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เรื่อง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กับนโยบายรัฐบาล

โดย

นายสุรนันทน เวชชาชีวะ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมอูทองอินทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จั ด โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ทานเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ และผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน

ผมมีความรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสมารวมการสัมมนาในวันนี้ ในฐานะที่ผมเคย
รับราชการอยูที่สภาพัฒน และเคยเกี่ยวของกับกระบวนการทําแผนพัฒนาฯ ในสมัยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ตั้งแตสมัยยังเปนขาราชการซี 4 ซี 5 ซึ่งผมคงไมมีโอกาสไดมาบรรยายอยูตรงนี้ หากไมไดรับความเมตตาจาก
ขาราชการชั้นผูใหญของสภาพัฒนที่ไดมานั่งอยู ณ ที่นี้ดวย หลายทานเปนผูที่ไดสอนใหผมเขียนแผนมาตั้งแต
สมัยที่ผมรับราชการ หลังจากที่ผมรับราชการได 5-6 ป ก็ลาออกจากราชการไป และไดมีโอกาสกลับมาดูแล
สภาพัฒนอีกครั้ง ซึ่งผมรูสึกยินดีอยางยิ่ง
รัฐบาลยังคงใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ

ผมต อ งขอยื น ยั น ว า รั ฐ บาลนี้ ยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติอยู แมวาหลายคนอาจมีความรูสึกวารัฐบาลใหความสําคัญกับแผนพัฒนาฯ นอยลงไป เนื่องจาก
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณฯ เปนผูที่มีวิสัยทัศนชัดเจน อีกทั้งหลังจากมีรัฐธรรมนูญใหมในป 2540 ทําให
ระบบการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และทําใหเกิดกลไกใหมๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 9 จะมีบางจังหวะเวลาที่สถานการณหรือเงื่อนไขทางการเมืองหรือเศรษฐกิจทําให
แผนพั ฒ นาฯ ไม ไ ด ถู ก นํ า ไปปฏิ บั ติ เ ท า ที่ ค วร ดั ง เช น ในช ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 4 เป น ช ว งที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นอยางมาก มีการเปลี่ยนรัฐบาลบอย จึงทําใหไมสามารถนําแผนไปปฏิบัติได
เชนกัน เชนเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งเปนแผนที่ดี แตจังหวะที่เริ่มบังคับใชแผน เปนจังหวะที่การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นพอดี และเปนชวงกอนที่รัฐบาลชุดปจจุบันจะเขามารับตําแหนง ทําใหเกิด
ความรูสึกวา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไมถูกนําไปปฏิบัติเทาที่ควร แตในความเปนจริงแลว สาระของแผนเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ทุกคนอยากใหเกิดขึ้น เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 พูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมที่มีสันติสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งหลายสวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไดไปปรากฎอยูใน
ยุทธศาสตรรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน
แตในปจจุบัน แผนพัฒนาฯ ยังคงเปนกลไกที่รัฐบาลใหความสําคัญ ไมเชนนั้น ผมคงไมมาในวันนี้
และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็คงไมไปเปดการประชุมประจําปของสภาพัฒน เมื่อครั้งที่ผานมา และใหแนวทางที่
ชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งแผนนี้ รัฐบาลชุดนี้คงจะมีโอกาสเขามามีสวนรวมในฐานะภาค
สวนหนึ่งของสังคม โดยจะไมเ ขามากําหนดหรือชี้นําแผน แต เ ขามาในฐานะของรั ฐ บาลที่ได รับ เลือกจาก
