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บทคัดย่อ

	 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเครื่องชี้น�าอนาคตของประเทศไทย	แต่กว่า
ทีจ่ะมาเป็นแผนนีไ้ด้ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ	ซึง่มทีีม่าของข้อมลูจากหลายแหล่งเป็นทีน่่าสนใจศกึษาเป็นอย่างยิง่	ทัง้จากการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อม	สถานการณ์และความเสี่ยง	ไปสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์	กระบวนการระดมความเห็นต่างๆ	จะได้ข้อสรุปที่จะน�าไปพัฒนา
ประเทศในด้านใดบ้าง

Abstract

	 Draft	of	the	11th	National	Economic	and	Social	Development	Plan		is	very	interesting	because	it	is	the	key	indicator	
for	the	future	of	Thailand.	The	draft	has	been	developed	through	many	processes	and	from	various	interesting	sources,	
including	environmental,	situational	and	risk	analysis.	Brain-storm	process	would	lead	to	a	conclusion	on	which	direction	
the	country	should	develop	toward.	

บทน�ำ

	 อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและยากที่จะหยั่งรู้	แต่เราสามารถก�าหนดแนวทางในอนาคตได้จากการกระท�าในปัจจุบัน	ซึ่งพอจะ
เป็นกรอบให้สามารถคาดการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้	ในการวางแผนโดยทัว่ไปมกัจะมกีารวางแผนระยะยาวเป็นแนวทางในการด�าเนนิ
การต่างๆ	ไว้ก่อน	เช่นเดยีวกนักบัการวางแผนในระดบัประเทศ	ส�าหรบัแผนระยะยาวของประเทศไทย	คอืแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ	ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เริ่มมีการจัดท�าฉบับแรกขึ้นในปี	พ.ศ.	2504	
และวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)	ในปัจจุบัน	ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่	30	กันยายน	2554	เพื่อก�าหนดแนวทาง
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด	และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
	 ผลการพฒันาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที่	1-7	มข้ีอสรปุว่า	เศรษฐกจิก้าวหน้า	สงัคม	ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีปัญหา	การพัฒนาไม่ยั่งยืน	น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ	 ฉบับที่	8	 โดยยึดตามแนวพระราชด�ารัส	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 และต่อเนื่องมาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	9-10	มีความก้าวหน้าในภาคส่วนต่างๆ	ดังนี้
	 -	 ภาครฐั	มกีารก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการปฏบิตั	ิอาท	ิการจดัระเบยีบทางการคลงั	การรกัษาเสถยีรภาพระบบสถาบนั
การเงิน	การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อย่างมีเหตุผล	และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
	 -	 ภาคธุรกิจเอกชน	มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในมิติการผลิต	การลงทุน	โดยใช้วัตถุดิบในประเทศหรือภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น	ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การบริหารธุรกิจที่เน้นความพอประมาณ	ประหยัด	มีการวิจัย	และแบ่งผลก�าไรคืนสู่สังคมและ
พนักงาน

ที่มำของร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11

Sources of Draft of the 11th National Economic 
and Social Development Plan
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



Executive Journal120

	 -	 สถาบันวิชาการ	 เร่งสร้างองค์ความรู้	 จัดท�าหลักสูตร
การเรยีนการสอน	การฝึกอบรม	การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่ว
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 -	 ภาคการเกษตร	ใช้รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างแพร่
หลาย	ท�าให้มีพอมีพอกิน	ลดรายจ่าย	สร้างรายได้	พึ่งตนเองได้	
เกิดความมั่นคง
	 -	 ชุมชน	 เน้นการมีส่วนร่วม	 การพึ่งตนเอง	 พัฒนา
วัฒนธรรม	และคุณภาพชีวิต
	 -	 ครอบครัว	 มีสัมพันธภาพและการพึ่งพิงตนเองที่ดีขึ้น	
รายได้พอเพียง	ที่อยู่อาศัยมั่นคง
	 -	 ประชาชน	น้อมน�าไปเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต

	 ในภาพรวม	สงัคมไทยมภีมูคิุม้กนัเพิม่ขึน้แต่ยงัไม่เพยีงพอ
ต่อการวางรากฐานการพฒันาให้เข้มแขง็	พึง่ตนเองได้	จ�าเป็นต้อง
สร้างให้เข้มแข็งใน	4	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านวัตถุ	ด้านสังคม	ด้านสิ่ง
แวดล้อม	 และด้านวัฒนธรรม	 จึงจ�าเป็นต้องน�าไปใส่ไว้ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11
	 ในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น
จะต้องมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน	 ทั้งระดับ
ส่วนกลาง	 ภูมิภาค	 กลุ่มอาชีพและชุมชน	 จึงต้องมีการประชุม
ระดมความคดิเหน็ของประชาชนตัง้แต่ระดบัชมุชน	หมูบ้่านจนถงึ
ระดับภาค	 นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม	 ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุม่ธรุกจิเอกชน	กลุม่ผูส้งูอาย	ุกลุม่เดก็และเยาวชน	
และกลุม่สือ่มวลชน	เพือ่ก�าหนดทศิทางและยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 น�าไปสู่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื	รวมทัง้มกีารศกึษาวจิยัเชงิลกึในมติต่ิางๆ	เกีย่วกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา	ตลอดระยะเวลาเกอืบ
ห้าสบิปีทีม่กีารก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิงานตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิประเทศไทยของเรามกีารเจรญิเตบิโต
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 แต่เนื่องจากเราต้องการมองไปสู่
อนาคตข้างหน้า	จึงต้องจัดท�าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555-2559)	ซึง่ต้องมกีารจดัท�าวสิยัทศัน์
การพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว	20	ปี	(พ.ศ.	2570)	การพัฒนา
และจัดท�ากรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาในระยะการพัฒนา
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 และการติดตาม
ประเมินผล	3	ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที	่10	 แต่ก่อนที่จะวางแผนอะไรนั้น	 ควรที่จะมีการประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ	ก่อน

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก

	 จากการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนจากทุก
ภาคส่วน	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาตไิด้น�ามาประชมุสรปุผลทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2553	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1.	กฎระเบียบทางด้านการค้า	การเงิน	การลงทุน	สภาพ
แวดล้อม	 และสังคม	 เช่น	 ระเบียบทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา	
ซึ่งมีสิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายการบริการ	สิ่งบ่ง
ชีท้างภมูศิาสตร์	และความลบัทางการค้า	ท�าให้พบอปุสรรคต่างๆ	
มากมายในการส่งสนิค้าไปขายยงัต่างประเทศ	อกีทัง้ยงัมมีาตรการ
การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี	เช่น	แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	และ
สุขอนามัย	 อาทิ	 การเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้าน�าเข้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ว่าก่อให้เกิดคาร์บอนจากกระบวนการผลิต
สินค้าชนิดนั้นเท่าไร	เป็นต้น	หรือสิทธิของเด็ก	สตรี	คนพิการ	ที่
จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ
	 2.	การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ	 ของโลก	
และการถ่ายเทอ�านาจทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกมาสู่เอเชีย	
ท�าให้ต้องพัฒนาคนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ	
หรือพัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานตาม
ทีต่่างๆ	ได้	นอกจากนีเ้ศรษฐกจิโลกยงัมกีารปรบัตวัเป็นแบบหลาย
ศูนย์กลางตามการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
	 3.	การมีสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากในหลายๆ	
ประเทศมกีารคมุก�าเนดิ	ท�าให้มอีตัราการเกดิของประชากรลดน้อย
ลง	มวียัเดก็	วยัศกึษา	และวยัท�างานทีน้่อยลง	แต่กลบัมคีวามเจรญิ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ท�าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น	 ท�าให้
ขาดแคลนแรงงาน	และมค่ีาใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุ
มากขึ้น	จึงท�าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ
	 4.	การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก	เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์	 ฤดูกาลในการเพาะปลูก	 สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ	
หรือแม้กระทั่งอาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติอันร้ายแรงได้	ก่อให้เกิด
โรคระบาด	 ปัญหาความยากจน	 ปัญหาความแห้งแล้ง	 การย้าย
ถิ่นฐาน	ผลิตผลทางการเกษตรน้อยลง	การแย่งชิงทรัพยากร	การ
ขาดแคลนอาหาร	และพลังงานได้
	 5.	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยต่ีางๆ	ในทางบวกอาจเป็น
ความท้าทายเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	แต่ในทางลบอาจ
ก่อให้เกดิการจารกรรมข้อมลู	การก่อการร้าย	หรอืภยัคกุคามต่างๆ	
ต่อความมั่นคงของประเทศ
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กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน

	 1.	ด้านเศรษฐกิจ	 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง	ก่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากร	ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย
และการใช้พลังงาน	 และเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ชุมชน	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	ช่วย
สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งทางด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม	ซึ่งสามารถแตกออกไปได้เป็นทุนมนุษย์	ทุนสังคม	ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทุนทางการเงิน	 ทุนทาง
กายภาพ	และทุนทางวัฒนธรรม	เพื่อความมั่นคงของประเทศ	แต่
ยังขาดการรวมกลุ ่มเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคเกษตรไปสู ่
อุตสาหกรรม
	 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	อตัราเงนิเฟ้อและอตัราการ
ว่างงานต�่า	 การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด	 เงินทุนส�ารองเงินตรา
ระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น	 ความพยายามในการจัดหาพลังงาน
ทดแทน	 เช่น	 ไบโอดีเซล	 การใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น	 แต่ไม่
สามารถเก็บภาษีตามที่ประมาณการไว้ได้	มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยการลงทุนวางรากฐานการเจริญเติบโต	 เช่น	 การก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ	ภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลมีมากขึ้น	
และโอนงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่	ตลาดตราสาร
หนี้มีบทบาทมากกว ่าสินเชื่ อจากธนาคารพาณิชย ์ 	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม	
หรอือตุสาหกรรม	มาเป็นภาคบรกิาร	และเน้นเศรษฐกจิสร้างสรรค์
มากขึน้	จะเกดิการแข่งขนัของสถาบนัการเงนิเพิม่มากขึน้	จ�านวน
ธนาคารจะเพิม่ขึน้	เนือ่งจากธนาคารต่างชาตจิะเข้ามาร่วมแข่งขนั
เพิ่มขึ้น	มีการให้สินเชื่อระดับจุลภาค	เช่น	กลุ่มสหกรณ์	กลุ่มออม
ทรพัย์	ชมุชน	หรอืกองทนุหมูบ้่าน	หนีส้าธารณะเพิม่มากขึน้	ปัญหา
ความเหลื่อมล�้าของรายได้	โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้	 เพราะยังต้องพึ่งพาต่าง
ประเทศเป็นหลัก	เน้นการผลิตเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ	ท�าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง
	 2.	คุณภาพการศึกษา	มาตรฐาน	และคุณภาพการศึกษา
ยังมีปัญหาอยู่	 การศึกษายังมีปัญหาที่นักเรียนมีคุณภาพต�า่กว่า
เกณฑ์	 ขาดทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	 เชาวน์ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างต�า่	ขาดการคดิวเิคราะห์อย่าง
มีเหตุผล	 ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของตลาด
แรงงานกับการผลิตก�าลังคนที่ไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด
แรงงาน	ดงันัน้จงึต้องมกีารสร้างองค์ความรู้	และกระบวนการเรยีน
รู้อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งชนบทและในเมือง	 เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

	 3.	ปัญหาทางสังคมต่างๆ	ชาวต่างชาติอาศัยช่องว่างทาง
กฎหมายเข้ามาครอบครองที่ดิน	 มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่
ถูกทอดทิ้งอยู่ต่างจังหวัด	 เกิดปัญหาสังคม	ขาดแคลนแรงงานวัย
หนุ่มสาว	รัฐบาลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ	
และพฒันาคณุภาพชวีติ	การเปลีย่นแปลงทางสงัคมจากสงัคมเครอื
ญาติเป็นสังคมปัจเจกบุคคลมากขึ้น	 ขาดปฏิสัมพันธ์หรือการท�า
กจิกรรมร่วมกนั	ปัญหาการหย่าร้าง	และก่อให้เกดิปัญหาครอบครวั	
กลายเป็นครอบครวัเดีย่ว	ขาดความเชือ่มโยงระหว่างบ้าน	วดั	และ
โรงเรียน	ความเชื่อ	ทัศนคติ	ศีลธรรม	วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดี
งามค่อยๆ	 หายไปจากสังคมไทย	 ห่างเหินศาสนา	 มีความเสื่อม
ถอยด้านคุณธรรม	จริยธรรม	วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป	มี
ความเชือ่มโยงกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมจากต่างประเทศ
มากขึ้น	ทั้งวัฒนธรรมจากอเมริกา	อังกฤษ	ญี่ปุ่น	จีน	และเกาหลี	
ปัญหาการระบาดของยาเสพตดิ	ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม	มีปริมาณของเสียเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชวีติของประชาชน	ปัญหาการต้องพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศ
จ�านวนมาก	 ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของแรงงานจากชนบทสู่เมือง	
ขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโต
	 4.	ปัญหาการเมือง	 ภาครัฐอ่อนแอ	 ไม่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้อ�านาจรัฐแสวงหาผล
ประโยชน์ของคนบางกลุ่ม	 ปัญหาคอร์รัปชันท�าให้ประเทศขาด
ความน่าเชื่อถือ	เสียภาพลักษณ์	การทุจริตและประพฤติมิชอบก่อ
ให้เกดิความไม่เป็นธรรม	ความขดัแย้งระหว่างภาครฐักบัประชาชน	
ประชาชนขาดความปรองดอง	สามัคคี	และสมานฉันท์	เกิดความ
แตกแยกทางความคิด	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ขาดการเคารพ
สทิธขิองผูอ้ืน่	ก่อให้เกดิการคกุคามเสถยีรภาพและความมัน่คงของ
ชาต	ิปัญหาความเหลือ่มล�า้ในสงัคมก่อให้เกดิความขดัแย้งกนัมาก
ขึน้	มคีวามไม่เท่าเทยีมทางรายได้ระหว่างภาค	การกระจายอ�านาจ	
ล่าช้า	มีความขัดแย้งทางพื้นที่	ชาติพันธ์ุ	เชื้อชาติ	และชาตินิยม

สรุปผลจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์และควำมเสี่ยง

	 จากการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก	
ท�าให้สามารถสรปุผลการประเมนิสถานการณ์และความเสีย่งต่างๆ	
ออกมาได้ดังต่อไปนี้
	 1.	การบรหิารภาครฐัอ่อนแอ	ไม่สามารถบรหิารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดความเหลื่อมล�้า	ไม่เป็นธรรม
	 2.	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญ
เตบิโตทีย่ัง่ยนื	ยงัคงเน้นการส่งออก	และแรงงานราคาถกู	แต่เสีย่ง
ต่อกฎ	กติกา	การกีดกันทางการค้า	สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน	คุณภาพชีวิตลดลง
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	 3.	 โครงสร้างประชากรไม่สมดุล	ทั้งอายุ	ที่มีผู้สูงอายุเพิ่ม
ขึ้น	 เกิดภาระการพึ่งพิงสวัสดิการและการรักษาพยาบาลสูง	
คุณภาพของแรงงานน้อยลง	อีกทั้งยังขาดความรู้และทักษะ
	 4.	 ค่านยิมทีด่งีามของสงัคมเสือ่มถอย	วฒันธรรมประเพณี
ดั้งเดิมที่ดีงามค่อยๆ	หายไป	 คนไทยขาดความสามัคคี	 เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่	ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นหรือยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
	 5.	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมมาก	
จากการใช้ประโยชน์	 หรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ	 การ
เปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ	กระทบต่อความมัน่คงทางด้านอาหาร	
พลังงาน	และคุณภาพชีวิตของประชาชน
	 6.	ความเสีย่งด้านความมัน่คง	มปัีญหาการเมอืงทัง้ในและ
นอกประเทศ

