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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงที่มาและการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในรอบหนึ่ง
ทศวรรษ นับแตเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 และทําการวิเคราะหบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตามแนวคิดสภาภาคประชาชน ในฐานะองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
258 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ให มี สํ า นั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เ ป น หน ว ยงานที่ เ ป น อิ ส ระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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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 be 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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-2บทนํา
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถือกําเนิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
หมวด 5 แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รัฐ มาตรา 89 “เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การตามหมวดนี้ ใ หรั ฐ จัด ให มี
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตองให
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช องคประกอบที่มา อํานาจหนาที่
และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และเปนผล
ในทางปฏิบัติเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 117 ตอนที่ 118ก วันที่ 19 ธันวาคม 2543 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือไดวาวันที่ 20 ธันวาคม 2543 เปนวันกอตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติอยางเปนทางการ และครบรอบหนึ่งทศวรรษใน พ.ศ. 2553 บทความทางวิชาการนี้ จึงจะนําเสนอถึงแนวคิด
การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ และบทวิ เ คราะห บ ทบาทของสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ กั บ แนวคิ ด สภา
ภาคประชาชน

แนวคิดการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แนวคิ ด กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนเป น กลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) และกลายเปนกระแสหลักที่
แพรหลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ดังนั้น ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) จึงมีแนวคิดในการตรามาตรา 89 ที่สําคัญ คือ ตองการใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่
ให ค วามเห็น แกรัฐ บาล ไมใชองคกรตัดสินใจหรือ ใหค วามเห็นชอบ เปน องคกรสนั บสนุนการมีสวนร วมของ
ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการใหความเห็นในการบริหารจัดการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ โดยมีตัวแทนจากกลุมอาชีพตางๆ ที่หลากหลายมารวมใหขอคิดเห็นทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเห็น
เกี่ยวกับการเมืองและประเด็นกฎหมายที่รัฐบาลจะนํามาบังคับใชกับประชาชน (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2544ก: 37)
จากประมวลเอกสารสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, อางแลว: 37-39) ไดกลาวถึงสรุปแนวคิดที่ไดจาก
ขอหารือในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อยกรางมาตรา 89 จากการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2540 ซึ่งสรุปแนวคิดและเจตนารมณการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดดังนี้
(1) เจตนารมณ
1.1 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมไดเปนสภาของรัฐ เปนสภาของประชาชนเปน
เรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน และการระดมความคิดจากคนทั่วประเทศ
1.2 ไม มีอํา นาจในการตัดสิ น ใจแทนรัฐ แต มีลั กษณะเป นเพี ย งการใหคํ าปรึ กษาโดยโยงกั บ
หลักการมีสวนรวมของประชาชน

-31.3 จําเปนตองมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพราะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและ
สังคม (รวมถึงครอบคลุมถึงการเมือง) เปนเรื่องสําคัญสําหรับอนาคตของประเทศ
(2) แนวคิดในรูปแบบองคกรที่ไดจากขอหารือใน สสร.
2.1 หนาที่ ครอบคลุมการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
2.2 องค ป ระกอบและรู ป แบบองค ก ร ควรเป น สภาใหญ (Council) ตั ว แทนองค ก รวิ ช าชี พ
มีขาราชการนอยที่สุดหรือไมมีเลย ยกเวนนักวิชาการประจํามหาวิทยาลัย
2.3 องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ ใหกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(3) ความซ้ําซอนกับองคกรเดิม
ไมซ้ําซอนกับสภาตางๆ ที่มีอยูเดิม (อาทิ สภาพัฒนฯ สภาการศึกษา สภาวิจัย) เพราะสภาเดิมเปน
องคกรฝายบริหารเพื่อการวางแผน สําหรับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสภาตามแนวคิดของ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหคําปรึกษาโดยไมกาวกายไปในเรื่องการตัดสินใจ
สําหรับประเด็นแนวคิดเรื่องอํานาจหนาที่ องคประกอบและที่มาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีดังนี้
(1) อํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือการใหความเห็นเพื่อสะทอน
ความตองการของประชาชน โดยไมมีอํานาจตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบ โดยแบงขอบเขตของอํานาจหนาที่เปน
2 ลักษณะ คือ
1.1 หนาที่ตองใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
ก. สาระแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะ 5 ป
ข. ทิศทางและสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะ 20 ป
ค. แผนอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และนโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ง. การติดตามและประเมินผลแผนตางๆ ดังกลาวขางตน
1.2 หนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ (ถามี) ในการดําเนินการตามหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห งรัฐ (มาตรา 71-มาตรา 88 ของรั ฐ ธรรมนูญ ฯ พ.ศ. 2540) เช น ปญ หาทางดานเศรษฐกิจ และสั งคม
การติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล การใหขอคิดเห็นถึงปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
จัดทําประชาพิจารณในประเด็นปญหาเศรษฐกิจและสังคม
(2) องคประกอบและที่มาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรเปนองคกรถาวร เพื่อให
สามารถทําหนาที่และติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางตอเนื่อง และเปนองคกร
ที่ไมกอใหเกิดการแสวงหาอํานาจ หรือตําแหนงหนาที่โดยมีสมาชิกจํานวน 153 คน มาจากผูแทนกลุมอาชีพและ
ผูแทนที่ไดรับการสรรหาจากประชาคมจังหวัดตางๆ ดังนี้
2.1 ผูแทนอาชีพซึ่งเปนกลุมโครงสรางตายตัว มีจํานวน 77 คน ประกอบดวย ตัวแทนกลุมผูผลิต
อุตสาหกรรมและบริการ ตัวแทนผูประกอบการพาณิชยกรรมและสถาบันการเงิน ตัวแทนกลุมเกษตรกร และตัวแทน
ผูใชวิชาชีพอิสระ และองคกรเอกชน ตัวแทนกลุมอาชีพดังกลาวจะตองมีกระบวนการทํางานที่เปนกิจจะลักษณะ
และถาวรเพื่อ ใหความเห็นตางๆ สามารถเปนตัวแทนและสะทอ นถึงความตองการของกลุม อาชีพอยางแทจ ริง

