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 บทที่ 1 

แนวคดิเก่ียวกับรัฐ 
 

พัฒนาการและแนวคิด 

 

 การปกครองที่มีลักษณะเรียกว่า นครรัฐ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรีกโบราณ ก่อนคริสต

ศักราชประมาณ 300 – 500 ปี เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า นครรัฐที่ได้รับการยกย่องว่าย่ิงใหญ่ คือ 

เอเธนส์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการศึกษาของโลกในยุคโบราณ เป็นแหล่งกําเนิด

ของนักปราชญ์ที่มีช่ือเสียงหลายท่าน โดยเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์ ได้แก่ โซเครตีส เพลโต และอริส

โตเติล  

 โซเครตีส (Socrates) เป็นนักปราชญ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง “ปรัชญาการเมือง” 

มีความสนใจในเรื่องปรัชญา จริยศาสตร์ และวาทศิลป์ เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐ 

กฎหมาย ความยุติธรรม และคุณค่าทางจริยธรรมของความประพฤติต่าง ๆ ในสังคมโลก 

 เพลโต (Plato) เป็นลูกศิษย์ของโซเครติส เป็นนักปราชญ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง 

“ทฤษฎีการเมือง” เขาได้แสดงความคิดเห็นและเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรัฐ การปกครอง และ

การเมืองไว้มากมาย หนังสือเล่มที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานทางการเมืองและมีช่ือเสียงรู้จักกัน

แพร่หลาย คือ The Republic (อุตมรัฐ) เป็นหนังสือที่เขียนถึงเรื่องรัฐในอุดมคติว่า ต้องเป็นรัฐที่

สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกประการ มีการจัดระบบภายในอย่างดี เช่น ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม 

และการเมือง มีผู้ปกครองที่มีความรู้เป็นนักปราชญ์ที่เฉลียวฉลาด  

 อริสโตเติล (Aristotle) เป็นลูกศิษย์ของเพลโต เป็นนักปราชญ์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด

เป็นบิดาแห่ง “วิชารัฐศาสตร์” ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไว้หลายเล่ม เช่น The 

Constitution of Athens (รัฐธรรมนูญของกรุงเอเธนส์) The Politics (การเมือง) The Ethics 

(จริยธรรม) เป็นนักรัฐศาสตร์คนแรกที่ได้ริเริ่มการศึกษาของศาสตร์ทางด้านนี้ โดยใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ คือ การตรวจสอบและการสังเกตการณ์ เขาได้กล่าวว่า รัฐเป็นศูนย์รวมทางด้านการเมือง

มีอํานาจหรือที่เรียกว่าอํานาจในการปกครอง สามารถบังคับให้สมาชิกของสังคมนั้นประพฤติปฏิบัติ

ตามความต้องการของรัฐ  

 ในเวลาต่อมาเกิดลัทธิเทวสิทธ์ิ (The Divine Theory) มีความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก โดย

พระเจ้าได้ส่งตัวแทนมาปกครอง คือ กษัตริย์ ซึ่งประชาชนทุกคนต้องเคารพและเชื่อฟัง มิฉะนั้นจะถูก

พระเจ้าลงโทษ ทําให้กษัตริย์มีอํานาจเหนือดินแดนหรืออาณาบริเวณที่ครอบครอง จนกระทั่งในปี 
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ค.ศ.1688 และ ค.ศ.1789 ได้เกิดการปฏิวัติในอังกฤษและฝรั่งเศส ตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย ตามความคิดของจอห์น ล็อค (John Locke) และฌอง ฌาค รุสโซ 

(Jean Jacques Rousseau) ที่ว่าทุกคนมีอิสระเสรีภาพ มีเหตุมีผล มีหลักประกันในความมั่นคง

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต จึงได้รวมกันสร้างรัฐขึ้นและมอบอํานาจให้แก่ประมุขหรือรัฐบาลเป็น

ผู้ปกครอง ซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ถ้าปกครองไม่ดีทําผิดสัญญา ประชาชนมีสิทธิที่จะ

ปฏิวัติเพื่อเรียกอํานาจคืน รัฐตามความคิดของรุสโซจึงมีลักษณะเป็นแบบที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” 