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ประชาชนใหเขามาบริหารงาน และมีนโยบายหรือยุทธศาสตรบางอยางที่อยางจะเสนอเปนตุกตาตัวหนึ่งสําหรับ
การพูดคุยหารือกันตามกระบวนการของสภาพัฒน
นโยบายของพรรคการเมืองเปนนโยบายที่มาจากประชาชน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้น รัฐธรรมนูญใหมในป 2540 กําหนดใหพรรคการเมืองมี
บทบาทมากขึ้นในการพัฒนานโยบาย โดยการฟงเสียงประชาชนในภาคสวนตางๆ และพัฒนานโยบายเพื่อ
เสนอสูประชาชนในการเลือกตั้ง ซึ่งเปนหลักการของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ไมวาจะเปนพรรค Labor
และ Conservative ของประเทศอังกฤษ หรือพรรค Democrat และ Republican ของประเทศสหรัฐอเมริกา
พรรคการเมืองเปนกลไกสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่จะดึงทุกภาคสวนเขามา และตกผลึกในเรื่องนโยบาย
ที่จะนําเสนอสูประชาชน กลไกเหลานี้ ในประวัติศาสตรการเมืองของไทยตั้งแตป 2475 เปนตนมา มีบาง
ชวงเวลาที่ทําได แตในบางชวงเวลา กลไกเหลานี้ก็ถูกดึงเขาไปสูวงจรอุบาทว และเขาไปสูรัฐบาลที่ไมไดมาจาก
ประชาชน ดังนั้น นโยบายของประชาชนในบางครั้งจึงไมไดรับการตอบสนอง แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ออกแบบ
ใหระบอบประชาธิปไตยจะตองมีพรรคการเมืองและสถาบันการเมืองที่เขมแข็งมากขึ้น ซึ่งพรรคการเมืองทุก
พรรคในโลกนี้ จะตองฟงประชาชนในภาคสวนตางๆ และพัฒนาเปนนโยบายในการบริหารประเทศ
ในป 2544 เปนยุคแรกที่ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองบนพื้นฐานของนโยบายและความคิด
อยางชัดเจน เพราะสิ่งที่พรรคไทยรักไทยไดนําเสนอในเวลานั้น พรรคไดคุยกับประชาชนกอน แลวจึงนํามาเปน
นโยบาย ซึ่งหากประชาชนเห็นวา สิ่งที่ไดคุยกันไปแลวนั้น ไมปรากฏอยูในนโยบาย ประชาชนก็อาจจะไป
สนับสนุนพรรคการเมืองอื่นได สวนพรรคการเมืองก็จะเห็นตางกันวา นโยบายบางอยางรับได และนโยบาย
บางอยางรับไมได ทําเกิดการเกาะกลุมขึ้น พรรคการเมืองจึงเปนที่รวมของกลุมผลประโยชน (Interest Group
หรือ Pressure Group) ดานตางๆ ของภาคประชาชน เชน กลุมสิ่งแวดลอม กลุมเด็กและเยาวชน กลุมที่ดูแล
เรื่องปกปองและคุมครองแรงงาน ซึ่งกลุมเหลานี้จะมีบทบาทในพรรคการเมือง ซึ่งทุกพรรคการเมืองในโลกเปน
อยางนี้ แตในประเทศไทยอาจเพิ่งเริ่มพัฒนา จากนั้นจึงมาตอรองกันวา นโยบายใดพรรครับได นโยบายใด
พรรครับไมได อาทิ นโยบายพักหนี้ของเกษตรกรหรือนโยบายกองทุนหมูบาน ก็มาจากการเสนอของประชาชน
และพรรคไทยรักไทยรับได และผลักดันใหเกิดขึ้น
เมื่อพรรคการเมืองรับนโยบายที่ตกผลึกมา และสรางเปนนโยบายที่เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ
ขึ้นมาได ประชาชนก็จะเลือกพรรคการเมืองนั้นเขามา จากนั้น พรรคการเมืองก็จะตองทํางานตามนโยบายที่ได
ประกาศไว หากไมทําตามนั้น อีก 4 ปถัดมา ประชาชนก็ไมเลือก กลุมตางๆ ที่เคยสนับสนุนพรรคการเมือง
นั้นๆ ก็จะไปสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น พรรคการเมืองอื่นก็จะไดรับเลือกตั้งแทน สําหรับพรรคไทยรักไทย
เมื่อไดรับเลือกตั้งในป 2544 ก็ทําตามนโยบายที่ไดประกาศไว เมื่อถึงป 2548 จึงไดรับเลือกตั้งเขามาใหมอีก
ครั้ง
จัดทําแผนบริหารราชการแผนดินเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล

ในป 2544 เมื่อพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งและไดพัฒนากระบวนการใหมขึ้น คือ เมื่อนโยบาย
ของพรรคการเมืองได รับการยอมรับ แลว ตามรัฐ ธรรมนูญ จะต องไปแถลงนโยบายต อรั ฐ สภาเพื่ อใหเ ปน
นโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรอีกเชนกันวา ในรัฐบาลผสม นโยบายของพรรคการเมืองใหญ
เพียงพรรคเดียวกลายเปนนโยบายของรัฐบาลทั้งชุด ในอดีต นโยบายของรัฐบาลผสมมักมาจากการยกรางโดย
