


 

 

 

ความน า 
 

 คณะท ำงำนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยำนุวัตรเพื่อกำรพัฒนำประเทศ สภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้ปรับปรุง  “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนา
ประเทศ” ขึ้นตำมโครงกำรจัดจ้ำงท ำนิทรรศกำรถำวรภำยในพิพิธภัณฑ์สุริยำนุวัตรเพื่อกำร
พัฒนำประเทศ โดยปรับปรุงเนื้อหำสำระให้ทันสมัย เข้ำใจง่ำย พร้อมทั้งพัฒนำและจัดท ำสื่อ
นิทรรศกำรถำวรในพิพิธภัณฑ์สุริยำนุวัตรฯ ให้น่ำสนใจ สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 กำรปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ ครั้งนี้ ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้
แห่งชำติ ร่วมด ำเนินกำรและให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งได้ให้ควำมรู้และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ จนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ด้วยดี 

 ทั้งนี้ คณะท ำงำนฯ ได้รวบรวมเนื้อหำสำระที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สุริยำนุวัตรเพื่อกำร
พัฒนำประเทศ และน ำมำจัดเป็นรูปเล่มเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ที่สนใจศึกษำค้นคว้ำ และ
เผยแพร่แก่สำธำรณชนทั่วไป อันจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในคุณูปกำรของมหำอ ำมำตย์เอก พระยำสุริยำนุวัตร รวมถึงวิวัฒนำกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
 

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กุมภำพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้จัดท ำ  “พิพิธภัณฑ์
สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวประวัติของพระยำสุริยำนุวัตร นักเศรษฐศำสตร์ท่ำนแรกของประเทศไทย ผู้เขียน
หนังสือ  “ทรัพย์ศาสตร์” ต ำรำเศรษฐศำสตร์  เล่มแรกของไทย และเป็นเจ้ำของอำคำร 
สุริยำนุวัตร รวมถึงจัดแสดงนิทรรศกำรถำวรในพิพิธภัณฑ์สุริยำนุวัตรน ำเสนอบทบำทภำรกิจ
ของ สศช. สำระกำรพัฒนำประเทศในแต่ละยุคของกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1-13 
รวมทั้งยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ให้กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งประกอบด้วย ผู้มำศึกษำดูงำนที่ สศช. ทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐ นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบ  

ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 7 โซน ดังนี ้ 

 1. แสงแรก น ำเสนอประวัติพระยำสุริยำนุวัตรและเบ้ืองหลังกำรเป็นผู้ริเริ่มน ำวิชำกำรทำง
เศรษฐศำสตร์มำใช้ในระบบเศรษฐกิจสยำม และวำงแนวคิด  “ก้ำวหน้ำ” ทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์ไว้ในหนังสือ “ทรัพยศาสตร์” แสงแรกในระบบเศรษฐกิจสยำม 

 2. แสงก าเนิด น ำเสนอ กำรก่อก ำเนิดสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติหน่วยงำนที่ท ำงำน
วำงแผนอยู่เบื้องหลังของเศรษฐกิจไทย 

 3. แสงน าทาง น ำเสนอ ผลงำนและเบื้องหลังควำมส ำเร็จของเศรษฐกิจและสังคมจำก
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 12 ฉบับ 

 4. แสงในโลกมืด น ำเสนอ ว่ำด้วยบทบำทของสภำพัฒน์ฯ ในวิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษ 
ต่ำง ๆ 

 5. แสงจากฟ้า น ำเสนอ กำรน ำพำชำติฝ่ำวิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญำของ  “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 6. แสงสู่อนาคต น ำเสนอ บทบำทสภำพัฒน์ กับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำฯ  
ฉบับที ่13 

 7. แสงสว่างทางปัญญา น ำเสนอ ห้องค้นคว้ำหนังสือ  “เฉพำะทำง” เกี่ยวกับ เศรษฐศำสตร์ 
ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจแผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฯลฯ  



 

 

สยามเริ่มปรับตัวเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่หลังสนธิสัญญำเบำว์ริง  

ขณะนั้นสยำมยังขำดแคลนนักคิดด้ำนเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ เพื่อวำงระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

50 กว่ำปีหลังจำกนั้น สยำมจึงมีต ำรำเศรษฐศำสตร์เล่มแรกโดย  
“พระยาสุริยานุวัตร” จึงนับเป็น “แสงแรก” ของเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่ของไทย 

โซน 1 แสงแรก
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มหาอ ามาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร 

นำมเดิม เกิด บุนนำค เกิดวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ.2405  
ณ บ้ำนธนบุรี เป็นบุตรของพระยำมนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนำค) 
สมุหพระกลำโหมฝ่ำยเหนือ มำรดำชื่อ ศิลำ เริ่มต้นเรียนหนังสือที่
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ผู้เป็นลุง 

พ.ศ. 2414-2419 เดินทำงไปศึกษำที่ปีนัง และกัลกัตตำ 

พ.ศ.  2419  เข้ำรับรำชกำรในกรมมหำดเล็ก ต ำแหน่งมหำดเล็กวิเศษ  

พ.ศ.  2423  ย้ำยไปเป็นผู้ช่วยข้ำหลวงตะวันตกกระทรวงมหำดไทย  

พ.ศ. 2426 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  จ ำพรรษำอยู่  ณ วัดพิชัย 
ญำติกำรำม 1 พรรษำ 

พ.ศ. 2427  ได้รับพระรำชทำนบรรดำศักด์ิเป็น “หลวงสุริยานุวัตร” 

พ.ศ. 2428 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยข้ำหลวงมณฑลพำยัพ และก ำกับ
ต ำแหน่ง กรมคลังเมืองเชียงใหม ่ล ำพูน และล ำปำง 

พ.ศ. 2430  ย้ำยไปสังกัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยทูตประจ ำรำชส ำนักเซนต์เจมส์ ประเทศ
อังกฤษ 

พ.ศ. 2432 ได้ รั บพระกรุณำ โปรด เกล้ ำ ฯ 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตรีทูตและอุปทูตประจ ำ
กรงุเบอร์ลินประเทศเยอรมนี 

พ.ศ. 2434  ได้รับพระทำนบรรดำศักดิ์ เป็น  
“พระสุริยานุวัตร”  

พ.ศ. 2438  ย้ำยไปเป็นอุปทูตประจ ำกรุงปำรีส 
ประเทศฝรั่งเศส 

พ.ศ. 2439  ได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็น 
“พระยาสุริยานุวัตร” และได้รับพระกรุณำโปรด