-4การคัดเลือกตัวแทนของแตละกลุมอาชีพจะตองมีความโปรงใส และเปนที่ยอมรับของทุกฝายเพื่อไมใหเกิดปญหา
การแบงกลุมภายในแตละกลุมอาชีพ
2.2 ผูแทนที่มีประสบการณและภาวะความเปนผูนําสูงที่ไดรับการสรรหาจากประชาคมจังหวัด
ตางๆ ซึ่งเปนกลุมโครงสรางไมตายตัว มีจํานวน 76 คน โดยผูแทนจากประชาคมจังหวัดตางๆ จะถูกจับฉลากออกไป
และผูแทนคนเกาสามารถไดรับเลือกเขามาใหมไดอีก วิธีการสรรหาผูแทนประชาคมจังหวัดจําเปนตองแตกตางจาก
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนผูแทนของแตละจังหวัดอยูแลว สําหรับประธานและรอง
ประธานใหมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.3 วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรอยูในวาระ
คราวละ 3 ป และสมาชิกไมควรมีเงินเดื อ นหรือ เงินคาตอบแทน และเมื่อมีการประชุม รัฐ จะจายคาเบี้ยประชุม
คาเดินทาง และคาที่พักใหเทานั้น
2.4 แนวทางการดํ า เนิ น ของสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ มี ห น า ที่ พิ จ ารณา
ใหความเห็นเฉพาะเรื่องใหญๆ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีประสิทธิภาพและสามารถระดมความคิดเห็นจากประชาชนไดอยาง
ครบถวน กวางขวาง ครอบคลุม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรไดแบงเปนคณะทํางานชุดเล็กๆ
ในดานตางๆ และมีสํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูประสานงานพรอมกันนั้นก็
ควรมี เ วที ร ะดมความคิ ด เห็ น ในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ประมวลข อ มู ล และความเห็ น ในระดั บ พื้ น ที่ ความเห็ น จาก
คณะทํางานชุดเล็กและจากเวทีระดมความคิดจะประมวลโดยสํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อเสนอใหกับที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดใหญที่จะเปนผูพิจารณาใหฉันทามติ
ตอไป การประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดใหญควรมีอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง (จากแนวคิดนี้
อนุมานไดวาสํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองมีบทบาทสําคัญในการศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและประมวลความเห็นประเด็นดานเศรษฐกิจและสังคมในมุมมองและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนอยางแทจริง เพื่อเสนอตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาทํานองเดียวกับบทบาท
และหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ—ผูเขียน)
2.5 หนาที่สํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการทํางานของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพ สํานักงานเลขานุการฯ ไมควรมีหนาที่
เฉพาะจัดการประชุมและทํารายงานการประชุมเทานั้น แตจะตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ครอบคลุม
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้ (1) สรุปขอคิดเห็นของที่ประชุมทั้งความคิดเห็นสวนใหญและความคิดเห็นสวนนอย (2)
ประมวลขอคิดเห็นและวิเคราะหถึงขอดีขอเสียของความคิดเห็นเหลานั้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งสามารถสอดประสานความคิดเห็นของประชาชนใหไปในทิศทางเดียวกัน และ (3) สามารถใหขอมูลในเชิง
เทคนิคและวิชาการตลอดจนการตั้งประเด็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการระดมความคิดเห็นของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ ที่มาและแนวคิดในการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ตองการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนมีผูกลาวไววานี้คือ
“สภาอุดมทัศน” ซึ่งจะทําหนาที่เปนกระจกเงาสะทอนปญหาอุปสรรคการพัฒนาและใหขอเสนอแนะในทางนโยบาย
ตอรัฐบาล (เจริญ คัมภีรภาพ, 2551:1) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเปนองคกรการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตามแนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่นําแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาผสมผสานกับ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552: 10)
มี ผู ก ล า วว า แนวคิ ด ของการจั ด ตั้ ง สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นั้ น เลี ย นแบบมาจาก
สภาเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 “หมวด 11 สภาเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 69 ในกรณีที่รัฐบาลรองขอ
สภาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอาจให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ร า งรั ฐ กํ า หนด หรื อ ร า งรั ฐ กฤษฎี ก า รวมทั้ ง
รางรัฐบัญญัติของสมาชิกรัฐสภาที่ไดเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกสภาเศรษฐกิจและสังคมคนใดคน
หนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหไปชี้แจงตอที่ประชุมของสภาใดสภาหนึ่งเกี่ยวกับความเห็นของสภาเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีตอรางรัฐบัญญัติของรัฐบาลหรือรางรัฐบัญญัติของสมาชิกรัฐสภาที่ไดเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 70 รัฐบาลอาจขอความเห็นจากสภาเศรษฐกิจและสังคมในทุกปญหาที่มีลักษณะในทางเศรษฐกิจ
หรือ สั งคมได แผนงานทุกแผนงานหรือ รางรัฐบัญ ญัติทุก ฉบั บ ที่ มีลักษณะทางดานเศรษฐกิจ หรือ สังคมจะตอ ง
นําเสนอตอสภาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอความเห็น และมาตรา 71 องค ป ระกอบของสภาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
รวมทั้งหลักเกณฑในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”
พรรณราย ขันธกิจ (2548: 159-160) ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กับสภาเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พบวา “บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของสภาเศรษฐกิจและสังคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความชัดเจนกวาอํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ”

การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 รัฐบาลใน
ขณะนั้ น (พลเอกชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ นายกรั ฐ มนตรี ) ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให เ ป น ไปตามที่
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 89 ที่กําหนดใหรัฐจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 วาจะเรงดําเนินการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถึงแมวารัฐธรรมนูญ
จะมิไดกําหนดระยะเวลาการจัดตั้งเอาไวก็ตาม กระบวนการในการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จึงเริ่มตนตั้งแตวันนั้นเปนตนมา (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 35) และเริ่มเดนชัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 รัฐบาล (นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี) มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2542
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 20 ทาน ที่เปนตัวแทนบุคคลจากกลุมสาขาอาชีพตางๆ อาทิ กลุมภูมิปญญาชาวบาน สถาบันสันติศึกษา
อาจารยม หาวิ ท ยาลัย สภาทนายความ นัก กฎหมายมหาชน กลุม ผู ห ญิง กับ การเมือ ง รวมทั้ ง หนว ยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม เปนประธานคณะกรรมการ และนางสาวพรรณราย ขันธกิจ
เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่พิจารณากําหนดรูปแบบองคกรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหมีบทบาทหนาที่สอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พรอมจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบขององคกร
การดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และความสัมพันธกับรัฐบาล (สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 37) ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ต นแบบขึ้ น เพื่ อ เป ด รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชนทั่ ว ไป และนํ า มาปรับ ปรุ ง ให เ ป นพระราชบั ญ ญั ติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง ในที่สุดพระราชบัญญัติ
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มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2543 เปนตนมา (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)
เมื่อเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดถูกยกเลิก แมวา
สภาที่ป รึ ก ษาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห งชาติ เปนองคก รที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐ ธรรมนู ญ ที่ไดถูกยกเลิกไปแล วก็ต าม
แต ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ มี ก ฎหมายรองรั บ อี ก ชั้ น หนึ่ ง คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึ ก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ดังนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงยังคงทําหนาที่ตอไป
(สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552: 12)
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 258 ก็ไดบัญญัติใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สัง คมแหงชาติในรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ความวา "มาตรา 258 สภาที่ ป รึก ษาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ มีห นาที่ใ ห
คํา ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นป ญ หาต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมถึ ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
องค ป ระกอบ ที่ ม า อํ า นาจหน า ที่ และการดํ า เนิ น งานของสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ความหมายของตราสัญลักษณ

ตราสัญลักษณของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความหมายดังนี้ (สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ก: 484) (1) พลังของประชาชนที่เปนแกนกลางในการพัฒนาประเทศ โดยมีภาพ
คนอยูในรูปหัวใจชูมือแสดงพลังบนพื้นสีทองซึ่งแสดงถึงความเจริญรุงเรือง (2) กระบวนการพัฒนาประเทศที่เปน
พลวัตนําความเจริญมาสูประเทศแทนดวยภาพธงไตรรงคที่พริ้วหมุนจากฐานรากไปสูยอดแหลมในรูปทรงของ
สถาปตยกรรมแบบไทย และ (3) ภาพรวมของสัญลักษณจะอยูในเสนกรอบทรงดอกบัวที่สื่อถึงความเปนธรรมที่ค้ํา
จุนสังคมไทย โดยมีความหมายแหงสีตราสัญลักษณ ดังนี้ (1) สีทอง แสดงถึง ความเจริญ ความรุงเรือง ความขลัง
และความศักดิ์สิทธิ์ (2) สีนํา้ เงิน สีขาวและสีแดง เปนสีของธงชาติไทย อันหมายถึง ประเทศไทย และ (3) สี เ ท า
แสดงถึงความมีเสรีภาพ

