การประชุมประจำ�ปี 2562

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) : เชื่อมไทย เชื่อมโลก

พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

ประธาน
ผู้นำ�เสนอ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
06.00 น.
ลงทะเบียน
08.00 น.
พิธีเปิดการประชุม
นำ�เสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”
08.10 น.
กล่าวรายงาน
โดย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
		 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
08.15 น.
กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ และเยี่ยมชมนิทรรศการ
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
		 นายกรัฐมนตรี
09.00
วีดิทัศน์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
09.15 น.
พักรับประทานชา-กาแฟ และอาหารว่าง
09.45 น. - 11.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”
โดย
• ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
			 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
• นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ
			 ปลัดกระทรวงคมนาคม
• นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
			 กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ดร.นิรมล เสรีสกุล
			 ผู้อำ�นวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
• ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
			 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ดำ�เนินรายการ นายจิรัฐิติ ขันติพะโล
			
ผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
11.00 น. – 11.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
11.30 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. การประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

ผู้อภิปราย

กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำ�นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายชลัช วงศ์สงวน
ประธานสมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS-FRETA)

ประธาน
ผู้นำ�เสนอ
ผู้อภิปราย

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.ชยธรรม์ พรหมศร
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กลุ่มที่ 4 เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน
ประธาน
ผู้นำ�เสนอ
ผู้อภิปราย

คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

กลุ่มที่ 1 ภาคและพื้นที่ : ขับเคลื่อนประเทศด้วยความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง
ประธาน

ประธาน

ผู้นำ�เสนอ
ผู้อภิปราย

ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมจากสภาพัฒน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
เพียงค้นหา “สภาพัฒน์ Update” จากแอพลิเคชั่น Line หรือสแกน
ขณะนี้ติดตามข่าวสารได้ทางไทม์ไลน์ และติดตามข้อมูลในแชทได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2652 เป็นต้นไป

เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐาน : เชื่อมโยงโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : ความร่วมมือทุกภาคส่วนและ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Governance)

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายเอนก มีมงคล
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.รวี หาญเผชิญ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำ�กัด
นายอำ�นาจ นันทหาร
รองประธานกรรมการ Biz Club Thailand

พัฒนาพื้นที่ไทย :

ผู้นำ�เสนอ
ผู้อภิปราย

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายวิโรจน์ นรารักษ์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(กำ�หนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมประจำ�ปี 2562

• การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากศักยภาพของพื้นที่เพื่อความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง
• การใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำ�เลทีต่ งั้ ของไทยทีเ่ ป็นจุดเชือ่ มโยงสำ�คัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ
• การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มชุมชน เมือง แหล่งท่องเทีย่ ว
เกษตร อุตสาหกรรมอย่างไร้รอยต่อ
• การพัฒนาเมืองทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการอยูอ่ าศัยของคนทุกกลุม่ บนพืน้ ฐานความพร้อมและ
ปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
• การพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการในหลายระดับ เพื่อการดำ�เนินธุรกิจ
และความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้มั่นคงของภาคประชาสังคม

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อวาง
รากฐานการพัฒนาของไทยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศที่พึงประสงค์ในระยะยาว คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” นำ�พาประเทศไทยสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังวิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ถ่ายทอดลงมาสู่ระดับ
แผนแม่บทและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำ หนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในการที่จะยกระดับศักยภาพการพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีฐานการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึง มุ่งเน้นการยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม
ให้มีความเข้มแข็ง และการขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ เพื่อสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจควบคู่กับการกระจายโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมไปในพื้นที่ต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ขับเคลือ่ นสำ�คัญ เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายการยกระดับศักยภาพการเจริญเติบโตและการกระจาย
โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้
การดำ�เนินยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของพื้นที่จะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่ภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศทีค่ มุ้ ค่า รวมทัง้ สร้างโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ
รายได้ของประชาชนจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัยสำ�หรับทุกช่วงวัย

พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก
การพัฒนาเชิงพื้นที่มีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่การดำ�เนินโครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (ESB) ซึง่ มีการพัฒนา
ต่อยอดเป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะทีภ่ มู ภิ าคอืน่ ของประเทศ
ได้มกี ารสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพือ่ กระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค
และเป็นประตูเชือ่ มโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ซึ่งกำ�หนดให้การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์หลัก
ของแผนพัฒนาฯ แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำ�เนินการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
เช่น การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อเปิดประตูการค้าฝั่งตะวันตก
และประตูการท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ
(NEC) โดยใช้ศักยภาพและปัญหาของพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนา

ขณะเดียวกัน การพัฒนาเชิงพืน้ ทีต่ ามแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้แผนงานความร่วมมือ
GMS และ IMT-GT เป็นส่วนสำ�คัญทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความเชือ่ มโยงจากภายในประเทศไทยไปยังกลุม่
ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำ�คัญของกลุ่มประเทศ ASEAN รวมทั้ง
เป็นการเปิดพืน้ ทีส่ �ำ หรับการเชือ่ มโยงทีก่ ว้างออกไปทัง้ ในด้านตะวันตกและตะวันออกของประเทศ
บนหลักการของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง
(Connectivity) ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และประชาคม (Community)
โดยสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและฐานธุรกิจทีจ่ ะทำ�ให้ระเบียงการคมนาคมขนส่ง
(Transport Corridors) พัฒนาไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)
ดังนั้น สศช. จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำ�เสนอประเด็นการพัฒนาสำ�คัญระดับ
พื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทีต่ อบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเปิดโอกาส
ให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนและทุกพืน้ ทีข่ องสังคมได้มสี ว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนและหน่วยงาน
รับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่

5

กลุ่มย่อยระดมความเห็น
เพื่อการพัฒนาพื้นที่
กลุ่มที่ 1 ภาคและพื้นที่ : ขับเคลื่อนประเทศด้วย
ความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง

การนำ�เสนอกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่เหมาะสม
กับศักยภาพและประเด็นท้าทายของพื้นที่ การต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากศักยภาพของพื้นที่ การออกแบบและเร่งรัด
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีม่ ศี กั ยภาพของภูมภิ าค เช่น เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(SEZ) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ให้เป็นแรงขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเครื่องมือกระจาย
ความเจริญสู่พื้นที่

กลุม่ ที่ 2 พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) :
เชื่อมไทย เชื่อมโลก

การใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำ�เลทีต่ งั้ ของประเทศไทย
ที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำ�คัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย เชือ่ มโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศกับพืน้ ทีก่ าร
พัฒนาภายในประเทศ การผลักดันการพัฒนาจาก Transport
Corridors ไปสู่ Economic Corridors และพัฒนาส่วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

กลุม่ ที่ 3 โครงสร้างพืน
้ ฐาน : เชือ่ มโยงโครงข่ายอัจฉริยะ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
เชื่อมชุมชน เมือง แหล่งท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมอย่าง
ไร้รอยต่อ และจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้งทาง
ด้านพลังงาน ระบบนาํ้ ประปา ทีอ่ ยูอ่ าศัย และโทรคมนาคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ครอบคลุม ทัว่ ถึง รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารนำ�ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
มาใช้ ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในส่วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
ให้เป็นสังคมเมืองที่สงบสุขเพียงพอ และมีความทันสมัยสามารถ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ลดการกระจุกตัว
ของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน

กลุ่มที่ 4 เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน

การพัฒนาเมืองที่เ หมาะสมสำ�หรับการอยู่อาศัยของคน
ทุกกลุ่มบนพื้นฐานความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมของแต่ละ
พื้นที่ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในอนาคตของ
ประเทศไทย เช่น การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรสูส่ งั คมสูงวัย
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยการประยุกต์ใช้และต่อยอดจากเมืองที่มีการพัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ อยู่แล้วของแต่ละภูมิภาค เช่น เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย
(Age-Friendly City) เมืองสุขภาวะ (Healthy City) เมืองอัจฉริยะ
(Smart City) เพื่อให้การพัฒนาเมืองในอนาคตสามารถรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนา
เมืองน่าอยู่และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

กลุม่ ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงพืน
้ ที่ : ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนและการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม
(Collaborative Governance)
การพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการมีลกั ษณะเป็น
Multi-level Governance ทั้งจากมุมมองภาครัฐที่ประกอบด้วย
ระดับส่วนกลาง/รัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น/
ชุมชน และในขณะเดียวกันการพัฒนาต้องตอบโจทย์ทงั้ การดำ�เนิน
ธุรกิจภาคเอกชน ความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้มั่นคงของภาคประชา
สังคม เป็นการตอบโจทย์ทงั้ ในระดับสาขาการผลิตและบริการ รวม
ทั้งในรายผลิตภัณฑ์ โดยต้องออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการ
เชิงพืน้ ทีแ่ บบมีสว่ นร่วม ทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายมิติ และอำ�นวยความสะดวกให้
ภาคีการพัฒนา เช่น ภาคเอกชนและประชาสังคม มีบทบาทหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผล

พัฒนาพื้นที่ไทย :

เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

• การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากศักยภาพของพื้นที่เพื่อความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง
• การใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำ�เลทีต่ งั้ ของไทยทีเ่ ป็นจุดเชือ่ มโยงสำ�คัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ
• การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มชุมชน เมือง แหล่งท่องเทีย่ ว
เกษตร อุตสาหกรรมอย่างไร้รอยต่อ
• การพัฒนาเมืองทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการอยูอ่ าศัยของคนทุกกลุม่ บนพืน้ ฐานความพร้อมและ
ปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
• การพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการในหลายระดับ เพื่อการดำ�เนินธุรกิจ
และความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้มั่นคงของภาคประชาสังคม

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

