
๑ 

 

  

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี  
พธีิเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิและสังคมแห่งสหประชาชาติ 

ส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมยัที ่๗๑  
วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพฯ 

ท่านประมุข ท่านผู้น ารัฐบาล 
ท่านรัฐมนตรี 
ท่านเลขาธิการบริหารเอสแคป 
และท่านผู้มเีกยีรติทุกท่าน  

ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย  
ประเทศไทยถือว่าเป็นบ้านของเอสแคปและภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนการท างานของเอสแคปและหน่วยงาน
สหประชาชาติ  เราพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปอย่างเต็มที ่ 

คนไทยรู้จักสหประชาชาติและเอสแคปมานาน โดยรู้จักสหประชาชาติในฐานะองค์กรทีมุ่่งสร้างสันติภาพและ
การพัฒนา  เรารู้จักเอสแคป ในฐานะคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ          
ในภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิก  ซ่ึงเอสแคปช่วยส่งเสริมงานของสหประชาชาติให้ใกล้ชิดประชาชนในภูมภิาคนี้
มากยิง่ขึน้  และผมขอสนับสนุนแนวทางการท างานลกัษณะเช่นนีข้องเอสแคปด้วยความจริงใจ 

หัวข้อหลักของการประชุมเอสแคปสมัยนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลของมิติการพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน 
กล่าวคือ สมดุลทั้งด้านการพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม  เราทุกคนต้องตระหนักว่า  การพฒันาที่
ได้ผลยัง่ยืนทีสุ่ด คือการพฒันาที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มปีระสิทธิภาพ  และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ไม่ใช่ว่า
วันนี้เราพัฒนาแล้ว แต่ไม่เหลือทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอีกเลย เราจ าเป็นต้องใช้อย่าง
ระมดัระวงั 
 
ท่านผู้มเีกยีรติ 

ปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่ส าคัญต่อทิศทางของโลก เน่ืองจากเป็นปีที่มีการประชุมระดับโลกในด้านการพัฒนา
และส่ิงแวดล้อมทีส่ าคญัในเวทกีารประชุมต่างๆ   

เม่ือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ผมได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเส่ียง
จากภัยพบิัติ คร้ังที ่๓ ทีเ่มือง เซนได ประเทศญี่ปุ่ น  ซ่ึงทีป่ระชุมได้รับรองกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติ ใน ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๓๐ ในเดือนกันยายนนี้  ผมจะเข้าร่วมการประชุมผู้น าของ
สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเพ่ือร่วมรับรองวาระการพฒันาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕  ที่ต่อเน่ืองจากเป้าหมายการ
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พัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซ่ึงจะส้ินสุดลงในปลายปีนี้  และในช่วงเดือนธันวาคม  จะมีการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลง สภาพภูมอิากาศ สมยัที ่๒๑ ทีก่รุงปารีส  

ทุกวันนี้ ความเหล่ือมล า้เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในมิติภายในประเทศและระหว่างประเทศ  สถิติตัวเลขจาก
รายงานของเอสแคปท าให้ทราบว่า ประชาชนมากกว่า ๑.๔  พันล้านคนยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ที่ต ่ากว่า
สองดอลลาร์สหรัฐต่อวัน  คน ๑.๗ พันล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัยที่ดี เด็ก ๗๕ ล้านคนทั่วโลกมี
น า้หนักตัวต ่ากว่าที่ควรจะเป็น  และทุกๆ ปี เด็กเกือบ ๓ ล้านคนตายก่อนทีจ่ะมอีายุครบ  ๕ ขวบ โดยคนทีจ่น
ยิ่งจนลง แต่คนที่รวยกลับยิ่งรวยขึ้น ท าให้เกิดช่องว่างมากขึ้น อีกประการหน่ึงคือ การขาดแคลนน ้า            
ในอนาคตและการให้ประชาชนเข้าถึงน ้าสะอาดตามแนวทางของยูเนสโก และเราต้องเตรียมการรับมือกบัส่ิง
ต่างๆ  เหล่าน้ันให้ได้โดยเร็ว 

แน่นอนที่สุด  ความท้าทายเหล่านี้เป็นเร่ืองที่รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องดูแลประชาชนของตนเอง      
แต่การเสริมสร้างความร่วมมือและหุ้นส่วนเพ่ือการพฒันาผ่านความร่วมมือทั้งในกรอบเหนือ-ใต้ กรอบใต้-ใต้ 
และไตรภาค ีจะช่วยลดความเหล่ือมล า้เหล่านี ้และช่วยลดช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศ 
 ในฐานะรัฐบาล  เราต้องร่วมกันจัดการกับความท้าทายนี้   โดยการเร่งขจัดความยากจน ลดความ     
เหล่ือมล า้ในภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก และจะต้องเป็นตัวอย่างทีด่ีของโลก 

