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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงที่มาและการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในรอบหนึ่งทศวรรษ นับแตเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 และทําการวิเคราะหบทบาทของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามแนวคิดสภาภาคประชาชน ในฐานะองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 258 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมี
หนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ต อ งให สภาที่ ปรึ กษาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ใหความเห็น กอ นพิ จารณาประกาศใช
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงาน
ที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
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ABSTRACT
This paper explains the background and operations of the National Economic and Social
Advisory Council (NESAC), Kingdom of Thailand over one decade since established in 2000 (B.E.
2543) and analyze it by Public Participation Council’s conceptual framework. According the
Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 (B.E. 2550), The NESAC shall have the duties of
giving advice and recommendations to the Council of Ministers on economic and social problems as
well as related laws. A national economic and social development plan and other plans as provided
by law shall obtain opinions of the National Economic and Social Advisory Council before they can
ทศพนธ นรทัศน. (2553, พฤษภาคม-สิงหาคม). หนึ่งทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับแนวคิด
สภาภาคประชาชน. วารสารสถาบันพระปกเกลา, 8(2), หนา 31-47.

-2be adopted and published. The composition, sources, powers and duties and operation of the
National Economic and Social Advisory Council shall be in accordance with the provisions of law.
There shall be an Office of the National Economic and Social Advisory Council being an agency
having independence in personnel administration, budget and other activities as provided by law.
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บทนํา
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถือกําเนิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 89 “เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
หมวดนี้ ใ ห รั ฐ จั ด ให มี ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ มี ห น า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแหง ชาติ แ ละแผนอื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ต อ งให ส ภาที่ ปรึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช องคประกอบที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงาน
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และเปนผลในทาง
ปฏิบัติเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 117 ตอนที่ 118ก วันที่ 19 ธันวาคม 2543 โดยมีผลใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือไดวาวันที่ 20 ธันวาคม 2543 เปนวัน
กอตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางเปนทางการ และครบรอบหนึ่งทศวรรษใน พ.ศ.
2553 บทความทางวิชาการนี้ จึงจะนําเสนอถึงแนวคิด การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ การดํา เนิ น งาน ผลการดํ า เนิ น งานของสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และ
บทวิเคราะหบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับแนวคิดสภาภาคประชาชน

แนวคิดการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) และกลายเปน
กระแสหลักที่แพรหลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ดังนั้น ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) จึงมีแนวคิดในการตรามาตรา 89 ที่
สําคัญ คือ ตองการใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่ใหความเห็นแกรัฐบาล ไมใชองคกรตัดสินใจหรือให
ความเห็นชอบ เปนองคกรสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และการใหความเห็นในการบริหารจัดการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยมีตัวแทนจากกลุม
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การเมืองและประเด็นกฎหมายที่รัฐบาลจะนํามาบังคับใชกับประชาชน (สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 37)
จากประมวลเอกสารสรุป ผลการประชุมระดมความคิ ด เห็ น เรื่องการจัด ตั้ งสภาที่ปรึก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, อางแลว: 37-39)
ไดกลาวถึงสรุปแนวคิดที่ไดจากขอหารือในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อยกรางมาตรา 89 จาก
การประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2540 ซึ่งสรุปแนวคิดและ
เจตนารมณการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดังนี้
(1) เจตนารมณ
1.1 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมไดเปนสภาของรัฐ เปนสภาของ
ประชาชนเปนเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน และการระดมความคิดจากคนทั่วประเทศ
1.2 ไมมีอํานาจในการตัดสินใจแทนรัฐ แตมีลักษณะเปนเพียงการใหคําปรึกษาโดย
โยงกับหลักการมีสวนรวมของประชาชน
1.3 จํ า เปน ตองมี สภาที่ ปรึก ษาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ เพราะประเด็น เรื่อง
เศรษฐกิจและสังคม (รวมถึงครอบคลุมถึงการเมือง) เปนเรื่องสําคัญสําหรับอนาคตของประเทศ
(2) แนวคิดในรูปแบบองคกรที่ไดจากขอหารือใน สสร.
2.1 หนาที่ ครอบคลุมการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
2.2 องคประกอบและรูปแบบองคกร ควรเปนสภาใหญ (Council) ตัวแทนองคกร
วิชาชีพมีขาราชการนอยที่สุดหรือไมมีเลย ยกเวนนักวิชาการประจํามหาวิทยาลัย
2.3 องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ ใหกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(3) ความซ้ําซอนกับองคกรเดิม
ไมซ้ําซอนกับสภาตางๆ ที่มีอยูเดิม (อาทิ สภาพัฒน สภาการศึกษา สภาวิจัย) เพราะ
สภาเดิมเปนองคกรฝายบริหารเพื่อการวางแผน สําหรับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
สภาตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญเพื่อใหคําปรึกษาโดยไมกาวกายไปในเรื่องการตัดสินใจ
สําหรับประเด็นแนวคิดเรื่องอํานาจหนาที่ องคประกอบและที่มาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ มีดังนี้
(1) อํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือการใหความเห็นเพื่อ
สะท อ นความต อ งการของประชาชน โดยไมมี อํ า นาจตั ด สิ น ใจ หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบ โดยแบ ง
ขอบเขตของอํานาจหนาที่เปน 2 ลักษณะ คือ
1.1 หนาที่ตองใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
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ข. ทิศทางและสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะ 20 ป
ค. แผนอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เช น แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห ง ชาติ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และนโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ง. การติดตามและประเมินผลแผนตางๆ ดังกลาวขางตน
1.2 หนา ที่ ใ ห คํ า ปรึก ษาและขอ เสนอแนะ (ถ ามี ) ในการดํา เนิ น การตามหมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา 71-มาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540) เชน ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมการติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล การใหขอคิดเห็นถึงปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งจัดทําประชาพิจารณในประเด็นปญหาเศรษฐกิจและสังคม
(2) องคประกอบและที่มาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรเปนองคกร
ถาวร เพื่อใหสามารถทําหนาที่และติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยาง
ตอเนื่อง และเปนองคกรที่ไมกอใหเกิดการแสวงหาอํานาจ หรือตําแหนงหนาที่โดยมีสมาชิกจํานวน
153 คน มาจากผูแทนกลุมอาชีพและผูแทนที่ไดรับการสรรหาจากประชาคมจังหวัดตางๆ ดังนี้
2.1 ผูแทนอาชีพซึ่งเปนกลุมโครงสรางตายตัว มีจํานวน 77 คน ประกอบดวย ตัวแทน
กลุมผูผลิตอุตสาหกรรมและบริการ ตัวแทนผูประกอบการพาณิชยกรรม และสถาบันการเงิน ตัวแทน
กลุมเกษตรกร และตัวแทนผูใชวิชาชีพอิสระ และองคกรเอกชน ตัวแทนกลุมอาชีพดังกลาวจะตองมี
กระบวนการทํางานที่เปนกิจจะลักษณะ และถาวรเพื่อใหความเห็นตางๆ สามารถเปนตัวแทนและ
สะทอนถึงความตองการของกลุมอาชีพอยางแทจริง การคัดเลือกตัวแทนของแตละกลุมอาชีพจะตองมี
ความโปรงใส และเปนที่ยอมรับของทุกฝายเพื่อไมใหเกิดปญหาการแบงกลุมภายในแตละกลุมอาชีพ
2.2 ผู แ ทนที่ มี ป ระสบการณ แ ละภาวะความเป น ผู นํ า สู ง ที่ ไ ด รั บ การสรรหาจาก
ประชาคมจังหวัดตางๆ ซึ่งเปนกลุมโครงสรางไมตายตัว มีจํานวน 76 คน โดยผูแทนจากประชาคม
จังหวัดตางๆ จะถูกจับฉลากออกไปและผูแทนคนเกาสามารถไดรับเลือกเขามาใหมไดอีก วิธีการสรร
หาผูแทนประชาคมจังหวัดจําเปนตองแตกตางจากกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งเปนผูแทนของแตละจังหวัดอยูแลว สําหรับประธานและรองประธานใหมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.3 วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ควรอยูในวาระคราวละ 3 ป และสมาชิกไมควรมีเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทน และเมื่อมีการประชุม
รัฐจะจายคาเบี้ยประชุมคาเดินทาง และคาที่พักใหเทานั้น
2.4 แนวทางการดํ า เนิ น ของสภาที่ป รึ ก ษาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ มีห นา ที่
พิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่องใหญๆ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีประสิทธิภาพและสามารถ
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สังคมแหงชาติ ควรไดแบงเปนคณะทํางานชุดเล็กๆ ในดานตางๆ และมีสํานักงานเลขานุการสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูประสานงานพรอมกันนั้นก็ควรมีเวทีระดมความคิดเห็นใน
ระดับจังหวัด เพื่อประมวลขอมูลและความเห็นในระดับพื้นที่ ความเห็นจากคณะทํางานชุดเล็กและ
จากเวทีระดมความคิดจะประมวลโดยสํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อเสนอใหกับที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดใหญที่จะเปนผูพิจารณาให
ฉันทามติตอไป การประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดใหญควรมีอยางนอยปละ
1-2 ครั้ง (จากแนวคิดนี้อนุมานไดวาสํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะตองมีบทบาทสําคัญในการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและประมวลความเห็นประเด็นดานเศรษฐกิจ
และสังคมในมุมมองและการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เพื่อเสนอตอสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาทํานองเดียวกับบทบาทและหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ—ผูเขียน)
2.5 หนาที่สํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการ
ทํางานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
เลขานุการฯ ไมควรมีหนาที่เฉพาะจัดการประชุมและทํารายงานการประชุมเทานั้น แตจะตองมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมขอบเขตงาน ดังตอไปนี้ (1) สรุปขอคิดเห็นของที่ประชุม
ทั้งความคิดเห็นสวนใหญและความคิดเห็นสวนนอย (2) ประมวลขอคิดเห็นและวิเคราะหถึงขอดี
ขอเสียของความคิดเห็นเหลานั้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสามารถสอด
ประสานความคิดเห็นของประชาชนใหไปในทิศทางเดียวกัน และ (3) สามารถใหขอมูลในเชิงเทคนิค
และวิชาการตลอดจนการตั้งประเด็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการระดมความคิดเห็นของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง หมดนี้ คื อ เจตนารมณ ที่ ม าและแนวคิ ด ในการจั ด ตั้ง สภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ที่ตองการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จนมีผูกลาวไววานี้คือ “สภาอุดมทัศน” ซึ่งจะทําหนาที่เปนกระจกเงาสะทอนปญหาอุปสรรค
การพัฒนาและใหขอเสนอแนะในทางนโยบายตอรัฐบาล (เจริญ คัมภีรภาพ, 2551:1) สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ จึ ง เป น องค ก รการมี ส ว นร ว มของประชาชน ตามแนวคิ ด ของ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่นําแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาผสมผสานกับประชาธิปไตย
ทางตรง โดยการใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552: 10)
มีผูกลาววาแนวคิดของการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น เลียนแบบมา
จากสภาเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งบัญญัติไวใน
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กรณีที่รัฐบาลรองขอสภาเศรษฐกิจและสังคมอาจใหความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐบัญญัติ รางรัฐกําหนด
หรือรางรัฐกฤษฎีกา รวมทั้งรางรัฐบัญญัติของสมาชิกรัฐสภาที่ไดเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคม
สมาชิกสภาเศรษฐกิจและสังคมคนใดคนหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหไปชี้แจงตอที่ประชุมของสภาใด
สภาหนึ่งเกี่ยวกับความเห็นของสภาเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอรางรัฐบัญญัติของรัฐบาลหรือรางรัฐ
บัญญัติของสมาชิกรัฐสภาที่ไดเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 70 รัฐบาลอาจขอความเห็นจากสภาเศรษฐกิจและสังคมในทุกปญหาที่มีลักษณะในทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมได แผนงานทุกแผนงานหรือรางรัฐบัญญัติทุกฉบับที่มีลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
หรือสังคมจะตองนําเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอความเห็น และมาตรา 71 องค ป ระกอบ
ของสภาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งหลักเกณฑในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”
พรรณราย ขันธกิจ (2548: 159-160) ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับสภาเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พบวา “บทบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสภาเศรษฐกิจและสังคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความชัดเจนกวาอํานาจหนาที่
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”

การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540
รัฐบาลในขณะนั้น (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี) ไดใหความสําคัญในการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 89 ที่กําหนดใหรัฐจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 วาจะเรงดําเนินการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถึงแมวารัฐธรรมนูญจะมิไดกําหนดระยะเวลาการจัดตั้งเอาไวก็ตาม
กระบวนการในการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเริ่มตนตั้งแตวันนั้นเปนตนมา
(สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 35) และเริ่มเดนชัดขึ้นเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2542 รัฐบาล (นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี) มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2542 เรื่อง
แตง ตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การจั ด ตั้ง สภาที่ ปรึ ก ษาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ ประกอบดว ย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 ทาน ที่เปนตัวแทนบุคคลจากกลุมสาขาอาชีพตางๆ อาทิ กลุมภูมิปญญา
ชาวบาน สถาบันสันติศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย สภาทนายความ นักกฎหมายมหาชน กลุมผูหญิงกับ
การเมือง รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม เปนประธาน
คณะกรรมการ และนางสาวพรรณราย ขันธกิ จ เปนกรรมการและเลขานุก าร ทําหนาที่พิจารณา
กําหนดรูปแบบองคกรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหมีบทบาทหนาที่สอดคลองตาม
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สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และความสัมพันธกับรัฐบาล (สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 37) ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับตนแบบขึ้น เพื่อเปดรับฟงความคิด เห็นจากประชาชนทั่วไป และนํามาปรับปรุง
ใหเปนพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามความตองการของประชาชน
อย า งแท จ ริ ง ในที่ สุ ด พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2543 เปนตน
มา (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)
เมื่อเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดถูก
ยกเลิก แมวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่ไดถูก
ยกเลิกไปแลวก็ตามแตสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีกฎหมายรองรับอีกชั้นหนึ่ง คือ
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ดังนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จึงยังคงทําหนาที่ตอไป (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2552: 12)
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 258 ก็ไดบัญญัติใหมีสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในรัฐธรรมนูญอีก ความวา "มาตรา 258 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แ ละแผนอื่นตามที่ก ฎหมายบัญญัติตอ งให สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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ความหมายของตราสัญลักษณ

ตราสัญลักษณของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความหมายดังนี้ (สํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ก: 484) (1) พลังของประชาชนที่เปนแกนกลางในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีภาพคนอยูในรูปหัวใจชูมือแสดงพลังบนพื้นสีทองซึ่งแสดงถึงความเจริญรุงเรือง
(2) กระบวนการพัฒนาประเทศที่เปนพลวัตนําความเจริญมาสูประเทศแทนดวยภาพธงไตรรงคที่พริ้ว
หมุนจากฐานรากไปสูยอดแหลมในรูปทรงของสถาปตยกรรมแบบไทย และ (3) ภาพรวมของ
สัญลักษณจะอยูในเสนกรอบทรงดอกบัวที่สื่อถึงความเปนธรรมที่ค้ําจุนสังคมไทย โดยมีความหมาย
แห ง สี ต ราสั ญ ลั ก ษณ ดั ง นี้ (1) สี ท อง แสดงถึ ง ความเจริ ญ ความรุ ง เรื อ ง ความขลั ง และความ
ศักดิ์สิทธิ์ (2) สีน้ําเงิน สีขาวและสีแดง เปนสีของธงชาติไทย อันหมายถึง ประเทศไทย และ(3) สีเทา
แสดงถึงความมีเสรีภาพ

องคประกอบของสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บัญญัติใหสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 99 คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่
เปนตัวแทนของกลุมในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฐานทรัพยากร และผูทรงคุณวุฒิ ตามจํ านวนที่
กํ า หนดไว ใ นบั ญ ชี ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ พ.ศ. 2543
ประกอบดวย
1. กลุมในภาคเศรษฐกิจ จํานวน 50 คน
1.1 การผลิตดานการเกษตร เชน การทํานา การทําไร การทําสวน การเลี้ยงสัตว การเพาะ
ขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช และสัตวการประมง การแปรรูปสินคาเกษตรชุมชน หรืองานเกษตรกรรม
อื่น ๆ จํานวน 16 คน
1.2 การผลิตดานการอุตสาหกรรม เชน การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิด หรือยอยหิน การ
ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุงหม เครื่องหนัง การผลิตไม เฟอรนิเจอร กระดาษ การผลิต
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เครื่องประดับ โลหะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ ยานยนต และอะไหล เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณ หรือการผลิต อุตสาหกรรมอื่นๆ จํานวน 17 คน
1.3 การผลิตดานการบริก าร เช น กิจการดานการคมนาคม การขนสง การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การนํ า เข า - ส ง ออก การค า สิ น ค า เกษตรและสิ น ค า
อุตสาหกรรมภายในประเทศ การทองเที่ยว การบริการทางกฎหมาย การบริการทางบัญชี การบริการ
ทางสถาปตยกรรม การบริการทางวิศวกรรม การกอสราง การกีฬา และนันทนาการ ศิลปนและนัก
ประพันธ ขาราชการ ธุรกิจรานอาหาร สื่อมวลชนหรือการบริการอื่นๆ จํานวน 17 คน
2. กลุมในภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 49 คน
ก. กลุมในภาคสังคม จํานวน 19 คน
2.1 การพัฒนาชุมชน จํานวน 2 คน
2.2 การสาธารณสุข จํานวน 2 คน
2.3 การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จํานวน 4 คน
2.4 การพัฒนาและสงเคราะหคนพิการ จํานวน 2 คน
2.5 การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและผูสูงอายุ จํานวน 4 คน
2.6 การพัฒนาแรงงาน จํานวน 4 คน
2.7 การคุมครองผูบริโภค จํานวน 1 คน
ข. กลุมในภาคฐานทรัพยากร จํานวน 16 คน
2.8 ฐานทรั พ ยากร เช น ที่ ดิ น ป า ไม แหล ง น้ํ า ลุ ม น้ํ า ทะเล อากาศ หรื อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 10 คน
2.9 การพัฒนาระบบการเกษตร จํานวน 4 คน
2.10 การพัฒนาระบบการอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน
2.11 การพัฒนาระบบการบริการ จํานวน 1 คน
3. กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน

วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ อํานาจหนาที่และบทบาท
1. วิสัยทัศน (Vision) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ "องคกรแหงปญญา ให
คําปรึกษา สะทอนปญหาจากประชาสูรัฐ" (มติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในคราวการ
ประชุม นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551)
2. เปาหมายในเชิงคุณคา คือ “อิสระ เที่ยงธรรมและเปนที่ยอมรับ”

-103. พันธกิจ คือ “จัดทําขอเสนอแนะนโยบายที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ และมองการณไกลตอ
คณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและการมีสวนรวม เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ และความ
ผาสุกของประชาชน”
4.
อํ า นาจหน าที่ ข องสภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห งชาติ ตามบทบัญ ญั ติข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 258 บัญญัติใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญญาตางๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคมรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ต อ งให ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ใ ห ค วามเห็ น ก อ นพิ จ ารณา
ประกาศใช และพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 บัญญัติใหสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ (1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2) ให
ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเสนอ
แผนนั้นตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอนพิจารณาประกาศใช (3) ใหคําปรึกษาหรือ
ความเห็ น ในเรื่ อ งใดๆ ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น สมควรและขอรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ
ประกอบการ พิจารณา กําหนดนโยบาย ในเรื่องนั้น ซึ่งอาจกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปน
ส ว นรวม (4) พิ จ ารณาศึ ก ษาและจั ด ทํ ารายงานเป น ข อ เ สนอแนะต อคณ ะรั ฐ มนตรี
ในเรื่องที่เห็นสมควรกําหนด เป นแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย ดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และ (5) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลใด เพื่อทําการศึกษา
หรือดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่ง ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ความเห็น
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีตองจัดทําเปนรายงานแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิก ทุกฝายที่เสนอความเห็น ทั้งในทางสนับสนุนและคัดคานพรอมทั้งเหตุผล
และขอดีขอเสีย หรือผลกระทบ ของแนวทางการดําเนินการ ตามความเห็นที่เสนอ และเปดเผยให
สาธารณะชนทราบ เมื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาขอเสนอแนะแลว ใหรายงานผลการพิจารณาหรือผล
การดําเนินการ เสนอตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติและเปดเผยเหตุผลใหสาธารณชน
ทราบดวย
5. บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย (1) พัฒนากระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน (2) เปนเวทีสะทอนปญหาสาธารณะ ลดปญหาความขัดแยงในสังคม (3)
พัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมการรวมกลุมใหกับภาคประชาชน (4) กระตุนใหประชาชนมีสํานึก
รวมรับผิดชอบตอสั งคม (5) เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหการกําหนดนโยบายพัฒนาประเทศของ
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สมดุลและยั่งยืน (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551)
ในระหวางที่ยังไมมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
258 ก็ยังไมเปนที่แนชัดวา “พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 มี
บทบั ญ ญั ติ ใ ดที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย หรื อ ไม ”
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ 1) ไดใ หค วามเห็ น ต อ ประเด็ น นี้ว า อยู ใ นอํา นาจหน าที่ ข องศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะเป น องค ก รวิ นิ จ ฉั ย ประกอบกั บ การให ค วามเห็ น ในป ญ หาข อ กฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เปนการใหความเห็น
ในปญหาขอกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ หรือตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ปญหาขอกฎหมายนั้นจะตองมีขอเท็จจริงเกิดขึ้นแลว และหนวยงานของรัฐแหงนั้นเห็นวาปญหาขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงนั้น เปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายได สําหรับขอ
หารือในประเด็นนี้เปนปญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. 2543 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งยังไมมีขอเท็จจริงเกิดขึ้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) จึงไมอาจรับไวพิจารณาได (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
2552)

ความตางระหวางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับสภาพัฒน
เนื่องจากชื่อของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา “สภาพัฒน” นั้น มีความคลายคลึงกันมากและ
โดยที่สภาพัฒนมีระยะเวลาในการกอตั้งมายาวนานมากกวา 60 ป สาธารณชนจึงมักจะเขาใจวาเปน
องคกรเดียวกัน พรรณราย ขันธกิจ (2548: 157-158) ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหนาที่ของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 และบทบาทและ
หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 ดังแสดงในตารางที่ 1
บทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใน
ปญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ
(2) ใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(1) เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตอคณะรัฐมนตรี
(2) พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กับขอเสนออื่นๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวทํา

-12บทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษา
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความเห็นเสนอตอคณะรัฐมนตรี
สังคมแหงชาติ และแผนอื่นตามมาตรา 14 รวมทั้ง
แผนอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเสนอแผนนั้นตอ (3) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่นายกรัฐมนตรี
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกอน
ขอใหพิจารณา
พิจารณาประกาศใช
(4) จัดใหมีการประสานงานระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ ทั้งในดานการจัดทําแผนงานและ
โครงการพัฒนาและในดานการปฏิบัติงานตาม
แผน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบบทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พรรณราย ขันธกิจ (อางแลว: 159) ไดสรุปไววา “บทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีความใกลเคียงกัน หรืออาจจะกลาวไดวา ทั้งสององคกรมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกัน
หลายประการ ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการ จึงควรจะไดพิจารณาแกไขปรับปรุง
ใหการแสดงบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิรูปการเมืองที่อาจจะตองแกไข
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521”
จากรายงานประจําป 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(2552:65) ได ร ะบุ ว า คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ได ใ ห ค วามเห็ น ต อ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 296 เรื่อง เรื่อง เปนเรื่องดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนงานดานโครงสรางพื้นฐาน
และรัฐวิสาหกิจ งานเพิ่มขีดความสามารถ เศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณมากที่สุด จํานวน 157
เรื่อง คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมาเปนความเห็นดานสังคม ดานการศึกษา สาธารณสุข การคุมครอง
ทางสังคม แรงงาน และการพั ฒนาชุมชน จํานวน 74 เรื่อง คิ ดเปนรอยละ 25.0 และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 65 เรื่อง คิดเปนรอยละ 21.9
ดาน
1. ดานเศรษฐกิจ (งานดานโครงสรางพื้นฐานและรัฐวิสาหกิจ
งานเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ เศรษฐกิ จ การคลั ง และ
งบประมาณ)
2. ดานสังคม (งานดานการศึกษา สาธารณสุข การคุมครอง

จํานวน (เรื่อง)
157

รอยละ
53.1

74

25.0

-13ดาน
ทางสังคม แรงงาน การพัฒนาชุมชน และอื่นๆ)
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวน (เรื่อง)

รอยละ

65
296

21.9
100.00

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละการใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2552
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552:65)

ผลการดําเนินงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 เริ่มทําหนาที่อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2544 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 76ง) ในคราวประชุมสภาครั้งแรก
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดประชุมคัดเลือกประธานสภา และรอง
ประธานสภา 2 คน คือ นายอานันท ปนยารชุน เปนประธานสภา นายชุมพล พรประภา เปนรอง
ประธานสภา คนที่ 1 และรศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค เปนรองประธานสภา คนที่ 2 ทั้งนี้ สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547
การดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานตางๆ
จํานวนทั้งสิ้น 82 คณะ แบงเปนคณะทํางานประจํา 14 คณะ คณะทํางานเฉพาะกิจ 68 คณะ ตลอด
ระยะเวลา 3 ป ของการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2544 ถึงเดือนสิงหาคม 2547 และชวงระยะเวลาในระหวางการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 นั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีไปจํานวนทั้งสิ้น 110 เรื่อง (สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ก: 35)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 เริ่มทําหนาที่อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 72ง) ในการประชุมครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2548 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ไดคัดเลือก รศ.ดร.โค
ทม อารียา เปนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นายสุธรรม จิตรานุเคราะห เปน
รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คนที่ 1 และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ เปนรอง
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คนที่ 2 ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ชุดที่ 2 ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 การดําเนินงานของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ได มีการแตงตั้ งคณะทํางานประจํา จํา นวน 12 คณะ
คณะทํางานสนับสนุน จํานวน 4 คณะ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ก:
37)

-14เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (ชุดที่ 2 พ.ศ. 2548-2552)ไดแถลงผลการดําเนินงานของสมาชิกฯ ชุดที่ 2 ที่ไดดําเนินงานมา
เปนระยะเวลา 3 ป ของการดํารงตําแหนงตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 และชวง
ระยะเวลาในระหวางการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 3 นั้น สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ไดเสนอความเห็นใหกับรัฐบาลที่ผานมาทั้งหมด 140 เรื่อง
ซึ่งมีประมาณรอยละ 90 ที่รัฐบาลเห็นดวยกับขอคิดเห็น แตนําไปปฏิบัติและเปนนโยบายของรัฐบาล
ทั้งหมดหรือไมขึ้นอยูกับรัฐบาลเปนผูพิจารณา ทั้งนี้เรื่องสําคัญๆ ที่ไดเสนอใหรัฐบาล เชน โครงการ
รถไฟฟา 5 เสนทาง ทิศทางระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศไทย ยุทธศาสตรการเตรียม
ตัวของประเทศไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลา 10 ป ขางหนา เปนตน นอกจากนี้ได
กลาวเพิ่มเติมวา ที่ผานมารัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังรับฟงความเห็นของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยูมาก และมีการลดขั้นตอนใหมีความกระชับขึ้น เพื่อใหเรื่องที่เสนอไป
ไดรับทราบและพิจารณา (สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น, 2552)

