รายงานสรุปผลการประชุมประจําป 2548 ของ สศช. เรื่อง
“ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ : 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10”
1 ขอเท็จจริง
1.1 สศช. ไดจัดใหมีการประชุมประจําป 2548 เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ :
5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 3
ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยใชดัชนีความอยูดีมีสุข ดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการ
พัฒนาที่ ยั่งยืน รวมถึงผลการดําเนิ นงานตามยุท ธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ภายใตวาระ
แหงชาติ 4 เรื่อง และยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี ขณะเดียวกัน ไดระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 2,250 คน
1.2 การประชุมในครั้งนี้ ในชวงเชาเริ่มดวยการนําเสนอวิดีทัศน เรื่อง “ทศวรรษที่ทาทาย
แหงการพัฒนาประเทศ” และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดแสดงปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “ทศวรรษที่ทาทายแหงการพัฒนาประเทศ” จากนั้น เปนการนําเสนอและอภิปรายเรื่อง
“ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10” โดยประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูดําเนินการอภิปราย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูนําเสนอ และมีผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน อภิปรายนํา สวนในชวงบาย
เปนการระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง “ทิศทางที่ทาทายแหงการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ซึ่งไดแบงออกเปน 5 กลุม คือ
กลุมที่ 1 :
กลุมที่ 2 :
กลุมที่ 3 :
กลุมที่ 4 :
กลุมที่ 5 :

การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
การสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
การเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยฐานความรู
การพัฒนาสังคมเชิงรุก
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค

โดยแต ล ะกลุ ม มี ก รรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เ ป น ประธาน
ผูบริหาร สศช. เปนผูนําเสนอ พรอมทั้งมีผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ รวมเปนผูอภิปรายนํา และเปดโอกาส
ใหผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางกวางขวาง
1.3 การประชุมครั้งนี้ สศช. ไดจัดทําแบบสอบถามความเห็นของผูเขารวมประชุม โดย
สวนใหญเห็นดวยกับกรอบแนวคิด ทิศทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ สศช. นําเสนอ โดย
ผูเขารวมประชุมไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเพิ่มเติมที่สําคัญๆ
ดังนี้ ดานสังคม ควรเนนเรื่องการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
สรางจิตสํานึก ดานเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง และการ
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พัฒนาความมั่นคงดานพลังงาน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานกลไก/กระบวนการ เนนการจัดทํายุทธศาสตรที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง และควรมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น สําหรับขอเสนอแนะการจัดประชุมประจําป ของ
สศช. ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นวาการจัดงานโดยรวมทําไดดี เพราะทุกภาคสวนไดเขามามีสวน
รวม และมีความคุมคาในการเขารวมประชุม เพราะไดรับความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทางการพัฒนา
ประเทศมากที่สุด อยางไรก็ตามจํานวนผูเขารวมประชุมที่มีมากเกินคาดหมายทําใหหองประชุมแออัด

2 ขอเสนอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
สศช. ไดนําเสนอทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เพื่อใหที่ประชุมไดรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
ที่เปนที่ยอมรับ และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป สรุปไดดังนี้

2.1

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาประเทศ

การพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคตจะต อ งเผชิ ญ กั บ เงื่ อ นไขความท า ทายจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาของโลก ใน 5 เรื่อง ดังนี้
(1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญใน 5 ดาน จะเปนทั้งโอกาสและขอจํากัดทางการคาและการลงทุนของประเทศไทย ไดแก
การรวมตัวทางการคาและการลงทุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งใน
ระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี สงผลใหประเทศไทยมีโอกาสทางการตลาดกับประเทศภายใต
ขอตกลงเดียวกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งประเทศจีน และอินเดียที่ปจจุบันมีบทบาทในตลาดโลกสูง นับเปน
โอกาสทางการคาและการตลาดของประเทศไทยจากการมีความสัมพันธทางการคาและการลงทุน
ใกลชิดกับสองประเทศนี้ อยางไรก็ตาม ขอตกลงการคาเสรีที่ประเทศตาง ๆ มีอยูกับหลายกลุมทําให
โดยรวมจะมีขอตกลงทางการคาที่ยุงยากและซับซอนมากขึ้นจากการใชกฎเกณฑที่แตกตางกันตาม
กลุมคูคาภายใตขอตกลงที่แตกตางกันไป (Spaghetti bowl effect) จะทําใหการแขงขันในตลาดโลกมี
ความเขมขนมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ
ใหแขงขันไดในตลาดโลก


ความไมสมดุลของเศรษฐกิจ โลกมีแ นวโน มมากขึ้นส ง ผลต อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงกดดันตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและอัตรา
แลกเปลี่ยน จากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทําให
ตองเรงแกปญหา ทั้งโดยการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังที่เขมงวดมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตอ
ประเทศไทยที่มีสหรัฐอเมริกาเปนตลาดหลักสงออกของสินคาหลายรายการ และในขณะเดียวกันก็มี
แรงกดดันจากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปใหประเทศจีนดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุน
มากขึ้น ซึ่งความออนแอในเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และแรงกดดันตอจีนทําให
อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากขึ้น จะสงผลกระทบตอไทยที่มีอัตราการเปดประเทศสูง
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การรวมตัวดานการเงินที่เขมขนสงผลใหเงินทุนไหลเขา-ออกของ
ไทยมีความออนไหวสูง เชน การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียเพื่อใชเปนแหลงระดมทุนรวมกัน รวมทั้ง
ตลาดการคาและตลาดการเงินเสรีจะทําใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศไดงายขึ้นและเร็วขึ้น
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จะสงใหประเทศไทยมีโอกาสจากการมีแหลง
ระดมทุนมากขึ้น อยางไรก็ตามทําใหประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการไหลออกของเงินทุนไดงายขึ้นเชนกัน


กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge fund) มีทั้งขอดีขอเสียตอ
ตลาดการเงินของไทย การเก็งกําไรจากคาเงินและสินคาตาง ๆ รวมทั้งน้ํามันมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้น ถึงแมกองทุนเหลานี้จะสามารถกระตุนตลาดการเงินใหขยายตัวเพิ่มขึ้น แตขณะเดียวกันก็จะ
ทําใหระบบเศรษฐกิจมีความเสี่ยงตอเสถียรภาพทางการเงินจากการเก็งกําไรของกองทุนที่มีขนาดใหญ
และสงผลกระทบรุนแรง


กฎระเบียบ การกํากับตรวจสอบและธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินและธุรกิจจะมีความเขมงวดมากขึ้น เชน BASEL II และ COSO II ซึ่งจะทําใหสถาบัน
การเงินและภาคเอกชนไทยตองปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบและมาตรฐานใหม


(2) บริบทดานเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโลโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว จาก
อดีตที่มีลักษณะเปนเทคโนโลยีรายสาขาไดพัฒนาเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีหลัก ไดแก
เทคโนโลยี ICT เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะมีบทบาทตอการพัฒนา
มากขึ้น จะกระทบตอการปรับ ตัวของประเทศไทยที่มีรากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ และสงผล
กระทบต อ สั ง คมที่ มี ช อ งว า งทางเทคโนโลยี ต า งกั น สู ง ดั ง นั้ น หากประเทศไทยไม มี ก ารพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง จะทําใหตองพึ่งพาตางประเทศมากขึ้น และชองวางของความ
แตกตางในเรื่องการรับ ประยุกตใชและพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้น
(3) บริ บ ทด า นสั ง คม สั ง คมโลกเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ
ประชากรในวัยแรงงานลดลง และภาระเลี้ยงดูผูสูงอายุมีมากขึ้น ปญหาภาวะสุขภาพเกิดจากโรคอุบัติ
ใหมหรือโรคระบาดซ้ําจะเพิ่มขึ้น การกระจายโอกาสทางการศึกษาของไทยเพิ่มมากขึ้นแตยังต่ํากวา
ประเทศเพื่อนบาน ภาวะความเปนเมืองขยายตัวสูงขึ้นและมีการยายถิ่นสูง ภัยจากการกอการรายมี
แนวโนมขยายรูปแบบและขอบเขต ในดานคานิยมและวัฒนธรรม มีการบริโภคสินคาและบริการที่
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมมากขึ้น เชน สินคาญี่ปุน ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาอาจทําให
วัฒนธรรมดั้งเดิมหายไป
(4) บริบทดานสิ่งแวดลอม จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชากร การเกษตร แหลงน้ํา ปาไม และพื้นที่ชายฝง
ความหลากหลายทางชี ว ภาพลดลงอย า งรวดเร็ ว การขาดแคลนทรั พ ยากรน้ํ า ป า ไม ถู ก ทํ า ลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเสื่อมโทรมลง และการเสื่อมโทรมลงของคุณภาพการใชประโยชนที่ดิน
ซึ่งจะกระทบตอภาคเกษตรกรรมของไทย รวมทั้งการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยสิน
ทางปญญา
(5) บริบทดานแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค ผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายมากขึ้น เชน ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก
แกผูสูงอายุ ความตองการปจจัยที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ ความตองการการตอบสนองวิถีชีวิต
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ของคนเมือง เปนตน จึงทําใหความตองการสินคาสําหรับผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุ สินคาเพื่อสุขภาพ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกกั บ การดํ า รงชี วิ ต ในเมื อ ง ฯลฯ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง เป น โอกาสของธุ ร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและบริการที่เปนที่
ตองการของผูบริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง

2.2

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

เพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใตบริบทโลกทั้ง 5 ประการ
ดังกลาว ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจําเปนตองใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ 4 ประการ คือ
(1) การสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาในระยะที่ผานมาได
สรางความเจริญเติ บโตอยางตอเนื่องแตไมยั่งยืน เนื่องจากในทางเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลใน
โครงสรางการผลิตและการพึ่งพาตางประเทศคอนขางมาก ดานสังคมปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลง
การเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ขณะที่ทุนทางสังคมออนดอยลงทุกดาน อีกทั้งการพัฒนาประเทศได
สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหรอยหรอและเสื่อมโทรมลง ความไมสมดุลของ
การพัฒนาดั งกล าว เมื่อต องเผชิญกั บการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ วของสถานการณโลก ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนแรงกดดันใหสถานภาพความไมสมดุล
ที่มีอยูรุนแรงเพิ่มขึ้น และเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงควรมุงสรางฐานเศรษฐกิจไทยใหมั่นคงและ
ยั่งยืนบนฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
(1.1) มิ ติ เ ศรษฐกิ จ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งความมั่ น คงของ
ฐานเศรษฐกิจมหภาค อาทิ การปฏิรูปภาคการเงินใหเขมแข็งและสามารถสนับสนุนกิจกรรมของภาค
เศรษฐกิจจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการสรางความยั่งยืนของฐานะการคลัง รวมทั้งการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พรอมไปกับ
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหเชื่อมโยงกันเพื่อปรับสมดุลของโครงสรางการผลิตของประเทศ
การเสริมสรางความสามารถในการผลิตและสงออกสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการ
สงเสริมการพัฒนาตลาดในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อรองรับสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศ และลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งตลาดสงออกมากขึ้น
(1.2) มิติสังคม มุงผลิตและพัฒนาคุณภาพประชากรอยางเรงดวน โดย
เนนใหมีความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
สงเสริมใหนําทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยมาพัฒนาและตอยอดสรางมูลคาในการผลิตสินคา
และบริการที่มีศักยภาพ สงเสริมการออมของประเทศ เพื่อสรางวินัยในการใชจายของครัวเรือนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระจายผลของการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ภาครัฐจะตองมีระบบบริหารจัดการภาคสังคมใหเกิดความสมดุลมากขึ้น
(1.3) มิ ติ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เน น การสร า งความ
สมดุลของการใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ การ
สรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการฟนฟูเพื่อทดแทน ทั้งทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และ
พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการประหยัดและไมกอมลพิษ รวมทั้งการ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสงเสริมการมีสวน
รวมของพหุภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางจริงจัง
ทั้งนี้ เงื่อนไขและปจจัยแหงความสําเร็จของการสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
และยั่ ง ยื น ได แ ก การกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ชั ด เจน โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย หลั ก ที่ มี
ความสําคัญตอการสรางสมดุล การใชทุนทางสังคมที่ประเทศมีศักยภาพ ตลอดจนการใหความสําคัญ
กับการอยูดีมีสุขของคน ทั้งนี้ตองปรับระบบหรือกลไกเพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รูเทาทัน รวมทั้งควรกําหนดระดับความสมดุลทั้งในมิติและระหวางมิติที่เหมาะสม (Optimal Point)
สําหรับประเทศไทย
ทิ ศทางเศรษฐกิจโลกกําลัง
(2) การเพิ่มมูลค าผลผลิ ตดวยฐานความรู
วิวัฒนาการเขาสูเศรษฐกิจยุคโมเลกุล ซึ่งความรูและการใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดจะ
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน นอกจากจะอาศัยความไดเปรียบจากการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตองอาศัยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการใชองค
ความรูจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ที่เรียกวา “การ
พัฒนาเศรษฐกิจดวยฐานความรู” สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของประเทศไทยในระยะที่
ผ านมา ได อาศั ย กระบวนการพั ฒนาด านวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป นกลไกสํ าคั ญ รวมทั้ งได
ดําเนินการในการปรับโครงสรางภาคการผลิต ดวยการประยุกตใชองคความรูและวิทยาการในสาขาตางๆ
ซึ่งรวมถึงคุณคาของความเปนไทย (Thainess) ในการเพิ่มมูลคาผลผลิตของประเทศ อยางไรก็ตาม ผล
การดําเนินงานในระยะ 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 พบวาการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
องคความรูของประเทศไทยยังอยูในวงจํากัด และขาดการบริหารจัดการไปในทิศทางที่มุงประสิทธิผล
อยางแทจริง ดังนั้น หากประเทศไทยตองการรักษาสถานภาพและขีดความสามารถการแขงขันในเวทีโลก
สมัยใหม จําเปนตองมีการปรับตัวไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกั บผลิตภัณฑ ควบคูกับการใชความรูและเทคโนโลยีหรือความกาวหนาทาง
นวัตกรรมอยางเขมขน โดยมีแนวทางที่ตองเรงรัดดําเนินการ ดังนี้
(2.1) พั ฒ นาระบบนวั ต กรรมและส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยี โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมเปาหมายในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (Core Competency) และใหการสนับสนุนตอ
ยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมถึงดึงดูดการลงทุนและแสวงหาความรวมมือ
กับตางชาติเพื่อใชประโยชนและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ จากตางประเทศ สงเสริม/สนับสนุนกลไกการ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหนวยงานวิจัยภาครัฐ
เพื่ อ ทํ า การวิ จั ย ตามความต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม สร า งความเข ม แข็ ง ของวิ ส าหกิ จ
ภายในประเทศในการปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและสนับสนุนภาคเอกชนใหทําการวิจัย
ใหมากยิ่งขึ้น เปนตน
(2.2) พัฒนาประชากรที่มีการศึกษาและแรงงานที่มีความรูและมีฝมือ
โดยเรงรัดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอยางเปน
ระบบ จัดทําแผนบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ในการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาและการฝกอบรมและเรงรัดปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
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กําลังการผลิตบุคลากรกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งนําเขาผูเชี่ยวชาญและอาจารย
จากต า งประเทศเพื่ อ มาทดแทนบุ ค ลากรที่ ยั ง ขาดในระยะสั้ น พร อ มทั้ ง ปรั บ บทบาทของ
สถาบั น การศึ ก ษา/สถาบั น วิ จั ย ของภาครั ฐ ให มี ก ารประสานและเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาวิ จั ย กั บ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
(2.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม โดยสงเสริม
การเผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน เห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมการลงทุนโครงขายพื้นฐานดานโทรคมนาคมและ
ระบบการสื่ อ สารความเร็ ว สู ง สนั บ สนุ น ให มี ก ารแข ง ขั น ในสาขาโทรคมนาคมและเพิ่ ม การใช
คอมพิวเตอรตอประชากรใหสูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหมีการนําความรู ขอมูลและขาวสารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมมาใชประโยชนในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของธุรกิจ/สถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs
(2.4) พัฒนาสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหมี
หน ว ยงานเจ า ภาพหลั ก เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบด า นนโยบายการพั ฒ นาระบบนวั ต กรรม และการพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมีเอกภาพ พัฒนาสงเสริมระบบการบริหารจัดการดาน
สิทธิบัตร การจดทะเบียนและคุมครอง (การบังคับใชกฎหมาย) ทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และสงเสริมใหมีการนําสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศมาตอยอดและใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสิทธิบัตรแกสาธารณะใหแพรหลาย สนับสนุนการ
หมุนเวียนบุคลากรวิจัยระหวางภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงรูปแบบการ
ทํางานของภาครัฐใหเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจ รวมทั้งผอนคลายกฎระเบียบในการกอตั้งธุรกิจ
และการเขาถึงแหลงเงินทุนตอ SMEs เปนตน