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของประเทศ

	 จากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก	ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันประเทศในด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	ด้านการปกครอง	 ต้องรักษาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 เพื่อเป็นศูนย์รวม
จิตใจ	 ศูนย์กลางแห่งความมั่นคงตลอดไป	 ประเทศไทยต้องมี
เอกราช	เป็นกลาง	เป็นพันธมิตรกับประเทศอื่นๆ	สร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศ
	 2.	ด้านการเกษตร	ต้องสร้างรายได้หลักและความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศ	เป็นแหล่งการสร้างงาน	เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ของสังคมไทย
	 3.	ด้านการพัฒนาประเทศ	 ควรส่งเสริมให้ประชาชนซึ่ง
เป็นหวัใจหลกัของการพฒันาประเทศมคีวามรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นั
สมัย	สร้างความรู้ในวิทยาการต่างๆ
	 4.	ด้านสังคม	ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาน	น�า
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้กบัชวีติประจ�าวนั	บ่ม
เพาะความเป็นไทยให้มีจิตส�านึกและอัตลักษณ์ตั้งแต่ในระดับ
ครอบครัว
	 5.	ด้านชุมชน		ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต		
พึง่ตนเองได้ตัง้แต่ระดบัปัจเจกบคุคล	ครอบครวั	และชมุชน	เชือ่ม
โยงกันจนเกิดสังคมสวัสดิการ
	 จากภูมิคุ้มกันต่างๆ	ที่กล่าวมานี้	พอจะจับเป็นประเด็นที่
ต้องพัฒนาประเทศได้คือ
	 1.	 เร่งสร้างความสงบสุขในสังคม	 โดยสร้างค่านิยมร่วม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 2.	มุ่งพัฒนาคน	สร้างคนคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันใน
เวทีโลกได้

	 3.	พัฒนาการเกษตร	สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
	 4.	ปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐ

วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 และสู่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11

	 จากการจดัท�าวสิยัทศัน์การพฒันาประเทศไทยในระยะยาว	
20	 ปี	 ได้ข้อสรุปอันน�าไปสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์ที่	 “คนไทยภาค
ภูมิใจในความเป็นไทย	 มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง	
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย	 และหลักธรรมาภิบาล	 การ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ	 สังคมมีความ
ปลอดภยัและมัน่คง	อยูใ่นสภาวะแวดล้อมทีด่	ีเกือ้กลูและเอือ้อาทร
ซึง่กนัและกนั	ระบบการผลติเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	มคีวามมัน่คง
ด้านอาหารและพลังงาน	อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก	 สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้
อย่างมีศักดิ์ศรี”
	 ส่วนการจดัท�าร่างแนวคดิทศิทางการพฒันาประเทศในช่วง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	11	 (พ.ศ.	
2555-2559)	 ได้มีการประเมินผลการพัฒนา	 วิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และได้จากการประชุมระดม
ความเหน็อย่างต่อเนือ่งทกุภาคส่วน	โดยมข้ีอเสนอแนะในประเดน็
ทิศทางหลักๆ	อยู่	5	ประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	ความท้าทายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกและโอกาสของ
ประเทศไทย
	 2.	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ทางเลือกใหม่ของเศรษฐกิจไทย
	 3.	ภาวะโลกร้อน	การรู้วิกฤตและสร้างโอกาสการพัฒนา
	 4.	สถาปัตยกรรมทางสังคม	ทางเลือกใหม่ของคนไทย
	 5.	สัญญาประชาคมใหม่	พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล

	 ทางด้านการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	ในการประเมินผลการพัฒนาในระยะ	3	
ปีแรก	(พ.ศ.	2550-2552)	ซึ่งมีการประเมินผลกระทบการพัฒนา
ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 และการขับ
เคลือ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่10	ไปสูก่าร
ปฏิบัติ	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
	 1.	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	10	ไปสู่การปฏิบัติ
	 	 1.1	การน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในภาคกีารพฒันาต่างๆ	เป็นไปอย่างกว้างขวาง	ในทกุ
กลุม่อาชพี	ปัจจยัความส�าเรจ็จะเริม่จากการปฏบิตัด้ิวยตนเองก่อน	
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ส่วนผู้ที่มีอิทธิพลสูงสามารถชักจูงให้เกิดการปฏิบัติได้คือสมาชิก
ในครอบครวัและเพือ่น	ประเดน็ทีย่งัต้องเร่งด�าเนนิการ	ได้แก่	การ
สร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังยึดติดกับการบริโภค
นิยม	และความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวัน	นอกจากนี้กลุ่มนัก
ธุรกิจบางกลุ ่มยังขาดความมั่นใจในการน�าทฤษฎีหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
	 	 1.2	การบรหิารจดัการแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ	ฉบับที่	10	สู่การปฏิบัติในภาคีการพัฒนาต่างๆ	ในช่วง	
3	 ปีที่ผ่านมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	10	
ได้ถูกน�าไปใช้ประกอบการจัดท�านโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงต่อ
รัฐสภา	 มีการแปลงไปสู ่การปฏิบัติโดยการด�าเนินการผ่าน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 และแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวงต่างๆ	ภาคกีารพฒันาอืน่ๆ	มคีวามเข้าใจและน�าแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่10	ไปปฏบิตัใินรปูแบบ
ที่แตกต่างกัน	 เช่น	 การน�ามาเป็นกรอบในการจัดท�าแผนกลยุทธ์
ขององค์กร	ดังตัวอย่างเช่น	มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้น�าแนวความ
คิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์เป็นมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์	(Creative	University)	ส่วนภาคชุมชน	องค์การภาค
ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล	 ก็มี
การน�าไปใช้ทางอ้อม	โดยให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามนโยบาย
ของกระทรวงและแผนที่เกี่ยวข้อง
	 2.	ผลการพัฒนาประเทศในระยะ	3	 ปีของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	10	 พบว่า	 การศึกษาด้อย
คุณภาพ	 และประชาชนมีพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วย	 ซึ่งจะเป็นปัญหาส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยต่อไป	การขยายความคุม้ครองทางสงัคมและการพฒันาระบบ
หลักประกันสุขภาพท�าให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการด�ารงชีวิต
มากขึ้น	 แต่การเป็นครอบครัวเดี่ยวท�าให้ครอบครัวไทยท�าหน้าที่
ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ไม่เต็มศักยภาพ	 ความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวมีน้อยลง	ขาดกลไกการเชื่อมโยงระหว่างบ้าน	วัด	
โรงเรียน	 ท�าให้เด็กและเยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น	 มีการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิทีร่นุแรง	นอกจากนีก้ารทีโ่ครงสร้างประชากร
เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุ ท�าให้ขาดแคลนแรงงาน	 การผลิตแรงงานมี
คุณภาพต�่า	 จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี	 2540	 ท�าให้
ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมี
ภูมิคุ้มกันทางการเงินเพิ่มมากขึ้น	 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจชุมชนจะยัง
ไม่เข้มแขง็	แต่ชมุชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาในรปูแบบต่างๆ	เพิม่
มากขึ้น	 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิด
ปัญหาขึน้มากมาย	การบรหิารจดัการประเทศต้องมกีารเสรมิสร้าง
ธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ

ทางการเมอืงและการคอร์รปัชนั	การกระจายอ�านาจสูก่ารปกครอง
ส่วนท้องถิน่มคีวามล่าช้า	ต้องมกีารกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม	 ลดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของประชากรและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มมากขึ้น
	 3.	ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยในช่วง	3	ปีแรก
ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่10	อยูใ่นระดบั
ที่ต้องปรับปรุง	ปัจจัยที่สามารถเอื้อต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคน
ไทยในช่วง	3	 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	10	นี้ได้แก่เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	ชุมชนมั่นคงเกื้อกูลกัน	คน
ไทยมีงานท�า	 มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง	 คนยากจนลดลง	 แต่
รากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความอ่อนแอและเหลื่อม
ล�้า	 มีความเสี่ยงทางด้านต่างๆ	 ทั้งปัญหายาเสพติด	 ปัญหา
ครอบครัว	 ปัญหาคุณภาพการศึกษา	 ไม่สามารถปลูกฝังพลเมือง
ของชาตใิห้คดิเป็น	ท�าเป็น	หรอืมคีณุภาพทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัของ
ชาติต่อไป	 มีความขัดแย้งของคนในประเทศ	 การขาดจริยธรรม
ทางการเมือง	 ไม่เคารพกฎระเบียบและการขาดวินัยของคนใน
สังคม	ล้วนแต่บั่นทอนความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย
	 4.	 ข้อเสนอแนวทางการพฒันาทีค่วรให้ความส�าคญัในช่วง
หลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	
2552-2554)	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2553	มี
ดังต่อไปนี้
	 	 4.1	พฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้	 เน้นการพัฒนาคุณธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน	 โดยอาศัยความร่วมมือของสถาบันครอบครัว	 ชุมชน	
สถาบันการศึกษา	 สถาบันศาสนา	 ครอบคลุมทั้งบ้าน	 วัด	 และ
โรงเรียน	 อีกทั้งปรับปรุงการผลิตแรงงานให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น	
ขยายความคุม้ครองแรงงานนอกระบบให้เป็นรปูธรรมมากขึน้	และ
ช่วยพัฒนาสังคมสวัสดิการต่างๆ
	 	 4.2	สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
รากฐานการพัฒนาที่มั่นคงของประเทศ	 มุ่งพัฒนาการจัดการ
สวัสดิการต่างๆ	ในชุมชนโดยให้ชุมชนจัดการกันเอง	ทั้งด้านการ
จัดการความรู้	 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน	 การ
สนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ	ช่วยเหลอืลูท่าง
ด้านการตลาด	 ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	ผลักดันชุมชน	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการอนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	 และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ	ในท้องถิ่น
	 	 4.3	ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุล	ยั่งยืน	และ
มภีมูคิุม้กนัเพิม่มากขึน้	โดยเร่งผลกัดนัการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคการเกษตร	 การสร้าง
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 นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	 การพัฒนา
ก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในแต่ละ
สาขา	 สนับสนุนการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ในภาคการผลิต
และการบรกิาร	ส่งเสรมิการส่งออกและการท่องเทีย่วในตลาด
ใหม่	 ผลักดันมาตรการต่างๆ	 ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงาน	 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	พฒันาพืน้ทีใ่หม่เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม
และบริการที่ยั่งยืน
	 	 4.4	พฒันาทรพัยากรธรรมชาติ	สิง่แวดล้อม	และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ	 เน้นการพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	ปรับแผนการผลิตหรือ
พฤตกิรรมการบรโิภคเพือ่ลดผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเพือ่
ลดมลพษิ	ของเสยี	และควบคมุกจิกรรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต	 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติ	การจัดการความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันความหลาก
หลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อีกทั้งยังต้องพัฒนา
ขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
	 	 4.5	เสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกระดับ	เพื่อการ
บริหารจัดการที่ดีของประเทศ	 เร่งสร้างความสมานฉันท์ใน
สงัคมภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระ
มหากษตัรย์ิเป็นประมขุ	เพิม่ประสทิธภิาพการกระจายอ�านาจ
สู่ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 ความเป็นอิสระและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน	
พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคอร์รัปชันให้มีพลังในการ
พัฒนาการเมืองและนักการเมืองให้มีจริยธรรมที่ดี
	 จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น	คงจะท�าให้พอจะมองเห็น
ภาพสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย	 และแนวโน้มที่จะ
ก้าวต่อไปในอนาคต	จนกระทัง่มาถงึการวางแผนระยะยาวซึง่
จะออกมาเป็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ต่อไปในอนาคต	เมื่อเราทราบ
แนวทางในอนาคตของประเทศเช่นนี้แล้ว	ประชาชน	ชุมชน
หรอืธรุกจิต่างๆ	จงึควรยดึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาตเิป็นต้นแบบในการจดัท�าแผนกลยทุธ์ขององค์กรต่อไปใน
อนาคต	เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องของการวางแผนระยะยาว
ต่อไปในอนาคต
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