โดยยึดหลักเจตนารมณ์ร่วมของประชาชน และเขาเห็นว่าอํานาจสูงสุดเป็นของปวงชน รัฐบาลเป็น

เพียงตัวแทน ซึ่งบางรัฐยังคงมีกษัตริย์เป็นประมุข บางรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข การใช้อํานาจ

ของรัฐบาลนี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) ของแมก เวเบอร์ (Max 

Weber) อย่างไรก็ตาม คาร์ล มาร์กซ์ซ์ (Karl Marx) มีความเห็นว่า รัฐที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นการ

กดขี่และเป็นเสมือนเครื่องมือของผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการเอารัดเอาเปรียบผู้อยู่ใต้การปกครอง 

โดยเฉพาะรัฐในระบบทุนนิยม มีการใช้อํานาจรัฐในการสร้างนโยบายสาธารณะและการออกกฎหมาย

เพื่อบีบบังคับคนชั้นตํ่า กรรมกรและชาวนา ให้ยอมกระทําตามเพื่อสร้างความร่ํารวยให้แก่ชนชั้น

นายทุน เขาจึงมีความเห็นว่าสังคมอุดมคติต้องไม่มีรัฐหรือปราศจากรัฐ โดยบทบาทของรัฐจะถูกแทนที่

ด้วยหน่วยงานอื่น ๆ ของสังคม (ดํารงค์  ฐานดี, 2538)  

 ดังนั้นการศึกษาเรื่องรัฐในระยะหลังจึงได้เปลี่ยนจุดสนใจมาเป็นการศึกษาการเมือง เนื่องจาก

นักรัฐศาสตร์เกิดความรู้สึกว่า การศึกษาเรื่องรัฐมีข้อจํากัดตรงที่มีการเน้นลักษณะทางกฎหมายและ

บทบาทของรัฐทางด้านการมีอํานาจสูงสุด การออกกฎหมาย ระเบียบ และการใช้อํานาจในการ

ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมมากเกินไป โดยเพิ่มความสําคัญของบุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคม

ในลักษณะที่สังคมอยู่เหนือรัฐ มิใช่รัฐอยู่เหนือสังคม รัฐจึงมีฐานะและบทบาทเพียงกําหนดกติกาและ

คอยทําหน้าที่เป็นกรรมการท่ามกลางการแข่งขัน การต่อรองและการแย่งชิงอํานาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 

ซึ่งดําเนินไปตามกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับนับถือ การเมืองจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกําหนด “ใครจะได้

อะไร เมื่อใด อย่างไร” ปัญหาหลักที่เราพบเห็นก็คือ ในสังคมที่ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับ

กติกาหรือกิจกรรมทางการเมืองว่าจะดําเนินไปได้อย่างมีระบบ ระเบียบ และสามารถลดความขัดแย้ง

กันได้อย่างไรนั้น มักจะมีการตกลงต่อรองกันอย่างสันติ มีความรุนแรงหรือมีการขู่ว่าจะใช้กําลัง ซึ่ง 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2535: 5) เห็นว่า การเมืองมี 2 ระดับหรือ 2 ขั้นตอน สังคมบางสังคมได้ผ่าน

ขั้นตอนหรือระดับแรกไปแล้ว อีกหลายสังคมยังเวียนว่ายอยู่ คือ ขั้นตอนของการแข่งขัน การขัดแย้ง 

การต่อสู้ด้ินรน เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของ

รัฐธรรมนูญบ่อย ๆ การมีรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การลักพาตัวหรือสังหารผู้นํา

ทางการเมือง การเดินขบวนประท้วงเพื่อกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในกติกาหลักทางการเมือง ซึ่ง
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ผู้เขียนเห็นว่ารัฐไทยยังวนเวียนอยู่อย่างที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้กล่าวไว้ เพียงแต่

ระยะเวลาของการปฏิวัติเริ่มห่างมากข้ึนกว่าในอดีต โดย 2 ครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 และ

เดือนกันยายน 2549 นอกจากนั้นยังคงมีการแย่งอํานาจระหว่างพรรคการเมือง จนนําไปสู่ความ

ขัดแย้ง มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน 

เช่นเดียวกับในอีกหลาย ๆ ประเทศ เช่น ปากีสถาน อียิปต์ ลิเบีย ฟิลิปปินส์  

ในขณะที่ เดวิด อีสตัส (David Easton) ได้พูดถึงการเมืองในฐานะที่เป็นกิจกรรมซึ่งมีพลวัตร

เป็นกระบวนการ มีปัจจัยป้อนเข้าสู่ระบบการเมืองและก่อให้เกิดผลในรูปของนโยบาย โดยมีผู้นําทาง

การเมืองเป็นผู้กระทําการในนามของรัฐด้วยการแสวงหาหนทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายของรัฐหรือ

สังคมโดยส่วนรวม โดยผ่านทางกลไกของรัฐ คือ ระบบราชการ ในยุคปัจจุบันได้มีการทบทวนใหม่

เกี่ยวกับปรัชญาและบทบาทของรัฐที่มีความสัมพันธ์กับสังคมและเศรษฐกิจ มีการพูดถึงการปรับ

โครงสร้างกลไกของรัฐ การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจของรัฐไปยังท้องถิ่น การขายหุ้น

รัฐวิสาหกิจให้แก่เอกชน (Privatization) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดบทบาทของรัฐลง โดยปล่อยให้เป็นไป

ตามกลไกของตลาด ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีนภายหลังยุคของเหมา เจ๋อ ตุง 

โดยเต้ิง เสี่ยว ผิง และนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีน ได้เปลี่ยนจุดเน้นจากการที่รัฐเป็นผู้จัดการและ

การวางแผนส่วนรวมมาเป็นผู้ส่งเสริมให้เป็นไปตามกลไกและพลังของการตลาดแทน ซึ่งในประเทศ

ไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

 สําหรับพัฒนาการเรื่องรัฐในดินแดนไทย จากวิชาประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาได้

เริ่มต้นในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 รัฐต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รัฐสุโขทัย รัฐอโยธยา รัฐสุพรรณภูมิ รัฐ

หริภุญชัย รัฐล้านนา รัฐล้านช้าง และรัฐนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนั้นไม่มีรัฐใดเป็นศูนย์กลางของ

ดินแดนไทยทั้งหมด แต่รัฐสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มีความสําคัญในฐานะรัฐผู้นํา 

ต่อมาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 รัฐอโยธยาหรืออาณาจักรอยุธยาได้เริ่มมีความสําคัญและกลายเป็น

ศูนย์กลางเป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี (ปิยนาถ บุญนาค และวราภรณ์ วิวชัยภักด์ิ, 2547: 1) 

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2310 อยุธยาก็ได้ถูกพม่าตีแตก และในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ได้ต้ังกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางแทน และท้ายที่สุดสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ได้ย้ายมาสร้างกรุง

รัตนโกสินทร์ให้เป็นศูนย์กลางของรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน การปกครองในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอํานาจเด็ดขาดทางการเมือง อยู่เหนือกฎหมาย 

เป็นเจ้าชีวิตหรือสมมุติเทพ ซึ่งเรียกการปกครองในลักษณะนี้ว่า สมบูรณาญาสิทธิราชย์  

 การพัฒนาคนในระยะแรกของรัฐไทยได้อาศัยวัดและพระเป็นผู้นําการสอน ต่อมาใช้กลไก

ของรัฐโดยตรงในการสร้างความรู้สึกสํานึกยอมรับอํานาจจากศูนย์กลาง กลไกหลักของรัฐ คือ กองทัพ
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และระบบราชการ พิจารณาในแง่นี้ ก็คือ ระบบการศึกษาที่จัดขึ้นในโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อปี 

พ.ศ.2430 และโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้าง 

“ข้าราชการที่ดี” ในขณะที่ได้มีการขยายการศึกษาไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อการสร้าง “พลเมืองที่ดี” ของ

ประเทศ ระบบการศึกษาจึงมีหลักสูตรกลางและมีระบบการสอนในโรงเรียนที่ควบคุมโดยรัฐเป็นส่วน

สําคัญของการควบคุมอุดมการณ์ที่ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการควบคุมทางสังคมในการใช้อํานาจ

บังคับ จนในสมัยรัชกาลที่ 6 กลไกด้านอุดมการณ์ได้เริ่มถูกท้าทายมากขึ้น ผู้ที่เป็นข้าราชการและ

พ่อค้าซึ่งได้รับการศึกษาต่างได้รับข้อมูลข่าวสารและทัศนะที่เป็นการวิจารณ์การปฏิบัติงานของกลไก

ของรัฐหรือการนินทาพระเจ้าแผ่นดิน จนเป็นพื้นฐานสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น

แบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ประกอบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยได้

ก่อให้เกิดวิกฤตหลาย ๆ ด้านของรัฐพร้อม ๆ กันไป ซึ่งที่สําคัญ ได้แก่ ความไม่สามารถของรัฐและ

รัฐบาลที่จะจรรโลงและรักษาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกของรัฐ การลดต่ําของอํานาจบารมีที่เคยมีมาแต่

เดิม เพราะหมดทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อความเชื่อในบุญญาธิการของสถาบันนี้ในการ

บําบัดทุกข์บํารุงสุขประชาชน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กล่าวแก่

คณะทหารเกี่ยวกับปัญหาที่รัฐบาลเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมาถึงสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลต้องดําเนิน

มาตรการตัดทอนรายจ่าย รวมทั้งยกเลิกตําแหน่งบางตําแหน่งที่ทําให้ข้าราชการต้องออกจากราชการ

ไป พระองค์ทรงยอมรับว่าสถานการณ์ที่ดํารงอยู่นั้นอยู่เหนืออํานาจที่จะทําอะไรได้ ซึ่งในตอนหนึ่งได้

ดํารัสว่า “...เราไม่สามารถคาดการณ์หรือเดาได้ว่าอังกฤษได้ตกลงใจที่จะออกมาตรฐานทองคํา เพราะ

เราไม่ใช่เทวดาหรือหมอดู...” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535: 230) จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในไทยนั้น เกิดขึ้นเหมือนกับ

ในรัฐอื่น ๆ ทั่วโลก เพียงแต่ของไทยเรามิได้เกิดความสูญเสียในเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชน

เหมือนกับในประเทศอื่น ๆ  

 

ความหมายของรัฐ 

 

 คําว่า รัฐ (State) เป็นที่รู้จักกันมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มี

ผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ (สุพจน์  รัศมิทัต, 2546: 10) 

 อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า รัฐเป็นสังคมสูงสุด ได้รวบรวมเอาสังคมทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะบรรลุความดีงามขั้นสูงสุด ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถประสบความสุขและความสมบูรณ์สุด

ยอดได้หากปราศจากรัฐ 
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 ชิเซโร กล่าวว่า รัฐเป็นประชาคมทางจิตใจ ทุกคนเป็นเจ้าของรัฐโดยเท่าเทียมกันและอยู่

ภายใต้กฎหมายเดียวกัน เขาเรียกรัฐว่า เร โปพูลิ (Res Populi) ซึ่งหมายความว่า กิจการของ

ประชาชน เพื่อเน้นว่า รัฐเป็นสมบัติร่วมกันของทุกคน สมาชิกที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นได้รับผลประโยชน์

จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรัฐที่ดีจะต้องให้มีรัฐบาลที่ยุติธรรม  

 ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้รวบรวมความหมายของคําว่ารัฐ โดยที่สํานักมาร์กซ์ซิสต์ (Marxism) 

เห็นว่า รัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามใจชอบ โรเจอร์ เบนจามิน 

(Roger Benjamin) และเรมอนด์ ดูวอล (Raymond Duwall) ให้ความหมายของรัฐไว้ 4 แนว คือ  

 1. รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล หมายความถึง กลุ่มบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจในการตัดสินใจ

ในสังคมการเมอืง 

 2. รัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการหรือเครื่องมือทางการบริหารที่เป็นปึกแผ่น และเป็น

ระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน 

 3. รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง 

 4. รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ 

 เจ พี เน็ตเทลิ (J.P.Nettle) กล่าวว่า  

 1. รัฐ หมายถึง องค์กรที่รวมศูนย์การทําหน้าที่และโครงสร้างไว้เพื่อที่จะปฏิบัติการได้อย่าง

ทั่วด้าน เป็นแนวคิดด้ังเดิมที่เน้นเรื่องอํานาจอธิปไตยและรัฐอธิปไตย กล่าวคือ รัฐมีฐานะสูงกว่า

องค์กรอื่น ๆ ในสังคม อํานาจของรัฐเป็นอํานาจตามกฎหมาย แนวคิดนี้จึงเชื่อมโยงรัฐกับกฎหมาย 

ระบบราชการ และรัฐบาล 

 2. รัฐในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การที่รัฐมีอิสระใน

การดําเนินกิจการต่าง ๆ กับรัฐอื่น ๆ ซึ่งหากรัฐมีอิสระในการดําเนินกิจการระหว่างประเทศสูงก็จะมี

ความเป็นรัฐ (Stateness) สูง 

 3. รัฐในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีลักษณะเด่น

เฉพาะตัว 

 4. รัฐในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม-วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีวิวัฒนาการ ซึ่งคิดว่ารัฐ

กับชาติเป็นเรื่องเดียวกัน  

 นิคอส พอลเลนซัส (Nicos Poulantzas) เห็นว่า รัฐ เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบชนชั้น

และกระบวนการใช้อํานาจผ่านทางสถาบันต่าง ๆ เช่น รัฐบาล ศาล และตํารวจ 

 เฟรนซ์ ออฟเฟนไฮเมอร์ (Franz Oppenheimer) มีความเห็นว่า รัฐ เป็นองค์กรของการใช้

วิธีการทางการเมืองซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อวิธีการทางเศรษฐกิจได้สร้างสิ่งของขึ้นมามากพอสําหรับสนอง
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ความต้องการของคนเราแล้วจนถึงขั้นที่สิ่งของเหล่านั้นอาจถูกแย่งชิงปล้นไปได้ด้วยการรุกราน ดังจะ

เห็นได้ว่า ในระยะแรกรัฐและอํานาจมีพ้ืนฐานอยู่บนการมีกําลังเหนือกว่า โดยผู้ใช้อํานาจมีการ

ปฏิบัติการ 4 อย่าง คือ การทําสงคราม การสร้างรัฐ การปกป้องคุ้มครอง และการดูดซับทรัพยากร

จากสังคม ดังนั้นหน้าที่ พ้ืนฐานที่สําคัญของรัฐ คือ การป้องกันภัย เพื่อมิให้ผู้มีอํานาจรัฐอื่นมา

ปล้นสะดมทรัพย์สินและกําลังคนไป 

 สรุปความหมายได้ว่า รัฐมักจะเน้นถึงความผูกพันธ์ทางการเมือง อันหมายถึง การที่

ประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองอย่างเดียวกัน มีอธิปไตยเดียวกัน รวมทั้งมีเอกราชเต็มที่ในฐานะที่

เป็นรัฐ ส่วนคําว่าประเทศนั้นมักจะเน้นเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น เขตแดน ทรัพยากร เป็นต้น 

(สุพจน์ รัศมิทัต, 2546 : 11) ในส่วนของผู้เขียนคิดว่า รัฐในอดีตก็คือประเทศในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่ง

ประกอบด้วย ประชากรที่มีเชื้อชาติเผ่าพันธ์ุ มีภาษา มีเขตแดน มีผู้ปกครอง และมีอํานาจในการ

ปกครองเขตแดนหรือดินแดนนั้น  

 

องค์ประกอบและหน้าที่ของรัฐ 

 

 องค์ประกอบสําคัญของรัฐที่นักรัฐศาสตร์กล่าวไว้โดยทั่วไป มีอยู่ 4 ประการ คือ (ชัยอนันต์ 

สมุทวาณิช, 2535) 

 1. ประชากร (Population) รัฐทุกรัฐควรมีประชากรจํานวนมากพอสมควรที่จะทําให้รัฐ

ดํารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง และไม่ว่ารัฐจะมีขนาดเท่าใดก็ตามไม่ควรมีประชากรมากเกินไปจนล้น

อาณาเขตหรือมากเกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ 

 2. ดินแดน (Territory) รัฐต้องมีอาณาเขตที่แน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่าต้องมีขนาด

เท่าใดจึงจะถือเป็นรัฐได้ ดินแดนนี้ประกอบด้วย พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา และท้องฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดิน โดยปกติ

อาณาเขตทางทะเลจะถือเกณฑ์อยู่ห่างจากชายฝั่ง 12 ไมล์ทะเล เป็นเขตปกครอง และห่างจากชายฝั่ง 

200 ไมล์ทะเล เป็นเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 

 3. รัฐบาล (Government) รัฐต้องมีรัฐบาลสําหรับปกครองประชาชน เป็นผู้ใช้อํานาจ

อธิปไตยอันเป็นอํานาจสูงสุดของรัฐ ในการดําเนินกิจกรรมของรัฐในนามของประชาชน โดยการ

นําเสนอนโยบายและดําเนินนโยบายที่ต้องกระทําเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในรัฐ 

ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของพลเมืองและป้องกันการรุกรานจากรัฐอื่น 

 4. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นอํานาจสูงสุดในการปกครอง ประกอบด้วย อํานาจ

นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อาจมีการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปยังท้องถิ่น
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ได้เพื่อความสะดวกในการปกครอง นอกจากนั้นต้องเป็นอิสระปราศจากการควบคุมของรัฐอื่น ๆ ใน

การที่จะดําเนินการบริหารหรือกําหนดนโยบาย 

อย่างไรก็ตาม รัฐทุกรัฐจะมีรัฐบาลเป็นศูนย์รวมอํานาจและเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐในการ

ทําหน้าที่หลัก 3 ด้าน คือ  

 1. การรักษาความมั่นคง 

 2. การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการให้ความยุติธรรม 

 3. การให้สวัสดิการทางสังคม 

 

รูปแบบของรัฐ 

 

 ระบอบการปกครอง   

 พฤทธิสาณ ชุมพล (2540) ได้สรุปรูปแบบการปกครองเอาไว้ 2 ระบอบใหญ่ ๆ คือ การ

ปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

 1. การปกครองระบอบเผด็จการ อํานาจในการสร้างและกําหนดนโยบาย มีลักษณะรวม

ศูนย์อยู่ที่บุคคล คณะทหาร ข้าราชการ หรือผู้นําพรรค มี 2 แบบย่อย ได้แก่ 

 1) เผด็จการแบบอํานาจนิยม (Authoritarian) อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ปกครองเพียง

คนเดียว เช่น พระมหากษัตริย์ 

 2) เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarian) อํานาจอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคเดียวหรือกลุ่ม

เดียว เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เกาหลีเหนือ สหภาพโซเวียตเดิม เผด็จการทหารในพม่า 

 2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้ง

การพูด การเขียน การร้องเรียน การชุมนุม ตลอดจนการได้รับความคุ้มครองในความยุติธรรมจากศาล

แบ่งออกเป็น 2 แบบย่อย ได้แก่ 

 1) ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracies) ฝ่ายบริหารได้รับการ

เลือกให้ดํารงตําแหน่งจากฝ่ายรัฐสภา ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายรัฐสภามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย 

หรืออาจมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น สิงคโปร์ 

 2) ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Democratic Presidential) ฝ่ายบริหารได้รับการ

เลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย เช่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย 
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 ระบบพรรคการเมือง  

 ระบบพรรคการเมืองแบ่งได้เช่นเดียวกับระบอบการปกครอง คือ ระบบพรรคแบบเผด็จการ

กับแบบประชาธิปไตย ดังนี้ (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2540) 

 1. ระบบพรรคการเมืองแบบเผด็จการ มีระบบพรรคการเมืองประเภทที่กติกาทางการเมือง

ไม่เปิดให้มีการแข่งขัน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ  

 1) ระบบพรรคเดียวหรือเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ มีความเป็นอํานาจนิยมสูงมีพรรค

การเมืองพรรคเดียวเป็นรัฐบาลตลอดกาล นโยบายจะถูกกําหนดโดยผู้นําระดับสูงของพรรค เช่น 

พรรคคอมมิวนิสต์ในจีนหรือในสหภาพโซเวียต ระบบพรรคเดียวนี้ไม่จําเป็นต้องมีอุดมการณ์

คอมมิวนิสต์อาจครอบงําโดยทหาร เช่น พม่าหรืออียิปต์  

 2) ระบบพรรคหลักครอบงําหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบ Corporatist มีลักษณะความ

เป็นอํานาจนิยมเช่นกันแต่อ่อนกว่า โดยให้มีพรรครองอื่น ๆ ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ท้าทายอํานาจ

ครอบงําของพรรคหลักในการปกครอง เช่น อินโดนีเซียในสมัยของประธานาธิบดีซูฮาร์โต หรือ

ยูโกสลาเวีย 

 2. ระบบพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตย มีระบบพรรคการเมืองที่เปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขันระหว่างพรรค แบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ 