 
ท่านผู้มเีกยีรติ 
 รัฐบาลของผมได้ตั้ งวิสัยทัศน์ประเทศไทย ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๐  ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี      
“ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน”   
 ความมั่นคง คือ การมีเสถียรภาพทางการเมือง ประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ซ่ึงหลักนิติรัฐที่เข้มแข็งและความยุติธรรมถือเป็นฐานรากของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ความมั่นคงจะเป็น
รากฐานส าคัญของความมั่งคั่ง  ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ การค้าและ
การลงทุน อย่างไรกต็าม การค้าและการลงทุนต้องมมีาตรการทีรั่ดกมุ มกีารป้องกนัความเส่ียง มภูีมคุ้ิมกนัต่อ
ส่ิงกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส าคัญที่สุด การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจต้องเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จึงจะก่อให้เกิดความยั่งยืน และไม่กระทบต่อต้นทุนการพัฒนาของ
คนรุ่นหลงั 
 การพฒันาทีย่ัง่ยืนต้องยดึความต้องการของประชาชนเป็นหลกั ต้องเร่ิมจากการเข้าใจปัญหาทีแ่ท้จริงจาก
พืน้ที่หรือจากชุมชน  ในการนี ้ประเทศไทยได้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินนโยบายด้านการพฒันาของประเทศ   

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเร่ืองความเข้มแข็งจากภายในตัวบุคคล ชุมชน และสังคม  สอนให้ท า
อะไรด้วยความรู้  ความเข้าใจ ความพอประมาณ  หากจะใช้ภาษาในโลกธุรกิจ ต้องบอกว่า  หลักเศรษฐกิจ



 - ๓ - 

พอเพียงสอนเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) สอนเร่ืองการก าหนดนโยบาย
หรือมาตรการต่างๆ  โดยมาจากพื้นฐานข้อมูลและความรู้  (Evidence-based policy) และสอนเร่ืองการสร้าง
หลกัประกนั ภูมคุ้ิมกนั และความต้านทาน ( insurance and resilience)   
 
ท่านผู้เกยีรติ 
 ประเทศไทยมุ่งเน้นความสมดุลของสามเสาหลกัของการพฒันา คือ เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 ในด้านเศรษฐกจิ เศรษฐกจิที่เข้มแข็ง คือ เศรษฐกจิที่มกีารเจริญเติบโตแบบองค์รวม  มุ่งลดความยากจน 
ความเหล่ือมล า้ และช่องว่างด้านการพฒันา เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทยีม  ประเทศ
ไทยได้เน้นการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมภาคการเกษตรให้
เข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เราได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและการเพิม่มูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภัณฑ์ผ่านนวตักรรม        
 ในด้านสังคม สังคมต้องมีความเท่าเทียม เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับมาตรฐาน ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ ไทยได้ด าเนินงานเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพ     
ถ้วนหน้า และรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนทุก ช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงบั้นปลาย
ชีวติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมคุีณภาพ มงีานท าทีด่ี และมชีีวติหลงัวยัท างานอย่างมศัีกดิ์ศรี 
 ในด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ คือ ความท้าทาย
ร่วมกันของมนุษยชาติ  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิต้องไม่ท าให้โลกเส่ือมโทรมลง เราควรส่งเสริมการใช้
พลงังานหมุนเวียนและการพฒันาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ทุกประเทศต้องเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัวต่อภัยทางธรรมชาติ ให้ความส าคญักบัการลดความเส่ียงจากภัยพบิัติทีไ่ด้ทวีความ
รุนแรงขึน้ การบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นระบบ  การเร่งฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เส่ือมโทรม โดยเฉพาะการ   
วางผังและการพัฒนาเมืองให้มีความมั่นคง เพ่ือลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเด็นที่เรา
ได้เพิม่ความส าคญัและมุ่งหวงัพฒันาให้ดีขึน้ 
 ท้ายที่สุดนี ้ผมขอย า้ว่า การพฒันาที่สมดุล และยัง่ยืนน้ันจะเกดิขึน้ไม่ได้เลย หากปราศจาก ตัวขับเคล่ือนที่ส าคัญ
ทีสุ่ด คือ คน ซ่ึงคุณภาพของคนมคีวามส าคญัทีสุ่ด  

การพฒันาคน คือ การพฒันาทั้งสุขภาพกาย ใจ และปัญญา การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศจะเกดิขึน้ไม่ได้  หากปราศจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นความ
ท้าทาย ร่วมของนานาประเทศ  การพัฒนาสังคมต้องเร่ิมตั้งแต่ครอบครัวและโรงเรียน และต้องส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ยังสามารถท าผ่าน social media ทุกนาที เราจึงควรใช้ประโยชน์
จาก social media ให้เกดิการเรียนรู้และคุณค่ามากกว่าการใช้ไปเพ่ือสร้างความแตกแยกหรือเกลยีดชังกนั  
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ท่านผู้มเีกยีรติ 
 ประเทศใดประเทศหน่ึง ไม่ว่าจะมั่งคั่งขนาดไหน กไ็ม่สามารถอยู่ท่ามกลางความเหล่ือมล า้และความไม่
มัน่คงของภูมิภาคได้ การรวมกลุ่มและความเช่ือมโยงของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคจะส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของภูมิภาคและของโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องส่งเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาคในทุกมิติ 
ทั้งความเช่ือมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน      
ความเช่ือมโยงระหว่างประชาชนกับสถาบันหลักของประเทศ เพ่ือกระจายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการพฒันาทีเ่ข้มแขง็ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภูมภิาค  
 ดังทีก่ล่าวมาแล้วน้ัน เป็นเร่ืองทีเ่ราทุกคน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ส่ือ นักวิชาการ ต้องร่วมกนั
คดิและร่วมกนัท า การพฒันาน้ันจึงจะเป็นการพฒันาทีย่ัง่ยืนได้อย่างแท้จริง 
 บัดนี ้ได้เวลาอนัสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมคร้ังนี้อย่างเป็นทางการ และขอให้การประชุมประสบ
ความส าเร็จด้วยดี  
 ขอบคุณครับ 
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