เสียงสะทอนจากประชาชน
จากรายงานการศึกษา เรื่อง “คุณภาพสังคมของประเทศไทย” ของสถาบันพระปกเกลา ซึ่ง
เปนการศึกษาเชิงประจักษ มีตัวชี้วัดชัดเจนตามหลักวิชาการ เก็บขอมูลระหวางวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 10
พฤศจิกายน 2552 กลุมตัวอยางจํานวน 1,200 คน กระจายอยูในทุกชวงอายุ ระดับการศึกษา เพศ
สถานภาพ และศาสนา โดยมีการสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนตอองคกรอิสระหรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ พบวา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (กสม.) เปนสององคกรที่สอบตกในสายตาประชาชน (คะแนนไมผานเกณฑ รอยละ 50)
(กรุงเทพธุรกิจ, 2552) แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะยังตองสรางผลงานและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัย
เรื่อง “การสรางประสิทธิภาพประชาคมสื่อและอาสาสมัครประชาสัมพันธ” (กําพล รุจิวิชชญ, 2552:
ช) ที่วา “...การประชาสัมพันธภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังไมทั่วถึง
วิธีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สามารถสรุปได 3 ขั้นตอน คือ (1) ตองใหคนคุนชื่อนี้เสียกอน โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ที่
เปนที่นิยมของประชาชน เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ (2) ภายหลังจากที่ประชาชนมี
ความคุนเคยกับชื่อเรียกในขั้นที่ 1 แลวในขั้นที่ 2 คอยพวงภารกิจสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สั้นๆ เขาไปเปนการเปดทางแนะนําเบื้องตน และ (3) ใหรายละเอียดมากขึ้น อาจเปนการให
ขอมูลในรูปของสารคดี เปนบทความผานสื่อหรือบทความทางหนังสือพิมพ ซึ่งจะทําใหคนเขาใจมาก
ขึ้น อาจจัดเวทีชาวบาน หรือการประชุมสัมมนาสื่อ หรือผูนําในพื้นที่เพื่อนําขาวสารของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปสูประชาชน…”
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ใหมีความแข็งแกรงในมุมมองของภาคประชาชน การใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาส
ขององคกรที่มีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552
ข:88) เชน การเปนองคกร “สภาภาคประชาชน” และกําหนดจุดยืนขององคกรในใจของประชาชน
และสั ง คม (Positioning) ให ชั ด เจนว า สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ควรจะยื น อยู ที่
ตําแหนงใดในใจของประชาชน เชน การเปนองคกรแรกที่ประชาชนจะนึกถึงเมื่อตองการสะทอน
ปญหาสาธารณะ ความเดือดรอน และเสนอแนวทางแกไขปญหาในเชิงนโยบายสาธารณะ (Public
Policy) ไปยังรัฐบาล การเปนองคกรที่เปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนในสังคมสามารถ
เขาถึงไดงาย รวมขับเคลื่อนกระบวนการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมรับรูและติดตามผล (สํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ข:89) การขับเคลื่อนการสรางโครงขายความรวมมือ
กั บ สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ทุ ก จั ง หวั ด และประชาคมสื่ อ และอาสาสมั ค ร
ประชาสัมพันธของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในทุกภูมิภาคของประเทศให
ความเขมแข็งและยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญตอการสรางเครือขายการมี
สวนรวมภาคประชาชนในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเกิดสภาพใน
การแสดงความคิ ด เห็ น และแนวคิ ด อั น หลากหลายอั น เป น พื้ น ฐานของสั ง คมประชาธิ ป ไตย
(Democratic Pluralism) การปลอดจากอํานาจปกครองทางการเมือง (Bureaucratic Control) เกิดการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) เพิ่มโอกาสใหสาธารณะและชุมชนไดมีอํานาจในการบริหารจัดการ
และควบคุ ม ชี วิ ต ตนเองโดยตนเองเพื่ อ ตนเองมากขึ้ น (สถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึ ก ษาแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551: 193) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด "Wisdom of Crowds" หรือ "ปญญา
มหาชน" ของซอโรวิกกี้ เจมส (Surowiecki, James) (2004:3) ที่วา “...ภายใตสถานการณที่เหมาะสม
กลุมจะมีความฉลาดอยางเดนชัด และบอยครั้งที่จะฉลาดกวาคนที่ฉลาดที่สุดในกลุมของพวกเขา กลุม
โดยรวมไมจําเปนตองถูกบดบังโดยคนที่ฉลาดสุดๆ เพื่อที่จะทําใหกลุมฉลาดได ถึงแมวา คนสวนใหญ
ในกลุมจะไมใชคนที่รูมากหรือมีเหตุมีผล แตพวกเขาทั้งหมดก็ยังสามารถมีการตัดสินใจโดยรวมที่
ถูกตอง (อยางชาญฉลาด) ได หรือการตัดสินใจที่ไมสมบูรณนั้นเมื่อนํามารวมกัน อยางเหมาะสม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความฉลาดโดยรวมก็จะกลายเปนความปราดเปรื่องได...”
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ ในการระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนจึงเปน Wisdom of Crowds ที่
จะนําไปสูการจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) จากภาค
ประชาชนอยางแทจริง ถือเปนกาวยางสําคัญของประชาธิปไตยแบบเต็มใบในสังคมไทย ดังที่ ธวัชชัย

-16อนุพงศอนันต (2551) กลาววา “…Wisdom of Crows อาจจะกลายเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยเติบโตขึ้นในประเทศเผด็จการได โดยอาศัยศักยภาพของอินเทอรเน็ต
และชุมชนยอยๆ ที่วางบนเครือขายความสัมพันธเหลานี้ Wisdom of the Crowds กําลังจะมาเปลี่ยน
โฉมหนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกเราแลว เร็วๆ นี้”
แมวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนําเว็บไซตมาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
และรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจากภาคประชาชนมาตั้งแต พ.ศ. 2544 แตการดําเนินงานดังกลาวก็ยัง
ไมอาจถือไดวาประสบความสําเร็จและกาวทันเทคโนโลยีมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่
เครือขายสังคม (Social Network) กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงประชาชน องคกรตางๆ มีการ
นําเว็บไซตเครือขายทางสังคมมาเปนเครื่องมือหนึ่งในการดําเนินงานขององคกร เชน องคกรกาชาด
แหงสหรัฐอเมริกา (American Red Cross--www.redcross.org) ไดมีการนําเครือขายทางสังคมมาใช
งาน คือ www.facebook.com/redcross/, twitter.com/redcross/, www.youtube.com/user/AmRedCross,
www.flickr.com/groups/americanredcross/ และ http://blog.redcross.org ทําใหองคกรสามารถระดม
ทุนบริจาดชวยเหลือผูประสบภัยในเหตุการณตางๆ ไดเปนจํานวนมาก
ดังนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงควรจัดตั้งคณะทํางานมาศึกษา กํากับ
ดูแลและดําเนินงานดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเครื่องมือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ทั้งในสวนของการสื่อสาร ประชาสัมพันธองคกร การสรางเครือขาย การรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ การสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) เพราะพลังแหงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจะทําใหชองวางของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับประชาชนลดต่ําลง

