การประชุมระดมความคิดเห็น

บั น ทึ ก ช ว ยจํา

แนวคิ ด และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเดช สนิทวงศ สศช.

ผูเขารวมประชุม :
1. อดีตผูบริหาร สศช.
(1) นายวิรัตน
(2) นายปติพงษ
(3) นายอานุภาพ
(4) นายไพโรจน
(5) นายพายัพ
(6) นายภิรมยศักดิ์
(7) นายณรงค
(8) นายโกมล
(9) นายบุญยงค
(10) นายกิตติ
(11) นายวิทิต

วัฒนศิริธรรม
พึ่งบุญ ณ อยุธยา
สุนอนันต
สุจินดา
พยอมยนต
ลาภาโรจนกิจ
นิตยาพร
ชอบชื่นชม
เวชมณีศรี
อิทธิวิทย
รัชชตาตะนันท

2. ผูบริหาร สศช.
(1) นายอําพน
(2) นายสมเจตน
(3) นายสันติ
(4) นายกิติศักดิ์
(5) นายอาคม
(6) นายอุทิศ
(7) นางจุฑามาศ
(8) นายปณิธาน
(9) นางเพ็ญจา
(10) นางสุวรรณี

กิตติอําพน
เตรคุพ
บางออ
สินธุวนิช
เติมพิทยาไพสิฐ
ขาวเธียร
บาระมีชัย
ยามวินิจ
ออนชิต
คํามั่น

เลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

นายเชื่อง
นางวนิดา
นางนิตยา
นายสุรพันธุ
นางสาวสุมาลี
นายชาญวิทย
นายประพันธ
นางสาวภารณี
นางปทมา
นางชุตินาฎ

ชาติอริยะกุล
มหากิจ
กมลวัทนนิศา
จุนพิจารณ
เดชานุรักษนุกูล
อมตะมาทุชาติ
มุกสิกพันธ
วัฒนา
เธียรวิศิษฏสกุล
วงศสุบรรณ

รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ
รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
รักษาการผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจมหภาค
รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนาพื้นที่

3. เจาหนาที่ สศช. 40 คน

เริ่มประชุมเวลา

:

14.00 น.

ลศช. ไดกลาวตอนรับและขอบคุณอดีตผูบริหาร สศช. ที่ไดกรุณาสละเวลามาใหความเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในวันนี้ พรอมทั้ง
ไดสรุปขั้นตอน กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รวมถึงกรอบแนวคิด และทิศทางของแผน
เสนอตอที่ประชุม จากนั้น รศช.อาคมฯ รศช.กิติศักดิ์ และ รศช.สันติฯ ไดนําเสนอกรอบความคิดและ
แนวทางในการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามลําดับ
ที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนและใหความเห็นอยางกวางขวาง สรุปสาระสําคัญในภาพรวม
และแนวทางการพัฒนาของแตละทุน ไดดังนี้

2.1

ความเห็นในภาพรวม

(1) ที่ป ระชุมเห็นรว มกันวา แผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 10 ควรเปนแผนระยะยาว
(Long-term Strategy) ที่มีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาอยางนอย 20 ป และเนนที่โครงสรางหลัก
ที่เปนพื้นฐานของประเทศ เพื่อใหรัฐบาลไดเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สวนเรื่องในระยะ
สั้นนั้น ควรใหเปนไปตาม Current Business Cycle และเปนหนาที่ของรัฐบาล โดยจัดทําแผนพัฒนาฯ
ทุกระยะ 5 ปใหสอดคลองกับแนวทางในระยะยาว ซึ่งแผนระยะ 5 ป จะเปนแผนชี้นําในการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม ที่จะตองมีการประสานสอดคลองซึ่ง
กันและกัน อีกทั้งตองมีการกําหนดแผนระดับรองในดานอื่นๆ สนับสนุนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ
กําหนดกลไกเพื่อผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง
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(2)