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สภาพัฒน แตในปจจุบัน นโยบายหลักจะมาจากพรรคการเมือง โดยสภาพัฒนยังมีสวนชวยรางนโยบายอยูบาง
และเมื่อรัฐบาลชุดปจจุบันเขามารับตําแหนงแลว จะทําอยางไรใหนโยบายของพรรคซึ่งเปนสิ่งที่เราสัญญากับ
ประชาชนไว (Campaign Promise) ใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น จึงมีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551 ขึ้น เพื่อรองรับนโยบายดังกลาว ซึ่งในป 2548 เปนครั้งแรกที่มีการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยมีระยะเวลา 4 ป เนื่องจากรัฐธรรมนูญใหมทําใหมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น แผน
ดังกลาวเปนการถอดสิ่งที่ประชาชนเลือกเขามาและตองการใหเกิดขึ้นมาเปนแผนบริหารราชการ ซึ่งจะนําไป
ถอดเปนแผนปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ อีกทอดหนึ่ง กระบวนการดั งกล าวนี้ แตกอนคือ
กระบวนการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่สภาพัฒนและระบบราชการประจําทํา กลไกนี้ ใน
ปจจุบันโอนไปสูพรรคการเมือง แตจะสําเร็จหรือไม อาจจะตองผานการเลือกตั้งอีกหลายหน เพื่อใหประชาชน
เขาใจวา พรรคการเมืองจะเปนตัวหลอหลอมนโยบายใหกลายเปนนโยบายที่ประชาชนตองการอยางแทจริง
เมื่อมีแผนการบริหารราชการแผนดินระยะเวลา 4 ป มีกระบวนการทางระบบประชาธิปไตยเขา
มาแลว จึงเริ่มมีผูสงสัยวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะเวลา 5 ป จะอยูตรงไหน สภาพัฒนเอง
ก็เริ่มคิดวางตําแหนงตนเองใหม พวกผมก็คิดเชนกันวา เราเขามาทํางาน 4 ป แตการทํางานจะตองมีความ
ตอเนื่องของระบบ ซึ่งจะตองมีอะไรมารองรับเพิ่มขึ้น หรือมีการทํางานรวมกันเพิ่มขึ้น ตรงนี้ผมคิดวา เปนโจทย
ของสภาพัฒน และเปนโจทยของหลายๆ ทานที่เขามาชวยกันรางแผนวา จะทําอยางไรใหสิ่งที่ทานทําไมเปน
เพียงทฤษฎี (Intellectual Exercise) คือมาออกความคิดเห็น เขียนเอกสารขึ้นมาชุดหนึ่ง ภาคภูมิใจวาเอกสาร
ที่เราเปนคนเขียน แลวก็เก็บไวในตู ไมเคยนํามาใช ผมอยากใหกลไกที่ทานทํา ที่ทานมารวมกันระดมสมอง มา
เสียเวลากันในวันนี้แลว สามารถนํามาใชไดจริง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 : ขอตกลงระหวางหนวยราชการ

การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 มีลักษณะเปนเหมือนกระบวนการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน คือเปนแผนที่มีทั้งมาตรการและโครงการ มีผูใหญทานหนึ่งเคยบอกผมไววา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนเอกสารทางการเมือง (Political Document) เหมือนกับนโยบายรัฐบาลหรือแผนการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ทุ ก วั น นี้ เพราะในสมั ย ก อ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศคื อ รั ฐ บาลสถานเดี ย ว
ภาคเอกชนยังไมเขมแข็ง และประเทศยังจําเปนตองสรางเขื่อน ถนน ฯลฯ มากมาย ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
1-5 ถือเปนขอตกลงระหวางหนวยราชการวา จะทําอะไรตอไปในอีก 5 ปขางหนา เปนการสรางแนวรวม
(Consensus Building) โดยมองวา หากทิศทางของประเทศไปในทางนี้แลว จะทําอะไรกันบาง แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 เปนแผนสุดทายที่ทานจะเห็นวา มีมาตรการ มีโครงการ มีแผนงาน แผนงานใหญคือแผนพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ในชวงนั้นผมเรียน
หนังสืออยูที่ประเทศอเมริกาพอดี ไดเขียนรายงานเรื่อง Eastern Seaboard เรื่องแผนพัฒนาฯ โดยไมรูเลยวา
ในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ก็จะตองกลับมารับราชการที่สภาพัฒน โดยคําชักชวนของทานเลขาธิการฯ ดร.