เกล้ำฯ แต่งต้ังเป็นอัครรำชทูตประจ ำประเทศฝรั่งเศส อิตำลี สเปน และรัสเซีย     

 



 

 

 
พ.ศ. 2448 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็น
เสนำบดีกระทรวงโยธำธิกำร ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำร
พัฒนำประเทศในส่วนที่ เกี่ยวกับกำรโยธำ กำรรถไฟ และ
กำรไปรษณีย์โทรเลข   

พ.ศ. 2449 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ย้ำยไปเป็น
  เสนำบดีกระทรวงพระคลังมหำสมบัต ิ  

พ.ศ. 2450 กรำบถวำยบังคมลำออกจำกรำชกำร  

พ.ศ. 2469 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี 
รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

พ.ศ. 2476-2479 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็น
รัฐมนตรี ท ำหน้ำที่ที่ปรึกษำอำวุโส รัฐบำลเจ้ำพระยำพหลพล
พยุหเสนำ ระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งได้ท ำบันทึกนโยบำยหลำย
อย่ำงเสนอรัฐบำล เช่น นโยบำยเศรษฐกิจซึ่งเน้นกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมของประเทศ นโยบำยเกี่ยวกับ กำรช่วยเหลือ
ชำวนำ เป็นต้น  

พ.ศ. 2479 พระยำสุริยำนุวัตรถึงแก่อนิจกรรมวันที่  
30 กันยำยน สิริอำยุ 74 ปี  



 

 

ทรัพยสาตร์  
ต าราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย 

พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนำค) เขียนต ำรำ 
“ทรัพยสาตร์” ภำยหลังลำออกจำกรำชกำรใน พ.ศ. 2450 ปลำย

สมัยรัชกำลที่ 5 โดยน ำแนวคิดและกลไก
เศรษฐกิจแบบตะวันตกมำประยุกต์ใช้
สังคมไทย ชี้ให้เห็นปัญหำควำมยำกจน

ของเกษตรกร และเสนอแนวทำงกำรแก้ไข
ด้ วยกำรพัฒนำ เศรษฐกิ จและจั ดระบบ

เศรษฐกิจไทยใหม่ให้ทันสมัย   
 

ทรัพยสาตร์ เล่ม 1 และ 2 ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2454 ในช่วงต้นสมัยรัชกำลที่ 6 
และต่อมำภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475  ได้เขียนต าราเศรษฐกิจ-
การเมือง หรือเศรษฐวิทยาเล่ม 3 (ทรัพยสำตร์เล่ม 3) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2477 ในค ำน ำ
หนังสือทรัพยสำตร ์เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที ่1  (พ.ศ. 2454) พระยาสุริยานุวัตรกล่าวว่า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

 - ในกำรจัดพิมพ์ครั้งแรกใช้ว่ำ “ทรัพยสำตร์”  เป็นกำรสะกดตำมอักขรวิธีในสมัยนั้น 
 - ทรัพยศำสตร์” เป็น 1 ใน 100 เล่มของหนังสือที่คนไทยควรอ่ำน (พ.ศ. 2408-2519) ตำมโครงกำรวิจัยเพ่ือ

คัดเลือกและแนะน ำหนังสือดีในรอบศตวรรษ  

  “วิชาทรัพยสาตร์ซึ่ งชี้ แจงความเลอียดในหลักฐานของการสร้างทรัพย์  

การจ าหน่ายทรัพย์ การแลกเปลี่ยนแลการใช้ทรัพย์ ซึ่งรวมทั้งสิ้น จะจัดได้ว่าเปนความรู้

ในการท ามาหากินของบุคคลทั่วไป โดยทางที่จะใช้ทรัพย์ให้เปลืองน้อย และให้ได้

ประโยชนม์ากที่สุดที่จะท าได้แก่บุคคลและบ้านเมืองนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่า จนทุกวันนี้ ยังไม่

มีผู้ใดริอ่านแต่งเรื่อง หรือแปลออกจากต าราของชาวประเทศยุโรปพิมพ์ขึ้นเปนภาษาไทย

บ้างเลย และได้ทราบว่ากรมศึกษาของรัฐบาลก็จะจัดการสอนวิชานี้ขึ้นตามโรงเรียนใน

เร็วๆ นี้ด้วย ขา้พเจ้า เห็นว่าจะเปนประโยชน์แก่ผู้ที่จะตั้งต้นศึกษาวิชาทางนี้อยู่บ้าง จึงได้

เรียบเรียงแตง่ทรัพยสาตร์เลม่นีข้ึ้นตามต าราที่ขา้พเจ้าได้ศึกษามา...” 



 

 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมไทย 
จากยุคเริ่มต้นการค้าเสรีถึงยุคก่อตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
พ.ศ. 2394-2411 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สยำมจ ำเป็นต้องท ำสัญญำทำงพระรำชไมตรีและพำณิชย์ (สนธิสัญญำ
เบำว์ริ่ง) กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2398  ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
จำกระบบผูกขำดมำเป็นระบบกำรค้ำเสรี ท ำให้กำรค้ำกับต่ำงประเทศเจริญ
ขึ้น โดยมีข้ำวเป็นสินค้ำส่งออกที่ส ำคัญ  

พ.ศ. 2411-2453 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเน้นกำรลงทุนโครงกำรสำธำรณูปโภค

ขนำดใหญ่เพื่อส่งเสริมกำรผลติเพื่อกำรสง่ออก อำทิ กำรขุดคลองรังสิตเพื่อขยำยพื้นที่เพำะปลูกข้ำว 
และกำรสร้ำงทำงรถไฟเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำ กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 

พ.ศ. 2453-2468 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้มีกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรรำชกำร โดยรวมศูนย์งำนบริหำรงบประมำณแผ่นดินไว้

ที่กระทรวงพระคลังมหำสมบัติ หลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 ทั่วโลกประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต่ ำ
รวมถึงประเทศไทย เงินคงคลังประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

พ.ศ. 2468-2477 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สถำนกำรณ์วิกฤตทำงเศรษฐกิจหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 ท ำให้รำยได้แผ่นดินไม่เพียงพอ

กับรำยจ่ำย จึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรปรับลดเงินพระคลังข้ำงที่ ตัดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น และลด
เงินเดือนขำ้รำชกำร  

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองโดยคณะรำษฎร หลวงประดิษฐ์

มนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค์) หนึ่งในผู้น ำคณะรำษฎร เสนอ 
“เค้าโครงการเศรษฐกิจ” หรือที่รู้จักในนำมสมุดปกเหลือง เป็นร่ำงแผน
เศรษฐกิจเพื่อปฏิรูปที่ดินและรัฐสวัสดิกำรแก่ประชำชน มีข้อเสนอให้
เปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ์  โอนทุนและโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นของรัฐ ให้
รัฐวำงแผนกำรผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ
ผ่ำนกลไกสหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม เค้ำโครงกำรเศรษฐกิจไม่ได้มีกำร

น ำมำใช้อย่ำงจริงจัง   



 

 

หลังสงครามโลกครั้งที ่2    
ไทยประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงินอย่ำงหนัก เกิดปัญหำเงินเฟ้อ ประชำชนส่วนใหญ่

อยู่ในสภำพยำกจน  ขำดแคลนสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็น รัฐบำลจอมพล ป. พิบูลสงครำม 
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้นโยบำยเศรษฐกิจแบบชำตินิยม “ไทยท า ไทยใช ้ไทยเจริญ”  

ต่อมำเมื่ อ โลกเข้ำสู่ ยุค
สงครำมเย็น ลัทธิคอมมิวนิสต์ไทย
เป็นจุดยุทธศำสตร์ในกำรสกัดก้ันกำร
ขยำยตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ใน
ภูมิภำค จอมพล ป. พิบูลสงครำม 
รับแนวควำมคิดกำรพัฒนำประเทศ
จำกโลกเสรีประชำธิปไตยมำฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังสงครำม  ใช้ยุทธศำสตร์กำรส่งออกเพื่อดึงเงินตรำต่ำงประเทศ ช่วยให้ธุรกิจ
ส่งออกและกำรธนำคำรขยำยตัว 

จุดเริ่มต้นสภาเศรษฐกิจแห่งชาต ิพ.ศ. 2493 
ผลกระทบจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่บ้ำนเมือง 

เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ข้ำวยำกหมำกแพง จอมพล ป.  พิบูลสงครำม 
นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้พยำยำมฟื้นฟูเศรษฐกิจของชำติ โดยควำมพยำยำมประกำรหนึ่ง
คือ กำรจัดตัง้ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ขึ้น เพื่อให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำแก่รัฐบำลเกี่ยวกับ  
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  



 

 

เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังสงครำมโลกครั้งที่  2 ส่งผลให้

ประเทศไทยจ ำเป็นต้อง  มีหน่วยงำน “หัวกะทิ” เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ พ.ศ. 2493  
จึงเป็นปีที่ “แสงก าเนิด”เกิด “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ขึ้น ก่อนจะมำเป็น  
“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ในปัจจุบัน 

โซนท่ี 2 แสงก าเนิด 
 

 

  



 

 

ก าเนิดสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2493 ในชื่อ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” เพื่อ

แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจตกต่ ำ หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง ท ำหน้ำที่ให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำแก่
รัฐบำลเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ โดยรัฐบำลได้ขอซื้อบ้ำนของ
พระยำสุริยำนุวัตรมำเป็นที่ท ำกำรของสภำพัฒน ์

ต่อมำ พ.ศ. 2494 ธนำคำรโลกได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ส่งคณะ
ผู้เชี่ยวชำญมำร่วมส ำรวจเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดท ำรำยงำน  “โครงการพัฒนาการของ

รัฐส าหรับประเทศไทย” รวมทั้งเสนอให้จัดตั้ง
หนว่ยงำนเพื่อวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจประเทศไทย 
จึงได้มีกำรปรับ  “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” เป็น 
“ ส ภ า
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
แห่งชาติ” 
รับผิดชอบ
กำรจั ดท ำ
แผนพัฒนำประเทศ  โดยได้มีกำรจัดท ำ 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบับแรกขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพฒันำ
ประเทศ มำอย่ำงต่อเนื่อง 

“...การที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองให้กา้วหน้าไปสู่ความเจรญิและให้เกดิ 

ความผาสุกแก่ประชาชนนั้นจ าต้องจัดเร่ืองเศรษฐกิจก่อน...” 

 

จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
อดีตนายกรัฐมนตร ี



 

 

ในขณะเดียวกัน จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ได้สนับสนุนให้นักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญ
ชั้นน ำ มำร่วมงำนกับ  “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ในกำรวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

นอกจำกจะให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจแล้ว  สภำพัฒน์ยังให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนสังคมด้วย ซึ่งต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เมื่อ พ.ศ. 2515 และปัจจุบัน 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพำะกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และกฎหมำย  ว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศ 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จำกหน้ำที่หลักของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิคือ กำรสร้ำงสรรค์ กำรให้สิ่งใหม่ 
และกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำประเทศไปสู่ควำม
เจริญ ตรำสัญลักษณ์ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำต ิจึงแทนด้วยเทพเจ้ำ 3 องค์   

 

  



 

 

บทบาทและหน้าที่ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

วิสัยทัศน ์

“หน่วยงำนหลักในกำรวำงแผนและจัดท ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมสมดุลและยั่งยืน  
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมี
ประสิทธิภำพสูง” 

 

พันธกิจ 

 หน่วยงำนยุทธศำสตร์ จัดท ำยุทธศำสตร์และให้
ค ำปรึกษำแก่รัฐบำล 

 หน่วยงำนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก วิเครำะห์
ข้อมูลและเฝ้ำระวังภัยเศรษฐกิจและสังคม 

 หน่วยงำนควำมรู้สมัยใหม่ ที่แสวงหำและพัฒนำองค์
ควำมรู้ใหม่ ๆ ส ำหรับกำรพัฒนำประเทศ 

 

ภารกิจหลัก 

 จัดท ำและด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนำประเทศ 

 ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินแผนงำนและโครงกำรพัฒนำของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 

 ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ และแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ และประสำนกำรพัฒนำเพื่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่เฉพำะกิจที่ได้รับมอบหมำย
จำกรัฐบำลหรือคณะรัฐมนตรี 



 

 

 

กลไกการท างานและบทบาทหน้าที ่

พระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนด
กลไกกำรท ำงำนออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ และสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลก จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ รวมถึงกำรเสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำ และให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแผนงำนโครงกำรพัฒนำและกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ต่อนำยกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี ตลอดจนพิจำรณำข้อเสนองบประมำณ
ประจ ำปีของรัฐวิสำหกิจเพื่อใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

 2. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีหน้ำที่ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และ
ติดตำมภำวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก เพื่อ
จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยและมำตรกำรกำรพัฒนำประเทศ 
เสนอคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี หรือสภำพิจำรณำ จัดท ำ
ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด ำเนินกำรในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ จัดท ำ
ฐำนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชำชำติของประเทศ 

รำยงำนภำวะเศรษฐกิจและสังคมเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ จัดท ำกรอบกำรลงทุนประจ ำปี
ของรัฐวิสำหกิจในภำพรวมและข้อเสนองบประมำณประจ ำปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึง
พิจำรณำแผนงำนโครงกำรพัฒนำของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิตลอดจนติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 

  



 

 

กฎหมายส าคัญที่ เกี่ยวกับ สศช. 

1. พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2493  

ก ำเนิดสภำพัฒน์ มุ่งฟื้นฟูประเทศหลังสงครำมโลกครั้งที ่2 

2. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2502  

จำกสภำเศรษฐกิจแห่งชำติ เป็นสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ ให้เป็นหน่วยงำน
วำงแผนพัฒนำประเทศ 

3. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2503  
และพระราชบัญญัตสิภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2509  

ปรับปรุงบทบำทหน้ำที่และองค์ประกอบส ำคัญ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรท ำงำน 

4. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521  

เพิ่มควำมชัดเจนในบทบำทหน้ำที่ และเปลี่ยนช่ือเป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

5. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560  
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

เพิ่มภำรกิจและบทบำท สศช. ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

6. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับภำรกิจที่เพิ่มขึ้น  เปลี่ยนชื่อเป็นส ำนักงำน 
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยยังคงใช้ชื่อย่อ สศช. 

  



 

 

 

 

หอเกียรติยศ 

จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม 

ผู้ก่อตั้ง สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 

 

จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ 

ผู้รเิริ่มการวางแผนประเทศ 

ประธานองคมนตรี 

ม.ล. เดช  สนทิวงศ์  พ.ศ. 2518 

องค์มนตรี 

ม.ล. เดช  สนิทวงศ์  พ.ศ. 2496-2517 

นายอ าพน  กิตติอ าพน     พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 

1. ม.ล. เดช  สนิทวงศ์    พ.ศ. 2502-2515 

2. นายเสริม  วินจิฉัยกุล   พ.ศ. 2515-2521 

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1. นายเสริม  วินจิฉัยกุล   พ.ศ. 2521-2523 

2. นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์  พ.ศ. 2523-2531 

3. นายบุญมา  วงศส์วรรค์   พ.ศ. 2531-2532 

4. นายอ านวย   วีรวรรณ   พ.ศ. 2532-2536 

5-6. นายสิปปนนท์  เกตุทัต   พ.ศ. 2536-2544 

7.     นายทนง  พิทยะ    พ.ศ. 2544-2548 

8-9.  นายพนัส  สิมะเสถียร   พ.ศ. 2548-2556 

10.    นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา พ.ศ. 2556-2560 

11. นายอ าพน กิตตอิ าพน   พ.ศ. 2560-2561 

12. นายสนิท  อักษรแก้ว   พ.ศ. 2561-2562 

ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

1. นายสนิท  อักษรแก้ว   พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 



 

 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 

1. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์    พ.ศ. 2493-2499 

2. นายฉลอง ปึงตระกูล   พ.ศ. 2499-2506 

3. นายประหยัด  บุรณศริิ   พ.ศ. 2506-2513 

4. นายเรณู  สุวรรณสิทธิ์   พ.ศ. 2513-2516 

5. นายเสนาะ อูนากูล    พ.ศ. 2516-2518 

6. นายกฤช  สมบัติศริิ   พ.ศ. 2518-2521 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1. นายกฤช  สมบัติศริิ   พ.ศ. 2521-2523 

2. นายเสนาะ อูนากูล   พ.ศ. 2523-2532 

3. นายพิสฎิฐ  ภัคเกษม   พ.ศ. 2532-2537 

4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล   พ.ศ. 2537-2539 

5. นายวิรัตน์ วัฒนศริิธรรม   พ.ศ. 2539-2542 

6. นายสรรเสริญ  วงศช์อุ่ม   พ.ศ. 2542-2545 

7. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช   พ.ศ. 2545-2547 

8. นายอ าพน  กิตติอ าพน   พ.ศ. 2547-2553 

9. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  พ.ศ. 2553-2558 

10. นายปรเมธี วิมลศริิ   พ.ศ. 2558-2561 

11. นายทศพร  ศริิสัมพันธ์   พ.ศ. 2561-2562 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

1. นายทศพร  ศริิสัมพันธ์   พ.ศ. 2562-2563 

2. นายดนุชา  พิชยนันท์   พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) 

 นายธรรมรักษ์   การพิศษิฎ์  พ.ศ. 2539-2544 



 

 

บทบาทส ำคัญของสภำพัฒน์ คือ วำงแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนำคต เพื่อเป็น “แสงน าทาง” ที่
เหมำะสมที่สุดส ำหรับประเทศ โดยประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมำตั้งแต่แผนฯ ฉบับแรก ในป ีพ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน 

โซน 3  แสงน าทาง 
 

 

 

 



 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509)  
น า้ไหล ไฟสวา่ง ทางดี มงีานท า 

เน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
อำทิ สร้ำงทำงหลวง พัฒนำเส้นทำงรถไฟ 
ท่ำเรือ ปรับปรุงกำรประปำ สร้ำงเขื่อน และ
สร้ำงโรงไฟฟ้ำ เพื่อปูพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
ให้มั่นคง รวมทั้งมีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยใน
ภูมิภำค ได้แก่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อป ีผลผลิตกำรเกษตรและอุตสำหกรรมขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว  

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2510 - 2514) 
กระจายการพฒันาสูช่นบท 

ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อเนื่อง
จำกแผนฯ 1 และกระจำยกำรพัฒนำให้
เกิ ดผลทั่ วประ เทศโดย เฉพำะในเขต
ทุรกันดำรและห่ำงไกลควำมเจริญ สศช. มี
บทบำทเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำด้วยกำร
ปรับแผนกำรพัฒนำให้ด ำเนินโครงกำรที่ถึง
มือประชำชนโดยตรง  

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจไทยมีควำมชัดเจนมำกขึ้นในแผนฯ 2 จำกกำร
พึ่งพำภำคเกษตรเป็นหลักไปสู่อุตสำหกรรมมำกขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อป ี  

  



 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515 - 2519) 
พฒันาสงัคมควบคู่เศรษฐกจิ 

จำกกำรขำดควำมสมดุลในกำรพัฒนำประเทศ จึงเพิ่ม
มำตรกำรกำรกระจำยรำยได้ให้เป็นธรรมมำกขึ้น และให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสังคมควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  

ก ำหนดเป้ำหมำยลดอัตรำกำรเพิ่มของประชำกรเป็น 
ครั้งแรก มีค ำขวัญรณรงค์ว่ำ  “มีลูกมากจะยากจน” รวมทั้งเริ่มมี
กำรวำงแผนพัฒนำภูมิภำค จัดท ำโครงกำรส ำหรับภำคเหนือและ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเป็นครั้งแรก 

วิกฤตกำรณ์รำคำน้ ำมันครั้งแรกในปี 2516 ท ำให้อัตรำ
เงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 15.5 เศรษฐกิจชะลอตัว และเกิดปัญหำกำร
ว่ำงงำน ควบคู่กับกำรเผชิญเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองช่วง 14 
ตุลำคม 2516 

 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 
กระจายความเจรญิสูภู่มภิาค 

แผนฯ 4 ได้ก ำหนดให้มีลักษณะเป็น
แผนแม่บทที่วำงกรอบนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อเป็นบรรทัดฐำนในกำรจัดท ำ
งบประมำณประจ ำปี โดยมีโครงกำรที่ได้ริเริ่มขึ้น
ใหม่ อำทิ โครงกำรปฏิรูปที่ดิน กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตแก่เกษตรกร และกำร

กระจำยบริกำรทำงสังคมสู่ประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งได้ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำธำรณสุขมูล
ฐำนด้วยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและก่อให้เกิดอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ในเวลำต่อมำ  

เน้นกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจจำกวิกฤตกำรณ์รำคำน้ ำมันครั้งสองในปี 2522 ซึ่งท ำให้ภำวะ
เศรษฐกิจโลกโดยรวมตกต่ ำลงและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย 



 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) 
ยคุโชตชิว่งชชัวาลของประเทศไทย 

ค้นพบก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย ซึ่งท ำให้ประเทศไทยเข้ำสู่ยุค  “โชติช่วงชัชวาล” 
โดยแผนฯ 5 มีเป้ำหมำยในกำรปรับโครงกำรสร้ำงเศรษฐกิจไทยสู่อุตสำหกรรมอย่ำงเป็นระบบ  
โดยออกแบบให้เป็นทั้งแผนรับและแผนเชิงรุก 

แผนรับ เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วน โดยเฉพำะกำรขำดดุลงบประมำณ  กำรขำดดุล
บัญชีเดินสะพัด และภำระหนี้ต่ำงประเทศสูงขึ้น โดยกำรจัดท ำแผนฟื้นฟูฐำนะเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ และแผนแก้ปัญหำควำมยำกจนและชนบทล้ำหลัง เป็นต้น  

แผนเชิงรุก เพื่อให้เศรษฐกิจ
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ 
โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณ
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern 
Seaboard Development Project) 
ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์กำรเปิดประเทศ
บริเวณชำยฝั่งทะเลเพื่อสร้ำงฐำนเศรษฐกิจ
ทำงอุตสำหกรรมและกำรค้ำที่ทันสมัย 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2534) 
ผลกัดันความเจรญิสู่ภูมภิาคอยา่งตอ่เนือ่ง 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนจำกระดับล่ำงขึ้นบน (Bottom-up) มำกขึ้น และเน้น
กำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพเป็นส ำคัญ ทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติ 
และกำรพัฒนำฝีมือแรงแรงและคุณภำพชีวิต เริ่มแผนหลักกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีปรับปรุงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมกำรส่งออก มุ่งกระจำย
รำยได้และควำมเจริญสู่ภูมิภำค  และขยำยขอบเขตกำรพัฒนำชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในอัตรำเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10.9 ต่อปีนับเป็น
อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยสูงสุดของกำรพัฒนำเศรษฐกิจในช่วง 25 ปีที่ผ่ำนมำด้วยปัจจัยสนับสนุน
จำกกำรขยำยตัวของกำรส่งออก กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว  



 

 

ในปี 2530 มีแคมเปญ  “Visit Thailand Year” 
เพื่อน ำเสนอจุดหมำยใหม่ในท้องทะเลภำคใต้สู่นักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ ส่งผลให้ภูเก็ตเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
นับตั้งแต่นั้นมำ  

ในปี 2531 ได้มี  “นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็น
การค้า” เกิดขึ้น เพื่อเปลี่ยนสนำมรบของอินโดจีนให้กลำยเป็น
สนำมกำรค้ำ สร้ำงเสริมโอกำสในกำรท ำธุรกิจและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นในเวลำต่อมำ  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) 

แก้ปัญหาความไม่สมดุลในการพัฒนา 
ค ำนึงถึงมิติกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 

มำกขึ้น มุ่งรักษำอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม กระจำยรำยได้และ
กำรพัฒนำไปสู่ภูมิภำคและชนบทให้กว้ำงขวำง
ยิ่งขึ้น และเร่งรัดพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยเปิดกว้ ำ ง เชื่ อมโยง
นำนำชำติทั้งด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรเงิน และกำรลงทุน รวมทั้งมุ่งที่จะเป็น  “เศรษฐกิจด่าน
หน้าของภูมิภาค” เพื่อเร่งขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในภูมิภำคให้อยู่ดีกินดีขึ้น โดยกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนที่
ส ำคัญ ๆ อำทิ ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 6 ประเทศ (Greater 
Mekong Sub-region Economic Cooperation : GMS)  

มีกำรเปิดเสรีทำงกำรเงินมำกขึ้น โดยปี 2533 ประเทศไทยได้ยกเลิกกำรควบคุม
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรค้ำ และต่อมำได้เปิดเสรีกับธุรกรรมในบัญชี
เงินทุนในป ี2534 ในขณะที่ ปี 2536 รัฐบำลได้สนับสนุนภำคเอกชนเปิดวิเทศธนกิจ (Bangkok 
International Banking Facilities : BIBF) เพื่อพัฒนำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ 



 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
กา้วสูก่ระบวนทรรศนใ์หมใ่นการพัฒนาประเทศ 
โดยยึดคนเปน็ศนูยก์ลางการพัฒนา 

เน้นคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ 
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกำสพัฒนำศักยภำพ
ของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีกำรขยำยกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเป็น 12 ปี จำกเดิม 6 ปี เป็นต้น 
รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำแผนฯ   

วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินในปี 2540 หรือ  “วิกฤตต้มย ากุ้ง” 
เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่ำงรุนแรง จึงต้องปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์ใหม่ที่มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมำขยำยตัวและมีเสถียรภำพ เพื่อที่จะลดผลกระทบจำกวิกฤตที่มีต่อคน
และสังคม ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้มีควำมเข้มแข็งและสมดุล และปรับระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
อัญเชญิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเปน็ปรชัญาน าทาง 

เป็นช่วงกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
หลังจำกกำรเผชิญ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” กำรพัฒนำจึง
เน้นรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ลดผลกระทบ
ต่อคนและสังคม ตลอดจนปรับโครงสร้ำงทำง
เศรษฐกิจให้เข้มแข็งกลับสู่ควำมสมดุล โดยยังคงยึด
แนวคิดกำรพัฒนำแบบองค์รวมที่มี  “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” ต่อเนื่องจำกแผนฯ 8 
และอัญเชิญหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำและ

บริหำรประเทศ และมุ่งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศให้เข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกและสำมำรถพึ่งตนเองได้มำกขึ้น 



 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูก่ารปฏิบตั ิ

มุ่งพัฒนำสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดยใช้แนวปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีกำรพัฒนำแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ และให้
ควำมส ำคัญกับกำรน ำทุนสังคม ทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจมำใช้
ประโยชน์อย่ำงบูรณำกำรและเกื้อกูลกัน สศช. เผยแพร่รำยงำน  “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
2570” ส ำหรับกำรมองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปีเป็นครั้งแรก  

วิสัยทัศน์ประเทศไทยป ี2570 

“คนไทยภาคภูมใิจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถชีีวติแหง่ความพอเพียง  

ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธปิไตย และหลักธรรมาภิบาล การบรกิารสาธารณะขัน้

พ้ืนฐานทีท่ั่วถึง มคีุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้ม

ที่ดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงดา้นอาหารและพลังงาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจที่พึง่ตนเองและ

แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมศีักดิ์ศรี” 



 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
สูส่งัคมแหง่ความสขุอยา่งมภูีมคิุม้กนั 

มุ่งพัฒนำสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ 
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ  พอเพียงมำเป็น
ปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศและยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำต่อเนื่องจำกแผนฯ 10 

สศช.ได้จัดท ำรำยงำนประมำณกำร
ประชำกรประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583  
โดยคำดกำรณ์ว่ำประชำกรของไทยจะเพิ่มขึ้นจำก 
66.5 ล้ำนคน ในป ี2563 เป็นสูงสุด 67.1 ล้ำนคน
ในปี 2573 และลดลงเหลือ 65.4 ล้ำนคนในปี 
2583 โดยโครงสร้ำงประชำกรจะเริ่ม 
เข้ำสู่สังคมสูงวัย จำกกลุ่มประชำกรที่มีอำยุน้อย
เป็นประชำกรสูงวัยที่ม ีอำยุสูงขึ้น 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
จดุเริม่ตน้ของยทุธศาสตรช์าต ิ

มุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนำนวัตกรรมให้เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภำพ
ของประเทศในทุกด้ำน กระจำย ควำมเจริญอย่ำงครอบคลุม
และทั่วถึง และมุ่งพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัย 

ในช่วงต้นแผนฯ 12 ประเทศไทยได้ก ำหนด 
ให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งใช้เป็นกรอบ
ในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน อันจะ
ก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้ จำกผลส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) 
ในช่วงแผนฯ 5 แต่ยังขำดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำว  ในช่วงต้นแผนฯ 12 จึงได้มี
กำรริเริ่มพัฒนำ “เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)” ขึ้น โดยกำรส่งเสริมให้เกิดโครงกำร
ส ำคัญ ๆ ในพื้นที่ อำทิ โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเชื่อมสนำมบิน โครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่
ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3   

ในช่วงเดือนธันวำคม 2562 เริ่มมี  “กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)” ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงในทุกด้ำนของประเทศ รัฐบำลจึงจ ำเป็นต้องมี
กำรกู้เงินจ ำนวนมำก เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่ำว    



 

 

ไม่มีประเทศไหนในโลกที่หลีกเลี่ยงวิกฤตทำงเศรษฐกิจและสังคมได้  

จึงส ำคัญว่ำใครจะฝ่ำวิกฤตนั้นไปได้แบบบอบช้ ำน้อยที่สุดประเทศไทยต้องเผชิญกับ  
วิกฤตในทุกระดับหลำยต่อหลำยครั้ง ทุกวิกฤตนั้นย่อมต้องอำศัย  “แสงน าทาง”  
ฝ่ำควำมมืดออกไปเสมอ 

โซน 4  แสงในโลกมืด 



 

 

เหตกุารณ์ส าคญัทีส่่งผลกระทบตอ่ประเทศไทย 
ชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่1 ถึงปจัจบุนั 

 พ.ศ. 2516 : แผนฯ 3 (พ.ศ. 2515-2519) วิกฤตการณ์น้ ามันครั้งท่ี 1 

ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำคำน้ ำมัน ปัญหำ
เงินเฟ้อ กำรว่ำงงำน และกำรลงทุนซบเซำ 

 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 วันมหาวิปโยค   

นักศึกษำและประชำชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจำกรัฐบำลจนส่งผลให้มี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกำรส่งเสริมประชำธิปไตยให้ก้ำวหน้ำ 

 

 6 ตุลาคม 2519 

เหตุกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมืองส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ เศรษฐกิจชะลอตัว 

 พ.ศ. 2522 : แผนฯ 2 (พ.ศ. 2520-2524) วิกฤติการณ์น้ ามัน ครั้งที ่2  

น้ ำมันดิบในตลำดโลกรำคำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ภำวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ตกต่ ำและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อัตรำเงินเฟ้อเฉลี่ย
ภำยในประเทศสูงขึ้นถึง ร้อยละ 11.6 ต่อปี เนื่องจำกรำคำน้ ำมันในตลำดโลกเพิ่มสูงขึ้น 2 
เท่ำตัว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ 

 พ.ศ. 2524 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน 

รัฐบำลแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ 
(กรอ.) เป็นครั้งแรก โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน รัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งคณะ และผู้แทน
ภำครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมกำร   



 

 

 พ.ศ. 2525 : แผนฯ 5 (พ.ศ.2525-2529) ฝ่าวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกตกต่ า 

เศรษฐกิจโลกมีควำมผันผวนและอยู่ในช่วงที่
ตกต่ ำเป็นระยะเวลำนำนจำกผลของวิกฤตน้ ำมันในช่วง
ก่อนหน้ำ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
ภำยในประเทศตั้งแต่ปี 2516 ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรประเทศโดยรวม 

 พ.ศ. 2525 การพัฒนาชนบทแนวใหม่ 

สศช. เสนอนโยบำยพัฒนำชนบท จัดระบบ
กำรบริหำรกำรพัฒนำแนวใหม่เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำ
ชนบทแห่งชำต ิ(กชช.) โดยก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยยำกจน 
38 จังหวัด 288 อ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ   

 พ.ศ. 2525 การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  

ยุทธศำสตร์กำรเปิดประเทศบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 
เพื่อสร้ำงฐำนเศรษฐกิจทำงอุตสำหกรรมและกำรค้ำที่ทันสมัย ประกอบด้วยท่ำเรือน้ ำลึก นิคม
อุตสำหกรรม และเขตอุตสำหกรรม รวมถึงข้อตกลงพลำซ่ำแอคคอร์ด (Plaza Accord) ในป ี
2528 ที่สร้ำงแรงกดดันให้ค่ำเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่ำขึ้น 

 

สศช. มีบทบำทในกำรจัดท ำ
แผนและประสำนกระบวนกำรตัดสินใจ
ภำครัฐในกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก 

 พ.ศ. 2527 สู่ยุคโชติช่วงชัชวาล 

ด้วยกำรก ำหนดมำตรกำร
กำรเงินกำรคลัง มำตรกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
และกำรค้นพบก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย 
ประเทศจึ งผ่ ำนพ้นวิกฤติกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ 

 



 

 

 พ.ศ. 2533 : แผนฯ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เศรษฐกิจขยายตัวจากการส่งออก 

เศรษฐกิจขยำยตัวจำกกำรส่งออก กำรท่องเที่ยว และกำรลงทุน 

 พ.ศ. 2531 นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า 

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลำงทำง
เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรเงิน และกำรท่องเที่ยวของภูมิภำคผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจต่ำง ๆ   

 พ.ศ. 2533 สงครามอ่าวเปอร์เซีย  

รำคำน้ ำมันผันผวนและดัชนีหุ้นไทยลดลงร้อยละ 50 

 พ.ศ. 2535 : แผนฯ 7 (พ.ศ. 2535-2539) พฤษภาทมิฬ 

วิกฤตทำงกำรเมืองส่งผลต่อ
ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำงประเทศ 

สศช. ร่วมผลักดันนโยบำยกำร
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิต เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ เริ่มนโยบำย
เปิดเสรีทำงกำรเงิน และน ำกิจกำรวิเทศธน
กิจมำใช ้

 พ.ศ. 2538 สัญญาณสู่วิกฤตเศรษฐกิจ 

กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำก่อให้เกิดควำมไม่สมดุลระหว่ำงควำมเจริญด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จนเกิดค ำกล่ำวว่ำ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหำ กำรพัฒนำไม่ยั่งยืน”  

 พ.ศ. 2540 : แผนฯ 8 (พ.ศ. 2540-2544) “วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง” กรกฎาคม 2540 

ในช่วงแผนฯ 5-6 ไทยเป็นประเทศที่
มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงจำกกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออก ตลำดหลักทรัพย์เติบโตแบบก้ำว
กระโดด รวมทั้งนโยบำยเปิดเสรีทำงกำรเงิน
ระหว่ำงปี 2532-2537 ท ำให้ไทยพึ่งพำเงินทุน
จำกต่ำงประเทศมำกขึ้น  นักลงทุนกู้เงินจำก
ต่ำงชำติพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ ลงทุน
ในกองทุนต่ำง ๆ  หรือเพื่อปล่อยเงินกู้ต่อ  และ



 

 

รำคำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจำกกำรเก็งก ำไร ประกอบกับปัญหำโครงสร้ำงทำงสังคมและ
เศรษฐกิจที่ขำดกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่เหมำะสม น ำไปสู่วิกฤตกำรณ์เศรษฐกิจและกำรเงินในปี 2540 

สศช. ได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำ
และบริหำรประเทศ และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศให้เข้มแข็งมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแส กำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกและสำมำรถพึ่งตนเองได้มำกขึ้น 

 พ.ศ. 2548 : แผนฯ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ประชำกรอำยุ 60 ปีข้ึนไปมีสัดส่วน
มำกกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมด ภำวะสูงอำยุทำงประชำกรในไทย
เกิดขึ้นในอัตรำที่เร็วกว่ำประเทศที่พัฒนำแล้ว 
ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของภำวะ
เจริญพันธุ์หรือภำวะกำรเกิดอย่ำงรวดเร็วใน
ระยะเวลำอันสั้น 

 พ.ศ. 2554 : แผนฯ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มหาอุทกภัย 

ไทยประสบปัญหำอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติกำรณ์ และมีพื้นที่ประสบภัย
กระจำยตัวในทุกภำคของประเทศ โดยเฉพำะพื้นที่ภำคเหนือและภำคกลำงที่เกิดน้ ำท่วมหนัก
เป็นระยะเวลำนำน รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

 พ.ศ. 2563 : แผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2565) วิกฤติโควิด 19 

ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด-19 ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี 2563 ส่งผลให้ สศช. ทบทวน
แนวทำงกำรพัฒนำประเทศใหม่ เพื่อน ำพำ
ประเทศให้รอดพ้นจำกวิกฤตไวรัสโควิด-19 

พ ร้ อ ม
รับกับกำรเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตอื่น ๆ ที่อำจจะ
เกิดขึ้นใหม่ในอนำคต และตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ทั้ง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
บทบำทส ำคัญในกำรกลั่นกรองโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 



 

 

พ.ศ. 2540 นับเป็นปีที่เกิดวิกฤตหนักที่สุดครั้งหนึ่งของคนไทย

เศรษฐกิจไทยตกลงไปในเหวลึก  ที่มืดมน คนทั้งโลกเรียกว่ำ “ต้มย ากุ้ง” เวลำนั้นคน
ไทยได้รับพระรำชทำน “แสงจากฟ้า” คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไทย
กลับเข้ำสู่แสงสว่ำงอีกครั้ง 

 

โซน 5  แสงจากฟ้า 
 

  



 

 

 

 
 

 

  

“...ในการพัฒนาประเทศนั้น จ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน  

เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกนิมีใช้ของประชาชนก่อน  

ด้วยวธิีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  

เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว 

จึงค่อยสร้างเสริมความเจรญิขั้นที่สูงข้ึนตามล าดับต่อไป…” 

 

พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวทำงกำรด ำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์  ความ
พอเพียง หมำยถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้จะต้องอำศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่ำงยิ่ง ในกำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้
ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ  โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี  

      
 

ประมวลและกลั่นกรองจำกพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง
พระบำทสมเด็จ  พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ 
รวมทั้งพระรำชด ำรัสอื่น ๆ โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศชฺ.) ได้รับพระรำชทำน 
พระบรมรำชำนุญำตให้น ำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของทุกฝ่ำยและประชำชนโดยทั่วไป  เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกำยน 2542 

  



 

 

 

สบืสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีพระรำชปณิธำนอันแน่วแน่ที่จะสืบสำนพระรำช
ปณิธำนและงำนต่ำง ๆ ที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ทรงริเริ่มด ำเนินกำรไว้ เพื่อให้ปวงชนชำวไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีคุณภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี และน ำพำประเทศสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบต่อไป ดังพระปฐมบรมรำช
โองกำรในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 เมื่อวันที่  4 พฤษภำคม 2562   

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดนิโดยธรรม 

 เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 



 

 

โลกเข้ำสู่ยุคเทคโนโลยีและวิทยำกำรใหม่อย่ำงเต็มตัว ธุรกิจรูปแบบเดิม

จ ำนวนมำกไม่สำมำรถไปต่อได้ ต้องปรับกระบวนกำรลงทุน กำรผลิต กำรค้ำ ให้เข้ำสู่
โลกยุคใหม่ เศรษฐกิจยุคใหม่จึงต้องกำรพิมพ์เขียวเป็น  “แสงสู่อนาคต” เพื่อกำรก้ำว
ไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง และยั่งยืน 

โซน 6  แสงสู่อนาคต
  

  



 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

 ยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  รัฐก ำหนด
ยุทธศำสตร์ชำติเพื่อเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ เกิดกำรผลักดันไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580  

 ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศใน
หลำกหลำยมิต ิพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน ประกอบด้วย 

 1. ด้ำนควำมมั่นคง 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของคนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศ 

 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  



 

 

 ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนระดับที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนระดับที่ 2 
และ 3 โดยแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำม
มั่นคงแห่งชำติ  ส่วนแผนระดับที่ 3 คือ แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ  แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
และรำย 5 ปี  
  

   

  



 

 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566–2570) 

ประเทศจ ำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในระดับทิศทำงและโครงสร้ำง ให้สำมำรถรองรับ              
กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเท่ำทัน รวดเร็วเพื่อ  “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 

บริบทการพัฒนา 
ประเทศเผชิญอยู่กบัอะไร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกภำยนอกและภำยในประเทศ ที่มีแนวโน้ม
ทวีควำมรุนแรง  ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทั้งควำมเสี่ยงและโอกำสที่ส ำคัญ อำทิ กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัล 
ควำมมุ่งมั่นของนำนำชำติในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก บริบทกำรพัฒนำใหม่ที่เกิดขึ้นจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมถึงควำมพร้อมของทุน 
ในมิติต่ำง ๆ ของประเทศ  



 

 

ทิศทางที่ชัดเจน 
คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 จึงเป็นแผนฯ ที่ท ำหน้ำที่บ่งชี้ทิศทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่พึงประสงค์ในปี 2570 ด้วยกำรระบุประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน 
เพื่อให้สังคมไทยก้ำวทันพลวัตของโลก คนไทยมีโอกำสพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ เศรษฐกิจ
ไทยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้สูง 
บนฐำนควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายหลัก 5 ประการของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13 

1. กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม  

2. กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่  

3. กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม  

4. กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ควำมยั่งยืน  

5. กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงและกำร
เปลี่ยนแปลงภำยใต้บริบทโลกใหม ่

13 หมุดหมายการพัฒนา เพื่อพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที ่1  ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 

หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคณุภำพและควำมยั่งยืน  

หมุดหมายที ่3  ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำทีส่ ำคัญของโลก  

หมุดหมายที ่4  ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมลูค่ำสูง  

หมุดหมายที ่5  ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตรท์ำงโลจิสติกส์ทีส่ ำคัญของ
ภูมิภำค 

หมุดหมายที ่6  ไทยเป็นศูนย์กลำงดำ้นดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะของ
อำเซียน 

หมุดหมายที ่7 ไทยม ีSMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได ้

หมุดหมายที ่8  ไทยมพีื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู ่ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน  



 

 

หมุดหมายที ่9  ไทยมคีวำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทกุคนมีควำมคุม้ครองทำงสังคม
ที่เพียงพอ เหมำะสม 

หมุดหมายที ่10 ไทยมเีศรษฐกิจหมุนเวยีนและสังคมคำร์บอนต่ ำ  

หมุดหมายที ่11  ไทยสำมำรถลดควำมเสีย่งและผลกระทบจำกภยัธรรมชำติและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ 

หมุดหมายที ่12  ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพฒันำแห่ง
อนำคต  

หมุดหมายที ่13  ไทยมภีำครัฐที่ทันสมยั มีประสทิธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน  
  



 

 

แหล่งค้นคว้ำ  “เฉพาะทาง” เกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติทุกฉบับ และเรื่องส ำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็น  “แสงแห่งปัญญา” ส ำหรับเติมเต็มควำมรู้ ควำมคิดให้สำมำรถปรับตัวเท่ำทัน
เศรษฐกิจและสังคม ในทุกควำมเปลี่ยนแปลง 

โซน 7  แสงสว่างทางปัญญา
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

รายชือ่คณะท างานปรบัปรุงพิพิธภัณฑ์ 

ประธานที่ปรึกษาคณะท างาน 
นำยดนุชำ  พิชยนันท์  เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
ที่ปรึกษาคณะท างาน 
นำยประชำ  สุขสบำย  นักจัดกำรควำมรู้อำวุโส สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.) 
นำยปรำมินทร ์ เครือทอง ท่ีปรึกษำสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.)   

 
ประธานคณะท างาน 
นำยวิโรจน ์ นรำรักษ์  รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
รองประธานคณะท างาน 
นำงเสำวณีย ์ แสงสุพรรณ ท่ีปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน 

 
คณะท างาน 
นำยวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงสังคม 
นำยอธิพงศ ์  หิรัญเรืองโชติ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนติดตำมประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม   
นำงจันทร์ทิพย ์ ปำละนันทน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มประชำสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยำนุวัตร 
นำยปุณณลักขิ ์ สุรัสวดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     
นำงวิภำวด ี  ชวนบุญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงนิสวันต ์ พิชญ์ด ำรง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
น.ส.รวีวรรณ  เลียดทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยกิตติศักด ์  โมทย์วำรีศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยคมสัน   วรวิวัฒน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำยเสกสรร   ไทยสุวรรณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
น.ส.วันทนีย ์  สุขรัตนี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
น.ส.เมฐติญำ   วงษ์ภักดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
น.ส.ณัฐพร   ก๊อใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
น.ส.พรรณิสำ  นิรัตติวงศกรณ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  



 

 

 
 