(3)

การพัฒนาสังคมเชิงรุก การพัฒนาสังคมที่ผานมาแมจะมีผลสําเร็จในหลาย

ดาน แตยังเปนในเชิงปริมาณสวนในเชิงคุณภาพยังไมเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะดานคุณภาพการศึกษา
คุณภาพของแรงงาน สุขภาพคนไทยที่มีความเสี่ยงจากโรคภัยที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและ
ปญหาสุขภาพจิต ขณะที่ความมั่นคงปลอดภัยของคนและสังคมยังนาวิตก และครอบครัวมีแนวโนมออนแอ
ลง ความออนแอของสังคมไทยที่มีอยู เมื่อตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งใน
ป จจุ บั นและอนาคต อาทิ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร างประชากร ซึ่ งมี แนวโน มเข าสู สั งคมผู สู งอายุ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี และการเคลื่อนยายคนอยางเสรี ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอคนและสังคมไทยทั้ง
เชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงควรมุงการ
พัฒนาเชิงรุกที่เปนการลงทุนอยางคุมคา โดยตองมีความสมดุลกับการพัฒนามิติอื่นๆ เพื่อใหคนไทยมี
ความสุขและเกิดความสมานฉันทในสังคม ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนใหมจากเดิมที่การลงทุนพัฒนา
สังคมมุงแกปญหาเฉพาะหนามาเปนการลงทุนเพื่ออนาคตในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเปนการ
ลวงหนา และตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผล
ตอการรองรับความเปลี่ยนแปลง โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้
(3.1) ยกระดั บ คุ ณ ภาพคนไทยเข า สู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ให
ความสําคัญกับการเสริมสรางระบบสุขภาพแนวใหมโดยใชกระบวนชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นในการ
เสริมสรางสุ ข ภาวะและพฤติ ก รรมสุข ภาพที่ ดีใ นทุก กลุ มอายุ การสรา งการเรี ยนรูเ พื่ อกาวทัน การ
เปลี่ยนแปลง โดยการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนทุกชวงวัย และการเตรียม
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คนอยางเขมขนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ โดยเรงเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่มีอยู
และสรางกําลังคนรุนใหมใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
(3.2) สรางความมั่นคงทางสังคมแกคนไทย โดยมุงจัดการคุมครองทาง
สังคมใหครอบคลุมคนไทยทุกคนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน เสริมสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัยใน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพภายใตกระบวนการยุติธรรมแนวใหม
(3.3) รักษาคุ ณคาของสังคมไทย โดยการนํ าทุ นทางสั งคม อาทิ สถาบั น
ศาสนามาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย การเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนดวยทุนทางสังคมที่มีอยู
การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหทุนวัฒนธรรม โดยสงเสริมใหภาคเอกชนนําวัฒนธรรมไทยมาเปนปจจัย
ในการผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งกระตุนใหชุมชนสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมไวในการทองเที่ยว
(3.4) เตรี ย มความพร อ มสั ง คมไทยสู สั ง คมผู สู ง อายุ โดยส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบการดูแลสุขภาพที่ดีดวยตนเอง ควบคูกับการพัฒนาระบบการดูแล
สุ ข ภาพระยะยาวอย า งเป น องค ร วม มี คุ ณ ภาพและรองรั บ คนทุ ก ช ว งวั ย เสริ ม สร า งค า นิ ย มและ
พฤติ ก รรมการออมของประชาชน เพื่ อ สร า งหลั ก ประกั น ด า นรายได และสนั บ สนุ น การใช ค วามรู
ประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุเพื่อประโยชนตอการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง ควบคูกับการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกผูสูงอายุผานสื่อประเภทตางๆ
(3.5) ปฏิรูปการบริหารจัดการใหเอื้อตอการพัฒนาสังคมเชิงรุก โดย
ใหความสําคัญกับการจัดทํานโยบายทั้งในเรื่องการพัฒนาและการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล การพัฒนาระบบฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ใหมี
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วัด ควบคูกับการพัฒนาบทบาท
ของภาคี ก ารพั ฒ นาต า งๆ ให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาสั ง คมเชิ ง รุ ก พร อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การจั ด สรร
ทรัพยากรใหทั่วถึงและเปนธรรมโดยอาศัยการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นเปนเครื่องมือ
ทั้งนี้ การดําเนินงานพัฒนาสังคมเชิงรุก ตองอาศัยความรวมมือของภาคีการ
พัฒนาตางๆ ควบคูกับการเสริมสรางระบบรองรับการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก
ประชาชน/ชุมชนที่เขมแข็ง การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอยางจริงจัง มีกระบวนการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และมีรากฐานทางสังคมที่เขมแข็งในการรองรับการพัฒนา

(4)

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่
การแขงขันมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อโลกมุงสูการเปดตลาดการคาเสรี สงผลใหแตละ
ประเทศตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดและแขงขันได สําหรับประเทศไทยแนวทางการพัฒนาในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ควรกําหนดนโยบายสรางความเชื่อมโยงกับประเทศ
ตาง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินยุทธศาสตรจัดทําขอตกลงการคาเสรี เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
กั บ ประเทศที่ เ ป น ตลาดใหญ แ ละมี ศั ก ยภาพในการบริ โ ภคสู ง พร อ มไปกั บ สร า งความร ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากเปนกลุมที่มีความไดเปรียบจากความใกลชิดทาง
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมมากกวากลุมอื่น เพื่อสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้
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(4.1) การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) โดย
ที่เศรษฐกิจของไทยยังมีการพึ่งพาการคาระหว างประเทศคอนขางมาก ขณะที่นโยบายรั ฐบาลให
ความสําคัญกับการใชนโยบายระบบเศรษฐกิจสองทาง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ
ควบคูไปกับการสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง และผลกระทบที่เกิดจากการคาระหวาง
ประเทศของประเทศตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางรวดเร็ว การจัดทําขอตกลงเขต
การคาเสรีของไทยจึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ในการขยายตลาดการคาและการลงทุน สรางพันธมิตร
ดานเศรษฐกิจและการเมือง เปน Gateway ไปสูภูมิภาคใกลเคียง สรางเศรษฐกิจรุงเรืองและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อแกไขและลดอุปสรรคดานการคาการลงทุนและเพิ่มบทบาทอํานาจตอรองของ
ไทย ทั้งนี้ ในการกําหนดยุทธศาสตรจัดทําขอตกลงการคาเสรี ในระยะ 5-10 ป จะตองพิจารณา
สถานการณเจรจากับประเทศตางๆ อยางรอบดานใน 3 ประเด็นหลัก คือ
การเตรียมตัวเจรจา ตองใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัย
เลือกประเทศคูเจรจาและจัดลําดับความสําคัญ ไดแก ประเทศที่มีแนวโนมเปนคูคาสําคัญในอนาคต
ประเทศที่ มีกฎระเบี ย บทางการค า ระหว า งประเทศที่มั่นคง กลุม ประเทศที่มีก ารรวมตัว อยางเป น
รูปธรรม ประเทศที่เปน Gateway เพื่อเจาะตลาดสมาชิกอื่น และประเทศที่เปนตลาดใหม รวมถึงการ
กําหนดรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม


กระบวนการเจรจา ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ทํ า แผน
โครงสรางเศรษฐกิจในภาพรวม และแผนในระดับสาขา เพื่อกําหนดขอบเขตและความชัดเจนในการ
เจรจา การสรางกระบวนการเชื่อมโยงระหวางกลุมเจรจา กลุมวัดผลกระทบ และกลุมปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเกิดความตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ
สังคม โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบ


การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการทําความตกลง
การคาเสรี โดยศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่ความตกลงการคาเสรีแตละประเทศจะมีตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม และตออุตสาหกรรมภายในประเทศ พรอมกับการกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อรองรับ
ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อชวยในการปรับตัวและใชประโยชนจาก FTA ไดเต็มที่


(4.2) การดําเนินนโยบายความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
บาน จะตองมุงกําหนดยุทธศาสตรที่สามารถรักษาบทบาทความสําคัญของไทยในภูมิภาค โดยเนนการ
พัฒนาร วมในลั กษณะหุ นสว นเศรษฐกิจ-สังคม และเสริ มสรางโอกาสจากผลของการดําเนินความ
รวมมือในการกําหนดยุทธศาสตรที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยและประเทศ
เพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางฐานการลงทุนที่จะนําไปสูผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและเปน
เครื่องมือในการลดชองวางทางเศรษฐกิจไดอยางเปนรูปธรรม ยุทธศาสตรที่สําคัญมีดังนี้
การสรางความเปนหุ นสวนทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
เพื่ อนบ าน มุ ง สร า งบทบาทการเป น หุ น ส ว นในภู มิ ภ าคโดยเฉพาะกั บ กลุ ม ประเทศเพื่ อ นบ า น
(Cambodia Laos Myanmar Vietnam : CLMV) และผูกมิตรกับมหาอํานาจในภูมิภาค เชน จีน และ
อินเดีย โดยดําเนินแนวทางความรวมมือ 3 ดานหลัก ไดแก สรางบทบาทเชิงรุกในการเชื่อมโยงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในทุกระดับ ปรับกลไกการดําเนินงานความรวมมือใหคลองตัว พรอมทั้งผูกมิตร
และแสวงหาภาคีจากประเทศที่สาม เพื่อสงเสริมบทบาทการเปนหุนสวนเพื่อพัฒนาภูมิภาค


9

การสร า งฐานลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แขงขันในภูมิภาค มุงเนนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการสรางฐานการผลิตตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ (Economic Corridor) โดยมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ คือ การพัฒนา “เขตเศรษฐกิจชายแดน
ไทย” รองรับการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายที่เชียงราย ตาก และสงขลา และการยายฐานการลงทุน
เขาสูประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะตองคํานึงถึงความพรอมและความสามารถของประเทศเพื่อนบานในการ
เตรียมการรองรับ


3 สรุปความเห็นของที่ประชุม
ผูเขารวมประชุมประจําป 2548 สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับขอเสนอของ สศช. ในการ
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางการจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะตอไป สรุปไดดังนี้