-7องคประกอบของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บัญญัติใหสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 99 คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมใน
ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฐานทรัพยากร และผูทรงคุณวุฒิ ตามจํานวนที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ประกอบดวย
1. กลุมในภาคเศรษฐกิจ จํานวน 50 คน
1.1 การผลิตดานการเกษตร เชน การทํานา การทําไร การทําสวน การเลี้ยงสัตว การเพาะขยายหรือ
ปรับปรุงพันธุพืช และสัตวการประมง การแปรรูปสินคาเกษตรชุมชน หรืองานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวน 16 คน
1.2 การผลิตดานการอุตสาหกรรม เชน การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิด หรือยอยหิน การผลิตอาหาร
เครื่ อ งดื่ ม สิ่ง ทอ เครื่ อ งนุ ง หม เครื่ อ งหนัง การผลิ ตไม เฟอร นิเ จอร กระดาษ การผลิต เคมีภั ณฑ ยา ผลิ ตภั ณ ฑ
ปโตรเลียม ยางธรรมชาติ แกว ปูนซีเมนต เซรามิค วัสดุกอสราง อัญมณี เครื่องประดับ โลหะ เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ ยานยนต และอะไหล เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ หรือการผลิต อุตสาหกรรมอื่นๆ จํานวน
17 คน
1.3 การผลิตดานการบริการ เชน กิจการดานการคมนาคม การขนสง การสื่อสาร การโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเขา- สงออก การคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมภายในประเทศ การทองเที่ยว
การบริการทางกฎหมาย การบริการทางบัญชี การบริการ ทางสถาปตยกรรม การบริการทางวิศวกรรม การกอสราง
การกีฬา และนันทนาการ ศิลปนและนักประพันธ 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 ฐานทรัพยากร เชน ที่ดิน ปาไม แหลงน้ํา ลุมน้ํา ทะเล อากาศ หรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 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

-8วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ อํานาจหนาทีแ่ ละบทบาท
1. วิสัยทัศน (Vision) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ "องคกรแหงปญญา ใหคําปรึกษา
สะท อ นป ญ หาจากประชาสูรัฐ " (มติ ส ภาที่ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ในคราวการประชุม นัดพิ เศษ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551)
2. เปาหมายในเชิงคุณคา คือ “อิสระ เที่ยงธรรมและเปนที่ยอมรับ”
3. พันธกิจ คือ “จัดทําขอเสนอแนะนโยบายที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ และมองการณไกลตอคณะรัฐมนตรี
โดยการศึกษาและการมีสวนรวม เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน”
4. อํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 258 บัญญัติใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษา
และข อ เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นป ญ ญาต า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรวมถึ ง กฏหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฏหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช และพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. 2543 บัญญัติใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ (1) ใหคําปรึกษาและ
ขอ เสนอแนะตอ คณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่อ งที่ เกี่ ย วกับ กับ เศรษฐกิ จ และสัง คม เพื่อ ประโยชนใ นการดํา เนิ น การตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2) ใหความเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเสนอแผนนั้นตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กอนพิจารณาประกาศใช (3) ใหคําปรึกษาหรือความเห็นในเรื่องใดๆ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรและขอรับฟงความคิดเห็น เพื่อประกอบการ พิจารณา กําหนดนโยบาย ในเรื่องนั้น ซึ่งอาจกระทบถึง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวม (4) พิจารณาศึกษาและจัดทํารายงานเปนขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่เห็นสมควรกําหนด เปนแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
(5) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลใด เพื่อทําการศึกษา หรือดําเนินกิจการอยางใดอยาง
หนึ่ง ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีตองจัดทําเปนรายงานแสดงความคิดเห็นของสมาชิก ทุกฝายที่เสนอความเห็น ทั้งในทาง
สนับสนุนและคัดคานพรอมทั้งเหตุผล และขอดีขอเสีย หรือผลกระทบ ของแนวทางการดําเนินการ ตามความเห็นที่
เสนอ และเปดเผยให สาธารณะชนทราบ เมื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาขอเสนอแนะแลว ใหรายงานผลการพิจารณา
หรือผลการดําเนินการ เสนอตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติและเปดเผยเหตุผลใหสาธารณชนทราบ
ดวย
5. บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย (1) พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน (2) เปนเวทีสะทอนปญหาสาธารณะ ลดปญหาความขัดแยงในสังคม (3) พัฒนากระบวนการเรียนรู
สงเสริมการรวมกลุมใหกับภาคประชาชน (4) กระตุนใหประชาชนมีสํานึกรวมรับผิดชอบตอสังคม (5) เปนกลไก
สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารกํ า หนดนโยบายพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาล ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ (6) พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูมุงสูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุลและยั่งยืน (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2551)
ในระหวางที่ยังไมมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 258 ก็ยังไมเปนที่แนชัดวา
“พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติใดที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
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วาอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเปนองคกรวินิจฉัย ประกอบกับการใหความเห็นในปญหาขอกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เปนการใหความเห็นในปญหาขอ
กฎหมายแกหนวยงานของรัฐ หรือตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปญหาขอกฎหมายนั้น
จะตองมีขอเท็จจริงเกิดขึ้นแลว และหนวยงานของรัฐแหงนั้นเห็นวาปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงนั้น
เป น เหตุ ใ ห ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมายได สํ า หรั บ ข อ หารื อ ในประเด็ น นี้ เ ป น ป ญ หาการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ซึ่งยังไมมีขอเท็จจริงเกิดขึ้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) จึงไมอาจรับไวพิจารณาได (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552)

ความตางระหวางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับสภาพัฒน
เนื่องจากชื่อของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา “สภาพัฒน” นั้น มีความคลายคลึงกันมากและโดยที่สภาพัฒนมีระยะเวลา
ในการกอตั้งมายาวนานมากกวา 60 ป สาธารณชนจึงมักจะเขาใจวาเปนองคกรเดียวกัน พรรณราย ขันธกิจ (2548:
157-158) ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. 2543 และบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
บทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ประโยชนในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(2) ใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนอื่นตามมาตรา 14 รวมทั้งแผนอื่นใดที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเสนอแผนนั้นตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกอนพิจารณาประกาศใช

(1)
(2)

(3)
(4)

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับขอเสนอ
อื่นๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แลวทําความเห็นเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่นายกรัฐมนตรีขอใหพิจารณา
จัดใหมีการประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการจัดทําแผนงาน
และโครงการพัฒนาและในดานการปฏิบัติงานตามแผน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบบทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พรรณราย ขันธกิจ (อางแลว: 159) ไดสรุปไววา “บทบาทและหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความใกลเคียงกัน หรือ
อาจจะกลาวไดวา ทั้งสององคกรมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกันหลายประการ ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนใน

-10การดําเนินการ จึงควรจะไดพิจารณาแกไขปรับปรุงใหการแสดงบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิรูปการเมือง
ที่อาจจะตองแกไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521”

ผลการดําเนินงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 เริ่มทําหนาที่อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 76ง) ในคราวประชุมสภาครั้งแรก สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดประชุมคัดเลือกประธานสภา และรองประธานสภา 2 คน คือ นายอานันท ปนยารชุน
เปนประธานสภา นายชุมพล พรประภา เปนรองประธานสภา คนที่ 1 และรศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค เปนรอง
ประธานสภา คนที่ 2 ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2547 การดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 82 คณะ แบงเปนคณะทํางานประจํา 14 คณะ คณะทํางานเฉพาะกิจ 68 คณะ ตลอดระยะเวลา
3 ป ของการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2544 ถึงเดือน
สิงหาคม 2547 และชวงระยะเวลาในระหวางการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2
นั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ไดทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ไปจํานวนทั้งสิ้น 110 เรื่อง (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ก: 35)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 เริ่มทําหนาที่อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 72ง) ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ไดคัดเลือก รศ.ดร.โคทม อารียา เปนประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นายสุธรรม จิตรานุเคราะห เปนรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คนที่ 1 และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ เปนรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คนที่ 2 ทั้งนี้
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 การ
ดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานประจํา จํานวน 12 คณะ
คณะทํางานสนับสนุน จํานวน 4 คณะ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ก: 37)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(ชุดที่ 2 พ.ศ. 2548-2552)ไดแถลงผลการดําเนินงานของสมาชิกฯ ชุดที่ 2 ที่ไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 3 ป ของ
การดํารงตําแหนงตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 และชวงระยะเวลาในระหวางการสรรหาสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 3 นั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ไดเสนอ
ความเห็นใหกับรัฐบาลที่ผานมาทั้งหมด 140 เรื่อง ซึ่งมีประมาณรอยละ 90 ที่รัฐบาลเห็นดวยกับขอคิดเห็น แตนําไป
ปฏิบัติและเปนนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดหรือไมขึ้นอยูกับรัฐบาลเปนผูพิจารณา ทั้งนี้เรื่องสําคัญๆ ที่ไดเสนอให
รัฐบาล เชน โครงการรถไฟฟา 5 เสนทาง ทิศทางระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศไทย ยุทธศาสตรการ
เตรียมตัวของประเทศไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลา 10 ป ขางหนา เปนตน นอกจากนี้ไดกลาว
เพิ่มเติมวา ที่ผานมารัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังรับฟงความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติอยูมาก และมีการลดขั้นตอนใหมีความกระชับขึ้น เพื่อใหเรื่องที่เสนอไปไดรับทราบและพิจารณา (สํานัก
ขาว ไอ.เอ็น.เอ็น, 2552)

-11เสียงสะทอนจากประชาชน
จากรายงานการศึกษา เรื่อง “คุณภาพสังคมของประเทศไทย” ของสถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนการศึกษา
เชิงประจักษ มีตัวชี้วัดชัดเจนตามหลักวิชาการ เก็บขอมูลระหวางวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2552 กลุม
ตัวอยางจํานวน 1,200 คน กระจายอยูในทุกชวงอายุ ระดับการศึกษา เพศ สถานภาพ และศาสนา โดยมีการสํารวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนตอองคกรอิสระหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ พบวา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สป.) กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนสององคกรที่สอบตกในสายตาประชาชน
(คะแนนไมผานเกณฑ รอยละ 50) (กรุงเทพธุรกิจ, 2552) แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จะยังตองสรางผลงานและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานวิจัย เรื่อง “การสรางประสิทธิภาพประชาคมสื่อและอาสาสมัครประชาสัมพันธ” (กําพล รุจิวิชชญ, 2552: ช)
ที่วา “...การประชาสัมพันธภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังไมทั่วถึง วิธีการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถสรุปได 3 ขั้นตอน คือ
(1) ตองใหคนคุนชื่อนี้เสียกอน โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ที่เปนที่นิยมของประชาชน เชน โทรทัศน วิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ (2) ภายหลังจากที่ประชาชนมีความคุนเคยกับชื่อเรียกในขั้นที่ 1 แลวในขั้นที่ 2 คอยพวงภารกิจ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สั้นๆ เขาไปเปนการเปดทางแนะนําเบื้องตน และ (3) ใหรายละเอียดมาก
ขึ้น อาจเปนการใหขอมูลในรูปของสารคดี เปนบทความผานสื่อหรือบทความทางหนังสือพิมพ ซึ่งจะทําใหคนเขาใจ
มากขึ้น อาจจัดเวทีชาวบาน หรือการประชุมสัมมนาสื่อ หรือผูนําในพื้นที่เพื่อนําขาวสารของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไปสูประชาชน…”
ดังนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองสรางแบนด (Brand) ขององคกร ใ ห มี ค ว า ม
แข็ ง แกร ง ในมุ ม มองของภาคประชาชน การใช ป ระโยชน จ ากจุ ด แข็ ง และโอกาสขององค ก รที่ มี อ ยู อ ย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552ข:88) เชน การเปนองคกร “สภาภาค
ประชาชน” และกําหนดจุดยืนขององคกรในใจของประชาชนและสังคม (Positioning) ใหชัดเจนวาสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรจะยืนอยูที่ตําแหนงใดในใจของประชาชน เชน การเปนองคกรแรกที่ประชาชนจะ
นึกถึงเมื่อตองการสะทอนปญหาสาธารณะ ความเดือดรอน และเสนอแนวทางแกไขปญหาในเชิงนโยบายสาธารณะ
(Public Policy) ไปยังรัฐบาล การเปนองคกรที่เปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนในสังคมสามารถเขาถึงได
งาย รวมขับเคลื่อนกระบวนการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมรับรูและติดตามผล (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2552ข:89) การขับเคลื่อนการสรางโครงขายความรวมมือกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทุกจังหวัด และประชาคมสื่อและอาสาสมัครประชาสัมพันธของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในทุกภูมิภาคของประเทศใหความเขมแข็งและยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ภาคประชาชนในศตวรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเกิดสภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
แนวคิดอันหลากหลายอันเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย (Democratic Pluralism) การปลอดจากอํานาจ
ปกครองทางการเมือง (Bureaucratic Control) เกิดการกระจายอํานาจ (Decentralization) เพิ่มโอกาสใหสาธารณะ
และชุมชนไดมีอํานาจในการบริหารจัดการและควบคุมชีวิตตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองมากขึ้น (สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551: 193) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด "Wisdom of Crowds" หรือ "ปญญา

-12มหาชน" ของ Surowiecki, James (2004:3) ที่วา “...ภายใตสถานการณที่เหมาะสม กลุมจะมีความฉลาดอยางเดนชัด
และบอยครั้งที่จะฉลาดกวาคนที่ฉลาดที่สุดในกลุมของพวกเขา กลุมโดยรวมไมจําเปนตองถูกบดบังโดยคนที่ฉลาด
สุดๆ เพื่อที่จะทําใหกลุมฉลาดได ถึงแมวา คนสวนใหญในกลุมจะไมใชคนที่รูมากหรือมีเหตุมีผล แตพวกเขาทั้งหมด
ก็ยังสามารถมีการตัดสินใจโดยรวมที่ถูกตอง (อยางชาญฉลาด) ได หรือการตัดสินใจที่ไมสมบูรณนั้นเมื่อนํามา
รวมกัน อยางเหมาะสม ความฉลาดโดยรวมก็จะกลายเปนความปราดเปรื่องได...” การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ ในการระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนจึงเปน Wisdom of Crowds ที่จะนําไปสูการ
จัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) จากภาคประชาชนอยางแทจริง ถือเปนกาว
ยางสําคัญของประชาธิปไตยแบบเต็มใบในสังคมไทย ดังที่ ธวัชชัย อนุพงศอนันต (2551) กลาววา “…Wisdom of
Crows อาจจะกลายเปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเติบโตขึ้นในประเทศเผด็จการ
ได โดยอาศัยศักยภาพของอินเทอรเน็ตและชุมชนยอยๆ ที่วางบนเครือขายความสัมพันธเหลานี้ Wisdom of the
Crowds กําลังจะมาเปลี่ยนโฉมหนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกเราแลว เร็วๆ นี้”
แมวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนําเว็บไซตมาเปนเครื่องมือในการสื่อสารและรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะจากภาคประชาชนมาตั้งแต พ.ศ. 2544 แตการดําเนินงานดังกลาวก็ยังไมอาจถือไดวาประสบ
ความสําเร็จและกาวทันเทคโนโลยีมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่เครือขายสังคม (Social Network)
กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงประชาชน องคกรตางๆ มีการนําเว็บไซตเครือขายทางสังคมมาเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการดําเนินงานขององคกร เชน องคกรกาชาดแหงสหรัฐอเมริกา (American Red Cross--www.redcross.org)
ได มี ก ารนํ า เครื อ ข า ยทางสั ง คมมาใช ง าน คื อ www.facebook.com/redcross/,
twitter.com/redcross/,
www.youtube.com/user/AmRedCross, www.flickr.com/groups/americanredcross/ และ http://blog.redcross.org
ทําใหองคกรสามารถระดมทุนบริจาดชวยเหลือผูประสบภัยในเหตุการณตางๆ ไดเปนจํานวนมาก
ดัง นั้ น สภาที่ ป รึก ษาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง ชาติ จึ ง ควรจั ดตั้ ง คณะทํ า งานมาศึ กษา กํ า กั บ ดู แ ลและ
ดําเนินงานดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งในสวน
ของการสื่อสาร ประชาสัมพันธองคกร การสรางเครือขาย การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ การสํารวจความคิดเห็น
สาธารณะ (Poll) เพราะพลังแหงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทําใหชองวางของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติกับประชาชนลดต่ําลง

บทวิเคราะหบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับแนวคิดสภาภาคประชาชน
จากเจตนารมณของการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ระบุไวอยางชัดเจนวา “สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมไดเปนสภาของรัฐ เปนสภาของประชาชนเปนเรื่องของการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการระดมความคิดจากคนทั่วประเทศ” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อานันท ปนยารชุน ที่วา
“สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสภาภาคประชาชน...เปนองคกรสะทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคม
โดยมิใชเปนองคกรตอรองผลประโยชนของบุคคลใด มิใชเปนสภาการเมือง ไมมีฝายรัฐบาล ฝายคาน สภานี้จึงมีอยู
ฝายเดียว คือ ฝายประชาชน…” (พรรณราย ขันธกิจ, 2548: คํานิยม)
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในคราวบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กับแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ" ในการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ไดกลาววา “ปจจุบันประเทศไทยมีความบกพรองและออนแอเชิงนโยบาย
สาธารณะ จนถือเปนโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งการจะมีนโยบายสาธารณะที่ดี และขับเคลื่อนอยางสัมฤทธิผลจําเปนตองอาศัย

-13หลักการที่เรียกวา "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" หมายถึงตองพึ่งพาสวนประกอบของ 3 มุม คือ ความรู การมีสวนรวม
และอํานาจทางการเมือง "หากขาดมุมหนึ่งมุมใดไปการดําเนินนโยบายจะไมสามารถเขยื้อนไปได ตอนราง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540ไดคํานึงถึงสวนนี้แลวโดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) เปนผูดูแลดานความรู สภาที่ป รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดูในดานสังคม สวนรัฐบาล
ดูอํานาจทางการเมือง..." (มติชนรายวัน, 2548)
จากแนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” สามารถนํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิดสภาภาคประชาชน 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

-14จากแบบจําลองสภาภาคประชาชน สามารถนํามาวิเคราะหบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะสภาภาคประชาชน ไดวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีลักษณะที่ใกลเคียงกับการ
เปนสภาภาคประชาชนมาก ยังขาดองคประกอบที่สําคัญ คือ (1) การมีผูแทนในเชิงพื้นที่ครบทุกจังหวัด (2) ผูแทน
กลุมอาชีพ หรือวิชาชีพ ยังไมสามารถเปนตัวแทนและสะทอนความตองการของกลุมอาชีพอยางแทจริง การคัดลือก
ตัวแทนของแตละกลุมอาชีพ ยังมีความเคลือบแคลงวาขาดความโปรงใสและไมเปนที่ยอมรับของทุกฝาย กอเกิด
ปญหาการแบงแยก หรือแตกแยกภายในแตละกลุมอาชีพ หรือวิชาชีพ
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแกไขเพิ่ม เติม พระราชบัญญัติส ภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
ในสวนของกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามเจตนารมณเมื่อแรกจัดตั้ง
องค ก รโดยให มี ผู แ ทนทั้ ง จากกลุ ม อาชี พ วิ ช าชี พ และผู แ ทนที่ ไ ด รั บ การสรรหาจากประชาคมจั ง หวั ด ต า งๆ
มีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส ปองกันบุคคล หรือกลุมบุคคลในการใชเงินเขาสูตําแหนง หรือการจัดตั้งกลุมองคกร
ที่ไม มี ก ารดํา เนิน งานอยา งแทจ ริ ง สง ผูแ ทนเขา มาสูกระบวนการคัดเลื อกกัน เองเพื่ อ เปน สมาชิก สภาที่ ป รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ อาจจะเปดกวางใหประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกไดโดยไม
ตองสังกัดกลุมหรือองคกร
หนึ่งทางเลือกที่นาจะเปนไปไดก็คือ การใหสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาจาก
ประธาน/นายกของสภาวิชาชีพ/อาชีพตางๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผูทรงคุณวุฒิ อาทิ
สภาเกษตรกร (ที่ กํ า ลั ง จะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ) สภาหอการค า แห ง ประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
สภาการศึ ก ษา คุ รุ ส ภา แพทยสภา สภาทนายความ สภาวิ จั ย แห ง ชาติ สภาผู สู ง อายุ แ ห ง ประเทศไทย สภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ หากกลุมอาชีพ หรือวิชาชีพใดยังไมมีสภา หรือองคกรที่เดนชัด
ก็ใหมีกระบวนการเลือกกันเองที่เปนไปอยางสุจริต โปรงใส เพื่อใหไดผูแทนของกลุมวิชาชีพ/อาชีพนั้นอยางแทจริง

กาวตอไปของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายอานันท ปนยารชุน ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2547)
เคยกลาวไววา “...การดําเนินงานอยางเปนอิสระขององคกรนี้เปนสิ่งสําคัญมาก ในอนาคตความเปนอิสระของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองมีความชัดเจน เพราะสภาแหงนี้มีองคประกอบมาจากกลุมและองคกร
ตางๆ ที่มาจากภาคประชาชนโดยตรง ดังนั้น การดําเนินงานจึงไมควรตกอยูใตรมเงาของนักการเมือง นักธุรกิจ หรือ
กลุมผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหากสมาชิก (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ทั้ง 99 คน ไมเปนนาย
ของตัวเองแลว สมาชิกก็จะไมสามารถทําหนาที่เปนประโยชนตอประชาชนและสังคมได
องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตองทําใหประชาชนมีความมั่นใจในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สามารถสะท อนปญหาจากภาคประชาชนไดอ ยางถูกตอ ง ตรงประเด็น ยุติธรรม เปนกลางและ
โปรงใส ในขณะเดียวกันก็จะตองไดรับความไววางใจจากรัฐบาลวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอ
คําปรึกษาอยางอิสระ ปราศจากอคติและอิทธิพลทางการเมือง เมื่อรัฐบาลมั่นใจในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มากขึ้น การใหคําปรึกษาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็จะมีความนาเชื่อถือซึ่งจะนําไปสู
การตัดสินใจของรัฐบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานจะตองมีความเปนเอกภาพในดานตางๆ ยกเวน
เอกภาพทางดานความคิดที่ควรมีความหลากหลาย ทําอยางไรความคิดจึงจะไปดวยกันได และสามารถผสมผสานกัน
ไปในทางเดียวกันได ในการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทุกครั้ง จะเปนการประชุมแบบ
เปดเผย สื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนสามารถเขามาฟงการประชุมไดและไมมีการประชุมลับ ซึ่งการดําเนินการ
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อยู และสิ่งที่เราพูดอาจกระตุนใหประชาชนคิดเพิ่ม เติม ซึ่งเป นการอาศั ยกั นและกัน และผลั กดันใหเปนระบบ
เครือขายมากขึ้น
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มิใชเพียงการตอบสนองตอ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 เทานั้น
แต ห มายรวมถึง ความสํ าเร็ จ ในการพัฒนาประเทศใหก าวสูการบริห ารที่ โ ปรง ใสมีสวนรวมในการติดตามการ
ดําเนินงานของรัฐบาลใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดํารงรักษาและสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต” (สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 3)
ผูเขียนเห็นวานี้คือแนวทางและทิศทางที่ควรจะกาวตอไปของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กลาวคือการเปนสภาภาคประชาชนอยางแทจริง และจะตองสรางระบบความสัมพันธกับองคกรในฝายบริหาร
ที่เหมาะสมเพื่อไมใหสูญเสียความเปนอิสระในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา ไชยสาร (2550:
49) ที่วาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองสรางความสัมพันธและการเชื่อมโยงกับภาครัฐและองคกร
ที่มีอํานาจทางปกครองที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมหรือวิถีปฏิบัติเฉพาะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อ “ถวงดุล” ระหวางอํานาจรัฐกับอํานาจประชาสังคมที่จะนําไปสู “ภาวะดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม” ตามความตองการของประชาชนและผลักดันใหมีการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและการพัฒนา
ประเทศที่ ยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ผู เ ข า มาเป น สมาชิ ก สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ จะต อ งอุ ทิ ศ ตน
เพื่อประเทศชาติและประชาชน ดังคํากลาวของ ศาสตราจารย ดร. วิษณุ เครืองาม อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเคยกลาวไววา “…การมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะมาชวยเสริมในเรื่องการใหความเห็นอีก
ดานหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาล โดยไมเกี่ยวกับการบังคับบัญชาและไมใชเรื่องของภาครัฐทํากันอยาง
ที่เคยทํา...ประการสําคัญคือความรูความสามารถ การอุทิศตนและการครองตัวของผูเปนสมาชิกสภาซึ่งจะตองเปน
แบบอยางสรางแบบธรรมเนียมแกสมาชิกสภาที่จะมีมาในวาระตอๆ ไป เพราะในที่สุดสภานี้ หรือสภาไหนก็ตาม
ยอมหนีไมพนพระพุท ธวจนะที่วา เนสา สภา ยัตถะ นะ สันติ สันโต คนดี ไ มมีในที่ ชุ มนุมใด ชุมนุ มนั้นหาควร
ไดชื่อวาเปนสภาไม” (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544ก: 9)
ในป พ.ศ. 2553 เปนปที่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 3 ไดเขามารับหนาที่สืบตอ
จากสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 (ราชกิจจานุเบกษา
เลม 127 ตอน พิเศษ 18ง วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 หนา 37-41) ซึ่งจะตองติดตามผลการดําเนินงานกันตอไป

บทสงทาย
สภาที่ ป รึกษาเศรษฐกิ จ และสังคมแหงชาติ ในทศวรรษหนา จะตอ งแสดงบทบาทและจุด ยื น ในฐานะ
สภาภาคประชาชนที่เดนชัด เปนองคกรที่ประชาชนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมไดโดยงายในระดับที่ประชาชน
สามารถถือไดวานี้คือสภาของภาคประชาชนอยางแทจริง เปนองคกรที่สามารถทําหนาที่และติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาลไดอยางตอเนื่อง และ
เปนองคกรที่ไมกอใหเกิดการแสวงหาอํานาจ หรือตําแหนงหนาที่ การเขาสูตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติของบุคคล จะตองสามารถเปนตัวแทนและสะทอนถึงความตองการของกลุมอาชีพอยางแทจริง
การคัดเลือกตัวแทนของแตละกลุมอาชีพจะตองมีความโปรงใส และเปนที่ยอมรับของทุกฝายเพื่อไมใหเกิดปญหา

-16การแบงกลุมภายในแตละกลุมอาชีพตามเจตนารมณการกอตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตาม
บทบัญ ญั ติใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึก ษาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 10 ที่บั ญ ญั ติ ไว ว า
“สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนองคกรสะทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยมิใชเปนองคกรเพื่อ
ตอรองผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด”
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