
พิพิธภัณฑสุริยานุวัตร 

การจัดตั้ งพิพิธภัณฑสุ ริ ยานุ วัตร เพื่ อการ 

พัฒนาประเทศ มีแนวคิดของการวางรูปพิพิธภัณฑ ๒  

หลักการ ไดแก หนึ่ง จะตองทำพิพิธภัณฑนั้นใหเปน

พิพิธภัณฑที่มีชีวิต และสอง เปนแหลงหรือสถานที่ที่จะ 

จุดประกายความคิดเพื่อใหคนที่เขามาเรียนรูนั้นนำไปปฏิบัติ 

นำความรูที่ไดไปสรางสรรคสิ่งตางๆ ใหกับประเทศและสวน

รวม โดยแนวคิดในการวางรูปพิพิธภัณฑไดสะทอนให

สาธารณชนเขาใจถึงวัฒนธรรมองคกรของ สศช. ที่ถูกยกขึ้นมา

จากประวัติศาสตรของสภาพัฒน โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก 

ทานพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเปนปูชนียบุคคลที่ชาวสภาพัฒน 

ไมเคยลืม 

ภายในพิพิธภัณฑสุริยานุวัตร ไดจารึกเกียรติ

ประวัติของผูมีสวนรวมในการสรางประวัติศาสตรของการ

พัฒนาประเทศ ทั้งดานการวางแผน การใหขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง และผลการพัฒนาประเทศ  

การรายงานสถานการณเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

รวมทั้ งการเข าไปมีส วนร วมในการแก ไขปญหาวิกฤต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออม มาอยาง 

ตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาทิ ประธานกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแต 

คนแรกจนถึงปจจุบัน รวมทั้งอดีตขาราชการของ สภาพัฒน  

ที่ไปเติบโตเปนรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลชุดตางๆ  

เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ

และผลงานของสุริยานุวัตร รวมทั้งแผนพัฒนาประเทศทั้ง  

๑๐ ฉบับ  วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนำเอกสาร

การจัดทำพิพิธภัณฑเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจัดทำโดย

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร เสนอเรื่องราว 

ตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของทานพระยาสุริยานุวัตร 

หนังสือทรัพยศาสตรซึ่งเปนตำราเศรษฐศาสตรเลมแรก 

ของไทย เรื่องเลาขานของอาคารสุริยานุวัตร. เกร็ดความรู 

เกี่ยวกับแผนพัฒนาประเทศในแตละฉบับ ตลอดจนเรื่องของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกตใช รวมทั้งเบื้องหลัง 

ความคิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรของ ดร .อำพน  

กิตติอำพน เลขาธิการ สศช . ทานสามารถติดตามอาน 

รายละเอียดเรื่องตาง ๆ ไดในวารสารฯ ฉบับนี้ 

บทบรรณาธิการ 

●   เบื้องหลังแนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

●  นำชมพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

หองพระยาสุริยานุวัตร 

● ชีวิตและการทำงานของพระยาสุริยานุวัตร : ประดับไวในโลกา 

●   พระยาสุริยานุวัตร : รัฐบุรุษนักเศรษฐศาสตร 

● ทรัพยศาสตร : ตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย 

หองประวัติอาคารสุริยานุวัตร 

● เรื่องเลาขาน...ตำนานอาคารสุริยานุวัตร 

หองแผนพัฒนาฯ 

● แผนพัฒนาประเทศ : จากแผนฯ ๑ ถึงแผนฯ ๑๐ 

●  ครั้งแรกและที่สุดของแผน 

●  มุมมองของคนทำแผนฯ : จากอดีตถึงปจจุบัน 

● ปกิณกะภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ ๑ - ๑๐ 

หอเกียรติยศ 

● จารึกไวในประวัติศาสตรการพัฒนาประเทศ 

หองเศรษฐกิจพอเพียง 

●  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิด และการนำไปประยุกตใช 

●  เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในภาคธุรกิจ 

หองปจจุบัน 

● สภาพัฒนในวันนี้ 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร 

๔

๘

๑๔

๒๑

๒๖

๓๓

๔๐

๔๘

๕๑

๕๕

๖๔

๗๔

๗๙

๘๕
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ภายในพิพิธภัณฑสุริยานุวัตร สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจารึกเกียรติประวัติ

ของผูมีสวนรวมในการสรางประวัติศาสตร

ของการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการวางแผน 

การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง 

และผลการพัฒนาประเทศ การรายงาน

สถานการณเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้ง

ทางตรงและทางออม มาอยางตอเนื่องตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน  ติดตามรายละเอียดไดใน

จารึกไว ในประวัติศาสตรการพัฒนา

ประเทศ 
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ดร .อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกรุณาเลาถึงเบื้องหลังการจัดตั้ง

พพิธิภณัฑสรุยิานวุตัรเพือ่การพฒันาประเทศ โดยไดเลาถงึเหตผุล ความเปนมา 

แนวคดิ และวตัถปุระสงคของการจดัทำพพิธิภณัฑนีข้ึน้  อันจะชวยใหผูอาน 

ไดเห็นภาพและเขาใจที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑที่นาภาคภูมิใจของชาว สศช. 

เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกรของ สศช. ที่ถูกยกขึ้นมาจากประวัติศาสตรของ  

สศช. โดยเฉพาะอยางยิ่งจากทานพระยาสุริยานุวัตรซึ่งเปนปูชนียบุคคล 

ที่ชาว สศช. ไมเคยลืมเลือนติดตามรายละเอียดไดในเบื้องหลังพิพิธภัณฑ

สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
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ทรัพยศาสตร : ตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตำราทาง

วิชาการดานเศรษฐศาสตรเลมแรกของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นเพราะความรัก ความหวังดีตอประเทศ

ชาติที่เปนบานเกิดเมืองนอนของพระยาสุริยานุวัตรอยางแทจริง แตดวยเนื้อหาของหนังสือที่ 

กาวล้ำยุคสมัยของทานไปคอนขางมาก ทำใหตองกินเวลาหลายสิบป กวาคุณคาของหนังสือเลม 

ดังกลาวจะเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป “ทรัพยศาสตร” ในยุคปจจุบัน จึงเปนหนังสืออันทรงคุณคา 

ทั้งในแงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร และในแงประวัติศาสตร สมควรแกการยกยองใหเปน 

หนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ เลมที่คนไทยควรอานไดอยางเต็มภาคภูมิ  
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช .) หรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา  

สภาพัฒน หรือ “สภาพัฒนาฯ” นั้น ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๔๙๓ โดยในระยะแรกใชชื่อวา “สภาเศรษฐกิจ
แหงชาติ” มีหนาที่เสนอความเห็นและคำแนะนำ ตลอดจน 

ขอชี้แจงตอรัฐบาล ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ 

ตอมา คณะผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลกไดเสนอแนะ
ใหมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทของ สภาเศรษฐกิจ 

แหงชาติ ใหมากขึ้น และใหจัดตั้งเปนหนวยงานกลางเพื่อทำ
หนาที่วางแผนพัฒนาประเทศขึ้นมาเปนการเฉพาะ ดังนั้น  

สภาพัฒน
ในวันนี้

ในป ๒๕๐๒ จงึไดมกีารปรบัโครงสรางการทำงาน และเปลีย่นชือ่
ของหนวยงานแหงนี้ใหมเปน สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งเปนที่มาของชื่อ สภาพัฒน 

จนกระทั่งในป ๒๕๑๕ มีการนำกระบวนการวางแผน
พัฒนาสังคมเขามาใชควบคูกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางจริงจัง จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อของหนวยงานใหมอีกครั้ง
หนึ่งเปน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งเปนชื่อที่ใชอยางเปนทางการมาจวบจน
ปจจุบัน โดยสำนักงานฯ อยูภายใตสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มาโดยตลอด 

 

หองปจจุบัน นิสวันต พิชญดำรง

สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

นับเปนความบังเอิญอันนายินดีเปนอยางยิ่ง ที่สถานพำนักอาศัยของนักเศรษฐศาสตรผูแตงตำราเศรษฐศาสตรเลม
แรกของไทยในอดีต ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของหนวยงานวางแผนเศรษฐกิจระดับประเทศ ที่รูจักกันในนามของ สภาพัฒน  

ในปจจุบัน จึงนับไดวา ตำนานทางเศรษฐศาสตรที่เริ่มตนขึ้นในยุคสมัยของพระยาสุริยานุวัตร ยังมีการสืบทอดมาจนถึงยุค
ของ สภาพัฒน ในวันนี้ 
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ตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีขอใหพิจารณา พรอม
ทั้งจัดใหมีการประสานงานระหวาง สศช. กับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการจัดทำแผนงาน โครงการ
พัฒนา และในดานการปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกลไกระดับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช .) มีหนาที่ เกี่ยวกับ 

การพัฒนาประเทศตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่สำคัญ ไดแก 

(๑)  การสำรวจ ศึกษา และวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และเสนอแนะนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจ
และสังคมในการพัฒนาประเทศตอรัฐบาล 

(๒)  การวิเคราะหประเมินแผนงานและโครงการ
พัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

(๓)  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ และแผน
งาน/โครงการที่สำคัญ ๆ  

(๔)  การประสานการพัฒนาเพื่อใหเกิดการแปลงแผน
พัฒนาฯ ไปสูการปฏิบัติ 

(๕)  การปฏิบัติงานตามหนาที่เฉพาะกิจที่ไดรับมอบ
หมายจากรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี  

นอกจากบทบาทหนาที่ดังกลาวขางตนแลว สศช. ยังมี
บทบาทหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบอื่น ๆ ที่สำคัญ ไดแก 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 
มีบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๑ โดยแบงกลไกการทำงานออกออก
เปน ๒ ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และระดับสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ทาน ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ 

ทาน ซึ่งปจจุบัน ไดแก นายพนัส สิมะเสถียร และกรรมการ
อื่นๆ ที่มีความรูความสามารถหรือมีประสบการณในทาง
เศรษฐกิจและสังคมจำนวนไมเกิน ๙ ทาน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
เปนผูแตงตั้ง ปจจุบันไดแก นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ นางจุรี  
วิจิตรวาทการ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายชัยวัฒน  
วิบูลยสวัสดิ์ นายศักรินทร ภูมิรัตน นายอาชว เตาลานนท  
นายวิบูลย เข็มเฉลิม นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และนายสนิท 

อักษรแกว ซึ่งกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเหลานี้  
จะดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป หากครบวาระ อาจไดรับการ
แตงตั้งใหมได นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังประกอบดวย
หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของที่ดำรงโดยตำแหนงอีก จำนวน 

๕ ทาน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(นายปรชีา วชัราภยั) ผูอำนวยการสำนกังบประมาณ (นายวฒุพินัธุ 
วชิยัรตัน) ผูอำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั (นางพรรณ ี

สถาวโรดม) ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (นางธาริษา 

วัฒนเกส) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายอำพน กิตติอำพน)  

ทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ ชุดนี้  
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

มีหนาที่เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับขอเสนออื่นๆ ของ 
สศช. และทำความเห็นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เสนอความเห็น
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(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) พระราชบญัญตัวิาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอื
ดำเนนิงานในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการอำนวยการ
จดัระบบศนูยราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๕) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหาร
กจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการบริหาร
พฒันาพืน้ทีพ่เิศษถนนราชดำเนนิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี วาดวยนโยบาย
โครงการลงทนุพเิศษของรฐัเพือ่การพฒันาประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกำหนดวิสัยทัศนไวดังนี้  

“หน วยงานหลั ก ในการวางแผนและจั ดทำ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนที่

ยึดประโยชนสวนรวม ทันตอการเปลี่ยนแปลง และมี
ประสิทธิภาพสูง” 

จากวิสัยทัศนดังกลาว สามารถนำไปสูการกำหนด
บทบาทและภารกิจของ สศช . ในการเปนหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนงานดาน
ยุทธศาสตรและแผนไดทั้ง ๓ มิติ คือ ภารกิจตามอำนาจหนาที่ 
นโยบายรัฐบาล และมิติเชิงพื้นที่ รวมทั้งเปนหนวยงานขอมูล
เศรษฐกิจและสังคมเชิงลึกทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
ใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร บริหารเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตลอดจนเปนหนวยงานความรูสมัยใหมที่เพียบ
พรอมดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวางแผน
ยุทธศาสตร การวิเคราะห และการประสานงานเพื่อผลักดัน

การพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ สศช. ไดวางเปาประสงคหลักไว ๓ ประการ ไดแก  
(๑) วางแผนและจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ไปสูความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งผลักดัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และมี
ระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

(๒) ใหบริการขอมูลขาวสารและสรางความรูความ
เขาใจแกสาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและการ
ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยทำหนาที่เปนตัวเชื่อม
ในการอธิบายนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว  

(๓) พัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู และ
ปรับปรุงการบริหารงานขององคกรใหสอดรับกับภาระหนาที่
ใหม มีประสิทธิภาพสูง และเปนหนวยงานที่เปนที่ภาคภูมิใจ
ของประเทศ 

 

µ√“ —≠≈—°…≥å¢Õß ¿“æ—≤πå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณของสภาพัฒน เปนรูปเทวดา ๓ องค 
ประทับนั่งอยูบนพระแทน องคขวา คือ พระพรหม หมายถึง ผู
สราง องคกลาง คือ พระอิศวร หมายถึง ผูให และองคซาย คือ 

พระนารายณ หมายถึง ผูปราบยุคเข็ญ ซึ่งความหมายของ
เทวดาทั้ง ๓ องคดังกลาว สอดคลองกับหนาที่หลักของ สศช. 

คือ การสรางสรรค การใหสิ่งใหมๆ และการแกไขปญหาตางๆ 

เพื่อพัฒนาประเทศไปสูความเจริญ  
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คณะผูบริหารของสภาพัฒนในปจจุบัน ประกอบดวย 

นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการ ๖ 

ทาน ไดแก นายสมเจตน เตรคพุ นางสาววไิลพร ลิว่เกษมศานต 
นายกิติศั กดิ์ สินธุ วนิ ช นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

นายอุทิศ ขาวเธียร และนางจุฑามาศ บาระมีชัย รวมทั้ง 
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน ๗ ทาน ไดแก นายสุวัฒน 
วาณีสุบุตร นางเพ็ญจา ออนชิต นายปรเมธี วิมลศิริ  
นางสุวรรณี คำมั่น นายเชื่อง ชาตอริยะกุล นายธานินทร  
ผะเอม และนายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ    

สำหรับโครงสรางของสภาพัฒน ประกอบดวย 

หนวยงานระดับสำนัก ๑๓ สำนัก ไดแก สำนักบัญชีประชาชาติ 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สำนักพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สำนักพัฒนาสังคม
และคณุภาพชวีติ สำนกัวางแผนทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม 

และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค สำนักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักพัฒนา

พื้นที่ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคใต  หนวยงานระดับกอง  
๒ กอง ไดแก กองประสานและอำนวยการฝายบริหาร สำนัก
เลขานุการกรม และหนวยงานระดับกลุมงาน ๖ กลุมงาน 

ไดแก กลุมงานพัฒนาระบบราชการ สศช. กลุมงานเศรษฐกิจ
พอเพียงและธนาคารสมอง กลุมงานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมงานหองสมุด 

สุริยานุวัตร กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมงาน
ประสานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค โดยมีบุคลากร
ประกอบดวยขาราชการ จำนวน ๕๔๘ คน ลูกจางประจำ 

จำนวน ๗๗ คน ลูกจางชั่วคราว จำนวน ๑๘ คน และ 

  พนักงานราชการ จำนวน ๔๗ คน1 
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จนถึงวันนี้ สภาพัฒน ไดทำหนาที่ เปนหนวยงาน

วางแผนระดับชาติมาเปนเวลาถึง ๕๗ ปแลว และยังคงมุงมั่น
ที่จะวางแผนพัฒนาประเทศ เพื่อสืบสานเจตนารมณของ 
พระยาสุริยานุวัตร ในอันที่จะยังประโยชนสุขใหแกคนไทย 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่๒๙ ฉบับเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ,กรุงเทพฯ.๒๕๓๕ 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  

(เอกสารโรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,เอกสารแนะนำสำนักงานฯ 

✤✤✤✤✤ 



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดทำการปรับปรุง 

อาคารสรุยิานวุตัร ใหเปนพพิธิภณัฑสรุยิานวุตัรเพือ่การพฒันาประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนสถานที่

แสดงประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแต

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๙  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตรเปนไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดคุณคาทางประวัติศาสตร และเสริมสรางองคความรูยิ่งขึ้น  

สำนักงานฯ จงึไดมคีำสัง่ที ่๓๗/๒๕๕๐ ลงวนัที๑่๔ มนีาคม ๒๕๕๐แตงตัง้คณะทำงานปรับปรุง 

อาคารสุริยานุวัตรขึน้ โดยมนีายอำพน กิตติอำพน เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาต ิ  เปนประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน  นายสมบัต ิ  ชุตินันท เปนที่ปรึกษาคณะทำงาน  

นายอุทิศ ขาวเธียร รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ เปนประธาน 

คณะทำงาน  นางเพ็ญจา ออนชิต ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สศช. เปนรองประธาน 

คณะทำงาน  

สำหรับคณะทำงาน ประกอบดวย นายยงยุทธ ถิฐาพันธ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สศช.  นายอำนาจ พลเตชา ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนยุทธศาสตรจังหวัด สศช.นางสาวกัญญารักษ  

ศรทีองรุง เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน ๘ ว. สศช. นางสาวจารนุนัท สทุธปิระภาเจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๘ ว. สศช. นายดนุชา พิชยนันท  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ สศช.  

นายสิทธิกร  มนตมธุรพจน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ สศช. นางสาวมนัชญาวาจกวิศุทธ

สถาปนิก ๖ ว. กรมศิลปากร นายทวีศักดิ์ วิไลศิลป เลขานุการกรม สศช. เปนคณะทำงานและเลขานุการ 

และนางสาวเพทาย  เพ็ญประยูร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๘ ว. สศช.เปนคณะทำงานและ 

ผูชวยเลขานุการ 

อำนาจหนาที่ของคณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร ไดแก การกำหนดรูปแบบและราย

ละเอียดการปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร เพื่อจัดเปนสถานที่แสดงพิพิธภัณฑและประวัติความเปนมาของ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ – ๙ พรอมทั้ง

ประวัติของพระยาสุริยานุวัตร และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติมอบหมาย 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร 
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จนถึงวันนี้ ความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนกลุม

หนึ่งยังเขาใจวาพอเพียง คือการพึ่งตนเอง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Self 

– suff iciency ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตรงกับคำวา 

Sufficiency Economy มีความหมายกวางกวาการพึ่งตนเองได 
เศรษฐกิจพอเพียงในแบบที่เลี้ยงตัวเองได บนพื้นฐานของความประหยัด
และลดคาใชจายที่ไมจำเปนเรียกวา เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน  

สวนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่มีการรวมตัวกันเพื่อรวมกัน
ดำเนินงานในเรื่องตางๆ มีการสรางเครือขายและขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ โดยประสานความรวมมือกับภายนอกเรียกวา 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา  

ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชแคเพียงเรื่องมองการพึ่งตนเอง 
โดยไมเกี่ยวของกับใคร และมิใชแคเรื่องการประหยัดแตยังครอบคลุมถึง
การเกี่ยวของกับผูอื่น การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แทจริงแลว 

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถจำแนกไดเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
๑) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่หนึ่ง เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

พื้นฐาน ที่เปนความพอเพียง ในระดับบุคคลและครอบครัว คือการที่
สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได 
สามารถสนองความตองการพื้นฐาน เชน ความตองการในปจจัยสี่ของ
ตนเองและครอบครัวมีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความสามัคคี
กลมเกลียว มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตดวยการประหยัดและลด

หองเศรษฐกิจพอเพียง สุชาติ   ชะนะภัย
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง
กับการประยุกตใชในภาคธุรกิจ

การนอมนำหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติจำเปนตอง “ระเบิดจากขางใน” 

คือการเกิดจิตสำนึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณคา และนำไปปฏิบัติดวยตนเอง แลวจึงขยายไปสูครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตอไป

คาจายที่ไมจำเปน จนสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยาง
มีความสุขทั้งทางกายและใจ 

๒) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง เปน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา เปนความพอเพียง
ระดับกลุมหรือองคกร คือเมื่อบุคคล/ครอบครัว มี
ความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแลว ก็จะรวมพลังกัน
ในรูปกลุมหรือสหกรณ เพื่อรวมกันดำเนินงานใน
ดานตางๆ ทั้งดานการผลิต การตลาด ความเปนอยู 
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยอาจได
รับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวย
ราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

๓) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เปน
เศรษฐกจิพอเพยีงระดบักาวหนาทีเ่ปนความพอเพยีง 
ในระดับเครือขาย คือเมื่อกลุมหรือองคกรมีความ
พอเพยีงในระดบัทีส่องแลว กจ็ะรวมมอืกบัหนวยงาน 

ภายนอกเพื่อการสรางเครือขาย มีการติดตอรวมมือ
กับธนาคารและบริษัทตางๆ ทั้งในดานการลงทุน 

การผลติ การตลาด การจำหนาย และการบรหิารจดัการ
เพือ่ขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลาย ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในดานสวัสดิการ การศึกษา 
สังคมและศาสนา ใหสมประโยชนดวยกันทุกฝาย 
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ระดับของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การจำแนกเศรษฐกิจพอเพียงใน ๓ ระดับขางตน แสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาที่เริ่มตนจากหลักของการพึ่งตนเอง โดยเปลี่ยนจากการ 
พึ่งตนเองไมไดหรือตองคอยอาศัยผูอื่นอยูตลอดเวลา (Dependent) 

เปนการพัฒนาตนเองใหความเขมแข็งเปนอิสระ (Independent) แลวจึง
คอยๆ พัฒนาขึ้นมาเปนการแลกเปลี่ยน การรวมกลุมชวยเหลือกัน จนนำ
ไปสูการพึ่งพิงกัน (Inter-dependent) สงเคราะหเกื้อกูลรวมมือกันและ
ประสานกับโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

จะเห็นไดวา คำวา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีความหมายในทาง
กวางที่รวมเอาความพอเพียงพื้นฐาน กับความพอเพียงระดับกาวหนาเขา
มาไวรวมกัน ไดแก การที่บุคคล ครอบครัว หรือชุมชนมีความสามารถ
เลี้ยงตัวเองพึ่งตัวเองได มีความเปนอยูพอกินพออยู มีจิตใจที่ดีงาม 

สามารถใชเทคโนโลยีความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการความ
เปนอยูใหอยูในระดับพื้นฐานที่ไมเดือดรอน มีภูมิคุมกันในตัวเองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายนอก ดวยความมีเหตุผล มีสติปญญา 

ระลึกรูอยูตลอดสามารถแกปญหาได มีทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีที่
สืบทอดถึงความเจริญงอกงามในจิตใจ เกิดความรัก สามัคคีในหมูชน
ทีม่าอยูรวมกนัเปนชมุชน ทำใหชมุชนเกดิความกาวหนาเปนชมุชนทีน่าอยู 

สำหรับความพอเพียงในระดับกาวหนา ไดแก การดำเนินธุรกิจ 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนและเพื่อใหพรอมตอการ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ งดานวัตถุ สังคม  

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

กลาวโดยสรุป การนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและ
ประชาชนโดยทั่วไป พบวามีอยูสองสวนดวยกัน ใน
สวนที่หนึ่งปรากฏอยู ๒ แหงซึ่งมีความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุค 

โลกาภิวัตน และเพื่อใหพรอมตอการรองรับการ

เปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดาน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก 
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การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในภาคธุรกิจ อาจกลาวไดวาไมขัดกับ
หลักการของการแสวงหากำไร แตการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะชวยใหการ
ดำเนินธุรกิจ การไดมาซึ่งกำไรของธุรกิจตองอยูบน
พื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือแสวง
หาผลกำไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนผล
ประโยชนของสังคม ตลอดจนการคำนึงถึงการใช
ทรัพยากรในธุรกิจอยางประหยัดคุมคา การลงทุน
หรือการเปนหนี้ทางการเงินในธุรกิจเปนไปดวย
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายในธุรกิจมากเกินไป ซึ่ง
สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชไดดังนี้ 

 

๑. หลักความพอประมาณทางธุรกิจ 

หากพิจารณาธุรกิจในฐานะที่เปนหนวยการ
ผลิตในทางเศรษฐกิจ ความหมายของพอประมาณ
ในเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความเหมาะสมของ
การดำเนินงานทั้งในแงของขนาดที่ไมเล็กเกินไป 

หรือไมใหกูจนเกินตัว หรือในแงของจังหวะเวลาที่
เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในแตละขั้นตอนที่ตอง
คำนึงถึงความเหมาะสมดวยความรอบครอบ
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ระมัดระวังเพื่อใหการดำเนินธุรกิจมีความกาวหนา 

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจที่แสวงหาเพียงกำไรสูงสุดในทาง
บัญชี หรือที่เรียกวากำไรทางธุรกิจนั้นมิใชเปาหมายที่ดีที่สุดเสมอไป ใน
ทางเศรษฐศาสตรมีการคำนวณตนทุนคาเสียโอกาสทั้งในสวนที่เปนตน
ทุนทางการเงิน กับตนทุนการใชทรัพยากรดานอื่นที่มิใชทรัพยากรการเงิน
เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดทางเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนสวนที่เพิ่มมูลคา
ใหกับองคกรอยางแทจริงมากกวาการแสวงหากำไรสูงสุดทางบัญชี ธุรกิจ
ที่สามารถดำเนินการจนมีกำไรคุมกับคาเสียโอกาส หรือเรียกวากำไรปกติ 
(NORMAL PROFIT) ในทางเศรษฐศาสตรมีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ชวง โดย 

ชวงแรกเปนภาวะที่ตัดสินวาธุรกิจนั้นสามารถดำรงอยูได ยืนอยู
บนขาตัวเองได พัฒนาบมเพาะกิจการจนสามารถพึ่งตนเองได ในขณะที่
ยังมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตเพื่อสรางกำไรตอไดอีก จนกระทั่งเมื่อ
ธุรกิจขยายกำลังการผลิตหรือการบริการมากขึ้น 

ชวงที่สอง เปนภาวะที่คุมเพียงคาเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร 
แมตัวเลขกำไรทางธุรกิจหรือกำไรทางบัญชีจะยังเพิ่มขึ้น แตกำไรทาง
เศรษฐศาสตรมีคาเทากับศูนย ตามกฎวาดวยผลตอบแทนที่ลดนอยถอย
ลง (LOW OF DIMINISHING RETURNS) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งธุรกิจหมด
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตเพื่อสรางกำไรตอไดอีก ภายใตปจจัยหรือ
กำลังการผลิตหรือการบริการเดิมที่มีอยู 

ดวยเหตุนี้ ธุรกิจจึงควรดำเนินกิจกรรมการผลิตหรือการบริการที่
ไมนอยเกินไปจนต่ำกวาจุดกำไรปกติจุดที่หนึ่ง เพื่อใหกิจการสามารถอยู
รอดได และไมมากเกินไปจนสูงกวาจุดกำไรปกติจุดที่สอง เพื่อไมให
กิจการตองประสบภาวะเสี่ยงหรือขาดภูมิคุมกันทางธุรกิจ  

โดยจุดที่เหมาะสมที่สุด คือบริเวณประมาณกึ่งกลางของจุดกำไร
ปกติทั้งสองในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณทาง
ธุรกิจไดแกความพอประมาณที่กอใหเกิดกำไรทางเศรษฐศาสตร โดยที่
ธุรกิจไมจำเปนตองลดศักยภาพหรือออมความสามารถในการผลิตหรือ
บริการ หรือเพิ่มศักยภาพหรือขยายกำลังการผลิตหรือการบริการ  
จนทำใหกำไรทางเศรษฐศาสตรลดนอยถอยลงไปสูจุดกำไรปกติ  

 

๒. หลักความมีเหตุผลในธุรกิจ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากคุณลักษณะดาน
ความพอประมาณยังมีคุณลักษณะดานความมีเหตุผล ที่หมายถึง การ

พิจารณาที่จะดำเนินงานใดๆ ดวยความถี่ถวน
รอบคอบ ไมยอทอ ไมมีอคติ คำนึงถึงเหตุผลและ
ปจจัยแวดลอมทั้งหมด เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
อยางถูกตองดีงาม เกิดประสิทธิผลที่เปนประโยชน
และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น 

เมื่อพิจารณาหนวยธุรกิจหนึ่งๆ ในทาง
เศรษฐศาสตรถือเปนหนวยการผลิต หรือหนวยการ
บริการทำหนาที่แปลงปจจัยการผลิตเพื่อการบริการ
ใหกลายเปนผลผลิต เพื่อสงตอไปยังหนวยการ
บริโภคที่เปนครัวเรือนและผูบริโภคลำดับสุดทาย 

หรือไปยังหนวยการผลิตอื่นตามสายอุปทาน 

(SUPPLY CHAIN) ในอดีต ธุรกิจตามวิถีของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม วัดผลประกอบการดวยตัวเลข
ทางการเงิน เครื่องมือการบริหารจัดการทางธุรกิจ
สวนใหญ เนนหนวยวัดในรูปของตัวเงิน เชน ยอด
ขายกำไรสุทธิ ฯลฯ วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม 

เปนบทเรียนใหธุรกิจตองมีการปรับตัวจากการใชตัว
วัดดานการเงินเปนหลักเพียงอยางเดียว และไม
สามารถทำใหธุรกิจมีการเติบโตไดอยางยั่งยืน  

โดยธุรกิจพยายามใหความสำคัญกับปจจัย
อื่นนอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน เชน การให
ความสำคัญกับตัวชี้วัดดานลูกคา เนื่องจากลูกคา
เปนผูสรางรายไดและผลกำไรทางธุรกิจใหแกกิจการ
โดยตรง ใหความสำคญักบัตวัชีว้ดัดานกระบวนการ 
ทางธุรกิจ ที่สามารถสนองตอบความตองการของ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางทันทวงที 
เปนการรักษายอดรายไดหรือกำไรที่เกิดขึ้นจาก
ลกูคาของธรุกจิได หรอืการใหความสำคญัตอตวัชีว้ดั 

ดานพนักงานที่เปนทรัพยากรขององคกร ซึ่งหาก
ไมมีการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อสรางแรง
จูงใจในการทำงาน โอกาสที่กิจการจะขยายตัวและ
เติบโตก็เกิดขึ้นไดยาก 
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การที่ธุรกิจใหความสำคัญกับตัวชี้วัดในมุมมองที่เพิ่มขึ้นกอให
เกิดความสัมพันธระหวางมุมมองตางๆ ในเชิงเหตุและผล (CAUSE AND 

EFFECT) ตัวอยางเชน กำไรของกิจการที่ผูถือหุนพึงไดรับ (มุมมองดาน 

ผูถือหุน) จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อธุรกิจมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือมีตนทุนที่ลดลง 
(มุมมองดานการเงิน) และการที่องคกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ก็ตอเมื่อธุรกิจ
สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดโดยการนำเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพ 

(มุมมองดานผลิตภัณฑ) เปนที่ตองการของลูกคาหรือทำใหลูกคา 

พึงพอใจ (มุมมองดานลูกคา)  

และการที่องคกรจะสามารถนำเสนอสินคาและบริการตามที่
ลูกคาตองการได องคกรตองมีกระบวนการในการดำเนินงานที่เหมาะ
สมในการนำเสนอสิ่งที่ลูกคาตองการ (มุมมองดานกระบวนการทาง
ธุรกิจ) จากพนักงานที่มีทักษะและความสามารถมีขวัญและกำลังใจใน
การทำงานที่ดี (มุมมองดานพนักงาน) และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สนับสนุนใหองคกรมีกระบวนการสรางคุณคาใหแกลูกคาได (มุมมองใน
ระบบงานสนับสนุน) โดยไมทำลายสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบเชิงลบ
ตอสังคมโดยรวม (มุมมองดานสังคมและสิ่งแวดลอม) เปนตน 

ความมีเหตุผลของการดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับพื้นฐาน ไดแก ระดับของความมีเหตุผลในตัวกิจการเองที่แสดง
ใหเห็นถึงเหตุปจจัยแวดลอมซึ่งกอใหเกิดผลลัพธสงตอกันไปเปนทอดๆ 

ในแตละมุมมอง และการจัดลำดับความสำคัญที่แตกตางกันออกไปขึ้น
อยูกับประเภทของกิจการ อยางไรก็ตาม ธุรกิจตองบริหารจัดการความ
สับสนระหวางมุมมองในแบบองครวมที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 

และไมสามารถบรหิารจดัการในแบบแยกเปนสวนๆ โดยไมเกีย่วของกนัได 
สวนความมีเหตุผลของการดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงในระดับกาวหนา ไดแก ระดับของความมีเหตุผลระหวางตัว
กิจการกับหนวยอื่นๆ ในสังคมทั้งในระดับใกล ไดแก ลูกคา คูคา ชุมชนที่
องคกรตั้งอยู และในระดับไกล คือ การบริหารความสัมพันธตอผูที่
เกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป 

รวมไปถึงการจัดการดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เพื่อ
กิจการดำรงอยูไดไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน 

ถากิจการไมไดมีเปาหมายเฉพาะกำไรระยะสั้น หรือคำนึงถึงแต 
ผูถือหุน ขยายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามระดับของการมีเหตุผลภายใน 

ความยั่งยืนของกิจการในระยะยาวจะคำนึงถึงสภาวะตลาด ความ

ตองการของลูกคาความเปนธรรมกับคูคา หรือการ
ยอมรับของสังคมตามระดับของความมีเหตุผล
ระหวางตัวกิจการกับหนวยงานอื่นๆ ในสังคม 

 

๓. หลักการมีภูมิคุมกันที่ดีในธุรกิจ 

การมีระบบคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การจัด
องคประกอบการดำเนินงานใหมีสภาพพรอมรองรับ
ตอผลกระทบตางๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในไดเปนอยางดี โดยการ
เปลี่ยนแปลงภายใน เชน การโยกยายผูบริหาร 
การเปลี่ยนผูถือหุน การปรับโครงสรางทางธุรกิจ จะ
สงผลตอความกาวหนาของกิจการ ความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ตลอดจนความสามารถในการปรับตัว
ใหทันและเขากับสภาวการณภายนอก  ทั้งนี้ การ
สรางภูมิคุมกันจากภายในที่สำคัญไดแก การ
พิจารณาและจัดองคประกอบตางๆ ในองคกรใหเอื้อ
ตอการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถ
จำแนกออกเปนดานๆ ดังตอไปนี้ 

๑)  ภูมิคุมกันดานการเงิน ไมควรสรางภาระ
หนี้มากจนเกินทุน เมื่อเวลาที่เจาหนี้ทวงถามกิจการ
ก็สามารถจะชำระหนี้ได 

๒) ภูมิคุมกันดานเทคโนโลยี โรงงานควร
เลือกเทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการไดเอง เมื่อ
เวลามีปญหากับเทคโนโลยี กิจการก็สามารถจะ
ซอมแซมแกไขได โดยไมจำเปนตองพึ่งเจาของ
เทคโนโลยีทั้งหมด 

๓)  การสรางภูมิคุมกันในดานทรัพยากร
บุคคล การที่กิจการมีโครงการถายทอดทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับงานที่ทำ ฝกอบรมใหพนักงานอยาง
สม่ำเสมอและเปดใหเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมถึงการให
ผลตอบแทนที่เปนธรรม กิจการก็จะสามารถเจริญ
เติบโตไดอยางตอเนื่อง 

สวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปจจัย
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ภายนอก เชน การเปลี่ยนรัฐบาล การเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจ การ
เกิดขึ้นของตลาดใหม จะสงผลใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงหรือความ
ผันผวนทางธุรกิจ การสรางภูมิคุมกันในสวนที่สามนี้ เปนการจัดองค
ประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับปจจัยภายนอกเพื่อปองกันไมใหสิ่ง
ภายในไดรับผลกระทบกระเทือนเสียหาย  ซึ่งการสรางภูมิคุมกันภายนอก
ที่สำคัญ คือ การพิจารณาและจัดองคประกอบที่อยูรายรอบองคกรใหเอื้อ
ตอการดำเนินงาน ดวยการชวยเหลือผูที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ไดแก 

๑)  การจัดการสงเสริมสนับสนุนลูกคา (SUPPLY CHAIN) เพื่อให
สามารถจัดสงวัตถุดิบและปจจัยในการผลิตเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ
ใหแกกิจการดวยการใหความรู และทรัพยากรที่จำเปนตางๆ  

๒)  การเอาใจใสดูแลชุมชน สิ่งแวดลอม เพื่อคูคาของตนเอง 
(DEMAND CHAIN) เปนการคืนผลประโยชนคืนกลับสูสังคม ยอมไดรับความ
ไววางใจในคุณภาพและความเปนธรรมของผลิตภัณฑ ทำใหลูกคา 

สังคมใหการยอมรับ 

 

๔. ความรูและคุณธรรมในธุรกิจ 

นอกจากคุณลักษณะสามประการที่ตองมี อันไดแก ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การดำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงยังตองพรอมดวย ความรูที่เหมาะสม
ที่จะนำมาใชในการวางแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน การที่จะมีความ
รอบรูไดนั้น จะตองประกอบดวย  

สติ ไดแกการระลึกรูถึงขอเท็จจริงที่ เปน
เครื่องกำกับพฤติกรรมทางธุรกิจ การตลาด การ
สือ่สารประชาสมัพนัธ หรอืการวางแผนในเรือ่งตางๆ ที่
จะเปนประโยชนหรือเกิดผลเสียหายอยางไรทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว  

มีปญญา ความรูชัดที่ เกิดขึ้นจากความ
สามารถที่จะคิดพิจารณาอยางถูกตองแยบคายดวย
เหตุผล ทำใหเห็นและเขาใจทุกสิ่งทุกอยางไดอยาง
กระจางชัด เปนความรูแจงชัดเจนในงาน/กิจกรรมที่
กระทำ ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อใหการดำเนินกิจการ
เปนไปอยางถกูตองเทีย่งตรง โดยอาศยัการมคีณุธรรม 

ที่ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความเพียร
พยายาม อดทนไมลดละ เพื่อนำความสำเร็จของ
กจิการงานทีม่จีดุมุงหมายหลกัสามประการเชือ่มโยงกนั 

ไดแก (๑) ความสมดุล (๒) การพรอมรับตอการ
เปลีย่นแปลง และ (๓) การกาวทนัตอโลกยคุโลกาภวิตัน  

เมื่ อนำความสัมพันธ ของคุณลักษณะ 

เงื่อนไข และจุดหมายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาแสดงในเชิงเหตุผลแลว (CAUSE AND EFFECT) 

จะปรากฏเปนผังความสัมพันธแหงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 

ผังความสัมพันธแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผังแสดงความสัมพันธในรูปแบบขางตน จะมีความคลายคลึงกับ
การแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในองคกรธุรกิจที่นำเสนอในรูป
แบบของแผนที่ยุทธศาสตร (STRATEGY MAP) เปนสวนสำคัญที่ธุรกิจ
ประยุกตใชเครื่องมือ BALANCED SCORECARD ในการจัดทำ ดังนั้น ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

สำหรับธุรกิจที่คุนเคยกับการใชเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม 
 

Sufficiency Strategy Map 
จากรูปผังความสัมพันธแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขางตน 

จะพบวามีความเชื่อมโยงระหวางคุณลักษณะและเงื่อนไขตางๆ อยาง
ใกลชิด ไดแก  

๑) ความรอบรูที่มีความซื่อสัตย สุจริต จะเปนเงื่อนไขที่กอใหเกิด
ความพอประมาณ ไมโลภ ไมเอารัดเอาเปรียบ 

๒) การมีสติไมหวั่นไหวไปตามอารมณดวยความอุตสาหะ
พากเพียรจะเปนเงื่อนไขที่กอใหเกิดการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

๓) การใชปญญาดวยความรอบคอบระมัดระวัง ปราศจากอคติ
จะเปนเงื่อนไขที่กอใหเกิดความมีเหตุผล 

ผังความสัมพันธแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนเครื่อง
ยืนยันไดอยางดีวา การนำความรู ซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องยนตมาใชใน
การวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณธรรมซึ่งเปรียบเหมือน
พวงมาลัยเปนเครื่องกลั่นกรองหรือคอยกำกับทิศทางอยูตลอดเวลา 

ดวยเหตุนี้ การใชความรู โดยขาดความซื่อสัตย สุจริต หรือการใช
สติโดยขาดความอดทน พากเพียร หรือการใชปญญาโดยขาดความ
รอบคอบระมัดระวัง จึงไมสามารถเขาถึงคุณลักษณะดานความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี (จะขามเงื่อนไข

คุณธรรม ไมได) และไมสามารถเขาถึงทางสาย
กลางตรงตามหลักทางสายเดียวทางสายเอก 

มัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธศาสนา ที่จะกอใหเกิด
ผลเสียหายทั้งแกบุคคลนั้นๆ ตลอดจนสวนรวมก็
พลอยไดรับผลกระทบไปดวย 

 

∫∑ √ÿª 
มีผูคนจำนวนมากยังขาดความเขาใจที่ถูก

ตองในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมักนึกวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกรรม เปน
เรื่องของคนชนบท และเปนเรื่องไกลตัวสำหรับคน
เมือง จึงไมใชเรื่องที่ตนเองตองทำความเขาใจมาก
นัก สวนผูที่อยูในภาคธุรกิจสวนใหญก็มีความสงสัย
วาการทำธุรกิจก็เพื่อตองการกำไรสูงสุด แลว
เศรษฐกิจพอเพียงจะนำมาใชกับธุรกิจไดจริงหรือไม 

กลาวโดยสรุป การนำหลักความพอ

ประมาณ ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุมกันที่ดี 

และ การมีความรูและคุณธรรม มาประยุกตใชใน
ภาคธุรกิจ จะทำใหการดำเนินธุรกิจมีการไมใชจาย
เกินตัว ไมลงทุนเกิดขนาด คิดและวางแผนอยาง
รอบครอบมีภูมิคุมกันไมเสี่ยงเกินไป รูจักใชและ
จัดการอยางฉลาด รอบครอบ มีความรอบรู ซื่อสัตย 
สุจริต มีสติ และใชปญญาอยางรอบครอบ  ซึ่งจะสง
ผลใหการดำเนินธุรกิจของตน (๑) มีความสมดุล (๒) 

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง และ (๓) กาวทันตอ
โลกยคุโลกาภวิตัน  สามารถมกีำไรทีย่ัง่ยนืไดในทีส่ดุ 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

เรียบเรียงจากบทความเรื่องรูจักเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ จากWebsite :   

HTTP://SUFFICINECYECONOMY.BLOGSPOT.COM 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  

(เอกสารโรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

 

✤✤✤✤✤ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวคิดและการนำไปประยุกตใช

สุเมธ  เหลืองศิริมงคล
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนาæ√–∫√¡√“‚™«“∑ ç‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßé 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางแกไข
ใหรอดพน และสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยจะเห็นไดจาก
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกวา ๓๐ ปที่แลว ดังนี้ 

 
 “ ...ในการพัฒนาประเทศนั้น จำเปนตองทำตามลำดับขั้น 

เริ่มดวยการสรางฐาน คือ ความมีกินมีใชของประชาชนกอน 

ดวยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา 

เมื่อพื้นฐานเกิดมั่นคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญ 

ใหคอยเปนคอยไปตามลำดับขั้น  

ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น 

ก็เพื่อปองกันความผิดพลาด ลมเหลว  

และเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จไดแนนอนบริบูรณ ...” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๗1 

 

 

“ ... โครงการพัฒนาตาง ๆ  

ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยูแลว 

คือ ทรัพยากรตามธรรมชาติใหเกิดผลประโยชนแกประเทศ 

และประชาชนสวนรวมใหไดมากที่สุด ... 

บางทีก็อาจทำใหมีการเสียหายในบางสวนไดบาง 
เพื่อที่จะใหโครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหนวย 

จำเปนตองพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถวน 

ใหทราบวา ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น 

จะมีขอบเขตตอเนื่องไปเพียงใด 

และมีผลดีผลเสียประการใด 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๑๙ 2 

 

 

1 หนังสือประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หนา ๒๓ 
2 เรื่องเดียวกัน หนา ๘๕ 
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“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการ
ดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกา
ภิวัตน  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ในการนำวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสำนึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่ เหมาะสม 
ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็และกวางขวาง ทัง้ดานวตัถ ุสงัคม 
สิง่แวดลอม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด”ี 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเปนแนวทางปฏิบัติ

เพื่อใหดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางที่เหมาะสม สอคลองกับ
วิถีความเปนอยูอันเรียบงายของคนไทย ซึ่งสามารถนำมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล 

พระบรมราโชวาทดังกลาวชี้ใหเห็นวา แนวทางการ
พัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลัก
แตเพียงอยางเดียว โดยไมมีความสอดคลองกับสภาวะของ
ประเทศและประชาชน อาจทำใหเกิดปญหาได จึงทรงเนนการ
พอมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน 
เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงคอย
สรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น โดย
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูในการดำเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาชานานในรูปของหลักการสราง
ความ “พออยูพอกิน” และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชทานแนวคิดนี้เพื่อใชปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
เปนครั้งแรก 

 

°√Õ∫·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“‡»√…∞°‘® 
æÕ‡æ’¬ß 

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทาน
แกพสกนิกรชาวไทย นั้น นับเปนแนวทางการดำเนินชีวิต ที่ทรง
ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน 

โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำ
มาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

เมื่อคำวา “เศรษฐกิจพอเพียง”เริ่มเปนคำที่ใชกันอยาง
แพรหลาย โดยที่ผูพูดแตละคนจะตีความเอาเอง ทำใหความ
หมายเศรษฐกิจพอเพียงของแตละคนอาจจะแตกตางกันมาก  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย 

และทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขบทความเรื่อง “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทาง
เศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรอง
พระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานไวใน
วโรกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนำไปเผยแพร เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยมีใจความวา3 

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ หนา ก และ ข 
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ครอบครัว ชุมชน องคกร และระดับประเทศได โดยองค
ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยหลัก ๓ 

หวง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 
● ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีตอความ 

จำเปนและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม 

รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น ไมมากเกินไป ไมนอยเกิน
ไป และตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

● ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการ 
เรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย 

หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม  คิดถึงปจจัยที่
เกี่ยวของอยางถวนถี่ โดยคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้น ๆ อยางรอบคอบ 

● ภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอม 

รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคต เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยสรางภูมิคุมกัน
ทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดวยการออมเงิน มีหลัก
ประกันความเสี่ยง ดานสังคม ดวยการรูรักสามัคคี ดาน 
สิ่งแวดลอม ดวยการใสใจรักษา รูคุณคา ใชอยางประหยัด 

และดานวัฒนธรรม ดวยการเชิดชูภาษาและวัฒนธรรมไทย  

ในขณะเดยีวกนักเ็รยีนรูและเขาใจวฒันธรรมตางถิน่ดวย 

เงื่อนไขสำคัญเพื่อใหเกิดความพอเพียง การตัดสินใจ
และดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตองอาศัยทั้งคุณธรรม ความรู และ
ความเพียรเปนพื้นฐาน 

● เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบดวย สติ ปญญา ความ 

พากเพียร ซื่อสัตย สุจริต รู รัก สามัคคี ไมโลภ ไมตระหนี่ และ
มีการแบงปนใหผูอื่น 

● เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูในวิชาการ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบที่จะนำความ
รูเหลานั้นมาใชในการวางแผนและปฏิบัติ 
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ตลอดหกทศวรรษที่ผานมา ทรงยึดหลักการทรงงานใน
ลักษณะ “ทางสายกลาง” เนนการพัฒนา “คน” เปนตัวตั้ง ยึด
หลัก “ภูมิสังคม” ที่คำนึงถึงความแตกตางกันในแตละภูมิภาค

และทองถิ่น และยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทยและปฏิบัติไดจริง ทรงย้ำวาการ
พัฒนาตองเริ่มจาก “การพึ่งพาตนเอง” ใหไดกอน ตองรูจัก
ประมาณตน มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับ
ขั้นตอน” โดยตองสรางพื้นฐานความเปนอยูใหพอมี พอกิน 

พอใชกอน ดวยวิธีการประหยัดและถูกตองตามหลักวิชาการ 
เมื่อพัฒนาตนเองใหเขมแข็งแลวจึงคอยพัฒนาเครือขายสู
สังคมภายนอก เพื่อความเจริญกาวหนาในลำดับตอไป 

ในชวงที่ระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วภายใตกระ
แสโลกาภิวัตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทอด
พระเนตรเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพิงปจจัย
ภายนอกสูง จึงทรงเตือนใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของหลักและแนวทางพัฒนาที่แทจริงอยูเสมอ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เล็งเห็นความสำคัญของพระราชดำริ 
ดงักลาว จงึไดเชญิผูทรงคณุวฒุจิากสาขาเศรษฐกจิและสาขาอืน่ ๆ 

รวมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ
เพียงที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ สรุปออกมาเปนนิยาม 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดอัญเชิญมาเปน
แนวทางพัฒนาประเทศในแผนฯ ๙ และตอเนื่องมาจนถึง
แผนฯ ๑๐ เนื่องจากเปนที่ประจักษแลววาเปนแนวทางที่
เหมาะสมกับการพัฒนาในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ และยังเปนที่ยอมรับไป
ทั่วโลกอีกดวย  

โดยเมื่อวันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นายโคฟ อันนัน 

เลขาธกิารองคการสหประชาชาต ิคนที ่๗ ไดทลูเกลาทลูกระหมอม 

ถวายเหรยีญ “Lifetime  achievement  award  on  human  
development” ซึง่มเีหรยีญเดยีวในโลก เปนรางวลัความสำเรจ็
สูงสุดดานการพัฒนามนุษย เพื่อประกาศพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และกราบบังคมทูลวา ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงไมไดเปนประโยชนเฉพาะกบัประเทศไทย 

แตเปนประโยชนกับทุกประเทศที่ตองการสรางความเขมแข็ง
เพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอยางยัง่ยนื 

รวมทั้ง สศช. ไดรวมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาต ิประจำประเทศไทย (UNDP) จัดงานแนะนำ
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป ๒๕๕๐ เรื่อง 
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“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๐ ที่ UNDP จัดทำขึ้นและเผยแพรไปทั่วโลก เพื่อเทิดพระ
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนือ่งในวโรกาสมหามงคล
สมยัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป 
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ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาฯ มาเปนหลักปฏิบัติใน

การดำเนนิชวีติได ไมใชเฉพาะในหมูคนจน หรือเกษตรกร โดย
ตอง “ระเบิดจากขางใน” คือ การเกิดจิตสำนึก มีความศรัทธา 

เชื่อมั่น เห็นคุณคา และนำไปปฏิบัติดวยตนเอง แลวจึงขยาย
ไปสูครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

● ความพอเพียงระดับบุคคลและคอบครัว มุงเนนให 
บุคคลและครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุขทั้งทางกายและ
ทางใจ พึ่งพาตนเองอยางเต็มความสามารถ ไมทำอะไรเกินตัว 

ดำเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น รวมทั้งมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อความมั่นคงในอนาคต เชน หา
ปจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว รูขอมูลรายรับ – รายจาย  

ประหยัด  แตไมใชตระหนี่  ลด – ละ – เลิก อบายมุข  สอนให
เด็กรูจักคุณคา รูจักใช และรูจักออมเงินและขาวของเครื่องใช  
แบงปนสูชุมชนและสังคมรอบขาง และรูจักดูแลรักษาสุขภาพ 

● ความพอเพียงระดับชมชน แตละครอบครัวควรมี 
การรวมกลุมกันทำประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ภายในชุมชน มีความรู  รัก  สามัคคี  มีการสรางเครือขายเชื่อม
โยงระหวางสมาชิก ไมแบงพรรคแบงพวก  เชน  การชวยดูแล
รักษาความสงบ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย รวม
ทั้งการใชภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมในชุมชนมาสรางประโยชนไดอยางเหมาะสม ก็จะ
สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งและเกิดความเปนอยูที่พอเพียง 

● ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความ 

มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจที่หวังผลในระยะยาว แสวงหาผล
ตอบแทนบนพื้นฐานของการแบงปน มุงใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดรับประโยชนอยางเหมาะสม เปนธรรมทั้งลูกคา คูคา ผูถือ
หุน และพนักงาน  ดานการขยายธุรกิจก็ทำอยางคอยเปนคอย
ไป รวมทั้งตองเขาใจธุรกิจของตนเอง รูจักลูกคา ศึกษาคูแขง 
และเรียนรูการตลาดอยางถองแท มีการเตรียมความพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ที่สำคัญตองเสริมสรางความรู
แกพนักงาน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง มีความ
ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอสังคม 

● ความพอเพียงระดับประเทศ เกิดจากการวมกลุม 

ของชุมชนหลาย ๆ แหงมารวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอด
ภูมิปญญา และรวมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เสริมสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชนใหเกิดเปนสังคม
แหงความพอเพียงในที่สุด 
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สำหรบัการนำปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต
ใช สามารถดำเนนิการในมติติางๆ ไดดงันี ้

● ดานเศรษกิจ  ไมใชจายเกินตัว ไมลงทุนเกินขนาด 

คิดและวางแผนอยางรอบคอบ มีภูมิคุมกันไมเสี่ยงเกินไป 

● ดานจิตใจ มีจิตใจเขมแข็ง มีจิตสำนึกที่ด ี เอื้ออาทร 
 เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

● ดานสังคมและวัฒนธรรม  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

รู รัก สามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน รักษา
เอกลักษณ ภาษา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 

● ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลอม  รูจักใช 
และจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ ฟนฟูทรัพยากรเพื่อให
เกิดความยั่งยืนและคงอยูชั่วลูกหลาน 

● ดานเทคโนลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  

สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
พอเพยีง ซึง่ม ีดร.จริาย ุอิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธาน เพื่อ
สานตอความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำ
หลักปรัชญาฯ ไปใชอยางหลากหลาย รวมทั้งจุดประกายให
เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง อันจะนำไปสูการยอมรับและ
ตระหนักถึงประโยชนจากการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
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ใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับและทุกภาคสวนอยาง
จริงจัง โดยมีเปาหมายการขับเคลื่อนในเบื้องตนเปนระยะ ๔ ป 
(๒๕๔๗ – ๒๕๕๐) ดังนี้ 

● ป ๒๕๔๗ “จดุประกาย”  ใหเกดิความรู ความเขาใจ 

ที่ถูกตองเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
● ป ๒๕๔๘ “ตอกเสาเข็ม”  โดยพัฒนากระบวนการ 

เรียนรู และขยายแหลงเรียนรู 
● ป ๒๕๔๙ “ขยายผล”  โดยจัดตั้งเครือขายตาง ๆ  

● ป ๒๕๕๐ ทุกภาคสวนของสังคม “เห็นคุณคา 
และนำไปปฏิบัติ” ในชีวิต 

 
 √ÿª 

เปนที่ประจักษแลววาการประยุกตใช ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาในทุก
ระดับ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ 

และยังเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกอีกดวย ซึง่ทกุคนสามารถนำหลกั
ปรัชญาฯ มาเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได โดยตอง 
“ระเบิดจากขางใน” คือ การเกิดจิตสำนึก มีความศรัทธา  

เชื่อมั่น เห็นคุณคา และนำไปปฏิบัติดวยตนเอง แลวจึงขยาย
ไปสูครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป  

สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็ได
มีการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๙ 

ตอเนื่องถึงแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งนำหลักปรัชญามา
ขับเคลื่อนจุดประกายใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง อันจะ
นำไปสูการยอมรับและตระหนักถึงประโยชนจากการนำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุก
ระดับและทุกภาคสวนอยางจริงจัง  

ดวยพระปรีชาความสามารถเปนที่ประจักษดังกลาว 

ทำให เลขาธกิารองคการสหประชาชาต ิไดทลูเกลาทลูกระหมอม 

ถวายเหรยีญ “Lifetime  achievement  award  on  human  
development” ซึง่มเีหรยีญเดยีวในโลก เปนรางวลัความสำเรจ็
สูงสุดดานการพัฒนามนุษย เพื่อประกาศพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และกราบบังคมทูลวา ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดเปนประโยชนเฉพาะกับ

ประเทศไทย แตเปนประโยชนกับทุกประเทศที่ตองการ
สรางความเขมแข็งเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยน

แปลงอยางยัง่ยนื 
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,ประมวลคำใน

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภู

มิพลอดุลยเดช ตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๙ 

ที่ เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาต,ิพิมพครั้งที่ ๕ , มิถุนายน ๒๕๕๐, กรุงเทพฯ. 

๒๕๕๐ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,เศรษฐกิจพอ
เพียงคืออะไร , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,พิมพครั้งที่ ๔ , กรุงเทพฯ. 

๒๕๔๙ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙,โรงพิมพคุรุสภา, 

กรุงเทพฯ. ๒๕๔๙ 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการ
แสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนา

ประเทศ (เอกสารโรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ. 

๒๕๕๐ 
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ณ มุมหนึ่งของอาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ

ที่รูจักในนาม “สภาพัฒน” ไดมีการจารึกเกียรติประวัติของผู
กอตั้ง ริเริ่มการวางแผนพัฒนาประทศ ประธานกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตคน

แรกจนถึงปจจุบัน รวมทั้งอดีตขาราชการของ สภาพัฒน ที่ไป

เติบโตเปนรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลชุดตางๆ  

ทานเหลานี้ลวนมีสวนรวมในการสรางประวัติศาสตร

ของการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการวางแผน การใหขอเสนอ

แนะเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง และผลการพัฒนาประเทศ การ

รายงานสถานการณเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง

การเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศทั้งทางตรงและทางออม มาอยางตอเนื่องตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 
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ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) 

ประเทศตางๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยลวนประสบกับปญหา

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเปนอยางมาก จนเรียกกันวาเปน “ยุคขาว

ยากหมากแพง”จอมพลแปลกหรือจอมพล ป . พิบูล

สงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ ของประเทศไทย (เปนนายก

รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหนงนานที่สุด ถึง ๘ สมัย รวมเวลา ๑๔ ป 

๑๑ เดือน ๑๘ วัน) ไดพยายามเรงฟนฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำมา

อยางตอเนื่อง โดยแนวทางหนึ่งคือ การจัดตั้งองคกรหนึ่งขึ้นมา

ใหทำหนาที่ดูแล ติดตามวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ และปูพื้นฐานการวางแผนพัฒนาประเทศใหกับ

รัฐบาล  

รั ฐ บ า ล ข อ ง จ อ ม พ ล  

ป . พิบูลสงคราม จึงไดมีการ

ประกาศใช พระราชบัญญัติสภา

เศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓  
เพื่อจัดตั้ง “สภาเศรษฐกิจแหง
ชาติ” ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ พ .ศ . ๒๔๙๓ 
เปนตนมา ซึ่งปจจุบันคือ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติในปจจุบันนั่นเอง ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาสำนักงานฯ  

สภาเศรษฐกิจแหงชาติที่ถูกจัดตั้ งขึ้นมานี้ จะมี 

นายกรฐัมนตร ีทำหนาทีเ่ปนประธานกรรมการสภาเศรษฐกจิ
คนแรก และคณะกรรมการสภาแตงตั้งจากผูทรงวุฒิที่มีความ

รูความเชียวชาญดานเศรษฐกิจตามคำแนะนำของคณะ

รัฐมนตรีจำนวนไมเกิน ๒๐ คน ทำหนาที่วิเคราะหสภาวะ

เศรษฐกิจ และเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในนโยบายการเงิน การ

คลัง และเศรษฐกิจทั่วไป 

นอกจากนี้ยังตั้ง คณะกรรมการดำเนินการวางผัง

เศรษฐกิจของประเทศ ขึ้นในป ๒๔๙๖ โดยจอมพล แปลก 

พิบูลสงคราม เปนประธานฯ ตอมาใน พ .ศ . ๒๕๐๐ ได

สนับสนุนใหคณะผูเชี่ยวชาญธนาคารโลกรวมกับเจาหนาที่

ฝายไทย ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและจัดทำรายงาน 

“โครงการพัฒนาการของรัฐบาลสำหรับประเทศไทย”  
(A public Development Program for Thailand) ซึ่งรายงาน

ดังกลาวไดเสนอใหตั้งหนวยงานกลางเพื่อทำหนาที่วางแผน

จารึกไวในประวัติศาสตร
การพัฒนาประเทศ1

หอเกียรติยศ 
วรวิทย  อวิรุทธวรกุล / วัชรี  พุมทอง 

สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

1 เรียบเรียงจาก เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ, คณะทำงานปรับปรุง อาคารสุริยานุวัตร 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,กรุงเทพฯ.๒๕๕๐
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พัฒนาประเทศ อันเปนที่มาของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในเวลาตอมา 
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จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๐๒ -. ๒๕๐๖) อาจกลาว

ได ว า เป นผู ที่ ว า ง รากฐานการ

พัฒนาประเทศยุคใหม โดยทานได

ใหความสำคัญกับการเรงรัดพัฒนา

ประเทศ การจัดตั้งหนวยงานหลาย

แหงทำหนาที่พัฒนาประเทศดาน

ตางๆ รวมทั้งไดประกาศใช พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ขึ้น โดยเปลี่ยนชื่อ“สภา

เศรษฐกิจแหงชาติ” เปน “สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ” เพื่อใหเปนหนวยงานกลางที่ทำหนาที่การวางแผน
พัฒนาประเทศ  

โครงสรางตาม พ.ร.บ นี้ ประกอบดวย สภาเศรษฐกิจ

แหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะกรรมการ

บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ มีผูทรงคุณวุฒิเปน

ประธาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ มี

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เปนหัวหนา

สำนักงานฯ ที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่วางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจและสังคมของหนวยงานราชการ รวมทั้งพิจารณางบ

ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และเรื่องอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ใหพิจารณา ตอมาภายหลังไดมีการปรับปรุงกฎหมายนี้อีก ๔ 

ครั้ง คือในป พ.ศ. ๒๕๐๓, พ.ศ. ๒๕๐๙ ,พ.ศ. ๒๕๑๕ และ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ทานมีความมุงมั่นตอการดำเนินงานของสำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม วา “เปนสวน
ราชการที่ยิ่งใหญทั้งในคุณภาพและปริมาณงาน มีความกวาง
ใหญไพศาล สมกับที่งานพัฒนาการเศรษฐกิจเปนหัวใจของ
งานปฏิวัติ ซึ่งรัฐบาลไดถือวางานชิ้นนี้เปนงานสำคัญที่สุด.ใน
การประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคารนี้..ไดเปนที่สรางความ
สำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ขอใหศิลาฤกษที่
ขาพเจาวางเปนรากฐานของอาคารนี้ จงเปนนิมิตรหมายแหง
รากฐานมั่นคงของขาพเจาลงไวในที่เดียวกัน เพราะวาชีวิต

จิตใจของขาพเจาทั้งหมดอยูที่การพัฒนาการเศรษฐกิจแหง
ชาติ” 

จอมพลสฤษดิ์ฯ นับเปนผูที่มีสวนสำคัญในการผลักดัน

ใหหนวยงานนี้จัดทำ “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับแรก” ขึ้น โดยสนับสนุนใหนักวิชาการเขามามีบทบาทใน

การจัดทำแผนอยางเต็มที่ จนสามารถประกาศใชแผน

พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปนกรอบการพัฒนา

ประเทศในชวง พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙ อันเปนรากฐานของการ

วางแผนวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไดมีการ

ดำเนินการวางแผนพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน 
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สำหรับคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

แหงชาต ิซึง่ พ.ร.บ สภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติ กำหนด

ใหผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานนั้น 

ประธานกรรมการบริหารฯ คนแรก

คือ ม.ล.เดช สนิทวงศ ณ อยุธยา 

(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๕) สำเรจ็การศกึษา

ขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doktor 

re rum Polit icarum) ขั้นเกียรติ

นิยม(Cum Laude) ประเทศเยอรมันนี ทานรวมงานในคณะ

กรรมการตางๆ ของสภาเศรษฐกิจแหงชาติที่สำคัญ ไดแก 

กรรมการสภาเศรษฐกิจแหงชาติ รองประธานคณะกรรมการ

ดำเนินการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ ประธานคณะ

กรรมการรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับตางประเทศ 

ประธานคณะกรรมการรวมมือกับคณะสำรวจเศรษฐกิจของ

ธนาคารโลก และประธานที่ปรึกษาหัวหนาคณะปฏิวัติทางดาน

เศรษฐกิจ และเปนผูที่มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ จนเปนผลสำเร็จ  

นอกจากนี้ยังไดดำรงตำแหนงที่สำคัญๆ อาทิ อธิบดี

กรมสหกรณและนายทะเบียนสหกรณ กระทรวงเกษตร

พาณิชยการ ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ ปลัดกระทรวง

เศรษฐกิจ และดำรงตำแหนงราชการการเมืองอีกหลาย

ตำแหนง อาทิ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตราธิการ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐกิจ รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงพาณิชย และราชการองคมนตรี ไดรับพระราชทาน

โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนองคมนตรี และประธานองคมนตรี ฯลฯ 

ผลงานที่ทานไดมีสวนรวมพัฒนาองคกรนี้ใหเติบโต

อยางตอเนื่อง ซึ่ง สศช. ไดระลึกถึงคุณงามความดีของทานที่

ฝากผลงานใหกับหนวยงานมาโดยตลอดชั่วชีวิตของทาน จึงได

ขออนุญาตนำชื่อทานมาเปนชื่อหองประชุมใหญของ สศช. 

จนถึงปจจุบันนี้ 
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ประธานกรรมการบริหารฯ 

ลำดับที่ ๒ ไดแก เสริม วินิจฉัยกุล 

(พ .ศ . ๒๕๑๕ -๒๕๒๓ ) ได รับ 

เกียรตินิยมสูงสุดของมหาวิทยาลัย

ปารีสในปริญญาดอกเตอรอังดรัวด 

และนับเปนทานแรกที่ระหวางการ

ดำรงตำแหนงประธานกรรมการฯ ยังไดดำรงตำแหนงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง (พ.ศ.๒๕๑๕ -.๒๕๑๖) ดวย รวมทั้ง

เปนประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คนแรก นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหนงผูวาการธนาคารแหง

ประเทศไทยคนที่ ๒ ของประเทศ (พ.ศ. ๒๔๘๙ -. ๒๔๙๐) 

และทำหนาที่ปลัดกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๘) 

บทบาทที่สำคัญของทานคือ การรักษาเสถียรภาพทาง

เงินตรา โดยปฏิบัติงานรวมกับกระทรวงการคลัง ประเทศไทย

เริ่มขาดดุลการคาเปนครั้งแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

และรัฐบาลขาดดุลงบประมาณเปนจำนวนมาก แตดวยความ

สามารถของทานในการแกไขปญหา จึงมีการปรับปรุงนโยบาย

การคาและระบบการแลกเปลี่ยนเงิน สงผลใหฐานะการคาตาง

ประเทศเกินดุล 
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สวนประธานกรรมการฯ 

ลำดบัที ่๓ คอื สนุทร หงสลดารมภ 

(พ .ศ . ๒๕๒๓-๒๕๓๑) สำเร็จ

ปริญญาโทอักษรศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศ

อังกฤษ  และยังดำรงตำแหนงเลขาธิการสภาเศรษฐกิจ 

แหงชาติคนแรก ( พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๙) รวมทั้งเปนผูริเริ่ม 

ใหยายสภาเศรษฐกิจแหงชาติมาที่บานพระยาสุริยานุวัตร 

ถนนกรุงเกษม ปอมปราบ กทม . โดยกอนหนานี้ไดยาย 

มาหลายครั้งตั้งแตโรงแรมรัตนโกสินทร ทาชาง สี่แยกคอกวัว 

และที่บานพระยาสุริยานุวัตรเปนแหงสุดทาย ซึ่งใช เปน

ที่ทำการจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนีย้งัดำรงตำแหนงสำคญัๆ อาท ิเอกอคัรราชทตู 

ไทยประจำสหพันธรัฐมลายู เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง

วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐการ (กระทรวงพาณิชยในปจจุบัน) เลขาธิการซีโต และ

รองนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เปน

นายกรัฐมนตรี  
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สำหรับประธานกรรมการฯ 

ลำดับที่ ๔ คือ บุญมา  วงศสวรรค 

( พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ) สำเร็จการ

ศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร

เกียรตินิยม (First Class Honours) 

จาก London School of Economics, 

University of London และไดรับดำรงตำแหนงที่สำคัญ อาทิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดี

กรมศุลกากร และอธิบดีกรมบัญชีกลาง  

ทานไดจัดทำหนังสือชื่อ “เศรษฐศาสตรในเวลา
สงคราม” ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตอมาไดมี
การจัดใหเปนวิชาเศรษฐกิจในยามสงคราม โดยสอนครั้งแรกที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองในชั้นปริญญาตรี และ

บรรจุเปนหลักสูตรสำหรับชั้นปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ นอกจากความรูความสามารถแลว ทานยังมี

ความโดดเดนในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต เปนที่ยอมรับนับถือ

เชิดชูเกียรติจากกระทรวงการคลังวาเปน “คนดีศรีคลัง”  
อีกดวย 
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ประธานกรรมการฯ ลำดับที่ 

๕ คนตอมาคือ อำนวย  วีรวรรณ ( 

พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๖) สำเร็จการ

ศึ ก ษ า ป ริ ญญ า เ อ ก ด า น ก า ร

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน 

และได รั บการแต งตั้ ง ให ดำ ร ง

ตำแหนงที่สำคัญ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ผูวาการ

ของประเทศในธนาคารพัฒนาเอเชีย ประธานคณะกรรมการ

ฝายการเงินและการธนาคารของอาเซียน ประธานกรรมการ

พิกัดอัตราศุลกากร รวมทั้งดำรงตำแหนงทางการเมืองที่สำคัญ 

ไดแก ที่ปรึกษาทางดานเศรษฐกิจของ จอมพล สฤษดิ์  

ธนะรัชต  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจและการคลัง 

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ

รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการต างประ เทศ รั ฐมนตรี 

ฝายเศรษฐกิจของประเทศไทยในอาเซียน และสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ทานเปนนักบริหารที่มีความสามารถมากที่สุดทานหนึ่ง

ของประเทศ โดยไดพิสูจนใหเปนที่ประจักษถึงคุณคาของ 

“คุณภาพคน” ที่สังคมไทยตองการ ทานเปนแบบอยางของขา
ราชาการที่อุทิศตนเพื่อผลประโยชนตอสวนรวม ทำงานทาทาย

ความสามารถทุกดาน ทั้งดานวิชาการ ความคิดสรางสรรค 

มนษุยสมัพนัธ อนัเปนศลิปะขัน้สงูทีเ่รยีนรูไดจากประสบการณชวีติ 
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ประธานกรรมการฯ ลำดับที่ 

๖และ ๗ คือ สิปปนนท  เกตุทัต  

( พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๔) สำเร็จการ

ศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยฮารวารด โดยทำงาน

กับองคกรนี้มากวา ๒๐ ป และได

ดำรงตำแหนงที่สำคัญๆ อาทิ ประธานคณะกรรมการวาง 

พื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาแหงชาติ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหง

ชาติ ประธานคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ประธานคณะ

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานธนาคาร

สมอง และดำรงตำแหนงทางการเมืองที่สำคัญ อาทิ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม 

ทานไดมีสวนรวมผลักดันการพัฒนาตางๆ ของ สศช.ที่

สำคัญ คือ การพัฒนาประเทศไทยในภาพรวม การจัดทำ

แผนการแกไขและปองกันปญหาชุมชนแออัดและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนจนในเมืองอยางยั่งยืน กรอบแผนงานและ

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนฯ ๘ ของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 

๖ การปรับแผนฯ ๘ แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต โครงการจัดทำตารางปจจัยการผลิตของ

ประเทศไทยป ๒๕๓๘ ขอเสนอการศึกษาขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศไทยรวมกับธนาคารโลก ผังโครงการ

พัฒนาภาคของประเทศ การจัดทำดัชนีชี้วัดเพื่อการติดตาม

ประเมินผลแผนฯ ๘ และกรอบมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจ รวม

ทั้งการทำงานธนาคารสมอง เพื่อสนองพระราชดำรัสใน

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดกราบทูลขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาติเพื่อนำเอา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยดวย  

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการ

ศึกษาของไทย โดยเนนการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตของ

คน ชุมชน และสังคมไทย ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอม วางรากฐานนโยบายสนับสนุนการวิจัยของ

ประเทศ การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของชาติ การ

พัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติและอุตสาหกรรมน้ำมันของ

ประเทศ เปนผูบุกเบิกอุตสาหกรรมปโตรเคมี และสรางรากฐาน

ทำใหเกิดองคกรและโครงการที่ชวยยกระดับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการศึกษาของประเทศ ผูกอตั้งมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย ฯลฯ  
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ประธานกรรมการฯ ลำดับที่ 

๘ คือ ทนง  พิทยะ ( พ.ศ. ๒๕๔๔-

๒๕๔๘) สำเร็จการศึกษาปริญญา

เอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

นอรทเวสเทิรน  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดดำรงตำแหนง

ทางการเมืองที่สำคัญ อาทิ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผูแทนทางการคาของไทย 

และรองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ประธานคณะกรรมการกำกับ

ตลาดหลักทรัพย และประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย 

จำกัด เปนตน  

ทานไดมีสวนรวมผลักดันงานพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ 

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แนวทางการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจของไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทาง

สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุมน้ำ

แบบบรูณาการ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการเศรษฐกจินอกระบบ 

การจัดทำมาตรฐานโรงแรมไทยเพื่อยกระดับความสามารถใน

การแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ ทานเปน

ผูที่มีความโดดเดนในหลายเรื่อง อาทิ เปนผูมีวิสัยทัศนและ

สามารถพูดไดหลายภาษา การเปนนักการเงินการธนาคารชั้น

ครู และนักเจรจาเปดเสรีทางการคาสูระดับสากลอีกดวย  
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ประธานกรรมการฯ ลำดับที่ 

๙ คนปจจุบันคือ พนัส สิมะเสถียร 

( พ.ศ. ๒๕๔๘-ปจจุบัน ) สำเร็ จ

การศึ กษาปริญญาเอกสาขาการ

บัญชี University of Illinois, USA 

ไดดำรงตำแหนงที่สำคัญ ไดแก 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง‰อธิบดีกรมสรรพากร ปลัดกระทรวงการ

คลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และเขารวมใน

คณะกรรมการหลายชุด อาทิ ประธานกรรมการ ธนาคาร

ออมสิน ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธาน

กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประธาน

กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูปสถาบัน 

การเงิน ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายเศรษฐกิจ  

ท านได รั บการยกยองว า เปนแบบฉบับที่ ดี ของ

ขาราชการไทย มีบทบาทและแนวทางที่โดดเดนในการดำเนิน

งานในฐานะเปนประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ไดรับการตอบสนองในดานความเชื่อถือ 

และเปนที่ยอมรับความเห็นในดานวิชาการจากทุกรัฐบาล 

 

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√
‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ 

สำหรับผูบริหารของ สศช . ตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึง

ปจจุบันมีรวม ๑๓ ทาน ซึ่งแตละทานไดมีสวนรวมในการผลัก

ดันการพัฒนาที่สำคัญๆ ดังนี้  

● เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑ สุนทร  หงสลดารมภ  

(พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๙ ) ทานมีผล

งานเดนๆคือ การวางแผนเศรษฐกิจ

แหงชาติ การวางแผนครอบครัว 

และการทำสวนยางใหมทดแทน

ยางเกา เปนตน นอกจากนั้น แผน

งานและโครงการตางๆ ที่แนะนำ

และกลั่นกรองใหแกรัฐบาลไดรับการรับรองและอนุมัติทุกเรื่อง 

● เลขาธิการฯ ลำดับที ่ ๒ ฉลอง ปงตระกูล  

(พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๖) สำเร็จการ

ศึกษาปริญญาโทดานเศรษฐศาสตร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย วิ ส ค อ น ซิ น 

สหรัฐอเมริกา ทานทำใหสำนักงานฯ 

มีบทบาทสำคัญมากขึ้น เนื่องจาก

ไดรับความไววางใจจากรัฐบาลให

ทำงานไดอยางเต็มที่ อีกทั้งสามารถทำงานรวมกับหนวยงาน

ภายนอกไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการหารือแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเปนระยะๆ พรอมทั้งมีกฎหมายเกี่ยวกับ 

งบลงทุนการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะในการเรงรัดจัดทำ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ และการวิเคราะหโครงการตางๆ 

ทั้งดานเกษตรและอุตสาหกรรม เปนผูริเริ่มจัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ซึ่งแบงเปน ๒ ระยะ คือ พ.ศ. 

๒๕๐๔-๒๕๐๖ และ พ .ศ . ๒๕๐๗-๒๕๐๙ โดยไดวาง 

เปาหมายของแผนฯ ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การ

กระจายการผลิตภาคเกษตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น และการขยาย

ขอบเขตโครงการพัฒนาจากเดิมที่จำกัดเฉพาะรัฐบาลกลาง ให

ครอบคลุมภาครัฐวิสาหกิจและสวนทองถิ่น  

● เลขาธิการฯ ลำดับที ่๓  

ป ร ะ ห ยั ด  บุ รณ ศิ ริ  (พ .ศ .   

๒๕๐๖-๒๕๑๓) สำเร็จการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศ

อังกฤษ มีผลงานที่สำคัญ อาทิ เปน

ผูแทนเขารวมปรึกษาหารือกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ

เกี่ยวกับการกำกับการแลกเปลี่ยน ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี เมื่อ 

พ .ศ . ๒๔๙๙ เปนผูแทนรัฐบาลไทยเขารวมการประชุม

สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา ณ นครเจนีวา 

เปนผูแทนรัฐบาลไทยเขารวมการประชุมวาดวยความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงมะนิลา นอกจากนี้ ยัง

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในงานพัฒนาระดับชาติที่มี

นายกรัฐมนตรีเปนประธานหลายตำแหนง 

● เลขาธิการฯ ลำดับที ่๔  

เรณู สุวรรณสิทธิ์ (พ.ศ. ๒๕๑๓- 

๒๕๑๖ ) ในสมัยของทานไดมี 

การเปลี่ยนชื่อสำนักงานฯ จาก 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  

เปน “สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ทานจึงเปน

เลขาธิการฯ คนสุดทายของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 

ทานไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ ฉบับที่ ๓ (๒๕๑๕-๒๕๑๙) โดยแผนฯ ๓ ไดรับพระบรม

ราชโองการประกาศใชแผนฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔  

● เ ลขาธิ กา รฯ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๗  

เสนาะ  อูนากูล (๑๕ มี.ค. ๒๕๑๗ - ๒๓ พ.ค. ๒๕๑๘ และ 

พ .ศ . ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

สาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทานเปนผูมีบทบาท

อยางมากในงานพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานนโยบาย

ระดับชาติที่ดำเนินการเปนกรณี

พิเศษเพื่อการแกไขปญหาเฉพาะ

หนา และเพื่อการวางรากฐานของ

ประเทศในระยะยาว ไดแก การพัฒนาชนบท การพัฒนาพื้นที่

ชายฝงทะเลตะวันออก การพัฒนาเมืองหลัก การกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาค รวมทั้งนโยบายความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชน และงานคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ การ

เสนอใหมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งองคกรที่จะ

ประสานนโยบายเศรษฐกิจหลักๆ หลายคณะ เชน คณะกรรมการ 

พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก คณะกรรมการ

พัฒนาชนบทพื้นที่ยากจน คณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ในสมัยที่ ๒ ของการดำรงตำแหนงเลขาธิการฯ ทานได

ใหขอเสนอดานนโยบายตางๆ แกรัฐบาลและนำไปสูการแปลง

เปนแผนปฏิบัติการ เพื่อการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม โดย 

สศช. เปนฝายชวยประสานนโยบายและแผนเพื่อใหเกิดผลใน

ทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทานไดมีนโย

บายใหปรับโครงสรางขององคกรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

สอดคลองกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สศช. สามารถผลักดันใหมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการระดับชาติขึ้นถึง ๕ คณะ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธานและเลขาธิการ สศช. เปนเลขานุการ  

ทานยังไดริ เริ่มจัดตั้ งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอารไอ) โดยเปนประธานคนแรก และ

พยายามผลักดันใหทีดีอารไอ และ สศช. ทำงานใกลชิดกัน

มากขึ้น โดยมุงใหเปนศูนยขอมูลทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่สำคัญที่สุดของประเทศ โดยบางสวนเชื่อมโยงกับ

หนวยงานอื่นๆ ที่ สศช. ทำเอง เชน บัญชีประชาชาติ ทั้งรายได

ผลผลิต รายจาย Flow of Fund  หรือตาราง Input Output  ถือ

เปนเครื่องมือในการที่ทำใหทราบถึงสถานการณเศรษฐกิจ 

ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งเปนเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาประเทศที่สำคัญมาก 
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● เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๖ 

กฤช  สมบัติศิริ ( พ.ศ. ๒๕๑๘-

๒๕๒๓) สำเร็จการศึกษาปริญญา

โทดานบริหารธุรกิจจาก University 

of Michigan สหรัฐอเมริกา มีผล

งานที่สำคัญคือ การจัดทำแผน

พัฒนาฯ ตั้งแตฉบับที่ ๑-๕ ซึ่งในการจัดทำแผนฯ ๔ ซึ่งเปน 

“แผนชี้นำ” (Indicative Plan) การสรางโอกาสใหประชาชนได

รับการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียมทั่วถึงและตอเนื่อง การ

พัฒนาดานการขยายบริการดานการแพทยและสาธารณสุขให

ครอบคลุมมาก รวมทั้งการวางแผนอาหารและโภชนาการใหมี

ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และการลดอัตราการเพิ่ม 

ของประชากรโดยรัฐบาลประกาศใชนโยบายประชากร 

ในป ๒๕๑๓ 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่สำคัญ คือ การริเริ่มจัดทำ 

ตารางผลผลิตสำหรับผลิตภัณฑ ๑๗๐ ชนิด จากสถาบัน

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศของรัฐบาลญี่ปุนและไดประกาศ

ใชตารางผลผลิตประจำป ๒๕๑๘ เปนปแรก ตารางผลิตนี้นับ

เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื่องจากเปนวิธีจัดทำบัญชีประชาชาติใหไดผล และเปนการ

ปรับปรุงวิธีจัดทำสถิติเปนครั้งแรกของประเทศไทย 

● เลขาธิการฯ  ลำดับที่ ๘ 

พิสิฎฐ ภัคเกษม (พ.ศ. ๒๕๓๒-

๒๕๓๗) สำเร็จการศึกษาปริญญา

เอกดานเศรษฐศาสตรการพัฒนา  

(Ph.D, Pittsburgh University, 

Pittsburgh, PA, U.S.A.) ทานไดมี

สวนรวมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมา

ตั้งแตแผนฯ ๑-๗ และรวมเปนคณะกรรมการและเลขานุการ

ในคณะกรรมการหลายชุดเพื่อผลักดันโครงการและแผนงานที่

สำคัญๆ จำนวนมาก ทานเห็นวาในการทำแผนไมควรตั้ง 

เปาหมาย (Target Setting) แตควรใหความสำคัญกับการวาง

บทบาทของภาครฐัและภาคเอกชนโดยการวางแผนยทุธศาสตร 

หลักๆ ในระยะยาว ชวง ๕ ปหรือ ๑๐-๒๐ ป และตองคำนึง 

ถึงโครงสรางของประเทศทางดานสังคม และเศรษฐกิจ 

เปนหลักดวย  

ทานเปนผู ริ เริ่มและผลักดันงานดานการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ (Privatization) เนื่องจากพิจารณาเห็นวางบลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจขาดทุน ตองพึ่งพารัฐบาล โดยเห็นตัวอยางจาก

ประเทศอังกฤษ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนับเปนนโยบายที่ตอง

ปรับตัวครั้งใหญโดยเนนเรื่องการปรับบทบาทภาครัฐกับภาค

เอกชนเปนสำคัญ นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการลงทุน

ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรอน

แรง ผลักดันการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

โครงการอุตสาหกรรมและโครงการพื้นฐานตางๆ ความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ  

● เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๙ 

สุเมธ  ตันติเวชกุล (พ.ศ. ๒๕๓๗- 

๒๕๓๙) สำเร็จการศึกษาปริญญา

เอกทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

มองเปลิเอ ฝรั่งเศส ผลงานที่สำคัญ 

คือ ในการจัดทำแผนฯ ๘ ทานเปน 

ผูจดุประกายความคดิใหคนเปนศนูยกลางหรอืจดุมุงหมายหลกั

ของการพัฒนา โดยไดจัดสัมมนาระดมความเห็นจาก

ประชาชนอยางทั่วถึง มีการปรับเปลี่ยนขั้วความคิดของ

ปรัชญาการพัฒนาประเทศใหเปนบูรณาการที่มีความสมบูรณ

ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมโดยมีคนเปนศูนยกลาง มี

การระบุถึงธรรมรัฐแหงชาติและการปรับระบบบริหารราชการ 

และในการนำไปปฏิบัตินั้นตองการใหมีระบบ AFP คือใน

แตละพื้นที่มีการประสานการพัฒนาอยางบูรณการและมีสวน

รวมจากพหุภาคี ทั้งนี้การผลักดันใหเกิดประชาคมเพื่อการ

พัฒนาก็ไดมีการดำเนินโครงการทดลองตอเนื่องภายใต

โครงการ Tha i UNCAP ที่ ได รับการสนับสนุนจาก

สหประชาชาติ 

ทานไดพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานภายในองคกร 

โดยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อปรับ

โครงสรางของ สศช. ผานมติของคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ซึ่งงานหลักของ สศช. คือ งานวางแผน รองลง

มา คือ งานวิจัยเชิงนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ทานไดวางโครงสรางสำนักวิชาการเพื่อ

รวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ใหมา 

รวมปฏิบัติงานเปนทีมเดียวกัน เพื่อทำงานดานวิชาการ 

เฉพาะดาน 
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● เลขาธิการฯ ลำดับที ่๑๐ 

วริตัน  วฒันศริธิรรม (พ.ศ. ๒๕๓๙- 

๒๕๔๒) สำเร็จการศึกษาปริญญา

โทสาขาเศรษฐศาสตร จาก Akron 

University สหรัฐอเมริกา ในสมัยที่

ทานดำรงตำแหนงเปนชวงวิกฤต

เศรษฐกิจ ซึ่งอยูในระยะปแรกของแผนฯ ๘ สศช. จึงตอง

ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ในทันที โดยไดกำหนดกรอบการปรับ

แผนใหสอดคลองกับกรอบการดำเนินนโยบายภายใตคำ

แนะนำของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) หรือที่

กำหนดไวในหนังสือแสดงเจตจำนง  

ท านไดพยายามกำหนดกรอบการทำงานของ 

คณะกรรมการ รฐัมนตรวีาดวยนโยบายเศรษฐกจิ (รศก.) โดยใหเปน

คณะกรรมการระดับนโยบายที่ทำหนาที่กำกับการบริหารงาน

ดานนโยบายเศรษฐกิจ และหารือประเด็นการแกไขปญหา

เศรษฐกิจ ในชวงนี้ สศช. ไดทำหนาที่รายงานขอมูลเศรษฐกิจ

ตอรัฐบาลโดยตรง รับมอบหมายหรือผลักดันนโยบายที่

สำนักงานฯ เห็นวามีความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการ รวม

ทั้งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  

● เลขาธิการฯ ลำดับที ่๑๑  

สรรเสรญิ วงศชะอุม (พ.ศ. ๒๕๔๒- 

๒๕๔๕) สำเร็จการศึกษาปริญญา

โทสาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A., 

Bus iness Admin is t ra t i on , 

University of Brideport, U.S.A) 

ทานไดปรับปรุงบทบาทขององคกร ใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนในหลายดาน เพื่อมุงพัฒนาให 

สศช. เปนหนวยงานที่มีความแข็งแกรงทางดานวิชาการ โดย

เนนการวางแผนการสรางระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจเพื่อ

ปองกันปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และการตัดสินใจในระดับ

ตางๆ ของการบริหารงานดานเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

แนวทางปรับปรุงระบบงานภายใน สศช. ไดแก (๑) วางระบบ

การพัฒนาขอมูลหลักที่สำนักงานฯ รับผิดชอบ (๒) ตั้งกลุมงาน

ดูแลระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค (๓) กลุมงาน

พัฒนาพื้นที่และโครงการหลักๆ (๔) กลุมงานติดตามประเมิน

ผล (๕) กลุมงานเสริมสรางความเขาใจในดานการพัฒนา (๖) 

กลุมงานที่ดูแลเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศในเวทีโลก และ (๗) วางระบบงานดูแลบทบาท

เฉพาะกิจของสำนักงานฯ 

● เลขาธกิารฯ ลำดบัที ่๑๒  

จกัรมณฑ ผาสกุวนชิ (พ.ศ. ๒๕๔๕- 

๒๕๔๗) สำเรจ็การศกึษาปรญิญาโท 

เศรษฐศาสตรจาก California State 

University ผลงานที่สำคัญ คือ 

ผลักดันยุทธศาสตรเชิงรุก ๔ เรื่อง 

ไดแก การแกไขปญหาความยากจนและการกระจาย 

รายได การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

การพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

● เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑๓ 

อำพน กิตติอำพน (พ.ศ. ๒๕๔๗-

ปจจบุนั) สำเรจ็การศกึษาปรญิญาเอก 

ดานเศรษฐศาสตรประยุกต ผลงาน

ที่สำคัญ อาทิ วางกรอบแนวคิดและ

กระบวนการในการจัดทำแผนฯ ๑๐ 

โดยยังคงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

แนวทางในการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในระยะ ๔ ป (๒๕๔๘-๒๕๕๑) เพื่อใหได

เครื่องมือที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 

ปรับปรุงโครงสราง สศช. พรอมทั้งปรับภูมิทัศน สศช. ใหมี

ความทนัสมยั สวยงาม และเปนระเบยีบยิง่ขึน้ ปรบัปรงุหองสมดุ 

สศช. ใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ และ

เปลี่ยนชื่อใหมเปน “หองสมุดสุริยานุวัตร” รวมทั้งพัฒนาใหเปน

ศูนยแหงการเรียนรู จัดตั้งศูนยขอมูล OECD ปรับปรุงอาคาร 

สุริยานุวัตรรวมทั้งจัดทำเปนพิพิธภัณฑการพัฒนาประเทศของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ เปนตน 

● ผู ท ร งคุณวุฒิ สศช .  

ลำดับที่ ๑ ธรรมรักษ  การพิศิษฎ 

( พ .ศ . ๒๕๓๙-๒๕๔๔) สำเร็จ

ปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตร

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงาน 

ที่ ส ำคัญ อาทิ มี ส ว น ร ว ม ใน

กระบวนการพัฒนาประเทศสูการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลาง

ในแผนฯ ๘ จัดทำแนวความคิดการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
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●	 เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์   

อดีตรองเลขาธิการฯ ได้ดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 	

และสหกรณ์ในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ 

●	 มชียั วรีะไวทยะ อดตีหวัหนา้ 	

กองประเมินผลการพัฒนา ได้ดำรง

ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอกเปรม   	

ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก

รัฐมนตรีในรัฐบาลอานันท์  ปันยารชุน 

●	 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ ์ อดีต 	

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำรง

ต ำ แ ห น่ ง รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย แ ล ะ ว่ า ก า ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล

อานันท์  ปันยารชุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใน

รัฐบาลบรรหาร  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี 	

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอก 	

สุรยุทธ์  จุลานนท์ 

●	 สาวิตต์ โพธิวิหค อดีต 	

ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และประสาน

แผนปฏบิตักิาร ไดด้ำรงตำแหนง่รฐัมนตร ี	

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล

ชวน หลีกภัย ครั้งที่ ๑ และ ๒ 

●	 สุรนันท์ เวชชาชีวะ อดีต 	

เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน 

กองวางแผนส่วนรวม ได้ดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใน

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 

●	 เกษม สนิทวงศ ์ณ อยุธยา			

อดีตหัวหน้าฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจและ

สังคม กองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม 

ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  

มนุษย์และสังคม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๗ และ ฉบับที่ ๘ จัดทำหนังสือแพลน..นิ่ง ? การเรียนรู้

จากประสบการณ์วางแผนพัฒนาระดับชาติ วิสัยทัศน์การ

วางแผนพัฒนาประเทศในสหัสวรรษหน้า ความสัมพันธ์ของ

แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ กับ

แผนที่เกี่ยวข้อง The	Social	 Indicators	 for	Thailand	 :	The	

1980s, Reportion	 Planning	 Activities	 in	 Thailand, 

Integration	of	AIDS	into	National	Development	Planning	:	

the	Case	of	Thailand		

 

อดี ตข้ า ราชการ สศช . ที่ เ ข้ า ร่ วม  
คณะรัฐมนตรี 

นับตั้งแต่การก่อตั้ง สศช. จนถึงปัจจุบันได้มีข้าราชการ

ที่ไปเติบโตทางการเมืองและได้รับโอกาสเป็นรัฐมนตรีใน 	

คณะรฐับาลชดุตา่งๆ มรีวม ๑๓ คน เปน็เลขาธกิารฯ รวม ๓ คน	

และอื่นๆ อีก ๑๐ คน ดังนี้ 

●	 เลขาธกิารฯ สนุทร หงสล์ดารมภ ์ไดด้ำรงตำแหนง่ 	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลังในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 

(กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน) ในรัฐบาล

จอมพลถนอม  กิตติขจร และรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล 	

พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์  

●	 เลขาธกิารฯ ฉลอง ปงึตระกลู  

ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลงัในรฐับาล จอมพลถนอม  กติตขิจร	

และรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการคลงั 	

ในรฐับาลพลเอกเกรยีงศกัดิ ์ ชมะนนัทน ์

●	 บุญชนะ อัตถากร อดีตรอง 	

เลขาธิการฯ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

ในรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร	

●	 เลขาธิการฯ เสนาะ อูนากูล   

ได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 	

ในรัฐบาลอานันท์  ปันยารชุน 
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●	 ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์			

อดีตผู้อำนวยการกองวิ เคราะห์และ

ประมาณการเศรษฐกิจ ได้ดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

●	 รุง่เรอืง อศิรางกรู ณ อยธุยา			

อดีตผู้อำนวยการกองโครงการเศรษฐกิจ 

ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

●	 สมหมาย ภาษี อดีตหัวหน้า 	
วางแผนส่วนรวม กองวางแผนเศรษฐกิจ
และสังคม และฝ่ายวางแผนการศึกษา 
กองโครงการสังคม ได้ดำรงตำแหน่ง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 	
ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

เกร็ดเกี่ยวกับเลขาธิการฯ 
 
เลขาธิการฯ ลำดับที่ ๑ และประธานสภากรรมการ 

สุนทร หงส์ลดารมภ ์ เป็นเลขาธิการคนแรกของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ( พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๔๙๙) และยังได้เป็นประธาน
กรรมการอันดับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๑) อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย 

 
เลขาธิการฯ ๒ สภา  

ฉลอง ปึงตระกูล เป็นเลขาธิการฯ ที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเปลี่ยนชื่อจากสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ โดยเป็นเลขาธิการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๒ และเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๖  

 
เลขาธิการฯ ๒ สภา 

เรณู สุวรรณสิทธิ์ เป็นเลขาธิการฯ คนที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖) ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนสุดท้ายของ 	
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 

 
เลขาธิการฯ ๔ นายกฯ 

กฤช สมบัติศิริ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คนที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓) โดย
ช่วงที่ดำรงตำแหน่งนั้น มีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลถึง ๔ ท่าน คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช นายธานินทร์   	
กรัยวิเชียร และ พล.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ ตามลำดับ  

 
เลขาธิการฯ ๒ สมัยและยาวนานที่สุด  

เสนาะ  อูนากูล เป็นเลขาธิการฯ คนที่ ๕ และเป็นคนเดียวที่ดำรงตำแหน่ง ๒ สมัย สมัยแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘  	
(ลำดบัที ่๕) และกลบัมาเปน็สมยัทีส่องตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๒ (ลำดบัที ่๗) รวมทัง้ทำให ้สศช. มคีณะกรรมการนโยบายระดบัชาต ิ	
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ สศช.เป็นฝ่ายเลขานุการมากที่สุดถึง ๕ คณะ 

 
เลขาธิการฯ ที่เริ่มต้นและเกษียณอายุราชการที่สภาพัฒน์ 

พิสิฎฐ   ภัคเกษม เริ่มต้นชีวิตข้าราชการที่สภาพัฒน์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผ่านไป ๒๗ ปี จึงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการฯ  	
คนที่ ๗ ( พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗) (ลำดับที่ ๘) จนกระทั่งเกษียณอายุราชการโดยไม่เคยโยกย้ายไปไหน นับเป็นเลขาธิการฯ คนเดียว 	
ที่เกษียณอายุราชการในตำแหน่งเลขาธิการฯ 

 
เลขาธิการฯ ซี ๒๒ 

สุเมธ  ตันติเวชกุลเป็นเลขาธิการฯ คนที่ ๘ ( พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙) (ลำดับที่ ๙) โดยระหว่างเป็นเลขาธกิารสภาพฒันก์เ็ปน็
เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ(กปร.)ดว้ย จนมคีำพดูเชงิหยอกลอ้วา่เปน็  	
“ซ ี๒๒” เนือ่งจากควบตำแหนง่ซ ี๑๑ ถงึสองตำแหนง่พรอ้มกนั 

●	 เลขาธิการฯ สรร เสริญ   

วงศ์ชะอุ่ม ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล 	

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
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ประเทศไทยยังขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานอยูมาก การจัดทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ จึงเนนการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน อาทิ การคมนาคมขนสง การชลประทาน และการพลังงาน

เปนตน เพื่อเปนการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหมั่นคง ซึ่งการพัฒนาใน

ชวงนี้จะมีคำขวัญวา “น้ำไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทำ” 
 

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë Ú (æ.».ÚıÒ-ÚıÒÙ) : 
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คนไทยยากจนขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสิ้นสุดสงคราม

เวียดนาม มีการถอนกำลังทหารออกจากประเทศไทย และการลดราย

ประเทศไทยประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มาแลวจำนวน ๑๐ ฉบับ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๐ ซึ่งมี
เหตุการณสำคัญๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และสงผลตอชีวิต
ความเปนอยูของคนไทยอยาง
มากมาย  จึงขอนำเสนอเกร็ด
ความรูที่นาสนใจในแตละแผนฯ 
ดังนี้ 

1  เรียบเรียงจาก เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ, คณะทำงานปรับปรุง อาคารสุริยานุวัตร 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

ปกิณกะภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ในชวงแผนฯ ๑ - ๑๐1

จายทางดานการทหารของสหรัฐอเมริกา  จึงเกิด

วิกฤตทางการเงินและการคาระหวางประเทศ ทำให

รายไดจากการสงออกของไทยลดลง มูลคาผลิตผล

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งสินคาออก

และสินคาเขาต่ำกวาเปาหมาย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ (พ .ศ .๒๕๑๕-

๒๕๑๙ ) : วิกฤตการณน้ำมันครั้ งแรก  เกิด

เหตุการณเดือนตุลา  

เกิดวิกฤตการณน้ำมันครั้ งแรก ทำให

ประเทศไทยตองเผชิญปญหาการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจ เกิดปญหาเงินเฟอ และการวางงานอยาง

กวางขวาง  นอกจากนั้นยังเกิด “เหตุการณ ๑๔ 
ตุลาคม๒๕๑๖ วันมหาวิปโยค ซึ่งเปนเหตุการณ 

หองแผนพัฒนาฯ ภาณี  ชนาธิปกรณ / วัชรี  พุมทอง
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยไดรวมตัวกันเพื่อเรียกรอง

รัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เกิดเหตุการณ

ไมสงบ จากการชุมนุมประทวงของนักศึกษาและประชาชน เพื่อขับไล 

จอมพลถนอม กิตติขจร ออกนอกประเทศ” สงผลใหการจัดทำแผนฯ ๔ 

ตองเนนการวิ เคราะหประเด็นปญหาทุกดาน ทั้ งดานการเมือง  

การปกครอง และดานสังคม พรอมทั้งกำหนดกรอบนโยบายและ

แนวทางในการแกไขปญหาเปนสำคัญ 
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การพัฒนาประเทศในชวงนี้ เปนชวงที่เศรษฐกิจโลกมีความ

ผันผวน โดยเฉพาะในป ๒๕๒๒  เกิดวิกฤติการณน้ำมัน ทำใหราคา

น้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นหลายเทาตัว สงผลกระทบรุนแรงตอ

ภาวะเศรษฐกิจไทยเพราะตองพึ่งพิงแหลงพลังงานจากตางประเทศเปน

สวนใหญ ทำใหตองใชจายเงินเพื่อซื้อน้ำมัน วัตถุดิบ และเครื่องจักรเพิ่ม

ขึ้นมาก  กอใหเกิดการขาดดุลการคามหาศาล และขาดดุลบัญชีเดิน

สะพัด  นอกจากนี้ยังเกิดวิกฤตการณของธนาคารพาณิชยและสถาบัน

การเงิน เชน กรณีการลมของบริษัทราชาเงินทุน เปนตน 
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ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว คาเงินดอลลารผันผวน ราคา

น้ำมันดิบยังสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับประเทศอุตสาหกรรมใช

นโยบายกีดกันการคามากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจไทยทั้งในดานการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม การลงทุนและการสงออกต่ำกวา 

เปาหมาย เกิดการวางงานถึงหนึ่งลานคนใน 

พ.ศ.๒๕๒๙ แตในระยะเวลาดังกลาว ประเทศไทย

สามารถฝาวิกฤตเศรษฐกิจสูยุคโชติชวงชัชวาลได 

เนื่องจากในชวงเวลานั้น รัฐบาลไทยคอนขางมี

เสถียรภาพ มีการกำหนดนโยบายและมาตรการทาง

ดานการเงินการคลังที่ถูกตอง เชน การลดคาเงินบาท 

มีการรณรงค “มุงประหยัด เรงรัดใชของไทย และ
รวมใจกันสงออก” ประกอบกับการคนพบกาซ
ธรรมชาติในอาวไทย จึงทำใหประเทศไทยผานพน

วิฤตการณทางเศรษฐกิจมาไดดวยดี  
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ในชวงนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัว

สูงสุดเปนประวัติการณ  เปนเพราะปจจัยที่ เอื้อ

อำนวยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รายไดจาก

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก  เนื่องจากประเทศไทยได

กำหนดให พ.ศ.๒๕๓๐ และ ๒๕๓๑ เปน ปทอง

เที่ยวไทย และ ปศิลปหัตถกรรมไทย  ผลการ
พัฒนาทำใหประเทศไทยมีเงินคงคลังเปนบวก (ราย

ไดมากกวารายจาย) เปนครั้งแรกในป ๒๕๓๑ 
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ไดเกิดเหตุการณที่คนสวนใหญไมคาดคิด 

คือ การลมสลายของอาณาจักรโซเวียตและระบบ

สังคมนิยม โลกเริ่มเปลี่ยนเขาสูยุคโลกาภิวัตน และมี
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กระแสตื่นตัวทางดานความเปนประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ 

สิ่งแวดลอมมากขึ้น ในการวางแผนฯ ๗ จึงเนนที่การรักษาสมดุลของ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  เมื่อผาน

ชวงเวลาของการใชแผนฯ ๗ มาแลว ไดมีการวิเคราะหและสรุปผลการ

พัฒนาวา “เศรษฐกิจดี  สังคมมีปญหา  และการพัฒนาไมยั่งยืน” 
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ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไดเกิดวิกฤตการณที่มีผลกระทบ

ตอประเทศไทยหลายดาน ดังเชน เกิดวิกฤตคาเงินบาทขึ้นเมื่อเดือน

กรกฎาคม ป ๒๕๔๐ โดยเรียกกันอยางแพรหลายวา “วิกฤตการณ

ตมยำกุง” หรือ ”ยุคเศรษฐกิจฟองสบูแตก”  ประเทศไทยตองเผชิญกับ

ความผันผวนของคาเงินบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบทั้งภายในคือ ความ

ไมโปรงใสของการบริหารงานในธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน 

และผลกระทบภายนอก คือ การฉวยโอกาสของนักเก็งกำไรคาเงินหรือ

นักคาเงินในตลาดการเงินระหวางประเทศ   

 แมธนาคารแหงประเทศไทยจะพยายามปองกันคาเงินบาท

อยางเต็มที่ ดวยการใชนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศใหอยูใน

ระดับสูง เพื่อปองกันเงินทุนไหลออกและปองกันคาเงิน จนตองสูญเสีย

เงินทุนสำรองระหวางประเทศไปเกือบหมด แตก็ไมสามารถหยุดยั้งได 

จนนำไปสูการประกาศเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบกำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate)เปนอัตราแลกเปลี่ยน

แบบลอยตัว (Managed Float Rate) ผลที่ตามมาคือ คาเงินบาทเปลี่ยน

จากเดิม ๒๕ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐฯ และไดออนคาไปถึง ๖๐ บาท 

ตอ ๑ เหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำใหเศรษฐกิจของประเทศใน

ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ ตองประสบกับภาวะตกต่ำถึงขีดสุด โดยมี

การขยายตัวติดลบรอยละ ๑.๔๑ - ๑๐.๕ 
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หลังจากประสบภาวะ “ฟองสบูแตก” ทำใหประเทศไทยตองขอ

กูเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 

Fund) หรือ ไอเอ็มเอฟ (IMF) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประมาณ ๔ พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาผอนชำระใหหมด

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรืออีกนัยหนึ่งคือตองตกเปน

เมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของตางชาตินานถึง ๘ ป 

แตหลังจากผานมา ๖ ป ประเทศไทยก็สามารถปลด

หนี้กอนสุดทายคืนใหกับกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ไดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งถือเปนประเทศแรกของโลกที่ชำระ

หนี้ไอเอ็มเอฟกอนกำหนด 

 

ไอเอ็มเอฟ กอตั้งโดยรัฐบาลของกลุม

ประเทศพันธมิตร มีฐานะเปนทบวงการชำนัญ

พิเศษของสหประชาชาติ เริ่มเปดดำเนินการมา

ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๐ สมาชิกหลักไดแกประเทศ

ที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติอยู

กอนแลว และมีขอบังคับวา ประเทศที่จะ

สมัครเปนสมาชิกธนาคารโลก (World Bank) 

จะตองเปนสมาชิกของไอเอ็มเอฟดวย ปจจุบัน

มี ๑๘๒ ประเทศ 
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หลังวิกฤตการณเศรษฐกิจ พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

รัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการทั้งการเงินและการคลัง

อยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงาน

เพื่อแกไขปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดและเสริม

สรางความเขมแข็งใหกับระบบสถาบันการเงินของ

ไทย อาทิ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) บริษัท

ขอมูลเครดิต สำนักงานคณะกรรมการเพื่อสงเสริม

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ (สปน.) ฯลฯ ซึ่งมีบทบาท 

ภารกิจตอการกูเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้  

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (Thai Asset 

Management Corporation – TAMC) 

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ บสท. จัด

ตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
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การเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยไทย ปรับโครงสรางหนี้และปรับ

โครงสรางกิจการ โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการ

เงินและบริษัทบริหารสินทรัพยไทย รวมทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปน

หลักประกันการชำระหนี้สำหรับสินทรัพยดอยคุณภาพนั้น หรือโดยการ

ใชมาตรการอื่นๆ เพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคง

ของประเทศ 

บริษัทขอมูลเครดิต (Credit Bureau) 

เครดิต บูโร หมายถึง บริษัทระบบขอมูลกลางที่มีสมาชิก คือ 

สถาบันการเงิน และบริษัทที่ทำธุรกิจใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ ซึ่งทำ

หนาที่เก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเครดิตหรือสินเชื่อจากสมาชิกและ

ดำเนินการประมวลผลขอมูลเครดิตที่ไดรับจากสมาชิก เพื่อใหสมาชิก

เรียกใชเพื่อประโยชนในการพิจารณาวิเคราะหการใหสินเชื่อ โดย “ขอมูล

เครดิต” หมายถึง ขอเท็จจริงที่บงชี้ถึงตัวลูกคา คุณสมบัติของลูกคาที่ขอ

สินเชื่อ ประวัติการขอ การไดรับอนุมัติสินเชื่อ การชำระสินเชื่อของลูกคา

ที่ขอสินเชื่อ รวมทั้งประวัติการชำระราคาสินคาหรือบริการโดยบัตรเครดิต 
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ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกขอบังคับจัดตั้ง สำนักงาน 

คณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (สปน.) ขึ้นเมื่อวันที่ 

๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑  โดยใหเปนหนวยงานหนึ่งในธนาคาร ขึ้นตรง

ตอผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ทำงานตามที่คณะกรรมการเพื่อสง

เสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.) มอบหมาย เพื่อทำหนาที่ศึกษา 

วิเคราะห ติดตาม เสนอแนะ วางแนวทางสงเสริมการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ และเปนตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ˘ (æ.».ÚıÙı-ÚıÙ˘) : 
πâÕ¡π”ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß   

ประเทศไทยไดผานบทเรียนราคาแพง และพรอมที่จะหันมาตั้ง

หลักการดำเนินชีวิตกันใหมโดยนอมนำเอา“ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” ซึ่งเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดำรัสชี้แนะใหเปนแนวทาง

การดำเนินชีวิตแกชาวไทยมากวา ๓๐ ปแลวมาเปน

ปรัชญานำทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

 

Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß‰∑¬ 
„π™à«ß·ºπœ ˘  

กอนจะเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ประเทศไทยมีอันดับความนาเชื่อถืออยูที่

ระดับ A แตหลังจากที่ ”ฟองสบูแตก” ไทยประกาศ
ลอยตัวคาเงินบาท สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของประเทศ เชนมูดี้สไดลดอันดับเครดิตของไทย

จาก A ลงไปอยูที่ระดับ Baa๑ ขณะที่เอสแอนดพี ก็

ลดอันดับเครดิตของไทยลงไปอยูที่ระดับ BBB- แนว

โนม Negative หลังจากนั้นอันดับเครดิตของไทยก็

ขยบัขึน้ลงตามสถานการณทางเศรษฐกจิมาโดยตลอด  

จนกระทั่งในปสุดทายของการใชแผนฯ ๙ คือ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งมูดี้สและเอสแอนดพี จัดอันดับ

เครดิตประเทศไทยไวที่ระดับ BBB+ และถึงแมวา

ประเทศไทยจะประสบกับปญหาตางๆ เชน 

เหตุการณลอบวางระเบิดที่กรุงเทพฯ การประทวง

ของกลุมผูนำชุมนุม และการปฏิวัติ แตมูดี้สและ 

เอสแอนดพี ก็ยังคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว

ที่ระดับ BBB+ เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยยังมี

ศักยภาพ และตัวเลขทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑ 

ที่ดี 
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สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับโลก เชน มูดี้ส 

(Moody’s Investors Service) สแตนดารดแอนดพัวรเรตติ้ง

เซอรวิสเซส หรือ เอสแอนดพี (Standard & Poor Rating Service 

: S&P) ทริส เรตติ้งส (TRIS Ratings) และ ฟตช เรตติ้ง (Fitch 

Rating) เปนบริษัทชั้นนำในดานการจัดอันดับความนาเชื่อถือหรือ

เครดิตของประเทศตางๆ โดยมีลำดับการใหคะแนนเปนตัวอักษร

คือ A B C D  

A คือ อันดับความนาเชื่อถือสูงสุด เชน AAA หรือ Aaa 

หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำสุดและมีความสามารถในการชำระ

หนี้สูงสุด  เปนตน 
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ในชวงป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ประเทศไทยเกิดสถานการณความ 

ไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และมีความแตกแยกทางความคิด

ทางการเมืองอยางรุนแรง จนมีการกลาวกันวาสังคมไทยเกิดไม

สมานฉันทอยางไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรไทย  
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ป พ.ศ. ๒๕๕๐ เกิดเหตุการณสำคัญคือ การลงประชามติ รับหรือ

ไมรับ รางรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๗ ของประเทศ ซึ่งถือเปนครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรของการรางรัฐธรรมนูญประเทศไทย ในขณะที่สถานการณ

ความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มี

การเรียกรองความรู รัก สามัคคี และสมานฉันทในทุกภาคสวนของสังคม 

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนฯ ๑๐ ที่ตั้งวิสัยทัศนสู “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ตามแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”  
 

§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√æ—≤π“§π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 
„πªï Úıı 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

(UNDP) เปดเผยรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในหัวขอ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” โดยมีดัชนีความ

กาวหนาของคน (human achievement index : 

HAI) ๘ ดาน คือ สุขภาพ การศึกษา การทำงาน  

รายได ทีอ่ยูอาศยัและสภาพแวดลอม ชวีติครอบครวั 

และชุมชน คมนาคมและการสื่อสาร การมีสวนรวม 

ซึ่งในภาพรวมของความกาวหนาของการพัฒนาคน

ที่สามารถเปรียบเทียบระหวางจังหวัดตางๆ ใน

ประเทศไทย พบวา จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่

มีการพัฒนาคนลาหลังสุดของประเทศ และจังหวัดที่

มีความกาวหนาของการพัฒนาคนสูงที่สุด ไดแก 

ภูเก็ต   
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ในที่นี้ขอนำความหมายของศัพทเศรษฐกิจ

พื้นฐานบางสวน ที่มักมีการกลาวถึงอยูในรายงาน

ภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

คาของเงิน  

คือ อำนาจซื้อ ( Purchasing Power ) ของ

เงินแตละหนวย เชน ขาวสาร ๑ ถัง ราคา ๕๐ บาท 

คาของเงิน ๑ บาท = ขาว ๑/๕๐ ถัง 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  

เรียกสั้นๆ วา จีดีพี (GDP) มาจากคำวา 

Gross Domestic Product เปนการวัดมูลคาของ

สินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ผลิตไดภายใน

อาณาเขตของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ ง 

ประกอบดวยการลงทุนภาคเอกชน การใชจายภาค

รัฐ การสงออกสุทธิ และการบริโภคภาคเอกชน ซึ่ง

องคประกอบที่ใหญที่สุดในผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศไทย คือ การบริโภคภาคเอกชน  

 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ  

เนื่องจากการวัดระดับของการพัฒนาทาง
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เศรษฐกิจดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี มีขอจำกัด 

บางประการ จึงทำใหมีผูพยายามพัฒนาดัชนีทางเลือกอื่นๆ เพื่อใชเปน

เครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจแทนตัวเลขจีดีพี หนึ่งในดัชนีทางเลือกที่ถูก

หยิบยกขึ้นมาพิจารณา ไดแก จีเอ็นเอช (GNH) หรือ Gross National 

Happiness หมายถึง ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือการใหความ

สำคัญกับความสุขของประชาชนในประเทศมากกวาความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

 

เงินเฟอ (Inflation) 

คือ ภาวการณที่ระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง ผูไดเปรียบในภาวะเงินเฟอ คือ พอคา ลูกหนี้ และนาย

ธนาคาร  หากเปนการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเปนปกติ ก็จะสรางสิ่งจูงใจ

แกผูประกอบการ แตหากเพิ่มขึ้นมากและผันผวน ก็จะสรางความไม

แนนอนและกอใหเกิดปญหาตอระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพ

ของประชาชน และการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนอุปสรรคตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ  

ภาวะเงินเฟอในประเทศไทยวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งเปนดัชนีที่จัดทำโดยกรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย โดยคำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของราคาสินคาและบริการ

ตางๆ ที่ผูบริโภคซื้อหาเปนประจำ โดยน้ำหนักของสินคาและบริการ

แตละรายการกำหนดจากรูปแบบการใชจายของครัวเรือนซึ่งไดจากการ

สำรวจ ตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร การเกิดภาวะเงินเฟอมาจาก ๒ 

ปจจัยหลัก 

ปจจัยแรก คือแรงดึงทางดานอุปสงค เกิดจากระบบเศรษฐกิจมี

ความตองการปริมาณสินคาและบริการมากกวาที่มีอยูในขณะนั้นๆ จึงดึง

ใหราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ความตองการสินคาและบริการที่เพิ่มขึ้น 

อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน การ

ดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐบาล การเพิ่มขึ้นของอุปสงคในตาง

ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 

ปจจัยที่สอง เกิดจากดานตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทำใหผูผลิตตอง

ปรับราคาสินคาขึ้น สาเหตุที่ทำใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น อาทิ คาจาง

แรงงานเพิ่มขึ้น การเกิดวิกฤตการณทางธรรมชาติ ผูประกอบการเพิ่ม

กำไรขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคาสินคานำเขา ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ

ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

เงินฝด (Deflation) 

คือ ภาวการณที่ระดับราคาสินคาและบริการ

โดยทั่วไปลดลงอยางตอเนื่อง หรือการหดตัวของ

ระบบเศรษฐกิจ ระดับการผลิตลดลง และการวาง

งานสูงขึ้น ซึ่งมีความหมายตรงกันขามกับคำวา

เงินเฟอ อาจมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปทาน 

การหดตัวของอุปสงค การลดตนทุนจากปจจัยอัตรา

แลกเปลี่ยน หรือมาตรการปรับลดภาษี และการที่

ปริมาณเงินหมุนเวียนมีไมเพียงพอตอขนาดของ

ระบบเศรษฐกิจ เปนตน 

สำหรับประเทศไทยภาวะเงินฝดมักเกี่ยวพัน

อยางใกลชิดกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในภาคตาง

ประเทศ เชน รายรับเงินตราตางประเทศลดลง ราคา

สินคาสงออกลดลง อัตราดอกเบี้ยในตางประเทศ

เพิ่มขึ้น เปนตน 

 

หนี้เสีย (NPL) 

สินทรัพยหรือสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 

บางทีเรียกวา หนี้เนา หนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล (NPL) 

ยอมาจาก Non-Performing Loans หมายถึงสินเชื่อ

จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน สงสัยจะสูญ และสูญ ตาม

หลักเกณฑการจัดชั้นในประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทยเรื่อง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืน

ไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียก

คืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๕  หรือที่จะแกไขเพิ่มเติม รวม

ถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชยกัน

สำรองครบรอยละ ๑๐๐ และตัดออกจากบัญชีแลว

แตยังไมไดบันทึกกลับเขามาในบัญชี 

 

ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ  

ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index 

: CPI) กำเนิดขึ้นจากความตองการศึกษาชีวิตความ

เปนอยูของครอบครัว และการวัดระดับการครองชีพ

ของประชากร เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
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ของประชาชนใหดียิ่งขึ้น  

แนวความคิดพื้นฐานของดัชนีราคาผูบริโภค พัฒนามาจากแนว

ความคิดของดัชนีคาครองชีพ (Cost of Living Index) ซึ่งตองการวัด 

คาใชจายในการบริโภคของผูบริโภคในเดือนหนึ่งๆ โดยยังคงรักษา

มาตรฐานการครองชีพตามระดับที่กำหนดไวได ซึ่งเปนไปไดยากในทาง

ปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพยังขึ้นกับปจจัยอื่นๆ ไดแก รายได 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว ภาษี คุณภาพสินคา เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

และราคาสินคาที่เปลี่ยนแปลง 

การจัดทำดัชนีราคาในประเทศไทย ไดเริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๖ 

โดยกรมการสนเทศ แตเปนการจัดทำเพื่อใชภายในหนวยงานราชการ

เทานั้น ตอมาไดปรับปรุงและพัฒนาเปนลำดับจนเผยแพรครั้งแรก พ.ศ. 

๒๔๙๑ โดยใชขอมูลเดียวกันนี้เปนฐานในการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำ

ดัชนีราคา จนมาเปนดัชนีราคาผูบริโภคในปจจุบัน 

 

ดุลบัญชีเดินสะพัด 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) คือ ผลรวมสุทธิของของ

ดุลการคา (Trade Balance) และดุลบริการ (Net Services) ประกอบ

ดวย การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ผลกำไรจากการลงทุนระหวาง

ประเทศ การขนสง การทองเที่ยว การบริการทางการเงิน การโอนเงินให

กันโดยไมไดคาขายสินคาหรือบริการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ เชน คา

สื่อสารโทรคมนาคม คารับเหมากอสราง คารอยัลตี้ และคา

เครื่องหมายการคา/สิทธิบัตร คาประกันภัย เปนตน 

 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (Set Index) 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย คือ ตัวเลขหรืออัตราแสดงการขึ้นลงของ

ราคาหลักทรัพยหรือหุนที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม ดัชนีที่ตลาดหลักทรัพยประกาศออกมาในวันหนึ่งๆ นั้น 

เปนเพียงคาเฉลี่ยราคาหุนของหลายบริษัท ตัวอยาง แมราคาหุนของ

บริษัทหนึ่งเพิ่มขึ้น แตดัชนีตลาดหลักทรัพยในวันนั้นอาจลดลงก็เปนได ที่

เปนเชนนั้นเพราะการทำดัชนีไมไดอางอิงจากราคาหุนของบริษัทเดียว

หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หากใชหลายบริษัท เชน ๕๐ บริษัทใหญ หรือ 

๑๐๐ บริษัทใหญ เปนตน และในความเปนจริง หุนบางบริษัทขึ้นราคา 

แตบางบริษัทราคาตก การทำดัชนีจึงตองใชราคาที่แตกตางกันนี้ 

มาเฉลี่ยกัน  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยไมใชตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจที่แทจริง แต

อาจแสดงผลทางออม เชน หากการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท(มหาชน)มากมายประสบปญหา หรือสอเคา

ขาดทุนจนถึงปดกิจการ ยอมไมมีใครอยากถือหุน

ของบริษัทเหลานั้นไว ตองการขายคืน และเมื่อมีคน

ประกาศขายหุนกันมากๆ ดัชนีราคาหุนก็ต่ำลงมาก 

ยิ่งสภาพทางเศรษฐกิจวิกฤต ดัชนีตลาดหลักทรัพย

ยิ่งลดลง บางทีการขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย

อาจเปนไปตามเหตุการณสังคมและการเมือง เชน 

สมมุติวานายกรัฐมนตรีของประเทศคากิสถานถูก

ดำเนินคดี ทำใหราคาหุนตกลง ทั้งที่ไมเกี่ยวกัน

เทาไรนัก  

การดูสภาวะเศรษฐกิจนั้น สามารถดูจาก

สถิติอื่นที่ดีกวา เชน ดัชนีคาครองชีพ การมีงานทำ 

ราคาขาวเปลือก ราคายางพารา ราคาทองคำ การ

ขาดดุลการคา อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หนี้

ของครัวเรือน หนี้รัฐบาล โดยตองพิจารณาหลาย

ดานประกอบกัน เนื่องจากการพิจารณาเพียงดาน

เดียวมักไมคอยแนนอน และที่สำคัญที่สุดซึ่งไมมี

อะไรเทียบได คือ ประชาชนมีเงินออมเหลืออยูกี่บาท 

ซึ่งจะเปนตัวเลขที่บอกสภาวะเศรษฐกิจที่แทจริง 

 

องคกรการคาโลก  
องคกรการคาโลก หรือ ดับบลิวทีโอ (World 

Trade Organization : WTO) เปนองคกรความรวม

มือทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ใหญที่สุด

ของโลก โดยทำหนาที่เกี่ยวของกับขอตกลงทางดาน

การคาระหวางชาติ เปนเวทีสำหรับการเจรจาตอรอง 

ตกลง และขจัดขอขัดแยงในเงื่อนไขและกฎเกณฑ

ทางการคาและการบริการระหวางประเทศสมาชิก 

ขอตกลงวาดวยการเกษตร ความตกลงวาดวยการใช

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลง

วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 

เปนตน จัดตั้งขึ้นแทน “ความตกลงทั่วไปวาดวย 

การคาและภาษศีลุกากร” หรอื แกตต (GATT : General 

Agreement of Tariffs and Trade) เมื่อวันที่  
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๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘  

สำนักงานใหญตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ปจจุบันมีสมาชิก ๑๕๑ประเทศ (ประเทศลาสุดคือ ตองกา) เลขาธิการ

คนปจจุบันชื่อ นายปาสกัล ลามี ซึ่งดำรงตำแหนงสืบตอจาก  

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่ดำรงตำแหนงตอจากนายไมค มัวร 

 

จีแปด (G๘)  

ประมาณ พ .ศ . ๒๕๑๓ (ชวงตนทศวรรษ ๑๙๗๐) ไดเกิด

วิกฤตการณน้ำมันสงผลกระทบไปทั่วโลก เวลานั้นโอเปก (OPEC : 

Organization of Petroleum Exporting Countries) ซึ่งเปนกลุมประเทศ

ผูสงออกน้ำมันดิบรายใหญมีมติคว่ำบาตรไมสงน้ำมันใหสหรัฐอเมริกา

กับยุโรป เนื่องจากไมพอใจที่สหรัฐฯ ใหการสนับสนุนอิสราเอลทำ

สงครามกับอียิปต สหรัฐฯ จึงแกลำดวยการตั้งกลุมจีหก (G๖ : Group of 

Six) ขึ้นมา ซึ่งเปนการรวมกลุมประเทศผูนำทางอุตสาหกรรมหรือกลุม

ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ไดแก สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี 

อิตาลี และญี่ปุน เพื่อสรางฐานอำนาจรับมือกับวิกฤตการณดังกลาว โดย

กำหนดใหมีการประชุมเปนวาระประจำทุกปมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ และ

ใน พ.ศ.๒๕๑๙ แคนาดาไดเขารวมเปนสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง เปน  

จีเจ็ด (G๗ : Group of Seven) ผานมาถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ รัสเซียจึงเขาเปน

ดวย กลายเปนจีแปด (G๘ : Group of Eight) ในที่สุด 

 

เขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA)  

หมายถึง การรวมกลุมเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษี

ศุลกากรระหวางกันภายในกลุมลงใหเหลือนอยที่สุด หรือเปน ๐% และ

ใชอัตราภาษีปกติที่สูงกวากับประเทศนอกกลุม การทำเขตการคาเสรีใน

อดีตมุงในดานการเปดเสรีดานสินคา (Goods) โดยการลดภาษีและ

อุปสรรคที่ไมใชภาษีเปนหลัก แตเขตการคาเสรีในระยะหลังๆ นั้น รวมไป

ถึงการเปดเสรีดานบริการ (Services) และการลงทุนดวย เขตการคาเสรี

ที่สำคัญในปจจุบัน คือ นาฟตา (NAFTA) และ อาฟตา (AFTA) 

 

นาฟตา (NAFTA) 

ยอมาจาก North American Free Trade Agreement หมายถึง 

ขอตกลงวาดวยการคาเสรีอเมริกาเหนือ เปนองคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งประกาศเจตนารมณรวม

กันในการจัดทำขอตกลงวาดวยการคาเสรีอเมริกาเหนือเมื่อวันที่ ๕ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ตอมาในเดือนธันวาคมป

เดียวกัน ชิลีไดรับเชิญเขาเปนสมาชิกอันดับที่ ๔  

นาฟตามุงหวังขจัดอุปสรรคทางการคาและ

บริการระหวางประเทศภาคี โดยการยกเลิกภาษี

ศุลกากรภายใน ๑๕ ป สงเสริมการแขงขันที่เปน

ธรรม ขยายโอกาสการลงทุน คุมครองสิทธิใน 

ทรัพยสินทางปญญา และแกไขขอพิพาททางการคา  

เปาหมายสำคัญ คือ 

• การเขาสูตลาด กำหนดใหมีการลดและ
ยกเลิกภาษี และมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากรที่เปน

อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศภาคี แหลงกำเนิด

สินคา กำหนดสัดสวนการผลิตสินคาที่ตองใช

ผลิตภัณฑภายในประเทศภาคีในการผลิต เชน การ

ผลิตสิ่งทอ เสื้อผาสำเร็จรูป และรถยนต 

• การคาบริการ กำหนดหลักการเพื่อเปด
การคาบริการระหวางประเทศภาคี โดยใชหลักการ

ปฏิบัติ เยี่ยงคนในชาติและประเทศที่ ไดรับการ

อนุเคราะหยิ่ง (Most Favoured Nations : MFN) 

• สินคาเกษตร ประมาณครึ่งหนึ่งของสินคา
ที่เรียกเก็บภาษีและมีโควตาจะถูกขจัดออกไป ไม

ต อ งมี ภ าษี และ โควตาตั้ ง แต เ ดื อนมกราคม 

พ .ศ .๒๕๓๗ ยกเวนพืชที่มีความออนไหวหรือมี

ปญหา จะมีการยกเลิกการเก็บภาษีภายใน ๑๕ ป 

• การลงทุน กำหนดใหมีการปฏิบัติอยาง

เทาเทียมกันสำหรับนักลงทุนในประเทศภาคี  

• ทรัพยสินทางปญญา กำหนดใหมีการ

ปกปองในทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอ และมี
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ประสิทธิภาพบนหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ เพื่อปองกันการละเมิด

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภาคี  

• กลไกการยุติขอพิพาท กรณีมีขอขัดแยงสามารถพิจารณาได

ภายใตแกตต หรือขอตกลงนาฟตาเวทีใดเวทีหนึ่ง กลไกในการยุติขอ

พิพาทเริ่มจากการปรึกษาหารือโดยคณะกรรมาธิการการคากอน หาก

ตกลงกันไมไดใหมีการตัดสินโดยคณะลูกขุนของนาฟตา 

• ขอตกลงขางเคียง กำหนดใหมีขอตกลงขางเคียงขึ้นเพื่อ
ปกปองสิ่งแวดลอม และสิทธิประโยชนของคนงานในประเทศภาคี โดย

เฉพาะในประเทศเม็กซิโก รวมทั้งชวยปองกันการไหลทะลักของสินคา

จากประเทศภาคีหนึ่งที่อาจทำใหอุตสาหกรรมภายในประเทศอื่นๆ ตอง

ไดรับความเสียหาย 

ปจจุบันนาฟตามีสำนักงานประสานงานอยูในเมืองหลวงของทั้ง 

๓ ประเทศ ไดแก กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา กรุงเม็กซิโกซิตี 

ประเทศเม็กซิโก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นาฟตาถือเปนตลาดที่สำคัญของไทย สินคาที่สงออก ไดแก 

เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ กุงสดแช

เย็นแชแข็ง อาหารทะเลกระปอง แผงวงจรไฟฟา อัญมณีและเครื่อง

ประดับ รองเทาและชิ้นสวน และเครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ  

 

อาฟตา (AFTA) 

ยอมาจาก ASEAN Free Trade Area หรือเขตการคาเสรีอาเซียน 

เกิดขึ้นมาจากอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(ASEAN : The Association of South East Asian Nations) โดยเริ่มกอ

ตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ตามปฏิญญาอาเซียน (ASEAN 

Declaration) โดยมีประเทศผูกอตั้งรวมลงนามในปฏิญญา ๕ ประเทศ 

คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และมีสมาชิกเพิ่มขึ้น

อีก ๕ ประเทศ คือ บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ

กัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

• กระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาทาง

วัฒนธรรม  

• สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงใน

ภูมิภาค และ  

• สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือ 

ในเรื่องที่เปนผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานความเจริญ

เติบโตและความรวมมือทางดานเศรษฐกิจของ

ภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน (ASEAN 

Summit) ครั้งที่ ๔ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕  อาเซียนตกลง 

ที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) โดยมีเปาหมายที่จะลดภาษี

ศุลกากรระหวางกันลงเหลือรอยละ ๐-๕ และยกเลิก

มาตรการกีดกันทางการคาอื่นๆ  

โดยอาฟตามีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณ

การคาภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สราง

แรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน

ภูมิภาคนี้ใหมากขึ้นและทำใหภูมิภาคนี้เปนฐานการ

ผลิตที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับโลก 

เปาหมายใหญที่อาเซียนและอาฟตามุงหวังก็

คือ การพัฒนาอาเซียนใหมีความมั่นคงและเขมแข็ง

ของกลุมใหเหมือนกับทางสหภาพยุโรปหรือ อียู (EU 

: European Union) แตความหวังของอาเซียนและ

อาฟตา คงเปนไปไดยากมากขึ้นอันเนื่องมาจากการ

เกิดขึ้นของ ขอตกลงการคาเสรีหรือ เอฟทีเอ (Free 

Trade Agreement : FTA) ที่มีวัตถุประสงคคลายกัน

คือ เพื่อลดกำแพงภาษีใหเหลือ ๐% ระหวางประเทศ

คูสัญญา แตการที่ประเทศสมาชิกหันไปทำเอฟทีเอ

ซึ่งโดยสวนมากเปนการทำกับประเทศที่อยูนอกกลุม

อาเซียน ยอมเกิดผลกระทบแกประเทศในกลุม

อาเซียน เพราะเปนเสมือนการใหสิทธิประโยชนแก

ประเทศนอกกลุมมากกวา ✤✤✤✤✤ 
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ในการจัดทำและประสานการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสูการปฏิบัตินั้น เลขาธิการฯ ซึ่งเปนผู

บริหารสูงสุดของสำนักงานฯ นับเปนผูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกระบวนการจัดทำแผนฯ เพื่อนำมากำหนดกรอบ

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆ ใหเกิดความสอดคลองและความเหมาะสมกับ

สถานการณดานตางๆ ของประเทศในแตละยุคสมัย เพื่อนำพาประเทศไทยสูความเจริญกาวหนาและความอยูเย็นเปนสุข

รวมกันของสังคมไทย ตอไปนี้เปนมุมมองของเลขาธิการฯ ผูนำในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๑๐ ที่ไดสะทอนมุมมองที่

เปนประโยชนและนาสนใจไวดังนี้ 

 

 ÿπ∑√ Àß å≈¥“√¡¿å  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ºŸâ«“ß√“°∞“π°“√®—¥∑”·ºπ™“µ‘ 
“....การทำงานในตอนตนๆ ฉุกละหุกมากเมื่อยังไมมีแผน รัฐบาลในสมัยนั้นมีปญหาอะไร 

ทางเศรษฐกจิ กส็งเรือ่งมาใหสภาเศรษฐกจิแหงชาตเิปนผูพจิารณาและกลัน่กรอง หนาทีส่ำคญัทีส่ดุของเรา 

ขณะนั้นก็คือ เมื่อรัฐบาลจะทำโครงการใหมโดยกระทรวงใดก็ตาม ซึ่งเปนโครงการสำคัญและ 

อาจจำเปนตองใชงบประมาณมาก กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีไมได จะตองให

สภาเศรษฐกิจแหงชาติกลั่นกรองกอน 

ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจใหกับสภาเศรษฐกิจฯก็คือ คำแนะนำที่ใหรัฐบาล สวนใหญจะไมเห็นเปนรูปธรรมในชวงนั้น 

แตตอมาโครงการตางๆ ก็ไดรับการตอบสนองจากรัฐบาลอื่นๆ ดังเชน การวางแผนเศรษฐกิจแหงชาติ….” 

 

©≈Õß ªñßµ√–°Ÿ≈  ‡≈¢“∏‘°“√œ : √«∫√«¡‚§√ß°“√æ—≤π“¢Õß°√–∑√«ß‡ªìπÀ≈—° 
“....แผนฯ ๑ เราทำกันเอง ชวยกันเขียนทุกกอง อาศัยที่วาทุกคนตั้งใจจริง รวมมือกันดี ดานขอมูล

ขาดมาก ตอนนั้นกองรายไดประชาชาติเพิ่งตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๐ ขอมูลตัวเลขก็ยังไมเปนระบบตองเที่ยว

ตามเก็บจากที่ตางๆ  มีขอมูลดานการเกษตรครบถวนกวางขวางมากกวาขอมูลอื่นๆ  ตองพึ่ง 

กระทรวงอื่นๆมากในดานการทำโครงการ... 

ตอนทำแผนฯ ขางนอกมีการวิพากษวิจารณกันมาก เมื่อแผนฯ ๑ ออกมาแลวคนรอบขางก็

ยอมรับ เพราะวาเราอาศัยกระทรวง ทบวง กรมมาก โครงการเขาก็เปนคนเขียนขึ้นมา อาศัยเรามาชวยประสานบาง เติมใหสมบูรณ

มุมมองของคนทำแผนฯ 
จากอดีตถึงปจจุบัน1

1
 เรียบเรียงจาก เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ, คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

หองแผนพัฒนาฯ ธีระพงษ   มาลัยทอง
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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บาง เปนการนำเอาโครงการของกระทรวงตางๆ มารวมๆ กัน แบงออกเปน ๒ สวนคือ สวนทั่วๆไปพูดถึงรายไดประชาชาติ การเงิน

การคลัง และสวนที่เปนเรื่องโครงการ ไดแก เกษตร คมนาคม ศึกษา สาธารณสุข  ชวง ๓ ป แรกใชไปกอน ดูขอบกพรองที่เกิดขึ้น ๓ 

ปหลังก็ทำการปรับปรุงใหสมบูรณขึ้น….” 

 

ª√–À¬—¥ ∫ÿ√≥»‘√‘  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ºŸâ„Àâ§«“¡ ”§—≠°“√æ—≤π“°”≈—ß§π  
 ‡æ‘Ë¡∫∑∫“∑¿“§‡Õ°™π 

“แผนพัฒนาฉบับที่สองนี้ไดจัดทำใหสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากไดมีการพิจารณาโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐในสาขาตางๆ ตลอดจนวิธีที่รัฐจะจัดหาเงินเพื่อใชจายตามโครงการโดยละเอียดแลว ได

มีการเพิ่มเติมสาระสำคัญขึ้นใหมไดแก การเนนความสำคัญของการพัฒนาสังคม เพื่อใหระบบสังคมได

เจริญกาวหนาควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหความสำคัญในดานพัฒนากำลังคน เนนความ

สำคัญของบทบาทเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการดานตางๆ และสงเสริม

การพัฒนาสวนภูมิภาคและทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาชนบทในทองที่ทุรกันดารและหางไกล....” 

 

‡√≥Ÿ  ÿ«√√≥ ‘∑∏‘Ï  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ·ºπœ Û ‡°‘¥®“°§«“¡√à«¡¡◊Õ 
 ¢Õß∑ÿ°ฝ É“¬ 

“....แผนฯ ๓ เปนผลของความรวมมือรวมใจกันระหวางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และ

สวนราชการของกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ ตลอดจนเอกชนโดยเฉพาะ  ไดแก  

สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสมาคมธรุกจิตางๆ นอกจากนัน้ยงัไดรบัความรวมมอืจากตางประเทศ 

ทั้งในราชการและเปนการสวนตัวอีกดวย….” 

 

°ƒ™  ¡∫—µ‘»‘√‘  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ¬ÿ§ª√–™“∏‘ª‰µ¬‡∫àß∫“π ®—¥∑”‡ªìπ·ºπ™’Èπ” 
“....ผมมาทำงานที่สภาพัฒนตั้งแตมีการเริ่มจัดทำแผนฯ ๑ อยูสภาพัฒนมาตั้งแตตำแหนง

เสมียนจนเปนเลขาธิการฯ ผมจึงมีสวนรวมในการจัดทำแผนฯ ตลอดมา ไดรูเห็นลักษณะการทำแผนฯ  

ที่เปลี่ยนไปในแตละยุค พอมาถึงแผนฯ ๔ ชวงที่ผมเปนเลขาธิการฯ มีปญหามากเหลือเกิน เกิดความ 

วุนวายทางการเมอืง มกีารชมุนมุของนกัศกึษา มกีารสไตรค มกีารเปลีย่นรฐับาลหลายครัง้ การเสนอแผนฯ 

ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจึงมีปญหามาก ในที่สุดแผนฯ ๔ จึงออกมามีลักษณะเปน Indicative Plan คือ

เปนเพียงแผนชี้นำ….” 

 

‡ π“– ÕŸπ“°Ÿ≈  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ºŸâæ—≤π“¿“§µ–«—πÕÕ°‡ªìπ∞“π 
 ‡»√…∞°‘®·π«„À¡à 

“.... ผมเชื่อวาเราไดรับการยอมรับนับถือจากหัวหนารัฐบาล ความเห็นของสภาพัฒนเปนความ

เห็นที่มีน้ำหนัก และไมใชเปนความเห็นลอยๆ แตมีการสนับสนุนดานการกระทำเพื่อจะแปลงนโยบาย

ออกมาเปนแผนปฏิบัติตางๆ ดวย 
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ในชวงแผนฯ ๕ และ ๖ เปนชวงที่สภาพัฒนเรามีบทบาทมาก เราชวยประสานนโยบายและแผนเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

เชน การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรสำคัญของการพัฒนาประเทศในชวงนั้น เพื่อจะเปดประตู

ใหมของการนำเขาและสงสินคาทางเรือไมใหติดอยูที่ทาเรือคลองเตย ถาไมมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ถาไมมีทาเรือ

แหลมฉบงั ไมมทีาเรอืมาบตาพดุ ไมมฐีานอตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้อยางมากในภาคตะวนัออก เศรษฐกจิของเรากค็งไมเปนอยางนี…้.” 

 

æ‘ ‘Æ∞ ¿—§‡°…¡  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ºŸâ°√–®“¬°“√æ—≤π“ Ÿà¿Ÿ¡‘¿“§¡“°¢÷Èπ 
“.... ในแผนฯ ๗ นี้เราไดเนนแนวทางการพัฒนาไปที่การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การกระจายราย

ได กระจายการพัฒนาสูภูมิภาค โดยการจัดทำแผนฯ ไดเปดโอกาสใหคนจากทุกสาขาเขามามี 

สวนรวม.... 

ทางดานวิชาการ ผมพยายามสรางระบบวิเคราะหเปนกลุมงาน โดยมีนักวางแผนหลายแขนงทาง

วิชาการมารวมงานกัน ทั้งนักเศรษฐศาสตร วิศวกร นักสังคมศาสตร นักการเงิน ทำกันเปนทีมทำใหการ

วิเคราะหทางวิชาการของเรากวางขวางและเปนที่ยอมรับมากขึ้น….” 

 

 ÿ‡¡∏ µ—πµ‘‡«™°ÿ≈  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ºŸâ∑”·ºπ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√√à«¡°—π§‘¥√à«¡°—π∑” 
 ¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π 

“....แผนฯ ๘ เปนแผนฯ ซึ่งถือวาเปนความยุงยากและความเสี่ยงอยางมากที่จะทำใหคน ๓ กลุม

ที่มีความแตกตางกันโดยสิน้เชงิมารวมมอืกนั ไดแก กลุมหนวยงานของรฐั กลุมนกัวชิาการและ NGO และ

กลุมของประชาชน  ในระยะ ๓ เดอืนของการเตรยีมการเพือ่ “จดุประกายความคดิ..สูแผนฯ ๘” ที่ชะอำ ผมยัง

ไมมั่นใจวากลุมตางๆ จะสามารถรวมมือกันเพื่อใหไดแนวทางของแผนฯ ๘ ที่จะสามารถแกไขปญหาของ

สังคมไทยได  มาแนใจอีกครั้งก็ตอเมื่อผูทรงคุณวุฒิ ๓ ทาน รับเปนประธานกลุม ๓ กลุม คือ นายอานันท  

ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เปนประธานแผนพัฒนาคนและสังคม นายแพทยประเวศ  วะสี เปนประธานกลุมแผนพัฒนาชนบท 

และ ดร.พนัส  สิมะเสถียร เปนประธานกลุมแผนพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทำใหผมมั่นใจ ๑๐๐% ใน

ความสำเร็จของแผนฯ ๘ 

….แผนฯ ๘ ไมไดเกิดขึ้นเพราะผม ผมเพียงแตขายวิธีการทำแผนฯ ๘ ตัวแผนฯ ๘ คือสิ่งที่พวกเรา ประชาชน และหนวย

ราชการ รวมมือ รวมแรง รวมใจกันทำ เมื่อความปรารถนาของสังคมเปนเชนนั้น จึงไมมีเหตุผลอะไรที่แผนฯ ๘ จะไมสำเร็จ ก็มัน

เกิดจากความตองการของพวกเราเองในการ “...รวมกันคิด รวมกันทำ…” ไมใชเฉพาะแคสภาพัฒนแตเปนของทุกคน และโดย

เฉพาะสื่อมวลชนไดเขามามีบทบาทอยางสำคัญในการเผยแพร “ขาวสาร” และการเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางกวาทุกครั้งที่มี

การจัดทำแผนฯ  

...แผนฯ ๘ ตองมีการแปลงแผนฯไปสูการปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผลอยูตลอดเวลา และมีการประชาสัมพันธใหเกิด

ความเชื่อ ความศรัทธา บวกดวยการกระทำทุกอยางเขาไปดวยอยางสัมพันธสอดคลองเปนลูกโซจึงจะเกิดเปนความสำเร็จที่วัดได

อยางเปนรูปธรรม...”  
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 √√‡ √‘≠ «ß»å™–Õÿà¡  ‡≈¢“∏‘°“√œ  : ¡ÿàß √â“ß —ß§¡∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“ 
“.... แผนฯ ๙ เริ่มทำในชวงตนๆ ป ๒๕๔๓ เปนชวงฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจและปรับโครงสราง

ตางๆ ซึ่งมีกระบวนการทำแผนฯที่ยึด”คน”เปนศูนยกลางการพัฒนา บนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ของสังคม  แผนฯ ๙ กำหนดเปาหมายของสังคมที่พึงปรารถนาวานาจะเปนสังคมแหงคุณภาพ สังคม

ของภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน จึงนำมาเปนกรอบความคิดและไดคุยกับ

ประชาชนทั่วประเทศเปนระยะๆ เปนกลุมๆ และจุดสำคัญของแผนฯ ๙ อีกประการหนึ่งคือการได 

นำแนวพระราชดำรัสของพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานำในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเปนหลักการประชาชาติที่เปนแนวทาง 

ดำเนินชีวิตที่สรางภูมิคุมกัน นำไปสูทางสรางความสำเร็จในชีวิตของคนไทยที่มีความเปนอยูอยางพอเพียง….” 

 

Õ”æπ °‘µµ‘Õ”æπ  ‡≈¢“∏‘°“√œ : ºŸâ¡’‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“ ç°“√Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢ 
 √à«¡°—πé 

“....ในการจัดทำแผนฯ ๑๐ ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยการมีสวน

รวมของการที่จะรวมคิดรวมทำและการพัฒนาเปนขั้นตอน ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาที่สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ 

ทรัพยกรและสิ่งแวดลอมที่ตอเนื่องมาจากแผนฯ ๘,๙  สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวา เราไมกำหนดเปาหมาย

ทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายหลักของแผนฯ  แตเรากำหนดเปาหมายในการอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ดังนั้น

แผนฯ ๑๐ จะไมมีแผนงานและโครงการ ไมมีกรอบงบประมาณ ไมมีเปาหมายวาจีดีพีจะตองโตปละ ๔ 

หรือ ๕% แตแผนฯ ๑๐ จะมีเปาหมายวาทุกภาคสวนจะตองเริ่มไปดูแลทุนของตนเองคือ ทุนเศรษฐกิจ 

ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการแลวไปจัดทำแผนปฏิบัติ 

ดวยตนเอง …. 

แผนฯ ๑๐ เปนเหมือนกับคูมือที่เปนแนวทางในการนอมนำหลักของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแก

หลักของการพัฒนาคน ใหมีความรู ความสามารถแกไขปญหาและชวยตัวเองได หลักของความแตกตางทางภูมิสังคม และหลัก

การวิเคราะหอยางรอบคอบที่อาศัยหลักวิชาการเขามาชวยในการแกไขปญหาและตองทำอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งไดนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนในเรื่องของความรู คุณธรรม และความเพียร เพื่อสรางภูมิคุมกันตอความเปลี่ยนแปลงที่กำลัง

จะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสูเปาหมายของความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตาม

แนวทางที่พระองคทานไดทรงใหไว….” 

 

 

 

 

✤✤✤✤✤ 
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·ºπœ ∑’Ë„™â‡ªìπ·π«∑“ß°“√æ—≤π“
ª√–‡∑»π“π∑’Ë ÿ¥   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑  เปนแผนฯ ที่มีระยะเวลา 

การดำเนินงาน ๖ ป โดยแบงเปน ๒ ระยะ ระยะแรกเริ่มตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๖  ระยะที่สองเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗-

๒๕๐๙  หลังจากนั้นเมื่อเขาสูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒  เรื่อยมา

จนถึงปจจุบัน ทุกแผนฯ มีระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ป เทากัน 

 

·ºπœ ∑’Ë ‡æ‘Ë¡°“√æ—≤π“ —ß§¡‡ªìπ 
§√—Èß·√°  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒  มีระยะเวลาดำเนินงานตั้ง

แต พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔  ผลจากการเรงรัดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเปนสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑  ทำใหเกิด

ความแตกตางขัดแยงในหลายสวนของสังคม  แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๒ จึงใหความสำคัญกับการพัฒนาดานสังคมควบคูกัน

ไป  โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข  เพื่อยกระดับ

ครั้งแรกและที่สุดของแผน
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศตอไป  โดยเนนการเจริญเติบโตที่สมดุลทั้งสองดาน 

และเปลี่ยนมาใชชื่อ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
เปนครั้งแรกและใชตอเนื่องกันมาถึงปจจุบัน 

 

·ºπœ ∑’Ë∫√√®ÿπ‚¬∫“¬ª√–™“°√‰«â‡ªìπ
§√—Èß·√°   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓  มีระยะเวลาการดำเนินงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙  ในการวางแผนฯ ฉบับที่ ๓  

ปญหาการเพิ่มของประชากรเปนเรื่องหนึ่งที่ไดรับความสนใจ 

มีการกำหนดเปาหมายที่จะลดอัตราการเพิ่มของประชากรจาก

รอยละ ๓.๒ ตอป เหลือรอยละ ๒.๕ ตอป  โดยสนับสนุนการ

วางแผนแบบสมัครใจ  ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่บรรจุนโยบาย

ประชากรไวในแผนฯ 

 
·ºπœ ∑’Ë ‡πâπ°“√≈¥™àÕß«à“ß™π∫∑ 
·≈–‡¡◊Õß ·≈–¡’®ÿ¥‡πâπ¥â“π∑√—æ¬“°√ 
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπ§√—Èß·√°  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ มีระยะเวลาการดำเนินงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔  จุดเนนของแผนฯ ๔ นอกจาก

การเรงฟนฟูเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให

มั่นคง เพื่อแกไขปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  รวมทั้ง

ชะลออัตราการเพิ่มของประชากร  ยังมีจุดเนนอีกประการหนึ่ง

ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกของการกำหนดไวในแผนฯ คือ การเรง
ทำการฟนฟู บูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดย
เฉพาะปาไม ที่ดิน แหลงน้ำ  เพื่อใหเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน 

 

หองแผนพัฒนาฯ วัชรี พุมทอง
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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·ºπœ ∑’Ë·ª≈ßπ‚¬∫“¬ÕÕ°¡“‡ªìπ
·ºπªØ‘∫—µ‘°“√µà“ßÊ √–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ
§√—Èß·√°  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕  มีระยะเวลาการดำเนินงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙  เปนชวงเวลาที่สภาพัฒนมี

บทบาทมาก รวมทั้งการผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ระดับชาติขึ้นถึง ๕ คณะ ไดแก คณะกรรมการรัฐมนตรีฝาย

เศรษฐกิจ  คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาค

ตะวันออก  คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ  คณะ

กรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

(กรอ.)  และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

 

·ºπœ ∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß
‡»√…∞°‘® Ÿß ÿ¥  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖  มีระยะการดำเนินงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔  ดวยการวางมาตรการทางการ

เงินการคลัง รวมทั้งแนวทางฟนฝาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจไว

อยางดีในชวงแผนฯ ๕  มีผลทำใหในชวงแผนฯ ๖  เศรษฐกิจ

ของประเทศไทยจึงไดฟนตัวและขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดย

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ขยายตัวรอยละ ๙.๕  พ.ศ. ๒๕๓๑ ขยายตัว

รอยละ ๑๓.๕  และ พ.ศ.๒๕๓๒  ขยายตัวรอยละ ๑๒.๒ หรือ

คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ ๑๐.๙ ตอป  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้ง

ไวถึงหนึ่งเทาตัว  นับเปนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สูงสุดในชวง ๓๐ ปที่ผานมา 

 

·ºπœ ∑’Ë‡ÀÁπ®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß°“√¡ÿàßæ—≤π“
‡»√…∞°‘®‡ªìπÀ≈—°   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ มีระยะเวลาการดำเนินงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙  ผลการพัฒนาเมื่อสิ้นสุด

แผนฯ ๗ ไดขอสรุปวา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การ
พัฒนาไมยั่งยืน”  โดยเห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่เฉลี่ยสูงขึ้นถึงรอยละ ๘ ตอป  แตในดานสังคมกลับ

มีปญหาดานพฤติกรรมผูคน เชน การขาดศีลธรรม จริยธรรม 

ระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ การเอารัดเอาเปรียบ เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมประหยัด

ระมัดระวัง เชน ในชวงสองปแรกของแผนฯ ๗  มีการตัดไม

ทำลายปาถึงปละ ๑ ลานไร  พื้นที่เพาะปลูกใชประโยชนได

นอยลง  ทั้งยังเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน มลพิษ 

ทางอากาศ มลภาวะทางเสียง ฝุนละออง และขยะทั้งในเขต

กรุงเทพฯ และเมืองหลักในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น   

สภาพดังกลาวทำใหเกิดการตระหนักวา การพัฒนาที่เนน
เศรษฐกิจเปนหลักไมสามารถแกปญหาและกอใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได 

 

·ºπœ ∑’Ë‡πâπ§π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√æ—≤π“ 
·≈–∑ÿ°¿“§ à«π¡’ à«π√à«¡°”Àπ¥·π«§‘¥ 
∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ √«¡∑—Èß°”Àπ¥°µ‘°“
°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑“ß°“√‡¡◊Õß‡ªìπ
§√—Èß·√°   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ มีระยะเวลาการดำเนินงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔  ผลของการพัฒนาประเทศใน

ชวงแผนฯ ๑ – ๗ ที่ผานมา  สรุปไดวาประสบผลสำเร็จใน

หลายเรื่อง แตในขณะเดียวกันก็ยังมีปญหาอีกหลายประการ 

เชน ปญหาดานสังคมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
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·ºπœ ∑’Ëπ”·π«∑“ß°“√æ—≤π“·∫∫
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡“„™â‡ªìπ§√—Èß·√°   

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙ มรีะยะเวลาการดำเนนิงาน

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙  เปนแผนฯ ที่ไดอัญเชิญแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มาเปนปรัชญานำทางในการ

พัฒนาและบริหารประเทศ  โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อ

ใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดำรงอยูไดอยาง

มั่นคง และนำไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

·ºπœ ∑’Ë°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬°“√Õ¬Ÿà‡¬Áπ
‡ªìπ ÿ¢√à«¡°—π„π —ß§¡·∑π‡ªÑ“À¡“¬ 
∑“ß‡»√…∞°‘® ‡ªìπ§√—Èß·√° 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีระยะเวลาการดำเนิน

งานระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  เพราะวาวัตถุประสงค

หลักของแผนฯ ที่นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาสูการปฏิบัตินั้น จะไมมีแผนงานและโครงการ ไมมีกรอบ

งบประมาณ ไมมีเปาหมายวาจีดีพีจะตองโตปละเทาไร แต

มีเปาหมายวาทุกภาคสวนจะมุงไปสูการอยูเย็นเปนสุขรวม
กันในสังคมโดยเริ่มไปดูแลทุนของตนเอง คือ ทุนเศรษฐกิจ 

ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

บูรณาการแลวไปจัดทำแผนปฏิบัติดวยตนเอง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนฯ ๘ จึงไดปรับเปลี่ยนแนวคิด

การพัฒนาจากเดิมที่ เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เปนการเนน “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” หรือเปาหมาย

สุดทายของการพัฒนา  

กอนจัดทำแผนฯ มีการเชิญชวนประชาชนหลากหลาย

อาชพีมารวมเสวนาในหวัขอ “จดุประกายความคดิ ... สูแผนฯ ๘”  

หลังจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากตัวแทน

ประชาชนกลุมอาชีพหลากหลายในภูมิภาคตางๆ อยาง 

ตอเนื่อง  เพื่อนำไปประมวลเปนยุทธศาสตร นโยบาย และ 

เปาหมายการพัฒนา  ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ
การจดัทำแผนฯ ทีเ่ปดโอกาสใหประชาชนทกุกลุมอาชพีมสีวนรวม
กำหนดแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง  
รวมทั้งมีการกำหนดกติกาการบริหารจัดการทางการเมืองดวย 

✤✤✤✤✤ 
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∫∑π” 
ประเทศไทยมกีารจดัทำแผนพฒันา เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการบรหิารการพฒันาประเทศใหเกดิการเรงรดัพฒันาสูความสำเรจ็

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดในแตละแผนมากวา ๔ ทศวรรษ โดยมีการริเริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติมาตั้งแตป  

พ.ศ. ๒๕๐๐ และในป พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับแรกขึ้น หลังจากนั้นการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในปจจุบัน

ไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ แลวเสร็จ และไดประกาศใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๔ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนทั้งเครื่องมือในการลงทุนหรือการใชทรัพยากรของสังคม และเปนทิศทางหรือ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในตลอดระยะเวลากวา ๔ ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งการจัดทำแผนฯ ของชาติไดมี

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของปรัชญา และแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

จุดมุงหมายหลักและวิธีการดำเนินการ ลักษณะและรูปแบบ ตลอดจนวิธีการและกระบวนการจัดทำแผน  

บทความนี้จะไดถายทอดสาระความรูและประสบการณการวางแผนในชวง ๔๕ ปที่ผานมา โดยมุงหวังวาจะเปนประโยชน

และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศดานตางๆ รวมทั้งจะเปนบทเรียนสำหรับการปรับปรุงทิศทางการ

พฒันาประเทศใหเหมาะสมยิง่ขึน้ในการจดัทำแผนฯ สำหรับอนาคตตอไป 

 

1 เรียบเรียงจาก เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ, คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

แผนพัฒนาประเทศ  

หองแผนพัฒนาฯ ประสพศรี รักความสุข
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

จากแผนฯ ๑ ถึงแผนฯ ๑๐1
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·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·Ààß™“µ‘©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÙ-Úı˘) : πÈ”‰À≈ ‰ø «à“ß 
∑“ß¥’ 

แผนฯ ๑ เปนแผนฯ ฉบับเดียวที่มีระยะเวลาครอบคลุมรวม ๖ ป ในชวงของการจัดทำแผนฯ ประเทศไทยจัดอยูใน

กลุมประเทศยากจน ตองพึ่งภาคเกษตรเปนหลักประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ำ ขาดแคลนการบริการพื้นฐาน โดยเฉพาะดาน

ชลประทาน พลังงาน และคมนาคม แผนฯ ๑ จึงไดกำหนดแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเนนดานเศรษฐกิจ

เปนสำคัญ มีการลงทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศเปนอันมาก อาทิ ถนน ทาเรือ เขื่อนอเนกประสงค 

โรงไฟฟา ฯลฯ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน และเพิ่มผลผลิตทางสาขาเกษตรและ อุตสาหกรรม  อันจะชวยให

เศรษฐกิจของประเทศกาวหนาอยางรวดเร็ว 

การพัฒนาประเทศในชวงแผนฯ ๑ ไดผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศรุดหนาไปอยางเห็นไดชัดเจน โดยขยายตัว

เฉลี่ยถึงรอยละ ๘.๗ ตอป รายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มสูงขึ้น มูลคาสินคาออกขยายตัวอยางรวดเร็ว ดุลการชำระเงินของประเทศมีฐานะ

เกินดุล ทุนสำรองระหวางประเทศมีมูลคาสูงขึ้นถึง ๙๒๔ ลานเหรียญสหรัฐ ฯ สวนดานโครงสรางพื้นฐาน ไดเนนงานชลประทาน 

การกอสรางและบูรณะทางหลวงแผนดิน เร่ิมสงพลังงานไฟฟาจากโครงการยันฮี และโครงการไฟฟาลิกไนตท่ีกระบ่ี เปนตน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนฯ ๒ ยังคงดำเนินการลงทุนดาน

โครงสรางพื้นฐานตอเนื่องจากแผนฯ ๑ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น และใหความ
สำคัญกับการกระจายการพัฒนาใหเกิดผลทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในเขตทุรกันดารและหางไกลความเจริญ เพื่อปรับปรุงฐานะของประชาชน

ในชนบท ดังจะเห็นไดจากงบประมาณรอยละ ๗๕-๘๐ ของงบพัฒนาทั้งหมด

เปนการลงทุนในสวนภูมิภาค รวมทั้งยังมีโครงการพิเศษ เชน โครงการพัฒนาภาค โครงการเรงรัดพัฒนาชนบท และโครงการชวย

เหลือชาวนา เปนตน  รวมทั้งเริ่มใหความสำคัญกับการพัฒนาสังคม   

ผลการพัฒนาทำใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยรอยละ ๗.๒ ตอป อยางไรก็ตาม แมวาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจะอยูในระดับที่นาพอใจ แตปรากฏวาชองวางของรายไดในหมูประชากรของประเทศ และระหวางภูมิภาคของประเทศ

เริ่มหางกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนที่อยูใกลบริการพื้นฐานไดใชประโยชนมากกวาผูที่อยูหางไกล สวนดานการขยายบริการ

พืน้ฐานมกีำลงัการผลติพลงังานไฟฟาเพิม่ขึน้กวาเทาตวั ถนนทัว่ประเทศเพิม่ขึน้ถงึรอยละ ๓๘ และการชลประทานเพิม่ขึน้เกอืบเทาตวั  
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ปญหาการกระจายรายไดทีร่นุแรงมากขึน้ในชวงแผนฯ ๒ ทำใหมกีารใหความสำคญักบัการพฒันาสงัคมในแผนฯ ๓ มากขึน้  

โดยในดานการลดความแตกตางของรายไดและบริการสังคมเนนการดำเนินงานแนวใหม ๓ แนวคือ การลดอัตราการเพิ่มของ

ประชากร การกระจายบริการดานเศรษฐกิจและสังคม และการสรางโอกาสและขีดความสามารถของประชาชนใหไดรับ
ประโยชนจากบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกัน ไดเรงปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และขยายขีดความสามารถทางการผลิตใหสูงขึ้น เปาหมายสำคัญคือการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดแกประชาชนในชนบท พรอมทั้งสงเสริมการสงออกและปรับปรุงโครงสรางการนำเขา 

เพื่อรักษาเงินทุนสำรองระหวางประเทศใหมั่นคง  
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การพัฒนาประเทศในชวงแผนฯ ๓ เริ่มขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยไมเอื้ออำนวย โดยเฉพาะราคา

น้ำมันที่เพิ่มขึ้นถึง ๔ เทาตัว ทำใหเกิดภาวะเงินเฟอและเศรษฐกิจชะงักงัน รัฐบาลจำเปนตองดำเนินมาตรการหลายอยางเพื่อ

คลี่คลายปญหา สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๕ ตอป พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๖  ถนน

จากไรนาสูตลาดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๕๐ ของระยะทางทั้งหมด ดานสังคม อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ ๓.๑ ในป 

๒๕๑๔ เหลือเพียงรอยละ ๒.๖ ในป ๒๕๑๙ อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาความไมเสมอภาคทางการศึกษา และการขาดแคลนดาน

สาธารณสุขในเขตชนบท 
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เนื่องจากการพัฒนาในชวงที่ผานมาเนนเฉพาะในสวนกลาง ประกอบกับ

การเกิดภาวะเงินเฟอ การวางงาน ความเหลื่อมล้ำทางรายไดและสังคม และความ

ไรเสถียรภาพทางการเมือง (หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ  

๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙) แผนฯ ๔ จึงมุงกระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยเนนการ

พัฒนาที่สำคัญ ๒ แนวทาง คือ 

● เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการมุงขยายการผลิตดานการเกษตร และปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 

เพื่อขยายการสงออก การกระจายรายได และการมีงานทำในภูมิภาค พรอมทั้งใหความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา

และเรงรัดการสงออก  

● เรงบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนใหญ ทั้งที่ดิน แหลงน้ำ 

ปาไม และเหมืองแร  

ผลการพัฒนาทำใหเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ ๗.๔ ตอป สูงกวาเปาหมายเล็กนอย การผลิตในดานตางๆ ขยายตัวสูงกวา

เปาหมาย ยกเวนดานที่สำคัญคือเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่ำกวาเปาหมาย ประกอบกับการที่ไมสามารถรักษาระดับราคา

สินคาเกษตรใหอยูในระดับสูงทั่วทั้งประเทศ ทำใหประชากรในภาคการเกษตรมีรายไดต่ำกวาผูประกอบอาชีพในภาคอื่นๆ มาก  

นอกจากการที่ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศทำใหประเทศไทยขาดดุลการคา ทั้งการกระจายบริการสังคมที่ไมเพียงพอและไม

ทั่วถึง ประชาชนในเขตชนบทยังคงลาหลังและยากจน ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงมาก ทำใหประสิทธิภาพการ

ผลิตทางการเกษตรอยูในระดับต่ำ 

  กระบวนการจัดทำแผนในระยะแผนฯ ๑-๔ เปนแบบ “จากบนลงลาง” ที่กำหนดแผนงานและโครงการพัฒนา
จากหนวยงานวางแผนสวนกลางเปนหลัก ตอมาเริ่มกระจายการวางแผนไปสูระดับกระทรวง และการจัดตั้งคณะกรรมการ

ดานตางๆ ในการยกรางแผน   
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การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมาพบวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปตามเปาหมายในระดับที่นาพอใจ แตปญหา

ความยากจนของประชาชนในเขตชนบทยังคงอยูในระดับสูง แผนฯ ๕ จึงปรับแนวทางการพัฒนาประเทศ “แนวใหม” ใหมีลักษณะ
เปนแผนนโยบายที่ “ยึดพ้ืนที่” เปนหลักในการวางแผนกำหนดแผนงานและโครงการ เชน พื้นที่เปาหมายเพื่อการพัฒนาชนบท 

พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และพื้นที่เมืองหลัก เปนตน เนนการแกไขปญหาความยากจนในชนบทลาหลังในภูมิภาคตางๆ เพื่อให
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ชาวชนบทพออยูพอกิน และชวยเหลือตัวเองไดในที่สุด เนนความสมดุลในการ

แกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระดมความรวมมือจากภาคเอกชน

ใหเขามารวมแกไขปญหาเศรษฐกิจ และปฏิรูประบบการบริหารงานพัฒนา

ของรัฐทุกภาคสวน   

ในชวงระยะเวลาของแผนฯ ๕ เศรษฐกิจโลกอยูในภาวะซบเซา อันเปน

ผลเนื่องมาจากวิกฤตการณราคาน้ำมัน ทำใหประเทศตาง ๆ ตองปรับนโยบาย

และมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อความอยูรอด การกีดกันทางการคามีมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยตองดำเนินมาตรการหลายประการ เพื่อ

รักษาการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว รวมถึงการปรับคาเงินบาท มาตรการประหยัด การนิยมไทย และการรวมใจ

สงออก  

ถึงแมวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยสวนรวมจะมีอัตราต่ำโดยเฉลี่ยรอยละ ๕.๔ ตอป แตการพัฒนาหลายประการ

ประสบความสำเร็จอยางนาพอใจ อาทิ การแกไขปญหาความยากจนในชนบทลาหลัง สามารถจัดโครงการเขาไปแกไขปญหาได

ตามเปาหมาย ชวยใหประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนา สวนดานการกระจายบริการทางสังคมสามารถดำเนินการได 

กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 

ชวงแผนฯ ๕-๗  เริ่มตระหนักถึงการเสริมสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการพัฒนาประเทศ จึง 

“กระจายการวางแผนลงสูระดับภูมิภาคและพื้นที่” โดยการยกรางแผนฯ ๖ ไดจัดประชุมที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนจังหวัดที่

ยากจนที่สุด เพื่อใหผูจัดทำแผนมีโอกาสสัมผัสกับสภาพความยากจนในชนบท 
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แผนฯ ๖ เปนแผนที่มุงยกระดับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา

ตอไปในอนาคต ควบคูกับการแกไขปญหาที่สั่งสมมาตั้งแตอดีต โดยมี

แนวทางที่สำคัญคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ดานทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทศโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการ โดยยึดหลักการทำงาน

อยางเปนระบบครบวงจร  ปรับปรุงระบบการผลิตการตลาด และยก
ระดับคุณภาพปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุน ทั้งยังมุง

กระจายรายไดและความเจริญไปสูภูมิภาคและชนบทมากขึ้น เพื่อสรางความเปนธรรม โดยกำหนด ๑๐ แผนงานครอบคลุม

การพัฒนาดานตางๆ เชน แผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด การสรางงาน และแผน

พัฒนาชนบท เปนตน  

ผลการพัฒนาทำใหเศรษฐกิจของประเทศไดฟนตัวและขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยสูงถึงรอยละ ๑๐.๙ ตอป นับ

เปนอัตราสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง ๒๕ ปที่ผานมา ดวยปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการสงออก การลงทุน 

และการทองเที่ยว และเสถียรภาพการเมืองที่มั่นคง สงผลใหภาระหนี้สินตางประเทศลดลง ทุนสำรองเงินตราตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

มีการจางงานเพิ่มขึ้นอยางมากในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งมีการบรรเทาปญหาน้ำทวมและการจราจรในกรุงเทพฯ  

แตในขณะเดียวกันไดมีปญหาความไมสมดุลเกิดขึ้นหลายประการ คือ ความเหลื่อมล้ำของรายไดระหวางกลุมครัวเรือน 
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และระหวางชนบทกับเมืองมีมากขึ้น บริการพื้นฐานไมพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทำลายและเสื่อมโทรมลง

ไปมาก ตลอดจนปญหาทางสังคมไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
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แผนฯ ๗ เปนแผนที่มุงสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยให

ความสำคัญกับการสรางความสมดุลของการพัฒนา ๓ มิติ ดังนี้ 

● การรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที

เหมาะสมและมีเสถียรภาพ ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร เนนใหเอกชนเปนแกนนำในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากตางประเทศ โดยภาครัฐเปนผู

สนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาปจจัยสนับสนุนทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการพื้นฐาน  และการจัดหาพลังงาน  

● การกระจายรายไดและการพัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบทใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยการยกระดับรายไดของเกษตรกร 

เสริมสรางศักยภาพของจังหวัดที่จะเปนศูนยกลางกระจายอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ และกระจายอำนาจการบริหารงานพัฒนา

ไปสูสวนภูมิภาคและทองถิ่น  

● เรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระจายโอกาส 

และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม เพื่อใหประชาชนปรับตัวไดทันกับการ

เปลี่ยนแปลง และผนึกกำลังภาคสวนตางๆ ในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  

ผลการพัฒนาทำใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ ๘.๑ ตอป โดยรายไดตอหัวประชากรเพิ่มขึ้นจากป 

๒๕๐๔ ที่เริ่มใชแผนฯ ๑ ถึง ๒๘ เทา ฐานะการคลังของรัฐบาลมีความมั่นคงมาก มีงบประมาณเกินดุลติดตอกันมาเปนปที่ ๙ และ

ทุนสำรองระหวางประเทศสูงถึง ๓๘,๗๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ทำใหธนาคารโลกประกาศใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศที่

ยากจน (รายไดเฉลี่ยตอหัวตอปเกิน ๑,๕๐๐ ดอลลารสหรัฐฯ)  ประชาชนมีมาตรฐานชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยไดรับการจัด

อันดับใหเปนประเทศที่มีอัตราการพัฒนาคนที่เร็วมากเปนอันดับ ๒ ของโลก  อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่มุงเนนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเปนหลักทำใหเกิดปญหาดานอื่นๆ ตามมา 

 

ชวงแผนฯ ๑-๗ กรอบความคิดของแผนไดใหความสำคัญกับการ “เรงรัดพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” 
เปนหลัก และเปนการพัฒนาแบบแยกสวน แมจะมีวิวัฒนาการของแนวคิดในการจัดทำแผนอยางตอเนื่อง  โดยใหความ

สำคัญกับการพัฒนาสังคมและการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค รวมทั้งเริ่มมองเห็นความจำเปนในการพัฒนาที่ยั่งยืน แต

จุดหมายหลักยังคงมุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๗ จึงไดขอสรุปวา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การ
พัฒนาไมยั่งยืน”  
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การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมาไดบทสรุปวา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” แผนฯ ๘ จึงปรับ

แนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศจากเดิมที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ มาเปนการมุงเนนพัฒนา “คน” เปนเปาหมายหลัก โดย
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กำหนดให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงพัฒนาศักยภาพของคน 

พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน เสริมสราง

ศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอยางทั่วถึง พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาคน ฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกำหนด

แนวทางการแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการที่

ยึดหลักการ พื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม(Area/Function/Participation : AFP) 

อยางไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป ๒๕๔๐ ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมอยางรุนแรง สงผลใหเศรษฐกิจ

ฟนตัวชา และเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีขึ้น ระบบบริการ

สาธารณสุขมีความกาวหนาขึ้น ประชาชนไดรับการคุมครองดานประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น แตยังคงมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาที่

ยังไมกาวหนาเทาที่ควร  

การเนนกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำแผน นับเปนจุดเริ่มตนสำคัญที่ทำใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีบทบาทรวมใน

กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยมีการรวมกลุมของประชาคมในหลายรูปแบบ มีเครือขายเชื่อมโยงกันอยางกวางขวาง และมีการ

ทำงานกับภาครัฐในลักษณะหุนสวน ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

 

การจัดทำแผนฯ ๘ ไดปรับเปลี่ยนแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาใหม โดยหันมาเนน “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ

พัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม คือการพัฒนาที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิด

ความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยจัดทำในลักษณะแผนชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศ 

แผนฯ ๘ จึงนับเปนจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตรการวางแผนพัฒนาประเทศ  ที่มีการปฏิรูปความคิดและ

คุณคาใหมของสังคมไทย  
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สศช. ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ปรชัญานำทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ ควบคูกบัการดำเนนิการ

ตอเนื่องจากแผนฯ ๘ ที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ให
ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” ใน ๓ ดาน 

คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมที่

สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน  

ผลการพัฒนาในระยะแผนฯ ๙ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ดานคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น  โดยรอยละ ๙๖.๓ มีหลัก

ประกันสุขภาพ และสวนใหญไดรับบริการโครงสรางพื้นฐานและบริการสังคมมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความกาวหนามากขึ้น แตยังไมสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

ไดเทาที่ควร ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางรายได 
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แผนฯ ๙ และแผนฯ ๑๐ ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยยังคงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนฯ 

๘ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและรูเทาทันโลกาภิวัตน รวม

ทั้งสรางภูมิคุมกันใหแกทุกภาคสวนของประเทศ เพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อยางยั่งยืน 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไดกำหนดวิสัยทัศนการพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยใชแนวปฏิบัติตาม “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการพัฒนาแบบองครวมที่

ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใหความสำคัญกับการนำ “ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ทุนเศรษฐกิจ” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยใช ๕ ยุทธศาสตรหลักเพื่อนำไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

ไดแก การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู การเสริมสรางความเขมแข็งของคนไทยและ

สังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ความหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนใหมเปนแบบ “จากลางขึ้นบน” ภายใตแนวคิด “รวมคิด 

รวมดำเนินการ และรวมติดตามประเมินผล” โดยเปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนอยางกวางขวาง  เริ่มจากการเสวนา “จุดประกายความคิด...สูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘” ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน 
จ.เพชรบุรี อันเปนมิติใหมที่ใหผูนำความคิดในกลุมตางๆ ไดเสนอแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ และตามมาดวย
การสัมมนาอีกหลายครั้งโดยสัญจรไปจัดในทุกภูมิภาค เพื่อใหการวางแผนสอดคลองกับสภาพปญหาในทองถิ่นและความตองการ
ของประชาชน  ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๐ ยังคงใชกระบวนการจัดทำแผนโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
กวางขวางเชนเดิม    
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การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรแผนฯ ๑๐ สูการปฏบิตัใินป ๒๕๕๐ ซึง่เปนปแรกของแผนฯ ไดมีการจัดทำแผนแมบทในหลาย ๆ 
เรื่อง เชน แผนแมบทเรื่องน้ำ แผนแมบทดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Productivity Master Plan) แผนแมบทดานโครงสรางทาง
ปญญา (Intelligent Infrasructure) และที่สำคัญที่สุด คือ ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สะทอนถึงยุทธศาสตรการขับ
เคลื่อนแผนฯ ๑๐ ที่ไดนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ โดยรัฐบาลไดประกาศใชยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 
เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็งและนำไปสูการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคง 
 
∫∑ àß∑â“¬ 

การพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ใชอยูในปจจุบันไดกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมไทยนานัปการ ซึ่งคงปฏิเสธไมไดวากวา ๔ ทศวรรษ ที่มีการใชแผนเปนกรอบใน

การพัฒนาประเทศนั้น ทำใหประเทศไทยมีความกาวหนามากขึ้นเปนลำดับทั้งดานเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาในอดีต แมจะยังมีจุดออนและภัยคุกคามในการพัฒนาประเทศอีกหลายเรื่องที่ยังไมสามารถแกไข

ใหลุลวง โดยเฉพาะปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางรายไดของคนกลุมตางๆ และระหวางคนเมืองกับคนในชนบท รวมทั้ง

ปญหาความออนแอของสังคมไทยในปจจุบัน แตการวางแผนพัฒนาประเทศก็ไดมีพัฒนาการมาเปนลำดับ ทั้งเพื่อแกปญหาที่ยัง

คั่งคางและเดินหนาสรางความเจริญกาวหนาแกเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางมีเหตุมีผล สอดรับกับสถานการณของประเทศ 

ในแตละยุคสมัย 

อยางไรก็ตาม บทเรียนการพัฒนาที่ผานมา จะเปนเครื่องย้ำเตือนใหผูวางแผนและภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนไดตระหนัก

วาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในแตละชวงเวลามีปจจัยที่เกี่ยวของมากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสง

ผลกระทบเชื่อมโยงทั้งที่เกิดประโยชนและที่เปนปญหา รวมทั้งยังกอใหเกิดประเด็นการพัฒนาใหมๆ ตามยุคสมัยที่โลกเจริญ

กาวหนาขึ้น  

ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองสรางความรวมมือกันทุกฝายที่จะตองเรียนรูใหสามารถเขาใจสถานการณอยาง

ถองแท เพื่อนำไปสูความรวมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาอยางจริงจังในการที่จะสนองตอบความตองการ และสรางความอยูเย็น

เปนสุขของคนไทยอยางมั่นคงและยั่งยืน บนรากฐานการสรางเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เขมแข็งเพียงพอที่จะเผชิญความเสี่ยงตอ

การเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตนที่คาดการณไดยาก  พรอมกับ

การสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน  ✤✤✤✤✤ 
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เรื่องเลาขาน...
ตำนานอาคารสุริยานุวัตร 

หองประวัติอาคารสุริยานุวัตร ธีระพงษ   มาลัยทอง
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

อาคารสุริยานุวัตร ชื่อนี้มีความหมาย เพราะเปนอาคารที่มีประวัติความเปนมา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตำนานดาน

เศรษฐศาสตรของไทย เปนสถานที่ที่เกี่ยวของกับเหตุการณสำคัญๆ ทางประวัติศาสตรของประเทศ รวมทั้งมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงอยางลึกซึ้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปนภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมากวาครึ่งศตวรรษ ตลอดจนเปนสถานที่ซึ่งกรมศิลปากรประกาศเปนโบราณสถานแหงชาติ

ที่ตองอนุรักษไว และไดถูกปรับปรุงใหเปน “พิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในปจจุบันอีกดวย 
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อาคารสุริยานุวัตรพรอมที่ดินกวา ๗ ไร ถือเปนบาน

และที่ดินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 

เจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาท (สมเด็จ

พระพันปหลวง) ทรงพระราชทาน เพื่อใหเปนบานพักอาศัยแก

มหาอำมาตยเอกพระยาสุริยานุวัตร (เกิด  บุนนาค) และ

ครอบครัว ตั้งป พ.ศ. ๒๔๔๘ เปนตนมา  

อันเปนผลมาจากการปฏิบัติราชการดวยความสามารถ 

ความเพียร และซื่อสัตยสุจริตมาโดยตลอดของ “พระยา 

สุริยานุวัตร” โดยเฉพาะในชวงสมัยที่ทานดำรงตำแหนง 

อคัรราชทตูประจำประเทศฝรัง่เศส อติาล ีสเปน และรสัเซยี ทีไ่ดรบั

การวางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 

เจาอยูหวั จงึไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหดแูลพระราชโอรส 

ที่กำลังศึกษาอยูในยุโรป ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ ๖)  

ตอมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงประชวรไสติ่ง

อักเสบ ตองถวายการผาตัด ทานเห็นวาหากรอรับพระบรม

ราชานุญาตจะไมทันการณ จึงอนุญาตใหแพทยถวายการ

ผาตดั โดยขอถวายศรีษะเปนราชพล ีและปรากฏวาพระราชโอรส 

ทรงปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

จึงพระราชทานความดีความชอบเปนทุนการศึกษาแกบุตรธิดา

ของทาน รวมทั้งที่ดินกวา ๗ ไรอันเปนที่ตั้งของอาคาร 

สุริยานุวัตรแหงนี้  และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 

พระราชทานทรัพยเพื่อปลูกบานพัก  
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การกอสรางอาคารสุริยานุวัตร (ชวง พ.ศ. ๒๔๔๘ – 

๒๔๕๓) คุณยายประชงค  บุนนาค  (บุตรสะใภของพระยา 

สรุยิานวุตัร) ทานกลาวถงึการกอสรางอาคารสรุยิานวุตัรวา “ไดมี
การกอสรางอาคารสรุยิานวุตัรขึน้ ภายหลงัจากพระยาสรุยิานวุตัร
กลับจากการเปนเอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสซึ่ง 
นาจะกอสรางขึน้ในราว พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึง่เปนปทีก่ลบัประเทศไทย
และนาจะสรางเสร็จกอนป พ.ศ. ๒๔๕๓ เพราะในชวงเวลา 

ดังกลาวพระยาสุริยานุวัตรไดเขามาพำนักในบานหลังนี้ 
แลว ใชเวลาในการสราง ๓-๔ ปจึงแลวเสร็จ ” 

การปลูกบานในครั้งแรกนั้น คุณยายประชงคฯ เลาวา 

“ตอนที่เริ่มกอสราง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระราชทานชางมา ๓ เชือก มาเหยียบดินใหแนน ขางลางใต
อาคารมีทอนซุงจำนวนมากรับน้ำหนักอาคาร  ชางกอสรางเปน
ชาวอิตาลี คนเดียวกับที่สรางพระที่นั่งอนันตสมาคม” 

นอกจากนี้ในบริเวณอาคารสุริยานุวัตรนอกจากจะมีตัว

อาคารแลว “ยังมีอาคารขนาบทั้งซายและขวา ทางซายเปน
อาคารของนายกระจาง  บนุนาค (หลวงสรุยิพงศ  พสิทุธิแ์พทศ) 
ซึ่งเปนบุตรชายคนที่สอง ทางขวาก็เปนอาคารของคุณประจวบ  
บุนนาค (ผูเปนสามีของคุณยาย) เปนบุตรคนสุดทองของทาน
พระยาสุริยานุวัตร แลวก็มีเรือนคนใชมีมาก ๒๐ กวาคน  
มีสระน้ำใหญอยูหลังอาคารใหญ มีสวนมะมวงและ สวนกลวย
รอบอาคารใหญไปถึงดานหลัง” 

ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ที่กอสรางอาคารสุริยานุวัตร คุณยาย

ประยงคเลาวา “ขนาดของพื้นที่ เดิมของพื้นที่ตั้งอาคาร
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ประมาณ ๗ ไรครึ่ง ซึ่งนับวาเปนบานพักอาศัยที่มีพื้นที่และ
ขนาดใหญหลังหนึ่งในยานดังกลาวในสมัยนั้น” 
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สำหรับตัวอาคารสุริยานุวัตรนั้น อาจกลาวไดวาไดรับ

อิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกมาก ซึ่งเริ่มเขามาในลักษณะ

รูปแบบอาคารที่พักอาศัยของคนที่มีฐานะความเปนอยูดี มีการ

ใชวัสดุกอสรางจากตางประเทศ โดยเฉพาะรูปแบบของอาคาร

และการจัดผิวพื้นไดสะทอนถึงวัฒนธรรมการอยูอาศัยที่เริ่มเขา

สูความเปนสากลมากขึ้น 

โดยตัวอาคารสุริยานุวัตรจะมีรูปทรงสถาปตยกรรม

แบบคลาสสิคตะวันตกเปนตนแบบ ซึ่งตกแตงโดยฝมือของ

นายมารีโอ ตามัญโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาลี 

(ผูออกแบบกอสรางพระที่นั่งอนันตสมาคม) และนำเอา

สถาปตยกรรมไทยมาประยุกตปรับปรุงใหมีรูปแบบเปน  

• อาคาร ๒ ชั้นขนาดใหญ มีหองใตดิน และหองใต

หลังคา กออิฐถือปูน รูปทรงเปนเหลี่ยมผืนผา มีหองรูป

สี่เหลี่ยมประกอบอาคารโดยจัดองคประกอบสองขางอาคาร

แตกตางกันโดยดานหนึ่งมีจั่ว อีกดานหนึ่งเปนรูปทรงหลาย

เหลี่ยม ชายคาไมยื่นมาก 

• หลังคาเปนทรงจั่วผสมกับทรงปนหยา และมีทรง 

ปรามิดผสมนับเปนหลังคาที่ซับซอน ตามรูปทรงผังพื้น  

มุมหลังคาไมสูงชันเทาหลังคาเรือนไทย มีความชันประมาณ 

๔๕ องศา เปนลักษณะที่อวดพื้นหลังคาและเจาะชอง 

หนาตางเล็กเชิงชายประดับไมฉลุมีลวดลายปูนปนประดับ 

โดยรอบ 

• หนาตางเปนบานเกร็ดไม และลูกฟกไมกระดานดุน 

สลักลายประตูมีชองระบายลม ฉลุไมตามชองเหนือประตู 

• ผนังตกแตงแบบตะวันตก 

• ตัวอาคารหันหนาเขาหาถนนกรุงเกษม ซึ่งเรียบแนว

คลองผดุงกรุงเกษม ดานหลังจรดถนนหลานหลวง สวนดาน

หนาของตัวอาคารเวนที่วางไวเพื่อใหถนนมาวน เพื่อจอดลง

จากรถมาหรือรถยนตขึ้นสูอาคาร  
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ณ บานหลังนี้ไดมีเหตุการณหลายอยางที่เกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบานเมือง

อยางคาดไมถึง กลาวคือ อาคารหลังนี้นอกจากจะเปนบานพัก

อาศัยของพระยาสุริยานุวัตรแลว ยังมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตรเปนอยางยิ่งคือ เปน

สถานที่ เขียนตำราเศรษฐศาสตรขึ้นถึง ๓ เลมดวยกันคือ  

ทรัพยศาสตร เลม๑ และเลม ๒ (ชื่อเดิมใชคำวา ทรัพยศาสตร) 

และหนังสือชื่อ “เศรษฐกิจการเมือง (ปจจุบันไดมีการรวมพิมพ

ทั้ง ๓ เลมเขาดวยกัน โดยใชชื่อหนังสือวาทรัพยศาสตร ) 

ทำใหทานไดรับการยกยองวาเปน “นักเศรษฐศาสตรคนแรก
ของไทย” ที่ไดเขียนตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของประเทศ
ไทย 

คุณยายประยงคฯ บุตรสะใภของทานไดเลาถึง

บรรยากาศการเขียนหนังสือของพระยาสุริยานุวัตรวา “ทาน
เขียนที่บานหลังนี้ ทานเปนนักอาน มีหนังสือตางประเทศ
มากมาย ทานทำเปนหองสมุดบริเวณชั้น ๒ ตูหนังสือยาวมาก 
มีหนังสือเต็มไปหมดทุกชั้น ทานเขียนหนังสือไมเปนเวลา 
สบายใจเมื่อไรก็เขียน ตอนเขียนเลมนี้ทานใชเวลาเปนป แต
ทานไมไดลงมือเขียนเอง ทานจางเสมียนมาจดตามคำบอก 
เพราะสมัยนั้นไมมีเครื่องพิมพดีด ทานจะนอนสูบบุหรี่ไป แลว
บอกจดไป เมื่อเขียนติดตรงไหน ก็เดินไปหยิบหนังสือบนชั้น
โนน เลมนี้ มาเปดดูแลวบอกจด เสมียนก็จดไป” 1 
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นอกจากความสัมพันธที่เกี่ยวของกับวิชาเศรษฐศาสตร

ดังกลาวขางตนแลว อาคารหลังนี้ยังมีความสัมพันธเกี่ยวของ

กับเหตุการณสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สำคัญ

อีกอยางหนึ่งดวยซึ่งคุณยายประชงค ฯ ไดกลาววา “บานหลังนี้
เคยใชเปนที่ประชุมกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะ
ผูกอการ พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื่องจากนายประจวบ  บุนนาค บุตร
ชายคนสุดทองของทานรวมเปนผูหนึ่งในคณะกอการดวย โดย
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คุณประจวบซึ่งเปนสามีเปนเพื่อนนักเรียนอังกฤษ ฝรั่งเศสกับ
หลวงประดิษฐ  มนูญธรรม จอมพล ป. พิบูลยสงคราม คุณควง  
อภัยวงศ และอีกหลายๆ คน ซึ่งคุณประจวบก็เปนสมาชิกของ
คณะผูกอการ ๒๔๗๕ ตอนเกิดเรื่องมีคนใชเห็นคุณประจวบผูก
ผาสีเหลืองรอบแขน นั่งรถมีธงสีเหลืองผานหนาบาน มาบอก
ทานเจาคุณ 

เมื่อทราบเรื่องครั้งแรก ทานโกรธบุตรชายมาก เพราะ
คิดวาจะลมลางสถาบันพระมหากษัตริย  แตตอนหลังมีผูใหญ
หลายคน เชน ม.ล.เดช  สนิทวงศ มาอธิบายใหฟง เมื่อทาน
เขาใจวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อชาติ อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข จึงไดอนุญาตใหใชเปนที่ประชุมได ตอมา
มีการประชุมกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองลมรัฐบาล
พระยามโนปกรณ  นิติธาดา  ก็ไดมีการมาประชุมที่บาน 
สุริยานุวัตร ซึ่งการกอการทำไดสำเร็จ พระยาพหลพล
พยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตร ีพระยาสุริยานุวัตรก็ไดรับแตงตั้ง
เปนรัฐมนตร ีแตไมไดประจำกระทรวงไหน ทำหนาที่เปนที่
ปรกึษาของรฐับาล” 
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กอนที่ “พระยาสุริยานุวัตร”  จะถึงแกอนิจกรรมไดสั่ง

ไววา หากลูกหลานไมสามารถดูแลบานหลังนี้ไวได ใหคืนแก

หลวงไป เพราะเปนของไดรับพระราชทานมา ภายหลังจาก

ทานถึงแกอนิจกรรมประมาณ ๔-๕ ป (ราว พ.ศ. ๒๔๘๓-

๒๔๘๔) คุณหญิงลิ้นจี่ ภรรยาของทานไดขายบานหลังนี้ใหแก

รัฐบาล  เนื่องจากทานเปนคนซื่อสัตย ทำมาหากินโดยสุจริต

ตลอดมา เมื่อทานถึงแกอนิจกรรมแลวจึงมีเงินเหลือให

ครอบครัวเพียง ๔,๐๐๐ บาทเทานั้น  

คณุยายประชงค  บนุนาค เลาวา ลกูๆ กบ็อกกบัคณุแม 
(คุณหญิงลิ้นจี่) วาถาคืนใหหลวงแลวจะอยูกันอยางไร ไมมี
บานอื่นเลย ก็ตกลงกันไปขายใหรัฐบาลหลังจากทานเจาคุณ
สิ้นไป ๔-๕ ป ครั้งแรกขายใหกับเทศบาล ตอนนั้นเจาพระยา

รามราฆพ เปนนายกเทศมนตรี ขายไปในราคา ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ทั้งที่ดินทั้งบาน ไมรวมที่ดินบริเวณที่เปนอาคารแถวและ
ปมน้ำมัน เพราะไดแบงใหกับคุณกระจางลูกชายของทานไป
แลว ตอมาไดทราบวาอาคารสุริยานุวัตรนี้ไดตกเปนของกรม
โลหะกิจ สมัย ม.ล.อุดม สนิทวงศ เปนอธิบดี 
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เมื่ออาคารสุริยานุวัตรไดตกเปนของรัฐตามเจตนารมณ

ของพระยาสุริยานุวัตรแลว ภายหลังไดถูกนำไปใชเปน 

สถานที่ตั้งของเทศบาลกรุงเทพมหานคร และตอมาใชเปน

สถานที่ตั้งของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๓ 

เปนตนมา 

ในเรื่องนี้ทานอดีตเลขาธิการสภาพัฒนทานแรกคือ 

นายสุนทร  หงสลดารมภ เลาวา ไดเสาะหาสถานที่ตั้งที่

ทำงานถาวร จนกระทั่งซื้อที่ดินและอาคารพระยาสุริยานุวัตร 

“เมื่อตอนซื้อก็พิจารณาวาเปนสถานที่ที่ใกลกับทำเนียบรัฐบาล 
ไปมาสะดวก เนื่องจากงานของสภาพัฒนตองติดตอและ
ประสานกับทำเนียบรัฐบาล และที่สำคัญลักษณะของงานที่ทำ
ตองติดตอใกลชิดกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
จึงไดตัดสินใจซื้ออาคารหลังนี้จากกรมโลหะกิจ (ตอมาถูกโอน
มาใหกรมการพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหมเปนผูดำเนนิการ) 
มาเปนที่ทำการ” อาคารของพระยาสุริยานุวัตร จึงไดเปนสถาน
ที่ตั้งของสำนักงานฯ ตั้งแตนั้นมา 

อาคารสุริยานุวัตรจึงนับไดวามีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตรเปนอยางยิ่ง และไม

วาจะเปนดวยเหตบุงัเอญิหรอือะไรดลใจกต็าม ทำให สภาพฒัน 

ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ และใชหลักเศรษฐศาสตรเปนวิชาการพื้นฐานใน

การดำเนินภารกิจ ไดเลือกอาคารสุริยานุวัตรนี้เปนสถานที่
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ทำงานถาวรสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๔ สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเริ่มมีการกอสราง

อาคารสูง ๕ ชั้นขึ้นรายรอบอาคารสุริยานุวัตร เพื่อรองรับ

ขาราชการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งตอมา

ขาราชการของ สศช. เรียกอาคารสุริยานุวัตรวา “ตึกกลาง” 

ของสำนักงานฯ 

 

‚∫√“≥ ∂“π·Ààß™“µ‘∑’ËµâÕßÕπÿ√—°…å  
ดวยความงดงามและรูปทรงทางสถาปตยกรรมอันทรง

คุณคาของอาคารสุริยานุวัตรที่กอสรางกอน  พ.ศ. ๒๔๗๕  

รวมทั้งยังตั้งอยูในบริเวณที่ เรียกวา ยานประวัติศาสตร

สถาปตยกรรมเกาะรัตนโกสินทร กรมศิลปากรจึงไดประกาศ

ขึ้นทะเบียนเปน “โบราณสถานแหงชาติที่ตองอนุรักษ” 

เมื่อมีการประกาศใชเปนโบราณสถานแหงชาติที่ตอง

อนุรักษแลว การจะบูรณะซอมแซมก็ตองปรึกษากรมศิลปากร

กอน ซึ่งการบูรณะอาคารโบราณสถานนี้ ถาอาคารนั้นๆ ตั้งอยู

ในที่ดินซึ่งหนวยราชการครอบครอง หนวยราชการนั้นจะตอง

จัดหางบประมาณในการบูรณะตามระเบียบที่กรมศิลปากร

กำหนด ดังนั้นการบูรณะซอมแซมอาคารสุริยานุวัตรที่ผานมา 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ จึงไดของบประมาณเพื่อการซอมแซมบูรณะ โดยไดมอบ

ใหกรมศิลปากรเปนผูดำเนินการซอมแซมเอง และตอง 

คัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมศิลปากรกอนเทานั้น 

เพราะมีความจำเปนที่ตองใชชางที่มีความชำนาญในการ

บูรณะซอมแซมอาคารโบราณสถานโดยเฉพาะ   
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ชวงป พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ กรมศิลปากรไดจัดตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาจัดจาง ซึ่งมีเจาหนาที่ของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

รวมเปนกรรมการดวย โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยใชงบประมาณป ๒๕๓๓ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

และงบประมาณในป ๒๕๓๔ จำนวน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช
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ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ ป คือชวงระหวาง 5 กุมภาพันธ ๒๕๓๓ ถึง 

๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ โดยมีขั้นตอนการบูรณะดังนี้ 

• เปลี่ยนและซอมแซมโครงหลังคา ตลอดจนซอมและ

เปลี่ยนกระเบื้อหลังคาที่ชำรุด 

• ซอมฝาเพดานภายนอกและภายในที่ชำรุด ติดเชิง

ชายไมคิ้วและบัวที่ประทับฝา ซอมและกันความชื้นหองใตดิน 

ซอมพื้นไมเดิมที่ชำรุดและปรับแตงใหม 

• กันความชื้นกำแพงโดยรอบ ซอมสกัดผนังปูน

ภายในฉาบและกออิฐ ติดตั้งวงกบ กั้นหองใหม ปรับปรุง

หองน้ำโดยกออิฐฉาบปูน  

• ทำการสกัดผนังภายนอกออกฉาบผิวภายนอก 

• ทำการกันซึมหลังคาดาดฟา ทำการเดินสายไฟ

ภายใน ติดบานประตู-หนาตาง ซอมแซมบานประตูหนาตางที่

ชำรุดจนใชการได ปูพื้นหองน้ำ และติดตั้งหินออน ที่ผนัง

หองน้ำติดตั้งสุขภัณฑ และทำการขัดลอกสีเกาออก 

• ทาสีแลวเสร็จ ติดตั้งบัวปูนปนประตูหนาตาง และ

ลายปูนปนตางๆ ซอมแซมพื้นกระเบื้องทางเทา 

• ติดตั้งดวงโคมไฟฟา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ สำนักงานฯไดรวมกับกรมศิลปากร

ดำเนินการบูรณะอาคารแหงนี้ ในสมัย ดร.พิสิฎฐ  ภัคเกษม 

เปนเลขาธิการฯ โดยปรับปรุงใหอยูในสภาพเดิมมากที่สุด ขณะ

เดียวกันไดพยายามสืบหาทายาทของ “พระยาสุริยานุวัตร” 

เพื่อศึกษาประวัติของทานและอาคารแหงนี้ ซึ่งในที่สุดไดพบ 

นางประชงค  บุนนาค บุตรสะใภของทาน (ภริยาของนาย

ประจวบ  บุนนาค อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) 

ซึ่งขณะนั้นอยูในวัย ๘๓ ป (พ.ศ. ๒๕๓๕) และนับวาเปนญาติ

ใกลชิดเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู (ปจจุบันไดเสียชีวิตแลว) 

เนื่องจากบุตรและธิดารวม ๗ คนไดถึงแกกรรมหมดแลว และ

ทุกทานไมมีทายาทเลย  

ในโอกาสที่ สศช . ครบรอบ ๔๒ ป เมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ นางประชงค  บุนนาค ไดมอบ “ภาพ

เหมือนของพระยาสุริยานุวัตร”  เขียนดวยสีน้ำมันขนาด

ใหญโดยจิตรกรชาวอิตาลีเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๑ ซึ่งภาพเขียนนี้จะ

มีอายุครบ ๙๔ ปในป พ.ศ. ๒๕๓๕ พรอมทั้งมอบเครื่องใชสวน

ตัวอื่นๆ ซึ่งเปนสิ่งของที่นำติดตัวพระยาสุริยานุวัตรมาจากตาง

ประเทศ เมื่อครั้งกลับจากการเปนเอกอัครราชทูต และของใช

แตละอยางมีอายุเกือบรอยป เชน กระจกเงากรอบทองสูง  

๒ เมตร แจกันฐานทอง ชุดน้ำชาเครื่องเงินของเยอรมัน ชุดจาน

กระเบื้องสำหรับรับประทานอาหารค่ำ ฯลฯ เปนตน ใหแก 

สศช. สิ่งของตางๆ เหลานี้ สศช. ไดจัดแสดงไวในอาคาร 

สุริยานุวัตร 
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ลาสุดในป พ.ศ.๒๕๕๐ สมัย ดร.อำพน  กิตติอำพน 

เปนเลขาธิการฯ ไดบูรณะอาคารนี้อีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งไดมี

การดำริใหจัดทำเปนพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนา

ประเทศขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณคาทางประวัติศาสตรทั้งในแงของ

สถานที่ ประวัติ ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูวิวัฒนาการของการ



เม.ย.-มิ.ย. ๕๐ 39

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  

(เอกสารโรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ ๒๙ มกราคม-กุมภาพันธ 

๒๕๓๕ ครบรอบ ๔๒ ป.กรุงเทพฯ .๒๕๔๓ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน หนา ๓๑ โรงพิมพบริษัทรุงเพชร 

จำกัด.กรุงเทพฯ. ๒๕๔๓  

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ใหสมดัง

นามบานสุริยานุวัตร นามของผูกระทำตนเสมือนหนึ่ง

พระอาทิตยที่เผาผลาญตัวเอง เพื่อยังประโยชนแกสวน

รวม สมดังราชทินนามที่ไดรับพระราชทาน และถือเปนแบบ

ฉบับแหงความดีงามที่ควรแกการกลาวขานยกยองสืบตอ

อนุชนรุนหลังตลอดไป 
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กลาวโดยสรุป อาคารสุริยานุวัตร ซึ่งปจจุบันตั้งอยูบาน

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงโสมมนัส เขตปอมปราบฯ 

กรุงเทพฯ เปนอาคารที่มีความหมายและความสำคัญตอ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติเปนอยางยิ่ง เพราะเคยเปนที่พักอาศัยของนัก

เศรษฐศาสตรคนแรกของเมืองไทย ที่เขียนตำราเศรษฐศาสตร

เลมแรกของเมืองไทย อาคารสุริยานุวัตรจึงเปนสถานที่ที่ทรง

คุณคาทางประวัติศาสตรทั้งในแงที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ

วิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนวิชาการหลักประกอบการดำเนินงาน

ของสำนักงานฯ 

นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ที่ไดรับการประกาศใหเปน

โบราณสถานแหงชาติที่ควรอนุรักษ รวมทั้ง ไดรับการปรับปรุง

ใหเปนพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศของไทย

สืบไป ดังนั้นชาวสภาพัฒนทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจใน

คุณคาของอาคารสุริยานุวัตร และปลื้มปติที่มีอาคารดังกลาว

อยูภายในบริเวณที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ✤✤✤✤✤ 
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เมื่อ ๙๖ ปมาแลว ในสมัยที่ประเทศไทย 

ยังคงอยูภายใตการปกครองระบบสมบูรณาญา 

สิทธิราชยซึ่งมีระบบศักดินาและนายทุนเปนใหญ ยัง

มีนักเศรษฐศาสตรชาวไทยผูหนึ่ง ไดใชเวลาหลังออก

จากราชการ เขียนหนังสือวาดวยเรื่องเกี่ยวกับ 

“ทรัพย” ขึ้น ๓ เลม ดวยประสงคจะใหประเทศไทยมี

ความเจริญกาวหนาจนสามารถยืนขึ้นมาทัดเทียม

กับนานาอารยะประเทศได ซึ่งหนังสือดังกลาวไดถูก

ระงับไมใหมีการเผยแพรเกือบ ๒๐ ป แตตอมา

หนังสือเลมเดียวกันนี้กลับไดรับการยกยองใหเปน 

“หนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เลมที่คนไทยควรอาน” 

หนังสือดังกลาวมีชื่อวา “ทรัพยศาสตร” ตำรา
เศรษฐศาสตร เลมแรกของประเทศไทย และ 

นักเศรษฐศาสตรผูนั้นมีชื่อวา “พระยาสุริยานุวัตร” 
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ระบบเศรษฐกิจของไทยในยุคที่พระยา 

สุริยานุวัตรเขียนหนังสือทรัพยศาสตรขึ้นนั้น เปน

ระบบศักดินาเสริมดวยนายทุน ซึ่งภายใตระบบนี้ 

ชาวนาจะถูกขูดรีดจากนายทุนและชนชั้นศักดินา

เพื่อนำเงินไปใชจายอยางฟุมเฟอย ไรคา ไมมีการนำ

กลับมาลงทุน ดังนั้น แมการผลิตดานเกษตรจะ 

เพิ่มขึ้น และมีการสงออกสูตลาดโลกมากขึ้น แตการ

ตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย

ปรับปรุงเทคนิคการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมกลับเปนไปอยาง

เชือ่งชา พรอมทัง้ชองวางระหวางคนรวยกบัคนจนทีห่างออกไปทกุท ีชาวนา 

ซึ่งเปนแรงงานหลักของการผลิตในสมัยนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบอยางมาก 

มีชีวิตความเปนอยูอยางลำบากแรนแคนแมจะทำงานหนัก ในขณะที่

ชนชั้นศักดินาและนายทุนกลับร่ำรวยและมีชีวิตที่หรูหราฟุมเฟอยแมไม

ตองทำงาน 
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ดวยความตระหนักในปญหาสำคัญของการพัฒนาประเทศดัง

กลาว ในสมัยที่พระยาสุริยานุวัตรไดดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวง 

พระมหาสมบัติ ทานไดเสนอใหโอนกิจการฝนจากเจาภาษีนายอากรมาสู

รัฐบาล เพื่อขจัดการรั่วไหลของรายได และจะไดนำเงินมาลงทุนพัฒนา

หองพระยาสุริยานุวัตร นิสวันต  พิชญดำรง

สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

ทรัพยศาสตร  
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ประเทศ ซึ่งนับเปนความกลาในการทำสิ่งที่ถูกตอง

เปนอยางมาก เนื่องจากเจาภาษีนายอากรฝนใน

สมัยนั้นเปนผูทรงอิทธิพลในทุกดาน แตในที่สุด

บุคคลผูเสียผลประโยชนเหลานี้ไดพยายามขัดขวาง

นโยบายดังกลาวโดยการใสความพระยาสุริยานุวัตร 

และใชอิทธิพลผานทางขาราชการชั้นผูใหญบางคน 

จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ มี 

พระราชหตัถเลขาแนะนำใหทานลาออก ชวีติราชการ 

ของทานจึงยุติดวยวัยเพียง ๔๕ ป  

พระยาสุริยานุวัตรเปนผูที่ไดใชชีวิตอยูใน

ตางประเทศเปนระยะเวลายาวนาน ทั้งในชวงของ

การศึกษาเลาเรียน และในชวงของการรับราชการ 

ในชวงชีวิตเหลานี้ นอกจากจะทำใหทานไดมีโอกาส

ไดพบเห็นความเจริญกาวหนาของอารยธรรมตะวัน

ตกแลว ทานยังไดรับความกดดันจากการกดขี่

ขมเหงที่ประเทศตะวันตกกระทำตอประเทศไทยดวย 

โดยเฉพาะในชวงที่ท านได เข าร วมแกปญหา 

“วิกฤตการณ ร.ศ .๑๑๒”1 ที่ยืดเยื้ออยู ๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๔๖) ทานเจ็บช้ำมากที่เห็นประเทศ

ไทยถูกขมเหงย่ำยีจากประเทศทุนนิยมตะวันตก ใน

ระหวางที่ทานเจรจาความเมือง  

สิ่งเหลานี้ หลอหลอมใหพระยาสุริยานุวัตร

เปนคนรักชาติมาก โดยชาติของทานเปนชาติที่มีชาว

บานเปนองคประกอบสำคัญ ทานเชื่อวาพลเมือง

เปนรากฐานของสังคม ความรักชาติทำใหทานลงมือ

ศึกษาเศรษฐศาสตรดวยตนเอง และหวังเปนสวน

หนึ่งในการเผยแพรวิชานี้ โดยดึงเอาสวนที่เปนคุณ

หรือเหมาะสมกับสังคมไทยจากสำนักคิดตางๆ มา

สานตอกอรูปเปนทัศนะของทานที่มีตอการพัฒนา

ประเทศ ทานใฝฝนที่จะเห็นประเทศไทยพัฒนาไปสู

ประเทศที่มั่งคั่ง เขมแข็ง เปนอิสระ เปนตัวของตัว

เอง และมีความเปนธรรมในสังคม 
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หลังจากเหตุการณที่บีบบังคับใหตองออกจากราชการ พระยา 

สรุยิานวุตัรจงึหนัมาอทุศิเวลาทุมเทใหแกการเขยีนหนงัสอื “ทรพัยศาสตร” 

(ชื่อเดิมคือทรัพยศาสตร) เลม ๑ และเลม ๒ ขึ้นในป พ.ศ.๒๔๕๔  

(เลม ๓ เขียนขึ้นภายหลังในป ๒๔๗๗) เพื่อแกปญหาความทุกขยากที่

เกิดจากความยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบของชาวนา และปรารถนา

ใหประเทศไทยมีความเจริญทางเศรษฐกิจดังเชนประเทศเจริญแลวที่ทาน

ไดมีโอกาสไปพบเห็น  

หนังสือทรัพยศาสตรมีลักษณะการนำเสนอในรูปแบบของตำรา

ทางเศรษฐศาสตร จึงนับไดวา หนังสือที่เขียนขึ้นเปนตำราเศรษฐศาสตร

เลมแรกของประเทศไทย โดยกลาวถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและ

อธิบายถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกในสมัยนั้น ขณะเดียวกัน 

ไดนำเอาแนวคิดและกลไกระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกมาประยุกตใช

กับสังคมไทย โดยไมลืมรากฐานที่วา ไทยเปนสังคมเกษตรกรรม  

ซึ่งประชากรสวนใหญเปนชาวนาที่ยากจน โดยไดชี้ใหเห็นถึงสภาพ 

ความยากจนของประเทศไทย ซึ่งเปนปญหาสำคัญของประเทศในสมัย

นั้น รวมทั้งการแนะแนวทางแกไขดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและการ 

จัดระบบเศรษฐกิจไทยใหม ทั้งในดานการผลิตและการกระจายผลผลิต 

เพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบ และลดความแตกตางในรายไดและ 

ทรัพยสิน  
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ในสมัยนั้น ความสนใจของคนไทยสวนใหญมุงไปทางดาน

ศาสนาและการหาความสุขดานจิตใจเทานั้น ในขณะที่การสนใจความ

สุขทางดานวัตถุถูกมองวาเปนสิ่งผิดบาป ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำให

เศรษฐกิจของประเทศไมพัฒนาเทาที่ควร ดังนั้น พระยาสุริยานุวัตร 

จึงกลาวไวตั้งแตตอนตนของหนังสือทรัพยศาสตรวา การมุงแสวงหา

ทรัพยวัตถุเปนสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐาน เปนเรื่องธรรมดาของมนุษยที่จะ “พึง
ขวนขวายประกอบการหาอาหารเลีย้งชพีใหพนจากความเวทนาอดหวิเพือ่
จะครองชีวิต” ไมไดเปนสิ่งผิดคำสอนศาสนาแตอยางใด 
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หนังสือทรัพยศาสตรเลม ๑ ประกอบดวย ๒ 

ภาค ภาคที่ ๑ เปนเรื่องของการสรางทรัพย และภาค

ที่ ๒ เปนเรื่องการแบงปนทรัพย ในสวนเนื้อหาวิชา

เปนการถายทอดแนวคดิเศรษฐศาสตรแบบคลาสสคิ 

ของ อดัม สมิธ และ เดวิด ริคารโด เปนหลัก โดยใน

ดานการผลิต พระยาสุริยานุวัตรเสนอวา เศรษฐกิจ

ไทยตองใชระบบการผลิตสมัยใหม ตองมีการแบง

งานกันทำ และมีการชวยเหลือแลกเปลี่ยนกัน

ระหวางผูทำการผลิตหนวยตางๆ การชวยเหลือแลก

เปลี่ยนจะระดมผลผลิตจากงานที่แบงกันไปทำมา

รวมเขาเปนระบบเศรษฐกิจเดียวกัน ทำใหเกิดความ

เจริญ เพราะตางไดทำการผลิตที่ตนถนัด ทำใหผลิต

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถใชประโยชน

จากผลผลิตของหนวยงานอื่นผานการแลกเปลี่ยนได

อีกดวย  

ขอเสนอของพระยาสุริยานุวัตรนี้คือ การ

เปลีย่นระบบการผลติจากระบบศกัดนิาทางการเกษตร 

ที่แตละหนวยผลิตสิ่งของเองแทบทุกอยางเพื่อเลี้ยง

ตัวเอง มาเปนระบบตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนและ

การแบงงานกันทำ โดยแตละหนวยการผลิต ผลิต

เฉพาะสินคาที่ตนถนัด และแลกเปลี่ยนกับหนวยอื่น 

พระยาสุริยานุวัตรชี้ประโยชนของการแบงงานกันทำ

ตามแบบของ อดัม สมิธ วามีหลายประการ เชน 

ทำใหเกิดความชำนาญ ไมตองเสียเวลาในการ

เปลี่ยนหนาที่ และอาจทำใหเกิดการคิดใชเครื่องจักร

แทนแรงงานคนได ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น 
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พระยาสุริยานุวัตรแบงปจจัยการผลิตออก

เปน ๓ ชนิด คือ ที่ดิน แรงทำการ (ปจจุบันใชคำวา

แรงงาน) และทุน โดยเห็นวา ในการขยายการผลิต

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยนั้น “ทุน” เปนปจจัยที่

สำคัญที่สุด เพราะชวยใหสามารถทำการผลิตได

มากขึ้น ทุนยังทำใหความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตกลายเปนความจริงได การลงทุนทำใหเกิดผล

ประโยชนงอกเงย และบังเกิดผลเปนทรัพยไดตอๆ ไป เมืองใดที่มีการ

ลงทุนทำผลประโยชนมาก เมืองนั้นก็เจริญมาก พระยาสุริยานุวัตรไดยก

ตัวอยางการทำนาของชาวนาไทยวา การขาดแคลนทุนของชาวนาทำให

การขยายการผลิตตองติดขัด ซ้ำการที่ทุนมีอยูในมือคนจำนวนนอย และ

ชาวนาตองไปกูมาทำกินนั้น ยังทำใหผลผลิตของชาวนาตองตกเปนของผู

เปนเจาของทุน แทนที่จะเปนของชาวนาผูออกแรงทำนา 
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เพื่อแกไขการขาดแคลนทุนของชาวนา พระยาสุริยานุวัตรไดเสนอ

ใหตั้งธนาคารแหงชาติขึ้น เพื่อออกทุนใหชาวนากู โดยเก็บดอกเบี้ยแต

พอควร ดังปรากฏในจดหมายของพระยาสุริยานุวัตรกราบบังคมทูล 

กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๔๕ ในจดหมาย

ราชการฉบับนั้น พระยาสุริยานุวัตรระบุวาไมเห็นดวยกับการกูเงินจาก

ตางประเทศมาสรางทางรถไฟ แตควรนำเงินที่คิดจะกูจากตางประเทศ

จำนวน ๑ ลานปอนด มาตั้งธนาคารชาติ แลวออกเงินใหชาวนากูเพื่อชวย

เหลือเกษตรกรจะดีกวา เมื่อผลผลิตของชาติเพิ่มพูนขึ้นแลว รัฐบาลจึงจะ

กูเงินธนาคารซึ่งมีกำไรจากการใหชาวนากูแลว มาสรางทางรถไฟได และ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทานไดเขียนบทความลงตีพิมพใน

หนังสือพิมพศรีกรุงติดตอกันหลายฉบับ เสนอใหตั้งธนาคารชาติดวยเงิน

ลงทุน ๒๐ ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนผูขัดสนยากจนแตมีนิสัยดีและ

มีผูค้ำประกันกูไปลงทุน 
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การขาดแคลนทุนไมไดเปนแตเพียงปญหาของชาวนาผูยากจน

เทานั้น แตเปนปญหาของประเทศไทยโดยรวม เพราะคนชั้นสูงซึ่งแมจะมี
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รายไดมาก แตกลับไมมีเจตนาจะสะสมทรัพยสมบัติ

มากนัก พระยาสุริยานุวัตรมีความเปนหวงอยาง

มากวา คนชั้นสูงในประเทศโดยทั่วไปใชจายอยาง 

สุรุยสุราย และสั่งซื้อสินคาตางประเทศเพื่อบริโภค

เปนจำนวนมาก โดยไมเหลือเงินไวสำหรับลงทุนเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตาม พระยาสุริยานุวัตรมีความเชื่อ

วา คนชั้นกลาง ซึ่งหมายถึงขาราชการระดับกลาง

และพอคายอย นาจะเปนที่มาของการสะสมทุนมาก

กวาคนชั้นสูง เพราะมีเจตนากลาแข็งกวาในเรื่อง

ความตองการจะสะสมสรางฐานะของตน ประกอบ

กับมีจำนวนมากกวาคนชั้นสูงหลายสิบเทา ซึ่ง 

หากสามารถรวมทรัพยของคนชั้นนี้ เขาเปนกอง

เดียวกัน เชน การรวมทุนเพื่อจัดตั้งเปนบริษัท จะ

เปนการดีสำหรับบานเมือง เนื่องจากจะทำให

สามารถทำการใหญที่ตองอาศัยทุนมากได  
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พระยาสุริยานุวัตรเห็นวา การเพิ่มความรู

ความชำนาญของแรงงานดวยวิธีใหการศึกษาและ

ฝกอบรม เปนการสะสมทุนชนิดหนึ่ง การศึกษาจะ

ชวยใหราษฎรทำการหาผลประโยชนเลี้ยงชีพไดโดย

สะดวก ผลิตไดผลผลิตมากกวาเกา การพัฒนา

เศรษฐกิจจึงตองการการสะสมทุนทั้งที่เปนวัตถุและ

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งทานเชื่อวา การศึกษาจะทำให

คนพึ่งตนเองได สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพและเพิ่ม

ผลผลิต ไมเปนกาฝากสังคม และชวยใหประเทศ

ชาติเจริญขึ้น รวมทั้งยังเรียกรองใหรัฐบาลจัดการ

ศึกษาโดยไมเก็บเงินใหประชาชนทุกคนถึงระดับชั้น

ประถมศึกษาเปนอยางนอย เนื่องจากเปนมาตรฐาน

สากลของประเทศใหญๆ ในขณะนั้น  

นอกจากนี้ พระยาสุริยานุวัตรยังเสนอให

จัดการศึกษาวิชาชางชั้นประถมสำหรับประชาชน

โดยเรงดวน เพื่อสงเสริมการหัตถกรรมครัวเรือนไทย 

เนื่องจากทานมีความกังวลวา หัตถกรรมไทยเสื่อมโทรมลงเพระการตี

ตลาดของสินคาอุตสาหกรรมจากตางประเทศ โดยเฉพาะหัตถกรรมใน

การทอผา 
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สำหรับการพัฒนาการเกษตร พระยาสุริยานุวัตรเสนอใหกระจาย

การผลิตทางการเกษตรออกเปนหลายประเภท เนื่องจากทานมีความเห็น

วา การปลูกขาวกอใหเกิดรายไดนอย จึงควรคิดทำไร ปลูกไมลมลุก เชน 

ไรยาสูบ ไรออย และไรผักดวย นอกจากนี้ ควรทำสวนปลูกไมยืนตนที่ให

ผลไม แตเนื่องจากผลผลิตจากไมผลตองรอนาน ทำใหตนทุนสูง จึงควร

เลี้ยงสัตวพาหนะ เชน โค กระบือ เพิ่มขึ้นดวย 
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ในภาคที่ ๒ ของหนังสือทรัพยศาสตรเลม ๑ กลาวถึงเรื่องการแบง

ปนทรัพย โดยระบุวา การแบงปนรายไดและทรัพยสินจะเปนเชนไร ใคร

จะไดผลประโยชนจากการผลิต ยอมขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางของ

กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต แตในสมัยนั้น โครงสรางดังกลาวถูกกำหนด 

มากอนแลวโดยกฎหมายแผนดิน ซึ่งทั้งรัฐบาลและศาสนาตางบังคับให

คนยอมรับนับถือ ผูใดแยงชิงกรรมสิทธิ์ไปโดยอำนาจ หรือลักขโมย ก็ถือ

กันวาเปนความชั่ว แผนดินจะตองลงโทษ  

ดังนั้น กรรมสิทธิ์จึงไมไดเกิดจากการขยันหมั่นเพียรทำงาน  

ซึ่งทานเห็นวา ระบบกรรมสิทธิ์นี้เปนเหตุใหมนุษยไดรับสวนแบงปนผล

ของการผลิตตางกัน และมีฐานะสูงต่ำไมเทาเทียมกัน คนชั้นต่ำแมจะ

ขยันทำงานเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ก็ไดคาแรงไมพอจะเลี้ยงชีพ แตฝาย 

คนชั้นสูง แมจะไมไดทำงานเลย หากมีทุนเปนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสมบัติ 

ที่เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแลว ก็จะสามารถอยูไดอยาง 

สุขสบาย 
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พระยาสุริยานุวัตรมีความเห็นวา แรงงานเปนฝายที่ถูกเอารัดเอา

เปรียบ ไดรับสวนแบงจากการผลิตนอยอยูเสมอ เพราะตองแยงกัน

รับจางทำงานกับนายทุนผูผูกขาดเปนเจาของปจจัยการผลิต การที่
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นายทุนเอารัดเอาเปรียบแรงงานไดในการแบง

ผลผลิต เปนเพราะการจัดระบบเศรษฐกิจที่ใชระบบ

การแขงขันกันดวยราคาเปนเครื่องมือในการแบงปน

ทรพัย การใหฝายแรงงานกบัฝายนายทนุตอรองราคา

กันเอง ทั้งๆ ที่มีอำนาจไมเทากันทำใหฝายนายทุน

ซึ่งมีอำนาจ (กรรมสิทธิ์) มากกวามีความไดเปรียบ  

ทานจึงไมเห็นดวยกับการใชระบบการแขง

ขันเทานั้นเปนหลักในการแบงปนผลผลิต แมวาการ

แขงขันจะสงเสริมใหคนมีความขยันขันแข็ง แขงกัน

ไปสูความเจริญ แตการแขงขันที่ไมยุติธรรมกลับจะ

มีโทษมหันต เนื่องจากฝายที่มีอำนาจมากจะบังคับ

และเอาเปรียบฝายที่มีอำนาจนอย แบงเอาผลผลิต

ของฝายทีม่อีำนาจนอยหรอืไมมอีำนาจไปเปนของตน 

และอาจถึงกับใชอำนาจรัฐบังคับและลงโทษผูขัดขืน  

อยางไรก็ตาม พระยาสุริยานุวัตรกลับไม

ตองการลมเลิกระบบกรรมสิทธิ์สวนบุคคลไปเสีย 

ทเีดยีว เนือ่งจากทานเหน็วา หากเลกิระบบกรรมสทิธิ์

สวนบุคคล ริบเอาไปเปนของกลางเสียทั้งหมดแลว 

ผูที่ออกแรงเหน็ดเหนื่อยในการทำงานมาก็ไมไดผล

ของงานนั้นเปนของตน จะทำใหคนมีความทอถอย

ในการทำงาน สงผลใหความเจริญโดยรวมลดลงได  
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สำหรับการแกปญหาที่กลาวมาขางตน  

พระยาสุริยานุวัตรเสนอใหใชระบบ “ทำการรวมกัน” 

ยึดหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนหลัก โดยให

ผูออกแรงทำงานรวมกันออกทุนสวนหนึ่ง และใหไดสวนแบงผลกำไรนอก

เหนือจากคาแรงดวย ซึ่งก็คือวิธีการสหกรณนั้นเอง ดวยการจัดระบบ

เศรษฐกิจวิธีนี้ แรงงานจะมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต และนำเอาปจจัย

นั้นมารวมกันในการผลิต ตางมสีวนในการจดัการและแบงปนผลผลติตาม

แรงและทนุทีร่วมกนัลงไป  

ดวยวิธีนี้ การขัดแยงระหวางนายทุนกับแรงงานจะหมดไป เพราะ

แรงงานก็เปนเจาของทุนดวย ทั้งยังทำใหเกิดความยตุธิรรมในการแบงปน

กำไรใหแกแรงงานที่เปนเจาของทุน ตามความเหน็ดเหนื่อยหรือคุณวุฒิ

ของแตละคน ทั้งนี้ พระยาสุริยานุวัตรแนะนำวา การทำงานรวมกัน 

ในระบบสหกรณควรยดึหลกัความสามคัค ีความมธัยสัถ ความยตุธิรรม และ

การพึง่ตนเอง 

สำหรับในกิจการขนาดใหญ การจัดการผลิตดวยสหกรณอาจมี

ปญหา เพราะผูออกแรงทำงานมักไมมีทุนมากพอ แมจะรวมกันหลายๆ 

คน ก็ยังรวมทุนไมไดกองทุนขนาดใหญ ในกรณีเชนนี้ ถาไมมีธนาคาร

แหงชาติชนิดที่พระยาสุริยานุวัตรเสนอแลว ก็ยอมจัดตั้งในรูปสหกรณได

ยาก ทานจึงมีความเห็นวา ในกิจการขนาดใหญนี้ ถาจะจัดในรูประบบ

นายทุนตอแลว ก็ควรจะแบงกำไรสวนหนึ่งใหแกผูออกแรงทำงาน 

เปนการลดการเอารัดเอาเปรียบ และควรใหฝายแรงงานมีสวนในการ

จัดการธุรกิจนั้นดวย หรือถาเห็นวาเปนกิจการที่จำเปนและยังไมมีการ 

จัดทำ รัฐบาลก็อาจดำเนินการเสียเอง 
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ในกรณีที่นายทุนขูดรีดไมยอมแบงปนผลผลิตที่ไดใหแกแรงงาน 

ฝายแรงงานควรรวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง “สมาคมคนทำงาน” ขึ้น เพื่อเพิ่ม

อำนาจตอรองในการแขงขันกับนายทุน หากเจาของทุนไมยอม คนงาน

อาจรวมกำลังกันหยุดทำงาน หรือที่เรียกวา “สไตรค” เพื่อบังคับให

“...ผูมีทุนปญญาพึงจะหมายกินแรงหมูคนทำงานที่โงเขลา หรือที่มีอำนาจนอยกวาเปนกำไรเสมอไป ที่สุด การที่
เจาของทุนเจาของงานสูลงทุนจางคนทำงานมาใชในการทำผลประโยชนนั้น ก็เปนการทำนาบนหลังคนทั้งสิ้น หวานทุน
ลงเปนคาแรงเลี้ยงคนทำงานเปนผลงอกขึ้นไดเทาใด ผลนั้นตองเปนของเจาของทุนทั้งหมด... ผูที่มีทุนมากพึงจะมีอำนาจ
ไดเปรียบมากขึ้นทุกทีไป เพราะคนทำงานโดยมากไมมีที่พอจะทำการเลี้ยงชีพไดโดยลำพัง จะตองอาศัยทุนผูอื่นเปนที่พึ่ง 
เจาของทนุกม็แีตจะกลบัใชอาวธุกวดัแกวงอยูวา ถาเจาไมยอมอดอาหารตาย เจากต็องปลงใจยอมใหขาทำนาบนหลงัเจา...” 

จาก หนังสือทรัพยศาสตร โดย พระยาสุริยานุวัตร 
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เจาของทุนยินยอมใหแรงงานทำงานไดอยางสบาย

ยิ่งขึ้น อาทิ ลดชั่วโมงการทำงาน เพิ่มคาแรง พระยา

สุริยานุวัตรกลาววา ในตางประเทศ การตั้งสมาคม

คนงาน (หรือสหภาพแรงงาน) และการสไตรคทำให

คนงานมีฐานะความเปนอยูดีขึ้น การสไตรคที่ไดผล

จะตองมีหัวหนาจัดการที่ดี มีสมาคมทำงานที่เขม

แข็ง มีสมาชิกมาก และมีเงินกองกลางพอที่จะจาย

เปนเบี้ยเลี้ยงสมาชิกระหวางที่หยุดงาน  

พระยาสุริยานุวัตรเห็นวา รัฐบาลควรยอมให

มีการตั้งสมาคมคนทำงาน และยอมใหมีการสไตรค 

รัฐบาลเพียงคอยปองกันไมใหมีการใชกำลังขมขูกัน

ในสมาคม ใครจะทำงานใครจะหยุดงานควรเปนการ

ตัดสินใจโดยเสรี และรัฐบาลควรหามไมใหสมาคม

ไปกีดกันคนงานอื่นที่จะเขาทำงานแทน นอกจากนี้ 

รัฐบาลยังควรวางตัวเปนกลาง ถาลักษณะงานที่

หยุดไปนั้นกอใหเกิดความเดือดรอนในวงกวาง เชน 

การสไตรคในการขนสง คมนาคม รัฐบาลควรใช

ทหารบก ทหารเรือเขาทำการแทนไปชั่วคราว เพื่อ

ระงับความเดือนรอน ดังเชนที่ทำกันในยุโรป 
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หนังสือทรัพยศาสตรเลม ๒ เปนสวนของ

ภาคที่ ๓ ในเลม ๑ กลาวถึงการแลกเปลี่ยน ในสวน

นี้ ทานไดชี้ใหเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยน

คาขาย อธิบายใหเห็นกลไกตลาด การคา และการ

เงินอยางละเอียด ทานเห็นวา รัฐบาลมีหนาที่ปองกัน

ทั้งเขตแดนและผลประโยชนทางการคาของพลเมือง 

ทานเสนอใหรัฐบาลตั้งกำแพงภาษีเพื่อปกปอง

หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเห็นวา 

ในระยะแรกยังคงตองปกปอง ตอเมื่อหัตกรรมและ

อุตสาหกรรมในประเทศเกิดขึ้นมากพอ ก็จะเกิด

ความชำนาญ และแขงขันกันจนลดราคาลงมาพอที่

จะสงออกไปขายแขงขันกับนานาประเทศได ใน

ภาวะที่ประเทศและประชาชนยังขาดเงินทุน ทาน

เห็นดวยกับการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งยังเห็นวา 

รัฐควรมีหนาที่จัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ำใหกับชาวนาดวย 
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สำหรับหนังสือทรัพยศาสตรเลม ๓ แบงออกเปน ๒ ภาค ภาคที่ ๑ 

วาดวยเรื่องการคาระหวางประเทศ เปนการฟนประวัติศาสตรดานการคา

ทางทะเลของไทยในสมัยโบราณ เพื่อชี้วา ประเทศไทยเคยรุงเรืองจาก

การคาทางทะเลมากอน โดยรัฐเปนผูนำการคาทางทะเล และยังชี้วา ใน

ภาวะที่การคาตางประเทศและการเดินเรือพาณิชยถูกครอบงำดวยทุน

ตางชาตินั้น “ถารัฐบาลไมนำหนาและเปนตัวคาเองกอน การคาตาง
ประเทศคงจะไมกลับมาอยูในมือของชาติไทยอีกเปนแน” 

ในภาคที่ ๒ เปนการอธิบายเกี่ยวกับการเงินของแผนดิน ที่มาของ

เงินได การจัดสรรงบประมาณ และการใชนโยบายการคลังเปนเครื่องมือ

ในการกระจายรายได ลดชองวางทางสังคม เนื้อหาบางสวนวิจารณการ

คลังในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยวา ใชจายเงินในสวนราชสำนักมาก 

และชี้วาที่มาของรายไดของแผนดินมาจากคนยากจน ทานเห็นวาควร 
“เลิกการเก็บรัชชูปการเสียทีเดียวจะดีกวาที่จะปลอยใหความไมเปนธรรม
ตกอยูแกราษฎร” ทานเห็นวาควรเปลี่ยนโครงสรางภาษี หันไปเก็บภาษี
ตามฐานรายได และควรเก็บภาษีทรัพยสินจากคนมั่งมีแทน เพื่อ “ชักทุน
ของคนมั่งมีไปเสริมแกคนยากจน” นอกจากนี้ พระยาสุริยานุวัตรยังไดย้ำ
เนนประเด็นการตั้งกำแพงภาษีที่ทานเคยกลาวไวบางแลวในเลม ๒  

อีกดวย 
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หนังสือทรัพยศาสตรที่พระยาสุริยานุวัตร เขียนขึ้นอยางตรงไป

ตรงมาตามหลักวิชาการและความเห็นของตน อาจกลาวไดวาเปน

หนังสือที่กลายอมรับความจริง มองเห็นปญหาที่คนซึ่งอยูในสถานะและ

ยุคสมัยเดียวกับทานยากที่จะมองเห็น และกาวล้ำหนาความคิดอานของ

ชนนั้นนำไทยในขณะนั้นไปอยางมากจนไมมีใครในยุคนั้นตามทัน โดย

เฉพาะปญหาความดอยพัฒนาและปญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม

ไทย ทำใหหนังสือทรัพยศาสตรที่ทานเขียนไมไดรับการอนุญาตใหเผย

แพร และสงผลใหไมมีใครกลาเขียนตำราหรือศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร

โดยเปดเผยอีก ทำใหการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรของไทยตองหยุดชะงัก

ลงเปนเวลานานเกือบ ๒๐ ป 

ตอมา วิชาเศรษฐศาสตรไดกลับมาสูสาธารณะอีกครั้งเมื่อ
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ศาสตราจารย ดร.ทองเปลว ชลภูมิ ไดนำหนังสือ

ทรัพยศาสตรเลม ๑ กลับมาตีพิมพใหม โดยเปลี่ยน

ชื่อเปน “เศรษฐวิทยาเบื้องตน” และในป ๒๔๗๗ 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรัพยศาสตรเลม 

๓ จึงไดรับการตีพิมพออกมาเปนครั้งแรก ภายใตชื่อ 

“เศรษฐกิจ-การเมือง” หรือ “เศรษฐวิทยาเลม ๓” 
หลังจากนั้นไมนานทานก็ไดถึงแกกรรมในวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๔๗๙ ตอมา หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๖ หนังสือทรัพยศาสตรเลม ๑ และ ๒ จึงไดรับ

การตีพิมพรวมเปนเลมเดียวกันในป ๒๕๑๘ สวน

หนังสือทรัพยศาสตรเลม ๓ ไดรับการตีพิมพอีกครั้ง

เปนที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางกุณฑลี วรศะริน 

ในป ๒๕๑๙ 

จากความสำคัญของหนังสือทรัพยศาสตรทั้ง 

๓ เลมนี้เอง ในป ๒๕๔๒ คณะผูวิจัยของสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมี รศ.วิทยากร 

เชียงกูล เปนหัวหนาโครงการ จึงไดคัดเลือกให

หนังสือทรัพยศาสตรเปนหนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ 

เลมที่คนไทยควรอาน โดยใหเหตุผลวา “เปนหนังสือที่นาสนใจในแงที่
วา เปนตำราเศรษฐศาสตรสมัยใหมเลมแรกของคนไทย แมในยุคหลัง
จากนั้นจะมีผูเขียนตำราหลักเศรษฐศาสตรที่ทันสมัยกวาออกมาเปน
จำนวนมาก แตหนังสือเลมนี้นอกจากจะใหความรูเรื่องหลักเศรษฐศาสตร
แลว ยังใหความรูดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยและทัศนะที่คนไทยยุค
กอนมองปญหาเศรษฐกิจไทยดวย” 
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หนังสือ “ทรัพยศาสตร” นับไดวาเปนตำราทางวิชาการดาน

เศรษฐศาสตรเลมแรกของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นเพราะความรัก ความหวัง

ดีตอประเทศชาติที่เปนบานเกิดเมืองนอนของพระยาสุริยานุวัตรอยาง

แทจริง แตดวยเนื้อหาของหนังสือที่กาวล้ำยุคสมัยของทานไปคอนขาง

มาก ทำใหตองกินเวลาหลายสิบป กวาคุณคาของหนังสือเลมดังกลาวจะ

เปนที่ประจักษแกคนทั่วไป “ทรัพยศาสตร” ในยุคปจจุบัน จึงเปนหนังสือ

อันทรงคุณคาทั้งในแงหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร และในแง

ประวัติศาสตร สมควรแกการยกยองใหเปน “หนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ เลมที่

คนไทยควรอานไดอยางเต็มภาคภูมิ 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
ฉัตรทิพย นาถสุภา,“ความคิดทางเศรษฐกิจของพระยาสุริยานุวัตร” , สังคมศาสตรปริทัศน, ๑๒ ฉบับที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๙ 

กรุงเทพฯ . ๒๕๑๙  

พระยาสุริยานุวัตร ,”ทรัพยศาสตร ฉบับสมบูรณ” พิมพครั้งแรก,สำนักพิมพโฆสิต. ๒๕๔๗ 

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ,“สารานกุรมแนะนำหนงัสอืด ี๑๐๐ เลมทีค่นไทยควรอาน,กรงุเทพฯ. มนีาคม ๒๕๔๒ 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (เอกสาร

โรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

www.sarakadee.coww.sarakadee.com 

www.wikipedia.org 

✤✤✤✤✤ 

“...หวงัใจวา เศรษฐวทิยาของขาพเจานี ้จะตัง้ตนชกัชวนใหผูอืน่ทีม่คีวามรูดกีวา รอิานแตงหนงัสอืและหาเรือ่ง 
มาแนะนำสัง่สอนและเพิม่เตมิขอความบางขอทีข่าพเจาละเลยเสยีนัน้ ใหดยีิง่ขึน้ไปในภายหนา เพือ่จะไดเปนประโยชน 
แกชาติสยามยิ่งขึ้นเสมอไป...” 

จาก คำนำหนังสือทรัพยศาสตร โดย พระยาสุริยานุวัตร 
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หองพระยาสุริยานุวัตร พวงแกว พรพิพัฒน

สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

ºŸâ¬÷¥¡—Ëπ ∏√√¡¬àÕ¡Õ“√—°¢“ºŸâª√–æƒµ‘‡ªìπ∏√√¡ 
“มหาอำมาตยเอกพระยาสุริยานุวัตร” ทานไดชื่อวาเปนนักคิดและนักปฏิบัติหัวกาวหนาที่สุดในยุคนั้น มีความเฉียบขาด

และตรงไปตรงมา คุณสมบัติเชนนี้ไดสรางประโยชนใหกับประเทศอยางมากมายตอการริเริ่มการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา

หลายดาน ทั้งยังเปนผูที่มีสวนสำคัญในการรักษาผืนแผนดินไทยไวดวย และ ทานก็ยินดีที่จะเสียสละตำแหนงเพื่อยึดมั่นในวิชาชีพ

ของตน โดยตลอดชีวิตการทำงานทานยึดถือคติพจนที่สำคัญ คือ ธัมโมหเว รักขติธัมมจาริ แปลวา ธรรมยอมอารักขา 

ผูประพฤติเปนธรรม ซึ่งในที่นี้จะขอนำเสนอผลงานของทานเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ 

ดังนี้  

   

พระยาสุริยานุวัตร  
รัฐบุรุษนักเศรษฐศาสตร

“มหาอำมาตย เอกพระยาสุ ริ ยานุวัตร ”  
สามัญชนคนแรกที่ไดรับพระมหากรุณาใหดำรง
ตำแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
และลงนามในธนบัตร รวมทั้งมีผลงานทางดาน 
การเงินการคลังที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงระบบ
เงินตรา การใชสตางคแทนอัฐ การเสนอแนวคิด 
ใหตั้งธนาคารชาติ และการปฏิรูประบบภาษีโดยให
รัฐบาลเปนผูดำเนินการเอง ตลอดจนเปนผูเขียน
หนังสือทรัพยศาสตร ซึ่งถือเปนตำราเศรษฐศาสตร
เลมแรกของประเทศไทย และปจจุบันหนังสือ 
ดังกลาวได รับการคัด เลือกให เปนหนั งสือดี  

๑๐๐ เลม ที่คนไทยควรอาน 
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อคติสี่ประการ ไดแกฉันทา โทษา โมหา ภยา 

คอืปราศจากการโลภ อยาเหน็แกอามสิสนิจาง ทำใจใหเปนกลางดงัตราช ูและปราศจากพยาบาทอาฆาตจองเวร 

 

‡ª≈’Ë¬π√–∫∫‡ß‘πµ√“®“°¡“µ√“‡ß‘π‡ªìπ¡“µ√“∑Õß§” 
ในชวงที่เปนอัครราชทูตประจำกรุงปารีส “พระยาสุริยานุวัตร” ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินการคลัง

ของประเทศไวหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนระบบเงินตรา เนื่องจากสมัยกอนคาเงินบาทของไทยขึ้นอยูกับมาตราเงิน

เปนหลัก เมื่อขุดพบแรเงินจำนวนมาก คาเงินบาทก็ลดลงตามราคาแรเงิน สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ เพราะประเทศที่ติดตอ

คาขายกับไทยสวนใหญมีระบบเงินตราอยูในมาตราทองคำ ทำใหไทยเสียเปรียบ เชน เงิน ๘ บาทที่เคยแลกเงินอังกฤษได ๑ 

ปอนด แตใน พ.ศ.๒๔๔๕ ตองใชถึง ๒๑ บาทจึงแลกเงินอังกฤษได ๑ ปอนด เปนตน  

นอกจากนั้นตั้งแต พ.ศ ๒๔๔๒ เปนตนมา รัฐบาลไทยตองกูเงินจากตางประเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ อาทิ การสราง

ทางรถไฟและสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งการชำระคืนตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง “พระยาสุริยานุวัตร” เห็นวา หากไทยยังใชระบบ

มาตราเงินตอไป คาของเงินบาทอาจลดลงจนรัฐบาลอยูในสภาพลมละลายได จึงเสนอใหเปลี่ยนระบบเงินตราจาก “ระบบมาตรา
เงิน” เปน “ระบบมาตราทองคำ”  

 

§‘¥∑” µ“ß§å·¥ß¢÷Èπ„™â·∑πÕ—∞·∫∫‡¥‘¡ 
ในป พ.ศ ๒๔๔๙ “พระยาสุริยานุวัตร” ไดรับพระมหากรุณา โปรดเกลาฯ ใหยายมาเปนเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหา

สมบัติ ตอจากพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งถือเปนเรื่องใหญที่ไมเคยมีสามัญชนคน

ใดเคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณเชนนี้มากอน เนื่องจากเปนกระทรวงสำคัญ เปรียบเสมือนหัวใจของแผนดินและของพระมหา

กษัตริย ระหวางดำรงตำแหนงพระยาสุริยานุวัตรไดสรางผลงานที่สำคัญไวหลายเรื่อง เชน การใชสตางคแทนอัฐ และเปนสามัญ

ชนคนแรกที่ไดลงนามในธนบัตร 
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• การใชสตางคแทนอัฐ 

 

 

 

 

                                                                                      อัฐสมัยรัชกาลที่ ๕ ทำดวยดีบุก 

   

       เหรียญสยามอานาจักร ชนิด ราคา ๑๐ สตางค  

 

• สามัญชนคนแรกที่ไดลงนามในธนบัตร 

 

 

 

 

 

ธนบัตรแบบหนึ่งชนิดราคา ๕ บาท รุนสองและรุนสาม 

 

ทานไดเปนผูลงนามธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา ๕ บาท รุนสอง ประกาศออกใชเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และ

รุนสาม ประกาศออกใชเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (หลังพนจากตำแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไปแลว ๘ 

เดือน ๕ วัน) 

 
‡ πÕ·π«§‘¥„Àâµ—Èß∏π“§“√·Ààß™“µ‘ 

พระยาสุริยานุวัตรไดเสนอใหตั้งธนาคารแหงชาติ

ออกทุนใหชาวนากูโดยเก็บดอกเบี้ยแตพอควรดังปรากฏใน

จดหมายของทานที่กราบทูลกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ลง

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๕ และภายหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองยังไดเขียนบทความเผยแพรในหนังสือพิมพศรี

กรุงติดตอกันหลายฉบับ เสนอใหตั้งธนาคารชาติ รวมทั้งได

เผยแพรแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่สำคัญผานบทความที่ตี

พิมพในหนังสือพิมพหลายฉบับ อาทิ ศรีกรุง สยามราษฎร

รายวัน และ ลิเบอรตี้  ซึ่งในบรรดาบทความที่ทานเขียนลง

หนังสือพิมพนั้น เรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ “ธนาคารแหงชาติ”   

 

 

วังบางขุนพรหม ที่ทำการธนาคารกลางของประเทศไทย 

ในยุคแรกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 

พ.ศ.๒๔๘๕ หลังจากพระยาสุริยานุวัตรเสนอแนวคิด “ธนาคารแหงชาติ” 

ไวหลายสิบป 
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วัตถุประสงคหนึ่งที่ “พระยาสุริยานุวัตร” เสนอใหตั้งธนาคารแหงชาตินั้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนทุน เนื่องจากชาวนา

สวนใหญยากจน ตองกูเงินมาทำนา เสียดอกเบี้ยสูง ครั้นถึงหนาเก็บเกี่ยว ไมมียุงฉางเก็บ จึงจำใจขายขาวในราคาต่ำ ไมพอใชหนี้ 

ตองกูเงินเพิ่ม กลายเปนหนี้พอกพูน  

ธนาคารแหงชาติหรือธนาคารกลางจึงเปนทางออกของปญหาดังกลาว และเปนที่พึ่งของคนทั่วไปที่ขัดสนทุนในการทำมา

หากิน เมื่อทานเขียนหนังสือ “เศรษฐกิจ-การเมือง” ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดยกรางโครงการจัดตั้งธนาคารแหงชาติทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยในเวลาตอมาไดมีการจัดตั้งธนาคารแหงชาติขึ้นตามคำแนะนำของทานใน พ.ศ.๒๔๘๕ 

 

‡ πÕªØ‘√Ÿª√–∫∫¿“…’ 
เมื่อครั้งทานไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานไดเสนอใหมีการ

ปฏิรูประบบภาษีอยางตรงไปตรงมา โดยโอนระบบเก็บภาษีฝน จากเจาภาษีนายอากรมาเปนของรัฐ ใหรัฐบาลจัดเก็บเองอยางไร

ก็ตามการโอนกิจการฝนมาใหรัฐบาลดำเนินการเอง แมวาจะทำใหรัฐบาลมีรายไดมากขึ้นในระยะยาว แตในขณะเดียวกันก็

เปนการสรางศัตรูในหมูเจาภาษีนายอากรและขุนนางผูเสียประโยชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับในระยะตน รัฐจัดเก็บภาษีไดนอย

ลง และเกิดความขัดแยงในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ “พระยาสุริยานุวัตร” จึงถูกโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเปนการยุติปญหา 

และเปนการแสดงถึงความจงรักภักดีตอลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๕ พระยาสุริยานุวัตรจึงกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 

๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๐ 

 

‡¢’¬πµ”√“‡»√…∞»“ µ√å‡≈à¡·√°¢Õß‰∑¬ 
หลังจากลาออกจากราชการ เนื่องจากขัดแยงกับเจาภาษีฝน เพราะทานไดโอนระบบเก็บภาษีฝน 

จากเจาภาษีนายอากรมาเปนของรัฐ ทานไดใชชีวิตอยางเรียบงายดวยการทำฟารมโคนม และคาขาย

ขาวสารอยูระยะหนึ่ง กอนจะอุทิศเวลาที่เหลือทุมเทใหกับการเขียน “ทรัพยศาสตร”(เดิมใชชื่อทรัพย

ศาสตร) ขึ้น รวม ๓ เลม ซึ่งทานเขียนขึ้นเพื่อเปนตำราเศรษฐศาสตร มีลักษณะนำเสนอแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตรและอธิบายถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกในสมัยนั้น ขณะเดียวกันก็นำเอา

แนวคิดและกลไกระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกมาประยุกตใชกับสังคมไทย โดยไมลืมรากฐานที่สังคม

ไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญเปนชาวนายากจน ทานเขียนตำรานี้โดยมุงหวังที่จะเห็นประเทศไทยพัฒนาไปสู

ประเทศที่มั่งคั่ง เขมแข็ง เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง และมีความเปนธรรมในสังคม 

การเขียนหนังสือทรัพยศาสตรของทานเปนจุดเริ่มตนของการเขียนตำราเศรษฐศาสตรเพื่อใหผูรูและผูสนใจในวิชานี้ไดแตง

ตำราและปรับปรุงคนควาเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้นในภายหนา ดังขอความที่ทานไดเขียนไวในหนังสือนี้วา ”.หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นโดย
ความหวงัวาเศรษฐวทิยาของขาพเจานี ้จะตัง้ตนชกัชวนใหทานผูอืน่ทีม่คีวามรูดกีวารอิานแตงหนงัสอืและหาเรือ่งมาแนะนำสัง่สอน 
แลเพิ่มเติมขอความบางขอที่ขาพเจาละเลยเสียนั้นใหดียิ่งขึ้นไปในภายหนาเพื่อจะไดเปนประโยชนแกสยามยิ่งขึ้นเสมอไป.”สำหรับ
เนื้อหาสาระสำคัญของแตละเลมอานไดในบทความทรัพยศาสตร : ตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย ในวารสาร

เศรษฐกิจและสังคมฉบับเดียวกันนี้ 
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หนังสือทรัพยศาสตรไดเขียนขึ้นตางวาระกันโดย ๒ เลมแรก ทานเขียนขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๔ และเลม ๓ เขียนขึ้นภาย

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได ๒ ป (พ.ศ. ๒๔๗๗) ซึ่งหนังสือทรัพยศาสตรทั้งเลม ๑ และเลม ๒ ภายหลังจากพิมพออก

เผยแพรนั้น ทางราชการไดขอรองไมใหผูพิมพนำหนังสือทรัพยศาสตรออกไปเผยแพร รวมทั้งไดออกกฎหมายหามสอนลัทธิ

เศรษฐกิจ โดยถือวาการกระทำดังกลาว เปนความผิดอาญาดวย หลังจากนั้นไมมีใครกลาเขียนตำรา หรือศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร

โดยเปดเผยอีกเปนเวลาเกือบ ๒๐ ป  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง หนังสือทรัพยศาสตรจึง

ถูกนำมาใชเปนเอกสารประกอบการสอนในระดับปริญญาโท และตอมาในป ๒๕๔๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ไดคัดเลือกหนังสือเลมนี้ใหเปนหนังสือดี ๑ ใน ๑๐๐ เลมที่คนไทยควรอาน ดวยเหตุผลวา “เปนหนังสือที่นอกจากจะใหความรู
เรื่องหลักเศรษฐศาสตรแลว ยังใหความรูดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยและทัศนะที่คนไทยยุคกอนมองปญหาเศรษฐกิจไทย รวม
ทั้งถือเปนตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของคนไทย” 

 

 √ÿª 
ดวยผลงานทางเศรษฐกิจดานการเงินการคลัง และการเปนผูบุกเบิกการเขียนตำราเศรษฐศาสตรสมัยใหมเลมแรกของไทย 

ที่นำเอาแนวคิดและกลไกระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกมาประยุกตใชกับสังคมไทย โดยไมลืมรากฐานที่สังคมไทยเปนสังคม

เกษตรกรรม ประชากรสวนใหญเปนชาวนายากจน รวมทัง้ความเปนคนตรงไปตรงมา ยนิดเีสยีสละตำแหนงอนัมเีกยีรตเิพือ่ยดึมัน่ใน 

วิชาชีพของตน คุณสมบัติเชนนี้ไดสรางประโยชนใหกับประเทศอยางมากมายอันเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในภายหลัง ซึ่งอาจ

กลาวไดวาทานเปนรัฐบุรุษของวงการประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยคนหนึ่ง ที่นักเศรษฐศาสตรรุนหลังควรศึกษาและสืบทอด

เจตนารมณของทานตอไป 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
๑.  คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

(เอกสารโรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

๒  พระยาสุริยานุวัตร ทรัพยศาสตร สำนักพิมพพิฆเณศ กรุงเทพมหานคร ๒๕๑๘ 

๓.  WARAP0RN@HOTMAIL.COM 

๔.  http://www.homedd.com 

✤✤✤✤✤ 
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พระยาสุริยานุวัตร : ประดับไวในโลกา

ª√–«—µ‘°“√»÷°…“ 
มหาอำมาตยเอก พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมวา เกิด 

บุนนาค เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ ณ บานบิดา

ที่จังหวัดธนบุรี(ปจจุบันคือสวนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร)เปน

บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ (ชุม  บุนนาค) สมุหกลาโหม 

ฝายเหนือ มารดาชื่อ ศิลา เมื่อเยาวไดศึกษาหนังสือไทย ที่

บานสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผู

เปนลุง ตอมาในป พ .ศ . ๒๔๑๔ ไดไปศึกษาที่ปนังและ 

กัลกัตตา ซึ่งสมเด็จเจาพระยาฯ เปนผูสงไป ไดศึกษาวิชาอยู  

๕ ป จึงกลับเขามาประเทศสยาม ในป พ.ศ. ๒๔๑๙ 

 

™’«‘µ ¡√  
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) สมรสกับคุณหญิง 

ลิ้นจี่ ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ (ชุม บุนนาค) มีบุตรธิดา ๗ คน 

บุตรไดแก หลวงสุริยพงศพิสุทธิแพทย (กระจาง) แพทยประจำ

กรมรถไฟหลวง ดร.ประจวบ บุนนาค รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข เกียรติ และจรัล และไมมีทายาทสืบตอสายนี้ ธิดา 

ไดแก ลินจง ลำจวน และ เกสร ซึ่ง 

• หมอมลินจง เปนหมอมหามในพระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ถึงแกกรรมในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๔ อายุ ๓๗ ป  

• ธิดาชื่อ ลำจวน เปนนางพระกำนัลในรัชกาลที่ ๖ 

ถึงแกกรรมในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๕๕ ป 

หองพระยาสุริยานุวัตร พวงแกว พรพิพัฒน

สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

ชีวิตและการทำงานของ

สุ ริยานุวัตร นามของผูกระทำตนเสมือนหนึ่ง
พระอาทิตยที่เผาผลาญตัวเองเพื่อยังประโยชนแกสวนรวม 

สมดังราชทินนามที่ไดรับพระราชทาน และถือเปนแบบ

ฉบับแหงความดีงามที่ควรแกการกลาวขานยกยองสืบตอสู

อนุชนรุนหลังตลอดไป 
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ครอบครัวพระยาสุริยานุวัตรที่ปารีส พ.ศ. ๒๔๔๖ 

 

™’«‘µ°“√∑”ß“π 
ในป พ.ศ. ๒๔๑๙ นี้ไดเขารับราชการในกรมมหาดเล็ก 

ตำแหนงนายเวรฤทธิมหาดเล็ก ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๒๓ ได

ยายไปรับราชการที่กระทรวงมหาดไทย ตำแหนงผูชวย

ขาหลวงตะวันตก มีหนาที่เปนผูเก็บและจายเงินหลวง และเปน

ลามทำหนังสือราชการเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ และป พ.ศ. 

๒๔๒๖ ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุจำพรรษาอยู ณ วัด 

พิชัยญาติการาม เปนเวลา ๑ พรรษา ซึ่งชีวิตรับราชการได

เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยในป พ.ศ. ๒๔๒๗ ไดรับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์เปนหลวงสุริยานุวัตร และไปรับราชการในตำแหนง

ผูชวยขาหลวงมณฑลพายัพ ซึ่งมีหนาที่ในการกำกับตำแหนง

กรมคลังเมืองเชียงใหม ลำพูน ลำปาง   

 

À—π‡À‡ªìπºŸâ·∑π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 
ชีวิตของพระยาสุริยานุวัตรไดเริ่มหันเหไปรับราชการใน

ตางประเทศ โดยในป พ.ศ. ๒๔๓๐ ยายไปรับราชการใน

กระทรวงการตางประเทศ ในตำแหนงผูชวยทูตประจำราช 

สำนักเซนตเจมส ณ กรุงลอนดอน และไดรับตำแหนงอุปทูต

ประจำกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ในป พ.ศ. ๒๔๓๒ จนถึงป 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดเลื่อนขึ้นเปนอัครราชทูตประจำประเทศ

ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และรัสเซีย รวม ๔ ประเทศ โดยมี

สำนักงานอยู ณ กรุงปารีส รวมทั้งไดรับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์เปนพระยาสุริยานุวัตร และในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ได

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

 

º≈ß“π√–À«à“ß¥”√ßµ”·Àπàß„πµà“ß
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ในชวงชีวิตรับราชการตางประเทศอาจกลาวไดวาทาน

พระยาสุริยานุวัตรไดสรางประโยชนใหกับประเทศอยาง

มากมาย รวมทั้งการไดรับพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก ซึ่งผลงานที่สำคัญๆ

ของทานอาจสรุปไดดังนี้ 

• ป พ .ศ . ๒๔๓๑ในชวงรับราชการอยูที่อังกฤษ  

ไดเรียบเรียงหนังสือ “ขนบธรรมเนียมราชการตางประเทศ” 
ขึ้น ซึ่งถือเปนตำรากฎหมายและการปฏิบัติระหวาง

ประเทศเรื่องการทูตภาษาไทยเลมแรก 

• ป พ.ศ. ๒๔๓๓ ไดเปนผูแทนรัฐบาลเขาประชุม

ปรึกษาในการสากลไปรษณียที่กรุงเวียนนา 

• ป พ.ศ. ๒๔๓๕  ไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนรัฐบาล

ในการแสดงพิพิธภัณฑ ณ เมืองชิคาโก และในปเดียวกันได

รับคำสั่งใหเปนผูชวยเหลือในการเจรจาทำสัญญากับฝรั่งเศส

เกี่ยวกับดินแดนลุมน้ำโขงดวย 

• ป พ.ศ. ๒๔๓๙  รัฐบาลไดมอบใหเปนผูจัดการ 

ออกพันธบัตรกู เงินในประเทศอังกฤษ ใหเปนขาหลวงไป

ประชุมในเรื่อง PEACE CONFERENCE ที่กรุงเฮก ประเทศ

เนเธอรแลนด  

• ป พ.ศ. ๒๔๔๔ ไดดำริทำโคดโทรเลขเพื่อใชใน

ราชการทูตชื่อ “สุริยาโคด” เลมหนึ่ง และ “สยามมาคูโต”  
เลมหนึ่ง ซึ่งไดใชในราชการตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๗ เปนตนมา 
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เครื่องสงโทรเลขยุคแรก 
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นอกจากงานที่ตองทำในหนาที่อัครราชทูต ๔ ประเทศ

แลว “พระยาสุริยานุวัตร” ยังไดรับความไววางพระราชหฤทัย

จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหเปนผูดูแล

การศึกษาของพระราชโอรสที่กำลังศึกษาอยูในยุโรป ใน

ระหวางนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งตอมาคือรัชกาลที่ ๖ 

ประชวรไสติ่งอักเสบ ตองถวายการผาตัดดวน ทานเห็นวา หาก

รอรับพระบรมราชานุญาตจะไมทันการณ จึงอนุญาตใหแพทย

ถวายการผาตัด โดยขอถวายศีรษะเปนราชพลี ปรากฎวา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงปลอดภัย  

พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล า เจ าอยู หั ว ได

พระราชทานความดีความชอบในกาลตอมา เปนทุนการศึกษา

แกบุตรและธิดาของพระยาสุ ริ ยานุ วั ตรทุกคนรวมทั้ ง

พระราชทานที่ดินกวา 7 ไร บริเวณถนนหลานหลวงอันเปนที่ตั้ง

ของบานสุริยานุวัตร  ทั้งตัวอาคารก็ไดรับพระราชทานทรัพย

เพื่อปลูกสรางจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หรือ

สมเด็จพระพันปหลวง 

ผลจากการปฏิบัติราชการดวยความเพียร ซื่อสัตย 

สุจริตมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระราชทาน “หีบทอง” อันเปนของพระราชทานสวน
พระองคแด “พระยาสุริยานุวัตร” และมีพระราชหัตถเลขา 

ความวา 

 

“สวนดุสิต   

วันที่ ๑๕ พฤษ รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ 

ถึง พระยาสุริยานุวัตร 

ดวยความพอใจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในน้ำใจเราตอความ

เอื้อเฟอในราชการบานเมือง ซึ่งเจาไดแสดงใหเห็นเปนที่มั่นใจ

วา เจาเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยากคนหนึ่งซึ่งไดความรอนใจมา

ดวยกันนานแลว จนถึงเวลานี้เจามิไดทอถอยในการที่จะให

เห็นความพอใจเฉพาะตัว จึงใหเขาทำหีบทองใบหนึ่งแลวมา

หลายเดือน แตยังหาไดสงไม บัดนี้เห็นวาจะรอชาไป ก็ไมแนใจ

วาจะมีของที่ควรใหเมื่อใด จึงถือเอาความพอใจสงมาให เปน

ของสวนตัว หาใชเปนเครื่องยศ ฤๅเปนบำเหน็จบำนาญไม ขอ

ใหรับไวอยางเพื่อนคนหนึ่ง ใหเปนพะยานแหงความพอใจใน

ความคิด ฤๅวาสั้นๆ วาถูกคอกัน และไดรวมทุกขยากใน

ราชการดวยกันมา         

                          พระบรมนามาภิไธย” 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวครั้งยังเปนสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเจาพระยาราชศุภมิตร(ขวา) 

และพระยาสุริยานุวัตร(ซาย) ที่ปารีส พ.ศ.๒๔๔๔ 
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กอนที่ “พระยาสุริยานุวัตร” จะไดรับแตงตั้งใหไปเปน

อุปทูตที่ฝร่ังเศส ๒ ปนั้น ไดเกิด “วิกฤติการณ ร.ศ.๑๑๒” หรือ

เหตุการณสูรบระหวางไทยกับฝรั่งเศสที่ปากน้ำเจาพระยาเมื่อ 

พ.ศ.๒๔๓๖ ซึ่งเปนที่มาของการทำสนธิสัญญาระหวางกัน โดย

มีสาระสำคัญคือ ไทยตองยอมยกดินแดนลาวซึ่งเปนของไทย

ในขณะนั้นใหฝรั่งเศส และเพื่อบังคับใหไทยปฏิบัติตาม 

สนธิสัญญา ฝรั่งเศสจึงสงทหารเขามายึดจันทบุรี แตเมื่อไทย

ทำตามสัญญาแลว ฝรั่งเศสก็ยังไมยอมถอนทหารออกไป  

“พระยาสุริยานุวัตร” ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย  

ไดเปนผูมีบทบาทสำคัญในการเจรจา และนำไปสูการลงนาม

ในอนุสัญญาฉบับวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๔๖ ระบุให

ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี ถือเปนผลงานชิ้นสำคัญ 

อีกเรื่องหนึ่งของ “พระยาสุริยานุวัตร” และพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราชหัตเลขาสวนพระองค

ชมเชย ”พระยาสรุยิานวุตัร” ในการปฏบิตังิานครัง้นีต้อนหนึง่วา 

“...ในเบื้องตนขอแสดงความยินดี ในการที่ไดพยายามพูดจา

กับฝรั่งเศสตกลงสำเร็จไดถึงเพียงนี้ บรรดาคนไทยซึ่งทราบ 

แมแตเพียงใจความซึ่งขาดตกบกพรอง ซึ่งบริษัทรอยเตอร 

สงขาวเขามาลงพิมพในวันที่ ๘ มีผลเหมือนไฟฟาแลนเบิกบาน

ทั่วกันไปหมด ดูประหนึ่งจะลุกขึ้นเตนโลดไปทั้งนั้น ถึงตอง 

ตักเตือนกันบางใหระงับคำพูด...” 

 (ซาย) แผนที่สยามประเทศในอดีต (ขวา) แผนที่แสดงดินแดนที่ไทยเสียใหแกฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ (รวม ๕ ครง) หมายเลข ๔ คือ 

เมืองจันทบุรีที่ฝรั่งเศสยึดไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๖ เพื่อบังคับใหไทยปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่มีขึ้นหลังวิกฤติการณ ร.ศ. ๑๑๒ แตเมื่อไทยไดปฏิบัติตาม

สัญญาแลว ฝรั่งเศสยังไมยอมถอนทหารจากจันทบุรีแตอยางใด  รัฐบาลไทยจึงตองทำสัญญากับฝรั่งเศสอีก ๒ ฉบับ คือฉบับ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยไทย

ยินยอมยกเมืองจำปาศักดิ์ มโนไพร แลกกับการใหฝรั่งเศสถอนทหารจากเมืองจันทบุรี แตก็ไมสำเร็จ จนมาถึงฉบับ พ.ศ. ๒๔๔๖ ฝรั่งเศสจึงยอมถอน

ทหารออกไป ภายใตเงื่อนไขวาไทยตองยอมใหมีการกำหนดเขตแดนระหวางไทยกับเขมรโดยใชภูเขาบรรทัดเปนหลัก และยกดินแดนฝงขวาแมน้ำโขง 

ตรงขามเมืองหลวงพระบางใหแกฝรั่งเศส และใหฝรั่งเศสเชาที่ทำทาเรือที่หนองคาย มุกดาหาร และปากน้ำมูลได 
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• ป พ.ศ. ๒๔๔๘ ไดรับมอบอำนาจใหลงนามใน

สัญญาทางพระราชไมตรี ระหวางสยามกับอิตาลี ฉบับลงวันที่ 

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ นอกจากนี้ไดเปนผูชวยเหลือในการ

เจรจากับอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องเมืองกลันตัน และเมืองตรังกานู 

 

°≈—∫¡“√—∫µ”·Àπàß‡ π“∫¥’°√–∑√«ß 
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๘ พระยาสุริยานุวัตรไดรับ 

พระมหากรุณา โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน เสนาบดีกระทรวง

โยธาธิการ ทำหนาที่กำกับดูแลการพัฒนาประเทศในสวนที่

เกี่ยวกับการโยธา การรถไฟ และการไปรษณียโทรเลข ทั้งที่

ดำรงตำแหนงไมถึง ๑ ป ทานไดสรางผลงานไวมากมาย เชน 

การสรางทางรถไฟ การปรับปรุงการบริการไปรษณียโทรเลข 

รวมทัง้เปนทานหนึง่ในกลุมเสนาบดทีีร่เิริม่การสรางพระบรมรปู 

ทรงมา รัชกาลที่ ๕ นอกจากนี้ในปเดียวกันนั้น ไดรับ

พระราชทานยศเปนมหาอำมาตยเอกอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมไปรษณียโทรเลขสมัยรัชกาลที่ ๕ 
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ในปตอมาไดเปนเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 

ในระหวางดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 

“พระยาสุริยานุวัตร” ไดปฏิบัติหนาที่อยางเขมงวด ทำใหถูกผู

เสียผลประโยชนโจมตี ผลงานที่ไดชื่อวาเปนชิ้นโบวแดงและ

ยืนยันถึงความเฉียบขาดและตรงไปตรงมาของทานไดอยาง

ชัดเจน คือ การเสนอแนวคิดจัดการโอนการจำหนายฝนจาก

นายอากรมาใหรัฐบาลทั้งหมด ทำใหเกิดผลดีตอการเพิ่มราย

ไดใหรัฐอยางมหาศาล ทำใหนายอากรและผูเสียประโยชนไม

พอใจอยางมาก ในที่สุด พระยาสุริยานุวัตรไดกราบบังคมทูล

ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ ๒๔๕๐  

เพื่อระงับเหตุอันอาจจะบานปลายตอไป  

นอกจากจากการคิดปฏิรูประบบภาษีอากรดังกลาว 

ขางตนแลว พระยาสรุยิานวุตัร ยงัไดคดิวธิเีปลีย่นระบบการเงนิ 

ของไทย จากมาตราเงินเปนมาตราทองคำ และคิดทำสตางค

ขึ้นใชแทนอัฐ ซึ่งสำเร็จผลตอมาภายหลังที่ทานลาออกจาก

ตำแหนงเสนาบดีแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลฝน 
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ภายหลังจากที่ไดลาออกจากราชการแลว ทานใชเวลา

สวนใหญเขียนหนังสือเรื่องทรัพยศาสตร (ชื่อเดิมใช 

ทรัพยศาสตร) ซึ่งถือวา เปนตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของ

ประเทศไทย มจีำนวน ๓ เลม เลม ๑-๒ พมิพ พ.ศ. ๒๔๕๔ เลม ๓ 

พิมพ พ.ศ. ๒๔๗๗ (อานรายละเอียดไดใน ทรัพยศาสตร: 
ตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย ในวารสารฯฉบับ
เดียวกัน) นอกจากนั้นยังไดเขียนบทความทางเศรษฐกิจลง
พิมพในหนังสือพิมพศรีกรุง บทความที่สำคัญและมีชื่อเสียง

มากคือ เรื่อง ธนาคารแหงชาติ เพื่อแกไขปญหาการ
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ขาดแคลนทุนของชาวนา ซึ่งในระยะเวลาตอมาไดมีการจัดตั้ง

ธนาคารแหงชาติขึ้นตามคำแนะนำของทานในป พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 

‡ªìπÕß§¡πµ√’·≈–√—∞¡πµ√’∑’Ëª√÷°…“
Õ“«ÿ‚ ¢Õß√—∞∫“≈ 

ในป พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู

หัวรัชกาลที่ ๗ โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนองคมนตรี และเมื่อ

พระยาพหลพลพยุหเสนาขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 

๒๔๗๖ “พระยาสุริยานุวัตร” ก็ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรี

ทำหนาที่ ที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาล ระหวางที่ดำรง
ตำแหนงดังกลาว ไดทำบันทึกนโยบายหลายอยางเสนอรัฐบาล 

เชน นโยบายเศรษฐกิจซึ่งเนนหนักทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศ และนโยบายเกี่ยวกับการชวยเหลือชาวนาโดยให

รัฐบาลรับเปนภาระซื้อขาวจากชาวนาเอง เปนตน ซึ่งความเห็น

ของทานไดนำมาปฏิบัติในระยะตอมา นอกจากนี้ยังไดรับมอบ

หมายเปนตัวแทนของรัฐบาลไปเจรจากับเจานายฝายเหนือ 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 

§” ¥ÿ¥’ 
พระยาสุริยานุวัตร ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ในรัชกาลที่ ๘ ขณะดำรงตำแหนง

รัฐมนตรี รวมอายุ ๗๔ ป และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๔๗๙๑ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่ง

อดตีนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย ๔ ทาน คอื พ.อ. พบิลูสงคราม 

พ .อ.พระยาพหลพลหยุหเสนา หลวงประดิษฐมนูธรรม  

และนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น. รวมทั้ง ดร.ฉัตรทิพย  

นาถสุภา ไดกลาวสดุดีถึงความรูความสามารถ ความซื่อสัตย 

และการทำคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ ดังนี้ 

 

¢â“√“™°“√µ—«Õ¬à“ß 
ทานเปนผูมีความคิดเห็นดีเสมอ ไดชวยราชการบาน

เมืองมาชานาน ไดทำคุณประโยชนใหไวเปนอันมาก  ทานมี

พิริยะเด็ดขาด รักชาติยิ่งชีพ ไมนึกถึงความสุขสวนตัว... ไมวา

ใครเมื่อกระทำการใดๆ ถาเพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของชาติ

ไทยแลว ทานเต็มใจรวมดวยเสมอ การสวนตัวไมพึงคิดถึง จึง

นับวาทานเปนขาราชการผูใหญชั้นตัวอยางซึ่งดีที่สุดผูหนึ่ง 

พ.อ. พิบูลสงคราม 

 

π—°ª√–™“∏‘ª‰µ¬ 
“....ทานเปนผูที่มีความซื่อสัตยมั่นคงจริงทุกประการ 

ตลอดจนการแสดงความคิดความเห็นทุกอยาง เมื่อมีความเห็น

อยางใดแลว กลาแสดงออกโดยไมหวาดเกรงอยางใด และขอ

สำคัญที่สุด ก็คือ เจาคุณสุริยานุวัตรเปนผูที่เคารพและนิยม

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเปนอยาง

ยิ่งผูหนึ่ง...” 

พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 

 

ºŸâ¡’§ÿ≥Ÿª°“√µàÕª√–‡∑»™“µ‘ 
“...ผลแหงการทีท่านไดปฏบิตัใินระหวางเปนอคัรราชทตู 

มมีากมายหลายอยาง และมสีิง่สำคญัอนัหนึง่ซึง่ควรจะกลาวไว 

คือทานไดเปนผูเจรจาสัญญาระหวางสยามกับฝรั่งเศส ฉะบับ 

ค.ศ. ๑๙๐๔ สำเร็จ ตามสัญญาฉะบับนี้ ฝรั่งเศสยอมถอนกอง

ทหารซึ่งยึดจันทบุรีไว... 

...ในระหวางที่ทานเปนเสนาบดีกระทรวงพระคลัง 

มหาสมบัติ ทานไดกระทำการซึ่งแทบกลาวไดวาเปนการปฏิวัติ 

คือในเรื่องที่รัฐบาลจัดการฝน “พระยาสุริยานุวัตร” เห็นวา  

การที่ใหนายอากรฝนผูกขาดไปจัดทำนั้นเปนการมิชอบ... 

…ทานจึงไดเปลี่ยนวิธีจำหนายฝนเสียใหม คือ รัฐบาล

จัดทำเสียเอง เหตุนี้ “พระยาสุริยานุวัตร” จึงจำตองตอสูอุปสัค

หลายประการ อุปสัคทั้งทางตรงทางออมอันเนื่องแตที่นาย

อากรตองถูกตัดผลประโยชนแลวยอมกระทบกระเทือนเลยไป

ถึงผูที่มีประโยชนเกี่ยวของกับนายอากรดวยเปนธรรมดา..” 

”.. พระยาสุริยานุวัตร” ยังไดดำริที่จะปฏิวัติในทางการ

คลังตอไป โดยเปลี่ยนมาตรฐานเงินตรามาเปนมาตราทองคำ 

และใชสตางคแทนอัฐ แตการนี้ยังมิไดทันตราลงพระราช

บัญญัติ ทานก็ไดลาออกจากราชการเมื่อเดือนกุมภาพันธ  

๑ ในสมัยนั้นนับวันปใหมตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ จึงยังคงอยูในป พ.ศ. ๒๔๗๙
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ร.ศ. ๑๒๖ และใน ร.ศ. ๑๒๗ พระมหากษัตริยไดทรงตรา 

พระราชบัญญัติเงินตรา เปลี่ยนมาตรฐานการเงิน กับใชสตางค

แทนอัฐ...” 

หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) 

 

√—∞∫ÿ√ÿ…ºŸâ‡≤à“ 
“...ทานคงดำเนินการสงเสริมชักจูง ตลอดจนการให

เคหะสถานของทานเปนที่พบปะและเปนที่ประชุมปรึกษาหารือ

ของคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในอันที่จะ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง เพื่อใหไดเปนไปโดยถูกตองตาม

รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง... 

...อันความซื่อสัตยกอปรดวยความพยายามและเจตนา

ดีตอชาติบานเมืองอยางแรงกลา โดยมิไดคำนึงถึงวัยอันชะรา

ของทานเชนนี้ ไดรับความยกยองและนับถือในคณะรัฐมนตรี

ทุกชุดมา จนไดรับฉายาวา ”รัฐบุรุษผูเฒา” บาง “เลาฮองตง” 

บาง ซึ่งเปนฉายาที่รูจักกัน มิใชฉะเพาะแตในคณะรัฐมนตรี

เทานั้น แตตลอดถึงประชาชนบางเหลาดวย...” 

นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์. ร.น.  

 

ºŸâ‡ÀÁπ·°àª√–‡∑»™“µ‘¡“°°«à“µ—«‡Õß 
“...ขาพเจารูสึกเคารพบูชาพระยาสุริยานุวัตร ขาพเจา

เชื่อแนวา ทานเปนผูเห็นแกประเทศชาติมากกวาตัวเอง และ

เปนผูมีความซื่อตรง ปฏิบัติตัวตามหลักการเพื่อสังคมแมจะ

เปนอันตรายตอตัวเอง ทานกลาโอนกิจการผูกขาดฝนเปนของ

รัฐโดยไมกลัวอิทธิพลของพวกเจาภาษี ทานกลาเขียน 

ทรัพยศาสตรตามหลักวิชาการ แมโดยสวนตัวแลวทาน 

จงรกัภกัดกีตญัตูอองคพระมหากษตัรยิ ทานกส็ามารถแยกได 

ระหวางองคบุคคลกับระบบ เมื่อทานไมเห็นดวยกับระบบ  

ทานก็กลาแสดงออกโดยไมคำนึงถึงผลประโยชนสวนตัว ” 

ดร.ฉัตรทิพย  นาถสุภา 

 
ª√–¥—∫‰«â„π‚≈°“  

ตลอดชีวิตการทำงานของพระยาสุริยานุวัตร ผูซึ่งได

รับการยกยองนับถือเปน “รัฐบุรุษผูเฒา” ทานนี้วา มีความ

ซื่อสัตยกอปรกับเจตนาดีที่มีตอบานเมืองอยางแรงกลา เปนคน

ตรงและเฉียบขาดอยางมิอาจหาผูใดเสมอเหมือนแมจะเขาสู

วัยชรา รัฐบาล ขาราชการ นักการเมือง ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป ตางก็ไดรับรูถึงกิตติศัพท และความสามารถของทาน

เปนอยางดี แมทานจะถึงแกอนิจกรรมไปนานกวา ๘ ทศวรรษ

แลว แตผลงานและคุณความดีที่ทานสรางใหแกประเทศชาติ

นานัปการยังคงปรากฏเดนอยูจนทุกวันนี้ เหมือนดังพระราช

นิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระปรมานุชิต

ชิโนรส ไดทรงกลาววา 

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนตเสนงคง สำคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย 
สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา  

              (จาก หนังสือกฤษณาสอนนองคำฉันท) 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

พระยาสุริยานุวัตร ทรัพยศาสตร สำนักพิมพพิฆเณศ กรุงเทพมหานคร ๒๕๑๘ 

 www.bunnag.in.th ชมรมสายสกุลบุนนาค 

คณะทำงานปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร, เอกสารขอมูลการแสดงนิทรรศการสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  

(เอกสารโรเนียว), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ.๒๕๕๐ 

http://www.homedd.com 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ๔๒ ป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑  

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
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