บทวิ เ คราะห บ ทบาทของสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ กั บ แนวคิ ด สภา
ภาคประชาชน
จากเจตนารมณของการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ระบุไวอยางชัดเจน
วา “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมไดเปนสภาของรัฐ เปนสภาของประชาชนเปนเรื่อง
ของการมีสวนรวมของประชาชน และการระดมความคิดจากคนทั่วประเทศ” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ อานันท ปนยารชุน ที่วา “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสภาภาคประชาชน...
เปนองคกรสะทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยมิใชเปนองคกรตอรองผลประโยชนของบุคคลใด
มิ ใ ช เ ป น สภาการเมื อ ง ไม มี ฝ า ยรั ฐ บาล ฝ า ยค า น สภานี้ จึ ง มี อ ยู ฝ า ยเดี ย ว คื อ ฝ า ยประชาชน…”
(พรรณราย ขันธกิจ, 2548: คํานิยม)
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในคราวบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ" ในการประชุมของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ไดกลาววา “ปจจุบันประเทศ
ไทยมีความบกพรองและออนแอเชิงนโยบายสาธารณะ จนถือเปนโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งการจะมีนโยบาย

-17สาธารณะที่ดี และขับเคลื่อนอยางสัมฤทธิผลจําเปนตองอาศัยหลักการที่เรียกวา "สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา" หมายถึงตองพึ่งพาสวนประกอบของ 3 มุม คือ ความรู การมีสวนรวม และอํานาจทางการเมือง
"หากขาดมุมหนึ่งมุมใดไปการดําเนินนโยบายจะไมสามารถเขยื้อนไปได ตอนรางรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2540ได คํานึง ถึ งส ว นนี้แ ล ว โดยใหสํานั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คม
แหงชาติ (สศช.) เปนผูดูแลดานความรู สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดูในดานสังคม สวน
รัฐบาลดูอํานาจทางการเมือง..." (มติชนรายวัน, 2548)
จากแนวคิ ด “สามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภูเ ขา”
สามารถนํ า มาวิ เ คราะห ร ว มกั บ แนวคิ ด สภา
ภาคประชาชน ไดดังนี้

สภาพแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อํานาจทางการเมือง

รัฐบาล
สอบ
ถาม
ความ
เห็น

ผูแทน
ภาคเศรษฐกิจ

เสนอ
ความ
เห็น

ผูแทน
ภาคสังคมและฐานทรัพยากร

ผูทรงคุณวุฒิ

สมาชิกผูแทนเชิงพืน้ ที่ (แตละจังหวัด)
ภาคประชาชน

ความรู

การมีสวนรวม

สภาภาคประชาชน
แผนภาพแบบจําลองสภาภาคประชาชน

-18จากแบบจําลองสภาภาคประชาชน สามารถนํามาวิเคราะหบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ในฐานะสภาภาคประชาชน ไดวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี
ลักษณะที่ใกลเคียงกับการเปนสภาภาคประชาชนมาก ยังขาดองคประกอบที่สําคัญ คือ (1) การมีผูแทน
ในเชิงพื้นที่ครบทุกจังหวัด (2) ผูแทนกลุมอาชีพ หรือวิชาชีพ ยังไมสามารถเปนตัวแทนและสะทอน
ความตองการของกลุมอาชีพอยางแทจริง การคัดลือกตัวแทนของแตละกลุมอาชีพ ยังมีความเคลือบ
แคลงวาขาดความโปรงใสและไมเปนที่ยอมรับของทุกฝาย กอเกิดปญหาการแบงแยก หรือแตกแยก
ภายในแตละกลุมอาชีพ หรือวิชาชีพ
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในสวนของกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตาม
เจตนารมณเมื่อแรกจัดตั้งองคกรโดยใหมีผูแทนทั้งจากกลุมอาชีพ วิชาชีพและผูแทนที่ไดรับการสรร
หาจากประชาคมจังหวัดตางๆ มีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส ปองกันบุคคล หรือกลุมบุคคลในการ
ใชเงินเขาสูตําแหนง หรือการจัดตั้งกลุมองคกรที่ไมมีการดําเนินงานอยางแทจริง สงผูแทนเขามาสู
กระบวนการคัดเลือกกันเองเพื่อเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ อาจจะเปด
กวางใหประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกไดโดยไมตองสังกัดกลุมหรือองคกร
หนึ่งทางเลือกที่นาจะเปนไปไดก็คือ การใหสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มาจากประธาน/นายกของสภาวิชาชีพ/อาชีพตางๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฐานทรัพยากรและ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาทิ สภาเกษตรกร (ที่ กํ า ลั ง จะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ) สภาหอการค า แห ง ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาการศึ ก ษา คุรุสภา แพทยสภา สภาทนายความ สภาวิจัย
แหงชาติ สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง ฯลฯ ทั้งนี้
หากกลุมอาชีพ หรือวิชาชีพใดยังไมมีสภา หรือองคกรที่เดนชัดก็ใหมีกระบวนการเลือกกันเองที่
เปนไปอยางสุจริต โปรงใส เพื่อใหไดผูแทนของกลุมวิชาชีพ/อาชีพนั้นอยางแทจริง

กาวตอไปของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายอานันท ปนยารชุน ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.
2544-2547) เคยกลาวไววา “...การดําเนินงานอยางเปนอิสระขององคกรนี้เปนสิ่งสําคัญมาก ในอนาคต
ความเปนอิสระของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองมีความชัดเจน เพราะสภาแหงนี้
มีองคประกอบมาจากกลุมและองคกรตางๆ ที่มาจากภาคประชาชนโดยตรง ดังนั้น การดําเนินงานจึง
ไมควรตกอยูใตรมเงาของนักการเมือง นักธุรกิจ หรือกลุมผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหากสมาชิก
(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ทั้ง 99 คน ไมเปนนายของตัวเองแลว สมาชิกก็จะไม
สามารถทําหนาที่เปนประโยชนตอประชาชนและสังคมได

-19องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตองทําใหประชาชนมีความมั่นใจในสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถสะทอนปญหาจากภาคประชาชนไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น
ยุติธรรม เปนกลางและโปรงใส ในขณะเดียวกันก็จะตองไดรับความไววางใจจากรัฐบาลวาสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอคําปรึกษาอยางอิสระ ปราศจากอคติและอิทธิพลทางการ
เมือง เมื่อรัฐบาลมั่นใจในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มากขึ้น การใหคําปรึกษาของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็จะมีความนาเชื่อถือซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจของรัฐบาลที่ดี
และมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานจะตองมีความเปนเอกภาพในดานตางๆ ยกเวนเอกภาพทางดาน
ความคิดที่ควรมีความหลากหลาย ทําอยางไรความคิดจึงจะไปดวยกันได และสามารถผสมผสานกัน
ไปในทางเดียวกันได ในการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทุกครั้ง จะเปนการ
ประชุมแบบเปดเผย สื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนสามารถเขามาฟงการประชุมไดและไมมีการประชุม
ลับ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เอง
เพราะประชาชนสามารถรูวา เราทําอะไรอยู และสิ่งที่เราพูดอาจกระตุนใหประชาชนคิดเพิ่มเติม ซึ่ง
เปนการอาศัยกันและกัน และผลักดันใหเปนระบบเครือขายมากขึ้น
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มิใชเพียงการ
ตอบสนองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. 2543 เทานั้น แตหมายรวมถึงความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใหกาวสูการบริหารที่
โปรงใสมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ ดํารงรักษาและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต” (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก:
3)
ผูเขียนเห็นวานี้คือแนวทางและทิศทางที่ควรจะกาวตอไปของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกลาวคือการเปนสภาภาคประชาชนอยางแทจริง และจะตองสรางระบบความสัมพันธ
กับองคกรในฝายบริหารที่เหมาะสมเพื่อไมใหสูญเสียความเปนอิสระในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของวัชรา ไชยสาร (2550: 49) ที่วาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองสราง
ความสัมพันธและการเชื่อมโยงกับภาครัฐและองคกรที่มีอํานาจทางปกครองที่เหมาะสม มีวัฒนธรรม
หรือวิถีปฏิบัติเฉพาะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ “ถวงดุล” ระหวางอํานาจรัฐ
กับอํานาจประชาสังคมที่จะนําไปสู “ภาวะดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม” ตามความ
ตองการของประชาชนและผลัก ดันให มีการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี สวนรวมและการพัฒ นา
ประเทศที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ผูเขามาเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองอุทิศ
ตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน ดังคํากลาวของ ศาสตราจารย ดร. วิษณุ เครืองาม อดีตเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเคยกลาวไววา “…การมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะมาชวยเสริมใน
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บัญชาและไมใชเรื่องของภาครัฐทํากันอยางที่เคยทํา...ประการสําคัญคือความรูความสามารถ การอุทิศ
ตนและการครองตัวของผูเปนสมาชิกสภาซึ่งจะตองเปนแบบอยางสรางแบบธรรมเนียมแกสมาชิกสภา
ที่จะมีมาในวาระตอๆ ไป เพราะในที่สุดสภานี้ หรือสภาไหนก็ตามยอมหนีไมพนพระพุทธวจนะที่วา
เนสา สภา ยัต ถะ นะ สัน ติ สันโต คนดีไ มมีในที่ชุมนุ มใด ชุมนุมนั้ นหาควรไดชื่อวา เปนสภาไม”
(สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 9)
ในป พ.ศ. 2553 เปนปที่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 3 ไดเขามารับ
หนาที่สืบตอจากสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ
2553 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอน พิเศษ 18ง วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 หนา 37-41) ซึ่ง
จะตองติดตามผลการดําเนินงานกันตอไป

บทสงทาย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในทศวรรษหนาจะตองแสดงบทบาทและจุดยืนใน
ฐานะสภาภาคประชาชนที่เดนชัด เปนองคกรที่ประชาชนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมไดโดยงายใน
ระดับที่ประชาชนสามารถถือไดวานี้คือสภาของภาคประชาชนอยางแทจริง เปนองคกรที่สามารถทํา
หนาที่และติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐและนโยบายรัฐบาลไดอยางตอเนื่อง และเปนองคกรที่ไมกอใหเกิดการแสวงหาอํานาจ หรือ
ตําแหนงหนาที่ การเขาสูตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของบุคคล จะตอง
สามารถเปนตัวแทนและสะทอนถึงความตองการของกลุมอาชีพอยางแทจริง การคัดเลือกตัวแทนของ
แตละกลุมอาชีพจะตองมีความโปรงใส และเปนที่ยอมรับของทุกฝายเพื่อไมใหเกิดปญหาการแบงกลุม
ภายในแตละกลุมอาชีพตามเจตนารมณการกอตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตาม
บทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 10
ที่บัญญัติไววา “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนองคกรสะทอนปญหาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมิใชเปนองคกรเพื่อตอรองผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด”
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หมายเหตุ: บทความนี้เปนงานเขียนจากการทบทวนวรรณกรรม ประสบการณและความคิดเห็นทางวิชาการสวนตัว
บุคคลของผูเขียน อันเปนเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 45 และมาตรา 50
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการแกผูอานเทานั้น ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับหนวยงาน
ที่ผูเขียนปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงาน

