�ธิก�รฯ	

ดร.เสนาะ อูนากูล	 และ	ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม แต่งตั้งผมเป็นประธ�น

พัฒน�บุคล�กรของสำ�นักง�นด้วย	เนื่องจ�กบัญชีประช�ช�ติเป็นง�นที่

สำ�คญัท่ีสุดของสภ�พัฒน	์ก�รบริห�รทัง้หมดของสภ�พฒันจ์งึควรตอ้งใช้

บญัชปีระช�ช�ตเิปน็พืน้ฐ�น	ไมเ่พยีงแตใ่ช้คว�มรู	้แตต่อ้งใช้ประสบก�รณ์

เร่ืองบริห�รด้วย	 ท่านยอมรับว่าผมบริหารบุคลากรของกองบัญชี

ประชาชาติได้ดี จึงน่าจะนำามาใช้กับการบริหารสภาพัฒน์โดยรวมได้ 

	 ช่วงนั้นสภ�พัฒน์ส่งคนไปอบรมท�งด้�นบัญชีประช�ช�ติ 

เป็นจำ�นวนม�ก	 แต่เป็นที่ทร�บกันดีว่�ง�นบัญชีประช�ช�ติเป็นง�นที่

หนัก	 และต้องพัฒน�คว�มรู้อยู่ตลอดเวล�	 จะบริห�รอย่�งเดียวไม่ได้	

เร�สง่คนไปอบรมเรือ่งนีท้ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ�ปีละ	๑-๒	คน	เป็นระยะ

เวล�	๕-๖	ป	ีตดิตอ่กนั	รวมคนทีไ่ปอบรมเรือ่งบญัชปีระช�ช�ตอิย�่งเดยีว 
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มีประม�ณ	๑๐	กว�่คน	แตเ่มือ่กลบัม�ทำ�ง�นไดป้สีองปกีล็�ออกไป	อ�จ 

เปน็เพร�ะ	หนึง่	ไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิ�รสงูสดุของกอง	สอง	อ�จทนคว�มย�ก

ลำ�บ�กในก�รทำ�ง�นไม่ได้	 เนื่องจ�กง�นด้�นบัญชีประช�ช�ติ	 ง�นอยู่

ที่ข้อมูลพื้นฐ�น	 ซึ่งต้องรวบรวมม�จ�กกระทรวงต่�งๆ	 ข้อมูลบ�งส่วน

ไม่มี	เร�ต้องทำ�เอง	จึงเป็นง�นที่หนัก	ลักษณะง�น	เป็นง�นปิดทองหลัง 

พระ	ไม่ได้ออกหน้�ออกต�เหมือนง�นด้�นอื่นๆ	

	 นอกจ�กนั้นยังต้องจัดระบบข้อมูลของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่

อย่�งกระจัดกระจ�ยไม่เป็นระบบ	ม�ทำ�ให้เป็นระบบเดียวกัน	 จ�กนั้น

จึงคำ�นวณต�มระบบบัญชีประช�ช�ติ	ซึ่งมีม�ตรฐ�นของสหประช�ช�ติ

กำ�หนด	 เพร�ะฉะนั้น	 คนที่ทำ�ง�นด้�นนี้จึงต้องมีจิตวิญญ�ณท่ีสนใจ 

ในง�นนี้อย่�งจริงจัง	และมีพื้นฐ�นก�รฝึกอบรมที่ดี	ตอนนั้นเราจึงต้อง

มีแผนงานที่จะพัฒนาบุคลากรของเราไปพร้อมๆ กับการปรับปรุง

งานด้วย	 ซึ่งเร�ก็มีทั้งโปรแกรมฝึกอบรมท่ีชัดเจน	 ท้ังฝึกอบรมกันเอง

ภ�ยในกองและส่งคนไปฝึกอบรม	 รวมถึงเรียนต่อในระดับปริญญ�โท

และปริญญ�เอกที่ต่�งประเทศด้วย	

การสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำาบัญชีประชาชาติ
	 สำ�หรับก�รจัดทำ�บัญชีประช�ช�ติจังหวัด	 ซึ่งปัจจุบันสภ�พัฒน์ 

ได้ดำ�เนินก�รต�มแนวคิดของผมคือ	 ก�รจะทำ�บัญชีประช�ช�ติ 

จังหวัดให้ได้ผลต้องเร่ิมต้นด้วยการสร้างระบบข้อมูลพื้นฐานที่จังหวัด 

ซ่ึงจังหวัดเองมีข้อมูลพ้ืนฐ�นอยู่แล้ว	 ทั้งด้�นเกษตรอุตส�หกรรม	 

และด้�นพ�ณิชย์	 แต่ต่�งส่งข้อมูลม�ให้กระทรวงต้นสังกัด	 ไม่ได้ 

รวบรวมไว้ใช้ในจังหวัด	 เราจึงต้องเข้าไปเป็นตัวเชื่อมให้แต่ละจังหวัด 

พยายามสร้างข้อมูลพื้นฐาน และถ้�จะทำ�ให้ได้จริง	ต้องเปลี่ยนระบบ 

ก�รบริห�รร�ชก�รด้วย	 ซ่ึงผมได้เคยเสนอคว�มคิดนี้ที่สถ�บันบัณฑิต 

พัฒนบริห�รศ�สตร์	 (NIDA)	 เม่ือหล�ยสิบปีม�แล้วว่�	 หน่วยง�น 

ที่อยู่ในจังหวัดต้องไปสังกัดจังหวัด	 เช่น	 เกษตรจังหวัด	 อุตส�หกรรม 

จังหวัด	สำ�นักง�นสถิติจังหวัด	ต้องขึ้นกับผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	แล้วสถิติ 

จงัหวดัตอ้งไปทำ�ขอ้มลูพืน้ฐ�นภ�ยในจงัหวดั	ซึง่รวมถงึร�ยไดป้ระช�ช�ต	ิ 

เมื่อมีข้อมูลพื้นฐ�นที่ดีแล้ว	 จึงให้กองบัญชีประช�ช�ติออกไปให้ 

คว�มรูเ้กีย่วกบัก�รจดัทำ�ร�ยไดป้ระช�ช�ต	ิและตรวจสอบคว�มถกูตอ้ง	

(Cross	 Checking)	 ส่งให้ท่ีกองบัญชีประช�ช�ติ	 หรือสั่งก�รลงไปจ�ก 

ข้�งบนให้จังหวัดส�ม�รถตรวจสอบเองได้

แนวคิดการบริหารงานในตำาแหน่งเลขาธิการฯ
	 ผมบอกตัวเองเสมอว่�เลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 นอกจ�กจะเป็นผู้ที่ 

มีคุณสมบัติที่ดีที่จะต้องบริห�รจัดก�รภ�ยในได้	บริห�รบุคล�กรได้เป็น

อย�่งดแีลว้	จะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถด	ีเนือ่งจ�กตอ้งทำ�ง�น

เกี่ยวข้องกับคนจำ�นวนม�ก	 ง�นสภ�พัฒน์เกี่ยวข้องกับหลักวิช�ก�ร	

เลข�ธิก�รฯ	 ต้องแม่นในหลักวิช�ก�ร	 นอกจ�กนี้	 ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
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แหลง่ทีม่�หรอืองคป์ระกอบทีส่ำ�คญั	เม่ือวเิคร�ะหโ์ครงก�ร	ตอ้งวเิคร�ะห์

ภ�พรวมก่อน	 เช่นเดียวกับก�รปลูกบ้�น	 ต้องขุดดินก่อน	 แล้วฝังเข็ม	 

ขึ้นตอหม้อ	 โครงสร้�ง	 และหลังค�	 เหล่�นี้เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ  

ผมใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการทำางาน เป็นตัวกลางตรวจสอบข้อ

เท็จจริง การไต่สวน สอบสวน จะช่วยให้ไม่มีคว�มผิดพล�ดและ 

มีคว�มชัดเจน

เข้าสู่ตำาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ 
	 ในขณะที่ผมเข้�รับตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์เป็นช่วงที่กำ�ลัง

จะประก�ศใชแ้ผนฯ	๘	ดังนัน้	นอกจ�กจะทำ�เรือ่งก�รว�งแผน	วเิคร�ะห์

โครงก�ร	และร�ยง�นภ�วะเศรษฐกิจแล้ว	ผมยังต้องทำ�หน้�ที่ประส�น

กับหน่วยง�นต่�งๆ	 ที่จะนำ�แผนฯ	 ๘	 ไปสู่ก�รปฏิบัติ	 แต่ได้เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจท�งก�รเงินข้ึนอย่�งรุนแรง	 ที่สำ�คัญที่สุดคือเรื่องดุลบัญชี 

เดินสะพัด	 สภ�พัฒน์จึงจำาเป็นต้องเข้าไปร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไข

ปญัหาวกิฤตของชาติ	จึงทำ�ใหไ้มค่อ่ยไดม้โีอก�สทีจ่ะเสนอแนะนโยบ�ย 

ต่�งๆ	 พอประคับประคองไปได้พักหน่ึงก็เปลี่ยนรัฐบ�ลเป็นพรรคประช�ธิปัตย์ 

ซึ่งพย�ย�มปลดหนี้จ�กกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ	(IMF)	

	 ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเร�พอจะค�ดเด�ปัญห�ว่� 

จะเกิดอะไรข้ึน	 แต่จะบอกว่�จะเกิดปัญห�เมื่อใดนั้นไม่ส�ม�รถบอกได้	

และเร�เริ่มเตือนม�โดยตลอด	ตั้งแต่ตอนประเมินผลแผนฯ ๗ และเริ่ม

ภ�ยนอก	๒	 ด้�น	 ที่สำ�คัญที่สุด	 คือ	การเมือง	 ต้องเข้�กับก�รเมืองได้	

และก�รเมืองยอมรับ	 อีกด้�นคือ	การต่างประเทศ เนื่องจ�กศ�สตร์ที่
นำ�ม�ใช้ตั้งแต่แผนฯ	๑	จนถึงแผนฯ	ปัจจุบัน	ส่วนใหญ่นำ�ระบบ	คว�มรู้	 
และเทคนคิม�จ�กต�่งประเทศ	โดยเฉพ�ะหนว่ยง�นวชิ�ก�รใหญ่ๆ 	และ
แหล่งเงินกู้	เช่น	ธน�ค�รโลก	(World	Bank)	และธน�ค�รพัฒน�เอเชีย	
(Asian	Development	Bank	:	ADB)	ซึ่งเร�ใช้เงินกู้เป็นส่วนใหญ่	
	 ผมประเมนิตวัเองตลอด	ไมว่�่จะดำ�รงตำ�แหนง่อะไร	ผูช้ว่ยเลข�ธกิ�รฯ	
รองเลข�ธิก�รฯ	ผมใช้คว�มส�ม�รถของผมใน	๒	เรื่องหลัก	ได้แก่	หนึ่ง  
การบริหารภายใน	 ผมรู้จักคนสภ�พัฒน์	 รู้จักองค์กร	 ผมรู้เป้�หม�ย
ของสำ�นักง�นฯ	 ผมส�ม�รถที่จะบริห�รจัดก�รได้	สอง ความรู้ ทั่วไป 
คนจะคดิว�่ตอ้งเป็นผูส้ำ�เรจ็ระดบัปรญิญ�เอก	จงึเปน็ผูท้ีม่คีว�มรูม้�กกว�่ 
คนอื่นๆ	 ที่จริงแล้วก�รจบปริญญ�เอกขึ้นไปเหมือนเป็นหมอเฉพ�ะท�ง 
มีคว�มรู้พิเศษเชี่ยวช�ญด้�นใดด้�นหน่ึง	 ผมมีความรู้ เรื่องรายได้ 
ประชาชาติ ซึ่งเปรียบเหมือนหมอเฉพาะทางเช่นเดียวกัน เชื่อว่า 
สองเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำาคัญที่ช่วยให้ทำางานได้ โดยใช้ความรู้หลักเป็น
พื้นฐาน 
	 ไมว่�่จะคยุกบัใครเรือ่งอะไร	ถ�้ตอบไมไ่ดห้รือไปไมถึ่ง	ผมส�ม�รถ
ดึงเข�ให้เข้�ม�ในศ�สตร์ของผมเรื่องบัญชีประช�ช�ติได้	 ในเกมกีฬ�
เรียกว่� “ต้องดึงเขาให้มาสู่เกมเรา” และต้องโฟกัสให้ชัดเจนก่อนที่
จะตัดสินใจ	 เปรียบได้กับก�รใช้กล้องถ่�ยรูป	คือเร�ต้องดูภ�พรวมและ
องค์ประกอบภ�พก่อน	แล้วค่อยโฟกัสตรงไหนเป็นจุดเด่น	ตรงไหนเป็น
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กับแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตของ IMF เพื่อใช้ประกอบ 

ในการตัดสินใจ โดยในท�งปฏิบัติ	 รัฐบ�ลได้ส่งมอบนโยบ�ยไปที่

กระทรวงต่�งๆ	 เช่น	 ข้อจำ�กัดที่จะต้องลดงบประม�ณ	 เป็นลักษณะ 

ทีต้่องนำ�เสนอในสภ�ผู้แทนร�ษฎร	ซึง่สภ�พฒันใ์นฐ�นะฝ�่ยเลข�นกุ�ร

ของ	 รศก.	 มีหน้�ท่ีจัดเตรียมเอกส�รว�ระก�รประชุม	 รวมทั้งกำ�กับ

และติดต�มก�รดำ�เนินง�นของทุกส่วนร�ชก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย

เศรษฐกิจ

เตรียมการแผนฯ ๘ ได้พูดกันมาตลอดว่าจะมีปัญหาด้านการขาดดุล

บัญชีเดินสะพัด (Current	Account	Deficit)	ปัญห�ก�รลงทุนเกินตัว	 

แต่หน่วยง�นต่�งๆ	 ไม่ได้เตรียมก�รไว้ว่�ถ้�เกิดปัญห�จริงๆ	 จะเป็น

อย�่งไร	ท�้ยทีส่ดุตอ้งเปลีย่นค�่เงนิบ�ท	ซึง่หลงัจ�กทีไ่ดม้กี�รประก�ศให้

เงินบ�ทลอยตัว	ได้สร้�งคว�มหนักใจให้แก่คณะรัฐบ�ลและหน่วยง�นที่

รับผิดชอบ	ในสว่นของสภ�พฒันเ์องกร็ูส้กึหนกัใจม�ก	เพร�ะก�รทำ�ง�น

เปน็ไปในลกัษณะต�่งคนต�่งทำ�	ไมเ่ปน็ไปในทศิท�งเดยีวกนั	แมว้�่ขณะที ่

เกิดวิกฤตจะมีรองน�ยกรัฐมนตรีดูแลหน่วยง�นด้�นเศรษฐกิจโดยรวม	

ทั้งกระทรวงก�รคลัง	สภ�พัฒน์	และธน�ค�รแห่งประเทศไทยก็ต�ม

	 ผมจึงบอกว่�เร�ต้องคุยกันทุกข้ันตอน	 เพร�ะบ�งเรื่องเร�ไม่รู้

คว�มเป็นจริง	 เช่น	 เรื่องค่�เงินบ�ทเร�ไม่รู้ว่�ค่�เงินแข็งขน�ดไหนแล้ว	

ทำ�ไมจึงต้องลดและลดถึงขน�ดไหน	 สภ�พัฒน์เองยอมรับว่�เร�ไม่มี

ขอ้มลูลกึซึง้ขน�ดนัน้	ไมรู่ว้�่ขณะนัน้เงนิสำ�รองมอียูจ่ริงๆ	สักเท�่ไร	ต้อง

ต่อสู้เพื่อให้ค่�เงินคงที่อยู่เท่�ไร	 เร�ไม่มีข้อมูล	จึงเป็นเรื่องที่เกินกว่�จะ

ค�ดก�รณ์ได้	แต่ปัญห�ใหญ่ๆ	ที่เร�พอจะชี้ให้เห็นได้	คือ	ถ้าเราลงทุน

มากและกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามามาก แต่ไม่มีการควบคุมอย่างดี

จะมีปัญหา	เร�พูดได้แค่นี้	จึงเป็นก�รเตือนในภ�พรวมเท่�นั้น

ปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางแผนฯ ๘ กับการฝ่าฟันเพื่อ
ฟื้นเศรษฐกิจไทย
	 เมือ่มกี�รลดค�่เงนิบ�ทโดยปลอ่ยใหเ้งนิบ�ทลอยตวั	ประเทศไทย

ตอ้งกู้เงินจ�กกองทุนก�รเงนิระหว�่งประเทศ	(IMF)	ม�ใชจ้�่ย	เพือ่ชดเชย

ก�รลงทุนที่ห�ยไปของภ�คเอกชน	รัฐบ�ลได้ตั้งคณะกรรมก�รรัฐมนตรี

ว่�ด้วยนโยบ�ยเศรษฐกิจ	(รศก.)	ขึ้น	โดยมีสภ�พัฒน์เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร

ร่วมกับสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี	สภ�พัฒน์จึงต้องปรับเป้าหมาย

และแนวทางของแผนฯ ๘ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการต่างๆ ทีใ่ช้ในการ

แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 

	 ทั้งนี้ในก�รเสนอแนวคิดต่�งๆ	 เพื่อแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจ	 ต้องมี 

คว�มสอดคล้องกับข้อจำ�กัดจำ�นวนม�กท่ี	 IMF	 ได้ว�งเง่ือนไขไว้	 

ซึ่งสภาพัฒน์จะต้องนำามาศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ให้เชื่อมโยง 

กับสถานการณ์จริง เพ่ือสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้อง 
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๒ ปีเศษในการทำางานกับนายกรัฐมนตรี ๓ ท่าน ในฐานะ
เลขาธิการสภาพัฒน์
	 ผมเปน็เลข�ธกิ�รฯ	เพยีง	๒	ปีเศษ	แตต่อ้งทำ�ง�นกบัน�ยกรฐัมนตรี

ถึง	๓	ท่�น	เพร�ะมีก�รเปลี่ยนแปลงรัฐบ�ลถึง	๓	ชุด	ได้แก่	รัฐบ�ลของ

ท่านนายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา ท่านนายกฯ เชาวลิต ยงใจยุทธ  

และท่านนายกฯ ชวน หลีกภัย	ซึ่งแต่ละท่�นมีนโยบ�ยและบุคลิกและ

สไตล์ในก�รทำ�ง�นที่แตกต่�งกัน	ทำาให้ผมต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง

ในการประสานงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับรัฐบาล 

แตล่ะคณะ	แตก่น็บัว�่มกี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่	ีและถือว�่เปน็ชว่งท่ีปลอด 

จ�กก�รเมืองม�กที่สุด	 สถ�นก�รณ์ตอนนั้นไม่ได้วุ่นว�ยหรือมีคว�ม 

ขัดแย้งกันท�งด้�นก�รเมือง	 เนื่องจ�กทุกคนมุ่งช่วยกันทำ�ง�นให้ลุล่วง

ในช่วงเวล�ที่เกิดวิกฤต	

	 ช่วงนั้นสภ�พัฒน์มีสิทธิ์ให้ข้อเสนอแนะรัฐบ�ลเกี่ยวกับแนว

นโยบ�ยเกี่ยวกับม�ตรก�รที่	 IMF	 ดำ�เนินก�รในก�รแก้ไขปัญห�ท�ง

เศรษฐกิจของประเทศในโครงก�รของ	 IMF	อ�ทิ	สภ�พัฒน์ไม่เห็นด้วย

ที่รัฐบ�ลจะลดงบประม�ณลงทุกปี	 เพร�ะว่�ขณะที่เอกชนลงทุนน้อย	 

เร�จะต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นสื่อเข้�ไปเน้นให้ใช้เงินกู้	 รัฐบ�ลน่�จะทุ่มงบ

ประม�ณลงไป	 และต้องยอมข�ดดุลบ้�ง	 และแม้ว่ารัฐบาลจะรับฟัง 

ข้อเสนอแนะของสภาพัฒน์ แต่ก็ต้องให้ความเกรงใจเจ้าหนี้มากกว่า  

ผู้ให้กู้ย่อมมีบทบ�ทสำ�คัญม�ก	 โดยเฉพ�ะ	 IMF	 ซึ่งค่อนข้�งจะเข้มงวด	 

แต่ก�รต่อรองน้ันเป็นหน้�ท่ีของกระทรวงก�รคลัง	 ธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทย	และรัฐบ�ล	

	 ในฐ�นะเลข�ธกิ�รสภ�พฒัน	์ผมรูส้กึหนกัใจในเรือ่งวกิฤตเศรษฐกจิ

นี้	 เมื่อมีเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์กันว่�สภ�พัฒน์ควรทำ�อย่�งโน้นอย่�งนี้	 

แตเ่ร�ทำ�ไมไ่ดต้�มกระแสเรยีกรอ้ง	อย�่งไรกต็�ม	ผมขอเรยีนว�่	สภาพฒัน ์

ไดท้ำาหนา้ทีห่ลกัอยา่งดทีีส่ดุแลว้ในขณะนัน้ เร�ทำ�แผนฯ	๕	ปี	วเิคร�ะห์

กลั่นกรองโครงก�รเข้�คณะรัฐมนตรี	ดูแลงบลงทุนรัฐวิส�หกิจ	ติดต�ม

ประเมนิผลโครงก�รทีไ่ด้ทำ�ไปแลว้	สร�้งขอ้มลูระบบเศรษฐกจิ	ซึง่จะบอก 

ได้เฉพ�ะด้�นภ�พรวม	นอกจ�กนั้น	สำ�หรับง�นเฉพ�ะกิจเมื่อเกิดวิกฤต	 

สภาพฒันไ์ดน้ำาเสนอแผนงานระยะสัน้และระยะยาวในการแกป้ญัหา 

เรื่องการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล และติดตามผลให้เป็นไปตามนั้น  

รวมท้ังทำ�หน�้ท่ีเป็นฝ�่ยเลข�นกุ�รใหค้ณะกรรมก�รรฐัมนตรฝี�่ยเศรษฐกจิ	

เร�ทำ�หน้�ที่เท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้	ซึ่งคงจะทำ�อะไรม�กไปกว่�นั้นไม่ได้	

ผลงานฝากไว้ให้ชาวสภาพัฒน์
	 นอกจ�กภ�รกิจอันหนักหน่วงที่ต้องเร่งแก้ไขปัญห�วิกฤต 

เศรษฐกิจ	 และปรับแผนฯ	 ๘	 ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ในขณะนั้น	 

รวมถึงศึกษ�	วิเคร�ะห์	ประเมินผลก�รดำ�เนินง�น	และให้ข้อเสนอแนะ 

ที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�วิกฤตของ	IMF	เพื่อใช้ประกอบ 

ในก�รตัดสินใจแล้ว	 ผมยังได้บริห�รองค์กรโดยมีผลง�นฝ�กให้น้องๆ	

ช�วสภ�พัฒน์	อ�ทิ
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 เพิ่มตำาแหน่งรองเลขาธิการฯ	รองรับภ�รกิจที่เพิ่มขึ้นของสภ�พัฒน์

	 ผมได้ดำ�เนินก�รปรับโครงสร้�งหรือระบบก�รบริห�รของสภ�พัฒน์ตั้งแต่ 

เป็นรองเลข�ธิก�รฯ	 ในสมัยท่�น	ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	 เป็นเลข�ธิก�รฯ	แต่ก�รดำ�เนินง�น 

ม�ประสบผลสำ�เร็จในช่วงที่ผมดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รฯ	คือก�รปรับให้มีก�รกระจ�ย 

คว�มรบัผดิชอบในก�รบรหิ�รไปทีร่องเลข�ธกิ�รฯ	ในส�ยต�่งๆ	ม�กยิง่ขึน้	ซึง่เดมิสภ�พฒัน ์

มีตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รฯ	 จำ�นวน	 ๕	 ท่�น	 จึงได้ขย�ยตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รฯ	 ให้มี

จำ�นวนเพิ่มขึ้นอีก	๑	ท่�น	ซึ่งนับเป็นหน่วยง�นที่มีรองเลข�ธิก�รฯ	ม�กที่สุดในช่วงนั้น	

	 ผมได้พย�ย�มอธิบ�ยกับสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ว่�	นอกจากสภาพัฒน์จะต้องดูแล 

รับผิดชอบงานในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเรื่องแผนและนโยบายในโครงการ 

สำาคัญๆ ท้ังประเทศแล้ว ยังต้องรับผิดชอบงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ทำ�ให้มีง�นด้�นต่�งๆ	 เพิ่มม�กข้ึน	 จึงต้องขอขย�ยอัตร�บุคล�กรให้เหม�ะสมกับคว�ม 

รับผิดชอบที่ม�กข้ึนด้วย	 โดยเน้นในเรื่องของรองเลข�ธิก�รฯ	 ที่จะม�ช่วยในด้�น 

ก�รบริห�รภ�ยในองค์กร	 เพื่อให้ก�รประส�นง�นภ�ยในองค์กรมีประสิทธิภ�พม�ก

ยิ่งขึ้น	 และในช่วงนั้นเร�มีนักวิช�ก�รระดับ	 ๑๑	 จำ�นวน	 ๑	 ท่�น	 เป็นตำ�แหน่งผู้ทรง

คณุวฒุเิฉพ�ะตวั	และยงัมกี�รยกระดบัจ�กกองเปน็สำ�นกั	และเพ่ิมอตัร�ของนกัวชิ�ก�ร 

เพื่อเสริมคว�มต้องก�รที่ม�กขึ้น

 วางรากฐานพัฒนาฐานข้อมูล
	 สำ�หรับง�นท่ีทำ�ให้รู้สึกภ�คภูมิใจที่ได้ทำ�ประโยชน์	 คือก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูล	 

ผมได้พยายามพัฒนาข้อมูลที่เป็นระบบทางด้านระบบบัญชีประชาชาติได้สมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาคนทางด้านนี้ให้มีประสบการณ ์	 ซ่ึงก็ได้มีก�รดำ�เนินก�ร 

ต่อเนื่องกันม�จนถึงปัจจุบัน	 เป็นข้อมูลที่น่�จะเป็นประโยชน์ต่อก�รใช้ง�นด้�น 

ก�รว�งแผนและก�รว�งนโยบ�ยอย�่งม�ก	และดีใจม�กยิง่ขึน้เมือ่เหน็ว�่ได้มกี�รพัฒน� 

เพิ่มม�กขึ้น	 ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลท่ีใช้ท�งอินเทอร์เน็ต	 เพร�ะว่� 

นกัเศรษฐศ�สตรแ์ละนกัว�งแผนทีด่คีวรจะว�งแผนจ�กขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิหรอืว�่ใกลเ้คยีง

กับคว�มเป็นจริงม�กที่สุด	 และข้อมูลเหล่�นี้จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเร�ส�ม�รถที่จะ

เปรียบเทียบได้ในช่วงเวล�	 สถ�นที่	 และเปรียบเทียบระหว่�งประเทศ	 ซ่ึงข้อมูลโดดๆ	

ของประเทศใดประเทศหนึง่จะไมม่ปีระโยชนอ์ะไร	นอกจ�กนี	้เราไดเ้ขา้มาตรฐานสากล

ที่เป็นระบบมาตรฐานของยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

	 ระบบบัญชีประช�ช�ติครอบคลุมข้อมูลท�งด้�นเศรษฐกิจครบทุกด้�น	 เพร�ะมีตั้งแต่บัญชีเกี่ยวกับก�รผลิต	 ก�รใช้จ่�ย	 และร�ยได้	 เมื่อเร�

ผลติไดแ้ลว้	ยงัมแีหลง่ของเงนิทนุทีม่�ใชใ้นก�รผลิต	คอืทร�บร�ยละเอยีดของก�รผลิตว�่มต้ีนทนุเท�่ไร	จำ�หน�่ยเท�่ไร	นอกจ�กนีย้งัมีเรือ่งของบัญชี

ระหว่�งประเทศ	แสดงถึงก�รนำ�เข้�	ส่งออก	บัญชีเดินสะพัด	ซึ่งส�ม�รถจัดก�รกับข้อมูลก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ	ได้อย่�งครบวงจร	โดยก�รพัฒน� 
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ต่อไปเป็นบัญชีลูก	 สมมุติว่�เร�จะแก้ปัญห�ว่�มีผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งไร	 เร�ก็ไปตั้งเป็นบัญชีใหม่ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ 

ผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	 สามารถพัฒนาได้ทุกเรื่อง  

แม้กระท่ังเรื่องพลังงาน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพัฒนาระบบบัญชี

อะไรขึ้นมา

	 แม้ผมไปร่วมเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	(ปปช.)	ก็ส�ม�รถนำ�ไปเป็นพื้นฐ�น

ในก�รทำ�ง�นท�งด้�นปร�บปร�มก�รทุจริตได้	 คือ	 ก�รเข้�ถึงข้อ

เท็จจริง	 ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 ก�รไต่สวน	 เปรียบเหมือนเร�

เขียนโครงก�รเศรษฐกิจอย่�งเป็นตรรกกะวิทย�ว่�อะไรเกิดก่อน

เกิดหลัง	 ผมว่�ประสบการณ์จากสภาพัฒน์ 

ช่วยให้สามารถทำางานที่ ปปช. ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 พัฒนาการจัดทำา GDP รายไตรมาส   
 พร้อมพัฒนาข้อมูลอื่นๆ
	 ผมคลุกคลีกับกองบัญชีประช�ช�ติ

ม�น�นอย�กจะบอกน้องๆ	 ว่�	 เรื่อง	 GDP	

ร�ยไตรม�สเป็นเรื่องที่เข้�ใจย�กและเป็น

สิ่งที่สำ�คัญ	 คือ	 ตัว	 GDP	 นั้นเป็นเพียง

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้วัดอ�ก�ร	 บอกได้เพียงว่�อ�ก�รเป็นอย่�งนี้	 

มีอุณหภูมิเท่�นี้	 แต่บอกไม่ได้ว่�เป็นไข้เพร�ะอะไร	 ก�รให้ข่�ว 

อย่�ไปพูดเพียงตัวเลขตัวเดียว	 ต้องให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่�วว่�เรื่อง 

เหล่�นี้เป็นม�อย่�งไร	 ตั้งสมมุติฐ�นว่�อย่�งไร	 ได้ข้อมูลอย่�งไร	 

เมื่อตัวเลขออกม�แล้วแปลว่�อะไร

	 GDP	 ร�ยไตรม�สเป็นตัวเลขตัวหนึ่งในหล�ยๆ	 ตัว	 ที่จะชี้ 

ภ�วะท�งเศรษฐกจิเท�่นัน้	และผมคดิว�่เมือ่เวล�เร�เผยแพร่ตัวเลข	 

GDP	 ร�ยไตรม�ส	 ก็ควรจะช้ีแจงลักษณะของข้อมูลให้ชัดเจน	

เช่น	 สภ�พัฒน์ออกตัวเลขไปว่�ไตรม�สนี้มี	 GDP	 ร้อยละ	 ๘	 

แล้วไม่ได้บอกอะไรเลยว่�ได้ตัวเลขม�อย่�งไร	 บ�งคนไม่เข้�ใจ 

นำ�ไปพูดแบบผิดๆ	 ทำ�ให้สภ�พัฒน์เสียชื่อเสียง	 จึงต้องบอกที่ม� 

ที่ไปของข้อมูลและคว�มหม�ยของข้อมูลอย่�งชัดเจน	และบอกว่� 
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ประกอบกับมีก�รเห็นประโยชน์เห็นคว�มสำ�คัญ	 ก็ต้องรีบทำ�โดยเร็ว	 

แต่ก่อนหน้�นี้เร�ก็พย�ย�มทำ�

	 อย่�งไรก็ต�ม	 GDP	 ตัวเดียวคงไม่ส�ม�รถชี้นำ�ได้ว่�	 เศรษฐกิจ

จะเป็นอย่�งโน้นอย่�งนี้ได้	 ต้องไปสร้�งแบบจำ�ลอง	 (Model)	 ที่จะ

ส�ม�รถค�ดเด�ตอ่ไปข�้งหน�้ดว้ย	ตอ้งนำ�ขอ้มูลท�งด�้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ	

และวงจรธุรกิจม�พิจ�รณ�ประกอบร่วมกัน	 ตัวเลข	 GDP	 ร�ยไตรม�ส 

ตัวเดียวช่วยอะไรไม่ได้ม�ก	ต้องนำ�ม�ประกอบหล�ยตัว	

 ตั้งสำานักวิชาการในสภาพัฒน์
	 ง�นสภ�พัฒนต้์องใชข้้อมลูท�งวชิ�ก�รม�ก	ไมว่�่จะจ�้งใครใหท้ำ�

วจิยัใหก้ต็�ม	แต่บคุล�กรของเร�จำ�เปน็ตอ้งมคีว�มรูท้�งวชิ�ก�รม�กขึน้

ด้วย	เนือ่งจ�กเร�ต้องกำ�กบัและประส�นง�นเก่ียวกับวชิ�ก�รทีเ่ร�ไปจ�้ง

เข�ทำ�	 นอกจ�กนี้	 ยังต้องมีคว�มเข้�ใจในผลก�รวิจัยที่ได้ศึกษ�ม�และ 

นำ�ม�ใช้ประโยชน์ให้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กที่สุด	

ตัวเลข GDP รายไตรมาสนี้จะนำาไปชี้

เศรษฐกิจไม่ได้ ต้องนำาไปประกอบกับ

ข้อมูลหรือตัวเลขอื่นๆ ด้วย	 เมื่อบอก 

ผู้สื่อข่�วอย่�งชัดเจนแล้ว	เข�ก็จะเข้�ใจ	

ที่สำ�คัญเร�ต้องบอกว่�เร�ปรับตัวอะไร

บ้�งและต่�งกับตัวเก่�อย่�งไร	 ดังนั้น 

ต้องมีคว�มพร้อมในก�รเขียนท่ีม�ท่ีไป

ของข้อมูล	 และที่ผมอย�กจะบอก	 คือ	 

ไม่มีข้อมูลอะไรที่ดีที่สุด	 มีแต่ข้อมูลที่ดีกว่� 

และดีกว่�เรื่อยๆ	 ไม่มีวันเจอข้อมูลท่ีดี

ที่สุด	ต้องพัฒน�ข้อมูลไปเรื่อยๆ

	 เร�ตอ้งยอมรบัว�่ระบบเศรษฐกจิ 

ของประเทศตอนนี้เป็นระบบท่ีเปิดแล้ว	 

หรือเป็นไปต�มกระแสโลก�ภิวัตน์ 	 

ข้อมูลลักษณะร�ยปี ท่ี เร�ใช้อยู่นั้น 

ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ทันกับเหตุก�รณ์	 

เพร�ะก�รปรับท�งด้�นเศรษฐกิจ 

ในปจัจบุนันัน้ปรบัอย�่งรวดเรว็	ก�รดำ�ร ิ

ทีจ่ะทำ�เรือ่งร�ยไดป้ระช�ช�ตริ�ยไตรม�สไดค้ดิกนัม�น�นแลว้	แตถ่�มว�่ 

ทำ�ไมทำ�ไม่ได้สักที	 ก็ต้องกลับไปดูที่ระบบข้อมูลพื้นฐ�นของบ้�นเร�	 

ที่ใช้ตัวเลขท�งด้�นผลผลิต	 เพร�ะด้�นผลผลิตเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ 

ของประเทศ	ก�รทีจ่ะห�ขอ้มลูร�ยไตรม�สเปน็พืน้ฐ�นเพือ่จะม�คำ�นวณ	

GDP	ทำ�ได้ย�กม�ก	โดยเฉพ�ะด้�นเกษตร	

 ประเทศที่ทำา GDP ประสบความสำาเร็จ จะเริ่มต้นจากรายจ่าย 

จะต้องสำารวจรายจ่ายเป็นเดือนอยู่ตลอดเวลา	 เช่น	 เร�ส�ม�รถผลิต

อะไรขึ้นม�ได้ก็จะถ�มว่�ใครเป็นผู้บริโภคบ้�ง	 ส่งออกอย่�งไร	 บริโภค

ภ�ยในเป็นอย่�งไร	 บริโภคเป็นร�ยเดือนเป็นอย่�งไร	 ก็จะส�ม�รถทำ�	

GDP	ไดง่้�ย	แตข่องบ�้นเร�ทำ�ไดย้�ก	และยิง่ภ�พรวมของขอ้มลูพืน้ฐ�น

บ้�นเร�ไม่มีแผนร่วมกันว่�	 แต่ละกระทรวงจะรับผิดชอบทำ�เรื่องอะไร	 

ถ้�จะทำ�เป็นร�ยไตรม�ส	 ก็ต้องทำ�เป็นร�ยเดือนเหมือนกัน	 และคนท่ี

จะผลักดันเรื่องพวกนี้ได้ต้องมีบ�รมี	 มีงบประม�ณ	 ซึ่งยืดเยื้อม�น�น	
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	 เร�จงึเคยมนีโยบ�ยใหร้วมนกัวชิาการทีป่ระจำาอยูต่ามกองต่างๆ 

และตัง้เปน็สำานกัวชิาการ ทำาหนา้ทีป่ระสานงานทางดา้นวชิาการ และ

เขา้ไปรว่มปฏบิตังิานวจิยักบัทมีงานทีจ่ดัจา้ง	ซ่ึงจะชว่ยใหไ้ด้ประโยชน์

ม�กยิ่งขึ้น	 คือ	 ขณะที่เจ้�หน้�ที่เข้�ไปสัมผัสกับง�นวิจัย	 จะช่วยให้

ส�ม�รถดึงผลก�รศึกษ�หรือคว�มรู้จ�กง�นวิจัยม�ใช้ได้ทันที	ไม่ต้องรอ

เวล�จนโครงก�รวิจัยสำ�เร็จ	ซึ่งง�นวิจัยบ�งเรื่องมีคว�มย�กม�ก	ต้องใช้

ขอ้มลูและองคป์ระกอบทีห่ล�กหล�ย	จงึห�หนว่ยง�นทีจ่ะรบัทำ�ง�นวจิยั

ไดย้�ก	สภ�พฒันจ์งึควรดำ�เนนิก�รเอง	เชน่	ง�นวจิยัท�งด�้นก�รพฒัน�

ข้อมูลระบบบัญชีประช�ช�ติ	Input–output	เป็นต้น	

 สำานกัวชิาการนี ้ทำาหนา้ทีค่ลา้ยๆ กบัสถาบนัวจิยัเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย	(TDRI)	แต่ไม่ต้องลงทุนทำ�เองทั้งหมด มีจุดมุ่งหมายหลัก

ในการสร้างองค์ความรู้ และเจ้�หน้�ที่ที่ทำ�ง�นด้�นบริห�รม�น�น	 

ห�กมีปัญห�ก็ส�ม�รถสับเปลี่ยนตำ�แหน่งไปทำ�ง�นท�งด้�นที่ถนัดได้	 

หรือผู้ทำ�ง�นวิช�ก�รอยู่แล้วแต่ต้องก�รไปบริห�รง�นก็ส�ม�รถ 

ปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน	ซึ่งนโยบ�ยนี้น่�จะมีก�รผลักดันให้เกิดขึ้น	

 ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย
	 ในช่วงที่ผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 ได้ปรับปรุงห้องสมุดสภ�พัฒน์ที่อยู่

อ�ค�ร	๓	 ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	และยังมีเจตน�รมณ์ที่จะปรับปรุงห้องสมุด

โดยมโีครงก�รใหย้�้ยไปอยูท่ีอ่�ค�ร	๔	ทีต่ัง้อยูร่มิถนนหล�นหลวง	เพ่ือให้

โอก�สประช�ชนไดใ้ชบ้รกิ�รของหอ้งสมดุนีด้ว้ย	เปน็ก�รเผยแพร่คว�มรู้ 

ด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแก่ส�ธ�รณชน	

		 นอกจ�กนี	้อย�กใหป้รบัปรงุช้ันล�่งของอ�ค�ร	๔	ใหเ้ปน็มมุหนงัสอื  

(Government Book Corner) เพื่อเป็นสถานที่จำาหน่ายหรือแสดง

เอกสารราชการของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ที่ม�ใช้บริก�รห้องสมุด 

ส�ม�รถสั่งซื้อหนังสือได้	ซึ่งท่�นเลข�ธิก�รฯ	อำ�พน	ได้ส�นต่อให้แล้ว	

รำาลึกถึงท่านเลขาธิการฯ กฤช สมบัติศิริ
 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จที่ให้การสนับสนุนทั้งโดยทาง 

ตรงและทางอ้อม ที่ช่วยให้ผมสามารถวางระบบบัญชีประชาชาติ 

ให้แก่สภาพัฒน์ได้นั้นคือ ท่านเลขาธิการฯ กฤช สมบัติศิริ ผมมี 

ค ว � มผู ก พั น กั บ ท่ � น ม � ก	 

ท้ังเร่ืองง�นและเร่ืองส่วนตัว	 

และโดยส่วนตัวนั้น	 ท่�นเป็น 

อ � จ � ร ย์ ข อ ง ผ ม ที่ ค ณ ะ 

เศรษฐศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ 	 และ เมื่ อม� 

ทำ�ง�นที่สภ�พัฒน์	 นอกจ�ก 

ท�่นรองฯ ประกอบ จว๋งพานชิ  

ที่เป็นผู้บังคับบัญช�โดยตรง

แล้ว	 ท่�นเลข�ธิก�รฯ	 กฤช	 ยังเป็นผู้บริห�รอีกท่�นหนึ่งที่ให้ก�รดูแล 

และให้คว�มรู้แก่ผมม�ตลอด	 โดยท่�นได้มีส่วนแนะนำ�และสนับสนุน 

ให้ผมไปอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีประช�ช�ติที่ประเทศสหรัฐอเมริก� 

ดังที่กล่�วไว้ข้�งต้น	 ซึ่งในขณะนั้นท่�นเป็นหัวหน้�กองโครงก�ร 

เศรษฐกิจ	 ได้ไปดูง�นและเข้�หลักสูตรอบรมของธน�ค�รโลก	 

กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	ด้วย	ผมเลยได้ใกล้ชิดกับท่�นในช่วงนั้น

 ท่านเลขาฯ กฤช รับร�ชก�รที่สภ�พัฒน์ตั้งแต่เริ่มตั้งสำ�นักง�น	

โดยมีส่วนในก�รว�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑-๕ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการผลักดันให้มีการริเร่ิมจัดทำาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  

(Input-Output)	สำ�หรับผลิตภณัฑ์	๑๘๐	ส�ข�ก�รผลติ	โดยใหด้ำ�เนนิก�ร 

เป็นโครงก�รร่วมกันระหว่�งสภ�พัฒน์	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 และ	 

Institute	 of	 Developing	 Economy	 (IDE)	 ประเทศญี่ปุ่น	 โดยได้

ประก�ศใช้ต�ร�งปัจจัยก�รผลิตและผลผลิตประจำ�ปี	 ๒๕๑๘	 เป็น 

ครั้งแรก	 ซ่ึงต�ร�งนี้มีประโยชน์ต่อก�รว�งแผนม�ก	 เป็นการปรับปรุง
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วิธีจัดทำาข้อมูลสถิติเชิงเศรษฐกิจที่เป็นระบบมากที่สุดเป็นคร้ังแรก

ของประเทศไทย นับว่�ท่�นมีส่วนในก�รสร้�งสภ�พัฒน์ต้ังแต่ยังเป็น 

หน่วยง�นเล็กๆ	ให้ก้�วม�จนถึงทุกวันนี้

แนวคิดการปรับบทบาทและโครงสร้างสภาพัฒน์
	 เมื่อครั้งผมไปดูง�นก�รปฏิรูปที่ดินของประเทศไต้หวัน	ดร.ซุนยัดเซ็น  

เขียนไว้ว่�ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนจะสำ�เร็จต้องใช้เวล�	 ๑๐๐	 ปี	 

ทุกรัฐบ�ลก็ต้องส�นต่อง�นในพื้นที่	๓๕	ล้�นไร่ให้ครบ	ซึ่งแผนพัฒน�ฯ	

ไม่จำ�เป็นจะต้องมีระยะเวล�	๕	 ปีเสมอไป	 ตัวอย่�งเกี่ยวกับก�รปฏิรูป 

ก�รศึกษ�ทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนญู	ซึง่ไมไ่ดท้ำ�ง�่ยๆ	ระยะเวล�เพยีง	๔-๕	ป ี

ไมม่ที�งทำ�สำ�เรจ็	จึงควรแกไ้ขพระราชบญัญติัพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

 สภาพฒันค์วรปรบัปรงุแนวทางในการทำาแผนใหม้กีารกำาหนด

ระยะเวลาว่าเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งแผนบ�งแผนต้องเป็น

แผนระยะย�ว	 เช่น	 แผนเกี่ยวกับก�รปฏิรูปที่ดิน	 หรือก�รพัฒน�คน	 

เร�จะบอกได้ว่�	 ๕	 ปี	 จะพัฒน�คนอย่�งไร	 ๕	 ปีหลังคุณจะทำ�อะไร	 

ถ้�เป็นอย่�งนี้ผมว่�จะช่วยให้สภ�พัฒน์มีเป้�หม�ยที่ชัดเจน	 โดย 

การจัดทำาแผนระยะสั้น ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 

การบริหารของรัฐบาลแต่ละชุด	 ส่วนก�รช่วยรัฐบ�ลเกี่ยวกับนโยบ�ย

บรหิ�ร	เชน่	เรือ่งงบดลุของรฐัวสิ�หกจิยงัจำ�เปน็อยู	่เนือ่งจ�กรัฐวสิ�หกจิ

มีก�รลงทุนสูง

	 นอกจ�กนี้	 ควรเน้นเรื่องก�รว�งแผนส่วนรวม	 ซึ่งหม�ยถึง 

ก�รกำ�หนดภ�พรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอน�คต	 โดยก�รว�ง

นโยบ�ยก�รเงนิก�รคลงั	ก�รลงทนุ	อัตร�เงนิเฟอ้ท่ีเหม�ะสม	เม่ือกล่�วถงึ 

กรอบของก�รว�งแผนในร�ยส�ข�โครงก�รต�่งๆ	ผมอย�กใหส้ภาพฒัน์

ทำาหนา้ทีใ่นการพจิารณาวา่การลงทนุเหมาะสมตามแผนทีว่างไวห้รอื

ไม ่และจะทำาใหส้ถานการณก์ารเงนิการคลงัเปลีย่นแปลงไปมากนอ้ย

เพียงใด	ต้องคอยทักท้วงว�่จะทำ�ใหเ้กดิเงนิเฟอ้ม�กนอ้ยแคไ่หน	กระทบ

ตอ่ดลุบญัชเีดนิสะพดัหรอืไม	่สว่นในเรือ่งของก�รนำ�ไปปฏบัิตใินภ�พรวม

ในร�ยส�ข�	และวิเคร�ะห์โครงก�ร	ควรเป็นหน้�ที่ของกระทรวงต่�งๆ	

ซึ่งมีเจ้�หน้�ที่ดูแลอยู่แล้วม�กม�ย	

ฝากสภาพัฒน์... คงบรรยากาศการทำางานที่อบอุ่น 
เสริมสร้างการบริหารองค์กรแบบองค์รวม
	 เนื่องจ�กสภ�พัฒน์เป็นสำ�นักง�นที่เน้นด้�นวิช�ก�รเป็นหลัก	 

ในช่วงที่ท่�น	ดร.เสนาะ อูนากูล เป็นเลข�ธิก�รฯ	ผมได้รับมอบหม�ย 

ให้เป็นประธ�นในก�รตรวจสอบเกี่ยวกับระดับก�รศึกษ�ของบุคล�กร	 

พบว่�สภ�พัฒน์มีผู้ที่จบปริญญ�ตรีขึ้นไปประม�ณร้อยละ	 ๘๐	 

เพร�ะฉะนั้น	 จึงมีเจ้�หน้�ที่ระดับ	 ๓	 น้อยม�ก	 และประม�ณร้อยละ	

๗๐	 เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทและเอกจ�กต่�งประเทศ	 
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นับเป็นโครงสร้างที่จะนำาไปสู่บรรยากาศในการทำางานค่อนข้างที่จะต้องเบ็ดเสร็จ 

ในตัว	ที่เจ้�หน้�ที่ต้องเป็นทั้งนักวิช�ก�รและนักธุรก�รในเวล�เดียวกัน	

	 ผมคิดว่�	บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่สภ�พัฒน์ต่�งจ�กหน่วยง�นอื่น	เนื่องจ�ก

เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ มีประสบการณ์สูง ทำางานเป็นทีม

ดว้ยความเขา้ใจกนั อยูก่นัอยา่งพีอ่ยา่งนอ้ง มุง่ไปทีก่ารใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์

ที่ดีมีคุณภาพ	 และส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ์ที่ได้จ�กก�รทำ�ง�นไปใช้ได้เป็นอย่�งดี 

ห�กต้องย้�ยไปอยู่ที่อื่น

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ผมเห็นว่�สภ�พัฒน์ควรมีโครงสร้�งบุคล�กรให้เป็นระบบ

คล้�ยกับธน�ค�รแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงก�รต่�งประเทศ	 ที่มีก�รจัดหา

บุคลากรส่วนรวม แล้วจึงจัดลงในหน่วยต่างๆ ตามพื้นฐานงานของสภาพัฒน์  

เช่น	 ในด้�นก�รศึกษ�ภ�วะเศรษฐกิจ	 บัญชีประช�ช�ติ	 ก�รพัฒน�ร�ยส�ข�	 

ก�รวิเคร�ะห์โครงก�ร	แล้วให้ทุกคนได้มีโอก�สทำ�ง�นหมุนเวียนสำ�นักละ	๓	 เดือน	

เมื่อเห็นตรงไหนเหม�ะสมที่สุดจึงให้ทำ�ง�นตรงนั้น	 ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วนี้ 

เรียกว่�การบริหารจัดการองค์กรแบบส่วนรวม ไม่ใช่แต่ละส�ยง�นจัดก�รกันเอง

แบบแยกส่วน	

 ที่สำาคัญที่สุดจะต้องมีระบบการฝึกอบรมภายในองค์กร	 จัดสรรคนที่ 

เหม�ะสมไปฝึกอบรม	 หรือไปศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โท	 หรือปริญญ�เอก	 

และจัดครูม�สอนภ�ษ�อังกฤษ	 กรณีต้องก�รองค์คว�มรู้เฉพ�ะเรื่องก็ต้องจัดให้ 

เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหมุนเวียนอยู่เสมอ เพราะว่าวิชาการใหม่ๆ มีการ

พฒันาเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะเกีย่วกบัเรือ่งการวางแผนยทุธศาสตร์

เศรษฐกิจและสังคม	 จึงควรส่งเสริมให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในด้�นนี้ม�กยิ่งขึ้น	 

รวมทั้งต้องห�ประสบก�รณ์จ�กประเทศต่�งๆ	 ทั้งประเทศที่พัฒน�แล้วหรือที่

กำ�ลังพัฒน�ว่�มีก�รว�งแผนกันอย่�งไร	 เพ่ือเป็นก�รปูพื้นฐ�นให้ส�ม�รถทำ�ง�น

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พในส�ข�ที่ตนเองกำ�ลังทำ�ง�นอยู่	 หรือเพื่อก�รทำ�ง�น 

ในระดับสูงที่กำ�ลังจะก้�วขึ้นไป	

กำาหนดจุดยืน... นำาสู่ความเข้มแข็งของสภาพัฒน์
	 ส่ิงทีเ่ปน็จดุออ่นของสภ�พฒันค์อืก�รบรหิ�ร	ผมอย�กใหป้รบัใหม	่ในชว่งทีร่ฐับ�ลใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รปฏริปูประเทศ	รวมถงึปฏริปูระบบร�ชก�ร	 

ควรใช้โอก�สนี้ปฏิรูปสภาพัฒน์ วางระบบสภาพัฒน์ว่าจะทำางานอะไรและอย่างไรในอนาคต เป้าหมายของสภาพัฒน์จะไปอยู่ตรงไหน  

ผมตอบไม่ได้	 ต้องพิจ�รณ�ว่�บุคล�กรที่มีอยู่ปัจจุบันและก�รจัดองค์กรเป็นไปเพื่อเป้�หม�ยที่ตั้งไว้หรือไม่	 ถ้�ไม่ใช่ต้องกล้�ที่จะปรับ	 

เช่น	 สำ�นักหรือกองต่�งๆ	 ห�กไม่จำ�เป็นหรือไม่ดีควรยกเลิก	 รวมถึงก�รจัดคนใหม่	 คนที่ไม่เหม�ะสมเร�ก็จับโยกย้�ย	 ซึ่งก�รจะทำ�ได้ทั้งองค์กร 

ต้องยอมรับร่วมกัน	
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	 นอกจ�กนี้	 ไม่รู้เป็นคว�มผิดของบุคล�กรหรือผู้นำ� 

ที่ผ่�นม�	 สมัยผม	 ผู้บริห�รทำ�ง�นภ�ยนอกสำ�นักง�นม�ก 

เกินไป	 จนไม่มีเวล�คิดเรื่องบริห�ร	 ผมเคยสำ�รวจและ 

ทำ�สถิติ	ตั้งแต่ผู้อำ�นวยก�รกองขึ้นไปจนถึงผู้ช่วยเลข�ธิก�รฯ	

ร้อยละ	 ๘๐	 ออกไปประชุมข้�งนอกร้อยละ	 ๒๐	 กลับม� 

โทรศัพท์กับรับแขกแทบไม่มีเวล�ในก�รบริห�ร	 หรือมี

แต่น้อยม�ก	 ซึ่งโดยแท้จริงแล้วนักบริหารต้องคิดทั้งวัน  

อะไรเปน็จดุออ่นจดุแขง็	จะบรหิ�รง�นและดูแลลกูนอ้งอย�่งไร	 

รวมไปถึงก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร	 ต้องมีข้อกำ�หนด	 หรือ 

Term	 of	 Reference	 ของแต่ละง�นให้ชัดเจน	 อะไรเป็น 

หน้�ทีข่องใคร	ไมใ่ชว่�่พอรูเ้ป็นหน�้ท่ีของใครคอ่ยเรยีกประชมุ	 

เนื่องจ�กสภ�พัฒน์เป็นหลักในก�รประชุมทุกเรื่อง	 ผมคิดว่� 

ประเทศไทยมีก�รประชุมและคณะกรรมก�รม�กที่สุดในโลก	 

ซึง่มคีนทีท่ำ�ง�นอยูใ่นองคก์รระหว่�งประเทศเคยยนืยนัว่�ม�

ขอพบผูบ้รหิ�รประเทศไทยไมเ่คยไดพ้บ	ม�ทไีรท�่นออกไปประชมุทกุท	ี

ซึ่งรวมถึงตัวผมด้วย	

	 เมื่อครั้งที่ผมเป็นหัวหน้�ฝ่�ยอุตส�หกรรม	 ผมพย�ย�มทำ�

ต�มระบบท่ีผมคิด	 อยู่กองบัญชีประช�ช�ติ	 เรียกว่�เฝ้�หลักอยู่แล้ว	 

ไมไ่ดไ้ปประชมุกบัใครเข�ข�้งนอก	เพร�ะฉะนัน้	จะใชก้�รประชมุทีเ่รียกว�่	 

Technical	Staff	บ่อย	หรือทุกวัน	ในช่วงบ่�ยเป็นช่วง	Coffee	Break	 

เร�จะเรยีกประชมุ	Staff	ว�่วนันีไ้ปไหนม�	เปน็อย�่งไร	ประม�ณ	๔	โมงเยน็	 

ดืม่ก�แฟและคยุกนั	ใหค้ว�มเป็นกนัเอง	ทำ�ง�นเปน็ทมี	อะไรดไีมด่กีพ็ดูกนั	 

ทำ�ให้ใกล้ชิดสนิทสนมกัน	 พยายามทำาให้รู้สึกว่าเราทำางานเป็น  

Team Work เราคือพี่น้อง	 เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัว	 เรื่องง�นก็ 

เรื่องง�น	

	 ผมได้ทร�บว่�มีก�รจัดก�รประชุมเพ่ือระดมคว�มคิดเห็น 

กลุ่มอดีตผู้บริห�รและผู้บริห�รในปัจจุบันของสภ�พัฒน์	 และ 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในด้�นต่�งๆ	 เกี่ยวกับบทบ�ทหน้�ที่ของ	 สศช.	 

เมือ่เดือนกนัย�ยน	๒๕๕๘	เปน็ก�รสมัมน�ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคว�มจรงิใจ 

ทีจ่ะคยุกนั	มคีว�มหว่งใยสภ�พฒัน	์ยอมรบัก�รเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้	 

ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ	 ให้เป็นทัศนคติที่ดีต่อกัน	 มองโลก 

ในแง่ดี	 ผมคิดว่�ห�กมีโอก�สได้ศึกษ�และปฏิบัติได้แม้เป็นบ�งส่วน 

ต�ม	 “ปฏิญญาเขื่อนเขาแหลม” ซึ่งเป็นเหมือนตำาราว่าประชาคม 

สภาพัฒน์ควรจะปฏิบัติอย่างไร ให้มีคว�มเชื่อมั่นในก�รทำ�ต�ม 

ปฏิญญ�นี้	 จะช่วยสร้�งสภ�พัฒน์ให้มีคว�มเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น	 

เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป	 และเป็นองค์กรหลักเพื่อเสริมสร้�งภ�คี 

ก�รพัฒน�ท้ังภ�ครัฐและเอกชน	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้�งให้คนสภ�พัฒน์ 

มีคว�มรักและภ�คภูมิใจในองค์กร

	 ในท้�ยที่สุด	การจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสภาพัฒน์ 

เราต้องไมแ่พอ้ำานาจของนกัการเมอืงตอ้งเอาความดสีูก้บันกัการเมอืง 

ให้ได้ อย่�ไปหลงใหลในอำ�น�จของนักก�รเมืองนัก	 เร�ต้องทำ�ง�น 

เพื่อสภ�พัฒน์ของเร�	
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕)
ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนฯ ๙ น้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

นำ�ท�งก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มสมดุลอย่�งยั่งยืน

สรรเสริญ วงศ์ชะอมุ่

	 “...นิยาม	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”...	พระองค์ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน	

และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาพัฒน์นำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติของสำานักงานฯ	 และทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนทั่วไป...	

	 แผนฯ	 ๙	 จะต้องวางแผนฯ	 ไปสู่ความยั่งยืน	 โดยยึดแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	  

เปน็หลักคดิทีไ่มป่ระมาท	ใช้ปญัญาพจิารณาอยา่งมเีหตผุล	ทีส่ำาคญัคอืมหีลกัในการดำาเนนิชีวติ	พจิารณา

ลดความโลภให้น้อยลง	หากดำาเนินการได้	ชีวิตก็จะมีภูมิคุ้มกัน	ลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่างๆ…

	 ทีผ่มชอบสถาบนันีม้ากเนือ่งจากเปน็หนว่ยงานกลางท่ีสำาคัญ	ไม่มีความกดดนัทางการเมอืง	สามารถ

วางตัวเป็นกลางได้ดี...	 สุดยอดของการพัฒนา	 คือทำาให้ประชาชนส่วนรวมหรือส่วนใหญ่	 มีการอยู่ดี 

กินดี	พอมีพอกิน...”



วิเคราะห์เหตุแห่ง “วิกฤตต้มยำากุ้ง” 
	 ก่อนที่ผมจะก้�วขึ้นม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์เพียง 

	๒	ปี	 เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญห�วิกฤตเศรษฐกิจ	อันเป็น 

ผลม�จ�กเศรษฐกจิฟองสบูแ่ตก	ซึง่เริม่เกดิจ�กประเทศไทย	จงึถกูเรยีกว�่  

“วิกฤตต้มยำากุ้ง” ผลเสียห�ยทำ�ให้สถ�บันก�รเงินและธุรกิจหล�ย

กิจก�รของไทยต้องปิดกิจก�ร	รัฐบ�ลต้องลอยค่�เงินบ�ท	และกู้ยืมเงิน

จ�กต�่งประเทศม�ฟืน้ฟเูศรษฐกจิ	จ�กวกิฤตท�งก�รเงินคร้ังนี	้ทำ�ใหต้้อง

มกี�รปรบัแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๘	ในทนัท	ีโดยใหค้ว�มสำ�คญัในก�รฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจ	สถ�บันก�รเงิน	และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	

 สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งช�ติ	 ลำ�ดับที่	 ๑๑	 ขณะที่ท่�นได้รับพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร

สภ�พัฒน์	 ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับก�รแก้ไขปัญห�	“วิกฤตต้มยำากุ้ง”	 ด้วยคว�มส�ม�รถท่�น

ได้นำ�พ�สภ�พัฒน์ให้เข้�ไปร่วมแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	 และพลิกวิกฤตให้เป็นโอก�ส	 โดยท่�นและ

ศาสตราจารย ์ดร.สปิปนนท ์เกตทุตั ไดอ้ญัเชญิ	“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	ม�เปน็ปรชัญ�

นำ�ท�งในก�รพัฒน�ประเทศ	 ด้วยคว�มเห็นพ้องต้องกันจ�กก�รระดมคว�มคิดตัวแทนประช�ชน 

จ�กทุกภ�คส่วนและทุกกลุ่มอ�ชีพทั่วประเทศในก�รจัดทำ�แผนฯ	๙

	 ภ�ยหลังล�ออกจ�กร�ชก�รท่�นได้ทำ�ง�นกับภ�คเอกชน	 อ�ทิ	 ประธ�นคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ	บรษิทั	ด	ิเอร�วณั	กรุป๊	จำ�กดั	(มห�ชน)	ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 

บริษัท	 เทเวศประกันภัย	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ประธ�นกรรมก�ร	 บริษัทหลักทรัพย์	 บัวหลวง	 จำ�กัด	

(มห�ชน)	 และประธ�นกรรมก�ร	 บริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดว�นซ์	 เทคโนโลยี	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 และ 

ช่วยง�นในมห�วทิย�ลยั	อ�ท	ิเปน็ทีป่รกึษ�สถ�บนัวจิยัสงัคมและเศรษฐกจิ	มห�วทิย�ลยัธรุกจิบณัฑติย	์ 

ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ศ�สตร�ภชิ�น	ส�ข�เศรษฐศ�สตร์พัฒน�เงินทนุฯ	คณะเศรษฐศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	และอ�จ�รยพ์เิศษในหลกัสตูร

ปริญญ�โท	ภูมิสังคมอย่�งยั่งยืน	มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่

	 นอกจ�กนี้	ท่�นได้รับเชิญให้เข้�ร่วมรัฐบ�ล	พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในตำ�แหน่งรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	 โดยท่�น

ได้สร้�งประโยชน์ให้แก่ประเทศช�ติอีกหล�ยประก�ร	 เช่น	 ก�รว�งแนวท�งก�รพัฒน�ระบบก�รขนส่ง	 สู่ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน	 

ก�รแก้ไขปัญห�ผลกระทบท�งเสียงของสน�มบินสุวรรณภูมิ	และก�รปรับวิธีก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยก�รเดินอ�ก�ศ	เป็นต้น

	 จ�กก�รประเมินปัญห�และห�ส�เหตุของวิกฤตครั้งนี้	 อ�จสรุป

เป็นภ�ษ�ง่�ยๆ	ได้ว่�เกิดจ�ก	“โลภ หลง โง่ โกง กัด” โลภ	คืออย�กมี 

อย�กได้	 อย�กรวยเร็ว	 ทำ�ให้ใช้จ่�ยเสี่ยงเกินตัว	 หลงไปว่�สิ่งที่ทำ� 

นั้นถูก	และทำ�ต�มๆ	กันไป	ขย�ยวงกว้�งขึ้น	โง่ คือไม่มีปัญญ�	ไม่มีสติ

ที่จะเหนี่ยวรั้งคว�มโลภได้	จึงส�ม�รถทำ�ทุกอย่�งได้แม้จะผิดกฎ	กติก� 

โกง คอืข�ดคว�มซือ่สตัยส์จุรติ	สว่นกดั คือแยง่ชิง	ปัดแขง้ปัดข�	ทะเล�ะ 

เพื่อแย่งอำ�น�จกัน	นี่คือสภ�พของสังคมบ�งส่วนก่อนเกิดวิกฤต

	 จะเห็นได้ว่�ปัจจัยประก�รแรกที่ก่อให้เกิดปัญห�ดังกล่�ว	 คือ	 

คว�มคิด	 ทัศนคติ	 ค่�นิยม	 และคว�มหลงผิดของคน	 ดังนั้น	 ต้องแก้
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ที่คนให้	 “คิดชอบ ทำาชอบ” ซึ่งแผนฯ	 ๘	 ได้ต้ังเป้�หม�ยม�ถูกท�ง

แล้วคือ	“พัฒนาคน” อีกปัจจัยหนึ่งคือกระแสโลก�ภิวัตน์ที่มีอิทธิพล 

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่�งกว้�งขว�ง	

ประกอบกับเป็นยุคของเทคโนโลยีก�รสื่อส�รและข้อมูลข่�วส�รที่ 

รวดเร็ว	 ทำ�ให้คนได้รับรู้สิ่งต่�งๆ	 โดยไม่รู้เท่�ทันว่�จะมีผลกระทบ

อย่�งไร	 รวมท้ังไม่ได้เตรียมป้องกัน	 หรือไม่ส�ม�รถปรับตัวได้ทันต่อ 

ก�รเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเป็นก�รข�ดภูมิคุ้มกันที่ดี

ประมวลพระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนิยาม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
	 จ�กบทเรียนครั้งนั้น	 เมื่อผมก้�วข้ึนม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร

สภ�พัฒน์ในปี	๒๕๔๒	ซึ่งเป็นช่วงที่กำ�ลังจะยกร่�งแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับท่ี	 ๙	 จึงเริ่มว�งแนวคิดก�รพัฒน�ซ่ึงถือว่� 

เป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รว�งร�กฐ�นให้กับประเทศ 

พัฒน�สู่คว�มเข้มแข็งและยั่งยืน	 โดยได้มีก�รห�รือในคณะกรรมก�ร 

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 	 หรือคณะกรรมก�ร

บริห�ร	 ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต	 เป็นประธ�นใน 

ขณะนั้น	 ต่�งเห็นพ้องกันว่�แผนพัฒน�ฯ	 ท่ีผ่�นม�ส่วนใหญ่เน้น 

ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 ซึ่งมีคว�มเหม�ะสมในแต่ละช่วง 

เวล�นั้นๆ	

	 ดังนั้น	นอกจากต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ต้องพัฒนาทางด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลสู่ความยั่งยืน และ

พัฒน�โดยยึด	“คนเป็นศูนย์กลาง”	อย่�งต่อเนื่องจ�กแผนฯ	๘	รวมทั้ง

ยงัไดม้กี�รพดูถงึเรือ่งก�รยกระดบัก�รพฒัน�คนทัง้ด�้นคุณภ�พชีวติและ

วิถีก�รดำ�เนินชีวิต	เมื่อคนดีและระบบดีแล้ว	เศรษฐกิจจะประสบปัญห� 

ที่ไม่รุนแรงม�ก	 ซึ่งเมื่อวิเคร�ะห์ในเชิงลึกพบว่�	 จนถึงปัจจุบันนี้

ปัญห�หลักของประเทศคือปัญห�ด้�นสังคมซึ่งมีม�น�นแล้ว	 รวมทั้ง 

เรือ่งกระแสโลก�ภวิตันซ์ึง่ทำ�ใหเ้ร�ไมม่ภีมูคิุม้กนัทีด่	ีดงันัน้	ก�รแกป้ญัห�

ต้องว�งพื้นฐ�นท�งด้�นสังคม	ด้�นก�รดำ�เนินชีวิต	และแนวคิดของคน	

	 นอกจ�กนี้	คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา หนึ่งในกรรมก�ร

บริห�รสภ�พัฒน์ขณะนั้น	 ได้ยกประเด็นว่�แผนพัฒน�ประเทศ 

ที่ผ่�นม�ยังไม่เคยมีก�รกล่�วถึงปรัชญ�นำ�ท�งในก�รพัฒน�ประเทศ

อย�่งชดัเจน	จงึมกี�รพดูถงึเรือ่งพระร�ชดำ�รสัเกีย่วกบั “เศรษฐกจิพอเพียง” 

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวที่ได้พระร�ชท�นในโอก�สต่�งๆ	 

เพือ่เตอืนสตปิระช�ชนคนไทยใหรู้จ้กัพอ	ไม่โลภม�ก	เป็นท�งเลอืกในก�ร 

ดำ�เนินชีวิตและแก้ปัญห�วิกฤต	 และได้ร่วมห�รือกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้�นต่�งๆ	 หล�ยท่�น	 ซ่ึงต่างเห็นพ้องกันว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่ง 

ที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการกำาหนด 

นโยบาย วางแผน และทำาแผนปฏิบัติการในทุกระดับ	 เพื่อนำ�ม�สู่ 
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คว�มรอดพน้วกิฤตก�รณท์�งเศรษฐกจิของประเทศ	 

และก�รดำ�รงชีวิตท่ีดีของคนในช�ติอย่�งยั่งยืน 

ต่อไป	 ประกอบกับในขณะนั้นมีบุคคลและ 

หน่วยง�น	 หล�ยฝ่�ยได้นำ�พระร�ชดำ�รัส 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงม�แปลคว�มหม�ยกัน 

อย่�งกว้ �งขว�ง	 จนเกิดคว�มคิด เห็น ท่ี  

หล�กหล�ยและแตกต่�งกันเป็นอันม�ก	ทำ�ให้ 

มีคว�มสับสนในท�งคว�มคิดเกิดขึ้นโดยทั่วไป

	 สำ�นักง�นฯ	 จึงได้จัดตั้งคณะทำ�ง�น 

กลุ่มหน่ึง	 มีศ�สตร�จ�รย์	 ดร.สิปปนนท์	 เป็น 

ประธ�น	 มีผมเป็นเลข�นุก�ร	 และเจ้�หน้�ที่ 

สภ�พัฒน์	 ร่วมศึกษาพระบรมราโชวาทและ 

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ เกี่ ยวข้อง กับเร่ืองพอเพียง ซึ่ งพบว่ � 

พระองค์ทรงมีพระบรมร�โชว�ทพระร�ชท�น 

แก่นิสิตมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์เกี่ยวกับ 

เรื่องดังกล่�วตั้งแต่วันที่	๑๘	กรกฎ�คม	๒๕๑๗	 

ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	

	 นอกจ�กนี้	 ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน 

ทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ จำานวนหนึ่ง 

มาร่วมกันวิเคราะห์ ประมวล กลั่นกรอง และ 

รอ้ยเรยีง พระบรมราโชวาทและพระราชดำารสั 

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 ก�รพึ่งพ�ตนเอง	 

คว�มยั่งยืน	 และคว�มสมดุลของก�รพัฒน�	 

ให้เป็นข้อคว�มที่กะทัดรัด	 มีคว�มชัดเจน	 

เพื่อเป็นกรอบคว�มคิดให้ทุกฝ่�ยมีคว�มเข้�ใจ 

ที่ถูกต้องและตรงกัน	 และส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติ 

ได	้เปน็นยิาม “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”  

โดยท่�นสิปปนนท์ได้เชิญ	ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์  

องคมนตร	ีรว่มเปน็ทีป่รกึษ�ดว้ย	และท�่นไดน้ำ� 

ข้อคว�มนี้ขึ้นกร�บบังคมทูลพระกรุณ�ขอ 
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พระร�ชท�นพระบรมร�ชวินิจฉัย	ซึ่งพระองค์ได้ 

ทรงพระกรณุาปรบัปรงุแกไ้ขพระราชทาน และ 

พระราชทานพระบรมราชานญุาตใหส้ภาพฒัน์

นำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติของสำานักงานฯ และ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

ต�มที่ขอพระมห�กรุณ�ฯ	 เมื่ อวันที่ 	 ๒๙	

พฤศจิก�ยน	 ๒๕๔๒	 สภาพัฒน์จึงได้น้อมนำา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา

นำาทางในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นำาทางการพัฒนาประเทศ 
ในแผนฯ ๙
	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก 

ที่เข้�ใจง่�ยๆ	คือ	“๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” ๓ ห่วง 

ได้แก่	ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และ 

การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง	 

และ	 ๒	 เงื่อนไขที่สำ�คัญคือ	ความรู้คู่คุณธรรม  

ซึ่ งในนิย�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกคำ�มีคว�มหม�ย	 ถ้�พิจ�รณ�อย่�งถ่องแท้ 

และลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่�	 เศรษฐกิจพอเพียง	 

ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	 แต่เป็นเรื่อง 

ก�รดำ�เนนิชีวติท่ีควรนำ�ม�พจิ�รณ�เป็นท�งเลือก

ให้เหม�ะสม	 เป็น “วิถีชีวิตไทย” ที่ควรนำ�ไป

ประพฤติปฏิบัติ	ให้คนรู้จัก “พอ” 

	 เงือ่นไขทีส่ำ�คัญทีจ่ะนำ�แนวคิดนีไ้ปปฏบัิติ

ได้ดีนั้น	 นั่นหม�ยถึงว่�เราจะต้องปรับความคิด 

และวิถีชีวิต โดยดำาเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบ

ของความพอเพียง ไม่โลภ	 ไม่ทำ�อะไรที่เกินตัว	 

วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นสอนให้เร�รู้ว่�ไม่ควร
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ทำ�อะไรเกินตัว	 และควรมีคว�มซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง	 ก�รทำ�ในสิ่งที่ 

ไม่ถูกต้อง	 นำ�เงินในอน�คตม�ใช้ม�กจนเกินคว�มพอดีเป็นเหตุให้เกิด

วิกฤต	 ดังนั้น	 เร�ต้องพัฒน�ตนเองให้มีคว�มรู้	 คือรอบรู้	 รอบคอบ	

ระมัดระวัง	 และต้องเป็นคนท่ีมีพื้นฐ�นคุณธรรมที่ดี	 คือ	 ซ่ือสัตย์สุจริต	

มีคว�มขยัน	มีคว�มอดทน	และมีจิตใจที่เอื้ออ�ทร	

 “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นคติเตือนใจสำาหรับประชาชน 

ชาวไทย ตลอดจนประช�กรโลก	 ซึ่งเมื่อหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียงได้รับก�รเผยแพร่สู่ส�ธ�รณชน	 รวมถึงต่�งประเทศอย่�ง 

กว้�งขว�ง	ต่�งประจักษ์ว่�	ห�กปฏิบัติได้ต�มแนวปรัชญ�นี้จะส�ม�รถ 

ดำ�เนินชีวิตไปสู่ก�รพึง่พ�ตนเองไดม้�กขึน้	ประเทศกจ็ะพฒันากา้วหนา้

ไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนได้ 

 สภาพัฒน์จึงได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

ปรัชญานำาทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ โดย

เริ่มจ�กกระบวนก�รจัดทำ�แผนฯ	 ซึ่งใช้แนวท�งและหลักก�รเดียวกัน

กับแผนฯ	๘	ที่ท่�น	ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ริเริ่มไว้	คือเปิดโอกาสให้

ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนฯ 

อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งขย�ยวงกว้�งขึ้น	ให้มีตัวแทนประช�ชนจ�ก

ทุกภ�คส่วน	ในทุกส�ข�อ�ชีพ	รวมทั้งกลุ่มศ�สน�	กลุ่มก�รเมือง	และ 

กลุ่มคนพิก�ร	 ท้ังในระดับจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัด	 (จำ�นวนจังหวัดใน 

ขณะนั้น)	 ระดับอนุภ�ค	 และระดับประเทศ	 เพื่อให้เป็นแผนฯ	 ของ 

ประช�ชนอย�่งแทจ้รงิ	โดยมปีระช�ชนเข�้รว่มกระบวนก�รรวมประม�ณ	 

๒๐,๐๐๐	คน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญ�ชี้ถึงแนวท�งก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประช�ชนในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	

ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 

เพื่อก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์	ความพอเพียง หม�ยถึง	ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อก�รมีผลกระทบใดๆ	อันเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน	ทั้งนี้จะต้องอ�ศัย 

ความรอบรู ้ความรอบคอบ	และความระมดัระวงัอย�่งยิง่	ในก�รนำ�วชิ�ก�รต�่งๆ	ม�ใชใ้นก�รว�งแผนและก�รดำ�เนนิก�รทุกขัน้ตอน	 

และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้�งพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ	 

ใหมี้สำ�นกึในคณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติ	และใหม้คีว�มรอบรูท้ีเ่หม�ะสม	ดำาเนนิชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีต ิปญัญา  

และความรอบคอบ	เพือ่ใหส้มดลุและพร้อมต่อก�รรองรับก�รเปล่ียนแปลงอย�่งรวดเร็วและกว�้งขว�งทัง้ด�้นวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดลอ้ม	

และวัฒนธรรมจ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี

 ประมวลและกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งพระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดำารัสอื่นๆ โดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำาไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป  

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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	 ผูเ้ข�้รว่มประชมุต�่งเหน็ว�่ก�รพฒัน�ประเทศทีผ่�่นม�	เร�มุง่แต่ 

พย�ย�มทำ�ให้อัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจอยู่ในอัตร�ที่สูง	 

แตไ่มค่ำ�นงึถงึคว�มสมดลุในก�รพฒัน�และสร�้งภมูคิุม้กนัใหก้บัประเทศ	

เมื่อเกิดวิกฤตผู้คนพ�กันเดือดร้อน	 ก�รเจริญเติบโตมีแต่ด้�นปริม�ณ 

แตก่�รพฒัน�ใหม้คีณุภ�พและเสถยีรภ�พนัน้ลดลง	ซ่ึงไมส่�ม�รถพัฒน� 

สู่คว�มยั่งยืนได้	

	 เพร�ะฉะน้ัน	แผนฯ ๙ จะตอ้งวางแผนฯ ไปสูค่วามยัง่ยนื โดยยดึ

แนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นหลักคิดที่ไม่ประม�ท	

ใช้ปัญญ�พิจ�รณ�อย่�งมีเหตุผล	 ที่สำ�คัญคือมีหลักในก�รดำ�เนินชีวิต	

พจิ�รณ�ลดคว�มโลภใหน้อ้ยลง	ห�กดำ�เนนิก�รได	้ชวีติกจ็ะมภีมูคิุม้กนั	

ลดคว�มเสี่ยงจ�กผลกระทบต่�งๆ	 ซึ่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรับสั่งนั้นหม�ยคว�มว่�	หากต้องการให้

เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้ว จำาเป็นต้องให้

คนส่วนใหญ่พอมีพอกิน มีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งก่อน และกระจายการ

พัฒนาที่ทั่วถึง เป็นขั้นเป็นตอน ก็จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้

	 นอกจ�กนั้น	 เร�ยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็นผ่�นท�งจดหม�ย	 และ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-Mail)	มีคนไทยเขียนม�จ�กรัฐแคลิฟอร์เนีย	

สหรัฐอเมริก�	 และจ�กกรุงปักกิ่ง	 ประเทศจีน	 ซึ่งโดยสรุปแล้วมี 

คว�มคิดเห็นสอดคล้องกันคือ	 อยากเห็นสังคมไทยดีข้ึนใน ๓ ด้าน  

โดยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ

สังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

ชุมชนเข้มแข็งนำาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ในขณะเดยีวกนัเร�ตอ้งสร�้งคว�มเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชน	เพือ่ชว่ยลด

ชอ่งว�่งระหว�่งสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท	ในแผนฯ ๙ จงึใหค้วามสำาคญั

กับการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งต่อเนื่องจากแผนฯ ๘	 ก�รทำ�ให้ชุมชน 

เข้มแข็ง	 คือให้เข�คิดเอง	 ทำ�เอง	 เข้�ไปว�งแผนเอง	 และแก้ปัญห� 

ด้วยตัวเอง	คือ	ทำ�แผนจ�กล่�งขึ้นข้�งบน	ชุมชนที่พูดถึงหม�ยถึงองค์กร

ก�รปกครองระดบัหมูบ่�้นและตำ�บล	ซึง่กระจ�ยอยูใ่นประเทศประม�ณ	

๗๐,๐๐๐	หมูบ่�้น	เมือ่ชมุชนสว่นใหญเ่ข้มแข็งและมคีวามเช่ือมโยงผนกึ

ความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างชุมชนต่างๆ ก็จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ชว่งนัน้มชีมุชนทีม่คีว�มเข็มแขง็หรอือยูใ่นข�่ยท่ีกำ�ลังพฒัน�ใหเ้กิด

คว�มเขม้แขง็ขึน้หล�ยชมุชน	แตย่งัมีไม่ม�กพอเม่ือเทยีบกับจำ�นวนชมุชน

ทีม่อียูท่ัว่ประเทศ	“ชุมชนไมเ้รียง” ซึง่ตัง้อยูท่ีต่ำ�บลไม้เรยีง	อำ�เภอฉว�ง	

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	เป็นชุมชนที่มีคว�มเข้มแข็งและถือเป็นตัวอย่�ง

ให้ชุมชนอื่นม�ศึกษ�นำ�ไปปฏิบัติต�ม	มีคุณประยงค์ รณรงค์	เป็นผู้นำ�ที่

มบีทบ�ทสำ�คญัในก�รดำ�เนนิก�รและผลกัดนัใหช้�วบ้�นเกิดก�รรวมตวั

กันเพื่อที่จะพึ่งพ�ตนเองให้ม�กขึ้น	 เริ่มจ�กกลุ่มเกษตรกรสวนย�งกลุ่ม

เล็กๆ	เมื่อปี	๒๕๒๗	
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	 ชุมชนไมเ้รยีงไดพ้ฒัน�กระบวนก�รเรยีนรูข้องคนในชมุชน	โดยม ี

การพัฒนาระบบข้อมูลในชุมชน วิเคร�ะห์ปัญห�และห�ท�งแก้ไข	 

สร้างระบบบริหารให้เกิดคว�มร่วมมือ	 ร่วมคิดร่วมทำ�	 และคว�ม

ส�มัคคีขึ้นในชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวท�งของปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	โดยชมุชนพย�ย�มพึง่พ�ตนเอง	พฒัน�คนใหม้คีว�มรู้	คว�มเพียร	 

มีจริยธรรม	เป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง	ที่สำ�คัญยิ่ง

คอื	ช�วชมุชนสว่นใหญม่คีวามตัง้ใจจรงิท่ีจะรว่มกนัแกป้ญัห�และพฒัน�

ชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น	 มีผู้นำาชุมชนหรือกลุ่มแกนนำ�เป็นที่ยอมรับ	 

มีกระบวนก�รให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในก�รจัดทำาแผนแม่บทชุมชน 

ซ่ึงมีลักษณะบูรณ�ก�รและเป็นแบบอย่�งวิธีก�รจัดทำ�แผนแม่บทที่ดี	

คือช�วชุมชนริเริ่มและจัดทำ�เอง	

ทั่วโลกต่างยกย่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 เรื่องปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับคำ�ช่ืนชมจ�กสำ�นักง�น

โครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ	(United	Nations	Development	

Program	:	UNDP)	ซึ่งได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�คนของประเทศไทย

ปี	๒๕๕๐	 เรื่อง	“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” และเผยแพร่

ไปทั่วโลก	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องใน 

โอก�สมห�มงคลสมัยทรงครองสิริร�ชสมบัติครบ	 ๖๐	 ปี	 โดยเมื่อ

วันที่	 ๒๖	 พฤษภ�คม	 ๒๕๔๙	นายโคฟี อันนัน	 เลข�ธิก�รองค์ก�ร

สหประช�ช�ติได้ขอพระร�ชท�นพระร�ชวโรก�สเข้�เฝ้�และทูลเกล้�

ทูลกระหม่อมถว�ยเหรียญ “Lifetime Achievement Award 

on Human Development”	 ซึ่งเป็นร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุด 

ด้�นก�รพัฒน�มนุษย์	 และกร�บบังคมทูลว่�	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพ�ะกับประเทศไทย	 แต่เป็นประโยชน์

กับทุกประเทศท่ีต้องก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 โดยร�งวัลนี้ 

ถว�ยแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หั ว เป็นพระองค์แรกและ 

พระองค์เดียว

 ในทัศนะของ UNDP ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 

ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อโลกในยุคปัจจุบัน ที่มีคว�มผันผวนท�ง 

เศรษฐกิจสูง	 มีปัญห�เกี่ยวกับคว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กร 

ธรรมช�ติและภ�วะโลกร้อนซ่ึงทวีคว�มรุนแรงขึ้นทุกขณะ	 โดย 

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเสนอแนวท�งสำ�หรับก�รพัฒน� 

ที่สมดุลและยั่ งยืน	 ซึ่ งถือเป็นท�งเลือกที่ โลกกำ�ลังมองห�เพื่อ 

ทดแทนแนวท�งก�รพัฒน�แบบไม่ยั่งยืนอย่�งที่เป็นอยู่ในขณะนี้	 

ในร�ยง�นฉบับดังกล่�วระบุว่�	 ท้ังปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ก�รพัฒน�คน	ต่�งใหค้ว�มสำ�คญัต่อคว�มเปน็มนษุย	์เนน้คว�มอยูด่มีสีขุ

ม�กกว�่คว�มรำ�่รวย	โดยมเีรือ่งคว�มยัง่ยนืเปน็หวัใจสำ�คญั	และเหน็ตรง

       กับการพัฒนาประเทศ
จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

84



กนัว่�ตอ้งให้คว�มสำ�คญัตอ่เรือ่งคว�มมั่นคงของมนษุย์และก�รส่งเสรมิ

ใหท้กุคนในสงัคมส�ม�รถทีจ่ะพฒัน�ไดเ้ตม็ทีต่�มศกัยภ�พของตน	และ

ท่ีโดดเด่นมากไปกวา่นัน้คอื ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงยงัเพิม่มติิ

การพัฒนาด้านพื้นฐานจิตใจและคุณธรรมของคน 

	 จนถึงขณะนี้	ได้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�คนระดับประเทศ 

ม�แล้วม�กกว่�	 ๔๐๐	 ฉบับใน	 ๑๓๕	 ประเทศทั่วโลก	 ร�ยง�นก�ร

พัฒน�คนของประเทศไทยฉบับใหม่นี้	 เป็นก�รมองปัญห�และแนวท�ง

ก�รจัดก�รที่มีคว�มโดดเด่นต่�งจ�กแนวท�งที่เคยมีม�ในอดีต	 โดย

ได้นำ�เสนอแนวพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับก�รพัฒน�ของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งนับเป็นคว�มพย�ย�มคร้ังแรก 

ที่ได้มีก�รนำ�เสนอปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตลอดจนแนวท�ง 

ก�รประยุกต์ใช้เผยแพร่ต่อผู้คนในประเทศต่�งๆ	ทั่วโลก

พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนด้วย 
“ธรรมาภิบาล” หรือ ระบบบริหารจัดการที่ดี 
	 สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รต�มแผนฯ	 ขึ้นอยู่กับรูปแบบก�รบริห�ร 

ของรัฐและประช�ชน	 จะใช้แผนฯ	 เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�หรือไม่	

ส่วนคว�มสำ�เร็จวัดในรูปแบบของอัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ

เป็นสำ�คัญ	โดยในระยะหลังเริ่มวัดเรื่องสังคมและคุณภ�พชีวิต	ซึ่งจนถึง

ทุกวันนี้ผมคิดว่�ต้องพัฒน�สังคมให้เข้มแข็งแล้วเศรษฐกิจจะเอื้อไปเอง	

	 ในคว�มเห็นของผม	 ก�รมุ่งให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและมี

คว�มสมดุล	นอกจ�กต้องเน้นที่ก�ร “พัฒนาคน” แล้ว	ต้อง “พัฒนา

คณุภาพชวิีต”	ดว้ย	ตอ้งพฒัน�คนใหม้คีณุภ�พ	มปีระสิทธภิ�พ	มสีำ�นกึ

ที่ดี	มีวินัย	มีคว�มรู้	มีคุณธรรมจริยธรรม	รวมถึงต้องพัฒน�สิ่งแวดล้อม

เพือ่ใหผู้อ้ยูอ่�ศยัมคีณุภ�พชวีติทีด่ขีึน้	ซึง่ในทีสุ่ดแล้วจะนำ�ไปสู่ก�รพ่ึงพ�

ตนเองอย่�งเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคมต่อไป

	 สิ่งที่เน้นในแผนพัฒน�ฯ	 ฉบับท่ี	 ๙	 คือต้องการปรับสังคม 

ของเราเป็นสังคมที่ยั่งยืน ส่วนเศรษฐกิจต้องดำาเนินการอย่างระมัดระวัง  

มีการเติบโตโดยต้องยึดหลักการ ๓ ประการดังกล่าว คือ พอประมาณ 

มเีหตุผล และมภีมูคิุม้กนั แตเ่นือ่งจ�กปัญห�ทีเ่กดิจ�กกระแสโลก�ภวิตัน	์ 

ทั้ ง เรื่องระบบทุนนิยมและวัตถุนิยม	 ทำ�ให้ เรื่องคว�มพอประม�ณ 

เป็นสิ่งที่ทำ�ได้ย�กขึ้น	 เนื่องจ�กขัดกับกิเลสของมนุษย์ที่มักเป็นไปต�ม
กระแส	เกดิคว�มฟุ้งเฟ้อ	ไมรู้่จักพอ	จนเป็นเหตใุหไ้ม่มีคว�มซือ่สตัยส์จุรติ	
ก่อให้เกิดปัญห�คอร์รัปชั่นซึ่งยังคงเป็นปัญห�สำ�คัญในสังคมปัจจุบัน	
	 เมื่อคนดีแล้ว	 ต้องมีระบบหรือก�รบริห�รจัดก�รที่ดีด้วย	 
จึงต้องเข้�ใจว่�ก�รบริห�รจัดก�รที่ดีคืออะไร	 ในส่วนของภ�คเอกชน	 
“การบรหิารจดัทีด่”ี	คอื	Corporate	Governance	หรอื	“บรรษทัภบิาล”  
คือ	 ในลักษณะเดียวกันกับส่วนภ�คร�ชก�รที่มี	“ธรรมาภิบาล” หรือ	 
Good	 Governance	 ซึ่งก็คือการกำากับดูแลกิจการให้เจริญก้าวหน้า  
หรอืภารกจิหนา้ที ่อยา่งมปีระสทิธิภาพ ดว้ยเง่ือนไขของความถกูตอ้ง 
โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ 
เป็นหลัก
	 ผมจำ�ได้ว่�ตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำ�กุ้ง	 ทำ�ให้ทุกฝ่�ยมีคว�มระมัด 
ระวงัม�กขึน้	เรือ่งหนึง่ทีผ่มขอชมเชยม�จนถงึทกุวนันีค้อื	ภ�คเอกชนมกี�ร
รวมกลุ่มข้ึนม�สร้�งส่ิงท่ีเรียกว�่ “บรรษทัภบิาลทีด่ ี(Good Cooperate  
Governance)” มีคุณชาญชัย จารุวัสตร์ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 (IOD)	 ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 
เป็นแกนนำ�	 ได้ว�งกฎกติก�ว่�บริษัทที่ มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี 	 
ต้องทำ�อย่�งไร	 และมีแนวท�งปฏิบัติอย่�งไร	 ตั้ งแต่ช่ วงนั้น 

จนกระทัง่ถงึทกุวนันี	้ภ�คเอกชนของไทยใหค้ว�มสำ�คญัตรงนี	้และส�ม�รถ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยออกม�ได้ดี	
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	 ในระยะหลงัเศรษฐกจิของไทยนอกจ�กก�รขบัเคลือ่นโดยภ�ครฐั 

ด้วยก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ตัวขับเคลื่อนสำ�คัญคือภ�คเอกชน	

ห�กบริษัทไม่ดีหรือไม่ได้เป็นบรรษัทภิบ�ลท่ีดี	 จะไม่ส�ม�รถก้�วหน้�

และตล�ดหุ้นจะไม่เติบโตได้ขน�ดนี้	 ภ�ยหลังที่ผมม�อยู่ภ�คเอกชน	

ผมมีคว�มมุ่งม่ันทำ�เรื่องบรรษัทภิบ�ลที่ดี	 ดูเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน	 

ตอ้งดำ�เนินก�รอย�่งระมดัระวงัและรอบคอบ	โดยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

ต้องพัฒน�คนให้เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 และคุณภ�พ	 กับระบบท่ีดี 

คือ	 ระบบที่มีประสิทธิภ�พ เมื่อคนดี ระบบดี ทุกอย่างจะเดินไปได้ดี  

ซึ่งเป็นการวางรากฐานไว้ในแผนฯ ๙ 

เริ่มพัฒนาจากระดับเล็กๆ... สู่การพัฒนาระดับประเทศ 
	 นอกจ�กนี	้แผนพฒัน�ฯ	ทีท่ำ�กนัม�สว่นใหญใ่ชอ้ยูใ่นภ�คร�ชก�ร	

ภ�คเอกชนนำ�ไปใชไ้ดบ้�้งเปน็เพยีงแนวท�ง	แผนฯ จะตอ้งเปน็เครือ่งมอื

ในการพัฒนา	 ให้หน่วยง�นภ�คร�ชก�ร	 ในแต่ละกระทรวง	กรม	กอง	

ตอ้งมีแผนปฏิบตัติอ่ไป	โดยตอ้งกำ�หนดทศิท�งว�่จะเดนิไปท�งใด	จะเปน็

เกษตรหรืออุตส�หกรรมแค่ไหน	 เพื่อจัดสรรงบประม�ณ	 และจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญ	ดังเช่นที่ภ�คเอกชนกำ�หนดว่�ต้องมีแผนธุรกิจ	โดยในแผน

ธุรกิจสิ่งแรกที่ต้องศึกษ�และระบุไว้คือ	 ทิศท�งประเทศจะเป็นอย่�งไร	

เน้นกลยุทธ์อะไร	 มีก�รจัดสรรงบประม�ณ	 เครื่องมือ	 และเทคโนโลยี

อย่�งไร	ต้องเขียนให้ชัดเจน	ไม่ใช่เขียนแบบสวยหรู	ซึ่งเร�เคยถูกวิจ�รณ์

ว่�เขียนแผนแล้วอยู่บนหอคอยง�ช้�ง	เก็บไว้ในลิ้นชักแล้วไม่ได้ทำ�ต�ม	

	 ในทำ�นองเดียวกัน	แผนพัฒนาฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ทุกระดับ แผนชุมชนเป็นแผนคว�มต้องก�รของประช�ชนในชุมชน

นั้นๆ	ว่�เข�ต้องก�รอะไร	ที่สำ�คัญต้องมีก�รตกลงกันว่�จะทำ�อะไรก่อน

หรือหลัง	 ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับใคร	 อย่�งไร	 ในคว�มคิดของผมสิ่งที่

สำ�คญัคอื	การพฒันาระดบัเลก็ๆ อนัไดแ้กร่ะดบัชุมชนและจงัหวัดใหด้ ี 

เมือ่ดแีละสอดคลอ้งกนัหมดทัง้ประเทศแลว้ ประเทศชาตกิจ็ะด ีแตด่งัที ่

กล่�วแล้วว่�	ขณะนี้แผนฯ	ไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่�งเดียว	ต้องเน้น 

เรื่องก�รพัฒน�คน	 พัฒน�สิ่งแวดล้อม	 ให้เกิดคว�มสมดุลด้วย	 ซึ่งใน 

แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับท่ี	 ๘	 และ	 ๙	 เน้นก�รพัฒน�ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ในทุกมิติ	 มีก�รขับเคลื่อนชุมชนหรือวิถีชีวิตชุมชนทั้งด้�นเศรษฐกิจ	 

สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และก�รบริห�รจัดก�ร	 โดยในชุมชนต้องเอื้อ 

ต่อก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง	ที่สำ�คัญคือ	“ชุมชนต้องพึ่งตนเองได้” 

การพัฒนาคนต้องเริ่มจากการสร้างเยาวชนที่ดี 
ด้วยแบบอย่างผู้ใหญ่ที่ดี
	 เมื่อผมออกจ�กร�ชก�รแล้ว	 ได้มีก�รดำ�เนินก�รขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจในสังคมกว้�งขว�งม�กขึ้น	

และนำ�คว�มคิดไปสู่ก�รปฏิบัติในระดับต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในปี	๒๕๔๖	สภาพัฒน์ได้จัดให้มีหน่วยงานภายในขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานทรัพย์สิน 
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ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมี	ดร.จิรายุ อิศรางกูร  

ณ อยธุยา เปน็ผูอ้ำ�นวยก�ร	ไดด้ำ�เนนิง�นในหล�ย 

รูปแบบในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง	เช่น	ก�รจัดประชุมสัมมน�

กบักลุม่บคุคลในหล�ยระดบัและหล�ยส�ข�อ�ชพี	

ก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจผ่�นท�งสื่อต่�งๆ	 ทั้งใน

รูปของสิ่งตีพิมพ์	ภ�พยนตร์	ก�รสัมภ�ษณ์บุคคล 

ที่ ดำ � เนิ นชี วิ ตต�มแนว เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง	 

ก�รประส�นกับหน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�	 ให้มี

ก�รเรียนก�รสอนในเรื่องนี้	 และสนับสนุนให้ 

ภ�คเอกชนนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 เป็นต้น	

รวมทั้งได้มีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติและขับเคลื่อน	

	 ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วประสบคว�มสำ�เร็จ

เปน็อย�่งด	ีโดยขึน้อยูก่บัปจัจยัหล�ยอย�่ง	คือต้องมแีกนนำ�ภ�คร�ชก�ร

และภ�คเอกชนที่ดี	 ต้องห�คนขับเคลื่อนที่มีคว�มเข้�ใจและมุ่งมั่น 

ทีน่ำ�แนวคดิไปตกีรอบในก�รปฏบิตัใิหอ้ยูใ่นร่องในรอย	ซ่ึงผมได้เข�้ไปม ี

ส่วนร่วมด้วย	เช่น	ในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม	

 การพัฒนาคนต้องเริ่มจากการสร้างเยาวชนที่ดี และผู้ใหญ่

ต้องดีด้วย คือ ครู ต้องสร้างครูให้เข้าใจแนวคิดเรื่องคุณธรรมที่ดี  

มคีวามซือ่สตัย ์สุจรติ มวีนิยั และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม	ดงันัน้	

โรงเรียนคุณธรรมปจัจยัทีส่ำ�คญัตอ้งมคีรู	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	ชมุชน	และ

มีสภ�พแวดลอ้มของโรงเรยีนเอือ้ตอ่ก�รสร�้งสิง่เหล�่นี	้องคป์ระกอบทัง้	

๕	นี้	ต้องมีคว�มเข้�ใจและขับเคลื่อนไปในทิศท�งเดียวกันจึงจะประสบ

คว�มสำ�เร็จ	

“สภาพัฒน์มีความเป็นกลาง” สิ่งประทับใจและสัมผัสได้ 
	 ผมถือกำ�เนิดเป็นข้�ร�ชก�รท่ีสภ�พัฒน์	 ต้ังแต่ระดับชั้นโทและ

อยู่ม�จนเกือบ	๓๐	ปี	จึงมีคว�มรักและเค�รพในสถ�บันนี้เป็นอย่�งม�ก	 

ที่ผมชอบสถาบันนี้มากเนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางที่สำาคัญ ไม่มี

ความกดดันทางการเมือง สามารถวางตัวเป็นกลางได้ดี ดังนั้นจะ

รกัษ�คว�มรูส้กึของคว�มเปน็กล�งนีไ้ดอ้ย�่งไร	ตอ้งว�งตวัของสภ�พฒัน ์

ใหเ้ปน็ทีน่�่เชือ่ถอื	เปน็ทีเ่ค�รพ	ในอดตีเวลาการเมอืงมปีญัหาจะวิง่มาหา 

สภาพัฒน์ทุกรัฐบาล ใช้สภาพัฒน์เป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ  

ทุกคนที่ทำางานที่สภาพัฒน์จะสัมผัสเรื่องนี้ได้ คนที่เป็นเลข�ธิก�ร 

สภ�พัฒน์ในช่วงนั้นหล�ยต่อหล�ยรัฐบ�ล	 เร�ได้เข้�ไปมีส่วนเขียน 

นโยบ�ยให้	 ดังนั้น	 ประเด็นของเร�ต้องรักษ�คว�มเป็นกล�ง	 และมอง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ

	 คำ�ว�่	“ความเปน็กลาง” หม�ยคว�มว�่อย�่งไร	เร�เป็นข�้ร�ชก�ร

ของประเทศไทย	ตอ้งทำ�เพือ่ประโยชนส่์วนรวมของประเทศ ความสำาคญั

ของการพัฒนา คือทำาให้ประชาชนส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ มีการอยู่ดี

กินดี พอมีพอกิน	 ปัญห�ของเร�ตอนนี้คือ	 ช่องว่�งระหว่�งคนรวยกับ

คนจน	 พัฒน�ไปยิ่งห่�งกันออกไป	 ต้องห�ท�งลดช่องว่�งนี้	 ไม่ใช่ดึง

คนรวยให้จนลงม�	 แต่ต้องทำ�ให้คนจนพอมีพอกิน	 มีคว�มสุข	 ไม่ใช่จน

จนกระทั่งไม่มีกิน	

แผนฯ ๙ สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด และอีกหลายผลงานที่ล้วน
สำาเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
	 ง�นท่ีทำ�ล้วนเป็นคว�มร่วมมือของข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่

สภ�พัฒน์	 ซึ่งผมถือว่�เป็นคว�มภ�คภูมิใจร่วมกัน	 โดยก�รจัดทำ�
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แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๙	 เป็นสิ่งที่ผมภ�คภูมิใจม�กที่ สุดที่ได้

อัญเชิญ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	 ม�เป็นปรัชญ�นำ�ท�งในก�รพัฒน�ประเทศ	 ซ่ึงผม

ได้พย�ย�มอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถในก�รจัดทำ�แผนฯ	๙	 ให้ดีที่สุด	 

เพ่ือให้เป็นแผนฯ	 ท่ีส�ม�รถว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ประเทศอย่�ง

ยั่งยืน	 ซึ่งแม้ว่�ผมจะล�ออกจ�กสภ�พัฒน์ในช่วงที่แผนฯ	๙	 เริ่ม

ประก�ศใช้	แตผ่มกไ็ดต้ดิต�มคว�มก�้วหน�้และก�รขบัเคลือ่นแผนฯ	

อย่�งใกล้ชิด	

	 นอกจ�กนี้	 ยังมีผลง�นอื่นๆ	 อีก	 ซึ่งจะให้บอกว่�เป็นง�น

ของใครโดยเฉพ�ะไม่ได้	 เนื่องจ�กโครงก�ร

ต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโครงก�รขน�ดใหญ่	

ได้มีก�รมองและว�งแผนไว้ในระยะย�ว	 โดย

อ�จจะเริ่มคิด	ว�งแผนในสมัยหนึ่ง	แต่อนุมัติ 

ในอีกสมัยหนึ่ง	 และเริ่มดำ�เนินง�นซึ่งกว่�จะ

เสร็จสิ้นก็อ�จจะอยู่ในอีกหล�ยสมัย	 จึงขอ

สรุปง�นในช่วงที่ผมเป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์

ที่สำ�คัญๆ	อ�ทิ

 การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
 มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
	 ผมจำ�ได้ว่�สภ�พัฒน์เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร 

คณะกรรมก�รบริห�รก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ	 ตั้งแต่ 

สมัย	ดร.เสนาะ อูนากูล	และ	ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม เป็นเลข�ธิก�ร 

สภ�พัฒน์	 ผมได้ติดต�มท่�นไปดูสน�มบินเกือบทั่วโลก	 เพื่อนำ� 

กลับม�พัฒน�สน�มบินดอนเมืองเรื่ อยม�จนถึงสน�มบิน 

สวุรรณภูมิ	ตอนนัน้ยงัข�ดคว�มชดัเจน	แตม่พีืน้ทีห่นองงเูห�่อยูแ่ลว้	 

ตั้งแต่สิงคโปร์ยังเป็นส่วนหน่ึงของม�เลเซีย	 จน	 ณ	 ปัจจุบันนี้ 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เจริญหนึ่งในสิบของโลกแล้ว	 อย่�งไรก็ดี	 

ก�รทำ�โครงก�รใหญ่จำ� เ ป็นต้องทำ�ต่อเนื่องกันหล�ยสมัย	 

ยกตัวอย่�งสนามบินสุวรรณภูม ิ 	 ผมไม่ใช่คนริเริ่ม	 มีม�ตั้งแต่ 

สมยั	ดร.เสน�ะ	และ	ดร.พสิฎิฐ	จนกระทัง่มกี�รออกแบบ	ผมจงึไดเ้ข�้ไป 

เกี่ยวข้องในเรื่องก�รออกแบบสน�มบินเพื่อจะดำ�เนินก�รก่อสร้�ง	
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ประธ�นกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติในขณะนั้น

เป็นประธ�นสรรห�	ท่านมีบทบาทอย่างมากในการวางระบบและวิธี

การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมและเป็น

ที่ยอมรับม�กที่สุด	จนส�ม�รถคัดเลือกสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�ฯ	๙๙	ท่�น

เปน็ชดุแรกเมือ่ป	ี๒๕๔๔	ซึง่เปน็ทีย่อมรบัของทกุฝ�่ย	โดยม	ีทา่นอานนัท ์ 

ปันยารชุน เป็นประธ�น	และผมเป็นเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติเป็นคนแรก	 โดยขณะนั้นยังเป็นส่วนง�นหนึ่งใน

สภ�พัฒน์	และได้แยกตัวออกไปตั้งสำ�นักง�นในภ�ยหลัง	

 การจัดตั้งธนาคารสมองสนองพระราชดำารัส 
	 คณะรัฐมนตรีภ�ยใต้ก�รนำ�ของ นายชวน หลกีภยั	น�ยกรฐัมนตรี

ในขณะนั้น	 ได้มอบหม�ยให้สภ�พัฒน์เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดตั้ง 

“ธนาคารสมอง” ตามพระราชดำารสัของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ในโอก�สเฉลิมพระชนมพรรษ�	๑๒	สิงห�คม	๒๕๔๓	ที่ทรง 

เห็นว่�	 เมืองไทยมีข้�ร�ชก�รที่เกษียณอ�ยุไปแล้วแต่ยังมีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ	อยู่เป็นจำ�นวนม�ก	ทำ�อย่�งไรจึงจะส�ม�รถดึงบุคล�กร

เหล่�นี้ม�ช่วยพัฒน�ประเทศได้	

	 สภ�พฒันจ์งึจดัตัง้	“ธนาคารสมอง”	ขึน้	เพือ่เป็นหนว่ยทะเบียนกล�ง 

มีหน้�ที่รวบรวมข้อมูล	 จัดทำ�บัญชีร�ยชื่อข้�ร�ชก�รที่เกษียณอ�ยุแล้ว	

และติดต่อขอให้ม�ร่วมเป็น “วุฒิอาสา” ซึ่งมีลักษณะเป็นอ�ส�สมัคร

 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
	 มีโครงก�รพัฒน�พื้นที่เฉพ�ะหล�ยแห่ง	แต่ที่สำ�คัญคือ โครงการ

พัฒนาพื้นท ี่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	 (Eastern	 Sea	 Board	 

Development	Program	:	ESB)	ซึ่งริเริ่มตั้งแต่สมัย	ดร.เสนาะ อูนากูล  

เป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 และดำ�เนินก�รจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จส้ิน 

รอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์เนือ่งจ�กยงัมกี�รสร�้งตอ่เพิม่เติม	ไมว่�่จะเปน็ถนน	หรือ

ก�รพัฒน�พื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้	(Southern	

Sea	Board	Development	Program	:	SSB)	ในสมัย	พลเอก ชาติชาย  

ชุณหะวัณ เป็นน�ยกรัฐมนตรี	 ท่�นเป็นคนริเริ่มไว้	 ต�มนโยบ�ย 

ทำ�สน�มรบให้เป็นสน�มก�รค้�	แล้วในสมัย	พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

เป็นน�ยกรัฐมนตรี	ม�ทำ�ต่อ	

 การประกาศข้อมูล GDP รายไตรมาสต่อสาธารณชน
 การนำาเสนอข้อมูล GDP รายไตรมาสต่อสาธารณชนเป็น 

ครัง้แรก	ตัง้แตเ่ดอืนมถุิน�ยน	๒๕๔๒	ซึง่ไดร้บัคว�มสนใจจ�กสือ่มวลชน

เป็นอย่�งดีในก�รประก�ศทุกๆ	 ครั้ง	 เนื่องจ�กแสดงให้เห็นถึงภ�วะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย	 ซึ่งมีผลต่อก�รตัดสินใจของรัฐบ�ลและ 

ด�้นธุรกิจ	หรอืแมแ้ตใ่นต�่งประเทศ	โดยสภ�พฒันไ์ดก้ำ�หนดปฏทินิก�ร

ประก�ศตัวเลขอย่�งเป็นท�งก�ร	 ทร�บว่�สื่อมวลชนจะติดต�มทุกครั้ง	 

ทำ�ให้ข้อมูลรวดเร็ว	มีประโยชน์ม�กขึ้น	จ�กเดิมที่นำ�เสนอเป็นร�ยปี	

 การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดแรก 
	 ในช่วงท่ีผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 ได้มีก�รจัดตั้ง	 “สภาที่ปรึกษา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ต�มท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	เพือ่ใหม้หีน�้ทีใ่หค้ำ�ปรกึษ�และขอ้เสนอ 

แนะตอ่คณะรฐัมนตรใีนปญัห�เกีย่วกบัเศรษฐกจิและสังคม	เพ่ือประโยชน ์

ในก�รดำ�เนินต�มแนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐ	และให้คว�มเห็นเกี่ยวกับ 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 และแผนอ่ืนๆ	 ต�มที่กฎหม�ย 

บัญญัติ	 ก่อนพิจ�รณ�ประก�ศใช้	 โดยหลักก�รคือให้ทุกอ�ชีพเข้�ม�

มีส่วนร่วมในด้�นก�รเสนอคว�มเห็นและเป็นที่ปรึกษ�แก่หน่วยง�นต่�งๆ	

	 สำ�หรับกระบวนก�รสรรห�สม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�ฯ	นั้น	สภ�พัฒน์

ได้มีบทบ�ทอย่�งม�กโดย	ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ซึ่งเป็น
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ที่ม�ช่วยถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญสู่ภ�คส่วนต่�งๆ	 ในสังคม	

ธน�ค�รสมองยังเป็นตัวกล�งในก�รประส�นระหว่�งวุฒิอ�ส�กับ

หน่วยง�น	 องค์กร	 หรือชุมชนที่ต้องก�รขอรับคว�มช่วยเหลือ	 โดย 

ผู้ขับเคลื่อนขณะนั้น	คือ คุณเพ็ญจา อ่อนชิต ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ย

และแผนง�น	(ตำ�แหน่งในขณะนั้น)	ผมได้รับทร�บว่�ก�รดำ�เนินง�น

ของธน�ค�รสมองตอ่เนือ่งม�จนถงึปัจจุบัน	โดยวฒิุอ�ส�ท่ัวทุกภมิูภ�ค 

ได้ร่วมกันสร้�งสรรค์ประโยชน์ให้แก่หน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ	 ม�กม�ย

บทบาทของสภาพัฒน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคต
	 	 ขณะนี้ประเทศต้องมีก�รปฏิรูปคือ	 ก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร	 

กฎ	 และกติก�ต่�งๆ	 ให้เกิดประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 ไม่ซำ้�ซ้อนกัน	 

แล้วค่อยม�ปฏิรูปด้�นอื่น	 ดังนั้น	 สภ�พัฒน์ต้องมีก�รปฏิรูป 

บทบ�ทตัวเองโดยก�รเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องสำาคัญ ๖ เรื่อง ได้แก่	หนึ่ง การวางแผนระยะยาว	 เพื่อว�งพื้นฐ�นที่ดีให้กับประเทศ	ผมคิดว่� 

ในอน�คตแผนฯ	ของเร�ซึ่งเป็นแผนระยะกล�ง	๕	ปี	จะมีคว�มสำ�คัญน้อยลง	เร�ควรจะทำ�แผนระยะย�ว	๑๐–๒๐	ปี	ที่เน้นว่�บทบ�ทของประเทศ 

จะไปในทิศท�งใด	 สอง เป็นหน่วยงานที่ชี้นำาและประสานงานให้เกิดการศึกษาวิจัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยสภ�พัฒน์ 

เป็นผู้กำ�หนดทิศท�งในก�รวิจัย	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รว�งแผนพัฒน�ในระยะย�วของประเทศ	

 สาม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

เ พ่ือนำ�ผลก�รประเมินม�สู่ก�รวิจัย	 

จัดระบบข้อมูล	 และใช้ประโยชน์ในก�ร

ว�งแผนระยะย�วตอ่ไป สี ่มหีนา้ทีจ่ดัทำา

บญัชหีลกัๆ ของประเทศ อ�ทิ	ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 Domestic	

Product	 :	 GDP)	 และต�ร�งปัจจัยก�ร

ผลิตและผลผลติ	(Input-Output	Table)	 

ห้ า  มี การพัฒนาระบบข้อมูลที่ ดี   

นำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดก�รพัฒน� 

ด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 

หก  เ ป็ นหน่ ว ย ง านที่ ใ ห้ ค ว าม รู้   

ให้คำาปรึกษา และประสานการพัฒนา

กับผู้ที ่เกี ่ยวข้องให้เกิดผลสำ�เร็จ	
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ฝากเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์จะต้อง “มองไกล ใจเปิดกว้าง”
	 ตั้งแต่ผมอยู่ในสภ�พัฒน์	 ผมให้ความสำาคัญกับเรื่องการพัฒนา 

เจา้หนา้ที ่โดยไดจ้�้งท่ีปรกึษ�ม�ประเมบุิคล�กร	มแีบบประเมนิบคุคลให ้

เจ้�หน้�ที่ประเมิน	 เพื่อจะได้รู้ว่�บุคล�กรหรือผู้ร่วมง�นมีคว�มถนัด 

ด้�นใด	 หรือมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่�งไร	 จะได้พัฒน�คนๆ	 นั้นต่อไปได้ 

อย่�งถูกต้อง	

	 ผมได้แนวคว�มคิดนี้ม�จ�กตอนที่ผมเป็นกรรมก�รธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย	 ซึ่งผมคิดว่�เรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญและจำ�เป็นม�ก	 

ไม่ว่�จะเป็นสภ�พัฒน์หรือองค์กรเอกชน	 ต้องมีก�รประเมินเจ้�หน้�ที่

หรือผู้ร่วมง�นของเร�ว่�เหม�ะสมกับง�นที่เร�ให้ไว้หรือไม่	 ควรเตรียม

ว�งไว้ตรงตำ�แหน่งไหน	 เพื่ออะไร	 การประเมินคนนอกจากจะดูจาก

ความรู้ความสามารถแล้ว ควรให้ความสำาคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์ 

ความเฉลียวฉลาด และความกระตือรือร้นด้วย

	 ผมอย�กจะฝ�กเจ้�หน้�ที่สภ�พัฒน์ว่�	 เร�เป็นสถ�บันท�งด้�น

ก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคม	อ�จ�รยท์ีส่อนวชิ�เศรษฐศ�สตรผ์มตอน

เรียนปริญญ�โท	 ท่�นหยิบยกคำ�พูดของอัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred	

Marshall	 –	 ค.ศ.	 ๑๘๔๒-๑๙๒๔)	 นักปร�ชญ์ท�งเศรษศ�สตร์ของ 

อังกฤษที่มีชื่อเสียง	 กล่�วไว้ว่�	“Cool Head and Warm Heart” 

แปลคว�มหม�ยได้ว่�	นักบริห�รที่ดีต้องใช้ปัญญ�	ใช้คว�มคิดอย่�งสุขุม	

รอบคอบ	มีคุณธรรม	มีจิตใจที่ดี	มีเหตุมีผลและมีเมตต�ธรรม	หรือกล่�ว

ได้ว่�	“มองไกล ใจเปิดกว้าง อย่างมีสติ และเมตตาธรรม” ในฐ�นะ 

นักพัฒน�ต้องมองเพื่อส่วนรวมไว้ก่อน	มองให้ไกลว่าสิ่งนี้ทำาไปแล้ว

มีผลกระทบกับส่วนรวมอย่างไร ดูว่าประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ 

จะได้อะไร 

	 ส่วนก�รดำ�เนินชีวิต	ผมใช้หลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา และอุเบกขา ม�เป็นหลัก	ตั้งแต่เริ่มทำ�ง�นจนถึงปัจจุบัน

	 ท�้ยทีส่ดุนี	้ผมอย�กจะบอกว�่ กลบัมาทีน่ีท่ไีรมคีวามรูส้กึปตีว่ิา 

เหมือนกลับมาอยู่บ้าน	 อยู่ที่สภ�พัฒน์เกือบ	 ๓๐	 ปี	 จึงทำ�ให้มี 

คว�มใกล้ชิดกับชุมชนตล�ดน�งเลิ้ง	 และมีคว�มรักพื้นที่สะพ�นข�วนี้

เป็นพิเศษ	และผมยังรักช�วสภ�พัฒน์ทุกคน	
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗)
ผู้เน้นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

และริเริ่มจัดทำ�ร�ยง�นภ�วะสังคมร�ยไตรม�ส

จักรมณฑ์ ผ�สุกวนิช

	 “...การทำางานของสภาพัฒน์ในช่วงนั้นต้องปรับตัว	 ในการนำานโยบายทางการเมืองมาเชื่อมโยง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 มีหลายเรื่องท่ีสภาพัฒน์ต้องทำาตามนโยบาย	 แต่เราก็มี 

นโยบายของเราเองดว้ย	โดยเปลีย่นบทบาทมาทำาหนา้ทีห่ลกัคอื	พจิารณาในแตล่ะประเดน็เพือ่	“สร้างความ

สมดุล”	บนพื้นฐานของ	“หลักวิชาการ”	พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน...

	 ตอ้งมแีผนระยะยาวทีต่ัง้เปน็หลกัไวใ้หร้ฐับาลทกุชดุทีเ่ขา้มาบรหิารบา้นเมอืงดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง

กันไป	เห็นหลักที่คนทั้งประเทศเดินไปด้วยกัน	เพราะฉะนั้น	หลักชัยที่เราปักไว้ต้องมีทิศทาง...”



เริม่งานทีส่ภาพฒัน์... อบอุน่และไดซึ้มซับความรูจ้ากกรูขูอง
สภาพัฒน์
	 เมือ่เข�้ม�ทำ�ง�นท่ีสภ�พฒันค์รัง้แรก	พบบรรย�ก�ศทีเ่ปน็กนัเอง

เหมือนพีเ่หมอืนนอ้ง	มรีะบบการสอนงานทีเ่ปน็กนัเอง อบอุน่มาก โดย

ผมได้รับก�รจัดให้มีพี่เลี้ยงคือ คุณภาณุพล หรยางกูร สอนงานตัวต่อ

ตัว ช่วยแนะทุกอย่าง พ�ไปประชุมพบปะผู้คนม�กม�ย	 ทำ�ให้ได้ฟัง 

คนโน้นคนนี้โต้ตอบกัน	ได้ซึมซับคว�มรู้โดยที่เร�ไม่รู้ตัว

	 นอกจ�กนี้	 ยังมีบรรยากาศความเป็นวิชาการค่อนข้างมาก  

 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ	 ลำ�ดับท่ี	 ๑๒	 ท่�นเร่ิมรับร�ชก�รคร้ังแรกท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 จ�กนั้นได้โอนไปอยู่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 

หรอืบโีอไอ	จนไดร้บัแตง่ตัง้เปน็เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รลงทุน	ก่อนกลับม�เป็นเลข�ธกิ�ร

สภ�พฒัน์	ตอ่ม�ย้�ยไปเปน็ปลดักระทรวงอตุส�หกรรมจนเกษยีณอ�ยรุ�ชก�ร	และไดร้บัพระกรณุ�

โปรดเกล�้ฯ	แตง่ตัง้เปน็รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงอตุส�หกรรม	ในรฐับ�ลพลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 

	 ปัจจุบันท่�นได้ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รหน่วยง�นต่�งๆ	 ช่วยง�นคณะกรรมก�ร

หล�ยคณะ	 อ�ทิ	 คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร	 และเป็นที่ปรึกษ� 

และอ�จ�รย์พิเศษหลักสูตรก�รอบรมนักบริห�รระดับสูงของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	 โดยท่�นยึดมั่นในหลักก�ร	 “ทำาในสิ่งที่ควรทำา ทำาในสิ่งที่เป็นธรรม”	 ในก�รทำ�ง�น 

ตลอดม�

	 ในช่วงที่ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไทยกำ�ลังฟื้นตัว 

ภ�ยหลังจ�กประสบปัญห�วิกฤตเศรษฐกิจ	 จึงต้องเร่งพัฒน�ประเทศในหล�ยด้�น	 ท่�นจึงเป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในก�รผลักดันโครงก�ร 

ที่สำ�คัญม�กม�ย	 ในช่วงนั้นยังเป็นช่วงเวล�ของก�รแปลงแผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๙	 สู่ก�รปฏิบัติ	 ซ่ึงท่�นมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รเป็นผู้นำ� 

ก�รขับเคลื่อนแผนฯ	๙	สู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งเป็นรูปธรรม	

		 นอกจ�กนี้	 ยังมีง�นสำ�คัญๆ	 อ�ทิ	 ก�รริเริ่มจัดทำ�ร�ยง�นภ�วะสังคม	 ก�รพัฒน�ระบบและกลไกในก�รติดต�มประเมินผล	 

พร้อมสร้�งตัวชี้วัดผลก�รพัฒน�ในทุกระดับ	 ก�รสร้�งขบวนก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ก�รผลักดันก�รดำ�เนินง�น 

ต�มว�ระแหง่ช�ตทิีส่ำ�คญั	๔	เรือ่ง	ไดแ้ก่	ก�รแกไ้ขปัญห�คว�มย�กจน	ก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของประเทศ	ก�รพฒัน�ทนุ 

ท�งสังคม	ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	และส่งเสริมและพัฒน�เรื่องโลจิสติกส์	

มีเจ้�หน้�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กหล�กหล�ยส�ข�	 อ�ทิ	 เศรษฐศ�สตร์	

วิศวกรรมศ�สตร์	 สังคมศ�สตร์	 ใครเป็นหัวหน้�เก่งท�งด้�นไหน	 

ลูกน้องก็จะเก่งด้�นนั้นต�มไปด้วย	 ดังนั้น	 ห�กมีโอก�สได้อยู่กับผู้รู้	 

(Guru)	หรือคนที่เก่ง	เร�ต้องดูดซับเอ�คว�มเก่งออกม�	ซึ่งมีหล�ยท่�น 

ที่เป็นผู้รู้และม�กด้วยคว�มส�ม�รถที่ผมได้มีโอก�สทำ�ง�นด้วน	 อ�ทิ	

อาจารย์เสนาะ อูนากูล ท่านเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดร.พิสิฎฐ  

ภัคเกษม ท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ท่านสถาพร กวิตานนท์	 และ  

ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค ทุกท่�นเก่งไปต�มสไตล์ของตนเอง	 ผมจึงได้ 
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เรียนรู้ในสิ่งดีๆ	 ได้ซึมซับคุณธรรม	 และวิช�คว�มรู้ของท่�นทั้งหล�ย 

เข้�ม�กระตุ้นและสร้�งเสริมบุคลิกภ�พตัวเอง	 ได้ส่วนผสมที่มีคุณค่�	

โดยนำ�สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท่�นม�ประยุกต์ใช้	ซึ่งผมคิดว่�เป็น 

สิ่งวิเศษอย่�งยิ่งและกล่�วได้ว่�	 ถ้าผมไม่ได้เร่ิมทำางานที่สภาพัฒน์  

ผมคงไม่เป็นนายจักรมณฑ์อย่างวันนี้ จึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่ผมได้มี

โอกาสเข้ามาทำางานที่สภาพัฒน์

	 นอกเหนือจ�กนี้	 ผมยังประทับใจจ�กก�รที่ท่านผู้รู้ดังกล่าวได้

กรณุาสอนงานและอบรมชีแ้นะสิง่ทีด่งีามมาตลอด	และผมกโ็ชคดทีีไ่ด้

เรียนรู้ง�นกับท่�นผู้รู้เกือบครบทุกท่�น	ขณะเดียวกันได้พย�ย�มดำ�เนิน

ต�มรอยท�่นเชน่กนั	ตอ่ม�เวล�ท่ีผมมลีกูนอ้งกพ็ย�ย�มทีจ่ะสอนง�นตัว

ตอ่ตวัโดยตรง	ต�มแบบทีผ่มไดร้บัก�รประพฤตปิฏบิตัมิ�	ซึง่กร็ูส้กึว�่เข�

ได้อะไรจ�กผมไปพอสมควร

	 ก�รบ่มเพ�ะกำ�ลังคนขึ้นม�ด้วยวิธีก�รดังกล่�ว	 เป็นสิ่งที่มีคุณค่�

และเป็นสิ่งที่ผมประทับใจม�ก	 จะเห็นว่�บุคคลท่ีผมกล่�วถึงหรือแม้

กระทั่งรุ่นถัดม�	 ซึ่งกระจ�ยไปเติบโตต�มหน่วยง�นต่�งๆ ได้ไปสร้าง

คุณงามความดีและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมหาศาล

	 เหตุผลที่เป็นอย่�งนี้เนื่องจ�ก	หนึ่ง คือ “คน” สอง คือ “งาน” 

ที่มีลักษณะเป็นวิช�ก�ร	 มีก�รต่อยอดซึ่งกันและกัน	 คนเก่งวิช�ก�ร	 

๒	คนม�คุยกันจะเพิ่มพูนคว�มรู้ขึ้นม�โดยไม่รู้ตัว	และสามคือ “ระบบ

ที่เหมือนพี่น้อง” ไม่มียศถ�บรรด�ศักดิ์	 ไม่มีขั้นตอนระเบียบร�ชก�ร	

จึงทำ�ให้มีคว�มรู้สึกสนิทสนมเหมือนเป็นพี่น้องกัน	 และที่สำ�คัญคือ สี่ 

“ไม่มีผลประโยชน์” เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่ทำาให้เกิดความรักใคร่ 

กลมเกลียวกัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และบังเอิญช่วงนั้นมี

กลุ่มคนเก่งๆ	ม�ก	สภาพัฒน์จึงเป็นหน่วยงานที่ทกุคนอยากมาทำางาน

	 ผมคิดว่�	 ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สภ�พัฒน์มีบรรย�ก�ศดังกล่�วได้	

เนื่องจ�กช่วงเริ่มก่อตั้ง	ท่านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์	 ได้เลือกสรร 

คนดีม�ทำ�ง�นร่วมกัน	 ซ่ึงไม่ใช่เฉพ�ะสภ�พัฒน์	 โดยยังมีอีก	 ๔	 แห่ง	 

ที่ท่�นตั้งขึ้น	 ได้แก่	 สภ�ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 สภ�วิ จัยแห่งช�ติ	 

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	และสำ�นักงบประม�ณ

	 ผมอยู่ในช่วงนั้น	๑๘	ปี	จ�กนั้นโอนไปที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมก�รลงทุน	 หรือ	 BOI	 เป็นเวล�	 ๑๐	 ปี	 ตอนผมกลับม�ท่�น 

เหล่�นี้ได้เกษียณฯ	หรือไม่ก็แยกย้�ยกันไปเป็นผู้นำ�ที่อื่นแล้ว	

กลับมาในฐานะเลขาธิการฯ สร้างงาน สร้างคนให้เข้มแข็ง
	 เมื่อกลับม�เป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ผมมุ่งสร้างงาน สร้างคน 

และสร้างระบบ ด้�น	“การสร้างงาน”	 ในหล�ยๆ	ด้�น	ทั้งง�น	กรอ.	 

ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 ธน�ค�รสมอง	 เศรษฐกิจ 

พอเพียง	รวมทั้งง�นศูนย์พัฒน�ภ�คต่�งๆ	

	 สำ�หรับ	 “การสร้างคน”	 ได้จัดระบบก�รพัฒน�บุคล�กร	 เน้น

ก�รจัดฝึกอบรมด้�นก�รบริห�รง�นให้กับหัวหน้�ง�น	 ซึ่งเป็นหัวใจ
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ของก�รทำ�ง�นที่ผมคิดว่�ยังจัดน้อยเกินไป	 และจัดก�รฝึกอบรมให้กับ 

ข้�ร�ชก�รทุกระดับ	 รวมทั้งเพิ่มก�รพัฒน�ในด้�นก�รจัดก�ร 

องค์คว�มรู้	(Knowledge	Management)	ให้เป็นระบบม�กยิ่งขึ้น	

	 ดังน้ัน	 จึงเริ่มให้มีการฝึกอบรมระบบบริหารแบบ Grid และ  

7 Habits หลักสตูรภาวะผูน้ำา	เดมิเร�เนน้วชิ�ก�รม�กเกนิไป	ตอ้งไมม่อง 

แต่เชิงวิช�ก�รอย่�งเดียว	 ต้องจัดก�รอบรมให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ของ

สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และเข้�ไปสัมผัสกับสิ่งต่�งๆ	 เพื่อเพิ่มคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์	 เร�ไม่ส�ม�รถอยู่คนเดียวในโลกได้	 ต้องแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จ�กคนรอบข้�งนำ�ม�ปรับใช้	 จะเกิดประโยชน์มห�ศ�ล	 ที่ผม

ขึ้นเป็นผู้บริห�รได้	 เนื่องจ�กได้มีโอก�สแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม

ระดับต่�งๆ	ได้มีโอก�สพัฒน�ตนเองในก�รเป็นผู้ฟังที่ดี	เรียนรู้จ�กผู้อื่น	 

คนสภาพฒัน์ควรมีทศันคติในการไปสมัผัส เรียนรู้ และนำาความรู้และ

ประสบการณ์มาปรับใช้กับตนเองให้มากที่สุด	 เป็นก�รสร้�งคนและ

สร้�งง�น	 หัวหน้�จะต้องลงม�ช่วยกันสร้�งคนผ่�นกระบวนก�รเหล่�นี้	 

เมื่อผมม�รับร�ชก�รที่สภ�พัฒน์	 ได้รับก�รสนับสนุนจ�กหัวหน้�ง�น 

ในระดบัต�่งๆ	ชว่ยกนัสอนง�น	ใหไ้ดร้บัคว�มรูแ้ละประสบก�รณ	์เรียกว�่ 

มีทั้ง	“ลูก” และ	“น้อง”	ในคนๆ	เดียวกัน	นับเป็นก�รสร้�งคน	

	 ส่วน	“การสร้างระบบ”	ย�กที่สุด	เหมือนกับก�รทำ�	Blueprint	

ไว้ให้	 ก�รสร้�งง�น	 อ�จห�ยไปเมื่อคนทำ�ง�นออกจ�กหน่วยง�นไป	 

แตถ่�้เร�สร�้งระบบ	ส�ม�รถอยูก่บัหน่วยง�นไปไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง	ซึง่อดตี

ผู้บริห�รสภ�พัฒน์ได้ว�งระบบไว้ดีแล้ว

ปรบัแนวทางการทำางาน เช่ือมโยงนโยบายการเมอืงกบัแผนชาติ
	 ในช่วงที่ผมเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	นับเป็นช่วง

เปลี่ยนผ่�น	 โดยได้มีก�รปรับบทบ�ทองค์กรให้เชื่อมโยงกับนโยบ�ย

ก�รเมือง	 แนวคิดทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศต้องยึดนโยบายบริหาร

ประเทศของพรรคการเมอืงเปน็หลกั	บทบ�ทของสภ�พฒันด์ำ�เนนิก�ร

ต�มท่ีได้รับมอบหม�ยใหจั้ดทำ�งบประม�ณก�รฟืน้ฟแูละก�รพฒัน�ด�้น

ต่�งๆ	 และพิจ�รณ�ว่�โครงก�รอะไรบ้�งที่จะเกิดประโยชน์ในก�รปรับ

แผน	 โดยก่อนหน้�นั้นสภ�พัฒน์มีบทบ�ทก�รผลักดันขับเคลื่อนก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่ง

ทะเลตะวนัออก	หรืออสิเทิร์นซีบอรด์	ก�รพฒัน�ชนบท	ก�รพฒัน�คว�ม

ร่วมมือของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 ผ่�นคณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและ

เอกชนเพ่ือแกไ้ขปญัห�ท�งเศรษฐกจิ	(กรอ.)	แตน่โยบ�ยก�รเมอืงตอ้งเปน็

ไปต�มแผนหรอื	Political	Plantform	ของพรรคก�รเมือง	แผนพฒัน�ฯ	 

มีบทบ�ทเป็นส่วนประกอบของก�รพัฒน�	

 การทำางานของสภาพัฒน์ในช่วงนั้นต้องปรับตัว ในการนำา

นโยบายทางการเมืองมาเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 มีหล�ยเรื่องที่สภ�พัฒน์ต้องทำ�ต�มนโยบ�ย	 แต่เร�ก็มี 

นโยบ�ยของเร�เองด้วย	 โดยเปลี่ยนบทบาทมาทำาหน้าที่หลักคือ 

พิจารณาในแต่ละประเด็นเพื่อ “สร้างความสมดุล” บนพื้นฐานของ 

“หลักวิชาการ” พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน	 เช่น	 ก�รสร้�ง 
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คว�มสมดลุระหว�่งภ�คเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน	ซึง่ผมพย�ย�ม

ทำ�ให้เกิดขึ้น

	 ขณะทีก่�รเมอืงเนน้ประช�นยิม	สภ�พฒันจ์งึหนัม�สร�้งคว�มสมดลุ	โดยพจิ�รณ�จ�กขอ้เทจ็จรงิ	 

เมื่อเร�มองว่�ตัวเลขเศรษฐกิจไปได้เท่�นี้จริงๆ	 เวล�ท่ีข้อเท็จจริงออกม�อย่�งไรก็ต้องเป็นอย่�งนั้น	

พย�ย�มสร้�งก�รพัฒน�ด้�นอื่นเข้�ม�ค�นไว้	 ก็พอไปได้ ทุกอย่างจะต้องยืนบนสามขา เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของลูกหลานของเราในอนาคต	แม้เศรษฐกิจดี	แต่

สังคมมีคว�มแตกแยกหรือเกิดก�รแบ่งชั้นกันม�ก	จะอยู่ลำ�บ�ก	พย�ย�มเน้นเรื่องภ�วะสังคม	ต้องมี

ก�รชี้ข้อมูลท�งด้�นสังคมทำ�ให้สะท้อนไปถึงรัฐบ�ลว่�จะต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย	

	 การทำางานเช่ือมโยงกับนโยบายการเมือง ทำาให้สภาพัฒน์ค่อนข้างจะมีบทบาทมาก 

จนเหมอืนเปน็การชีน้ำาประเทศ	ซึง่คว�มจรงิไมใ่ช	่ก�รเมอืงมบีทบ�ทต�มรฐัธรรมนญู	เรือ่งของประก�ศ 

ชี้แจงต่อรัฐสภ�	 สภ�พัฒน์ต้องทำ�ต�มนั้น	 สภ�พัฒน์ต้องดูว่�อะไรที่เป็นหลักให้กับท�งก�รเมือง	 

โดยอ�้งองิแผนพฒัน�ฯ	ห�จดุสมดลุใหพ้อด	ีไอสไตนก์ล�่วว�่	“Make	it	simple	but	not	too	simple”	คือ	 

“หลักแห่งความพอดี” ทำาอะไรให้ง่ายไว้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป ซึ่งเป็นเรื่องย�ก	

ปรับบทบาทการเป็นนักวิชาการผสมผสานกับการเป็นนักบริหาร
	 ดังนั้น	สภาพัฒน์ทำางานสนับสนุนฝ่ายนโยบายการเมือง แต่ขณะเดียวกันจะมีหลักการโดยยึดแผนพัฒนาฯ ดูแลเศรษฐกิจและสังคม 

ให้พอดีเหม�ะสม	 ไม่ม�กหรือน้อยเกินไป	 ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่สภ�พัฒน์ซ่ึงเป็นนักวิช�ก�รควรตระหนัก	 เมื่อมีนโยบายลงมาต้องนำาการเมือง

เข้ามาผสมผสานกับหลักวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องยาก และขึ้นกับว่าคนที่เป็นเลขาธิการฯ จะสามารถปรับบทบาทการเป็นนักวิชาการผสมผสาน 

กับการเป็นนักบริหาร	 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศอย่�งมี

ประสิทธิภ�พม�กที่สุด

	 บทบ�ทสภ�พัฒน์จะต้องเปลี่ยนแล้ว	 จะต้องอยู่

กันได้ระหว่�งก�รเมืองและคว�มเป็นนักวิช�ก�ร	 เรื่องนี้

คือหัวใจ	 และยังมีสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	

(TDRI)	ทีเ่ปน็นกัวชิ�ก�รอย�่งเดยีว	ไมต่อ้งคำ�นงึถงึนโยบ�ย

ท�งก�รเมือง	 ส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นท�งวิช�ก�รได้ 

อย่�งสมบูรณ์แบบ	 แต่สภาพัฒน์มีหลักวิชาการและ 

ต้องคำานึงถึงนโยบายที่ทางการเมืองสั่ง ถ้าเราไม่เห็น

ด้วยเราต้องเสนอกลับไปว่าทำาแล้วจะมีปัญหาอะไรบ้าง  

กรณีที่ทำ�แล้วจะไม่เกิดคว�มเสียห�ยอะไร	 ห�กยืนยันว่� 

จะตอ้งทำ�	กต็อ้งทำ�	แตถ้่�จะทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยไปหมด	 

เร�ก็ทำ�ไม่ได้	ซึ่งเร�ส�ม�รถชี้แจงบนพื้นฐ�นวิช�ก�ร
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	 	 ผมขอยกตัวอย่�งก�รประชุมคณะกรรมก�ร	 กรอ.	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในก�รประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจร	 สภ�พัฒน์มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ภ�คและ 

จังหวัด	 และมีโอก�สร่วมแก้ไขปัญห�ของแต่ละภ�ค จะต้องใช้ความกล้าหาญและ 

ศิลปะในการทำางานเชื่อมโยงกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะว่า 

การที่เรามีจุดยืนในหลักวิชาการนั้นจำาเป็นอย่างยิ่ง

ปรับองค์กร พร้อมปฏิบัติงาน
	 	 ช่วงที่ผมกลับม�นั้น	 ได้ปรับองค์กรใหม่โดยจัดแบ่งส�ยง�นหลักออกเป็น	 ๓	 ส่วน	

คือ	ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้สอดคล้องกับภ�รกิจที่ต้องดำ�เนินก�ร	 

ซึ่งสถานการณ์ในเรื่องกำาลังคนของสภาพัฒน์ในขณะนั้น ต้องถือว่ามีบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ	 โดยดูจ�กพื้นฐ�นก�รศึกษ�ที่มีระดับปริญญ�เอกจำ�นวนม�ก	 

ซึง่แนวท�งก�รพฒัน�บคุล�กรของสภ�พฒัน	์จะมุง่ส่งเสรมิใหบุ้คล�กรไดท้ำ�ง�นในส่วน

ที่เป็นคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะตัวให้ม�กที่สุด	เพื่อก่อให้เกิดด�วรุ่งขึ้นม�ในองค์กร

	 	 อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กสภ�พัฒน์อยู่ในระบบร�ชก�ร	 จึงไม่ส�ม�รถแข่งขันกับ 

ภ�คเอกชนในเร่ืองของผลตอบแทนได้	 ดังนั้น	 ส่ิงที่จะทำ�ให้สภ�พัฒน์ส�ม�รถรักษ�

บุคล�กรที่ดีเอ�ไว้ได้ก็คือ	ต้องสร้างให้เกิดความศรัทธาต่อองค์กร โดยทำาให้ทุกคน 

มีความรู้สึกว่า มีความสำาคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมทั้งมีการบริหาร

บุคลากรที่ตั้งอยู่บนหลักของความยุติธรรม

	 	ทั้งนี้	หลังจ�กปรับโครงสร้�งเสร็จแล้ว	ได้มีตัวชี้วัด	KPI	(Key	Performance	Indicator)	ม�ชี้วัดว่�ก�รทำ�ง�นของเร�ดีขึ้นหรือไม่	อย่�งไร	

เป็นก�รประเมินผลตัวเอง	 ซึ่งจะได้รู้ว่�ในแต่ละง�นจะต้องมี	 KPI	 อะไรบ้�ง	 มีก�รนำ�ระบบบริห�รง�นเข้�ม�เปรียบเทียบ	 เพื่อจะดูว่�เป็นองค์กร

ชั้นนำ�	อ่อนแอ	หรือเข้มแข็ง	หรือมีคว�มน่�เชื่อถือ	ซึ่ง	KPI	นี้จะต้องดูในแง่ของข้อมูลที่เร�ไปสัมผัสกับคนข้�งนอกหรือองค์กรต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	

สภ�พัฒน์	โดยก�รถ�มจ�กประช�ชน	นักธุรกิจ	นักก�รเมือง	ว่�คิดอย่�งไรกับสภ�พัฒน์ในเรื่องคว�มน่�เชื่อถือหรือก�รเป็นผู้นำ�

วางยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
	 ชว่งทีผ่มกลบัเข�้ไปรบัตำ�แหนง่เลข�ธกิ�รสภ�พัฒนน์ัน้	เปน็ชว่งทีไ่ด้รับผลกระทบจ�กวกิฤตเศรษฐกจิต้ังแตปี่	๒๕๔๐	ผลติภณัฑม์วลรวมภ�ยใน 

ประเทศ	(GDP)	ของไทยตดิลบตลอดม�	และเริม่เพิม่ขึน้เลก็นอ้ย	เปน็ชว่งทีพ่นัตำารวจโท ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร เป็นน�ยกรฐัมนตรแีละบรหิ�รประเทศ

ได้ประม�ณ	๑	ปี	ซึ่งรัฐบ�ลเองมีนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจของตัวเองที่เน้นเรื่องก�รขย�ยตัวของ	GDP	และก�รทำ�ให้ประช�ชนมีร�ยได้เพิ่มขึ้น

	 ตอนนัน้รฐับาลมงีบประมาณ ๕๘,๐๐๐ ลา้นบาททีม่อบใหส้ภาพฒันด์แูล โดยผมเปน็ประธ�นกรรมก�รพจิ�รณ�จดัสรรงบเหล�่นีเ้พือ่เสนอ 

ตอ่คณะรฐัมนตร	ีซึง่ผมไดพ้ย�ย�มกลัน่กรองโครงก�รต่�งๆ	ใหดี้ทีสุ่ดเท�่ทีจ่ะทำ�ได้และเพ่ือประโยชนส่์วนรวมจริงๆ	โดยโครงก�รทีเ่สนอเนน้เรือ่งปรบัปรงุ 

ประสิทธิภ�พ	หรือที่เรียกว่�	“ผลิตภาพ” (Productivity)	เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภ�คเอกชน	โดยดึงเอกชนเข้�ม� 

ร่วมสร้�งประเทศไทยให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพิ่มขึ้น	โดยดูตัวชี้วัดของ	International	Institute	for	Management	Development	 

(IMD)	และ	World	Economic	Forum	(WEF)	ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่หล�ยตัว	สภ�พัฒน์ต้องนำ�ม�ดูเปรียบเทียบว่�ประเทศไทยมีขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันอยู่ในระดับใด
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	 งบประม�ณท่ีนำ�ไปใช้ในเรื่องของก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันนี้	ส่วนหนึ่งนำ�ม�ใช้ในก�รขย�ยถนน	โดยก�รยกระดับถนน

ส�ยบ�งน�เชื่อมกับสน�มบินสุวรรณภูมิ	 ต�มโครงก�รระบบท�งด่วน 

ขั้นที่	 ๓	 ส�ยใต้	 ตอน	 S1	 รวมทั้งขย�ยถนนที่ไปสู่สน�มบินเชื่อม 

กับท�งด่วนจ�กขน�ดจำ�นวน	๔	เลน	เป็น	๘	เลน	

	 งบประม�ณดังกล่�วนี้	เมื่อได้นำ�ไปพัฒน�ในระบบแล้วทำ�ให้เกิด

กระบวนก�รพัฒน�ต�มม�อีกหล�ยเรื่อง	 รวมทั้งได้เชิญศาสตราจารย์ 

ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter ) จ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด	 

ที่มีชื่อเสียงในทฤษฎีเรื่องก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันม�พบ

น�ยกรฐัมนตร	ีและใหค้วามรูเ้รือ่งแนวทางและวธิกีารวางยทุธศาสตร์

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ที ่

ภาครฐัและเอกชน โดยมกี�รทำ�ง�นรว่มกนัระหว�่งทมีจ�กมห�วทิย�ลยั 

ฮ�ร์ว�ร์ด	 สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	และทีมง�นสภ�พัฒน์เป็นเวล�ประม�ณ	๑-๒	ปี	ซึ่งทำ�ให้

เจ้�หน้�ที่สภ�พัฒน์ในหล�ยสำ�นักมีคว�มรู้และทักษะในก�รว�งแผน 

และจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	

กลายเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ ขับเคลื่อนนโยบายด้านน้ี 

อย่างจริงจังมาจนถึงปัจจุบัน

	 ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในภ�คเศรษฐกิจ

ที่แท้จริง	 (Real	 Sector)	 ทั้งในภ�คก�รผลิต	 บริก�ร	 เกษตร	 ก�รค้�	 

อุตส�หกรรม	 และก�รท่องเที่ยว	 ถือเป็นกลไกสำ�คัญของประเทศ	 

เพร�ะนอกเหนือจ�กก�รห�ร�ยได้เข้�ประเทศแล้ว	 สิ่งเหล่�นี้จะเป็น

คว�มอยู่รอดของประเทศไทยในอน�คตด้วย	

 สภาพัฒน์ได้มีการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ 

ประเทศใหม่ทั้งหมด ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค	ภ�ครัฐ

และภ�คเอกชนจะต้องร่วมกันดำ�เนินง�นให้ม�กขึ้น	 เนื่องจ�กในช่วง	

๑๐	 ปีที่ผ่�นม�	 ประเทศไทยไม่ได้มีส่วนแบ่งในตล�ดโลกเพิ่มขึ้นเลย	 

ซ่ึงอยู่ท่ีระดับร้อยละ	 ๑	 เท่�เดิมม�โดยตลอด	 และเมื่อลดค่�เงินบ�ท 

ลงแล้ว	ส่วนแบง่ตล�ดกย็งัไมไ่ด้เพิม่ขึน้แตอ่ย�่งใด	นัน่คือ	ขดีคว�มส�ม�รถ 

ของประเทศไทยตกตำ่�ลงอย่�งม�ก	

	 กระบวนทัศน์ของโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไป	 เพร�ะว่�มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบการค้าระหว่างประเทศ 

ไปสู่การค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-commerce)	 ที่ไม่มี

ข้อจำ�กัดในเรื่องของพรมแดน	 ส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันที่สูงขึ้น	 ทำ�ให้มี 

ก�รตดัร�ค�กนัเพิม่ขึน้	ประกอบกับก�รท่ีประเทศจีนไดเ้ข�้ม�รว่มแขง่ขนั

ในตล�ดโลก	 ทุกประเทศจึงต้องใช้กลยุทธ์ตัดร�ค�ลงเรื่อยๆ	 กล�ยเป็น

ว่�ยิ่งผลิตม�กยิ่งข�ดทุนม�ก	เพร�ะข�ยสินค้�ได้ในร�ค�ที่ถูกลง	ดังนั้น	 

จะต้องพัฒนาระบบการผลิตที่ทำาให้เกิดความคล่องตัวและสามารถ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ม�กกว่�จะมุ่งเน้นก�รผลิตในลักษณะที่เป็น 

ก�รผลิตจำ�นวนม�ก	(Mass	Production)
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พฒันา “เศรษฐกจิฐานราก” ควบคูก่บัการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
	 	 นอกจ�กนี้	 ได้มีก�รพัฒน�	 “เศรษฐกิจฐานราก” 

โดยมุ่งเน้นก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจนควบคู่ไปกับก�ร 

ส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�ทั้งในส่วนของกลุ่มองค์กร

เศรษฐกิจชุมชน	 และกลุ่มอุตส�หกรรมขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อม	 (SMEs)	 เพร�ะธุรกิจส่วนใหญ่ของไทยอยู่ใน

เศรษฐกิจฐ�นร�ก	 สิ่งสำ�คัญคือ	 ต้องพย�ย�มเชื่อมต่อ 

ใหเ้ศรษฐกจิฐานรากเตบิโตไดอ้ยา่งแขง็แกรง่ เพือ่พฒันา 

ให้สามารถเป็นกำาลังหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ได้ในอนาคต นอกจ�กนี้	 คนย�กจนก็เป็นส่วนที่รัฐต้อง

ให้ก�รดูแล	 โดยก�รเข้�ไปให้คว�มช่วยเหลือโดยตรง

	 	จ�กนั้นได้มุ่งพัฒน�	“ทุนประชาคม”	(Human	and	 

Social	Capital)	คือ	ก�รสร้�งประช�คมในจุดต่�งๆ	ของ 

ประเทศ	ตัง้แตห่มูบ่�้น	องค์ก�รบรหิ�รสว่นตำ�บล	(อบต.)	 

กลุ่มเอ็นจีโอ	สม�คม	หรือกลุ่มสังคมต่�งๆ	ให้มีศักยภ�พ

และส�ม�รถพัฒน�ด้วยตนเองได้	 และเมื่อม�รวมกับ	 

“ทนุมนษุย”์ (Human	Capital)	คอืก�รพฒัน�ก�รศกึษ� 

และคุณภ�พของคนให้ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ในก�รคิด 

และปฏิบัติต�ม	 เพ่ือพัฒน�ท้องถิ่นของตนเอง	 ซึ่งเป็น 

ปัจเจกบุคคล	 (Individual)	 ทุกสถ�บันถือว่�เป็นทุนท�งสังคม 

(Social	Capital)	โดยมสีถ�บนัครอบครวัเปน็ตวัประส�น	

	 	 ดังนั้น	 การสร้างประชาคมจึงต้องมองทั้งระบบ 

ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วทุนประช�คมจะแข็งแกร่งม�ก	 

เช่น	 ญี่ปุ่น	 หรือเยอรมนี	 จะมีคว�มเป็นระเบียบวินัยที่ 

เขม้งวด	ซ่ึงเปน็ทนุท�งสงัคม	สำ�หรบัของไทยยงัไม่เขม้แขง็ 

เท�่ทีค่วร	จงึเปน็เหตผุลทีต่อ้งมกี�รปฏริปูก�รศกึษ�	และ 

ต้องมกี�รกระจ�ยอำ�น�จลงสูท่อ้งถิน่	ซึง่ไดม้กี�รเริม่สร�้ง	 

อบต.	เพ่ือต้องก�รใหท้อ้งถิน่เริม่พฒัน�ตวัเอง	โดยไม่ตอ้ง 

คอยคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล	 ดังนั้น	 ก�รพัฒน�ให้

ประเทศมีทุนท�งสังคมที่เข้มแข็งจะทำ�ให้สังคมเติบโตได้เร็วขึ้น	
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สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมองทุกด้านอย่างบูรณาการ
	 ในช่วงนั้น	มีก�รพูดถึงเรื่อง	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	กันม�กเกือบ 

ทุกส�ข�	 เช่น	 เกษตรยั่งยืน	 อุตส�หกรรมยั่งยืน	 ท่องเที่ยวยั่งยืน	 ฯลฯ	

ในส่วนของสภ�พัฒน์	 ซึ่งจะต้องเป็นฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะกรรมก�ร 

ระดบัช�ตใินเรือ่งก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืนัน้	จะเนน้ในเร่ืองทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	 ซึ่งเป็นหัวใจที่แท้จริงของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	

และเมื่อเข้�ไปแก้ปัญห�แล้ว	 ต้องแก้ปัญห�ให้ได้อย่�งถ�วร	 โดย 

คว�มหม�ยของคำ�ว่�ยั่งยืนในคณะกรรมก�รชุดนี้	เน้นไปในคว�มหม�ยที่ว�่	 

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จะต้องทำาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และจะต้องเป็นประโยชน์ 

ต่อสังคมและชุมชนด้วย ถ้�ทุกอย่�งไปด้วยกันได้	 จึงจะเป็นก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืน

	 ทั้งนี้	 ในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 จำ�เป็นต้องมองทุกด้�น 

ไปพร้อมกันอย่�งเป็นบูรณ�ก�ร	 เนื่องจ�กมีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้�นก�รตั้ง 

ถิ่นฐ�นของชุมชน	 ปัญห�คว�มย�กจนในพื้นที่	 รวมถึงคว�มขัดแย้งอันเนื่องม�จ�ก 

ก�รแย่งชิงทรัพย�กร	 การพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่สามารถแยกแก้ไขทีละเรื่องได้  

แต่จะต้องมองทุกด้านไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ	 เช่น	 ปัญห�ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มนำ้�ทั้ง	 

๒๕	 แห่งของประเทศ	 ซึ่งได้สะท้อนสภ�พปัญห�ที่มีคว�มเกี่ยวพันกัน	 ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ	 

สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งยังทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งในชุมชนม�กท่ีสุดด้วย	 

เร�จึงต้องม�พิจ�รณ�แก้ปัญห�ทั้งระบบในลักษณะบูรณ�ก�ร	 ไม่ใช่แยกส่วนว่�ปัญห� 

เรื่องป่�เป็นของกรมป่�ไม้	 ปัญห�เรื่องเขื่อนเป็นของกรมชลประท�น	 ปัญห�เร่ืองนำ้�เป็น 

ของกรมควบคุมมลพิษ	 เป็นต้น	 และในท�งปฏิบัติจะต้องม�พิจ�รณ�ว่�จะจัดระบบ 

แก้ปัญห�กันอย่�งไร	 ซึ่งจะทำ�ให้ภ�พในก�รแก้ปัญห�ชัดเจน	 และง่�ยต่อก�รจัดสรร 

งบประม�ณให้มีประสิทธิภ�พอีกด้วย

คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ หัวใจสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 สภ�พัฒน์ได้ผลักดันเรื่องก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม	 เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่คู่ขน�นไปกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งเรื่องก�รแก้ไข 

ปัญห�คว�มย�กจน	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 และเป็นว�ระแห่งช�ติ	การคืนสมดุลกลับสู่ธรรมชาติ ถือเป็นหัวใจสำาคัญของ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่ส�ม�รถจดัก�รให้เกดิขึน้ได	้แตว่ธิกี�รทำ�นัน้ไมใ่ชแ่คเ่พยีงก�รปลกูป�่	ไมง่�่ยอย�่งนัน้	เพร�ะจะตอ้งมเีรือ่งอืน่ๆ	เข�้ม�เกีย่วขอ้งดว้ย	 

ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของชุมชน	ก�รแก้ไขปัญห�สังคม	ปัญห�คว�มย�กจน	เป็นต้น	ซึ่งห�กทำ�ได้	ผลตอบแทนท�งเศรษฐกิจต่�งๆ	ก็จะเข้�ม�เอง	เพร�ะ 

ก�รตัดไม้ไปข�ยโดยไม่มีก�รปลูกทดแทน	จนทำ�ให้ทรัพย�กรธรรมช�ติถูกทำ�ล�ยนั้น	ก็เท่�กับเป็นก�รทำ�ล�ยสินทรัพย์ของตนเองและของส่วนรวม 

ลงไปดว้ย	ซึง่ถึงแมว้�่จะกอ่ใหเ้กดิคว�มมัง่คัง่แกบ่คุคลในระยะสัน้	แตใ่นระยะย�วแลว้	จะสง่ผลใหค้ว�มมัง่คัง่ของบุคคลและของช�ตลิดลงไปอย�่งแนน่อน	
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 จะต้องดำาเนินการโดยเร่ิมจากการสร้างจิตสำานึก การปรับ

เปล่ียนแนวคิด และวิธีการดำาเนินชีวิตใหม่ ตัวอย่�งเช่น	 ก�รจัดก�ร

ทรพัย�กรป�่ไมข้องประเทศ	ซึง่ปจัจบุนัรอ่ยหรอลงไปม�ก	และมปีญัห�

คว�มขดัแยง้	เนือ่งจ�กก�รตดัไมท้ำ�ล�ยป่�ของช�วบ�้น	ในก�รแกป้ญัห�

จะต้องไม่ให้ปัญห�เลวร้�ยลงกว่�เดิม	 และจะต้องคืนคว�มสมดุลกลับ

สู่ธรรมช�ติให้ได้ด้วย	 โดยให้ชาวบ้านเองเป็นผู้ฟื้นฟูป่า ด้วยการใช้

กศุโลบายเปล่ียนแนวคดิของชาวบา้น จ�กก�รปล่อยใหช้�วบ�้นตัดไม้

ทำ�ล�ยป่�	ก็จ้�งให้ช�วบ้�นช่วยปลูกป่�และดูแลป่�แทน	หรือช่วยสร้�ง

อ�ชีพอื่นให้แก่ช�วบ้�น	ซึ่งก�รแก้ปัญห�ด้วยวิธีก�รมองทุกจุด	ทุกด้�น	

จึงจะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนขึ้นได้

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ให้แข่งขันกับต่างประเทศได้
	 ขณะน้ันก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ม�กนัก	 แต่ก็ 

ไมม่ใีครพฒัน�ระบบโลจสิตกิสข์องเร�ใหด้ขีึน้	ซึง่คำ�วา่ “โลจสิติกส์”	นัน้ 

ครอบคลมุถงึ	“ฮาร์ดแวร”์ ท่ีเป็นเรือ่งของสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกพืน้ฐ�น 

ต่�งๆ	อ�ทิ	นำ้�	ไฟฟ้�	ประป�	ท่�เรือ	และ	“ซอฟต์แวร์”	เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ 

ทีม่ปีระสทิธภิ�พ	และก�รประส�นก�รทำ�ง�นต�่งๆ	สภาพฒันจ์งึได้เสนอ 

ให้จดัต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสตกิสแ์หง่ชาตขิึน้	เพือ่พฒัน� 

ระบบโลจสิตกิสข์องไทยใหแ้ข่งขันกบัต�่งประเทศได้	และได้มกีารจดัทำา 

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก	 โดยชี้ให้เห็นว่� 

ระบบโลจสิตกิสป์ระกอบดว้ยอะไรบ�้ง	และในแตล่ะเร่ืองใครควรจะทำ�อะไร

	 นอกจ�กนั้น	 ได้ริเริ่มผลักดันก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ในด้�นที่

สำ�คญัคอื	การเชือ่มโยงข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัเพือ่การนำาเขา้-

ส่งออก และโลจิสติกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงก�ร	Single	Window	

e-Logistics	ซึ่งเป็นโครงก�รที่จะช่วยลดต้นทุนด้�นเอกส�รและพิธีก�ร

ด�้นศลุก�กรแกผู่น้ำ�เข�้และสง่ออกเป็นอันม�ก	รวมท้ังจะเป็นจุดเริม่ตน้

ที่ทำ�ให้กระบวนก�รนำ�เข้�-ส่งออก	ในอน�คตไม่ต้องใช้เอกส�รกระด�ษ	

(Paperless)	 อีกต่อไป	 เป็นตัวอย่�งระบบโลจิสติกส์ที่ทำ�ให้เห็นเป็น 

รูปธรรม

จัดทำารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสเป็นครั้งแรก 
สร้างสมดุลการพัฒนา 
	 ผมยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทางด้านสังคม โดยริเริ่ม

ให้มีการจัดทำา “รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส” ขึ้นเป็นครั้งแรก  

ในขณะนั้นมีก�รทำ�ร�ยง�นภ�วะสังคมอยู่แล้ว	 แต่เป็นเรื่องของภ�ยใน	

ไม่ได้รับก�รเผยแพร่ให้โดดเด่น	 ช่วงนั้นมีบ�งหน่วยง�นที่ทำ�ร�ยง�น

ภ�วะสังคมไทยร�ยไตรม�ส	เฉพ�ะด้�นก�รศึกษ�	ส�ธ�รณสุข	แต่ไม่ได้

มองภ�พรวม	คุณกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองเลขาธิการฯ และคุณสมบัติ  

ชุตินันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	จึงได้เสนอว่�	สภ�พัฒน์

ควรทำ�ร�ยง�นเกีย่วกบัสังคมเผยแพรเ่ปน็ร�ยไตรม�ส	คล�้ยๆ	กบัร�ยง�น

ภ�วะเศรษฐกิจร�ยไตรม�สที่ทำ�ม�หล�ยปีแล้ว	 เพื่อช่วยเสริมสร้าง 

ความสมดุลของข้อมูลที่สำาคัญในการพัฒนา ซึ่งได้ผลักดันจนสำ�เร็จ	
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และข้อมูลด้�นสังคมของสภ�พัฒน์ได้มีผู้นำ�ไปใช้อ้�งอิงเสมอ	 เนื่องจ�ก

ไม่มีหน่วยง�นอื่นทำ�	 และเป็นท่ีน่�ยินดีม�กที่ร�ยง�นภ�วะสังคมของ

สภ�พัฒน์เป็นรายงานที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาจนถึง

ปัจจุบัน 

	 นอกจ�กนี้ยังทำ�เรื่อง	“ทุนทางสังคม” ตอนนั้นได้ให้คุณสมบัติ	 

ชตุนินัท	์เปน็ผูด้แูล	ตัง้คณะกรรมก�รพฒัน�ทุนท�งสังคม	มศีาสตราจารย ์

นายแพทย์ ประเวศ วะส ีเป็นทีป่รกึษ�	เพือ่ผลกัดนัใหส้งัคมไดต้ระหนกั

และเหน็ว�่โครงสรา้งทางสงัคมทีถ่กูตอ้งทางดา้นจรยิธรรมเปน็อยา่งไร 

ซึ่งเป็นจุดริเร่ิมที่แสดงให้เห็นว่า สภาพัฒน์ไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่อง

เศรษฐกิจ แต่เรายังให้ความสนใจในเรื่องสังคมมากยิ่งข้ึน	 แต่อ�จ 

ไม่ต่อเนื่องนัก	ขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์และนโยบ�ยขณะนั้น

ต้องมีแผนระยะยาวเป็นหลักชัยให้ทุกรัฐบาลเดินไป 
	 สำ�หรบัง�นพฒัน�ประเทศของสภ�พฒันใ์นอน�คต	ผมคดิว�่	หนึง่ 

แผนยังต้องเป็นหลัก โดยเป็นหลักในระยะยาว ๑๐-๒๐ ปี	ไม่เรียกว่�

แผนพฒัน�ฯ	แตเ่ปน็ทศิท�งของประเทศ	ใหรู้้ว�่ประเทศไทยจะก�้วเดิน 

ไปท�งไหน	อย่�งไร	เช่น	ก�รไปเชียงใหม่	ห�กเร�จะใช้วิธีเดิน	จะไปถึง 

ภ�ยในก่ีวัน	 เร�ต้องประม�ณกำ�ลังเร�เอง	 หรือห�กจะไปโดยท�ง 

เครื่องบิน	ต้องคำ�นวณดูว่�เร�จะมีเงินพอใช้จ่�ยหรือไม่	หรือโดยวิธีอื่นๆ	

	 จึงต้องคิดว�งแผนให้ดี	 ในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยว่�

จะเป็นประเทศที่พัฒน�แล้ว	ร�ยได้ต่อหัวไม่ตำ่�กว่�	๑๕,๐๐๐	

เหรียญ/คน	 ภ�ยในปีใด	 ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนหรือ 

ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของร�ยได้ให้แล้วเสร็จภ�ยในปี	๒๕๖๕	

ก�รจัดสรรระบบชลประท�นสำ�หรับก�รพัฒน�ภ�คเกษตร	 

ซึ่งเป็นแนวท�งในระยะย�ว

	 ช่วงนี้แผนระยะสั้นเร�เป็นแผน	๕	ปี	 เร�ปักธงชัยอยู่

ข้�งหน้�แล้ว	 แม้จะไม่รู้ว่�ระยะท�งที่จะถึงเป้�หม�ยนั้นไกล

แค่ไหน	 เร�ก็ต้องเดินไปให้ถึง	 ต้องมีแผนระยะย�วที่ตั้งเป็น

หลักไว ้ให้รัฐบาลทุกชุดที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่องกันไป เห็นหลักที่คนทั้งประเทศเดินไปด้วยกัน 

เพราะฉะนัน้ หลกัชยัทีเ่ราปกัไว้ตอ้งมทีศิทาง	เช่น	มีเป้�หม�ย 

ต้องก�รเห็นสังคมไทยเป็นอย่�งไรในอีก	 ๑๐-๒๐	 ปีข้�งหน้�	 

เร�จะเลือกท�งเดินไปเช่นไร	

 สอง ต้องมีแผนระยะสั้นในช่วง ๕ ป ี	 จะมีแผนอย่�งไรที่ไปถึง

จุดๆ	นั้น	แต่ในขณะเดียวกันช่วง	๕	ปีนี้	ก็ต้องมีแผนอื่นๆ	อีกที่ยืดหยุ่น

ไปต�มภ�วะเศรษฐกิจโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว

	 ในคว�มเห็นของผมต้องแบ่งแผนเป็น	๒	ส่วนดังกล่�ว	เพราะว่า 

ชีวิตของประเทศยาวยิ่งกว่าชีวิตของคนทำาแผน	 ไม่ได้อยู่แค่	 ๕	 ปี	 

ซึ่งเป็นช่วงสั้นๆ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับประเทศแล้วเป็นระยะ 

ที่สั้นม�ก	ดังนั้น	ต้องว�งทิศท�งให้ไกลกว่�นั้น
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ความสำาเร็จในการทำางานเป็นผลงานของสำานักงานฯ
	 ในด้�นก�รพัฒน�องค์กร	 ผมได้สนับสนุนให้มีก�รพัฒน�

บุคล�กรโดยจัดระบบก�รจัดก�รองค์คว�มรู้	 (Knowledge	 

Management)	 และพย�ย�มรื้อฟื้นก�รฝึกอบรมของข้�ร�ชก�ร	

โดยเริ่มหลักสูตรพัฒน�ภ�วะผู้นำ�	เช่น	ระบบบริห�รง�นแบบ	Grid	

และ	7	Habits	มุ่งการเชือ่มโยงการเรียนรูใ้นสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน  

โดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อร่วมกัน 

ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน	 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จ�กคนรอบข้�ง	 ก�รเข้�ร่วมประชุมในระดับต่�งๆ	 นำ�ม�ปรับใช้	 

จะเกิดประโยชน์มห�ศ�ล	 ที่ผมขึ้นเป็นผู้บริห�รได้	 เนื่องจ�ก 

ได้มีโอก�สแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เป็น

ผู้ฟังที่ดี	พัฒน�ตนเองตลอดเวล�	

	 ผลง�นต่ �งๆ	 ท่ี เกิ ด ข้ึน

สมัยผมเป็นเลข�ธิก�รฯ	 จะม�

แอบอ้�งว่�เป็นผลง�นที่น่�ภ�ค

ภูมิ ใจของผมคนเดียวคงไม่ ได้ 	 

เนื่องจ�กผลงานเหล่านี้คงเกิด 

ไม่ได้ถ้าหากไม่มีเจ้าหน้าที่ร่วม

แรงร่วมใจกันทำางาน เพราะ 

เลขาธิการฯ ทำาคนเดียวไม่ได้  

บ�งอย่�งก็ต้องใช้คว�มร่วมมือของเจ้�หน้�ที่ทั้งหมด	 เพร�ะฉะนั้น	 

อะไรที่บังเกิดผลขึ้นล้วนเป็นผลงานของสำานักงานฯ เป็นความ 

ภาคภูมิใจโดยภาพรวม ผมไม่เคยเชื่อเลยว่�คนท่ีเป็นหัวหน้� 

สำ�นักง�นนั้นเก่งก�จแล้วจะทำ�อะไรได้ทั้งหมด	 ถึงแม้ว่�คุณ 

จะเก่งเพียงใด	 คุณก็ต้องอ�ศัยเจ้�หน้�ท่ีและเครื่องไม้เครื่องมือ 

ของสำ�นักง�นในก�รผลักดันง�นต่�งๆ

ปรับบทบาท... ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 
	 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงก�รปฏิรูปและก�รเข้�สู่

ประช�คมอ�เซียน สภาพัฒน์ควรจะปรับบทบาทหน้าที่และ

โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 

ที่จะเกิดขึ้น โดยยึดถือหลักวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม	 ที่ผสมผส�นระหว่�งเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก�รพัฒน� 

ทีส่มดลุยัง่ยนื	และไมส่ร�้งภ�ระใหกั้บลกูหล�นในอน�คต	และเร�พรอ้ม 

ที่จะชี้แนะให้กับก�รบริห�รของภ�ครัฐว่�เป็นหลักก�รอย่�งนี้ 	 

ก�รปฏรูิป	(Reform)	ก�รพัฒน�	(Development)	ก�รปฏวิตั	ิ(Evolution)	 

มีคว�มผสมผส�น	 ค่อยๆ	 เปล่ียนแปลงไป	 และมีคว�มสมเหตุสมผล 

ในก�รที่จะเปลี่ยน	 ในยุคของก�รปฏิรูปสภ�พัฒน์จะต้องพัฒน� 

องค์กรก่อน	 และเน้นบทบ�ทก�รเป็นนักวิช�ก�ร	 โดยนำ�ไปเชื่อมโยง 

กับนโยบ�ยท�งก�รเมืองให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศช�ติ
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	 ผมรู้สึกประทับใจที่สภ�พัฒน์ปรับปรุงอ�ค�รผสมผส�น

สถ�ปัตยกรรมได้อย่�งงดง�ม	 ซึ่งตึกสุริย�นุวัตรสวยง�มมีคุณค่�	 และ

อนุรักษ์ไว้เป็นแลนด์ม�ร์ก	 ส่วนที่เหลือได้มีก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ภ�ยใต้

เงื่อนไขที่มีอยู่	ผมขอชมเชยว่�ทำ�ได้ดีม�ก	ทั้งผู้ออกแบบ	และฝ่�ยจัดห�

งบประม�ณ	

๙ คุณสมบัติพิเศษของเลขาธิการสภาพัฒน์ 
 “คนสภาพัฒน์มีคุณสมบัติพิเศษ” คือ การเป็นนักวิชาการ 

เปรียบเสมือน “Brand สภาพัฒน์”	 และต้องได้ชื่อว่�เป็นผู้ที่มี

ปฏสิมัพนัธท์ีด่	ีมคีว�มตืน่ตวั	ช�่งสังเกต	และม่ันใจ	ท่ีจะแลกเปล่ียนเรยีนรู ้

ได้ในทุกสถ�นที่ทุกเวล�	ดังนั้น	คนสภ�พัฒน์ควรมีทัศนคติในก�รเรียนรู้

และนำ�คว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ม�ปรบัใช้ใหม้�กท่ีสุด	ผู้บรหิ�รในระดบั

ต่�งๆ	จะต้องลงม�ช่วยกันสร้�งคนผ่�นกระบวนก�รเหล่�นี้	

 สำาหรับผมเมื่อคุยกับใคร ผมจะได้ความรู้มาอย่างน้อย ๑ เรื่อง

เสมอ ท�่นอดีตน�ยกรัฐมนตรีสิงคโปร	์นายล ีกวนยู เม่ือครัง้อ�ย	ุ๙๐	กว�่ปี	 

	 ผมเห็นว่�ประเทศไทยควรมีการจัดทำา

แผนพัฒนาประเทศต่อไป ช่วยให้มีหลักยึดและ

ชี้ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศในระยะย�ว	 แผน

พัฒน�ฯ	 ไม่ต้องลงร�ยละเอียด	 เป็นเพียงกรอบ

หลกั	ซึง่นโยบ�ยรฐับ�ลจะอยูใ่นยทุธศ�สตรต์�่งๆ	

ของแผนฯ	 ผมคิดว่�ไม่น่�ท่ีจะขัดแย้งกัน	 เช่น	

กรณีจำ�นำ�ข้�ว	ในแผนฯ	จะระบุเรื่องก�รพัฒน�

เกษตร	ว�่จะทำ�อย�่งไรใหข้�้วมรี�ค�ด	ีประเด็นนี ้

จึงไม่ขัดแย้งกับแผนฯ	 ซึ่งมีก�รกล่�วกันว่� 

ควรจัดทำ�แผนระยะย�วได้แล้ว	 ซึ่งสภ�พัฒน์ 

ก็เคยทำ�ไปแล้ว	

	 สภ�พฒันเ์คยทำ�แผน	๒๐	ป	ีควรนำ�ม�ปดัฝุน่	 

กำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รประเทศที่ชัดเจน	

เช่น	 ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�	 ก�รสร้�งถนน	 เป็น

แผนระยะย�ว	 ๑๐	 หรือ	 ๒๐	 ปี	 ดังเช่นขณะนี้ 

ไดจ้ดัทำ�แผนยทุธศ�สตรช์�ต	ิ๒๐	ปี	เพือ่ใหส้�ม�รถ

ใช้ทรพัย�กรของประเทศไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ

สภาพัฒน์จะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 สภาพฒันจ์ะตอ้งมคีวามเปน็เลศิทางวชิาการ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ

และสังคม ขณะนี้ก�รประเมินภ�วะเศรษฐกิจไทย	 และเคร่ืองชี้ภ�วะ

สังคมไทยได้รับก�รยอมรับจ�กทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	และควร

สร้�งก�รยอมรับเพิ่มม�กขึ้นอีกในหล�ยๆ	เรื่อง	

	 ในที่สุดสภาพัฒน์จะอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป หน่วยงาน

นี้มีความรู้มหาศาลในด้านต่างๆ จึงต้องร่วมกันสร้างและดำารงไว้ซึ่ง 

ผลงานอันโดดเด่น หรือเรียกว่าเป็น “Masterpiece” และรักษ� 

คว�มเป็นหนึ่งไว้ให้ได้	 เช่น	 เส้นชี้วัดคว�มย�กจน	 อีสเทิร์นซีบอร์ด	 

คว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 ก�รพัฒน�ขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแขง่ขนั	ก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น	ฯลฯ	ผมจึงคดิว�่เร� 

น่�ภ�คภูมิใจว่�สภ�พัฒน์มีส่วนร่วมสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ 

ในหล�ยๆ	เรื่อง
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ยงัส�ม�รถกล�่วตอ่ส�ธ�รณชนดว้ยหลกัคดิทีแ่หลมคมได้อย�่งไมติ่ดขดั	

เนื่องจ�กท่�นยังมีปฏิสัมพันธ์	 ศึกษ�เรียนรู้ตลอดเวล�	 ซึ่งคนสภ�พัฒน์

ควรเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยส�ม�รถฝึกให้เป็นนิสัยได้

	 ส่วน	“เลขาธิการสภาพัฒน์” ซึ่งเป็นผู้นำาองค์กรสูงสุด ควรจะ

มีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นไปอีก คือ ประการแรก ต้องเป็นนักวิชาการ 

ทีม่คีว�มรอบรูใ้นทกุด�้น	สอง มคีวามกระตอืรอืรน้ในก�รแสวงห�คว�มรู้ 

ใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวล� สาม มีความรู้ทางด้านต่างประเทศดี เนื่องจ�ก

สภ�พัฒน์เป็นหน่วยง�นท�งด้�นวิช�ก�รจะต้องมีคว�มสัมพันธ์ที่ดี

กับหน่วยง�นต่�งๆ	 ในต่�งประเทศ	 เพื่อว�งยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

รว่มกนั	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ขณะนีไ้ดเ้ข้�สูป่ระช�คมอ�เซียนแลว้	จะต้องใช ้

คว�มรูแ้ละประส�นประโยชน์รว่มกนั	ส่ี สรา้งความสมดลุในการพฒันา

ทุกด้าน ไม่เน้นท�งด้�นเศรษฐกิจเพียงอย่�งเดียว	

 ห้า มีความรักความเข้าใจประชาชน จะต้องรักประช�ชน	รับรู้	 

และเข�้ไปสัมผัสวถิชีวีติของประช�ชน	โดยเฉพ�ะคนย�กจน	เพือ่ใหเ้กิด 

คว�มเข้�ใจในวิถีชีวิตและปัญห�ของประช�ชนอย่�งถ่องแท้	 ส�ม�รถ 

ว�งแนวท�งก�รพัฒน�ได้อย่�งเหม�ะสม	 หก ต้องเป็นผู้ประสาน

งานกับทุกฝ่ายได้ ทั้งร�ชก�ร	 เอกชน	 ก�รเมือง	 และประช�ชนทั่วไป  

เจ็ด ต้องมีทักษะในการสื่อสาร	 เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและ 

โน้มน้�วใจกับบุคคลระดับต่�งๆ	 ทั้งในระดับนโยบ�ย	 หน่วยง�น	 และ

ประช�ชน	 ซ่ึงจะต้องส�ม�รถอธิบ�ยเรื่องที่ย�กให้เข้�ใจได้ง่�ยด้วย	 

แปด มมีนษุยสมัพนัธท์ีด่กีบัภ�คกี�รพฒัน�ในทุกระดบั	เกา้ ตอ้งอดทน

กับหลายๆ เรื่อง	แม้ว่�จะไม่ชอบ	

ฝากข้อคิด... “ทำาในสิ่งที่ควรทำา ทำาในสิ่งที่เป็นธรรม”
	 ผมขอฝ�กข้อคิดในก�รทำ�ง�น	 ซึ่งเป็นหลักในก�รทำ�ง�นของผม	 

มอียู	่๒	ขอ้	คอื	หนึง่ “ทำาในสิง่ทีค่วรทำา” และสอง “ทำาในสิง่ทีเ่ปน็ธรรม”  

ไม่ว่�จะไปที่ไหน	ห�กยึดถือหลัก	๒	ข้อนี้	ก็เพียงพอแล้ว

 “ทำาในสิ่งที่ควรทำา” คือ อะไรที่ควรทำา ต้องทำา หรืออะไรที่ 

ไมค่วรทำา ก็อยา่ไปทำา สิง่ทีจ่ะนำ�ม�พจิ�รณ�ว�่อะไรทีค่วรทำ�หรอืไมน่ัน้ 

ก็ต้องใช้วิจ�รณญ�ณที่สมเหตุสมผลตรึกตรองก่อน

	 ส่วน	“ทำาในสิ่งที่เป็นธรรม” หม�ยถึง ต้องรักษาความยุติธรรม  
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เพร�ะบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นเป็นข้�ร�ชก�รของ 

พวกเร�	 อยู่กันด้วยนำ้�จิตนำ้�ใจ	 หากต้องเผชิญ 

กับความไม่ยุติธรรม ก็จะทำาให้หมดกำาลังใจได้  

การให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน จะเป็น 

ส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจได้ ห�กศรัทธ�ก็ไม่มี	 เงินเดือน 

ก็น้อย	 แล้วยังไม่ได้รับคว�มยุติธรรมอีก	 ก็คงจะ

หมดกำ�ลังใจกัน	ดังนั้น	ผมจึงให้คว�มสำ�คัญกับเรื่อง 

คว�มเปน็ธรรมม�ก	ไมใ่ชเ่ฉพ�ะข�้ร�ชก�ร	แตท่กุสิง่ 

ที่ทำ�ต้องมีคว�มเป็นธรรม

	 นกัปรชัญ�กรกีท่�นหน่ึงบอกว่� “ความยตุธิรรม”  

เปน็ยอดแหง่ธรรมทัง้ปวง	(Justice	is	a	mother	of	

all	Virtues)	ทกุประเทศจงึมกีระทรวงยตุธิรรม	ห�กจะ 

อธิบ�ยให้เข้�ใจได้ง่�ยข้ึน	ความยุติธรรม หมายถึง 

ทุกคนต้องได้รับในสิ่งที่ควรจะได้ ถ้าเราไปพราก 

ในสิง่ทีเ่ขาควรจะได ้กไ็มเ่ป็นธรรมกบัเข�	เชน่	คนหนึง่ 

กำ�ลงัจะไดเ้ลือ่นตำ�แหนง่	แลว้มคีนอืน่ม�ขอม�วิง่เตน้	 

อย่�งน้ีก็ไม่เป็นธรรม	 ดังนั้น	 ถ้�เร�ทำ�ในสิ่งที่ควร

ทำ�	 ไม่ทำ�ในสิ่งท่ีไม่ควรทำ�	 แล้วทำ�ในสิ่งท่ีเป็นธรรม	 

โดยไม่ยึดติดกับอะไร	 ชีวิตจะมีคว�มสุขม�ก	 ถึงแม้ 

จะต้องโยกย้�ยภ�ยใน	 ๒๔	 ชั่วโมง	 เร�ก็ส�ม�รถ

ดำ�เนินชีวิตต่อไปได้อย่�งมีคว�มสุข

	 สุ ดท้ �ยนี้  ขอให้ คนสภา พัฒน์ทำ า ตั ว 

เหมือนนำ้า ซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดของสรรพสิ่ง 

ท้ังมวล และสามารถดำารงอยู่ ในโลกใบนี้ ได้  

ตลอดกาล	 ทั้งในสถ�นะของแข็ง	 ของเหลว	 และ 

ก๊�ช	 เมื่ออยู่ในสถ�นะของเหลวก็มีคว�มอ่อนตัว	 

ส�ม�รถแทรกซมึเข�้ไปอยูใ่นจดุต�่งๆ	ในรปูลกัษณะ 

ใดก็ได้	 อีกทั้งเมื่อแปดเปื้อนก็ส�ม�รถกลั่นตัวเองแยกออกม�ให้บริสุทธิ์ได้อย่�งรวดเร็ว	 ตลอดจนกลับไปรวมตัวกันใหม่ก็ได้	 เมื่อนำ้�รวมตัวกัน 

แลว้จะมพีลงัอย�่งมห�ศ�ลในก�รผลกัดนัสิง่ทีอ่ยูข่�้งหน�้	เพร�ะฉะนัน้	เมือ่คนสภ�พัฒนท์ำ�ตัวเหมอืนนำ�้ได้	ก็จะเป็นผูท้ีมี่คุณสมบัตทิีย่อดเยีย่มม�ก	
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓) 
ผูน้ำ�ก�รจดัทำ�แผนฯ ๑๐ ระดมคว�มคดิจ�กชมุชน ๑๐๘ หมูบ่�้น

จัดทำ�พิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ

ดร.อำ�พน กิตติอำ�พน

	 “...แผนฯ	๑๐	เปน็แผนเชงิยทุธศาสตร	์โดยยงัคงยดึกระบวนการจดัทำาแผนฯ	เหมอืนเชน่แผนพฒันาฯ	

ฉบับที่	๘	และ	๙	ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม	และยังคงอัญเชิญ	“ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มาเป็นปรัชญานำาทางในการจัดทำาแผนฯ	 โดยเฉพาะในเรื่อง	 “ความสมดุล”	  

รวมทั้งยึดแนวนโยบายเศรษฐกิจคู่ขนาน	 (Dual	 Tracks)	 ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ...	

	 วัฒนธรรมองค์กรของสภาพัฒน์ที่ยืนหยัดในหลักของนักวิชาการ	 และเสนาธิการของรัฐบาล 

ในการใหค้วามเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรอียา่งซือ่ตรง	จงึเปน็หนึง่ในวฒันธรรมขององคก์รทีไ่ดน้อ้มนำามาจาก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ทำาให้สังคมเห็นความสำาคัญของสภาพัฒน์ว่าคือ	ผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม

อย่างแท้จริง...”



 ดร.อำาพน กิตติอำาพน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ	 ลำ�ดับท่ี	 ๑๓	 ก่อนหน้�นี้ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ปัจจุบันท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญๆ	 

อกีหล�ยตำ�แหนง่	อ�ท	ิสม�ชกิสภ�นติบิญัญตัแิหง่ช�ต	ิประธ�นกรรมก�รคณะกรรมก�รบรหิ�รและ 

ขับเคลื่อนง�นมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	

ประธ�นคณะกรรมก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 กรรมก�ร 

สภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ประธ�นสถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง	(สวพส.)

	 ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์เป็นเวล�	๖	ปี	ทำ�ง�นกับรัฐบ�ล	๕	ชุด	ผลง�นที่โดดเด่น 

ในสมัยที่ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 อ�ทิ	 เป็นผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับท่ี	 ๑๐	 โดยได้น้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้เป็นแนวท�ง 

ในก�รพัฒน�ประเทศ	 รวมท้ังดำ�เนินก�รขับเคล่ือนก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่�งต่อเนื่อง	 ก�รว�งแนวท�งและของบประม�ณปรับปรุงอ�ค�รสำ�นักง�นฯ	 ก�รจัดสร้�งอ�ค�ร

สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คจำ�นวน	๒	 แห่ง	 คือภ�คกล�งและภ�คเหนือ	 รวมทั้งหอประชุมสุริย�นุวัตร	 นอกจ�กนี้	 ยังได้จัดทำ�

พิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ	 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องร�วเกี่ยวกับก�รพัฒน�ประเทศตั้งแต่ 

ในอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย	

จากกระทรวงเกษตรฯ สู่สภาพัฒน์
	 ผมไดร้บัพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ	แตง่ตัง้ใหด้ำ�รงตำ�แหนง่เลข�ธกิ�ร

สภ�พัฒน์เมื่อปี	๒๕๔๗	ในช่วงนั้นผมเข้�ใจคว�มรู้สึกของช�วสภ�พัฒน์	

ซึ่งอยู่ในองค์กรที่มีอ�ยุถึง	๖๐	ปี	และมีผู้นำ�ที่ล้วนได้รับก�รยอมรับจ�ก

สังคม	มีชื่อเสียง	และเติบโตขึ้นม�จ�กภ�ยในองค์กร	

 ผมเป็นคนจากภายนอกองค์กรครั้งแรกที่ม�จ�กจ�กกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ย่อมทำ�ให้เกิดข้อกังข�และกังวลใจกับเจ้�หน้�ที่

ภ�ยในทุกองค์กร	 ซึ่งเป็นคว�มรู้สึกเดียวกับที่ผมเคยประสบในสมัยที่

ทำ�ง�นอยูก่ระทรวงเกษตรฯ	ซ่ึงมอี�ยอุงคก์รย�วน�นเปน็รอ้ยปี	แลว้วนัหนึง่ 

เร�ก็ได้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ	 คนใหม่ที่ม�จ�กกระทรวงพ�ณิชย์	

ซึ่งแน่นอนว่�ย่อมเกิดผลกระทบด้�นคว�มไว้ว�งใจ	 คว�มเชื่อมั่น 

ในผูน้ำ�องคก์รคนใหม	่รวมทัง้คว�มเข�้ใจของคนในองคก์รกบัผู้นำ�คนใหม	่

ในด�้นคว�มรูค้ว�มส�ม�รถเชงิวชิ�ก�ร	รวมถงึคว�มต้ังใจในก�รทำ�ง�น	

ซึง่ผมเข�้ใจด	ีเพร�ะผมกเ็คยอยูใ่นสถานะเดยีวกบัเจา้หนา้ทีส่ภาพฒัน์

เช่นกัน ตรงนี้คือความท้าทายของผม

ขอคำาแนะนำาจากอดีตผู้บริหารสภาพัฒน์ก่อนรับตำาแหน่ง
เลขาธิการฯ 
	 ผมตอ้งขอขอบคณุผูบ้รหิ�รระดบัสงูของประเทศทีไ่ดไ้วว้�งใจและ

มอบหม�ยให้ดูแลสภ�พัฒน์	ฉะนั้น	ในวันแรกที่เข้�ไปทำ�ง�น	สิ่งที่ผมคิด

อยู่ตลอดเวล�ในขณะนั้นคือ	“ทำาอย่างไรผมจึงจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ 

และความรับผดิชอบ” ด้วยเหตุนี	้ผมจงึไปกร�บเรยีนขอคำ�แนะนำ�จ�ก

อดีตผู้บริห�รสภ�พัฒน์	

	 ท�่นแรก ดร.เสนาะ อนูากลู	อดตีเลข�ธกิ�รสภ�พฒัน	์ท�่นกล�่วว�่ 

การพัฒนาตัวเองและบุคลากรเป็นสิ่งสำาคัญในการทำางาน	 และ 

ถึงแม้ว่�ผลสัมฤทธิ์จะใช้ระยะเวล�ก็ต้องทำ�	 ผมจึงได้ไปเจรจ�กับสำ�นักง�น
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คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(ก.พ.)	และสำ�นักงบประม�ณ	ในก�ร

ทีจ่ะห�ทนุสนบัสนนุเจ�้หน�้ทีใ่นสภ�พฒันใ์หไ้ปศกึษ�ห�คว�มรู้เพ่ิมเติม	

เพือ่สร�้งก�รพฒัน�ตนเองใหส้�ม�รถปฏบัิตงิ�นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ

สูงสุด	

	 ท่�นต่อม�	คือ	อาจารย์โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์	อดีตรองเลข�ธิก�ร

สภ�พัฒน์	ท่�นกล่�วว่�ก�รทำ�ง�นต้องสร้างกระบวนการในการรับฟัง

ความคดิเหน็และการมสีว่นรว่มในการทำางาน	นอกจ�กนี	้ท่�นปติีพงษ์ 

พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ท่�นกล่�วว่� 

ก�รที่จะเป็นผูบ้ังคับบญัช�จะตอ้งเป็นผู้นำ�	ผู้นำ�ทีด่ีต้องนัง่ในหัวใจ	ไม่ใช่

ใช้อำ�น�จส่ังก�ร	 และท่�นอื่นๆ	 ท่ีล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่�สภ�พัฒน์	 

ซึ่งห�กย้อนกลับไปดูจะเห็นว่�ผมได้รับก�รฟูมฟักจ�กคนสภ�พัฒน์ 

ที่ย้�ยไปทำ�ง�นที่กระทรวงเกษตรฯ	 โดยตลอด	 ตั้งแต่ท่�นเถลิง  

ธำารงนาวาสวัสดิ์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และท่�น

รุง่เรอืง อศิรางกรู ณ อยธุยา	อดตีรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

แนวคดิการบรหิารองค์กร... สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และ
ธำารงไว้ซึ่งทรัพย์ศาสตร์ 
	 ดังนั้น	 เกือบจะทันทีที่ก้�วสู่รั้วสภ�พัฒน์	 ผมจึงขอให้จัดเวที

ประชาคมเพื่อวางแผนและกำาหนดข้อตกลงในการทำางานร่วม

กัน	 ซึ่งจำ�ได้ว่�จัดท่ีโรงแรมปรินซ์พ�เลซ	 สิ่งแรกที่ได้กำ�หนดร่วมกัน 

ในวันนั้นคือ	ผมจะให้ความเคารพกับผู้ที่ให้ความเคารพต่อวิชาชีพ 

ในสภาพัฒน์ และต้ังปณิธานว่าจะต้องทำาให้ที่นี่มีความเป็นเลิศทาง

ด้านวชิาการสบืไป นัน่คอื	ตอ้งสร�้งปญัญ�	สร�้งคว�มรูใ้หก้บัคนของเร�	

เปน็สังคมแหง่ก�รเรียนรู้	โดยเปดิโอก�สใหเ้จ�้หน�้ทีท่กุคนไดม้โีอก�สใน

ก�รแสวงห�คว�มรู้	 เห็นได้จ�กโครงก�รต่�งๆ	 ที่ผมริเริ่ม	 เช่น	 NESDB	

Future	Team	ซึ่งจัดอบรมให้กับเจ้�หน้�ที่รุ่นใหม่ๆ	ที่เข้�ม�รับร�ชก�ร	

ซึ่งผมให้เข�ได้เข้�รับก�รอบรมและได้ไปร่วมสัมผัสพื้นที่ด้วยตัวเอง	

รวมถึงให้คว�มสำ�คัญกับคนที่สำ�คัญที่สุดและถูกมองข้�มม�กที่สุด	 คือ	 

เจ้�หน้�ที่ระดับปฏิบัติง�น	ซึ่งภ�ยหลังผมได้วิเคร�ะห์แล้ว	พบว่�องค์กร

ไหนที่บริห�รง�นบุคคลไม่ได้	จะไม่ส�ม�รถบริห�รง�นด้�นวิช�ก�รได้

	 ผมได้ศึกษ�ตำ�ร�	“ทรัพย์ศาสตร์” ของท่�นพระย�สุริย�นุวัตร	

พบว�่ทรพัยส์นิอนัสำ�คญัทีท่�่นพระย�ฯ	เขยีนไวใ้นหนงัสอืนัน้ม	ี๓	ทรพัย	์

ทรัพย์แรก คือ ทรัพย์ที่เป็นวัตถุทั้งหลาย	 อ�ทิ	 ที่ดิน	 รถยนต์ต่�งๆ	 

ทรัพย์ที่สอง คือ ทรัพย์ของความรู้ ความชำานาญ	 ก�รเป็นช่�ง	 

ก�รเปน็นกัปร�ชญต่์�งๆ	และทรพัย์ที ่๓ ซึง่เป็นทรพัยส์ำ�คัญทีส่ดุทีท่�่น

พระย�ฯ	ไดเ้ขยีนไวค้อื	ทรพัยข์องความเชือ่มัน่	คว�มไวว้�งใจแก่กัน	ซือ่ตรง 

ไมฉ่อ้โกง	ท�่นเขยีนอย�่งชดัเจนว�่ถ�้รฐับ�ลไม่ไดร้บัคว�มเช่ือม่ัน	ธนบัตร

ที่พิมพ์ออกม�ก็ไม่ต่�งอะไรกับกระด�ษแผ่นหนึ่ง

 ผมจึงมองทรัพยากรมนุษย์ของสภาพัฒน์เป็น “ทรัพย์สิน 

ทีม่คีา่” ไมใ่ช ่“ภาระ”	ใหค้ว�มสำ�คัญในก�รดแูลเรือ่งสวสัดกิ�ร	สร�้งจติใจ
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ให้เป็นผู้ที่มุ่งเน้นเสียสละเพื่อส่วนรวม	 กล่�วคือถ้�มองพนักง�นทุกคน 

คือ	คนทำ�ง�น	ก�รดูแลเข�จะเป็นเหมือนภ�ระ	ซึ่งเป็นคนละมุมมองกับ

ก�รที่มองเข�เหล่�นั้นเป็นทรัพย์สิน	ถ้�เป็นทรัพย์สินเร�ก็จะทะนุถนอม	

เฝ้�รักษ�	พัฒน�	 และปรับปรุง	 จ�กมุมมองนี้เองผมจึงดำ�เนินกิจกรรม

ต่�งๆ	 รวมถึงดูแลเรื่องสวัสดิก�รต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�รในระดับ

ล่�ง	ควรให้คว�มเป็นธรรมและคว�มเท่�เทียมกันด้วย	เพร�ะเข�เหล่�นี้ 

เป็นกำ�ลังสำ�คัญ	สภ�พัฒน์จะเดินไปไม่ได้ถ้�ทุกคนไม่ได้เดินไปด้วยกัน	

	 นอกจ�กนี้	 เมื่อผมเข้�รับตำ�แหน่งใหม่ๆ ท่านศาสตราจารย์ 

ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต	 ซึ่งขณะนั้นท่�นดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นคณะ

อนุกรรมก�รอำ�นวยก�รธน�ค�รสมอง	 และท่านปณิธาน ยามวินิจ  

ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�นของสภ�พัฒน์	 ซ่ึงทั้ง	 ๒	 ท่�นได้ 

เสยีชีวติไปแลว้	ท�่นกรณุ�แนะนำ�ว�่ควรจดั	“อาศรมทางปญัญา”	และ	 

“มุมนำ้่าชา สภาพัฒน์” เพื่อเชิญศิษย์เก่�และศิษย์ปัจจุบันสภ�พัฒน์	

หรือท่�นผู้รู้ 	 ผู้ เชี่ยวช�ญ	 ม�ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงกัน 

และกัน	 ก�รจัดง�นครั้งแรกได้กร�บเรียนเชิญท่�นศ�สตร�จ�รย์	 

ดร.สิปปนนท์   เกตทุตั รว่มเสวน�เรือ่ง	“มมุมองการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมไทยในอนาคต”	ผมประทับใจกับก�รจัดง�นครั้งนี้ม�ก	มีศิษย์เก่� 

สภ�พัฒน์หล�ยท่�นม�ร่วมง�น	 ในวันนั้นทุกท่�นให้คำ�แนะนำ�ที่มีค่� 

ต่อผมม�ก	 คำ�แนะนำ�ของอดีตผู้บริห�รทุกท่�นเหล่�นี้ 	 

ผมไม่เคยลืมเลือนและจะขอยึดถือปฏิบัติสืบไป

น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ รับผิดชอบต่อสังคม
 สิ่งสำาคัญที่สุดคือการน้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่พระราชทานให้กับสภาพัฒน์ตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ในการปฏิบั ติภาร กิจอย่ างรอบคอบ 	 และต้องรู้ ถึ ง 

ปัญห�แล้วใช้สติปัญญ�ในก�รแก้ไข	 ต้องใช้คุณธรรม	 

มีคว�มเอื้อเ ฟ้ือเ ผ่ือแผ่	 มีคว�มสุจริต	 โปร่งใสในก�ร 

ดำ�เนินง�น	 ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 ยึดผลประโยชน์

ของประเทศช�ติเป็นหลัก	 และสร้�งสรรค์ผลง�นให้เป็น 

ท่ียอมรับท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ	 นั่นคือ 

สิ่งที่ผมยึดถือและปฏิบัติม�โดยตลอด	

	 ก�รที่คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 

หรอืคณะกรรมก�รบรหิ�รซึง่เปน็ผูท้ีมี่คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	ตอ้งพจิ�รณ�

เรื่องต่�งๆ	 ที่เป็นเรื่องสำ�คัญและมีผลกระทบต่อประช�ชน	 และด้วย

วัฒนธรรมองค์กรของสภ�พัฒน์ที่ยืนหยัดในหลักของนักวิช�ก�ร	 และ

เสน�ธิก�รของรัฐบ�ลในก�รให้คว�มเห็นต่อคณะรัฐมนตรีอย่�งซื่อตรง	
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จึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กรที่ได้น้อมนำ�ม�จ�กปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ทำ�ให้สังคมเห็นความสำาคัญของสภาพัฒน์ว่าคือ 

“ผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง” 

	 ห�กติดต�มอย่�งต่อเนื่อง	 จะเห็นว่�สภ�พัฒน์ได้แนะนำ�สังคม

ม�ตลอดว่�โครงก�รใดมีหรือไม่มีประโยชน์	 ดังเช่น	 โครงก�รรถเมล์	

NGV	๔,๐๐๐	 คัน	 ซึ่งเป็นท่ีโจษจันกันในช่วงปี	 ๒๕๕๓	 เป็นข้อพิสูจน์

อย่�งชัดเจนว่�	สภาพัฒน์เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง 

และสังคมยังให้คว�มเชื่อมั่นและเชื่อถือสภ�พัฒน์	หน่วยง�นที่ให้คว�ม

เห็นและเป็นหลักในก�รพัฒน�ประเทศ	 จึงขอให้เจ้�หน้�ที่สภ�พัฒน์ 

ทุกท่�น	 ยึดหลักนี้เช่นเดียวกับที่ท่�นเลข�ธิก�รฯ	ดร.เสนาะ อูนากูล  

ได้ยึดมั่น	รวมถึงท่�นอดีตผู้บริห�รของ	สภ�พัฒน์	ที่ดำ�รงไว้ซึ่งหลักก�ร 

ของนักวิช�ก�รได้อย่�งสมบูรณ์

ปัจจัยที่กระทบต่อการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
	 ช่วงที่ผมเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 เมื่อวันที่	 

๑	 ตุล�คม	 ๒๕๔๗	 เป็นช่วงเดียวกับที่	 สภ�พัฒน์ต้องทำ�แผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๐	ให้แล้วเสร็จภ�ยในปี	๒๕๔๙	

ผมมีเวล�ปีเศษๆ	ที่ต้องดำ�เนินก�รขั้นตอนในก�รยกร่�งแผนฯ

 การจดัทำาแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๐ มีปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ

ทิศทางของแผนฯ หลายประการ	จำ�เปน็ตอ้งคำ�นงึถงึแนวนโยบ�ยของ

รฐับ�ลชุดใหมท่ีจ่ะดำ�เนนิก�รในอกี	๔	ปีข�้งหน�้	ขณะเดยีวกนัตอ้งคำ�นงึ

ถึงแผนบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ซึ่งต�ม	 พ.ร.ฎ.	 ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้กำ�หนดให้สภ�พัฒน์

ร่วมกับสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	

สำ�นักงบประม�ณ	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร	

จัดทำ�แผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ซึ่งเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติก�ร

ของรัฐบ�ล	 ระยะเวล�	 ๔	 ปี	 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ภ�ยใน	 

๙๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันท่ีแถลงนโยบ�ยต่อรัฐสภ�	 นอกจ�กนี้	 ยังต้อง

พิจ�รณ�ให้ครอบคลุมก�รปรับโครงสร้�งก�รพัฒน�ประเทศ	 ซึ่งเป็น 

ขอ้เสนอทีส่ภ�พฒันต์อ้งดำ�เนนิก�รต�มมตคิณะรัฐมนตรี	เพ่ือเสนอแนะ 

ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เหม�ะสม 

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศระยะต่อไป

รวบรวมนักวิชาการ ระดมความคิดชุมชน ๑๐๘ หมู่บ้าน  
จัดทำาแผนฯ ๑๐
	 ผมนั่งสม�ธิในห้องท่�นพระย�สุริย�นุวัตร	 และคิดว่�ผมจะทำ�

อย่�งไรกับโจทย์ท่ีสำ�คัญ	 นอกเหนือจ�กก�รฟื้นวัฒนธรรมองค์กรของ

สภ�พัฒน์ที่เดิมมีอยู่แล้วและมีคุณค่�อย่�งยิ่ง	 และจ�กเวทีประช�คม 

ที่ผมได้ประก�ศและตั้งปณิธ�นไว้ว่�	 “ผมจะเคารพความเป็น 
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นักวิชาการของคนสภาพัฒน์ และผมจะให้ความเคารพกับทุกคน 

ที่เสียสละต่อส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน” 

	 ในขณะนั้นผมจึงเริ่มดำ�เนินก�รพัฒน�คนใน	๒	มิติ	ได้แก่ มิติแรก  

คือหานักวิชาการที่มีความเสียสละ	 ผมรวบรวมคนเหล่�นี้	 ซ่ึงเป็น 

กลุ่มคนเล็กๆ	 ม�ร่วมทำ�ง�นกันทุกเส�ร์-อ�ทิตย์	 เป็นเวล�ประม�ณ	 

๒	เดอืน	ทำ�ใหไ้ดห้ลกัคดิแรกของแผนฯ ๑๐ คอื การปรบัโครงสรา้งดา้น

เศรษฐกิจและสังคม นอกจ�กนี้	 ผมได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่

ครั้งแรกที่เข้�ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งมติในเรื่องก�รเปลี่ยนแปลง

โครงสร�้งก�รลงทนุภ�ครฐัชีใ้หเ้หน็ถงึคว�มสำ�คญัของก�รลงทนุท�งด�้น

โครงสร�้งท�งสงัคม	แลว้นำ�ม�ประยกุตก์บัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในก�รขับเคลื่อนเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติของแผนฯ	๑๐	

	 ผมทร�บว่�ตอนท่ีผมส่งเจ้�หน้�ท่ีลงพื้นที่เพื่อระดมคว�มคิดเห็น

ชุมชน	๑๐๘	หมู่บ้�น	มีเสียงสะท้อนกลับม�ว่�จะทำ�ได้ไหม	ผลออกม�

คือทำ�สำ�เร็จ	 เพร�ะฉะน้ันมิติในก�รพัฒน�คนไม่ใช่แค่ระดมสมองจ�ก

นักวิช�ก�รที่เสียสละ	 แต่ได้ช่วยก่อให้เกิดก�รปรับโครงสร้�งองค์กรให้

คนสภ�พัฒน์ได้รับโอก�สในก�รพัฒน�	เร�จึงมีทั้งนักเรียนทุน	นักเรียน

ฝกึง�นในโครงก�รและโปรแกรมต�่งๆ	ท่ีดำ�เนนิก�รไปแลว้หล�ยรอ้ยคน	

 มิติท่ีสอง โครงการฝึกอบรมต่างๆ และขอตำาแหน่งในระดับ 

๙ ชช. เพิ่ม ๑๖ อัตรา เพื่อเปิดโอก�สให้เจ้�หน้�ท่ีมีคว�มก้�วหน้� 

ในวิช�ชีพ	และส�ม�รถลดคว�มกดดันในก�รแข่งขันขึ้นม�เป็นผู้บริห�ร 

	สิง่เหล�่นีท้ำ�ใหผ้มได้กำ�ลงัจ�กนกัวชิ�ก�รสว่นใหญข่องสภ�พฒันเ์ข�้ม�

ช่วยระดมคว�มคิดเห็น

แผนฯ ๑๐ ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญานำาทาง 
	 สำ�หรับเนื้อห�ของแผนฯ	๑๐	เป็นแผนเชิงยุทธศ�สตร์	โดยยังคง

ยึดกระบวนก�รจัดทำ�แผนฯ	 เหมือนเช่นแผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๘	 และ	

๙	 ซึ่งเน้นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคม	 และยังคง

อัญเชิญ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ม�เป็นปรัชญ�นำ�ท�งใน

ก�รจัดทำ�แผนฯ	 โดยเฉพ�ะในเร่ือง “ความสมดุล” รวมทั้งยึดแนว

นโยบ�ยเศรษฐกจิคูข่น�น	(Dual	Tracks)	ทีใ่หค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�

เศรษฐกิจระดับร�กหญ้�ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับก�รเสริมสร้�งขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	

	 นอกจ�กนี้	 ได้สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

จากสมยัทา่นเลขาฯ จกัรมณฑ ์ผาสกุวนชิ โดยจดักิจกรรมและจดัทำ�สือ่

ประช�สัมพันธ์	เพื่อสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และขย�ยผลก�รประยุกต์

ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังภ�คส่วนต่�งๆ	ทั้งภ�ครัฐ	เอกชน	

ประช�สังคม	 และประช�ชนอย่�งต่อเนื่องและกว้�งขว�ง	 ให้ภ�คส่วน

ต่�งๆ	 เห็นคุณค่�และนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบแนวคิด
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ของวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน	 เพื่อให้ส�ม�รถรู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง	

และพึ่งตนเองได้อย่�งเข้มแข็ง	 อันเป็นก�รเสริมสร้�งพลังให้ประเทศ

ส�ม�รถพัฒน�ไปได้อย่�งสมดุล	มั่นคง	และยั่งยืน

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 เร�ต้องเดินต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นแนวท�ง

ก�รดำ�รงชีวิตและก�รปฏิบัติตนของประช�ชนทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และก�รบริห�ร

ประเทศให้ดำ�เนินในท�งส�ยกล�ง	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 

เพ่ือก้�วทันตอ่โลกยคุโลก�ภวิตัน	์คว�มพอเพยีง	หม�ยถึง	คว�มพอประม�ณ 

คว�มมีเหตุผล	 รวมถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตนเอง 

ที่ดี	 พอสมควรต่อก�รที่มีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน	

	 ท้ังนี้	 เน้นว่�ต้องอ�ศัยคว�มรอบรู้	 คว�มรอบคอบ	 และคว�ม

ระมัดระวังอย่�งยิ่ง	 ในก�รนำ�วิช�ก�รต่�งๆ	 ม�ใช้ในก�รว�งแผนและ

ก�รดำ�เนินก�รทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน

จติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีข่องรฐัใหม้สีำานกึในคณุธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ที่เหมาะสม	ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�ม

อดทน	 คว�มเพียร	 มีสติปัญญ�	 และคว�มรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและ
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พรอ้มตอ่ก�รรองรบัก�รเปลีย่นแปลงอย�่งรวดเร็วและกว�้งขว�ง	ทัง้ด้�น

วัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี

	 ในก�รที่จะนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	

อนัดบัแรก	คอื	ตอ้งมคีวามเขา้ใจถงึหลักเศรษฐกจิพอเพยีง และเชือ่มัน่ 

ในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่�เมื่อนำ�ไปใช้แล้วจะทำ�ให้

เกิดประโยชน์และคว�มสุข	ทั้งในปัจจุบันและอน�คต	แล้วจึงจะมีคว�ม

ม่ันใจที่จะนำ�ไปทดลองใช้ปฏิบัติ	 หลังจ�กท่ีมีคว�มเข้�ใจอย่�งถูกต้อง

แลว้	ตอ้งนำ�ม�ประยกุตใ์ชก้บัตนเองทัง้ในชวีติประจำ�วนัและก�รดำ�เนนิ

ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 โดยก�รประยุกต์ใช้นั้นต้องคำ�นึงถึงคว�มพอประม�ณ

ในก�รดำ�รงชีวิตในด้�นต่�งๆ	โดยเน้นก�รพึ่งตนเองเป็นหลัก	 ใช้เหตุผล

เป็นพื้นฐ�นในก�รตัดสินใจและก�รกระทำ�สิ่งต่�งๆ	 สร้�งภูมิคุ้มกัน 

ที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง	 และใช้คว�มรู้ด้วยคว�มรอบคอบ	

ระมัดระวังควบคู่กับมีคุณธรรม	คือ	คว�มซื่อสัตย์	คว�มไม่โลภ	รู้จักพอ	

ไม่เบียดเบียนกัน	 รู้จักแบ่งปัน	 ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและกัน	

พร้อมทั้งมีคว�มเพียร	จะเห็นว่�เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจ

แต่เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตของตนเอง	ครอบครัว	องค์กร	จนถึง

ระดับประเทศ	

	 จ�กก�รท่ีคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งขึ้น

ภ�ยใต้คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้ร่วมกับ

ภ�คส่วนต่�งๆ	 ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก�รประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	

รวมถึงมีก�รประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนได้รับทร�บอย่�งต่อเนื่องและ

จริงจัง	 สม�คมนักประช�สัมพันธ์แห่งประเทศไทยจึงได้มอบรางวัล  

“สังข์เงิน” ประเภทองคก์ร ใหแ้ก่คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

พอเพียง	 เมื่อปี	 ๒๕๕๐	นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจอย่�งยิ่งของสภ�พัฒน์ 

ที่ได้รับร�งวัลสังข์เงินเป็นครั้งที่	๒	

“สภาพัฒน์” แหล่งประสิทธิ์ประสาทความรู้ ประสบการณ์ 
และสร้างความภาคภูมิใจ
	 ในช่วงที่ผมได้ย้�ยม�ทำ�ง�นที่สภ�พัฒน์แห่งนี้	 ซึ่งผมถือว่�เป็น

สถ�นที่มีคว�มศักดิ์สิทธิ์และมีบุญคุณกับผมม�ก	เป็นสถ�นที่ที่ประส�ท

คว�มรู้และประสบก�รณ์ที่มีค่�ที่สุดในก�รรับร�ชก�รของผม	 จะมีใคร

คิดบ้�งว่�ข้�ร�ชก�รตัวเล็กๆ	 อย่�งผม	 จะได้มีโอก�สมีส่วนร่วมและ

บทบ�ทอันสำ�คัญในหน้�หนึ่งของประวัติศ�สตร์ของสภ�พัฒน์	 ไม่ว่�จะ

เป็นตำ�แหน่งของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 ปี	 ๒๕๔๙	 กรรมก�ร

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	กรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน	กรรมก�รกฤษฎีก�	 

คณะที่	 ๗	 กรรมก�รและประธ�นคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ	 บริษัท	 ปตท.	 จำ�กัด	

(มห�ชน)	 หรือแม้แต่ก�รเป็นประธ�น

คณะกรรมก�รกำ�กับติดต�มดูแลภ�รกิจ 

ที่ถ่�ยโอนต�มนโยบ�ยโครงก�รแปลง

สินทรัพย์ เป็นทุน	 และคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กรณีก�รข�ยหุ้น

ของกองทุนฟื้นฟูของ	 บมจ.	 ไทยธน�ค�ร	 

(BT)	 เป็นต้น	 เป็นทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี 

ของเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ 	 ที่ ผมภู มิ ใจ	 

ซ่ึงส่ิงเหล่�นี้ได้ม�เพร�ะคว�มเชื่อมั่นของ 

องค์กรของสภ�พัฒน์	 ไม่ใช่เพร�ะตัวของ

เลข�ธิก�รฯ
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	 สิง่ทีผ่มภมูใิจในขณะดำ�รงตำ�แหนง่เลข�ธกิ�รสภ�พฒันม์มี�กม�ย	

เท่�ที่จดจำ�ได้	อ�ทิ	

งานเลีย้งฉลองการรบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณช์ัน้สงูสดุของ 
ดร.เสนาะ อูนากูล
	 สำ�นักง�นฯ	ได้เรียนเชิญ	นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ	น�ยกรัฐมนตรี	

ม�เป็นเกียรติในพิธีเปิดป้�ยประก�ศเกียรติคุณ	 ดร.เสนาะ อูนากูล  

อดตีเลข�ธกิ�รสภ�พฒัน	์ณ	พพิธิภณัฑ์สรุยิ�นวุตัรเพือ่ก�รพฒัน�ประเทศ

ในโอก�สได้รับพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดสำ�หรับ

พลเรอืน “Grand Cordon of the Order of the Rising Sun” จ�กสมเด็จ 

พระจกัรพรรดอิะคฮิโิตะ	เมือ่วนัที	่๒๘	มถินุ�ยน	๒๕๕๓	และไดม้งี�นเลีย้ง

ฉลองในตอนเยน็	ซึง่เป็นอกีวนัหนึง่ทีบ่รรด�ศษิยเ์ก�่ของสภ�พฒัน	์ไดม้�

สังสรรค์กันอีกครั้ง	ถึงแม้ว่�ผมจะไม่ได้เคยสัมผัส	บรรย�ก�ศเก่�ๆ	แต่ใน

วันนั้นผมมีคว�มรู้สึกยินดีกับคว�มรักคว�มกลมเกลียวและคว�มผูกพัน

ของอดีตข้�ร�ชก�รของสภ�พัฒน์ที่สัมผัสได้	 เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะไม่มี

วันที่จะลืมเลือนในคว�มทรงจำ�ที่ดีๆ	ของผมกับสภ�พัฒน์

การเสนอความเห็นแก่คณะรัฐมนตรี ที่ยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นหลัก
	 ในช่วงเดือนมิถุน�ยน	 -	 สิงห�คม	 ๒๕๕๓	 สภ�พัฒน์ได้ให้ 

คว�มเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรหีล�ยโครงก�ร	ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่� สภาพฒัน ์

โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล้าเสนอ 

ความเห็นที่ตรงไปตรงมา หรือท้วงติงรัฐบาล เพื่อยึดผลประโยชน์ 

ส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งนี้	 เพื่อให้ก�รลงทุนของรัฐมีคว�มโปร่งใสและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชน	 เช่น	 ก�รท้วงติงโครงก�รอุดหนุน 

กล้�ย�ง	 ๓,๘๐๐	 ล้�นบ�ท	 โครงก�รแจกเงินให้เปล่�แก่เกษตรกร 

๑,๕๐๐	 ล้�นบ�ท	 เพื่อเลื่อนก�รเพ�ะปลูกข้�วในเดือนมิถุน�ยน	 

โครงก�รอุดหนุนสินเชื่อ	 ๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 แก่ผู้ประกอบก�รโรงแรม 

และท่องเที่ยว	 โดยไม่มีหลักทรัพย์คำ้�ประกันในขณะที่ก�รท่องเที่ยว

เริ่มฟื้นตัว	 รวมถึงข้อท้วงติงในก�รจำ�หน่�ยมันสำ�ปะหลังของกระทรวง

พ�ณิชย์	๗๕,๐๐๐	ตัน	เป็นต้น	
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การจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
	 เป็นก้�วย่�งเล็กๆ	 อีกจุดหน่ึงของ 

สภ�พัฒน์	ที่จะเป็นแกนกล�งเพื่อประส�น

และบูรณ�ก�รง�นขับเคลื่อนแนวท�งก�ร

พัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปสู่ก�รปฎิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ  

ผลก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิสถ�บันวิจัย

และพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	หรอื	มพพ.	ชว่ยเสรมิให้

ภ�คธรุกจิดำ�เนนิก�รดว้ยคว�มรบัผดิชอบ	 

ยุติธรรม	 และโปร่งใสยิ่งข้ึน	 มีก�รบริห�ร

คว�มเสีย่งทีร่ดักมุอย�่งตอ่เนือ่ง	เชน่	มกี�ร

ลงทุนในตล�ดระหว่�งประเทศในสัดส่วน

ที่พอประม�ณและสมเหตุสมผลม�กขึ้น	

โดยที่ผ่�นม�สถ�บันก�รเงินไทยทั้งระบบ

ซึ่งถือครองสินทรัพย์ต่�งประเทศเพียง

สัดส่วนประม�ณร้อยละ	 ๘	 เมื่อประกอบ

กบัก�รว�งแผนอย�่งรอบคอบของธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย	 และหน่วยง�นด้�นว�งแผนพัฒน�เศรษฐกิจท่ี

ยกเครื่องก�รบริห�รด้�นก�รเงินระดับมหภ�ค	 เป็นผลให้วิกฤต

เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่กระทบประเทศไทยมากนัก

	 ในขณะเดียวกัน	 กว่�	 ๑,๐๐๐	 บริษัทมีก�รต้ังกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมีก�รกำ�หนดเป็นคุณสมบัติ

สำ�คญัของบรษิทัทีต่อ้งก�รเปน็สม�ชกิของกลุม่ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยว่�	 ต้องมีนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ชัดเจน	

เพือ่ให้ผูบ้รหิ�รทีเ่กีย่วขอ้งห�แนวท�งป้องกนัและก�รบรหิ�รจดัก�ร

ที่มีประสิทธิภ�พ	 เพิ่มโอก�สคว�มสำ�เร็จลดโอก�สคว�มล้มเหลว	

และลดคว�มไม่แน่นอนในผลประกอบก�ร

การสร้างพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
	 จ�กก�รที่ผมชอบวิช�ประวัติศ�สตร์ม�ตั้งแต่สมัยเรียนเพร�ะ

ประวัติศ�สตร์จะทำ�ให้เร�ได้เข้�ใจถึงประวัติคว�มเป็นม�	 และเร�

ส�ม�รถนำ�เอ�ประวัติศ�สตร์นั้นม�เป็นบทเรียนในก�รว�งแนวท�ง	 

ก�รเสนอแนะนโยบ�ย	หรอืม�ตรก�รต�่งๆ	ในอน�คต	ผมเหน็ว�่สภ�พฒัน ์

มีประวัติศ�สตร์ที่น่�สนใจเป็นอย่�งม�ก	 และสิ่งแรกที่ผมหยิบขึ้นม�

ศกึษ�เมือ่เข�้ม�ดำ�รงตำ�แหนง่เลข�ธิก�รสภ�พฒัน	์คือตำ�ร�ทรพัยศ์�สตร์

ที่ท่�นพระย�สุริย�นุวัตรได้เขียนไว้ดังกล่�ว	 รวมทั้งได้ศึกษ�ประวัติ 

ของอ�ค�รสุริย�นุวัตรอย่�งลึกซึ้ง	 ผมจึงคิดว่�ทำ�อย่�งไรที่จะให้

ส�ธ�รณชน	รวมถึงช�วสภ�พัฒน์ได้รับรู้	ตระหนักในคว�มสำ�คัญ	และ
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ซ่อมแซมตึกสุริย�นุวัตรคร้ังใหญ่รวม	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งแรกเป็นก�รบูรณะ 

ครั้งใหญ่ในสมัย	ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม เป็นเลข�ธิก�รฯ	 ใช้ระยะเวล�

ดำ�เนินก�ร	๑	ปีเศษ	คือในช่วงปี	๒๕๓๔–๒๕๓๕	ซึ่งภ�ยหลังก�รบูรณะ

ได้ใช้เป็นที่ทำ�ง�นของผู้บริห�รระดับสูงม�อย่�งต่อเนื่อง	 จนกระทั่งผม 

ได้มีโอก�สเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รฯ	 จึงทำ�ก�รบูรณะครั้งที่	 ๒	 

เพื่อจัดทำ�พิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรฯ	ดังกล่�ว

	 ผมถือว่�การดำารงไว้ถึงเกียรติคุณของท่านพระยาสุริยานุวัตร

นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นข้าราชการในแผ่นดินที่จะรักษา 

ผลประโยชน์ของส่วนรวม เสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมของ 

สังคมไทย 

เข้าใจถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตำาราทรัพย์ศาสตร์และอาคาร

สุริยานุวัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณูปการของพระยาสุริยานุวัตรที่มี

ต่อประเทศ 

	 ด้วยเหตุนี้ผมจึงนำ�ประวัติของท่�นพระย�สุริย�นุวัตรม�เป็น

จุดที่จะได้สื่อส�รและสร้�งก�รเรียนรู้ให้กับบุคคลโดยทั่วไป	 นั่นคือ 

คว�มคิดที่นำ�ม�สู่ก�รจัดสร้�งพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติของ 

พระยาสุริยานุวัตร และเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

จึงได้บูรณะตึกสุริย�นุวัตรและจัดสร้�งเป็น	 “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร 

เพื่อการพัฒนาประเทศ” ภ�ยหลังจ�กที่สภ�พัฒน์ได้มีก�รบูรณะ 
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การปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างอาคารของสำานักงาน 
	 สิ่งที่ผมภ�คภูมิใจและฝ�กไว้ให้สภ�พัฒน์คือ	 ผมเสนอขอ 

งบประมาณกวา่ ๑๙๐ ลา้นบาทในการปรบัปรุงภมูทิศันแ์ละสำานกังาน

ใหม้คีว�มเปน็ธรรมช�ต	ิทนัสมยั	และน�่อยู	่โดยต�มแนวคดิก�รปรบัปรงุ

กำ�หนดให้มีห้องออกกำ�ลังก�ย	 Daycare	 สำ�หรับลูกหล�นสภ�พัฒน์	 

และต้นไม้ที่จะมีม�กขึ้น	เพื่อสร้�งคว�มร่มเย็นแก่สภ�พัฒน์	

	 นอกจ�กนี	้ยงัสร้างอาคารสำานกัพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาค

ใหม่ ๒ แห่ง	คือ	ภ�คกล�ง	อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	ซึ่งมีหอประชุม

สุริย�นุวัตร	 และภ�คเหนือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 และย้�ยห้องสมุดม�อยู่

ในที่ประช�ชนส�ม�รถใช้บริก�รได้สะดวก	 มีพื้นที่กว้�งขว�ง	 และมุ่งสู่ 

ก�รเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	(e-library)	ม�กยิ่งขึ้น	

การพัฒนาบุคลากรของสภาพัฒน์ 
	 ผมคิดว่�คำ�สัญญ�กับประช�คมสภ�พัฒน์เมื่อเดือนตุล�คม	

๒๕๔๗	ที่ว่�	ผมจะให้คว�มเค�รพแก่นักวิช�ก�รที่เสียสละกับส่วนรวม	

และจะดูแลสนับสนุนบุคลากรของสภาพัฒน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า

นั้น	 ได้พิสูจน์ให้เห็นอย�่งชัดเจนว่�ส�ม�รถบรรจุและแต่งตั้งเจ้�หน้�ที่

สภ�พัฒน์กว่�	 ๔๐	 คนที่เป็นพลังใหม่	 ซึ่งรวมถึงนักเรียนเหรียญทอง

และเกียรตินิยมจ�กมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของประเทศ	มีนักเรียนทุนทั้งที่ 

สำ�นักง�นฯ	 ส่งไปเรียนเอง	 และจ�กทุน	 ก.พ.	 ในระดับปริญญ�โท 

และปริญญ�เอก	 ที่แสดงคว�มประสงค์ที่จะร่วมง�นกับสภ�พัฒน์	 

ทั้งจ�กมห�วิทย�ลัยโคลัมเบีย	 (Columbia	 University)	 และสถ�บัน

เทคโนโลยีแมสซ�ชูเซตส์	(Massachusetts	Institute	of	Technology	

:	MIT)	ไม่นับรวมถึงมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�จ�กประเทศอังกฤษกว่�	๓๐	คน	

และก�รส่งเจ้�หน้�ที่ไปฝึกง�นกับท�งธน�ค�รโลก	 และธน�ค�รพัฒน�

เอเชีย	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	เป็นต้น

ขอ้คดิสูอ่นาคต : พฒันาบคุลากรและองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 
รองรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
	 ภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและ 

ต่อเนื่อง	 ประกอบกับภ�รกิจของสภ�พัฒน์ที่ต้องก้�วให้ทันต่อก�ร 

เปลี่ยนแปลงของโลก	 ทำ�ให้สภ�พัฒน์ต้องมีก�รตื่นตัวและปรับเปลี่ยน 

วิธีก�รทำ�ง�นตลอดเวล�	 รวมทั้งต้องมีก�รศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้และ 

ข้อมูลต่�งๆ	 ในเชิงกว้�งและเชิงลึก	 ดังนั้น	 สิ่งสำ�คัญที่ผมตระหนักคือ	 

การพฒันาบคุลากรในสภาพฒันอ์ยา่งเปน็ระบบ	ตัง้แตเ่รือ่งก�รฝกึอบรม

และคว�มก้�วหน้�ในวิช�ชีพ	การปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร 

ให้สอดรับกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

โดยใหย้ดึหลกัสำ�คญั	๓	ขอ้ ข้อแรก คอื การพฒันาตนเองในดา้นคณุธรรม 

ด้วยการยดึมัน่ในคณุธรรม คว�มส�มัคคี	คว�มซือ่สัตย	์ในก�รปฏบัิตงิ�น	 

ข้อที่สอง การพัฒนาตนให้มีความรู้ ให้ได้รับวิทย�ก�รใหม่ๆ	ข่�วส�ร

ใหม่ๆ	และข้อสุดท้าย คือ ต้องขยัน อดทน	ที่จะต่อสู้กับทุกปัญห�	
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	 หลกัทัง้	๓	ขอ้	คอื	ก�รยดึมัน่ในคณุธรรม	แสวงห�คว�มรู	้ขยนัและอดทน	เปน็หวัใจสำ�คญัในก�รปฏบิตังิ�น	

เพื่อก้�วสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้	มีคว�มเป็นพลวัตร	ส�ม�รถก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง	และนำ�องค์กร 

ไปสูจ่ดุหม�ยทีย่ดึผลประโยชนส์ว่นรวมของประช�ชนเปน็ทีต้ั่ง	สร้�งคว�มเชือ่มัน่ใหก้บัส�ธ�รณชนว�่ สภาพฒัน์

ไม่ส้ินคนดีที่มีคุณธรรมและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม	 เป็นผู้นำ�ด้�นคว�มคิดและส�ม�รถขับเคลื่อน 

สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประช�ชนและประเทศช�ติ	 เน้นก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ท่ีสอดคล้องกับสภ�พแวดล้อม 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศอย่�งรวดเร็ว

	 ท�้ยทีส่ดุ	ผมขอฝ�กคตขิองท�่นพระย�สุริย�นวุตัร	ซ่ึงผมมกัพูดอยูเ่สมอไวเ้ปน็ขอ้คดิหรือคติในก�รทำ�ง�น	

“ธัมโมหเว ! รักขติธัมมจาริ”	ท่�นเขียนคำ�แปลไว้ว่�	“ธรรมเว้ย ! ย่อมอารักขาผู้ประพฤติเป็นธรรม” 
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘)
ผู้นำ�ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ 

และแนวคิดทิศท�งแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ 

อ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ

	 “...แผนฯ	๑๑	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่	“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ด้วยความเสมอภาค	

เป็นธรรม	และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”…

 จุดเปลี่ยนที่สำาคัญคือ	 กำาหนดให้ไทยเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง...	

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา	(Research	&	Development)	ที่มี 

พ้ืนฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะวิทยาศาสตร์	 แต่รวมถึงเร่ือง 

สงัคมศาสตรด์ว้ย	เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ของไทย	และทำาใหเ้ปน็ประเทศทีก่า้วหนา้ทดัเทยีมกบัประเทศ 

ทีม่รีายไดส้งู	ผมจงึไดใ้หค้วามสำาคญักบัเรือ่งการวจิยัพฒันาและนวตักรรม	วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี..”



 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ลำ�ดับที่	 ๑๔	 

ท่�นเป็นอดีตเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์อีกท่�นหนึ่งที่ได้รับเกียรติเชิญเข้�ร่วมคณะรัฐมนตรี	 ในรัฐบ�ลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

น�ยกรัฐมนตรี	ถึง	๒	ครั้ง	โดยครั้งแรกดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	ต่อม�ได้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

คมน�คม	โดยมีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ	แต่งตั้งเมื่อวันที่	๑๙	สิงห�คม	๒๕๕๘	

	 นอกจ�กนี้	 ท่�นยังได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญๆ	อีกหล�ยตำ�แหน่ง	 อ�ทิ	 สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 กรรมก�รในคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ	 คณะกรรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศ	 คณะกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ก�รบูรณ�ก�รก�รพัฒน�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 รวมถึงเป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�ตร์และเทคโนโลยี 

แห่งช�ติ	ฯลฯ	ทั้งนี้	ท่�นได้รับคัดเลือกเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นของสภ�พัฒน์ในปี	๒๕๔๖	

	 ในช่วงที่ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาทรงเยือนและทรงร่วมงานของสภาพัฒน์ถึง ๒ ครั้ง ถือเป็นเกียรติ 

อย�่งสงูสดุขององคก์ร	สำ�หรบัผลง�นสำ�คญัของท�่น	อ�ท	ิก�รจดัทำ�แผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ช�ต	ิฉบบัที	่๑๑	และก�รจดัทำ�แนวคดิและทศิท�งของแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๑๒	ก�รพฒัน�ระบบ

ฐ�นข้อมูลท�งด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รเร่งรัดก�รประก�ศผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ช�ติร�ยไตรม�ส	

หรือ	 QGDP	 ให้เร็วขึ้น	 ก�รส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ก�รผลักดันก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

ของไทย	 ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	 ก�รพัฒน�คนตลอดช่วงชีวิต	 ตลอดจนก�ร

พัฒน�บุคล�กร	และปรับปรุงอ�ค�รสำ�นักง�น

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนสภาพัฒน์... ที่สุดแห่งความ
ภาคภูมิใจ
	 ในช่วง	 ๕	 ปีที่ผมดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาเยือน

และทรงร่วมงานของสภาพัฒน์ถึง ๒ ครั้ง ถือเป็นเกียรติและ 

คว�มภ�คภูมิใจอย่�งสูงสุด	 โดยคร้ังแรก เมื่อวันที่	 ๗	 มีน�คม	๒๕๕๔	

พระองคเ์สดจ็พระร�ชดำ�เนนิม�ทรงรบัฟงัก�รบรรย�ยสรุปแผนพัฒน�ฯ	

ฉบับที่	 ๑๑	 และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรเพ่ือก�รพัฒน�

ประเทศ	ณ	 สภ�พัฒน์	 และคร้ังที่สอง	 เมื่อวันที่	 ๖	 กันย�ยน	๒๕๕๕ 

เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทรงเป็นองค์ประธ�น	 และมีพระร�ชดำ�รัส 

เปิดก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๕	ของ	สศช.	เรื่อง	“อนาคตประเทศไทย 

บนเส้นทางสีเขียว” ณ	อิมแพ็ค	 เมืองทองธ�นี	ซึ่งนับเป็นเกียรติของ 
สำานักงานฯ เป็นอย่างมาก ที่พวกเราได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์  
นอกจ�กนี้ 	 ยังได้มีโอก�สได้ถว�ยร�ยง�นเรื่องโครงก�รพัฒน� 

เขตเศรษฐกจิพเิศษทว�ย	และคว�มก�้วหน�้ของก�รพฒัน�ประเทศอกีดว้ย

น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำาทาง 
ในการจัดทำาแผน ๑๑-๑๒
	 ในช่วงของก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕–
๒๕๕๙)	และแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔)	ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม 
ทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเรว็	จ�กก�รระดมคว�มคดิทกุภ�คสว่นในสงัคม 

ไทยต่�งเห็นพ้องให้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
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ปรชัญานำาทางในการพฒันาประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง	ยดึคนเปน็ศนูยก์ล�ง

ของก�รพัฒน�อย่�งมีส่วนร่วม	เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีก�รบริห�ร

จดัก�รคว�มเสีย่งอย�่งเหม�ะสม	เพือ่ใหก้�รพฒัน�ประเทศสูค่ว�มสมดลุ

และยั่งยืน	

	 ก�รจัดทำ�แผนฯ	๑๒	 เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี	๒๕๕๘	 โดยกระบวนการ

จัดทำาแผนฯ ทั้ง ๒ แผนฯ ดังกล่าว ยังคงให้ความสำาคัญกับการมี 

ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน	ทั้งในระดับชุมชน	ระดับภ�ค	 

และระดบัประเทศในทกุขัน้ตอนของแผนฯ	อย�่งกว�้งขว�งและตอ่เนือ่ง	

เพื่อร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์และทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	รวมทั้ง

ร่วมจัดทำ�ร�ยละเอียดยุทธศ�สตร์ของแผนฯ	

 แผนฯ ๑๑ ได้กำาหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง”	 ขับเคลื่อนสู่ก�รปฏิบัติด้วย	 ๖	 ยุทธศ�สตร์	

ได้แก่	 ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม	 ก�รพัฒน�คนสู่สังคมแห่ง

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งยั่งยืน	 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งภ�คเกษตร	

คว�มมั่นคงของอ�ห�รและพลังง�น	 ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ

สู่ก�รเติบโตอย่�งมีคุณภ�พและยั่งยืน	 ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภ�คเพื่อคว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจและสังคม	 และ 

ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน	

 ผลการพัฒนาในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมาภายใต้แผนฯ ๑๐ และ

ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนฯ ๑๑	เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและก�รลดลงของขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของภ�คก�รผลิต	ซ่ึงเปน็คว�มท�้ท�ยของก�รพฒัน�ประเทศ

ภ�ยใต้ก�รเปล่ียนแปลง	 ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจในระยะต่อไป	 และมีแนวโน้มที่จะทำ�ให้เศรษฐกิจ

ไทยไม่ส�ม�รถยกระดับก�รพัฒน�ออกจ�กก�รเป็นประเทศร�ยได้ 

ป�นกล�งได้ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม	
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	 สำ�หรับด้านสังคมโดยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

การเป็นสังคมสูงวัย	จึงยังคงมีปัญห�ทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พของ

ประช�กรในทุกช่วงวัย	และแม้ว่�คนไทยมีคว�มมั่นคงท�งสังคมม�กขึ้น	 

แต่ยังมีปัญห�เชิงคุณภ�พท้ังด้�นสุขภ�พ	 ก�รเรียนรู้	 และคุณธรรม

จริยธรรม	 สถ�นก�รณ์คว�มย�กจนมีแนวโน้มลดลง	 โดยสัดส่วนคนจน

ลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 แต่ยังคงมีคว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รกระจ�ยร�ยได้

และระหว่�งกลุ่มคน	 รวมท้ังยังเผชิญกับคว�มเสื่อมถอยท�งวัฒนธรรม	

และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมม�กขึ้น	 อีกทั้งยังมีคว�มขัดแย้ง

ในสังคมจ�กคว�มไม่ยอมรับในคว�มคิดต่�ง	 ในขณะที่ชุมชนมีคว�ม 

เข้มแข็ง	 ส�ม�รถแก้ปัญห�และสนองตอบคว�มต้องก�รของชุมชน 

ด้วยตนเองได้ดีขึ้น	

	 สำ�หรับแผนฯ	 ๑๒	 ได้นำาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น

วิสัยทัศน์ของแผนฯ ๑๒	 โดยในเบ้ืองต้นได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ในกรอบ

ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔)	ไว้ว่�	“ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรอืเปน็คติพจนป์ระจำ�ช�ติ

ว่�	 “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” โดยแผนฯ	 ๑๒	 

จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดทิศท�งก�ร

พัฒน�ที่มุ่งสู่ก�รเปลี่ยนผ่�นประเทศไทยจ�ก

ประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�งไปสู่ประเทศที่มี

ร�ยไดส้งู	มีก�รกระจ�ยร�ยไดแ้ละก�รพฒัน�

อย่�งเท่�เทียม	 มีระบบนิเวศที่ดี	 สังคมอยู่

ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข	และนำ�ไปสู่ก�รบรรลุ

คติพจน์ประจำ�ช�ติดังกล่�ว	

ปัจจัยสำาคัญนำาประเทศไทยหลุดพ้น
จากประเทศรายไดป้านกลาง คอืการวิจยั
พัฒนาและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
		สำ�หรบัแนวคดิก�รพฒัน�ประเทศในอน�คต	

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รหลุดพ้นคว�มเป็น

ประเทศร�ยได้ป�นกล�งเป็นเป้�หม�ยที่ทุกคนต้องก�ร	 ไม่เพียง 

แค่ประเทศไทย	 แต่ต้องทำ�คว�มเข้�ใจว่�ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยมี 

อยู่หล�ยเงื่อนไข	 คือเป้�หม�ยร�ยได้จะต้องได้	 ๑,๒๐๐	 เหรียญสหรัฐ/

คน/ปี	 ซึ่งก�รที่จะไปให้ถึงตรงนั้นขึ้นอยู่กับอัตร�ก�รเจริญเติบโตท�ง

เศรษฐกิจของประเทศ	ถ้�เติบโตร้อยละ	๕	จะใช้เวล�	๑๐	ปี	ถ้�เติบโตได้

ตำ่�กว่�ร้อยละ	๕	จะต้องใช้เวล�ม�กกว่�	๑๐	ปี	แต่ใจคว�มไม่ได้อยู่ที่ว่�

อตัร�ก�รเตบิโตนัน้เปน็เท�่ไร	ถ�้ก�รหลดุพน้นัน้ร�ยไดเ้พิม่ขึน้ในรปูแบบ

เดมิๆ	คงเปน็ประเทศทีไ่มม่คีว�มเจรญิก้�วหน�้	เงือ่นไขอยูท่ีก่�รนำ�เรือ่ง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ใช้	เพร�ะฉะนั้น	ต้องเป็นอัตร�ก�รเจริญ

เติบโตร้อยละ	๕	บวกกับก�รใช้ปัจจัยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้

 ประเทศไทยจะเปน็ประเทศทีห่ลดุพน้ความเปน็รายไดป้านกลาง

ช้าหรือเร็วกวา่น้ี ข้ึนอยูกั่บวา่เราสามารถคดิคน้เรือ่งการใชเ้ทคโนโลยี

ที่สามารถเพิ่มปริมาณการขาย ซึ่งจะช่วยให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้น  

ทุกวันนี้เร�ซื้อเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศเป็นจำ�นวนม�ก	 และเงื่อนไข

ที่สำ�คัญคือ	 ถ้�เร�หลุดพ้นจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�งเป็นประเทศที่ 

รำ�่รวยแลว้	ระดบัของคว�มรำ�่รวยยงัมหีล�ยชัน้	ประเภทรวยทีส่ดุ	รวยม�ก	 
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รวยกล�งๆ	 กับรวยท่ีเพิ่งเป็นสม�ชิกใหม่	

เปน็คนรวยรุน่ใหม	่เทยีบกบัเศรษฐพีนัล�้น 

ถ้�มองในแง่ของตัวคน	 เพิ่งจะมีเงิน	 ๑๐	

ล้�นบ�ทเทียบกับคนท่ีมีเงิน	 ๑,๐๐๐	 

ล้�นบ�ทจะอยู่แถวล่�งสุด	 เมื่อเป็น 

ประเทศท่ีรำ่�รวยแล้ว	 คนส่วนใหญ่ของ 

ประเทศมีคว�มเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่	

	 ก�รก�้วไปสูป่ระเทศทีม่คีว�มเจรญิ	 

สำ�หรับประเทศไทยต้องอ�ศัยพื้นฐ�น 

ทั้งท�งด้�นก�รศึกษ�	 ก�รเรียนรู้	 และ

คว�มวิริยะอุตส�หะของประช�กรไทย	 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงหลังนี้มีอิทธิพล 

เรื่องเทคโนโลยีส�รสนเทศและอินเทอร์เน็ต	 

ซึ่งเป็นสื่อที่ส�ม�รถส่งถึงกันได้อย่�ง

รวดเร็ว	 เทคโนโลยีนั้นมีทั้งส่วนที่ดีและ

ไม่ดี	 เร�ต้องแยกแยะว่�อันไหนคือสิ่งที่

เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	

	 ตรงจุดน้ีเอง	 ผมในฐานะเลขาธิการสภาพัฒน์ ซึ่งมีเป้าหมาย 

อันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญคือ กำาหนดให้ไทยเป็นประเทศที่หลุดพ้นจาก 

การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีก�รพัฒน�ต่อยอดให้มีคว�มทันสมัย 

ส�ม�รถรองรับต่อก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	 และก�รเปล่ียนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ดังนั้น	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องมีก�รพัฒน�ท�งด้�นก�ร

ศึกษ�วิจัยและพัฒน�	(Research	&	Development)	ที่มีพื้นฐ�นม�จ�ก

วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีซึง่ไมไ่ดห้ม�ยถงึเฉพ�ะวทิย�ศ�สตร	์แตร่วมถงึ 

เรื่องสังคมศ�สตร์ด้วย	เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�ของไทย	และทำ�ให้

เป็นประเทศที่ก้�วหน้�ทัดเทียมกับประเทศที่มีร�ยได้สูง	 ผมจึงได้ให้ 

ความสำาคัญกับเรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 ประเด็นสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่�	สามารถลดความเหลื่อมลำ้าของคนในสังคมได้หรือไม่	 เพร�ะฉะนั้น	 แนวคิดในอน�คตต้องยึดเรื่องคว�มสมดุล	 

ดังวิสัยทัศน์ของท่�นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	 น�ยกรัฐมนตรี	 ได้กล่�วเสมอว่�	 มั่งคั่งอย่�งเดียวไม่พอ	 “มั่นคง” คือคว�มมั่นคงในอ�ชีพ 

ก�รง�น	ร�ยได้	และคว�มมั่นคงท�งด้�นสังคม	“ยั่งยืน”	คือถ้�เป็นคนรวย	แต่ใช้ทรัพย�กรฟุ่มเฟือย	ก็ไม่ใช่คว�มยั่งยืน
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นโยบายให้ยึดแผนพัฒนาฯ เป็นหลักในการพัฒนา 
ประเทศอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ สศช.
	 เม่ือป	ี๒๕๕๗	หลงัจ�กเหตกุ�รณท์�งก�รเมอืงสงบ	พลเอก ประยทุธ ์ 

จันทร์โอชา	 หัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	 (คสช.)	 ได้ให้คว�ม 

ไวว้�งใจสภ�พฒันใ์นก�รนำ�เสนอขอ้คดิเหน็และแผนพฒัน�ฯ	สภ�พฒัน์

ไดเ้รยีนให้ทร�บว�่อะไรคอืคอขวดทีท่ำ�ใหก้�รพฒัน�ประเทศไมส่�ม�รถ

ที่จะเดินหน้�ไปได้อย่�งท่ีทุกคนค�ดหวัง	 ดังนั้น	 สิ่งแรกที่ท่�นหัวหน้�	

คสช.	ไดก้ำ�หนดเปน็นโยบ�ยของรฐับ�ลคอื	ยดึแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาตเิปน็หลัก	แนน่อนท่ีสดุว�่ปัจจบัุนเร�พดูถงึยทุธศ�สตรช์�ติ 

ในระยะ	๒๐	ปี	คว�มจริงในก�รมองในระยะไกลถึง	๒๐	ปีข้�งหน้�นั้น	 

สภ�พัฒน์เคยทำ�เรื่องวิสัยทัศน์ในปี	๒๕๗๐	ม�แล้ว	และกำ�หนดไว้เป็น

แนวท�งยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ช�ติ	แต่ไมไ่ด้รบัก�รตอบสนองจ�กรฐับ�ลในชว่งกอ่นม�กนกั

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
	 สำ�หรับรัฐบ�ลนี้ท่�นน�ยกรัฐมนตรีและสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติได้ให้

คว�มสำ�คัญกับวสิยัทศันแ์ละยทุธศ�สตรใ์นระยะย�วทีส่ำ�คญั	๔	เร่ือง	ได้แก่

 เรื่องที่ ๑ ทุกหน่วยงานต้องยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเป็นหลัก	โดยในก�รจัดทำ�แผนในระดับรองลงม�	ได้แก่	ระดับ

กระทรวง	 ทบวง	 และกรม	 ระยะเวล�ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒน�ฯ	

หม�ยคว�มว่�แผนพัฒน�ฯ	๕	ปีนั้น	เริ่มต้นเมื่อไร	สิ้นสุดเมื่อไร	แผนใน

ระดับหน่วยง�นจะต้องยึดต�ม	

 เรื่องที่ ๒ ความเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 วิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริห�ร	สศช.	ในอดีต	ได้มองเห็นคว�มสำ�คัญในเรื่องโครงสร้�งพื้นฐ�น 

และก�รเชื่อมโยงประเทศต่�งๆ	 ด้วยสะพ�นกับถนน	 ซึ่งในวันนี้ 

เร�ต้องเพิ่มระบบร�งและรถไฟด้วย	 รวมถึงสิ่งที่มีก�รเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่	 คือหลังจ�กที่เร�มีก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	 

ในช่วงแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๕	ถึงฉบับที่	๗	แล้ว	ไม่ได้พูดถึงก�รพัฒน�

พื้นที่อีกเลย	 ด้วยคว�มต้ังใจของคนสภ�พัฒน์ที่ตั้งใจทำ�ง�นท�งด้�น

วิช�ก�ร	 จึงได้นำ�เสนอท่�นน�ยกรัฐมนตรี	 ซึ่งท่�นตอบรับและให้คว�ม

สำ�คัญคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมม�ในภ�ยหลัง	 ซึ่งนับเป็นก�รขย�ยประตูของเร� 

ให้กว้�งม�กขึ้น	อันเป็นก�รเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�น

 เรื่องที่ ๓ การวิจัยและพัฒนา หรือ R & D (Research	and	

Development	:	R	&	D)	เปน็สิง่ทีผ่มใหค้ว�มสำ�คัญเป็นอย�่งยิง่	โดยนำ�

วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมม�ใช้	เพื่อต่อยอดอุตส�หกรรม

ที่พัฒน�ม�กว่�	 ๓๐	ปี	 กล่�วคือ	 สภ�พัฒน์ได้ทำ�ง�นร่วมกับกระทรวง

อุตส�หกรรม	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 หรือบีโอไอ	 

ในก�รกำ�หนดอุตส�หกรรมเป้�หม�ย	 เรียกว่�	 “เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ทางด้านคลัสเตอร์อุตสาหกรรม”	 ถ้�เร�ส�ม�รถขับเคลื่อนได้	 จะเป็น 

อีกจุดเปลี่ยนหน่ึงท่ีช่วยทำ�ให้เศรษฐกิจไม่ถึงท�งตันและขย�ยตัวได้เร็วขึ้น	

เปน็เรือ่งทีท่�่นน�ยกรฐัมนตรใีหค้ว�มสำ�คญั	และมอบหม�ยใหพ้จิ�รณ�

ว่�ส�ม�รถใช้หลักคิดของเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเรื่อง	R	&	D	ได้หรือไม่	

	 ขณะนีส้ภ�พฒันท์ำ�ง�นร่วมกบักระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ี 

และสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 (สวทช.)	 

รวมทั้งเครือข่�ยที่มีอยู่ระหว่�งสภ�พัฒน์กับประเทศญ่ีปุ่น	 ซึ่งประเทศ 

ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีจำ�นวนนักลงทุนม�กที่สุดในประเทศไทย	 

เร�ต้องก�รให้ญี่ปุ่นม�ลงทุนเรื่อง	 R	 &	 D	 ในประเทศไทยให้ม�กขึ้น	 
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และเป็นทิศท�งท่ีประเทศญี่ปุ่นมีคว�มสนใจอยู่เช่นกัน	 คว�มร่วมมือ

เหล่�นี้จะเป็นแนวท�งก�รขับเคลื่อนท�งด้�น	 R	 &	 D	 วิทย�ศ�สตร์	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ให้ส�ม�รถก้�วไปได้รวดเร็วขึ้น	 ดังนั้น	 เขต

เศรษฐกจิพเิศษจะเปน็เขตพิเศษทางดา้นนวตักรรม ซึง่จะเปน็พืน้ฐาน

ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต	 และที่กล่�วม�ทั้งหมดนี้

ไม่ว่�จะเป็นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ไม่ได้จำ�กัดเฉพ�ะ

เรื่องเทคโนโลยี	แต่หม�ยรวมถึงเรื่องสังคมศ�สตร์ด้วย	ซึ่งถือว่�เป็นก�ร

เปลี่ยนแปลงท่ีสำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งในก�รพัฒน�ประเทศในช่วงที่ผมเป็น

เลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	

 เรือ่งที ่๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซ่ึงเปน็เร่ืองท่ีใกล้ตัว

ม�ก	แม้ว่�ขณะนี้ทุกหน่วยง�นจะมีแผนรองรับเรื่องก�รเกิดวิกฤตต่�งๆ	 

ก็ต�ม	ผมคิดว่�ยังไม่เพียงพอ	เร�คงต้องขับเคลื่อนและข�ยคว�มคิดกัน

ต่อไป	 ประเทศและสังคมจะพัฒน�ได้ต้องอยู่ที่คว�มเข้มแข็งของชุมชน	

เร�ตอ้งยดึคนยดึชมุชนเปน็หลกั	เพร�ะชมุชนคอืตวัขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ในระดับฐานราก ดังนั้น	 เมื่อเวล�เจอวิกฤตภัยธรรมช�ตินั้นชุมชนต้อง

ช่วยเหลือตัวเองก่อน	 เนื่องจ�กจะรู้ว่�บ้�นนี้มีลูกหล�นกี่คน	มีผู้สูงอ�ยุ

กี่คน	มีคนพิก�รเท่�ไร	แน่นอนที่สุดทะเบียนร�ษฎร์จะรู้	แต่ต้องใช้ระยะ

เวล�กว่�ที่คว�มช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐจะไปถึง	

	 ดงันัน้	เราตอ้งสรา้งอาวธุ สรา้งเครือ่งมอืใหกั้บชุมชน	แต่กอ่นเร�

พูดว่�ชุมชนเข้มแข็งปัญห�ย�เสพติดจะน้อยลง	แต่	ณ	วันนี้ไม่ใช่เฉพ�ะ

เรื่องย�เสพติด	 แต่เป็นทุกเรื่อง	หลักแห่งการพัฒนาความสมดุลหรือ

การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันต้องลงไปถึงในระดับ

ชุมชน จึงจะเกิดคว�มมั่นคงดังที่ท่�นน�ยกรัฐมนตรีได้พูดถึงวิสัยทัศน์

ของประเทศ	ตอ้งมัน่คงท้ังประเทศ	มัน่คงในภ�คก�รผลติ	ภ�คก�รทห�ร	

และภ�คประช�ชน	

สภาพัฒน์ แหล่งเพาะนักคิด เน้นการสอนงาน และการมีส่วนร่วม 

	 ทั้ง	 ๔	 เรื่องดังกล่�วข้�งต้น	 เป็นเรื่องที่มีก�รเปลี่ยนแปลงในช่วง

ที่ผมเป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 แต่ท้ังหมดเร�จะเดินหน้�ต่อไปไม่ได้ 

ถ�้องคก์รและบุคล�กรข�ดคว�มพรอ้ม	องคก์รคอืสภ�พฒัน	์บคุล�กรคอื 

ตั้งแต่ระดับเลข�ธิก�รฯ	 ไปจนถึงระดับเจ้�หน้�ที่	 ในส่วนขององค์กร

ของเร�นั้นด้วยวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นที่สะสมม�ตั้งแต่ในอดีต	จะสังเกต

ได้ว่�ระบบก�รทำ�ง�นของสภ�พัฒน์แตกต่�งจ�กระบบก�รทำ�ง�นของ

กระทรวง	 เพร�ะสภ�พัฒน์สอนให้รู้จักคิด	 ในขณะที่กระทรวงสอนให้

รู้จักก�รปฏิบัติ	

	 ดังนั้นจุดเด่นของสภาพัฒน์คือ หนึ่ง เป็นองค์กรสอนให้เป็น 

นักคดิ ก�รคดิจะต้องติดต�มสถ�นก�รณอ์ย�่งใกลช้ดิ	ทัง้ด�้นเศรษฐกิจ	
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สังคม	และสิ่งแวดล้อม	สอง มีระบบ Coaching หรือ ระบบ Mentors 

เรียกว่�	“การสอนงาน”	 รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง	 ก�รมีฐ�นวิช�ก�รที่ม�จ�ก 

ตัวสติปัญญ�ที่อยู่กับบุคล�กรของเร�	 ซึ่งได้รับจ�กก�รศึกษ�และจ�ก

ในช่วงที่เร�ได้มีก�รฝึกอบรมเพิ่มเติม	 และก�รฝึกสอนง�น	 และ	สาม  

การมีส่วนร่วม คนในสภ�พัฒน์นั้นไม่ได้มีก�รแยกแยะว่�เป็นผู้บริห�ร

กับเจ้�หน้�ที่	 ซึ่งมีลำ�ดับก�รบังคับบัญช�	 อันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้�งโอก�ส

ก�รเรียนรู้ของคนในสภ�พัฒน์ในทุกง�น	

 แมก้ระท่ังก�รประชมุคณะกรรมก�รทีส่ำ�คญัๆ	ซึง่โดยปกติหนว่ยง�น 

อื่นๆ	 จะมีเฉพ�ะกรรมก�ร	 ฝ่�ยเลข�นุก�ร	 และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้อง

ชี้แจงเท่�นั้น	 แต่สิ่งท่ีเร�ได้จ�กคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ	หรือ	กก.สศช.	คือ	 เจ้าหน้าที่ของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ 

แนวความคิดของผู้บริหาร	 เร�ได้ซึมซ�บ	 ตรงไหนที่ไม่ชัดเจนและ

ส�ม�รถชีแ้จง	หรอืตรงไหนทีส่ถ�นก�รณเ์ปลีย่นแปลง	เร�ส�ม�รถเรียน

ให้คณะกรรมก�รฯ	 ได้รับทร�บ	 ระบบวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นของเร� 

ค่อนข้�งให้คว�มเป็นอิสระในเรื่องของคว�มคิด	

วัฒนธรรมองค์กร สศช. ยึดภารกิจ “ความสำาเร็จ” 
	 ในสมัยก่อนท่ีผมยังเป็นเจ้�หน้�ท่ีคนหนึ่ง	 ผมสังเกตเห็นว่�ก�ร

ทำ�ง�นของคนในสภ�พฒันค์อืเข้�ง�น	๘.๓๐	น.	เลกิง�นกลบับ�้น	๑๖.๓๐	น.	 

แต่	 ณ	 วันนี้จะเห็นว่�เจ้�หน้�ที่ของเร�	 วัฒนธรรมองค์กรของเร�	 

ไม่ได้ยึดเวล�เข้�-ออกง�นเป็นที่ตั้ง	 อ�จจะม�โมงเช้�	 กลับตอนหนึ่งทุ่ม	 

สองทุ่ม	 หรือส�มทุ่ม	 ซึ่งเป็นปกติวิสัย	 เนื่องจ�กภ�รกิจง�นที่ได้รับ 

มอบหม�ยเพิ่มม�กขึ้น	

	 เพร�ะฉะนั้น	การมีสติในการทำางาน จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก 

เนือ่งจ�ก	หนึง่ ปริม�ณง�นในปจัจุบนัถ�้เทยีบกับเม่ือ	๓๐	กว�่ปีทีผ่�่นม� 

ที่ผมม�ทำ�ง�นนั้นมีคว�มแตกต่�งกันม�ก	 สอง ก�รประส�นง�นกับ 

หน่วยง�นภ�ยนอกมีม�กขึ้นกว่�สมัยก่อน	 สาม	 โจทย์จ�กรัฐบ�ล 

มีจำ�นวนม�ก	 และเป็นโจทย์ที่ต้องก�รคำ�ตอบที่รวดเร็ว	 บ�งโจทย์ 

อ�จจะใชเ้วล�เปน็ปใีนก�รทำ�ก�รศกึษ�วจัิย	แตข่ณะนีเ้ร�ไดมี้ก�รปรบัตวั 

ว่�โจทย์บ�งข้อที่ต้องใช้เวล�ก�รศึกษ�	 เร�จะให้คำ�ตอบในเบื้องต้น 

ไปก่อน	ดังนั้น	ต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รทำ�ง�นที่ต้องรวดเร็วม�กขึ้น	

	 และ	 สี่ ก�รทำ�ง�นและก�รติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งรวดเร็ว	 

ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์คว�มรู้ของแต่ละคน	 โดยมีเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

หรือไอที	 และอินเทอร์เน็ตม�ช่วยให้ก�รทำ�ง�นรวดเร็วขึ้น	 ซึ่งห�กไม่มี

ตรงนี้แล้วองค์กรของเร�อยู่ไม่ได้	 ถ้�หน่วยง�นว�งแผนไม่มีอุปกรณ์ 

ท่ีทันสมัยแล้วจะบอกคนอื่นได้อย่�งไรว่�ให้พัฒน�เรื่องเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล

เนน้ปรบัปรงุและพฒันาตวัเองตลอดเวลา ดว้ย KM การฝกึ 
อบรม สัมมนา และภาษา
	 ผมคิดว่�เรื่องขององค์กรต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวล�	 โดยมีเรื่องท่ี

เร�ทำ�ม�อย่�งต่อเนื่องและผมให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่ง	ประกอบด้วย	

 การบริหารจดัการองคค์วามรู ้(Knowledge Management :  

KM) เป็นสิ่งที่ผมได้ริเริ่มไว้และอย�กให้ทำ�ต่อไป	 โดยจัดให้มีขึ้น 

ทุกวันศุกร์	 เพ่ือให้เจ้�หน้�ที่ของ	 สศช.	 ได้ม�เล่�สู่กันฟังว่�ไปทำ�อะไร 

ม�บ�้ง	ไปประชมุทีไ่หน	มปีระเด็นอะไรทีน่�่สนใจทีจ่ะนำ�ม�แลกเปลีย่น

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	และถึงแม้ว่ามีคนฟังเพียงแค่ ๑ คน เราก็ต้องจัด 

เพือ่เปน็การแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบคุคล	ดว้ยเจ�้หน�้ทีข่องเร�จดั

เตรยีมขอ้มลูม�ดว้ยคว�มตัง้ใจเปน็อย�่งด	ีม�เล�่สูกั่นฟงัว�่ไดไ้ปประชุม

ม�แล้วผลเป็นอย่�งไร	 กลับม�ถ่�ยทอดประสบก�รณ์จ�กก�รไปอบรม

หรือศึกษ�ต่อในต่�งประเทศ	 และมีเอกส�รแจกให้	 เพื่อเป็นก�รแชร์

ข้อมูลของคนในสภ�พัฒน์	 แม้จะไม่มีใครม�แต่ขอให้มีก�รแชร์ข้อมูล	

ก�รทำ�เช่นนี้จะช่วยทำ�ให้ทุกคนมีโอก�ส	 ถึงแม้ว่�เวล�ที่ประชุมบอร์ด
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หรือประชุมกับหน่วยง�นภ�ยนอก	 ไม่มีโอก�ส 

ในก�รนำ�เสนอ	 แต่คุณเป็นคนทำ�ก็ส�ม�รถนำ�ม� 

เล่�สู่กันฟังให้ทร�บในเวทีนี้ได้

 การฝกึอบรมและสมัมนา	งบพฒัน�บคุล�กร

ของ	สศช.	มมี�	๑๑	ปีแลว้	ตัง้แตส่มยัท่�นเลข�ธกิ�รฯ	

อำาพน กิตติอำาพน ๖	 ปี รวมกับสมัยผม	 ๕	 ปี	 

โดยเฉพ�ะโครงก�รฝึกอบรมต่�งๆ	 ได้เชิญวิทย�กร

ที่มีช่ือเสียงม�ให้คว�มรู้	 และเมื่อรู้ว่�จะต้องม�

บรรย�ยที่สภ�พัฒน์	 ทุกคนจะบอกว่�เกร็งไปหมด	

เนื่องจ�กคนสภ�พัฒน์เก่ง	 จึงต้องเตรียมตัวม�เป็น

อย่�งดีที่จะม�บรรย�ยให้พวกเร�ฟัง	 ผมจึงบอกอยู่

เสมอว่�งบประม�ณในก�รดำ�เนินโครงก�รอบรม

และพัฒน�บุคล�กรของเร�ที่ได้ม�นั้น	 ไม่อย�กให้

สูญเสียไปโดยเปล่�ประโยชน์	เนื่องจ�กก�รจัดอบรมต้องมีค่�ใช้จ่�ย	จึง

มักกล่�วยำ้�เสมอว่�เวล�ใครได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ร่วมอบรม	 ขอให้ 

ผู้บริห�รหรือผู้บังคับบัญช�งดมอบหม�ยง�นเร่งด่วน	 เพื่อให้เจ้�หน้�ที่

ได้มีเวล�ม�อบรม	 ม�ทำ�ให้ตัวเองมีชีวิตชีว�	 (Refresh)	 เพิ่มพลัง 

ก�รทำ�ง�นให้ตัวเอง	

	 นอกจ�กนี้	 ก�รอบรมของเร�ในส่วนของก�รศึกษ�ดูง�นมีคว�ม

เข้มงวดม�ก	 เนื่องจ�กเร�เป็นนักวิช�ก�รเต็มตัว	 เวล�ไปดูง�นจึงดูง�น 

จริงๆ	 จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ค้นคว้�	 และซักถ�มข้อมูล 

ในหัวขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหม�ย	รวมทัง้จดัทำ�ร�ยง�นเองทัง้หมด	ตัง้แตถ่�่ยรปู	 

เขียนร�ยง�น	และประส�นติดตอ่หน่วยง�นเอง	เมื่อไปแล้วจงึมเีวล�ว่�ง

น้อยม�ก	 ยกเว้นก�รดูง�นที่คร่อมวันเส�ร์และวันอ�ทิตย์	 ซึ่งแม้กระทั่ง

วันเส�ร์หรืออ�ทิตย์	 เร�ก็ยังติดต่อว่�หน่วยง�นไหนบ้�งที่เร�ส�ม�รถ 

ดูง�นได้	 เพร�ะฉะนั้น	 เร�จึงได้รับคำ�ชมจ�กบริษัททัวร์ที่จัดโปรแกรม 

ให้เร�เสมอ	 และเกิดภ�พลักษณ์ที่ดีกับคนสภาพัฒน์ว่าเป็นคนใฝ่หา 

ความรู้และไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ใช้ทุกบาททุกสตางค์ 

ทุกเวลานาททีีศ่กึษาดงูานในตา่งประเทศใหเ้ปน็ประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่ 

ดงันัน้	โครงก�รอบรม	สมัน�	และอบรมบุคล�กร	จงึเปน็อกีโครงก�รหนึง่

ที่อย�กให้ทำ�ต่อเนื่องและครอบคลุมให้ทั่วถึงทุกคนในทุกระดับ	

 การฝึกที่ตรงกับงานที่ทำา หรือ On The Job Training (OJT) 

กับองค์กรที่มีช่ือเสียง	 ซึ่งเร�ได้รับงบประม�ณในลักษณะเดียวกันกับ

ก�รร่วมฝึกอบรมกับธน�ค�รโลก	 แต่ในช่วงหลังนี้ธน�ค�รโลกมีก�ร

เปลี่ยนแปลงและปรับโปรแกรม	OJT	 ใหม่หมด	 จึงไม่ส�ม�รถขอสิทธิ

พเิศษเฉพ�ะประเทศไทย	ตอ้งไปแขง่ขนักับประเทศอ่ืนในก�รส่งคนเข�้ไป

อบรมหรือฝึกง�นธน�ค�รโลก	เนือ่งจ�กในฐ�นะเป็นหนว่ยง�นทีฝ่กึง�น	

จะประสบปญัห�ว�่ควรรบัแต่ละประเทศจำ�นวนเท�่ไร	และเจ�้หน�้ทีข่อง

ธน�ค�รโลกไมไ่ด้ทำ�ง�นของตนเองอย�่งเตม็ที	่เนือ่งจ�กตอ้งม�สอนง�น	

ดังนั้น	ในส่วนของสภ�พัฒน์โอก�สส่งคนของเร�ไปอบรมหรือไปฝึกง�น	

จึงไม่ได้มองแค่ธน�ค�รโลก	อ�จจะเป็น	IMF	หรือ	OECD	หรือ	อ�เซียน	

 ทนุการศกึษา	เปน็อกีเร่ืองหนึง่ทีส่ภ�พฒันร์เิริม่ไว	้ผมอยากรกัษา

ไวเ้พือ่ใหม้คีวามต่อเนือ่ง	ทนุก�รศกึษ�มทีัง้ในประเทศและต�่งประเทศ	

อย�กจะฝ�กคนสภ�พัฒน์ที่เข้�ม�ทำ�ง�นใหม่และจบปริญญ�ตรี	 จะได้

มองเหน็โอก�สเหมอืนทีผ่มมองเม่ือ	๓๐	ปีทีผ่�่นม�	เป้�หม�ยของเร�คือ

ตอ้งก�รไปเรยีนตอ่ต�่งประเทศแตไ่มม่เีงนิ	วธิกี�รเดยีวคอื	อยูภ่�คร�ชก�ร

เพ่ือขอทนุก�รศกึษ�	ถ�้ไปอยูภ่�คเอกชนก�รทีจ่ะศึกษ�ตอ่นัน้	ตอ้งใชท้นุ

ส่วนตัว	 เพร�ะฉะนั้น	 เร่ืองโอก�สของบุคล�กรใหม่ที่เข้�ม�และคนใน

สภ�พฒันท์ีท่ำ�ง�นไมน่�นยงัมโีอก�สเรยีนตอ่	สำ�หรบัคนทีท่ำ�ง�นม�น�น
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ไม่อย�กจะเรียนต่อแล้ว	ส�ม�รถเข้�ร่วมโครงก�รฝึกอบรมต่�งๆ	อย�ก

จะให้ส�นต่อเรื่องก�รรักษ�ทุนก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท-เอกนี้ไว้	

 ภาษา	 สำ�หรับก�รฝึกฝนเรื่องภ�ษ�ซึ่งเป็นเรื่องที่จำ�เป็นม�ก	 

ผมไม่อย�กมองว่�ก�รสอบคัดเลือกเข้�รับร�ชก�รนั้น	 ก�รใช้ภ�ษ�

อังกฤษเป็นเรื่องกีดกันคนทั่วไป	 ต้องยอมรับว่�การทำางานในทุกวันน้ี

ต้องใช้ภาษา	 เพร�ะฉะน้ัน	 ก�รใช้หลักเกณฑ์คว�มรู้คว�มส�ม�รถท�ง

ด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศในก�รสอบคัดเลือกโดยไม่ฝ่�ฝืนระเบียบเรื่อง 

ก�รคัดเลือกคนเข้�รับร�ชก�รของสำ�นักง�น	 ก.พ.	 นั้น	 เร�ควรจะทำ�	

อย่างน้อยต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษในข้ันตอนของการสอบ

สัมภาษณ ์	 ผมคิดว่�เป็นก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งหนึ่งที่สังคมไทยต้อง

ยอมรับ	 เพร�ะห�กเร�บอกว่�เร�เป็นหนึ่งในประช�คมอ�เซียนแล้ว	 

ถ้�หน่วยง�นในระดับว�งแผนไม่ส�ม�รถสื่อส�รในภ�ษ�ต่�งประเทศ

โดยเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษ	 คงไม่ส�ม�รถถือได้ว่�เป็นองค์กรในระดับ 

ส�กล	

ปฏิรูปการศึกษา และบูรณาการความเชื่อมโยงการพัฒนา
คนในทุกช่วงวัย 

	 ในแผนพัฒน�ฯ	 เขียนเรื่องแผนปฏิรูปการศึกษา	 ซ่ึงเป็นเร่ือง 

ที่จำ�เป็นต้องปฏิรูป	 ทุกวันนี้ยังปฏิรูปไม่ได้ม�กเนื่องจ�กบุคลากรทาง

ดา้นการศกึษายดึตดิอยูก่บัโครงสร้างกบัตำาแหนง่	ก�รปฏริปูก�รศกึษ�

กบัก�รปฏริปูก�รคลงัตอ้งไปดว้ยกนั	เมือ่ครมูคีว�มมัน่คงท�งด�้นร�ยได	้

มีเกียรติ	 และศักด์ิศรีแล้ว	 ย่อมทุมเทให้กับง�นอย่�งเต็มที่	 นอกจ�กนี้	 

การพัฒนาเนื้อหาสาระก็มีความสำาคัญเช่นกัน ผมพูดอยู่เสมอว่�

หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง	 ถ้�ไม่เปลี่ยนเร�ไม่

ส�ม�รถที่จะปรับต�มประเทศที่พัฒน�แล้วได้ทัน	

	 เร่ืองก�รศึกษ�ผมว่�ทุกประเทศให้คว�มสำ�คัญ	ถ้ารัฐบาลชุดนี้

เราสามารถเริ่มต้นได้ตรงประเด็น จะเป็นจุดเริ่มในการกำาหนดเรื่อง

การศกึษาในรัฐบาลต่อไป	อ�ท	ิประเทศม�เลเซยีพฒัน�เรือ่งก�รศึกษ�

อย่�งชัดเจน	บ�งช่วงเร�เห็นนโยบ�ยของพรรคก�รเมืองให้คว�มสำ�คัญ

ท�งด�้นสงัคม	แตไ่มเ่หน็ก�รขบัเคลือ่นจ�กฝ�่ยบรหิ�รของประเทศ	อันนี้

เปน็จดุออ่นอย�่งหนึง่	เพร�ะฉะนัน้	สภ�พฒันเ์องในเม่ือเช่ือม่ันในแนวคิด

อย่�งนี้จึงต้องผลักดันต่อไป	

	 สิง่ทีส่ภ�พฒันไ์ด้เปลีย่นแนวคดิอกีประเดน็คอื	เรือ่งการบรูณาการ

ในความเช่ือมโยงระหว่างการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย	 แบ่งให้ตรงกับ

ชว่งของระบบก�รศกึษ�	ฝ�่ยทีร่บัผดิชอบระบบท�งก�รศึกษ�ตอ้งเข�้ใจ

ว่�พัฒน�ก�รของเด็กแต่ละช่วงวัยมีพัฒน�ก�รท�งก�รศึกษ�อย่�งไร	 

ใส่เนื้อห�ส�ระท่ีเหม�ะสม	 และรู้ว่�ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศนั้น 

ไปท�งไหน	ตอ้งพยายามเริม่ตน้ทีเ่ดก็ ใหเ้ดก็สนใจเรือ่งการพฒันาการ

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เมื่อโตขึ้นจะได้มุ่งไปในเรื่องนี้	 และ

ควรทำ�อย่�งต่อเนื่อง	 ไม่ใช่ว่�ทำ�ไปถึงระดับหนึ่งแล้วเลิก	 และแน่นอน

ที่สุดที่เร�ย่อมต้องพบอุปสรรคที่เกิดจ�กสภ�พแวดล้อม	ทัศนคติ	 และ

ค่�นิยมของสังคมที่ไม่ถูกต้อง	 หรือไม่ช่วยเสริมสร้�งสนับสนุน	 เช่น	 

คนส่วนใหญ่โดยปกติทั่วไปย่อมอย�กทำ�ง�นวงก�รบันเทิงหรืออยู่ใน

ส�ข�บริก�ร	เนื่องจ�กง่�ยและมีร�ยได้ดี	

	 ดังนั้น	 ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนเรื่องทิศท�งก�รศึกษ�	 และ 

ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม	 คือครอบครัวกับชุมชน	 ครอบครัวต้องให้คว�ม 

สำ�คัญกับเด็กได้มีโอก�สท�งก�รศึกษ�	 โดยไม่นำ�เด็กไปทำ�ง�นก่อน 

วัยอันควร	 ถ้�พ่อแม่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเรียน	 และคุณภ�พของ 

โรงเรียนในเขตเมืองกับโรงเรียนในต่�งจังหวัดไม่มีคว�มแตกต่�งกันแล้ว	 

ใส่เร่ืองทัศนคติและส่ิงแวดล้อมที่ดีๆ	 ให้กับเด็ก	 เด็กย่อมต้องก�รเรียน

อยู่แล้ว
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ภารกิจสำาคัญในช่วง ๕ ปีของการเป็นเลขาธิการฯ
	 ผมได้ส�นต่อง�นสำ�คัญของสภ�พัฒน์ทุกเรื่อง	ที่เป็นรูปธรรมและมีคว�ม

สำ�คัญต่อก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศต่อไป	อ�ทิ	

 ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงสร้างพื้นฐาน
 การผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เป็นง�นที่สภ�พัฒน์ได้รับ 

มอบหม�ยม�น�นแล้ว	 และดำ�เนินก�รถึงขั้นมีระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่� 

ด้วยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ที่มีก�รประก�ศเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแบ่งเป็น	๒	ระยะ	คือ	ระยะที่	๑	มี	๕	จังหวัด	ได้แก่	ช�ยแดนจังหวัดต�ก	 

มุกด�ห�ร	 สระแก้ว	 ตร�ด	 และสงขล�	 และระยะที่	 ๒	 มี	 ๕	 จังหวัด	 ได้แก่	 

ช�ยแดนจังหวัดก�ญจนบุรี	 เชียงร�ย	 หนองค�ย	 นครพนม	 และนร�ธิว�ส	 

โดยดำาเนินการมาตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหาร 

ประเทศ	 ซึ่งมีคว�มต่อเนื่องและก้�วหน้�จนถึงขั้นตอนก�รจัดห�ที่ดิน	 

โดยกระทรวงมห�ดไทยเป็นผู้ดำ�เนินก�รรวบรวมพื้นที่เพื่อพัฒน�เป็นนิคม

อุตส�หกรรม	 ซึ่งคว�มคิดแรกเริ่มทีเดียวไม่คิดว่�จะต้องมีพื้นที่เป็นนิคม

อุตส�หกรรม	 เป็นเพียงขอบเขตพื้นที่	 และนักลงทุนที่ไปลงทุนในเขตนั้นจะได้

รับสิทธิพิเศษ	

	 โดยปกติไม่ค่อยมีใครสนใจท่ีจะไปลงทุนบริเวณช�ยแดน	 ในช่วงที่ผม

เป็นเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 ได้ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษ และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่เช่ือมโยงกับภมูภิาคอืน่ทัว่ประเทศ  

ที่สำ�คัญๆ	 เช่น	 โครงก�รก่อสร้�งส่วนต่อขย�ยท�งหลวงพิเศษระหว่�งเมืองหม�ยเลข	 ๗	 พัทย�–ม�บต�พุด	 โครงก�รคว�มร่วมมือด้�นโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นก�รคมน�คมขนส่งระหว่�งรัฐบ�ลไทยกับญี่ปุ่น	ได้แก่	รถไฟคว�มเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่	๖๗๒	กิโลเมตร	โครงก�รพัฒน�เส้นท�งขนส่ง

สินค้�ท�งร�ง	ก�ญจนบุรี–กรุงเทพฯ–แหลมฉบัง	และก�ญจนบุรี–กรุงเทพฯ–อรัญประเทศ	และก�รศึกษ�ก�รพัฒน�เส้นท�งรถไฟ	East-West	Rail	

link	เชื่อมโยงระหว่�งอำ�เภอแม่สอดจังหวัดต�กกับจังหวัดมุกด�ห�ร	ซึ่งเริ่มต้นได้เป็นอย่�งดี	

 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
	 ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน	 อ�ทิ	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้่าโขง	 (Greater	 Mekong	 Subregion	 :	 GMS)	 

ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูช�	ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	เมียนม�ร์	ไทย	และเวียดน�ม	และความร่วมมือ

การพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย อนิโดนเีซีย มาเลเซยี ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle	:	IMT-GT)	ความรว่มมอืระหวา่ง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในก�รพัฒน�เส้นท�งเชื่อมรถไฟระหว่�งประเทศ	 มุ่งไปที่คว�มร่วมมือพัฒน�เส้นท�งในประเทศ	

ซึ่งจีนให้คว�มสนใจชัดเจนว่�ต้องก�รพัฒน�เส้นท�งหนองค�ย-กรุงเทพฯ	เพร�ะส�ม�รถเชื่อมไปที่เวียงจันทน์	ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชน 

ล�วได้	
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	 สำ�หรบัก�รรวมตวัของกลุม่อ�เซยีนนัน้	แมว้�่ในคว�มเปน็จรงิ

แลว้สภ�พฒันอ์�จเปน็เพยีงฟนัเฟอืงเลก็ๆ	ทีอ่ยูใ่นกรอบของอ�เซียน	

แตด่ว้ยวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสภาพฒันใ์นอดตีได้มองเหน็แล้ววา่

อาเซยีนในอกี ๒๐ ปขีา้งหนา้จะเปน็อยา่งไร	ซึง่หม�ยถงึ	ณ	ปจัจบุนันี	้ 

ได้เล็งอย่�งชัดเจนว่�คว�มเชื่อมโยงระหว่�งประเทศเพื่อนบ้�นนั้น

เป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�รเป็นประช�คมอ�เซียน	 เนื่องจ�กในท�ง

ทฤษฎีเมื่อเปิดก�รค้�เสรีแล้วจะช่วยสร้�งคว�มเจริญเติบโตท�ง

เศรษฐกิจและมีก�รจ้�งง�น	ผมได้ปฏิบัติภ�รกิจ	“ขับเคลื่อนความ

รว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบา้น” ตัง้แตใ่นสมยั	ดร.อำาพน กติตอิำาพน 

เป็นเลข�ธิก�รฯ	จนประเทศไทยส�ม�รถยืนอยู่บนเวทีของอ�เซียน

ได้อย่�งเป็นรูปธรรมในปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	

 ด้านความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น 

สภ�พัฒน์ได้เจรจ�กับญี่ปุ่นถึงคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งไทยกับญี่ปุ่นในก�รพัฒน�ระบบร�ง

ว่�สนใจร่วมกันพัฒน�เส้นท�งไหน	 ซึ่งญี่ปุ่น 

สนใจเส้นทางกาญจนบุรี -กรุง เทพฯ-

สระแก้ว และกรุง เทพฯ–แหลมฉบัง  

ซึ่ ง เป็นเส้นท�งหนึ่ ง ท่ีอยู่ ในก�รพัฒน�

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกในกรอบของ	

GMS	 อีกเส้นท�งคือ	 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  

ซึ่งญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าสามารถพัฒนา

ไปถึงขั้นรถไฟความเร็วสูงได้	 รวมทั้งได้ขอคว�มช่วยเหลือจ�ก 

ญี่ปุ่นในก�รศึกษ�เส้นท�งแม่สอด-มุกด�ห�ร	 ซึ่ ง เป็นแนว 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 ซึ่งญี่ปุ่นรับป�กจะช่วย 

ดำ�เนินก�ร	

	 นอกจ�กนี	้ไดม้กี�รลงน�มในบนัทกึห�รอืเรือ่ง	“การยกระดบั

การวิจยัและพฒันา และการพฒันาบคุลากรใหแ้ก่อตุสาหกรรม” 

(Upgrading	 Research	 and	Development	 (R&D)	 and	Hu-

man	Resources	Development	 (HRD)	of	Thai	 Industries)	 

กับประเทศญี่ปุ่น	เมื่อเดือนกันย�ยน	๒๕๕๘	ที่ผ่�นม�	

 ขับเคลื่อนการคมนาคมโดยใช้ระบบราง
	 เป็นเรื่องหนึ่งที่เร�ได้มีก�รขับเคลื่อนได้อย่�งต่อเนื่อง	 และ

เมื่อผมได้รับพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	 ทุกอย่�งยังเป็นไปต�มที่ว�งแนวท�งไว้	 

เราพยายามผลักดันในสิ่งที่เราคิดร่วมกับกระทรวงคมนาคมให้เกิด

เป็นรูปธรรม เพร�ะฉะนั้น	 เรื่องรถไฟฟ้�ในกรุงเทพมห�นคร	๑๐	ส�ย	

จึงยังคงดำ�เนินก�รอยู่	 เพียงแต่ทำ�ได้ทีละส�ย	และต้องใช้เวล�ม�กกว่�

จะได้แต่ละส�ย	 ผมจึงใช้ช่วงเวล�ที่มีอยู่นี้พย�ย�มที่จะขับเคลื่อน 

ต่อไป	 ดังนั้น	 เรื่องโครงสร้�งพื้นฐ�นจึงเป็นเรื่องที่ได้ผลักดันและ 

มีก�รริเริ่มในช่วงนี้	
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	 นอกจ�กนี้	 สภ�พัฒน์ได้เสนอแนวคิดก�รพัฒน�ระบบร�ง 

แก่ท่�นน�ยกรัฐมนตรีแล้วว่�	 การพัฒนาระบบรางนั้นมีความจำาเป็น

สำาหรับประเทศไทยในการลดต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนด้านโลจิสติกส ์ 

ซึ่งท่�นให้ก�รสนับสนุนและเป็นผู้นำ�ในก�รผลักดันและขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ระบบร�ง	 หรือที่เรียกว่�รถไฟในระดับจังหวัด	 สำ�หรับ 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบราง 

 ระบบแรก ไดแ้ก	่การปรับปรงุระบบรถไฟเดิมใหม้ปีระสทิธภิาพ 

สำาหรับระบบราง ๑ เมตร	 เนื่องจ�กรถไฟตกร�งเกิดอุบัติเหตุบ่อย	

และไม่ตรงเวล�	 ซึ่งสภ�พัฒน์เคยเสนอแนวท�งก�รพัฒน�ไปแล้วตั้งแต่

สมัยรัฐบ�ลท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าต้องแก้ไขปัญหาทางจุดตัด

ระหว่างรถไฟกับถนน ที่มีอยู่	๒,๐๐๐	กว่�แห่ง	อีกเรื่องคือการเปลี่ยน

ไม้หมอน	 จะทำ�ให้รถไฟมีคว�มเร็วเพิ่มข้ึนจ�กค่�เฉล่ียในปัจจุบัน 

ซึ่งอยู่ที่ประม�ณ	๔๐-๖๐	กม./ชม.	เป็น	๘๐-๑๐๐	กม./ชม.	คว�มเร็วที่

เพิ่มขึ้นจะช่วยให้รถไฟตรงต่อเวล�ม�กขึ้น	สำาหรับการจัดหาหัวรถจักร  

เรื่องนี้คณะกรรมก�ร	 สศช.	 ได้ให้คว�มเห็นชอบน�นแล้ว	 ขณะนี้อยู่

ระหว่�งก�รจัดห�หัวรถจักร	เพื่อล�กตู้โดยส�รและตู้สินค้�	

 ระบบที่ ๒ คือ	การพัฒนาระบบรางมาตรฐาน	 ซึ่งเป็นขั้นตอน

ก�รเชื่อมโยงรถไฟระหว่�งประเทศที่ต้องเชื่อมในระบบร�งม�ตรฐ�น

ให้ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกันได้	 เช่น	 รถไฟวิ่งจ�กประเทศหนึ่งส�ม�รถ 

ข้�มช�ยแดนไปอีกประเทศหน่ึงได้	 เป็นร�งม�ตรฐ�นส�กลขน�ด	 

๑.๔๓๕	เมตร	เมื่อร�งกว้�งขึ้นจะทำ�ให้เพิ่มคว�มเร็วได้ม�กขึ้นด้วยเป็น	 

๑๘๐	กม./ชม.	โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	อ�จเป็นระบบรถไฟฟ้�ที่ไม่ใช้

หัวรถจักรดีเซลล�ก	จะเป็นก้�วที่	๒	ที่สภ�พัฒน์ได้เสนอแนะและกำ�ลัง

ดำ�เนินก�ร	 สำ�หรับระบบที่ ๓	 คือ	การพัฒนารถไฟความเร็วสูง	 ซึ่งมี

คว�มเร็ว	 ๓๐๐	 กม./ชม.	 จุดนี้เป็นคว�มแตกต่�งของก�รพัฒน�ระบบ

ร�งระหว่�งรัฐบ�ลที่ผ่�นม�กับรัฐบ�ลชุดปัจจุบัน	 โดยรัฐบ�ลที่ผ่�นม�

ต้องก�รก้�วไปสู่รถไฟคว�มเร็วสูงท้ังหมด	 ซึ่งต้องใช้งบประม�ณเป็น

จำ�นวนม�ก	

 ก�รพัฒน�ระบบร�งม�ตรฐ�นกับรถไฟคว�มเร็วสูงมีคว�มแตกต่�ง 

ด้�นต้นทุน	 ถ้�งบประม�ณม�กกว่�กันไม่ม�กก็น่�จะลงทุนรถไฟ 

คว�มเร็วสูง	 แต่ต้องพิจ�รณ�ต่อด้วยว่�รถไฟคว�มเร็วสูงโดยปกติจะใช้

ขนส่งผู้โดยส�รอย�่งเดียว	ซ่ึงจะมีคำ�ถ�มว�่สำ�หรบัประเทศไทยผูโ้ดยส�ร

อย่�งเดียวมีจำ�นวนม�กพอที่จะทำ�ให้คุ้มค่�ก�รลงทุนหรือไม่	 ในขณะที่ 

ก�รขนส่งสินค้�ไม่จำ�เป็นต้องใช้รถไฟคว�มเร็วสูง	 ใช้รถไฟคว�มเร็ว	

๘๐-๑๐๐	 กม./ชม.	 ก็เพียงพอแล้ว	 หรือถ้�พัฒน�เป็นร�งม�ตรฐ�นให้

ส�ม�รถใช้ได้ทั้ง	๒	วัตถุประสงค์	คือก�รขนส่งคนและขนส่งสินค้�	จะได้ 

ประโยชน์ม�กขึ้น	 ดังนั้น	 ห�กปริม�ณผู้โดยส�รมีไม่ม�กพอที่จะคุ้มค่�

กับก�รลงทุนพัฒน�รถไฟคว�มเร็วสูง	 จึงน่�จะพัฒน�ระดับป�นกล�ง

ซึ่งขนส่งได้ทั้งคนและสินค้�	
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 พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle) 
 ถือเป็นช่วงที่สภาพัฒน์โดยผู้บริหารสายสังคมพยายาม

ผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน 

การพฒันาคนในแตล่ะชว่งอาย ุ๕ ชว่ง	ไดแ้ก	่เดก็แรกเกดิ-ปฐมวยั	(๐-๕	ป)ี	 

เดก็นกัเรยีน	(๕-๑๔	ป)ี	วยัรุน่-นกัศกึษ�	(๑๕-๒๑	ป)ี	แรงง�น	(๑๕-๕๙	ป)ี	 

ผู้สูงอ�ยุ	 (๖๐	 ปีขึ้นไป)	 โดยหน่วยง�นปฏิบัติร่วมกำ�หนดแนวท�งก�ร

ดำ�เนนิง�น	ดแูลชวีติคนไทยทกุคนใหม้คีว�มสขุ	เชน่	กระทรวงมห�ดไทย

ทำ�บัตรเมื่อแรกเกิด	 กระทรวงส�ธ�รณสุขดูแลสุขภ�พก�ยและจิตใจ	

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ดูแลด้�นชีวิต 

คว�มเป็นอยู่	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รดูแลด้�นก�รศึกษ�	 และกระทรวง

แรงง�นดูแลในช่วงวัยทำ�ง�น	เป็นต้น	

	 นอกจ�กนี้	 มีอีกหล�ยเรื่องที่เร�พย�ย�มทำ�กัน	 ซึ่งล้วนเป็นง�น

ที่ต่อเนื่องต้องใช้ระยะเวล�	 โดยบ�งครั้งเร�เป็นเพียงผู้คอยอำ�นวย 

คว�มสะดวกหรอืประส�นง�น	เพือ่ผลกัดนัใหน้ำ�ไปสูก่�รปฏบิติั	โดยอ�จ

จะยังไม่ได้ปฏิบัติในช่วงนี้	บทบาทของเลขาธิการฯ จึงต้องเป็นคนขาย

ความคดิ ซ่ึงมผีลตอ่ความนกึคดิของสงัคม ดงัตวัอยา่งของ “เศรษฐกจิ

สร้างสรรค์”	 หรือ	 Creative	 Economy	 ท่ีสภ�พัฒน์ได้นำ�คว�มคิดนี้

เผยแพร่แก่ภ�คเอกชนและภ�คส่วนต่�งๆ	 โดยทั่วไปจะไม่เห็นโครงก�ร

อะไรที่เป็นรูปธรรม	 แต่เอกชนได้นำ�ไปใช้	 โดยวัดได้จ�กสินค้�ที่เร�เห็น

ในตล�ด	ห�้งสรรพสนิค�้	ร�้นก�แฟ	และร�้นอ�ห�ร	ต้องคดิและแขง่ขนั

กนัด้�นดีไซน	์และร�ค�ไมไ่ด้ถกูเลย	เป็นร�ค�สำ�หรบัคนทำ�ง�นทีมี่ร�ยได ้

อีกระดับหนึ่ง	 พวกนี้ เป็นเรื่องของคว�มคิดสร้�งสรรค์	 ไม่ใช่ว่� 

ส่วนร�ชก�รทำ�โครงก�รนี้แล้วสำ�เร็จ	 แต่ส่วนราชการทำาหน้าที่คอย

อำานวยความสะดวก หรือลดข้อปัญหาให้กับผู้ประกอบการและ

ประชาชน 

	 เร่ืองท้ังหล�ยท่ีผมกล่�วถึงเหล่�นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่	 แต่เป็นเรื่อง 

ที่ทำ�ม�อย่�งต่อเนื่องและต้องทำ�ให้เป็นรูปธรรม	 ไม่ได้ออกจ�กทิศท�ง 

แผนพัฒน�ฯ	 เพียงแต่เพ่ิมบทบ�ทจ�กคนเขียนแผนม�เป็นคนปฏิบัติ	 

เมื่อเป็นคนปฏิบัติไปสอนคนภ�คปฏิบัติให้รู้จักก�รว�งแผน	 เร�เอง 

จะเรียนรู้ว่�ปัญห�อยู่ตรงไหนและเร�จะแก้ได้อย่�งไร

ปรบัปรงุ สศช. ดา้นกายภาพ เพิม่คณุภาพชวีติ เสรมิสรา้ง
ภาพลักษณ์หน่วยงานระดับชาติ 
	 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งชัดเจน	 ผมว่�เป็นเรื่องของบรรย�ก�ศ

ก�รทำ�ง�นในแง่ของสถ�นที่กับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งผมต้องขอบคุณท่าน

เลขาธกิารฯ ดร.อำาพน กิตติอำาพน ทีไ่ดร้เิริม่เรือ่งการปรบัปรงุภมูทิศัน ์

อาคารตา่งๆ และสภาพทางกายภาพของ สศช.	เร�ใชง้บประม�ณอย�่ง

ประหยดั	มเีงนิเหลอืเร�เกบ็หอมรอมรบิ	แลว้คุยกับสำ�นกังบประม�ณว�่

ขอใช้เงินเหลือจ่�ยม�ปรับปรุง	โดยค่อยๆ	ทำ�ทีละส่วน

 อาคารสำานักงานฯ	 เนื่องจ�กเร�ขอให้อ�ค�รเดิมของสำ�นักง�น

สถิติแห่งช�ติและกรมวิเทศสหก�รที่ย้�ยสำ�นักง�นออกไป	 จึงดำ�เนิน

ก�รปรบัปรงุทลีะอ�ค�ร	ซึง่ใกลเ้สรจ็หมดแลว้	ไดจ้ดัใหมี้หอ้งทำ�ง�นทีไ่ด้

ม�ตรฐ�น	รวมถึงห้องอเนกประสงค์สำ�หรับใช้ทำ�กิจกรรมที่หล�กหล�ย

ด้วย	

 อาคารที่จอดรถ	เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจอย�กให้ประช�คมสภ�พัฒน์ 

ได้มีที่จอดรถ	 และลดคว�มแออัด	 เนื่องจ�กทุกวันนี้เจ้�หน้�ที่ต้องไป 

จอดรถทีไ่กลๆ	ขณะนีอ้ยูร่ะหว�่งก�รก่อสร�้งอ�ค�รทีจ่อดรถ	อ�จจะทำ�ให ้

ไม่สะดวก	แต่เพื่อคว�มสบ�ยในอน�คต	โดยมีก�รออกแบบให้กลมกลืน

กับตึกที่มีอยู่แล้ว	

 ห้องสมุดสุริยานุวัตร ซ่ึงเป็นห้องสมุดที่เน้นให้บริก�รข้อมูล 

เกี่ยวกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	

136        กับการพัฒนาประเทศ
จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต



ได้มีก�รปรับปรุงม�หล�ยปีแล้ว	คงต้องขย�ย 

ห้องสมุดให้กว้�งขว�งขึ้น	 แม้ปัจจุบันคน 

ส่วนใหญ่จะอ�ศัยห�ข้อมูลโดยวิธีค้นห�ใน	 

Google	 เป็นหลัก	 แต่คว�มรู้อยู่ในห้องสมุด 

มมี�กม�ย	สำ�หรับใหบ้ริก�รเจ้�หน้�ท่ีสภ�พฒัน ์

และประช�ชนท่ัวไป	 ซึ่งขณะน้ีห้องสมุด 

สุริย�นุวัตรมีคว�มสวยง�ม	 มีหนังสือ	 และ 

ก�รให้บริก�รที่ดีไม่แพ้ห้องสมุดอื่น

 สำานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค  

ขณะนี้สภ�พัฒน์มีอ�ค�รที่ทำ�ง�นในภูมิภ�ค

อย่�งสมฐ�นะของหน่วยง�นว�งแผนใน

ภูมิภ�ค	 คือ	 สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและ 

สังคมภ�คเหนือ	 ภ�คกล�ง	 และภ�คใต้	 

ส่ วนสำ � นักพัฒน� เศรษฐกิ จและสั งคม 

ภ�คตะวันออก เฉี ย ง เหนื อ 	 ขณะนี้ อยู่  

ระหว่�งก�รก่อสร้�ง	 โดยกรมพัฒน�ที่ดิน 

ได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์พื้นที่สำ�หรับก�รตั้ง

สำ�นักง�นภ�ยในสำ�นักง�นพัฒน�ที่ดิน	เขต	๕	

ขอนแก่น	อำ�เภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

 อาคารสุ ริ ยานุวัตร 	 ผมอย�กให้  

นิทรรศก�รในพิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรเพื่อ 

ก�รพัฒน�ประเทศคงไว้เฉพ�ะในส่วนชีวประวัติของท่�นพระย� 

สุริย�นุวัตร	 เพื่อเป็นก�รเผยแพร่เกียรติคุณของท่�น	 ทั้งนี้	 เพื่อจะได้ 

ใช้พื้นที่ตึกสุริย�นุวัตรสำ�หรับรับรองแขกสำ�คัญได้อย่�งเต็มที่	 อ�ทิ	 

อ�จจะมีง�นเลี้ยงรับรองในระดับแขกของประเทศ	 ดังท่ีสภ�พัฒน์ 

เคยมีบุคคลสำ�คัญของโลกในของภูมิภ�คนี้ม�เยี่ยมเร�เป็นครั้งคร�ว	 

อ�ทิ	 ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด	 อดีตน�ยกรัฐมนตรีประเทศม�เลเซีย	 

ที่ท่�นให้คว�มสนใจเดินท�งม�รับฟังก�รบรรย�ยสรุปที่สภ�พัฒน์	และ 

วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักรจ�กหล�ยประเทศเข้�ม�ศึกษ�ดูง�น 

ที่สภ�พัฒน์เป็นระยะอย่�งต่อเนื่อง	

รักษาสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องในสังคมสภาพัฒน์ตลอดไป
	 ในฐ�นะรุ่นน้องและรุ่นพี่ในสังคมสภ�พัฒน์	 ผมมีข้อสังเกต 

และสามารถรบัรูแ้ละรูส้กึไดว้า่ สภาพฒันเ์ปน็สงัคมทีเ่ปน็พีเ่ปน็นอ้งกนั  

รุ่นพี่ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�รไปยังมีคว�มเป็นห่วงเป็นใยผู้ที่ทำ�ง�นอยู่	 

ยังคอยให้ข้อแนะนำ�และตักเตือนอยู่ตลอดเวล�	 แต่สิ่งหนึ่งที่ข�ดห�ย

ไปคือเรื่อง	 ก�รปฏิสัมพันธ์	 (Interaction)	 ระหว่�งบุคคลกับบุคคลลด

นอ้ยลง	ส�เหตปุระก�รหนึง่อ�จเนือ่งจ�กเทคโนโลยสี�รสนเทศหรอืไอท ี

เข้�ม�มีอิทธิพลม�ก	 อ�ทิ	 นั่งอยู่โต๊ะติดกันไม่คุยกัน	 แต่ส่งอีเมลห�กัน	

และภ�ระง�นของเร�มมี�กขึน้ทำ�ใหไ้ม่มีเวล�ในก�รทำ�กิจกรรมรว่มกัน	

จึงอยากให้พวกเรารักษาสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องไว้ตลอดไป
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เลข�ธิก�รฯ ลำ�ดับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
ผู้นำ�ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์แผนฯ ๑๒ 

ร่วมจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ เตรียมพร้อมประเทศไทยสู่อน�คต 
 

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

	 “...ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น	ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำา	“ยุทธศาสตร์ชาติ”	เป็นแผนระยะยาว

ของประเทศในช่วง	 ๒๐	 ปี	 เพื่อให้เป็นเป้าหมายหลักของคนในชาติ	 ซึ่งจะนำาไปสู่การถ่ายทอดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๒๐	ปี	มาสู่การดำาเนินการในช่วงทุกๆ	๕	ปี…	

	 แผนฯ	 ๑๒	 จะเป็นการดำาเนินการไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	 ซ่ึงในเบื้องต้นร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๗๙)	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	“ประเทศไทยมีความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”...

	 คนสภาพัฒน์ทำางานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ	 โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ	 การทำางาน 

เพื่อพัฒนาประเทศและประชาชน	 สภาพัฒน์เป็นองค์กรท่ียึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายที่

สำาคญัทีส่ดุ	ดงันัน้	ในการวเิคราะห์	การเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการตา่งๆ	เราทำากนัอยา่ง

มืออาชีพ	เป็นกลาง	เพื่อผลประโยชน์ของการพัฒนา	ซึ่งเป็นจุดเด่นของสภาพัฒน์ที่ยึดถือกันตลอดมา...”	



 ดร.ปรเมธ ีวมิลศริ ิเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต	ิลำ�ดับที	่๑๕	โดยมีพระบรมร�ชโองก�ร 

โปรดเกล้�ฯ	 แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 เมื่อวันที่	 ๑	 ตุล�คม	๒๕๕๘	ท่�นเป็นลูกหม้อสภ�พัฒน์ที่ไม่เคยคิดจะย้�ยจ�ก 

สภ�พฒันไ์ปทีไ่หน	ก�รก�้วเข�้ม�สูต่ำ�แหนง่เลข�ธกิ�รฯ	ในยคุของคณะรักษ�คว�มสงบแหง่ช�ติ	(คสช.)	ท่ีเนน้ก�รปฏริปูประเทศสูค่ว�มมัน่คง	 

มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นง�นท่ีท้�ท�ยคว�มส�ม�รถของเลข�ธิก�รฯ	 อย่�งยิ่ง	 ที่จะต้องเสนอและให้คว�มเห็นต่อนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศ	 

ขณะเดียวกันต้องเตรียมสภ�พัฒน์ให้ส�ม�รถรองรับภ�รกิจที่จะเพิ่มม�กขึ้นในอน�คต

	 นอกจ�กง�นในภ�รกิจของสภ�พัฒน์	 ท่�นได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญๆ	 หล�ยตำ�แหน่ง	 อ�ทิ	 คณะกรรมก�รธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน	 คณะกรรมก�รก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	 คณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�น 

คว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น	 คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ	 

คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ฮ�ล�ล	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 ตลอดจนเป็นอ�จ�รย์พิเศษให้กับบัณฑิตวิทย�ลัย	 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	และได้รับคัดเลือกเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นของสภ�พัฒน์ในปี	๒๕๔๔

เริ่มภารกิจเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ เป็นสิริมงคล
อย่างยิ่ง
	 	 ภ�ยหลังจ�กที่ผมได้รับพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 แต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์ 

เพียง	 ๓	 วัน	 เมื่อวันท่ี	 ๓	 ตุล�คม	 ๒๕๕๘	 ก็มีโอก�สเข้�เฝ้�ทูลละอองพระบ�ทสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเยี่ยมชมพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย	 ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�	 โดยมีท่�นอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	 ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รประส�นง�นร่วมระหว่�ง

ไทย-เมียนม�เพื่อก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยและพื้นที่โครงก�รที่เกี่ยวข้อง	 (JCC)	 

ฝ่�ยไทย	 พร้อมด้วยผู้บริห�รภ�ครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องทั้งฝ่�ยไทยและเมียนม�เฝ้�ฯ	 

รับเสด็จฯ	 และถว�ยร�ยง�น	ณ	พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย	 ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างย่ิงที่ได้ 

เริ่มต้นภารกิจของเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี

วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร 
	 สภ�พัฒน์เป็นองค์กรท่ีทำ�ง�นเพื่ออน�คตของประเทศ	 คำ�ว่�	 

“การพัฒนา”	 คือก�รทำ�สิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น	 อน�คตจะต้องดีกว่� 

ในปัจจุบัน	 และทำ�เพื่อคว�มสุขของประช�ชน	 นั่นคือก�รพัฒน� 

ประ เทศ  สภา พัฒน์ เป็ นองค์ กรที่ ต้ อ งทำ า งานบนฐานของ 

องค์ความรู้ ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการมีจรรยาบรรณ ทำางาน 

อย่างมืออาชีพ ด้วยความโปร่งใส 

	 เพร�ะฉะนั้น	 ในก�รบริห�รองค์กรของสภ�พัฒน์	 ต้องให้ 

คว�มสำ�คัญกับ “การพัฒนาคน” เพร�ะเร�ทำ�ง�นด้วยสมอง	 ด้วย

องค์คว�มรู้	 นอกจ�กนั้น	 ก�รทำ�ง�นของสภ�พัฒน์ต้องมีคว�มเป็น 

องค์รวมอย่�งบูรณ�ก�ร	 เพร�ะฉะนั้น	“การทำางานเป็นทีม” จึงเป็น

เรื่องที่สำ�คัญอย่�งยิ่งด้วย
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิปน็หลกั	ดงันัน้	ก�รพฒัน�ต�ม

แผนยทุธศ�สตรช์�ติในชว่ง	๒๐	ป	ีจะเริม่ตน้ดำ�เนนิก�รอย�่งเปน็ท�งก�ร

ในปี	๒๕๖๐-๒๕๗๙	ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินก�รใหม่	โดยเริ่มจ�กแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๒	ที่จะเริ่มใช้ในปี	๒๕๖๐-๒๕๖๔	

ทัง้	๒	เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งใหญแ่ละเปน็ภ�รกจิทีส่ำ�คญัของสำ�นกัง�นฯ	ในชว่ง

ที่ผมเข้�ม�รับตำ�แหน่ง	ซึ่งคงต้องใช้เวล�ดำ�เนินก�รให้เสร็จภ�ยใน	๑	ปี	

	 กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 จะมีกลไกและกฎหม�ย

ขึ้นม�รองรับ	 ซึ่งในช่วงของก�รห�รือในก�รร่�งรัฐธรรมนูญหรือ 

ก�รปฏิรูปประเทศ	ก็มีหลายฝ่ายเห็นว่าสภาพัฒน์เป็นองค์กรที่มีความ

พร้อมในเรื่องของการจัดทำาแผนของประเทศ	 เพร�ะมีประสบก�รณ์ 

ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติระยะ	 ๕	 ปี	 

ซึ่งที่ผ่�นม�เป็นแผนระยะย�วที่สุดของประเทศม�เป็นเวล�น�น	จึงเป็น 

องค์กรหนึ่งซึ่งอ�จจะได้รับมอบภ�รกิจหลักในก�รส�นต่อ	 หรือรองรับ 

จุดเริ่มของยุทธศาสตร์ชาติ 
	 ช่วงเวล�นี้เป็นช่วงที่สภ�พแวดล้อมของสังคมมีก�รเปลี่ยนแปลง

อย่�งม�ก	 คือรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิรูปประเทศเป็นว�ระ 

แห่งช�ติ	 และต้องก�รท่ีจะว�งร�กฐ�นให้เกิดก�รปรับปรุงประเทศ 

ในหล�ยๆ	ด�้น	รวมถึงจะมกี�รร�่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่	ก�รจดัก�รเลอืกตัง้ 

ครั้งใหม่	 ซึ่งกระบวนก�รเหล่�นี้ทำ�ให้เกิดก�รตื่นตัวเรื่องก�รปฏิรูป

ประเทศในหล�ยด้�น	

	 ในก�รร่�งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น	 ได้ริเริ่มให้มีก�รจัดทำ�	

“ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นแผนระยะยาวของประเทศในช่วง ๒๐ ปี  

เพ่ือให้เป็นเป้าหมายหลักของคนในชาติ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รถ่�ยทอดเป้�หม�ย

ยุทธศ�สตร์ในภ�พรวม	๒๐	ปี	ม�สู่ก�รดำ�เนินก�รในช่วงทุกๆ	๕	ปี	

	 ในกระบวนก�รนี้หล�ยฝ่�ยเริ่มมีคว�มเห็นว่�การถ่ายทอด

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาสู่การปฏิบัติในช่วงทุก ๕ ปี น่าจะใช้ 
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ยุทธศ�สตร์ช�ติที่จะเริ่มใช้	 ให้มีก�รขับเคลื่อนไปสู่ก�รปฏิบัติโดยก�ร

ถ่�ยทอดสู่แผนต่�งๆ	 รวมถึงมีก�รประเมินผลและก�รตรวจสอบก�ร

ดำ�เนินก�ร	 เรื่องนี้จึงเป็นอีกภ�รกิจหนึ่งท่ีต้องมีก�รเตรียมสำ�นักง�น

และข้�ร�ชก�รของสภ�พัฒน์ให้มีคว�มพร้อมในก�รรองรับภ�รกิจ 

ที่จะเพิ่มม�กขึ้นในอน�คต

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แนวทางการพฒันาประเทศระยะยาว 
	 ที่ผ่�นม�สภ�พัฒน์เคยจัดทำ�วิสัยทัศน์ก�รพัฒน�ประเทศ 

ระยะย�ว	๒๐	ป	ีในชว่งแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๙	ขณะนัน้ท่�นศาสตราจารย ์

ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ซึ่งเป็นประธ�นกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ	 และกรรมก�รฯ	 หล�ยท่�นคิดว่�แผนฯ	 ๕	 ปีนั้น 

สั้นไป	จึงได้มีก�รระดมคว�มคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้	แต่ก็ไม่ส�ม�รถผลักดัน

ให้เกิดขึ้นอย่�งเป็นท�งก�รได้	

	 นอกจ�กนี	้ในการทำางานของสภาพฒัน์ เนือ่งจากเราเปน็หนว่ยงาน 

ท่ีจะต้องมองไกลไปในอนาคต	 จึงมีเรื่องที่เป็นระยะย�วอยู่ม�ก	 เช่น	

ในแผนฯ	 ๑๐	 ได้กล่�วถึงสังคมผู้สูงอ�ยุ	 ซึ่งสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 

ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน	 ๓๐-๔๐	 ปีข้�งหน้�	 หรือในก�รจัดทำ� 

แผนฯ	๑๑	ก็ไดม้องถงึคว�มท�้ท�ยในอน�คต	(Future	Challenge)	เชน่	

เรือ่งพลงัง�น	นำ�้	และสภ�วะโลกรอ้น	สภ�พฒันจ์งึมฐี�นในก�รศกึษ�	คดิ	

และวิเคร�ะห์เรื่องเหล่�นี้อยู่แล้ว	 แต่ติดอยู่ที่ว่�เมื่อคิดไปแล้วใครจะนำ�

ไปปฏิบัติ	และสภ�พัฒน์จะประก�ศว่�เป็นยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	ปี 

ได้อย่�งไร	 เพร�ะสภ�พัฒน์มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนฯ	 ระยะ	

๕	 ปี	 ต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 

พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 ที่ผ่�นม�จึงเป็นเพียงแค่แนวคิดว่�ควรมียุทธศ�สตร์ 

ในระยะย�ว	 แต่ขณะนี้มีแนวคิดเรื่องนี้ในก�รร่�งรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็น

กลไกที่ทำ�ให้เกิดได้จริง	

 รัฐบ�ลเหน็ว่�รัฐธรรมนญูท่ีจะออกม�จะมีคำ�ว�่ยทุธศ�สตรช์�ตอิยู	่ 

แต่ไม่มีใครรู้ว่�ยุทธศ�สตร์ช�ติท่ีจะมีในอน�คตจะมีข้อกำ�หนดออกม� 

เป็นอย่�งไร	 จึงต้ังคณะกรรมก�รร่�งยุทธศ�สต์ช�ติโดยมีสภ�พัฒน์

เป็นเลข�นุก�รเริ่มยกร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติขึ้น	 แต่เมื่อร่�งรัฐธรรมนูญ 

ไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบก็ทำ�ให้เร�มีเวล�ห�รือกับหล�ยภ�คส่วนม�กขึ้น	 

สิ่งที่เร�ร่�งขึ้นม�ประกอบด้วย	วิสัยทัศน์ของประเทศไทยใน ๒๐ ปี 

ข้างหน้า ที่ยึดเรื่อง	“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เร�ได้นำ�สิ่งที่เร�คิดเข้�ไป 

ขย�ยคว�มหม�ยของคำ�	 ๓	 คำ�นี้	 ให้เห็นภ�พที่ชัดเจน	 เช่น	“มั่นคง”  

ในทุกมิติ	 ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 ก�รเมือง	 สิ่งแวดล้อม	 ทั้งในระดับ

ครอบครัว	 ชุมชน	 ท้ังคว�มมั่นคงในชีวิต	 อ�ห�ร	พลังง�น	 นำ้�	 รวมถึง 

ก�รมีภูมิคุ้นกันต่อภัยธรรมช�ติและก�รก่อก�รร้�ยต่�งๆ	 “มั่งคั่ง”  

เกี่ยวกับร�ยได้ของประเทศ	 คว�มสมบูรณ์ของทุนของประเทศ	 

ซึ่งรวมถึงทุนมนุษย์	 ทุนท�งปัญญ�	 ทุนทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 เป็นก�รที่เร�ทำ�วิสัยทัศน์ออกม�ให้คนทั่วไป 

เข้�ใจเรื่องของยุทธศ�สตร์ช�ติ
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๖ ยุทธศาสตร์ชาติ นำาประเทศไทยสู่เป้าหม�ย

	 ร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติที่สภ�พัฒน์ได้ช่วยยกร่�งประกอบด้วย 

กลุ่มยุทธศ�สตร์	๖	กลุ่ม	ได้แก่

 หนึง่ ความมัน่คง	มหีล�ยมติทิีต่อ้งคดิว�่จะมัน่คงอย�่งไร	ปจัจุบนั

มองคว�มมั่นคงเป็นองค์รวม	 ไม่ใช่เฉพ�ะเอกร�ชและประช�ธิปไตย

เท่�นั้น	 แต่ต้องรวมถึงก�รโจมตีท�งไซเบอร์	 พลังง�น	 อ�ห�ร	 นำ้� 

ซึ่งเป็นเรื่องใหม่	 แม้ไม่ทั้งหมด	 แต่ถือเป็นมิติใหม่ในง�นของสภ�พัฒน์	 

ซึ่งหล�ยฝ่�ยที่คิดถึงยุทธศ�สตร์ช�ติมีข้อติแผนพัฒน�ฯ	 ว่�สภ�พัฒน์

ดูแต่เรื่องเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 แต่ประเทศชาติจะเดิน

ไปสู่อนาคตได้ มิติของความมั่นคง การเมือง และความปรองดอง  

ก็มีความสำาคัญ ยุทธศาสตร์ชาติต้องมีให้ครบ จึงมีมิติของคว�ม

มั่นคงเป็น	 ๑	 ยุทธศ�สตร์	 ซึ่งหน่วยง�นฝ่�ยคว�มมั่นคงจะทำ�ง�นร่วม

กับสภ�พัฒน์ม�กข้ึน	 ในสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติที่กฎหม�ยได้จัดตั้ง 

ขึ้นม�น�นแล้ว	 สมัยนั้นยังมีรัฐมนตรีกระทรวงพัฒน�ก�รแห่งช�ติอยู่	 

แต่ตอนน้ีไม่มีแล้ว	 จึงได้ปรับให้เลข�ธิก�รสภ�พัฒน์เป็นกรรมก�ร 

ในเรื่องคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 ดังน้ัน	 สภ�พัฒน์จะต้องมีคว�มรู้ด้�น 

คว�มมั่นคงด้วย

 สอง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 เป้�หม�ย 

ที่ท้�ท�ยคือ	 ก�รพัฒน�สู่ประเทศท่ีมีร�ยได้ระดับสูง	 ขณะนี้เร�เป็น

ประเทศที่มีร�ยได้ระดับป�นกล�งขั้นสูง	 คือประช�ชนมีร�ยได้เฉล่ีย

ประม�ณ	 ๖,๐๐๐	 ดอลล�ร์สหรัฐฯ	 ต่อคนต่อปี	 ในช่วง ๒๐ ปีของ 

แผนยุทธศาสตรช์าต ิเรามเีปา้หมายสูป่ระเทศทีม่รีายไดร้ะดบัสงู	คอืมี

ร�ยไดท้ีป่ระม�ณ	๑๒,๐๐๐	ดอลล�รส์หรฐัฯ	ตอ่คนตอ่ป	ีดงันัน้	เศรษฐกจิ

ของประเทศต้องขย�ยตัวร้อยละ	 ๔-๕	 ต่อปี	 ซ่ึงหล�ยปีที่ผ่�นม�ยัง 

ไม่ส�ม�รถทำ�ได้	ก�รจะทำ�ให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ	๕	ได้	เร�จะสร้�ง

กลไก	หรือฐ�นก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่�งไร	เนื่องจ�กคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันแบบเดิมของเร�น้อยลง	แรงง�นข�ดแคลน	โรงง�นย้�ยไป

ประเทศเพื่อนบ้�นม�กขึ้น	

	 สิ่งเหล่�นี้เป็นโจทย์ยุทธศ�สตร์ประเทศที่เร�ต้องตอบ	ไม่เช่นนั้น

คนรุน่ตอ่ไปจะมรี�ยไดน้อ้ยลง	ในขณะทีป่ระเทศเพือ่นบ�้นอย�่งม�เลเซยี

คงจะก้�วหน้�ไปเป็นประเทศที่มีร�ยได้ระดับสูง	 ประเทศไทยจะดู 

ด้อยลง	 คุณภ�พชีวิต	 เงินที่ใช้ในก�รพัฒน�ต่�งๆ	 อ�จน้อยลง	 จึงเป็น

ยุทธศ�สตร์ที่มีคว�มท้�ท�ยที่ยิ่งใหญ่

 สาม การพัฒนาคน	 เป็นก�รเตรียมคนสำ�หรับอน�คต	 

เนื่องจ�กจะมีก�รเปล่ียนแปลงสู่สังคมสูงวัย	 ซึ่งเป็นก�รเปลี่ยนแปลง 

ท่ีท้�ท�ยก�รดำ�เนินนโยบ�ยทั้งเศรษฐกิจและสังคม	 นอกจ�กนั้น	 

คว�มสำ�เร็จของทุกเป้�หม�ยมีคนเป็นส่วนสำ�คัญ	 เช่น	 ก�รปรองดอง 

จะเกิดขึ้นหรือไม่	 คนจะรักสิ่งแวดล้อมหรือไม่	 ก�รเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
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กับภูมิภ�ค	 คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี	 ทุกองค์ประกอบเหล่�นี้

จะสำ�เร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับว่�คนเป็นอย่�งไร	

 สี่ การลดความเหลี่อมลำ้าและสร้างการพัฒนาอย่าง

ครอบคลุมทุกภาคส่วน	 เป็นเรื่องสำ�คัญเพร�ะประเทศไทยเป็น

ประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่มประเทศทีม่คีวามเหล่ือมลำา้มากทีส่ดุของโลก  

ถ้�เร�เป็นประเทศท่ีมีร�ยได้สูง	 แต่มีคว�มเหลื่อมลำ้�สูงม�กขึ้น	

ประเทศกจ็ะมปีญัห�	เป็นคว�มท้�ท�ยว่�เร�จะว�งยทุธศ�สตรช์�ติ

อย่�งไรให้คนมีร�ยได้สูงขึ้น	 และขณะเดียวกันมีคว�มเท่�เทียมกัน 

ในมิติต่�งๆ	 ม�กขึ้นด้วย	 ไม่ใช่แค่เพียงร�ยได้	 หรือประโยชน์ 

ที่ตกแก่คนบ�งกลุ่มเท่�นั้น	

 ห้า การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

น อ ก จ � ก ค ว � ม สำ � คั ญ ใ น บ ริ บ ท ภ � ย ใ น 

ป ร ะ เ ท ศ แ ล้ ว ยั ง เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ร ะ ดั บ โ ล ก	 

ท่�นน�ยกรัฐมนตรี ได้ เดินท�งไปป�รีส เพื่ อ 

ประชุมเรื่องนี้ 	 ซึ่ งประเทศไทยตั้ ง เป้�หม�ย 

จะลดก๊�ซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ	 ๒๐-๒๕	 

ภ�ยใน	 ๓๐	 ปีข้�งหน้�	 ดังนั้น	 ก�รผลิตและ 

ก�รบริ โภคของไทย	 จะมี ก�รปรับตั ว เ พ่ือ 

ดำ�เนินก�รสู่เป้�หม�ยใหม่ได้อย่�งไร

 หก การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ	 

ให้ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภ�พ	 ส�ม�รถบริก�รประช�ชน	 

มีคว�มโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน	 รวมถึงกฎหม�ยและกฎระเบียบ 

ต่�งๆ	ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนไป

 นี่คือ ๖ ยุทธศาสตร์ซึ่ ง เป็นอนาคตของประเทศ  

ที่จะช่วยให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น มีความเหลื่อมลำ้า 

ลดลง  มี คนดีที่ มี คุณภาพ มี ระบบราชการที่ โป ร่ ง ใส  

ลดภาวะโลกร้อน เป็นประเทศสี เขียว ซ่ึงล้วนเป็นภ�พ 

ของประเทศใน	 ๒๐	 ปีข้�งหน้�	 และเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ 

ในเบื้องต้นที่รัฐบ�ลร่วมกับสภ�พัฒน์ริเริ่มให้เกิดขึ้น	 ด้วยเหตุนี้	 

จึ ง ต้ อ ง มี ก � ร ส ร้ � ง ค ว �ม เข้ � ใจ ใ ห้ ทุ ก คนมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน 

กระบวนก�รม�กขึ้น	 เพื่อให้เกิดก�รยอมรับยุทธศ�สตร์ช�ติ 

และเดินไปด้วยกัน	 เรื่องนี้ เป็นสิ่ งที่ ค่อนข้�งเร่ งด่วนที่ รัฐบ�ล 

ค�ดหวังจะให้เกิดข้ึนในปี	 ๒๕๕๙	 นี้	 และเป็นสิ่งที่จะมีข้อบังคับ 

หรือมีกฎหม�ยสูงสุดของประเทศรองรับให้เป็นกลไกของก�รพัฒน�

ประเทศต่อไป	

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ
	 ยุทธศ�สตร์ช�ติมีคว�มเชื่อมโยงกับสำ�นักง�นฯ	 อีกเรื่องคือ	 

จ�กยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒน�ฯ	 จะเป็นก�รดำ�เนินก�ร 

ในช่วงทุกๆ	๕	ปี	 ดังนั้น	 ในทุก	๕	ปีเร�จะต้องทำ�อะไรบ้�งเพื่อนำ�ไปสู่ 

เป�้หม�ยระยะย�วต�มแผนยทุธศ�สตร์	๒๐	ปี	เชน่	แผนฯ	๑๒	ซึง่กำ�ลงัยกร่�ง 

อยู่ขณะนี้ต้องตอบโจทย์ในช่วง	๕	ปีนี้ว่�ควรจะมีก�รเปลี่ยนแปลงอะไร	 

ร�ยได้เพิ่มขึ้นในระดับไหน	ภ�วะโลกร้อนจะม�กระทบเรื่องของป่�	นำ้�	 
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และหน่วยง�นกล�งของภ�ครัฐ	 ในช่วงเดือนกรกฎ�คมและสิงห�คม	

๒๕๕๘	 และได้นำ�ผลจ�กก�รระดมคว�มคิดเห็นดังกล่�วม�ประมวล

และปรบัปรงุเปน็ร�่งทศิท�งแผนฯ	๑๒	นำาเสนอในการประชุมประจำาป ี 

๒๕๕๘	 ของสำ�นักง�นฯ	 เรื่อง	 “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” เพื่อรับฟัง 

คว�มคิดเห็นจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภ�คส่วน 

ในสังคมไทย	 จ�กนั้นได้นำ�ข้อเสนอแนะจ�กก�รระดมคว�มคิด 

ม�ปรับปรุงร่�งทิศท�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๒

 ในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๒ ยังคง

ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญานำาทางที่มี

ความสำาคัญในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ประเทศ	 ตั้งแต่ได้รับพระร�ชท�น

ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๙	 โดยยังคงใช้เป็นหลักในก�รจัดทำ� 

ยุทธศ�สตร์	หรือก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ประเทศต่อไป	 เนื่องจ�กปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนเครื่องเตือนให้เร�คำ�นึงถึงคว�ม

เปล่ียนแปลงต่�งๆ	 และส�ม�รถสร้�งภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่จะมีก�ร

เปลี่ยนแปลงทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ	

	 นอกจ�กนี้	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ยังเน้นในเรื่อง 

ของความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน	 และทางสายกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย

หรือเรื่องของก�รลดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เท่�ไร	 หรือ 

คว�มเหลื่อมลำ้ �จะลดได้ เท่�ไร	 อย่�งไร	 แผนก็จะ 

ฉ�ยภ�พว่�ในช่วงของ	 ๕	 ปีแรก	 เร�ควรท่ีจะได้เป้�หม�ย 

ระดับประเทศเหล่�นี้ระดับไหน	 และรู้ว่�อะไรคือส่ิงสำ�คัญ 

ที่จะต้องดำาเนินการให้ เกิดขึ้นในแผนฯ ๑๒ แล้ว

เชื่อมโยงกับแผนของกระทรวงต่างๆ ที่เป็นแผนลูก  

หรือเป็นแผนรายสาขาว่าจะต้องทำาอะไร โดยมีกลไก

ยุทธศ�สตร์ช�ติซึ่ งจะเป็นภ�คบังคับ	 หรือมีกลไก

ที่ม�จ�กรัฐธรรมนูญม�ช่วยกำ�กับให้มีคว�มเชื่อมโยง 

จ�กแผน	๒๐	ปี	ม�สู่	๕	ปี	ม�สู่แผนกระทรวงต่�งๆ	หรือ

แผนปฏิบัติในระดับจังหวัด	และพื้นที่ต่�งๆ	

แผนฯ ๑๒ ยงัคงยดึ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอ
เพียง” ในการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกัน
	 ในช่วงท่ีผมเข้�ม�รับตำ�แหน่งเลข�ธิก�รฯ	 ภ�รกิจสำ�คัญของ

สภ�พัฒน์คือ	 ก�รร่วมกับประช�คมสภ�พัฒน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

หล�กหล�ยในสังคมจัดทำ�	 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒”	ต่อเนื่องจ�กที่ท่านเลขาฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ	ได้เริ่ม

ดำ�เนินก�รไว้แล้ว	 ก�รจัดทำ�แผนฯ	 ของสภ�พัฒน์นั้นเน้นกระบวนก�ร 

มสีว่นรว่มของประช�ชนในวงกว้�ง	ซึง่เริม่ตน้ม�ตัง้แตแ่ผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๘  

ทีก่�รจดัทำ�แผนฯ	ตอ้งผ�่นกระบวนก�รมสีว่นรว่มใหเ้สรจ็สมบรูณภ์�ยใน 

เวล�	๑	ปี	เพื่อให้หน่วยง�นต่�งๆ	ส�ม�รถนำ�แผนฯ	ม�ใช้ได้ทันต�มกำ�หนดเวล�

	 สภ�พัฒน์ได้เริ่มกระบวนก�รจัดทำ�แผนฯ	๑๒	ด้วยก�รประเมิน 

สถานภาพของประเทศในด้านต่างๆ	 ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพย�กร 

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 และธรรม�ภิบ�ล	 ประเมินบริบทต่�งๆ	 

ที่จะกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 รวมทั้งสังเคราะห์ข้อเสนอประเด็น 

การปฏิรูปที่สำาคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อยกร่�งทิศท�งก�ร

พัฒน�ในช่วงแผนฯ	 ๑๒	 ในเบื้องต้น	 และนำ�ร่�งดังกล่�วไประดม 

ความคดิเห็นจากประชาชนในระดบัพ้ืนทีท่ัง้ ๔ ภาคของประเทศ และ

ภาคีพัฒนากลุ่มต่างๆ	อ�ทิ	ภ�คเอกชน	สื่อมวลชน	ผู้สูงอ�ยุ	 เย�วชน	 

คณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต	ิอดตีผูบ้รหิ�ร	สศช.	 
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ใหก้�รพฒัน�ประเทศของเร�นำ�ไปสูค่ว�มสมดลุอย�่งทีท่กุคนปร�รถน�	

และยังเน้นในเรื่องของก�รนำ�ไปใช้ในทุกระดับอีกด้วย	

 เพร�ะฉะนัน้	ถ�้เร�ส�ม�รถเผยแพรใ่หค้นในทกุภ�คสว่น	ทัง้ประช�ชน 

และนักธุรกิจ	ตลอดจนคนที่ดำ�เนินนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศส�ม�รถ 

ระลกึและใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการดำาเนนิกจิกรรม

ทุกอย่างของตัวเอง ประเทศจะมีความสมดุลและยั่งยืน

ครม. ให้ความเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนฯ ๑๒ 
	 จ�กนั้นสภ�พัฒน์ได้เสนอเรื่องทิศท�งและกรอบยุทธศ�สตร์ของ

แผนฯ	 ๑๒	 ต่อคณะรัฐมนตรี	 และได้รับคว�มเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่	 

๒๒	 ธันว�คม	๒๕๕๘	ส�ระสำ�คัญคือ	 แผนฯ	๑๒	 ได้นำ�วิสัยทัศน์ของ

ยทุธศ�สตร์ช�ติม�เปน็วสัิยทศันข์องแผนฯ	๑๒	จะเป็นก�รดำ�เนนิก�รไป

สู่เป�้หม�ยของยทุธศ�สตร์ช�ติ	ซ่ึงในเบือ้งตน้ร�่งกรอบยทุธศ�สตรช์�ต ิ

ระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐–๒๕๗๙)	 ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ว่�	

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 สำ�หรับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ของแผนฯ	 ๑๒	 ได้นำ�ยุทธศ�สตร์ 

ก�รพฒัน�ทีก่ำ�หนดไวใ้นยทุธศ�สตรช์�ตมิ�เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนด 

ยุทธศ�สตร์ของแผนฯ	 ๑๒	 เพื่อให้ตอบสนองกับบริบทก�รพัฒน� 

ท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง	 ๕	 ปีแรกของยุทธศ�สตร์ช�ติ	 โดยได้กำ�หนด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ ๑๒ รวม	 ๑๐	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 

หนึ่ง	 ยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย์	 

สอง ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม	 

สาม ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 

อย่�งยั่งยืน	สี่ ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ห้า ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคง หก ยุทธศ�สตร์ 

ด้�นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและธรรม�ภิบ�ลในภ�ครัฐ	เจ็ด	ยุทธศ�สตร์

ด้�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นและระบบโลจสิตกิส	์แปด ยทุธศ�สตร์

ด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 เก้า	 ยุทธศ�สตร์ 

ก�รพัฒน�ภ�ค	 เมือง	 และพื้นที่ เศรษฐกิจ	 สิบ ยุทธศ�สตร์ 

ด้�นก�รต่�งประเทศ	ประเทศเพื่อนบ้�น	และภูมิภ�ค	

	 นอกจ�กนี	้เพือ่ใหก้�รจดัทำ�ยทุธศ�สตรเ์ฉพ�ะด�้นของแผนฯ	๑๒	

มีร�ยละเอียดครอบคลุมแนวท�งก�รพัฒน�สำ�คัญต่อก�รว�งร�กฐ�น

พฒัน�ประเทศในระยะย�ว	สภ�พฒันจึ์งกำ�หนดใหมี้กลไกก�รจัดทำ�ร�่ง

ยทุธศ�สตรข์องแผนในร�ยละเอยีดขึน้	โดยไดแ้ตง่ตัง้	“คณะอนกุรรมการ

จัดทำายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จำ�นวน	

๙	 คณะ	 และยกร่�งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมก�รแต่ละชุด	 
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มีกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง 

ระดับประเทศเป็นประธ�นอนุกรรมก�ร	 มีผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้แทนหน่วยง�น	 ผู้แทนภ�คี 

ก�รพัฒน�จ�กภ�ยนอกที่ เกี่ยวข้องกับแต่ละยุทธศ�สตร์เป็นอนุกรรมก�ร	 และ 

รองเลข�ธิก�รสภ�พัฒน์	 เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 โดยมีหน้�ที่จัดทำ�เป้�หม�ย 

และตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จในระดับยุทธศ�สตร์ท่ีตอบสนองเป้�หม�ยของแผนฯ	 ๑๒	 

และที่ส�ม�รถแปลงไปสู่แนวท�งดำ�เนินก�รที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้	 รวมทั้งกำ�หนด 

แนวท�งดำ�เนินก�รที่มีคว�มสำ�คัญสูงที่ต้องผลักดันสู่ก�รปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้�หม�ย 

ที่กำ�หนดข้�งต้น	ซึ่งขณะนี้คณะทำ�ง�นดังกล่�วอยู่ระหว่�งเร่งดำ�เนินก�รอย่�งเข้มข้น

	 ภ�ยหลังจัดทำ�ร�ยละเอียดของยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เสร็จแล้ว	 จะได้ห�รือกับ

ภ�คีก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง	 รวมทั้งจะนำ�เสนอต่อส�ธ�รณชนในก�รประชุม

ประจำ�ปี	 ๒๕๕๙	 ของสภ�พัฒน์	 และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�	ก่อนนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในวันที่  

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

การปฏิรูปประเทศ ปัจจัยสำาคัญในการเตรียมการนำาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ในเรื่องของก�รปฏิรูปประเทศนั้น	 สะท้อนให้เห็นถึงสภ�พแวดล้อมของก�รพัฒน�ประเทศไทย	 ซึ่งจ�กนี้ไปในอน�คตจะเผชิญกับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นต่�งๆ	อย่�งม�ก	จึงมีคว�มจำ�เป็นที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมก�รรองรับสิ่งที่ต้องเผชิญในระยะย�ว	

	 ตัวอย่�งสำ�คัญของสิ่งท่ีเร�ต้องเผชิญในอน�คตมีหล�ยเรื่อง	 อ�ทิ	 “โครงสร้างประชากร”	 จะเห็นได้ว่�ในก�รพัฒน�ประเทศที่ผ่�น

ม�เกือบทุกแผน	 ตั้งแต่แผนฯ	 ๑	 เป็นต้นม�	 ไทยมีประช�กรม�กเพียงพอต่อคว�มต้องก�รคือเป็น	 Labor	 Surplus	 Economy	 แผนพัฒน�ฯ	 

จึงเป็นแผนท่ีใช้ประโยชน์	 หรือตอบสนองกับแรงง�นซ่ึงมีอยู่จำ�นวนม�กและร�ค�ถูก	 แต่ในขณะนี้สถ�นก�รณ์เปลี่ยนไปแล้ว	 โครงสร้�งประช�กร

ของประเทศไทยในช่วงแผนฯ	 ๑๑	 ได้เข้�สู่สังคมประช�กรสูงวัยซึ่งมีประช�กรสูงอ�ยุม�กขึ้น	 กระบวนก�รนี้ต่อไปจะมีคว�มเข้มข้นม�กขึ้น

เรื่อยๆ	 และในช่วงแผนฯ ๑๒ สังคมไทยจะเข้าสู่โครงสร้างประชากรสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ขนาดของกำาลังแรงงานจะเริ่มลดลง เราจะเห็นว่า 

สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมจะมีความแตกต่างจาก 

ในอดีตที่ผ่านมา	และแตกต่�งจ�กแผนพัฒน�ฯ	ในช่วงของเลข�ธิก�รฯ	 

ท่�นก่อนๆ	อย่�งชัดเจน

	 ดังนั้น	 ใน	 “ด้านสังคม” เราต้องเตรียมการสำาหรับผู้สูงอายุ 

ในอนาคต ซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนม�ก	 ทำ�อย่�งไรผู้สูงอ�ยุจะมี 

สุขภ�พที่แข็งแรง	 มิฉะนั้นก�รพึ่งพ�ระบบส�ธ�รณสุขของภ�ครัฐ 

จะมีภ�ระเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	 เร�จะทำ�อย่�งไรให้ผู้สูงอ�ยุมีก�รออม 

ที่พอเพียงสำ�หรับวัยเกษียณ	 ซึ่งคนสมัยนี้สุขภ�พดีขึ้น	 หลังเกษียณ 

ก็จะมีอ�ยุยืนย�วไปอีกน�น	 จึงเป็นเรื่องที่ท้�ท�ย	 ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทย

ต้องปฏิรูปตัวเองเพื่อรองรับกับก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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	 นอกจ�กนั้น	 “ด้านเศรษฐกิจ” ก็เผชิญประเด็นสำาคัญคือ  

การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ 

เพร�ะเร�ไม่ส�ม�รถใช้แรงง�นร�ค�ถูกจำ�นวนม�กได้อีกแล้ว	 ดังนั้น	

ทำ�อย่�งไรแรงง�นจึงจะมีประสิทธิภ�พ	 ส�ม�รถทำ�ง�นได้ม�กข้ึน	 

รวมถึงก�รใช้เรื่องของนวัตกรรมและคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�ร

สร้�งสรรค์สินค้�และบริก�รต่�งๆ	 ที่เร�ส�ม�รถที่จะแข่งขันได้ม�กขึ้น

ด้วยคุณภ�พและมูลค่�ที่สูงขึ้น	เศรษฐกิจถึงจะเจริญเติบโต	

	 ก�รเปลีย่นแปลงต�่งๆ	มอีกีหล�ยด�้นในเร่ืองของ “เทคโนโลย”ี 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	 และเป็นสิ่งที่สร้าง 

การเปลีย่นแปลงในทกุๆ ดา้น ท้ังเศรษฐกจิ	สงัคม	และคว�มเปน็อยูข่อง

ประช�ชนในอน�คต	อ�ท	ิเทคโนโลยสี�รสนเทศทีส่ร�้งก�รเปลีย่นแปลง

ในทุกด้�นในช่วงท่ีผ่�นม�	 และต่อไปในอน�คตจะมีเทคโนโลยีอื่นๆ	 

เข้�ม�มีบทบ�ทเพิ่มขึ้นอีก	 เพร�ะฉะนั้น	 ขีดคว�มส�ม�รถของประเทศ

ที่เร�ยังอ่อนแออยู่ในเรื่องของวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 ก�รวิจัยและ 

ก�รพฒัน�	จึงตอ้งมกี�รปรบัปรงุ	เร�ตอ้งเหน็คว�มสำ�คญัของก�รปฏริปู

ในเรื่องนี้	

 “บทบาททางด้านต่างประเทศ”	ก็เช่นเดียวกัน	จะแตกต่�งจ�ก

ในอดีต	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ประเทศและยุทธศ�สตร์ต่�งๆ	 จะต้อง

ชัดเจน	 ในอดีตก�รพัฒน�ของเร�เน้นประเด็นก�รพัฒน�เศรษฐกิจและ

สังคมในประเทศของเร�เองเป็นหลัก	 แต่ตอนนี้เป็นจุดที่ประเทศไทย

ต้องแสวงห�โอก�สในก�รทำ�ม�ห�กิน	 และสร้�งร�ยได้นอกประเทศ

ให้ม�กขึ้น	 กฎ	 กติก�ต่�งๆ	 ในสังคมโลกก็กระทบกับก�รดำ�เนินก�ร

ต่�งๆ	 ในประเทศม�กขึ้น	 ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มต้น

ก้�วสู่ประช�คมอ�เซียน	 ดังนั้น	 เรื่องก�รสร้�งความเชื่อมโยงหรือ 

โอกาสในภูมิภาคจึงเป็นเรื่องใหญ่ ประเทศไทยจึงต้องมีก�รปรับตัว	 

ในเรื่องคว�มเชื่อมโยงกับต่�งประเทศ	 รวมถึงยุทธศ�สตร์ท�งด้�น 

ก�รต่�งประเทศม�กขึ้น	

	 เรื่องที่ผมคิดว่�เป็นเรื่องสำ�คัญม�กในก�รปฏิรูป	 รวมถึงก�ร 

จัดทำ�แผนพัฒน�ประเทศและสังคมไทยอีกเรื่องคือ	“ความเหลื่อมลำ้า”  

ในอดีตแผนพฒัน�ฯ	ต้ังแต่ฉบบัที	่๑	เปน็ตน้ม�	ปญัห�คว�มย�กจนเปน็เรือ่ง 

ที่สำ�คัญ	 เพร�ะฉะนั้น	 ก�รลดคว�มย�กจนจึงเป็นเป้�หม�ยใหญ่ของ 

ก�รพัฒน�	 แต่ในปัจจุบันปัญห�คว�มย�กจนลดลงม�ก	 สำ�หรับ

ประเทศไทยถ้�เร�ใช้คำ�จำ�กัดคว�มหรือตัวช้ีวัดในระดับส�กลม�ใช้ 

จะพบว่�ความยากจนในระดับที่อดอยากมากๆ แทบจะหมดไปแล้ว  

แต่เร่ืองความเหล่ือมลำ้ายังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก ซึ่งเป็นอย่�งนี้ม�น�นแล้ว	 และคว�มเหลื่อมลำ้�นี้จะนำ�ไปสู่ 

คว�มขัดแย้งหรือก�รแตกแยกในสังคม	 ระหว่�งกลุ่มคนที่มีฐ�นะ 

และโอก�สไม่เท่�เทียมกัน	 ดังนั้น	 ก�รกระจ�ยประโยชน์ของก�ร

พัฒน�จึงมีคว�มสำ�คัญ	ถ้�ส�ม�รถลดคว�มเหลื่อมลำ้�ลงได้จะช่วยสร้�ง 

คว�มปรองดองของคนในช�ติ	 ดังนั้น	 การลดความเหลื่อมลำ้าจึงเป็น

ประเด็นสำาคัญในการปฏิรูป 

	 อีกด้�นหนึ่งคือเร่ืองของ “สิ่งแวดล้อม”	 ซึ่งมีคว�มสำ�คัญ 
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เรื่ องสิ่ งแวดล้อมนั้นกล�ยม�เป็นเรื่ องของกฎระเบียบต่�งๆ	 ในโลก	 

ทั้งที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�รที่ผู้บริโภคในตล�ดให้คว�มสำ�คัญ	เรื่องของ 

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงมีมิติที่แตกต่�งจ�กอดีต	 และเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ 

ของก�รพัฒน�	

	 นอกจ�กประเด็นปฏิรูปหลักๆ	ที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ	สังคม	และ 

สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น	 ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง “ความมั่นคงของ 

ประเทศ” ซึ่งเป็นเรื่องที่สำ�คัญ	 และเคยเขียนไว้ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ	 แต่ต่อม�ยุคหนึ่งได้ห�ยไป	 ในปัจจุบันเรื่องคว�มม่ันคง 

จะกลับเข้�ม�มีบทบ�ทในแผนพัฒน�ฯ	 ม�กขึ้น	 เพร�ะปัจจุบันเรื่อง 

ความมั่นคงมีรูปแบบที่หลากหลาย มีมิติที่ต้องมีกลไกหรือมีคนหลากหลาย 

เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ให้ประเทศมีภูมิคุ้มกัน	 เรื่องนึ้จึงเป็นเรื่อง 

ที่มีคว�มสำ�คัญและมีผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมม�กในช่วงหลัง 

ม�นี้	 ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองก�รก่อก�รร้�ยหรือภัยพิบัติ	 ซึ่งประเทศไทยก็ประสบอยู่ 

เช่นกัน	 ไม่ได้แตกต่�งจ�กประเทศอื่นเลย	 ทั้งนำ้�ท่วม	 ภัยแล้ง	 แผ่นดินไหว	 

และก�รก่อก�รร้�ย	

	 ทั้งหมดนี้ทำ�ให้เร�เห็นได้ว่�มีก�รเปลี่ยนแปลงม�กม�ย	 เพร�ะฉะนั้น	 

“สภาพัฒน์” ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการจัดทำาแผนพัฒนา 

ประเทศ ต้องช่วยผลักดันให้ประเทศมีความพร้อมในการรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสร้างโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง	ท่�มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลงเหล่�นี้	

สภาพัฒน์จะต้อง “คิดก่อน” เพื่อให้สามารถนำาสังคม 
 บทบาทหน้าที่เดิมของสภาพัฒน์ยังคงมีความสำาคัญ ซึ่งเราต้อง 

เรียนรู้และต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถทำางานได้ดี	 ทั้งใน 

บทบ�ทก�รจัดทำ�แผนองค์รวมของประเทศ	 ก�รให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะ 

นโยบ�ยรัฐบ�ล	 ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้	 ฐ�นข้อมูลของเร�เอง	 เพื่อจะช่วยให้ 

เร�ส�ม�รถวิเคร�ะห์เสนอแนะเรื่องต่�งๆ	 ได้ดีขึ้น	 บทบ�ทเหล่�นี้ก็ยังมีคว�ม

สำ�คัญอยู่	

 มิ ติ ท่ีผมได้เรียนว่�อ�จจะมีก�รเปลี่ยนแปลงและเป็นบทบ�ทใหญ่ 

ที่เพิ่มขึ้น	 อ�ทิ	 ก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ช�ติที่มีระยะย�วม�กขึ้น	 ซึ่งเรื่อง 

เหล่�นี้ถึงแม้จะไม่มียุทธศ�สตร์ช�ติขึ้นม�อย่�งเป็นท�งก�ร	 ผมยังคิดว่� 

สภ�พัฒน์เองต้องปรับตัว	และทำ�ง�นด้�นนี้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว	

ในแผนพัฒน�ฯ	ม�น�นแล้ว	โดยเฉพ�ะในช่วงที่ประเมินผล 

แผนฯ	๗	แล้วพบว่�ก�รพัฒน�ไม่ยั่งยืน	เป็นก�รประเมินผล 

ก่อนก�รเขียนแผนฯ	 ๘	 ท่ีเร�พบว่�ก�รเจริญเติบโตของ 

เศรษฐกิจอย่�งรวดเร็วนั้นไม่ได้มีก�รดูแลทรัพย�กรและ 

ส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกัน	 ทรัพย�กรธรรมช�ติจึง 

เสื่ อมโทรมลงและมีมลพิษด้ �นต่ �งๆ	 เกิดขึ้ นม�ก	 

ก � รดู แ ลท รั พ ย � ก ร ธ ร ร มช �ติ แ ล ะ สิ่ ง แว ดล้ อ มมี  

คว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของประเทศ	 และ 

ในปัจจุบัน เริ่ มมีแรงกดดันหรือมี ข้อกำ �หนดในก�ร 

ดู แ ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ � ก ป ร ะ ช � ค ม โ ล ก ม � ก ขึ้ น อี ก	 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ปั ญ ห า โ ล ก ร้ อ น เ ป็ น ว า ร ะ ข อ ง โ ล ก ที่  

ประเทศไทยต้องเข้าไปมี ส่วนรับผิดชอบช่วยเหลือ  

โดยมีพันธกรณีที่จะต้องดำ�เนินก�ร	 ในปัจจุบันจะเห็นว่� 
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	 ในช่วงที่ผ่�นม�เร�ได้เริ่มมีก�รสำ�รวจและศึกษ�เรื่องที่ตอบสนอง 

นโยบ�ยระยะย�วแล้ว	 เช่น	 เรื่องของสังคมสูงวัยที่ผมพูดถึง	 

หรือก�รเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอน�คต สภาพัฒน์จะต้องคิดก่อน

เพื่อให้สามารถนำาสังคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ

ในประเทศ ให้สามารถดำาเนินงานตามหรือเตรียมตัวสำาหรับอนาคต

ในระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้นได้ 

ปรับโครงสร้างสำานักงานฯ อย่างสอดรับกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันและอนาคต 
	 นอกจ�กเรื่องยุทธศ�สตร์ช�ติและแผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 

ซึ่ ง เป็นเรื่ องใหญ่ ท่ีจะต้องดำ� เนินก�รให้ เกิดขึ้นแล้ว	 ยั งมี ง�น 

คณะกรรมก�รระดับช�ติอีกหล�กหล�ยท่ีรัฐบ�ลให้สภ�พัฒน์เป็นฝ่�ย

เลข�นุก�ร	ซึ่งมีก�รจัดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทำ�ให้ภ�รกิจมีม�กขึ้น	ภ�รกิจ

ที่ม�กขึ้นน้ีเป็นเรื่องท่ีคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	 (คณะกรรมก�รสภ�พัฒน์)	 มีคว�มเป็นห่วง	 ถ�มว่�สภ�พัฒน์

จะรองรับอย่�งไร	 ง�นเดิมก็ม�กอยู่แล้ว	 งานใหม่ที่เพ่ิมข้ึนมาเป็นงาน

ระดับชาติท่ีรัฐบาลคาดหวังไว้ก็มอบให้สภาพัฒน์ดำาเนินการด้วย  

จะรับมืออย่างไร	 คณะกรรมก�รสภ�พัฒน์ถ�มเร�ว่�จะต้องมีคน 

ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเข้�ม�เพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่	เงินเดือนข้�ร�ชก�ร 

ก็น้อย	 พอที่จะแข่งขันหรือดึงดูดคนเข้�ม�ทำ�ง�นร�ชก�รหรือไม่	 

เป็นโจทย์ที่คณะกรรมก�รสภ�พัฒน์ให้ม�	 ซึ่งสำ�นักง�นรับม�คิดและ
ต้องรบีดำ�เนนิก�รเสนอแนวท�งดำ�เนนิง�น	เพือ่นำ�ไปสูก่�รเปลีย่นแปลง 
ให้สภ�พัฒน์พร้อมรับภ�รกิจใหม่ๆ	ที่จะเกิดขึ้น
	 ผมไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานศกึษาแนวทางการปรบัปรงุโครงสรา้ง
และบทบาทหน้าที่ สศช. ดำ�เนินก�รศึกษ�	วิเคร�ะห์	ปรับปรุง	พัฒน�	
จัดระบบง�น	และปรับปรุงโครงสร้�งองค์กรทีเ่หม�ะสม	เพือ่ใหส้ภ�พฒัน์
ทำ�ภ�รกิจต่�งๆ	 ได้ดีขึ้น	 และตอบโจทย์เหล่�นี้ได้	 โดยมี	 ดร.ปัทมา 
เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลข�ธิก�รฯ	เป็นหัวหน้�ทีม	และมีก�รดำ�เนินก�ร 
แล้วในเบื้องต้น	 โดยพิจารณาถึงกลไก กฎหมาย และกฎระเบียบ 
ในปัจจุบัน อ�ทิ	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยฉบับใหม่	 
พระร�ชบัญญัติยุทธศ�สตร์ช�ติ	 รวมทั้งสถานะของสภาพัฒน์ 
ในคณะกรรมการทีส่ำาคญัชดุตา่งๆ ทีเ่ปน็บรบิทสำาคญัในการดำาเนนิการ 
ตามบทบาทและภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล 	 อย่�งพระร�ชบัญญัติ 
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 ที่ใช้ม�เกือบ	
๔๐	 ปีแล้ว	 มีคว�มจำ�เป็นหรือไม่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและ 
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สอดคล้องกับบทบ�ท	 ภ�รกิจของสภ�พัฒน์	 ภ�ยใต้
บริบทก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�รบริห�รร�ชก�รแผ่น
ดินในปัจจุบัน

	 ก�รห�รือเพื่อปรับโครงสร้�งสภ�พัฒน์	มีหล�กหล�ย 

ประเด็นและรูปแบบ	 โดยจะต้องทำ�ต�มลำ�ดับขั้น	 

ในระยะแรกได้มีก�รเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้คว�ม 

ต่อเนื่องของง�นยังดำ�เนินก�รไปได้	 และในปีต่อๆ	 ไป

อ�จจะตอ้งมกี�รปรบัเปลีย่นม�กและท�้ท�ยขึน้	เพือ่ให้

สอดรับกับสถ�นก�รณ์ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 ซึ่งจะต้องเตรียมก�ร 

ล่วงหน้�อย่�งรอบคอบ	

	 ในลำ�ดับแรก	ประเด็นทีต้่องเพ่ิมข้ึนคอื	ก�รขบัเคลือ่น 

หรือประส�นนโยบายในระดับพ้ืนที่และเชิงพื้นที่ต้อง

มีมากขึ้น ไม่ว่�จะเป็นพื้นท่ีเฉพ�ะ	 เช่น	 เขตพัฒน�

เศรษฐกิจพิเศษ	 ซึ่งเมื่อก่อนมีโครงก�รพัฒน�บริเวณ

ช�ยฝัง่ทะเลตะวนัออก	ขณะนีข้ย�ยไปถงึโครงก�รพัฒน� 

ท่�เรือนำ�้ลกึและเขตอตุส�หกรรมทว�ยในประเทศเมยีนม�	 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เร�จะต้องพัฒน�ให้เกิดขึ้น	รวมถึงในส่วน 

ของก�รพัฒน�พื้นที่เฉพ�ะ	 ก�รพัฒน�ภ�ค	 และก�ร 

พัฒน�เมือง	 น่�จะเป็นอีกง�นหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญใน

เชิงนโยบ�ยก�รพัฒน�	 และสอดคล้องกับก�รกระจ�ย

ร�ยได้	ลดคว�มเหลื่อมลำ้�	สร้�งศักยภ�พของประเทศ

	 ดงันัน้	นโยบายการพฒันาเมอืงในชว่งแผนฯ ๑๒  

ไม่ว่�จะเป็นเมืองระดับรองในภูมิภ�คจนถึงเมือง

ช�ยแดนต่�งๆ เป็นอีกส่ิงหนึ่งที่ต้องให้ความสำาคัญ

และมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น	 เมืองเชียงใหม่	

เมืองโคร�ช	 เมืองภูเก็ต	 ก�รจร�จร	 ขยะ	 ของเสีย	 

จะทำ�อย�่งไรใหเ้ปน็เมอืงน�่อยู	่เปน็เมอืงอจัฉริยะท่ียัง่ยนื	 

สิง่เหล่�น้ีเปน็นโยบ�ยทีเ่ร�ค�ดหวงัว�่จะตอ้งขบัเคลือ่น

หรือผลักดันข้ึนม�เป็นยุทธศ�สตร์	 หรือแผนระดับช�ติ 

ให้ได้	ดังนั้น	ในแผนฯ	๑๒	จะมียุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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กับเรื่องก�รพัฒน�เมือง	 ภ�ค	 และพื้นที่เฉพ�ะ	 เป็นหนึ่งในยุทธศ�สตร์	 และสภ�พัฒน์ 

จะต้องปรับบทบ�ทของส่วนง�นในพื้นที่ให้ม�กขึ้นด้วย	เพื่อรองรับกับนโยบ�ยรัฐบ�ล	

	 สว่นงานยทุธศาสตรช์าตใินมติคิวามมัน่คง	จะตอ้งมีกลุ่มในสภ�พฒันท์ีส่�ม�รถ 

คิดว�งแผน	 ประส�นคว�มเชื่อมโยงกับง�นคว�มมั่นคงในแผนพัฒน�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 

ซึง่ตอ้งมคีว�มเข�้ใจปจัจยัต�่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มม่ันคง	และส�ม�รถใหค้ำ�แนะนำ�เรือ่ง

คว�มมั่นคงได้	

  ทางด้านสิง่แวดลอ้ม สภาพฒัน์ได้รับภารกจิทีส่ำาคญัระดบัชาตเิพิม่ขึน้ คอื  

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 หรือ	 Sustainable	 Development	 Goals	 

(SDGs)	ซึ่งสหประช�ช�ติ		หรือ	UN	ปรับปรุงขึ้นสำ�หรับ	ค.ศ.	๒๐๓๐	ซึ่งมีเป้�หม�ยถึง	 

๑๗	 เป้�หม�ย	 ๑๖๙	 ตัวชี้วัด	 โดยผู้นำ�ประเทศต่�งๆ	 รวมถึงประเทศไทยได้รับ 

ม�ดำ�เนนิก�รแล้ว	และต้องขบัเคล่ือนก�รดำ�เนนิก�รในประเทศ	โดยจะมีคณะกรรมก�ร 

ระดับช�ติที่มีท่�นน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น	ก�รทำ�ง�นจะต้องประส�นกับหน่วยง�น 

ต่�งๆ	 ทุกภ�คส่วน	 ดังนั้น	 การทำางานของสภาพัฒน์จะต้องเช่ือมโยงกันมากข้ึน  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน 

	 นอกจ�กนี้	 คณะกรรมก�รสภ�พัฒน์ได้ให้แนวคิดว่�สภาพัฒน์ควรมีสำานัก 

วิจัยของตัวเอง	 เพ่ือทำ�ง�นศึกษ�วิจัยและง�นวิช�ก�รเชิงลึกที่สนับสนุนบทบ�ท 

ก�รว�งแผนของสำ�นักง�น	 ซึ่งคณะทำางานปรับโครงสร้างฯ กำาลังดูว่าทำาอย่างไร 

จะเกิดข้ึนจริงได้ และเกิดได้ในรูปแบบใด	 ก�รตั้งสำ�นักวิจัยจะช่วยเพิ่มศักยภ�พ 

ของสำ�นักง�นฯ	 และก�รว�งแผนของประเทศอย่�งม�ก	 แต่ถ้�ตั้งม�แล้วจะต้องทำ�ง�น 

ได้จริง	มีผลง�นที่คนยอมรับและเป็นประโยชน์	

คนสภาพัฒน์ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญนำาประเทศสู่อนาคตได้
	 ด้วยภ�รกิจของสภ�พัฒน์ที่มีเพ่ิมขึ้น	 และสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ไปอย่�งรวดเร็ว	คนสภาพัฒน์ต้องเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องระยะ 

ยาวของยุทธศาสตร์ชาติ ระะยะกลางในช่วง ๕ ปีที่เราเขียนแผนฯ ๑๒ ระยะ 

สั้นช่วง ๑ ปีที่เร�ขับเคลื่อนแผนพัฒน�ฯ	 รวมถึงรายวัน รายสัปดาห์ที่เร�ติดต�ม 

ผลก�รพัฒน�	 และให้คว�มเห็นกับรัฐบ�ลในเรื่องต่�งๆ	 ทุกครั้งของก�รประชุม 

คณะรัฐมนตรี	 ด้�นก�รว�งแผนก�รพัฒน�ในระยะย�ว	 ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์และ 

องค์คว�มรู้ม�กขึ้นนั้น	 หล�ยเรื่องอ�จมีคว�มไม่แน่นอนสูง	 ท�งเลือกของนโยบ�ย 

อ�จจะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่หล�ยฝ่�ยอ�จจะมีคว�มเห็นต่�งกันในสังคม	

	 อย่�งเช่นในเร่ืองเทคโนโลยี	 ก�รเปิดรับ	 ก�รให้ใช้	 ก�รควบคุม	 ผลดี	 ผลเสีย	 

คนสภ�พัฒน์ต้องเข้�ไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองเหล่�นี้และเปิดกว้�งม�กขึ้น	ต้องหาความรู้  
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พัฒนาแนวคิด และศึกษานโยบายของประเทศอื่นๆ หรือเรื่องของ 

ความเหลื่อมลำ้ าที่จะมีคว�มสำ�คัญเพิ่ม ข้ึนอย่�ง ท่ีผมกล่�วใน 

ตอนแรกแล้ว	 ซึ่งต้องศึกษ�	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 ข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 และ 

นโยบ�ย	 ที่จะทำ�ให้ประเทศส�ม�รถเข้�สู่เป้�หม�ยเหล่�น้ันได้อย่�ง 

ได้ผลม�กที่สุด	ดังนั้น	เรื่องของก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ใหม่ๆ	จึงเป็นเรื่อง 

เร่งด่วน	 เพร�ะก�รเปลี่ยนแปลงนี้จะมีคว�มเข้มข้น	 และก�รเรียกร้อง 

จ�กสังคม	 จะทำ�ให้มีภ�รกิจและกลไกใหม่ที่มอบให้เร�เพ่ิมขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทำางานในอดีต ที่คนรุ่นใหม่
ต้องเรียนรู้และนำามาใช้ประโยชน์
	 ในสมัยก่อน	 ก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มผันผวนต่�งๆ	 ท�ง 

เศรษฐกิจและสังคมไม่รวดเร็วอย่�งในปัจจุบัน	เครื่องมือหรือเทคโนโลยี 

ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นก็ไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน	 ก�รจัดพิมพ์ง�นต่�งๆ	

ก�รคำ�นวณตัวเลข	 ก�รจัดทำ�เอกส�รก�รประชุมต่�งๆ	 ต้องใช้เวล�

และกำ�ลังคนม�ก	 ก�รแสวงห�องค์คว�มรู้	 ข้อมูลข่�วส�ร	 และผล 
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ก�รวิจัยต่�งๆ	ก็ไม่ส�ม�รถห�ม�ใช้ได้ง่�ยเหมือนในปัจจุบัน	ก�รทำ�ง�น

ก็มีทั้งคว�มย�กและง่�ยต่�งกัน	

	 ตั้ งแต่ในอดีต คนสภาพัฒน์ทำางานอย่างทุ่มเทและเต็ม 

ความสามารถ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การทำางานเพื่อพัฒนา 

ประเทศและประชาชน สภ�พัฒน์เป็นองค์กรที่ยึดถือผลประโยชน์ 

ของประช�ชนเป็นเป้�หม�ยที่สำ�คัญที่สุด	 ดังนั้น	 ในการวิเคราะห์  

การเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการต่างๆ เราทำากัน 

อย่างมืออาชีพ เป็นกลาง เพื่อผลประโยชน์ของการพัฒนา ซึ่งเป็น 

จุดเด่นของสภาพัฒน์ที่ยึดถือกันตลอดมา 

	 สิ่งเหล่�นี้เป็นเรื่องที่จะต้องถ่�ยทอดสู่รุ่นน้องและคนรุ่นใหม่

ในองค์กร	 ดังนั้น	 คนสภ�พัฒน์จึงมีค่านิยมในการทำางานว่า “มุ่งมั่น  

ทุ่มเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม  

ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ” 

ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
คือรางวัลของชีวิต
	 ก�รทุ่มเททำ�ง�นนั้น	วันหนึ่งเร�จะได้เห็นประโยชน์ของง�นที่นำ� 

ไปสู่ก�รพัฒน�ในอน�คต	 ซ่ึงผมคิดว่�เป็นรางวัลตอบแทนในชีวิต  

เมื่อวันหนึ่งเรานึกถึงสิ่งที่เราทำา ว่าทำาเพื่อใคร ผลประโยชน์มีเกิดขึ้น 

อย่างไร 

	 นอกจ�กนี้การพัฒนตนเองทางด้านองค์ความรู้ รวมถึงการที่ 

ทำางานเป็นทีม ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่อยากฝากไว้ ก�รแลกเปลี่ยน 

คว�มรู้ในสำ�นักง�นฯ	 ซ่ึงมีหล�กหล�ยส�ยง�นจะช่วยให้เร�ทำ�ง�น 

ให้สอดคล้องกันทั้งด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมได้ครบทุกมิติ

สภาพัฒน์ยังมีความสำาคัญกับประเทศ
	 ในเรื่องขององค์กรสภ�พัฒน์	 หล�ยครั้งที่มีคนตั้งคำ�ถ�มว่�	 

“สภาพัฒน์ยังจำาเป็นอยู่หรือไม่” หรือ	 “แผนฯ เขียนไปก็ไม่มีคนนำา 

ไปปฏิบัติ ไม่มีคนสนใจ”	 แต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบัน	 ผมคิดว่าผลงาน 

และการทำางานที่ผ่านมาของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า มีคนอีกมาก 

ทีย่งัใหค้วามสำาคญักบัแผนพฒันาประเทศ และองคก์รอยา่งสภาพฒัน ์ 

ที่จะทำ�ให้เร�มีแผนพัฒน�ที่เป็นองค์รวมของประเทศ	 แสดงทิศท�ง
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ก�รพัฒน�	 มีบทบ�ทในก�รประส�นง�นกับฝ่�ยต่�งๆ	 

ใหเ้ข�้ม�รว่มง�นในนโยบ�ยต�่งๆ	ซึง่เปน็นโยบ�ยพฒัน�

ประเทศโดยรวมได้	

	 ในว�ระของก�รปฏริปูประเทศ	ซึง่หล�ยภ�คสว่น 

ในสังคมได้เข้�ม�ร่วมให้คว�มเห็นกัน	 ผมยืนยันว่� 

หลายฝ่ายเห็นว่าสภาพัฒน์เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  

มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และศักยภาพ 

ในการทำาภารกิจที่สำาคัญด้านการวางแผนและนโยบาย 

การพัฒนาให้ กับประเทศได้อย่างดี ผมคิดว่าน่า 

จะเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในสภาพัฒน์ทั้ง 

จากอดีตถึงปัจจุบัน ต้องขอบคุณรุ่นพี่ในอดีตที่ได้ 

สร้�งผลง�นไว้อย่�งดียิ่ง	 ส่วนในปัจจุบันพวกเร� 

กำ�ลังพย�ย�มสร้�งผลง�นกันอยู่ เช่นกัน	 เร่ืองนี้ 

คงเป็นกำ�ลังใจให้เร�ตั้งใจทำ�ง�นให้บรรลุคว�มสำ�เร็จ 

ได้ต่อไปในอน�คตครับ
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รายนามเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตั้งแต่สถาปนาสำานักงานฯ จนถึงปัจจุบัน

	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.	 นายอำาพน  กิตติอำาพน	 (พ.ศ.		๒๕๔๗	-	๒๕๕๓)

๑๔.	 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ	 (พ.ศ.		๒๕๕๓	-	๒๕๕๘)

๑๕. นายปรเมธี  วิมลศิริ	 (พ.ศ.		๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน)
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ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ “สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต”
จัดทำาโดย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
พิมพ์ครั้งที่ ๑	 กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙			
จำานวน	 ๓,๕๐๐	เล่ม
ISBN  	 978-974-9769-26-3
พิมพ์ที่ บริษัท	๒๑	เซ็นจูรี่	จำ�กัด		www.21century.co.th
	 	 		 โทรศัพท์	๐-๒๒๔๑-๗๑๐๑-๔,	๐๘-๙๘๑๔-๓๕๑๔,	๐๙-๕๙๘๙-๔๕๔๖	โทรส�ร	๐-๒๒๔๑-๗๑๐๕

คณะที่ปรึกษา

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม		อดีตเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ		

นายพารณ  อิศรเสนา  ณ  อยุธยา  

	 ประธ�นกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

นายปรเมธี  วิมลศิริ

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

คณะทำางาน

ประธาน
น�ยมนตรี		บุญพ�ณิชย์	 ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

รองประธาน  

น�ยสุทิน		ลี้ปิยะช�ติ	 น�งส�วกัญญ�รักษ์		ศรีทองรุ่ง

คณะทำางาน
น�งจันทร์ทิพย์		ป�ละนันทน์	 น�งส�วช่อผก�		แก้วใหญ่	

น�ยนพดล		ธัญญ�ดี	 น�งส�วรวีวรรณ		เลียดทอง	 	

น�งส�ววิสสุต�		บุญมี	 น�ยคมสัน		วรวิวัฒน์		

น�งส�ววันทนีย์		สุขรัตนี	 น�งส�วพัชนี		นิยมจันทร์	 	

น�งวร�รัตน์		ดุลยพิทักษ์	 น�งส�วเมฐติญ�		วงษ์ภักดี	 	

น�ยอมรเทพ		ศรีประเสริฐ

ฝ่ายสนับสนุนข้อมูล
น�งนุชด�		ตังคณ�นุกูลชัย	 น�งจินด�รัตน์		ศรีอัมพร

น�งรุ่งนิภ�		สวนขยัน	 น�งส�วณัฐรินทร์		พิบูลบุญวัฒน์	 	 	 	 	
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วิสัยทัศน์ สศช. 
หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยม
มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม  

ตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ

บทบาทและภารกิจ
หน่ วยงานยุ ทธศาสตร์  ที่สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนงาน 

ด้านยุทธศาสตร์และแผนได้ทั้ง ๓ มิติ คือ ภารกิจตามอำานาจหน้าที่  

นโยบายรัฐบาล และมิติเชิงพื้นที่

หน่วยงานข้อมูล เศรษฐกิจแล ะ สังคม เชิ งลึก  ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ

หน่วยงานความรู้ สมัยใหม่  ที่ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสาน

งานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 