3.1

ความเห็นในภาพรวม

การพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะที่ผานมาให
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาในด า นเศรษฐกิ จ เป น หลั ก และแม ว า ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช แตในทางปฏิบัติยังเนนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มากกวา
การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจดวยการพึ่งตนเองและสรางภูมิคุมกันใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัตน สําหรับในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประชุมมีขอเสนอทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวม สรุปไดดังนี้
(1)

กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ

ใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาประเทศที่มุงสูความ “มั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน” โดยนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ทั้งนี้ จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนลําดับแรก โดยจะตองสรางสมดุลของการ
พัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสู
ความมั่นคงและมั่งคั่งไดในที่สุด
ขณะเดี ย วกั น จะต อ งสร า งความพอดี ร ะหว า งความพอเพี ย งกั บ การ
แขงขันภายใตการคํานึงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาทุกดานอยางครบถวนและ
เปนองครวม บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม โดยมีขอเสนอการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจในภาพรวม ดังนี้
(1.1)

ดานสังคม

ใหความสําคัญกับการสรางสังคมไทยใหอยูรวมกันอยาง
สันติ ทั้ง 4 กลุมคือ สังคมแขงขัน สังคมฐานานุภาพ สังคมพอเพียง และสังคมดอยโอกาส


มุงสูสังคมความรูอยางมีคุณภาพ โดยสมาชิกในสังคมตอง
คิดเปน คิดชอบ ทําเปน ทําชอบ และแกปญหาเปน แกปญหาชอบ และตองรูอยางมีคุณภาพ โดยมี
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พื้นฐานความรูในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และสามารถสื่อสารทํา
ความเขาใจ สามารถฟง พูด อาน เขียน และคิด รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ
เปนผูนําและผูตามที่ดี อยูดีมีสุขในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม และมุงชอบ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสนับสนุนวิถีชีวิต
ดานเศรษฐกิจแขงขัน และดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการทางการศึกษา
เพื่อสรางความรู ความใฝรู รูลึก รูรอบ นําไปสูการวิจัย ที่จะนําความรูธรรมชาติมาเปนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ นทั้งเศรษฐกิ จโลกาภิวั ตน และเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งสังคมแขงขันอยูใ น
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน และสังคมพอเพียงอยูในเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่สังคมฐานานุภาพก็สนับสนุนทั้ง
สองกลุ มสั งคม แต สั งคมด อยโอกาสเกื อ บไม มี โ อกาสได ฟ น ตั ว เลยหากไม มี ก ารปรั บ ตั ว และสร า ง
ภูมิคุมกัน


สง เสริ มบทบาทองคกร ชุม ชน สัง คม รว มสรา งสัง คม
ความรูดวยคุณภาพ โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในสังคม
เพื่อสรางคนในสังคมใหมีความรูทั้ง 3 ลักษณะคือ รูฝงลึก รูแจงชัด และรูจานดวน


(1.2) ดานเศรษฐกิจ
ตองสรางความเขาใจรวมกันวา การพัฒนาที่มั่งคั่งและ
ยั่งยืน จะตองคํานึงถึงการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เพราะการเจริญเติบโตที่ถาวรและเขมแข็งตองการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําไดโดยไม
ตองขาดดุล และเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนและเขมแข็งในอนาคต


ในการวางยุทธศาสตร การปรั บโครงสร างเศรษฐกิจของ
ประเทศจะตองคํานึงถึงการสรางสรรคคุณคา (Value Creation) ของผลผลิต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ทําใหสามารถแขงขันกับนานาชาติไดอยางเขมแข็ง และประเทศไทยยังขาดอยูมาก โดยเฉพาะการขาดความ
ครบถวนของกระบวนการ ทั้งในเชิงการผลิตหรือกระบวนการผลิต และเชิงความรู


ใหความสําคัญกับการใชยุทธศาสตรสรางสรรคคุณคา
(Value Creation) มาเสริมสรางความครบถวนของกระบวนการผลิต (Value Chain) ใหเขมแข็ง
เพื่อแขงขันไดในเวทีโลก โดยอาศัยความรูหรือความคิดที่จะนําความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ หรือนํ า จุดแข็ ง ของประเทศที่ มี อยู ตามธรรมชาติ มาสรา งสรรคผ ลิต สินค า และบริ การเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดสินคาและบริการที่มีคุณคายากตอ
การลอกเลียนแบบ และไมมีใครสามารถแขงขันได โดยตองเรงสรางสรรคคุณคาในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมวิศวการ ซึ่งจะเปนแมแบบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง และในอุตสาหกรรมเชิงความคิดหรือ
เชิงความรู โดยตองเรงสรางกลุมคนที่มีความรูหรือผูเชี่ยวชาญขึ้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น


(2)

การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทย

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกจะสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ
ต อการพั ฒนาประเทศไทยในอนาคต ซึ่ งจะต องมี การวางยุ ทธศาสตร ในการปรั บ ตั วเพื่ อไม ให เกิ ด
ผลกระทบตอคนไทยและประเทศไทยใน 3 ดาน เพื่อให รูเรา รูรอบดาน และรูรอบโลก ดังนี้
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(2.1) รูเรา : ตองเริ่มจากสรางตัวเราใหแข็งแรง โดยเรงดําเนินยุทธศาสตร
ที่ สํ าคั ญ 2 เรื่ อง คื อ การเร งแก ไขป ญหาความยากจนซึ่งยั งเปนคนกลุ มใหญ ของประเทศให มี รายได
มากกวารายจาย และการเรงปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทั้งดานอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ โดย
นํายุทธศาสตรสรางสรรคคุณคา (Value Creation) มาสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต และพัฒนาคนไทยให
เขมแข็ง ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา
(2.2) รูรอบดาน : ตองสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน โดย
สรางเขื่อนเศรษฐกิจ (Economic Dam) ในประเทศเพื่อนบานเพื่อปองกันและสะกัดกั้นไมใหเกิดปญหา
ในประเทศไทย บนพื้นฐานการประสานประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย เชน การทํา Contract Farming
โดยอาศัยแรงงานราคาถูกและทรัพยากรของประเทศเพื่อนบานในการผลิตดานการเกษตรใหไทย ใน
ขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดการสรางงานใหมในประเทศเพื่อนบาน เปนตน
(2.3) รูรอบโลก : ตองรูเทาทันความทาทายในกระแสโลกาภิวัตน ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยายอยางเสรีใน 4 เรื่องสําคัญ คือ Free Flow ของมนุษย Free Flow ดาน
การเงิน Free Flow ดานสินคาและบริการ และ Free Flow ดานเทคโนโลยีและความรู โดยจะตองเตรียม
ความพรอมทั้งการพัฒนาคน ปรับปรุงกฎระเบียบและกติกาตางๆ รวมทั้งกําหนดนโยบายและมาตรการที่
เหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวอยางรูเทาทัน

3.2

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

ผู เ ข าร ว มประชุ มประจํ าป 2548 ได ใ ห ข อเสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บแนวทางการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่สําคัญ 4 ประการ คือ
(1)

การสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(1.1) กรอบแนวคิ ดและเงื่ อนไขการสร างฐานเศรษฐกิ จที่ มั่ นคงและ
ยั่งยืน สนับสนุนกรอบแนวคิดและเงื่อนไขการผสมผสานมิติการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเห็นควรใหเพิ่ม มิติความสมดุลดานการเมือง อีก
หนึ่งมิติ โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อสรางดุลอํานาจที่เหมาะสม และรวมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางการสรางฐานเศรษฐกิจที่
มั่ นคงและยั่ งยื น และมุ งพั ฒนาคนให เป น “คนเก ง คนดี มี สุ ข ทํ าประโยชน ส วนตนควบคู กั บ
สวนรวม”
(1.2) แนวทางการพัฒนา
มิ ติ เ ศรษฐกิ จ ควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลอย า งใกล ชิ ด
ตอเนื่อง หรือกํากับใหมีการดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวดในดานตางๆ เพื่อปองกันไมใหความไม
สมดุลขยายตัวเพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือ การประเมินผลสําเร็จของนโยบาย Dual Track ที่มีแนวโนมตลาด
สงออกโตเร็วกวาตลาดภายในประเทศ การวิเคราะหความไมสมดุลในภาคการผลิตและบริการ ที่พึ่งพา
สินคาไมกี่ชนิดและไมมีความหลากหลายของการผลิต และการสงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวกับการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมเพื่อใหเปนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูความมั่นคงและยั่งยืน
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มิติสังคม ควรพิจารณาประเด็นที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ การเรง
แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได โดยปรับปรุงหรือยกเครื่องมาตรการทางภาษี เชน ภาษี
กาวหนา ภาษีทรัพยสิน ควบคูไปกับการใชกลไกทางงบประมาณ และการเรงใชมาตรการการเงินและ
การคลังกระตุนใหเกิดการออม โดยเฉพาะผูที่อยูนอกระบบ (Informal Sector) มากขึ้น โดยเฉพาะการ
ออมของกลุมคนโสดที่อยูนอกระบบ ใหมีระดับที่เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตในวัยชรา


มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญ
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของคนในสังคม ใหลดและเลิกใชสารเคมีและ
สารพิษที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม ปรั บ ระดั บ ราคาทรั พยากรธรรมชาติ และภาษีสิ่งแวดลอมใหสูงขึ้น โดยวิธี การนํา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชใหสะทอนมูลคาที่แทจริง ใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ เพื่อปองกันไมใหประเทศตองเสียผลประโยชนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไม
คุมคา และเพิ่มการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป (Non-renewable national
resource) โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชในปจจุบันกับอนาคต


ทั้งนี้ ในการสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ยังจําเปนตอง
สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ การเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาใหมีทางเลือก เพื่อใหรัฐบาลมีทางเลือกในการปฏิบัติ การนํามาตรการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาเปนปจจัยในการสรางความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ และสังคมให
ชัดเจน และการพัฒนากระบวนการแปลงแผนสูภาคปฏิบัติและการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง
สรางขีดความสามารถภายในองคกร ใหมีความรู และความสามารถในการดําเนินการไดอยางเปน
ระบบครบวงจร
(2)

การเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยฐานความรู มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(2.1) พั ฒ นาระบบนวั ต กรรมและส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยี ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตรที่สามารถสนับสนุนการสราง
ฐานความรูของสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีผูรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการการวิจัยและ
พัฒนาอยางเปนระบบ มีการรวบรวมแหลงขอมูลความรูใหมๆ และใหความสําคัญกับการสรางความ
หลากหลายของสินคาที่ตอบสนองความตองการของตลาด มีความเปนไปไดเชิงพาณิชย และเปนการ
ผลิตที่ไทยมีขีดความสามารถและมีความไดเปรียบหลัก (Core competency) รวมทั้งมุงพัฒนาคนใหมี
ความรูและสามารถเขาสูระบบการผลิตที่ใชกระบวนการผลิตแบบสมัยใหม และสามารถใชเทคโนโลยี
ใหมๆ ได เชน เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เปนตน
(2.2) พัฒนาประชากรที่มีการศึกษาและแรงงานที่มีความรูและมีฝมือ
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาคน/องคกร และการ
ใชองคความรูทั้งจากภายในและตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนาโอกาสและศักยภาพทรัพยากรมนุษยของ
ไทยตั้งแตแรกเกิด ปลูกฝงทัศนคติการรักเรียน รักการอาน และสรางทักษะดานภาษาใหกับเด็กและ
เยาวชน เพื่อใหสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ไดอยางกวางขวาง ตลอดจนสรางความสามารถในการ
วิเคราะห การถายทอดใหแพรหลายในวงกวาง โดยสถาบันการศึกษาตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาความรูของชุมชน การถอดรหัสความรูที่มีอยูในเทคโนโลยี (Reverse Technology) มาปรับใชใน
บริบทไทย และใหมีการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญระหวางภาคการผลิตและภาคการศึกษา
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(2.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อใหคน
ไทยสามารถเขาถึงองคความรู เสริ มสรางความคิดสรางสรรคและตอยอดองคความรู มากขึ้น โดย
ถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และภาษาตางประเทศใหเปนภาษาไทย
(2.4) พั ฒ นาสภาพแวดล อ มและสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ โดยกํ า หนด
ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมีความ
ชัดเจน เพื่อใหการศึกษา/วิจัย การสงเสริม/สนับสนุนของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มีการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติทเี่ กีย่ วกับการจด
และคุมครองสิทธิบัตรของคนไทยใหทันสมัย เพื่อสรางแรงจูงใจแกนักวิจัยไทยในการคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ อยางตอเนื่อง
(3)

การพัฒนาสังคมเชิงรุก มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(3.1) กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคมเชิงรุก มีประเด็นเพิ่มเติม ไดแก
การพัฒนาสังคมใหบรรลุเปาหมาย ตองกอใหเกิดดุลยภาพระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คูขนานกันไปเพื่อใหเกิดสมดุลของการพัฒนา และลดผลกระทบดานลบตอสังคม การขับเคลื่อนสังคม
เชิงรุก ตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ตองมีคานิยมรวม และมุงเปาหมายสุดทาย
ของการพัฒนารวมกัน ตองใหความสําคัญกับการปองกันและรับมือเหตุการณเฉพาะหนามากกวาการ
แกไข รัฐตองสรางโอกาส สรางบรรยากาศและปจจัยเกื้อหนุนใหทุกคนในสังคมมีบทบาทในการพัฒนา
ตนเองและชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งจะเปนจุดคานงัดที่สงผลกระทบได
หลายดาน เพราะเปนตนทุนและพื้นฐานของการพัฒนาทุกดาน และสงผลตอการพัฒนาสังคมและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อันจะนําไปสูความมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน และประเทศ
มั่นคง ทั้งนี้เปาหมายการพัฒนาสังคมเชิงรุก คือ มุงไปสูการเปนสังคมแหงปญญาที่เอื้ออาทรตอเพื่อน
มนุษยและสิ่งแวดลอม
(3.2) ประเด็นเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเชิงรุก
การยกระดับคุณภาพคนไทยสูสังคมแหงการเรียนรู โดย
1) การขยายโอกาสทางการศึกษาตองรุกไปหากลุมเปาหมาย โดยเฉพาะเด็กยากจนและเด็กดอย
โอกาส 2) การขยายจํ า นวนป ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย เป น 9.5 ป ควรปรั บ สภาพแวดล อ มรอบตั ว เด็ ก ให
สนับสนุนการเรียนรู และกําหนดมาตรการจูงใจใหคนเขาหาความรู ใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในการ
เรียนรู เปดโอกาสการใหคุณคากับการเรียนจากชีวิต และตีเปนคุณคาโดยสามารถเทียบโอนได 3)
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และ 4) การยกระดับคุณภาพคนตองพัฒนาสุขภาวะใน 4 มิติ คือ ทางกาย
จิตใจ สังคม และปญญา/วิญญาณ


การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ควรเพิ่มยุทธ
ศาสตรในเรื่อง กระบวนการยุติธรรม การสรางความมั่นคงทางดานปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต อาทิ
ที่ดินทํากิน และการพัฒนาระบบสวัสดิการแหงชาติ


รักษาคุณคาของสังคมไทย ใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงการพัฒนาสถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม
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การเตรี ย มความพร อ มสู สั ง คมผู สู ง อายุ ควรให
ความสําคัญการพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก สําหรับในสวนของผูสูงอายุควรมีการจัดปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนา
ผูสูงอายุทั้งดานความรู และสุขภาพ เชน การใหความรูทางสื่อตางๆ การจัดพื้นที่ออกกําลังกาย เปนตน


ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหเอื้อตอการพัฒนาสังคม
โดยใชกฎหมายเปนตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการการพัฒนาสังคมเชิงรุก เสริมสรางศักยภาพของ
ภาคีการพัฒนาตางๆ ใหมีบทบาทในการพัฒนาอยางเขมแข็ง อาทิ สนับสนุนกระบวนการเรียนรูการ
คิดแบบองครวม การคิดเปนทําเปนดวยตนเอง การสรางสมดุลของการมีสวนรวมของประชาชนใน
แผนปฏิบัติราชการ และการยกระดับคุณคาใหกับนวัตกรรมและทุนทางสังคมในการเพิ่มการลงทุน
ระดมทุน


(4)

การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(4.1) การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ที่
ประชุมเสนอใหดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
มีมาตรการปรับตัวและกระบวนการปรับนโยบายใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง เชน การปฏิรูประบบราชการ การจัดทําแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ประเทศไทยควรสนับสนุนการเจรจาการเปดเสรีการคาหลายฝายขององคการการคาโลก (WTO) ใหเปน
ผลสําเร็จ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการผลักดันการเปดประเทศใหถูกวิธี


ในการเจรจา FTA ยึดหลักการสําคัญ คือ สงเสริมใหมีการคา
มากขึ้น สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการลงทุน สงเสริมใหมีมาตรฐานในการกํากับดูแลและ
สอดคลองกั บหลักธรรมาภิ บาล และรักษาอํานาจอธิปไตยในการดํ าเนินนโยบายหรือมาตรการเพื่ อ
ผลประโยชนสวนรวม


การเตรียมตัวจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี โดยศึกษา
วิเคราะหถึงผลกระทบตอภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ พรอมกับลดขั้นตอนและ
กระบวนการของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนและการนําเขาเทคโนโลยี รวมถึงปรับปรุงกฎหมายให
คุมครองนักลงทุนไทย และสรางฐานขอมูลที่เพียงพอในการปฏิบัติตามขอผูกพันในการกํากับดูแล


(4.2) การดําเนินนโยบายเชิ งรุกระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบ าน
โดยเพิ่มบทบาทการเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตลอดจน
เปนแนวทางในการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
เรงรัดพัฒนาโครงการนํารองเพื่อเปน Show Case ระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานใหประสบ
ความสําเร็จเปนรูปธรรม ปรับปรุงกลไกการพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงทองถิ่น สวนกลาง และกลไก
การดําเนินการระหวางประเทศใหเปนไปอยางมีเอกภาพ รวมทั้งจัดใหมีผูเชี่ยวชาญแตละสาขาการ
พัฒนาเขารวมวางยุทธศาสตรการพัฒนาระหวางประเทศรวมกัน (Hollywood Model)
(4.3) การยายฐานการลงทุนของไทยเขาสูประเทศเพื่อนบาน โดยการ
สนับสนุนการยายฐานโครงการลงทุนขนาดใหญ เชน การลงทุนพัฒนาไฟฟาพลังน้ําที่สตรึงนัมใน
กัมพูชา น้ําเทินในลาว และสาละวินในพมา การสงเสริมการทํา Contract Farming บริเวณชายแดน
และพื้นที่ตอนในประเทศเพื่อนบาน เปนตน
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(4.4) การพัฒนาพื้นที่ในประเทศตามแนว Economic Corridor เพื่อ
รองรับ โดยเนนพัฒนาเมืองชายแดนซึ่งเปนจุดเปดสําคัญในแนว Economic Corridor ใหสามารถสกัด
กั้นแรงงาน ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายขามแดน และเรงพัฒนากฎระเบียบอํานวยความสะดวกการ
ขนสงประชากรขามแดน

4 การดําเนินงานขั้นตอไป
4.1 สศช. จะนําประเด็นขอคิ ดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมประจําป 2548 ไป
ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 ใหมีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยมีการดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
เพิ่มเติม

(1)

การนํ าเสนอคณะกรรมการ สศช. พิ จารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะ

(2) การประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ (Focus Group)
ในภูมิภาคตางๆ ซึ่งเปนตัวแทนของสังคมไทยทั้ง 4 กลุม คือ สังคมแขงขัน สังคมฐานานุภาพ สังคม
พอเพียง และสังคมดอยโอกาส เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เปนที่ยอมรับรวมกันของสังคมไทย ในทิศทางที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา
(3) ทําการศึกษาวิจัยในบางประเด็น เชน การพยากรณภาวะเศรษฐกิจทั้งระยะ
ปานกลาง และระยะยาว การจัดสรรทรัพยากร การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การสรางสรรคคุณคาของ
สินคา (Value Creation) และเรื่องสังคมผูสูงอายุ เปนตน
4.2 สศช. จะนํ า กรอบวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประมวลจากผลการประชุมประจําป 2548 และการประชุมระดมความคิดเห็น
ทุ ก ภาคส ว นในสั ง คมไทย เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ก อ นดํ า เนิ น การยกร า ง
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในลําดับตอไป

5 ความเห็นคณะกรรมการ สศช.
5.1 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณา เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ : 5 ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” แลวมีความเห็นดังนี้
(1) เนื่องจาก สศช. ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
และสังคม ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแผนบริหารราชการแผนดิน และ สศช. กําลังจัดทําแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ซึ่งอาจทําใหประชาชนสับสนวาทั้ง 3 เรื่อง มีความเกี่ยวของสัมพันธกันหรือซ้ําซอนกัน
สศช. จึงควรจัด ทํ า แผนภูมิ แ สดงความสัมพั นธข องการปรับ โครงสรา งเศรษฐกิจ และแผนบริห าร
ราชการแผนดินกอน เมื่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เสร็จแลว จึงนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหเห็นวาสุดทาย
กรอบการพัฒนาจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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(2) การนําเอาปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยยกตัวอยางดานสังคม ที่จะมุงสรางสังคมไทยใหอยูรวมกันอยางสันติทั้ง 4 กลุม คือ
สังคมแขงขัน สังคมฐานานุภาพ สังคมพอเพียง และสังคมดอยโอกาส นั้น อาจทําใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องแคบๆ หมายถึงเฉพาะกลุมสังคมพอเพียงเทานั้น ในขณะที่กลุม
อื่นไมไดใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ควรสรางความเขาใจใหตรงกันวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
หลักการสําคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี และควรสงเสริม
สนับสนุนใหภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมทั้งในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน โดยสามารถบอกไดวาแตละกลุมจะใชปรัชญาดังกลาวอยางไร โดยเฉพาะ
Modern Sector ซึ่งเนนในเรื่องการแขงขัน แตก็สามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชควบคูกัน
ไดโดยไมขัดกัน การพัฒนาเพื่อใหเกิดความสมดุลนอกจากจะคํานึงถึงดานเศรษฐกิจและสังคมแลว ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ควรใหความสําคัญกับความสมดุลในมิติของสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีดวย
(3) หลักการสําคัญของการพัฒนาโดยใชเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง คือ
การพัฒนาให คนเข าใจแนวคิดของปรั ชญาอยางแทจริง สามารถนําไปปฏิ บัติ เกิ ดการเรียนรู และ
ยกระดับความคิดได ไมวาจะเปนคนระดับรากหญา หรือกลุมธุรกิจ ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการเพราะ
คนที่อยูในพื้นที่จะมองเพียงปญหาเฉพาะหนาของตนเองทําใหไมเกิดผลในเชิงยุทธศาสตร
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนเรื่อง Value Creation เปนสิ่งที่ถูกตอง อยางไรก็
ตามจะตองพิจารณาควบคูไปกับ Productivity และ Value Chain ดวย
(5) การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได โดยใชมาตรการทางภาษี การเงิน
การคลัง เปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น รัฐจึงควรมีมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาว โดย
การใหความรูและสรางอาชีพเพื่อใหคนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
(6) การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหเอื้อตอการพัฒนาสังคมนั้น กฎหมายมิใช
เครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ แตเปนเพียงสิ่งอํานวยความสะดวก การปรับระบบบริหารจัดการ
และกระบวนการทํางานจะเปนตัวขับเคลื่อนและผลักดัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางคลองตัว และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จําเปนที่จะตองแกไข
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ
(7) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ควรเนนในเรื่องการสรางภูมิคุมกัน
ตั้งแตร ะดั บ บุค คล และระดั บ ธุ รกิ จ ทั้ ง ในประเทศและตา งประเทศ อันเกิ ดจากกระแสโลกาภิวั ต น
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยายอยางเสรีในดานตางๆ เชน ดานมนุษย ดานการเงิน ดานสินคา
บริการ ความรูและเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางระบบภูมิคุมกันทั้งในระดับภาพรวม และระดับ
จุลภาคใหครอบคลุมทุกดาน และทุกระดับของประชาชน
อนึ่ง ดวยเหตุที่หัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน มีผลมาจากความ
เจริญทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีเ ปนสวนใหญ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเ ปนจุ ดออนของ
ประเทศอยางมาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงควรเนนโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรใหเขมแข็ง
มากกวาดานเทคโนโลยี เพราะความรูความเขาใจพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรจะชวยสรางภูมิคุมกัน
ใหกับประชาชนและชุมชน เพื่อรองรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดทันการ เชน ปญหาเรื่อง
พืช GMO และนาโนเทคโนโลยี เปนตน
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เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จะตองคํานึงถึงความพอเพียง
ดวย โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน ควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับกลุมประเทศ
พมา ลาว และกัมพูชา โดยการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหลานี้ การ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบาน นอกจากการทํา Contract Faming แลว รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
ลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน ดานพลังงาน ไฟฟา การสรางทาเรือ เปนตน รวมทั้งกําหนดยุทธ
ศาสตรบทบาทของประเทศไทยในระดับภูมิภาคใหมีความชัดเจนและเขมแข็งมากขึ้น
(8) การพัฒนาคน ตองพัฒนาใหคนมีความสามารถในการเรียนรูที่จะเรียนรูได
ดวยตนเอง และเรียนรูเปนกลุมจนติดนิสัยไปตลอดชีวิตในคนทุกวัยและทุกระดับ เชน ระดับรากหญา
ควรมีวิชามีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งไมใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้การ
พัฒนาคนจะตองควบคูไปกับการมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อใหคนเกงและคนดีเปนกําลังชวยในการ
พัฒนาประเทศ สําหรับในสวนของการศึกษาในระบบ ควรตองเนนการศึกษาที่คํานึงถึงคุณภาพและมี
เป า หมาย โดยเฉพาะการกํ า หนดหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให มี ค วามรู เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีระดับสูง และสงเสริมสนับสนุนใหมีการทําวิจัยและพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น
(9) ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ เป า หมายการพั ฒ นาในด า น
การศึกษา เชน เกณฑในการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสามารถผลิตคน
ตามสาขาที่ตองการไดทัน และเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนา
ประเทศเปนไปไดอยางตอเนื่อง
(10) มิติทางดานการพัฒนาสังคม กลาวถึงสังคมเชิงรุก การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
และการมีคานิยมรวม แตยุทธศาสตรที่เกี่ยวของยังไมสอดคลองกัน ควรที่จะขยายความใหชัดเจน
โดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรม และควรสนับสนุนบทบาทของสื่อตางๆ ใหมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาสังคม และชวยพัฒนาสังคมในเชิงรุก รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการสรางคานิยมรวมของ
คนในสังคมดวย
(11) การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ควรใหประชาชนทุกระดับมีสวนรวมให
ขอคิดเห็น ทั้งเครือขายที่เคยผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน หรือเคยผานกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
มากอน กับเครือขายที่ไมเคยผานกระบวนการตางๆ เพื่อใหไดผลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการจัดทําแผนฯ ตอไป

5.2

มิติที่ประชุม

เห็นชอบกับขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และมอบหมายให
สํานักงานฯ รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตอไป

