สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ สภาพัฒน์ ทรงรับฟงั บรรยายสรุปแผนฯ ๑๑ และทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑ์สรุ ยิ านุวตั รฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงรับฟงบรรยายสรุป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสรุ ิยานุวัตรเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติ
เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมคณะผูบริหาร อดีตผูบริหาร และเจาหนาที่ สศช. เฝาฯ รับเสด็จอยาง
พรอมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินยังหองประชุมเดช สนิทวงศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพือ่ ทรงรับฟงการบรรยายสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
โดย นายอาคม เติ มพิ ทยาไพสิ ฐ เลขาธิ การฯ บรรยายสรุปวา สศช. ไดจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
โดยยึดหลัก การมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยาง
กวางขวาง โดยแผนฯ ๑๑ ยังคงยึดหลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการมีสว นรวมพัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการและ
เปนองครวม

สําหรับเป้ าหมายการพัฒนา คือ ความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคมและความสงบสุขของสังคมไทย
เพิ่มขึ้น คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง มีสุขภาวะทีด่ ีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
ในขณะที่ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสม ตามศักยภาพของประเทศ และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูใน
เกณฑมาตรฐาน รวมทั้งเพิม่ พื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
แผนฯ ๑๑ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแก (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม มุง
สรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน เพือ่ ใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคม แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพือ่ เขา สูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ อยางยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหาร และพลังงาน ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร ใหเขมแข็ง และสามารถใชประโยชนได
อยางยั่งยืน
(๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จสู่การเติ บโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั ่งยืน ใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถิน่ เปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลือ่ นสูการพัฒนาที่มี คุณภาพและยัง่ ยืน (๕) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศ ในภูมิภาคเพือ่ ความมั ่นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม มุงเชื่อมโยงมิติ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับ ประเทศในภูมภิ าคตางๆ บนพื้นฐานของ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ มีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ (๖) ยุทธศาสตร์การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ง่ แวดล้อมอย่างยั ่งยืน มุงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล ของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสว นรวมของชุมชนในการ
ดูแล รักษา และใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติ
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสุริยานุวตั ร
เพือ่ การพัฒนาประเทศ ซึ่งในอดีตเปนบานของมหาอํามาตยเอก พระยาสุริยานุวตั ร ผูมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรอันเกี่ยวเนือ่ งกับการพัฒนาประเทศไทยหลาย ประการ "พระยาสุรยิ านุวัตร" มีชวี ติ อยูใ นชวง
พ.ศ. ๒๔๐๕ – ๒๔๗๙ เปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกของประเทศไทย ผูเ ขียน "ทรัพยศาสตร" ตํารา
เศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย ที่แนวคิดการพัฒนาในตํารานี้ยังคงมีความทันสมัยและใชประโยชนไดจนถึง
ปจจุบัน

พระยาสุริยานุวตั รเป็ นผูร้ ิเริ่ มการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้ าหลายด้าน โดยมีผลงานที่สําคัญ
อาทิ เรียบเรียงหนังสือเรื่อง "ขนบธรรมเนียมราชการตางประเทศ" ถือเปนตํารากฎหมายและการปฏิบัติ
ระหวางประเทศเรือ่ งการทูตภาษาไทยเลมแรก และไดดําริทําโคดโทรเลขเพือ่ ใชในการทูตของไทยขึ้นเปน
ครั้งแรก ทานเปนผูหนึ่งที่เสนอใหตั้งธนาคารแหงชาติ และในขณะทีด่ ํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ไดปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากร โดยโอนกิจการฝนมาเปนของรัฐบาล ชวยใหรฐั บาลมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น ทานยังไดเปลี่ยนระบบเงินจาก "มาตราเงิน" เปน "มาตราทองคํา" คิดทําสตางคขึ้นใชแทนอัฐ อีกทั้ง
ั ญาระหวาง
เปนผูที่มีสวนสําคัญในการรักษาผืนแผนดินไทยไว โดยเปนผูมีบทบาทในการเจรจาเพือ่ ทําอนุสญ
ไทยกับฝรั่งเศส ใหฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี รวมถึงเปนผูห นึ่งในกลุมเสนาบดีที่ริเริ่มการสรางพระ
บรมรูปทรงมา รัชกาลที่ ๕

ต่อมาบ้านหลังนี้ ได้ใช้เป็ นที่ทาํ การของ สศช. ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๓ จนถึงปจจุบัน สํานักงานฯ ไดจัดทํา
"พิพธิ ภัณฑสรุ ิยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ" ขึ้น เพือ่ เปนแหลงเผยแพรเกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ภายในพิพธิ ภัณฑ
ประกอบดวย หองตางๆ รวม ๗ หอง โดยในแตละหองจัดแสดงดวยวีดิทัศน บอรด และคอมพิวเตอร
ทัชสกรีน ไดแก (๑) ห้องพระยาสุริยานุวตั ร ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร (๒)
ห้องประวัติตึกสุริยานุวตั ร แสดงประวัตอิ าคาร และเรื่องราวความสัมพันธที่เชือ่ มโยงกับภารกิจของ สศช.
และเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น ณ อาคารแหงนี้
(๓) ห้องแผนฯ ๑-๗ จัดแสดงเกี่ยวกับกรอบความคิดและกระบวนการจัดทําแผนฯ ๑-๑๐ สรุปแนวทางและ
ผลการพัฒนาในชวงแผนฯ ๑-๗ (๔) ห้องแผนฯ ๘-๑๐ นําเสนอขอมูลสรุปแนวทางและผลการพัฒนา
ประเทศในชวงแผนฯ ๘-๑๐ (๕) หอเกียรติ ยศ (Hall of Fame) แสดงภาพของผูนาํ องคกรตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ตลอดจนชีวประวัติและจนผลงานของแตละทาน (๖) ห้องเศรษฐกิ จพอเพียง จัดแสดงพระบรม
ราโชวาท นิยามความหมาย และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๗) หองบริการขอมูล
พิพิธภัณฑฯ
ภายหลังจากทอดพระเนตรพิ พิธภัณฑ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ฉายพระฉายาลักษณรว มกับคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ สศช. และเสวยพระกระยาหารค่ํา หลังจากนั้น จึง
เสด็จพระราชดําเนินกลับ
***********************************