แผนฯ 10 ควรตองใหความสําคัญกับปญหาระยะยาวของประเทศ ไดแก

 ในอนาคต 10 ปขางหนา สังคมไทยจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางประชากรขนานใหญ และจะประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่ประชากรจะเขาสูวัยสูงอายุมากขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองปรับนโยบาย
การวางแผนประชากร โดยเฉพาะอัตราการเกิดที่คอนขางต่ําในเวลานี้ ในขณะนี้หลายประเทศไดมี
การปรับนโยบายไปแลว โดยสงเสริมใหมีบุตรมากขึ้น เชน จีน สิงคโปร เปนตน
 ประเทศไทยจะกาวสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตอันใกล ดังนั้น ใน
แผนฯ 10 จึ ง จํ า เป น จะต อ งระบุ ยุ ท ธศาสตร ผู สู ง อายุ ที่ ชั ด เจน เช น แผนงานประกั น สั ง คมและ
หลักประกันสุขภาพ ซึ่งในหลายประเทศจะมีแผนงานเตรียมคนเมื่อเกษียณอายุ โดยสงเสริมอาชีพรอง
(Second Career)
 คุณภาพแรงงานของไทยคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับหลายประเทศ
โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะและนักบริหารระดับกลาง (Middle Management) ซึ่งนอกจากจะขาด
แคลนในระดับอาชีวะแลว ยังขาดคุณภาพ จึงควรเนนแผนงานผลิตกําลังคนในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวะใหสอดคลองกับความตองการแรงงานในภาคการผลิต โดยจะตองระบุสาขาวิชาที่ชัดเจนใน
ระยะ 10 ปขางหนา ตัวอยางที่ควรศึกษา คือ เยอรมัน เวียดนาม เปนตน
 การวิเคราะหเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานที่ระบุวา มีการใชประโยชนต่ํา
กวาที่ควรจะเปน (Underutilized) นั้น อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ซึ่งปจจุบันนี้เกิดภาวะ
ขาดแคลนแลว อันเปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการลงทุนใหม
สําหรับยุคตอไป (Infrastructure for Next Generation) โดยเฉพาะการลงทุนในสาขาพลังงาน
น้ํา ซึ่งในสาขาพลังงานนั้น ไทยมีอัตราการใชพลังงานตอ GDP สูงมาก ประมาณหนึ่งในสามของ
ญี่ปุน ควรจะดูการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเกิดประหยัด และประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
(3) กรอบแนวคิดของแผนฯ 10 ยึด 3 แนวคิดหลัก คือ คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจําเปนตองสรางความชัดเจน
ของการนําไปประยุกตใชและสรางความเชื่อมโยงระดับแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนา อยางไรก็
ตาม แนวทางการเสริมสรางทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ สศช. เสนอไวในเอกสาร
สามารถเชื่อมโยงกรอบแนวคิดทั้ง 3 เรื่อง กับแนวทางไดอยางเปนองครวมและมีความชัดเจนดีแลว
ดังนั้น แนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมควรตองปรับใหเห็นความเชื่อมโยง
มากขึ้น
(4) การใหความสําคัญกับทุนทั้ง 3 ทุนในแผนฯ 10 เปนทิศทางที่เหมาะสมแลว
แตควรตองบูรณาการทุนทั้ง 3 เขาดวยกัน โดยใหทุนทางสังคมเปนหลักในการพัฒนาและสนับสนุน
ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งตองสามารถวิเคราะหวา
มีสวนใดบางที่ตองพัฒนาและปรับปรุง เพื่อสามารถนําไปสูสังคมที่มีภูมิคุมกันเพียงพอ และเปนสังคม
อยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานวัฒนธรรมไทย
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(5) สศช. ไดปรับแนวทางการจัดทําแผนจาก Development Planning ไปสู
Strategic Planning ซึ่งการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงอาจกระทําไดยาก
แตเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่จะละเลยไมได ควรมีสวนของการคาดการณ/พยากรณสภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคตไวดวย
(6) ควรเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล การประเมิ น ผลการพั ฒ นาที่ ผ า นมาให ชั ด เจน โดย
เพิ่มเติมภาพรวมของความเหลื่อมล้ําในสังคมในดานตางๆ อาทิ ความยากจน การกระจายรายได
ปญหาอาชญากรรม เปนตน พรอมทั้งระบุสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหานั้นๆ ใหชัดเจน และควรกําหนด
Benchmark เพื่อใชวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาฯ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตองการบรรลุ
(7) แผนฯ 10 ไมไดกลาวถึง “การพัฒนาการเมือง” ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการพัฒนาดานอื่น ๆ เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ควรเพิ่มเติม
ประเด็น “ดานการเมือง” ซึ่งเปนเรื่องที่ทุกฝายกําลังใหความสนใจไวดวย โดยเพิ่มเติมในเรื่อง “สังคม
ประชาธิปไตย” ไวเปนสวนหนึ่งในทุนทางสังคม
(8) ควรใหความสําคัญกับการเมืองระดับทองถิ่น ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน
ในระดับรากหญา และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาท มีสวนรวมมากขึ้น ถา
แผนไมลงไปสูองคกรเหลานี้ สศช. ก็จะขาดแนวรวมในการพัฒนาระดับทองถิ่น ซึ่งปจจุบันทองถิ่นมี
งบประมาณเปนจํานวนมากที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาได
(9)
สศช. ไดใหความสําคัญกับการเสริมสราง “ธรรมาภิบาล” ใหเกิดขึ้นในทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่องนับตั้งแตแผนฯ 8 จนถึงแผนฯ 9 ดังนั้น แผนฯ 10 ควรเพิ่มเติมเรื่องธรรมาภิบาล
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการเสริมสรางทุนทั้ง 3 ดาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และโปรงใส
(10) สศช. ต อ งสร า งความเข า ใจกั บ ภาคี ก ารพั ฒ นาในเรื่ อ งแนวคิ ด และ
ความหมายของคําตางๆ ที่ใชในแผนฯ 10 รวมถึงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนากับแผนอื่น ๆ
ดังนี้

“ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มี ก ารพู ด ถึ ง และมี ค วามหมายที่
ชัดเจนเขียนไวในแผนฯ 9 อีกทั้งจะเปนแนวปฏิบัติตอเนื่องในชวงแผนฯ 10 ดังนั้น ควรสรางความ
เขาใจรวมกันในเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวา
ในชวง 5 ป ของแผนฯ 10 เราคาดหวังอะไร

ปจจุบันเราพูดถึง Dual Track Economy และทิศทางของแผนฯ 10
กําหนดวาจะมุงสู Green Economy ตองมีความชัดเจนวา สองเรื่องนี้สัมพันธกันอยางไร
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ภาครัฐมีเครื่องมือใหม ๆ เพื่อผลักดันการพัฒนา ไดแก แผนการบริหาร
ราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ดังนั้น แผนฯ 10 ควรสรางความเชื่อมโยงกับแผนตางๆ
เหลานี้ เนื่องจากยังมีคนเปนจํานวนมากที่ยังมีความสับสน ไมเห็นความเชื่อมโยง

ควรสรางความเขาใจระหวางคําวา “ทุน” และ “สถานการณ” ซึ่งมีการ
ใชสลับกันในเอกสาร วามีความหมายที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร และควรใหความหมาย
คําวา “ทุนทางสังคม” ที่ชัดเจน เพื่อสรางความเขาใจกับบุคคลภายนอก เปนตน

2.2

แนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ

(1) การมองเศรษฐกิจมหภาค ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควร
พิจารณาถึงในเรื่องการลดการบริโภค การพึ่งตนเอง การลงทุนอยางพอประมาณ การรักษาวินัย
ทางการคลัง การประมาณการที่ไมเกินความเปนจริง และการสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล ซึ่งเปนสวน
ที่ไมไดมีการพูดถึงไวในแผนฯ
(2) ทุนทางเศรษฐกิจควรตองระบุถึง Source of Growth GDP Productivity และ
Position ของประเทศ ซึ่งจะเปนสวนที่เชื่อมโยงไปถึงขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(3) โดยที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนระบบเปดมากขึ้น จึงควรตองมีการ
เตรียมตัว การสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับการเปดประเทศ และการเตรียมพรอมในเรื่อง Basel II
(4) การพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานควรใหความสําคัญกับการลงทุนใหม
สําหรับยุคตอไป (Infrastructure for Next Generation) โดยเฉพาะการลงทุนในสาขาพลังงานและน้ํา
รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปน Third Wave คือ IT พรอมกับการพัฒนาบุคลากรให
สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก IT ได

2.3

แนวทางการเสริมสรางทุนทางสังคม

(1) การเสริ ม สรา งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในแผนฯ 10 ซึ่ ง ได เ น น ไปที่ เ ด็ ก และ
เยาวชนนั้น ควรเพิ่มเติมเรื่องของ “คุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง” ใหเปนสวนหนึ่งของการ
เสริมสรางทุนทางสังคมดวย
(2) ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไดฝากความหวังไวกับโรงเรียน วัด
และครอบครัว แตขณะนี้สถาบันเหลานี้กําลังมีปญหา และตองการการพัฒนาเชนกัน ดังนั้น ตองเรง
พัฒนาการศึกษาและศาสนาควบคูกันไปดวย และควรเพิ่มเติมในเรื่อง “การศึกษาของสงฆ”
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(3) แผนฯ 10 ไดเนนในเรื่อง “เอกลักษณไทย” ไวบาง แตยังไมครอบคลุม ควร
เพิ่ ม เติ ม ปทั ส ถานของสั ง คมไทยที่ มี ก ารประนี ป ระนอม รั ก สั น ติ และหลี ก เลี่ ย งการเผชิ ญ หน า
นอกจากนี้ ควรตองใหความสํ าคัญกับเรื่อง จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และความ
ขยันหมั่นเพียรในการเสริมสรางทุนทางสังคมดวย

2.4

แนวทางการเสริมสรางทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(1) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเอกสารแนวคิดและยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในระยะแผนฯ 10 เปนตัวอยางที่ดีของการวิเคราะหความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลัก
ในเรื่อง คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ไดมีการวิเคราะหผลกระทบจาก 5 บริบทการเปลี่ยนแปลงไวครบถวนทั้งเชิงบวกและลบ
(2) ในสวนของทางเลือกในการพัฒนา ไดกําหนดไว 3 แนวทาง แต สศช.เลือก
แนวทางที่จะมุงสู “Green Society” และเลือกแนวทางสมประโยชน (win-win) ดังนั้น จึงตองสราง
ความเขาใจใหชัดเจนวา win-win ไมใชเรื่องของทรัพยากรเพียงอยางเดียว เนื่องจากอาจมีผูที่ไมได
อานรายละเอียดกรอบแนวคิดทั้ง 3 แนวทาง ทําใหเขาใจผิดได
<รายละเอียดความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ของอดีตผูบริหาร สศช. ตามเอกสารแนบ>
ลศช. ไดกลาวขอบคุณอดีตผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งเรียนตอที่ประชุมวาจะนําความเห็น
และขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุมในครั้งนี้ ไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแนวคิดและยุทธ
ศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตอไป

ปดประชุมเวลา :

16.45 น.

(นางนิตยา กมลวัทนนิศา)
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
ผูจดบันทึกการประชุม