เสนาะ อูนากูล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6-7 : เอกชนรวมกําหนดทิศทาง

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ผมไดมีโอกาสเขามามีบทบาทเล็กๆ ในการชวย
ร า งช ว ยประสานงานในช ว งนั้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 6 เป น แผนที่ มี ลั ก ษณะเป น แผนชี้ นํ า (Indicative
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Planning) คือในชวงนั้นเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยน เนื่องจากเปนชวง ฯพณฯ เปรมฯ ซึ่งมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง
และเศรษฐกิจโลกเริ่มเปลี่ยนมากในชวงป 2525-2526 ซึ่งตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไมใชรัฐบาลเพียงอยาง
เดียวแล ว แตเป นเอกชนดว ย ดังนั้ น หากแผนพัฒนาฯ ยังคงเปนเอกสารทางการเมื องที่เ ปนขอตกลงกัน
ระหวางหนวยราชการแลว จะไมเพียงพอที่จะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการดึงภาคเอกชนเขา
มา โดยมีกลไกหลักที่เรียกวา คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) แผนในชวงนี้ รัฐบาลไมสามารถ
กําหนดใหเอกชนทําตามได แตสามารถกําหนดทิศทางรวมกันไดวา เศรษฐกิจจะไปทางไหน สังคมจะไปทาง
ไหน และควรทําอะไรบาง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 : ประชาชนมีสวนรวม

ในปจจุบัน แผนพัฒนาฯ เริ่มพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยเห็นเคาไดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9
และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะเปนโอกาสที่ดี เพราะเปนแผนที่รางในชวงที่รัฐธรรมนูญเริ่มแข็งแกรงขึ้นกวา
ในชวงแรก รัฐธรรมนูญก็เป นสิ่งที่ต องชวยกั นรักษา เนื่องจากเปนตั วสรางเสถี ยรภาพทางการเมืองที่ดี ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ นอกจากเรื่องพรรคการเมืองแลว ยังพูดไวมากในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน และ
กลไกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 9 และ 10 ที่ผานมา ก็จะเริ่มเห็นวา นอกจากภาครัฐและเอกชนแลว ภาค
ประชาชนควรเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย ผมคิดวา
ในชวงที่ผานมา กลไกของสภาพัฒนทําไดดีมากในการดึงภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
ของประเทศ แผนพัฒนาฯ จึงกลายเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวม (Consensus Building) แตในความเห็น
ของผม แผนพัฒนาฯ ก็ยังคงเปนเอกสารทางการเมืองอยู แตเปนเอกสารทางการเมืองที่เปดกวางใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดมากขึ้น และเปนแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ ที่อยากใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปน
ตัวกลางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : ทุกภาคสวนรวมพลัง

อย า งไรก็ ต าม ผมมองว า แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 และ 9 เป น สิ่ ง ที่ ดี ทุ ก คนอยากให เ กิ ด ขึ้ น แต
เพราะวาเราเนนกระบวนการมีสวนรวมมาก ทําใหแผนมีความเปนนามธรรมมาก เมื่อคนอานแผน จะรูสึกชื่น
ชม รูสึกวาดี รูสึกเห็นดวย แตจะทําอยางไรใหเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ จําเปนหรือไมที่จะตองกําหนดระยะเวลา
ของแผนเพียงแค 5 ป เพราะหากพิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 แลว อาจเปนแผน 10 – 20 ปก็ได
เพราะเปนการวาดภาพสังคมไทยที่ทุกคนอยากเห็น ในหลายประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน เลิกเขียนแผนระยะ
สั้น (5 ป) ไปแลว โดยจะมองเปนวิสัยทัศนระยะ 25-50 ป แตแผน 5 ป ก็ยังมีความจําเปน เพราะหากเรามี
วิสัยทัศนระยะยาววา อยากเห็นสังคมเปนอยางไรแลว ก็จะตองกําหนดดวยวา ถาจะพัฒนาไปสูสังคมแบบนั้น
จะตองทําอยางไรบาง ในชวงแตละ 5 ป ดังนั้น กลไกเพียงแคแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปอาจยังไมเพียงพอ แต
จะตองมีวิสัยทัศนระยะ 10 หรือ 25 ปดวย ผมขอฝากใหทานผูมีเกียรติชวยทําใหแผนเปนรูปธรรมมากขึ้น
ชัดเจนมากขึ้น โดยอาจตองกลับไปผสมผสานกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 ซึ่งมีมาตรการโครงการโดยละเอียด
โดยดูวา ระหวางสังคมที่เราอยากเห็น จะตองทําอะไรบางในชวงนี้ ไมใชเปนลักษณะแผนปฏิบัติการของ
กระทรวง แตเปนแผนลักษณะที่วา ทุกภาคสวนจะชวยกันขับเคลื่อนอยางไรใหไปสูจุดนั้น
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“สรางความแข็งแกรง” เพื่อเตรียมรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน

ในสวนของรัฐบาล เรื่อง Dual Track คือการทําใหเศรษฐกิจทั้งสองภาคสวนผสมผสานกัน และสราง
จุดแข็งในประเทศนั้น ยังมีความจําเปน ดังนั้น ขอสมมติฐานที่เราจะคุยกันจึงตองมี 2 ระดับคือ ระดับโลกาภิวัตน
และระดับทองถิ่น เราปฏิเสธไมไดวา ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มีผลกระทบตอประเทศไทยอยาง
แนนอน มีผูเคยเสนอวา ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารไดเอง ทําอะไรหลายๆ อยางไดเอง เราสามารถอยู
ดว ยตัว เองไดห รือ ไม แตถึง อยา งไรโลกก็ตอ งเปด และเขา มาใกลชิด มากขึ้น ในรัฐ บาล เราพูด ถึง การ
ไหลเวียนของขอมูล ขา วสาร (Flow of Information) การไหลเวียนของความรู (Flow of Knowledge)
ซึ่งจะนําเอาการไหลเวียนเหลานี้มาตอยอดภูมิปญ ญาใหกับ คนไทยไดอยางไร ในขณะเดีย วกัน จะกันสิ่ง
ที่ไ มดีอ อกไปไดอ ยา งไร เราจะรัก ษาความเปน ไทยโดยเอาความรูจ ากภายนอกมาใชตอ ไดอ ยา งไร ผม
คิดวาเปนโจทยที่ตองคิด และรัฐ บาลก็คิดอยู สว นการไหลเวียนของทุน (Flow of Capital) นั้นไมตอง
หวง เปนทุนนิยมแนนอน เศรษฐกิจป 2540 เราไมแข็งแรง ทุนที่ไ หลเขามาและไหลออกไปก็สรางความ
เสีย หายได ณ วัน นี ้ ประเทศไทยไมส ามารถถอยกลับ ไปได แตเ ราก็ค งไมต อ งถลํา ลึก จนถึง กับ เสีย
แผน ดิน เราจึง ตอ งวางตัว ใหแ ข็ง แกรง เพื่อ ที่จ ะรับ กระแสทุน ที่ไ หลไปทั่ว โลก และพยายามดึงเอาทุน เขา
มาเพื่อสรางประโยชนใหกับคนไทย ซึ่งไมใชเปนในลักษณะการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign
Direct Investmet) เพีย งอยา งเดีย ว หากประเทศหมุน เงิน เปน ก็ส ามารถใชเ งิน ของโลกมาหมุน เพื่อ
พัฒ นาประเทศของเราได และจะทํา ใหส ามารถยืน อยูใ นตํา แหนง ของตนเอง (Positioning) ในกระแส
โลกาภิวัตนไดอยางมั่นคง
สําหรับทุนทรัพยากรมนุษย (Human Capital) ในขณะนี้ แรงงานในประเทศยังขาด แตจะใช
แรงงานตามชายแดนหรือไม ยังคงเปนโจทยอยูวา จะใชอยางไร จะพัฒนาศักยภาพอยางไร จะทําอยางไร
ไมใ หเ ปนภาระกับการพัฒนาประเทศของเรา ไมเ ปนภาระกับระบบสาธารณสุข ของเรา ทําอยางไรจะทํา
เรื่อ งนี้ใ หเ ปน ประโยชน เพราะอยา งไรแรงงานก็จ ะตอ งไหลเวีย นเขา มาในประเทศอยา งแนน อน และ
แรงงานไทยที่ออกไปอยูตางประเทศ ทําอยางไรจะใหรายไดกลับเขามา วันนี้ แรงงานในยุโรปเปนแรงงาน
ตา งชาติทั้งสิ้น ในประเทศไทย ทําอยา งไรใหแ รงงานไทยมีคุณ ภาพมากขึ้น และการนําแรงงานตา งชาติ
เขามาใช จะมีบทบาทอยางไร ในอนาคต การไหลเวียนของแรงงาน (Human Flow) จะเร็วและแรงกวานี้
การไรพรหมแดน (Borderless) ไมใชเฉพาะเรื่องของขอมูลขาวสารหรืออินเตอรเน็ท แตจะรวมไปถึงทาง
กายภาพดวย
หลายคนถามวา ทําไมรัฐบาลตองเรงทําขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement) รัฐบาลมองวา
เปนสิ่งที่ตองทํา เพราะในที่สุดแลว โลกทั้งโลกจะเปนการคาเสรีทั้งหมด ดังนั้น จึงควรเริ่มทําตอนนี้ เพื่อเอา
ประโยชนใหมากที่สุดกอนที่ทอน้ําใหญจะเปด วางจุดแข็งของเราใหแข็งแกรงที่สุดที่จะสูกับโลกของการคาเสรี
เรารีบตอทอเขามาในประเทศของเรา แตหากถาเปนสิ่งไมมีประโยชนตอประเทศก็ไมตอ การเจรจาการคาเสรี
กับประเทศอเมริกา หากเจรจาแลวไดประโยชนมากกวา เราก็เจรจาแลวสรุป แตหากไมไดประโยชน รัฐบาลก็
จะไมเรงใหเกิดขอตกลงที่เสียเปรียบ
ภาพรวมทั้งหมด จะตองชวยกันคิด เปนเหมือนจิ๊กซอวที่จะตองตอกันใหครบ ในสวนของโลกาภิวัตน
ตองคุยกันมาก เพราะเปนสมมติฐานที่สําคัญ แตในยุคโลกาภิวัตนนี้ เราจะแขงขันกับขางนอก และรักษา
เอกราชของเราไวได ขางในประเทศก็ตองเขมแข็งดวย นี่คือแนวคิด Dual Track ถาขางในไมเขมแข็ง ก็ไม
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มีท างแขง ได ในยุค โลกาภิวัต น เขาอยากใหเ ราไมมีเ สถีย รภาพ เขาอยากใหเ ราออ นแอ ในโลกของการ
แขงขัน บริษัทไหนออนแอก็โดนกิน บริษัทไหนแข็งแรงก็ตอรองดวย ณ วันนี้ GDP ของไทยนอยกวารายได
ของหลายบริษัทที่เปนท็อปเทนของโลก ดังนั้น ในภาพรวมของประเทศในฐานะประเทศที่มี 63 ลานคน ที่
จะตองแขงขันกับประเทศอื่น และยังตองแขงขันกับองคกรที่เปนธุรกิจขามชาติตางๆ ความแข็งแกรงของ
ประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญมาก
“เศรษฐกิจพอเพียง” ภูมิคุมกันที่สําคัญที่สุด

ความแข็งแกรงภายในของประเทศ คือ บานแตละบานจะตองมีความแข็งแกรง (Building Block)
กลาวคือ ความเขมแข็งจะตองลงไปถึงระดับครอบครัว ในระดับปจเจกบุคคลก็ตองมีภูมิคุมกันตนเอง ดวยการมี
ความรู รูเทาทัน พัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกตอง มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดี ครอบครัวก็ตอง
แข็งแรงดวย ชุมชนก็ตองแข็งแรง พึ่งตนเองได
สิ่งที่รัฐบาลและสภาพัฒนทิ้งไมไดเลยคือ จะตองนอมรับกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง เป น ภู มิ คุ ม กั น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให ค รอบครั ว ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติแข็งแรง ถาเราแข็งแรง ยืนบนขาตนเองได เราจะสามารถรับกระแสโลกาภิวัตนไดหมด สิ่งที่เรา
ผลิตไดมากกวาความพอเพียงของเรา เรานํามาใชตอรองกับตางประเทศเพื่อตอยอดภูมิปญญาของเรา เพื่อให
คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น
การเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งที่สภาพัฒนตั้งเปนโจทย เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะการพัฒนาประเทศที่ผานมา แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 1-5 ทําใหประเทศเจริญขึ้นมาก แตก็ใชทรัพยากรอยางมหาศาล เรามายืนในจุดนี้ได มีหนามีตาในสังคมโลก
เศรษฐกิจของเราแข็งแกรง แตเราก็ใชทุนไปมาก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนทุนของ
การพัฒนา และเราก็ใชโดยไมเคยกลับไปดูแลเลย วันนี้แผนดินถลม ฝนตก น้ําแลง ตามที่ไปดูกันใน ครม.
สัญจร เห็นชัดวา ที่พัฒนาไปนี้ สรางความเสียใหใหเกิดขึ้นมาก แมวาเราหยุดพัฒนาไมได แตเราบริหาร
ทรัพยากรเหลานี้ได เราตัดไมมาแลวก็ตองปลูกทดแทน ไมใชตัดอยางเดียวแลวปลอยใหดินถลม เราใชน้ําแลว
ก็รีไซเคิลกลับมาใชใหม และตองรักษาตนน้ํา ตองกลับไปเสริมสรางทุนเหลานี้ใหเขมแข็งมากขึ้น
ทุนทางสัง คมมีค วามจํา เปนมาก ทา นที่เ ปนนัก เศรษฐศาสตรคงอาน Adam Smith กันทุก คน
ซึ่งสว นใหญจะอาน Wealth of Nation แตอาจารยณรงค เพชรประเสริฐ คงแนะนํา ใหอาน Theory of
Moral Sentiment ในป 1776 ซึ่ง Adam Smith เขียนไวชัดมากวา เศรษฐกิจทุนนิยมจะกัดกินศีล ธรรม
จรรยาอันดีของคน เปรียบเสมือนสิงโตที่อยูในกรง หากปลอยใหกรงถูกกัดกรอนไปเรื่อยๆ ในที่สุดสิงโต
ก็จ ะหลุด ออกมากิน คนได ดัง นั้น เราจะตอ งสรา งกรงที่เ ขม แข็ง นั่น คือ ทุน ทางสัง คม ทํา อยา งไรใหเ ด็ก
และเยาวชนรวมทั ้ง ผูใ หญ ใหม ีจ ริย ธรรมอัน ดี มีค วามรู ค วามเขา ใจ อยู ใ นโลกที่เ ห็น อกเห็น ใจและ
เกื้อหนุนกัน ผมคิดวาจุดนี้สํา คัญมาก และเครื่อ งมือเดิมๆ ที่มีอยู เชนเรื่องการปฏิรูป การศึก ษา การวาง
ระบบการศึกษาใหม ก็ยังตองทํา เครื่องมือใหมๆ ก็ตองเขาใจ
วัน นี้ นอกเหนือ จากที่จ ะตอ งดูแ ละสภาพัฒ นแ ละสํา นัก งบประมาณแลว ผมยัง ไดรับ มอบหมาย
ใหดูแลกรมประชาสัมพันธดวย ซึ่งผมกําลังเรงปรับ รูปแบบการทํางาน เพราะในปจจุบันเปนโลกของการ
สื่อสารมวลชน เปนสงครามวัฒนธรรม เราจะตองใชสื่อสารมวลชนแบบใหมๆ เพื่อสื่อใหถึง ประชาชนให
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เร็ว ที่สุด ใหป ระชาชนเขา ใจวา จะสรา งภูมิคุม กัน ใหต นเองไดอ ยา งไร เมือ งไทยมีวัฒ นธรรมที่เ ขม แข็ง
แตกลับไมมีโทรทัศนชองวัฒนธรรมของตนเอง เผยแพรไปทั่ว โลก ในขณะที่ป ระเทศอื่น เชน จีน เกาหลี
มีชองนี้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงจําเปนตองสรางทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
ใหแข็งแกรงขึ้น เพราะเราปลอยมานาน ปจจุบันรัฐ บาลเนนเรื่องการสรางความรูค วามเขาใจกับ เด็ก และ
เยาวชน เพราะเราปลอยมานานจนเด็กและเยาวชนในสมัยนี้หลุดโลกไปแลว
แผนพัฒนาการเมือง : เครื่องมือสรางทุนทางการเมือง

สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสรางทุนทางการเมือง ซึ่งมีเครื่องมือที่สําคัญคือ แผนพัฒนา
การเมือง ซึ่งในความเปนจริงแลว เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนสิ่งที่แยกกันไมออก ทุนทางการเมืองก็
ตองสรางดวย และจะตองเปดใหคนเขามามีสวนรวม เพราะหากไมเปด จะเปนปญหา และเมื่อมีสวนรวมแลว
จะตองชวยกันลงมือทําดวย ไมใชเปนภาระของรัฐบาลฝายเดียว แตจะตองชวยกันคิดวางกลไกวา ภาครัฐบาล
จะทําสวนไหน ภาคประชาชนจะทําสวนไหน ภาคเอกชนจะทําสวนไหน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
หากไมมีกลไกที่ชวยกันคิดลงไปจนถึงระดับรากหญาแลว จะเปนแผนที่เปนนามธรรมเทานั้น แตไมเกิดขึ้นจริง
ในปจจุบัน เราลงไปถึงระดับรากหญา และสรางโอกาสในระดับรากหญา เรากําลังคุยกับสภาพัฒนวา ปจจุบัน
ดวยความรวมมือจากภาคประชาชนเอง ไดมีการทําแผนพัฒนาชุมชนขึ้น เราอยากเห็นแผนพัฒนาชุมชน
เกิ ด ขึ้ น ในทุ ก ชุ ม ชน และแผนพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น ร อ ยเรี ย งขึ้ น มาประสานสั ม พั น ธ กั บ แผนชาติ เป น กลไกที่
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองรีบดําเนินการ
ผมเองขอปวารณาตั ว ว า จะเข า มาช ว ยเต็ ม ที่ ในฐานะที่ เ ป น ศิ ษ ย เ ก า สภาพั ฒ น ด ว ย และเป น
นักการเมืองที่อาสามาทํางานดวย และพรอมที่จะเปนตัวกลางในการประสานความเขาใจระหวางทุกภาคสวน
กับภาคการเมือง เพื่อใหการพัฒนาขับเคลื่อนไปได และเพื่อใหประเทศไทยมีทุนที่จะไปตอสูกับโลก มีทุนที่จะ
ทําใหเรารักษาความเปนไทยไวได และเปนทุนสําหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต
ขอบคุณมากครับ