 1) ระบบพรรคหลัก มีพรรคการเมืองเดียวที่ชนะการแข่งขันหรือการเลือกต้ังมาโดยตลอด 

สามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลได้เป็นส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นในประเทศที่เพิ่งจะได้รับการปลดปล่อยจากการ

เป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก เช่น พรรคคองเกรสในอินเดีย 

 2) ระบบสองพรรค มีพรรคการเมืองสําคัญ ๆ อยู่ 2 พรรคเท่านั้น ที่สามารถชนะการ

เลือกต้ังสับเปลี่ยนกันดํารงอํานาจในการปกครองประเทศอยู่เป็นประจํา โดยท่ีพรรคทั้งสองมี

อุดมการณ์ไม่ขัดแย้งกันมากนัก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

 3) ระบบหลายพรรค มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีอุดมการณ์เป็นกลาง ๆ ไม่มีพรรคใด

สามารถได้เสียงข้างมากเด็ดขาด รูปแบบรัฐบาลจึงต้องเป็นรัฐบาลผสม 2 พรรคขึ้นไป เช่น เยอรมนี 

เบลเยี่ยม สวีเดน เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศไทย 

 4) ระบบหลายพรรคสุดโด่ง มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีอุดมการณ์หรือนโยบาย

แตกต่างกันมากเป็นขั้วแห่งความคิด มีทั้งพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์ (ซ้ายจัด) 

และอนุรักษ์นิยมแบบฟาสซิสต์ (ขวาจัด) ทําให้มีการแข่งขัน ก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายและ

ป่ันป่วนต่อระบบ บางพรรคการเมืองมีสถาบันศาสนาครอบงําหรือมีอิทธิพลอยู่เหนือ เช่น อิตาลีและ

ชิลีในอดีต 
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 5) ระบบหลายพรรคที่ไม่เชื่อมโยงกัน มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีวัฒนธรรมทาง

การเมืองแตกเป็นเสี่ยง ๆ ประชาชนมีหลายเผ่าพันธ์ุ มีความแตกต่างในชีวิตอยู่มาก ซึ่งไม่เอื้อให้การ

ปกครองมีเสถียรภาพได้ มักเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาที่ไม่ถูกปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร 

 ในส่วนของประเทศไทยนั้น ระบบพรรคการเมืองภายหลังที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย ในช่วงแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ไม่มีพรรคการเมือง การแข่งขันทางการเมืองเป็นไประหว่างกลุ่มบุคคลในคณะราษฎร์ จนในที่สุดกลุ่ม

ทหารมีอิทธิพลเหนือกลุ่มพลเรือน การปกครองส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการปกครองแบบเผด็จการ

เพราะมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารบ่อยครั้ง โดยมีข้าราชการทหารเป็นแกนนําทั้งรัฐมนตรีและสมาชิก

รัฐสภา อาจเรียกว่า รัฐข้าราชการหรืออํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) กองทัพหรือทหาร

อาศัยทรัพยากรทางอาวุธยุทโธปกรณ์และการบังคับเป็นฐานอํานาจในการเข้าปกครองประเทศ 

ลักษณะการจัดองค์กรมีลักษณะเป็นการบังคับบัญชาตามลําดับช้ันอย่างเคร่งครัด เป็นการออกคําสั่ง

จากระดับสูงสู่ระดับล่าง โดยการขู่บังคับว่าจะลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นองค์กรที่ไม่เหมาะแก่

การกลั่นกรองผลประโยชน์ของกลุ่มชนสําคัญ ๆ ให้รวมพลังมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจได้ ในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มทหารลดบทบาทลงตามสถานการณ์ พรรคการเมืองที่จัดต้ังขึ้นในช่วงนี้ จึง

เป็นระบบหลายพรรคที่มีลักษณะของการสนับสนุนตัวบุคคลมากกว่าที่จะสนับสนุนจากมวลชน ต่อมา

กลุ่มทหารนําโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ต้ังพรรคการเมืองและเข้ามาบริหารประเทศ แต่ได้ถูก

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทําการรัฐประหารและดําเนินการปกครองในแบบเผด็จการ ยกเลิกและห้าม

การเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง ครั้นถึงสมัยรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอม กิตติขจร ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2514 ได้มีการเดินขบวนประท้วงของมวลชนนําโดยนิสิตนักศึกษา การต้ังพรรคการเมือง

หลังเหตุการณ์ในช่วงนี้จึงเป็นระบบหลายพรรคแบบสุดโด่งที่มีความแตกต่างในอุดมการณ์ซึ่งยากที่จะ

ติดต่อสัมพันธ์ประสานกันได้ จึงเป็นเหตุให้กลุ่มทหารยึดอํานาจอีกครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2519 

ระบบพรรคการเมืองหลังจากเหตุการณ์นี้จนถึงก่อนการปฏิรูปการเมือง พ.ศ.2540 จึงเป็นระบบหลาย

พรรคที่มีแนวนโยบายกลาง ๆ และไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลจึงต้อง

เป็นรัฐบาลผสม (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2540) จนกระทั่งการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 

ผลปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้คะแนนเสียงมากที่สุด สามารถ

จัดต้ังรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียว นับว่าเป็นครั้งแรกในระบบการเมืองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ซึ่งหากมีแนวโน้มในลักษณะเช่นนี้ ผู้เขียนคิดว่าอาจเป็นระบบพรรคการเมืองแบบพรรคหลัก

ครอบงําที่มีความเป็นอํานาจนิยมสูง โดยที่พรรคการเมืองอื่นไม่สามารถท้าทายอํานาจในการปกครอง

ได้ ซึ่งก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ท้ายที่สุดรัฐบาลก็ถูกรัฐประหารไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 

พ.ศ.2549 ระบบหลายพรรคยังคงเป็นแบบหลายพรรคที่มีอุดมการณ์เป็นกลาง ๆ ไม่มีพรรคใด
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สามารถใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด รูปแบบรัฐบาลจึงเป็นรัฐบาลผสมที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ร่วมกันลงตัวแบบไทย ๆ ที่เรียกว่า “ไม่มีศัตรูหรือมิตรแท้ทางการเมือง” 

 รัฐแบบทุนนิยม 

 ก่อนที่ลัทธิทุนนิยมจะเกิดขึ้นในตอนเหนือของประเทศอิตาลี สังคมยุโรปผ่านการดําเนินชีวิต

แบบคอมมิวนิสต์ที่ทุกคนแบ่งสรรกันใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน มาเป็นสังคมทาสที่มีนายทาสเป็น

ผู้ควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด และมาเป็นสังคมแบบเจ้าขุนมูลนายหรือฟิวดัล (Feudal) โดยเจ้าผู้

ครองนครเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด แล้วจัดสรรให้กับข้าทาสบริวารทําการเพาะปลูกบนที่ดินตามที่

กําหนด ผลผลิตจะส่งให้แก่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าผู้ครองนคร จนกระทั่งในคริสศตวรรษที่ 16 ข้าทาส

บริวารไม่ยอมอยู่ใต้อํานาจเจ้าของที่ดินอีกต่อไป พวกชาวนาต่างอพยพเข้าไปทํางานในเมือง เพื่อ

ประกอบอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรม มีการซื้อขายสินค้าด้วยเงินตราแทนการแลกเปลี่ยนสินค้า

เช่นในอดีต การค้าขายได้ทวีจํานวนและมูลค่ามากขึ้น ทําให้คนในยุโรปเริ่มคํานึงถึงผลกําไรและการ

สะสมทุนที่ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของลัทธิทุนนิยม ต่อมาได้ขยายตัวไปยังบริเวณอื่น ๆ ของทวีปด้วย

การใช้เงินทุนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพื่อให้มีการสะสมทุนเพิ่มมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทําให้เกิดลัทธิ

ทุนนิยมและมีวิถีการผลิตแบบทุนนิยมในที่สุด ในระยะต่อมาศูนย์กลางของทุนนิยมได้ย้ายไปอยู่ที่

ยุโรปตะวันตกโดยมีอังกฤษเป็นผู้นํา และอังกฤษได้เข้าครอบครองส่วนต่าง ๆ ของโลก มีการนําเอาวิถี

การผลิตแบบทุนนิยมไปไว้ในอาณานิคม ทําให้ลัทธิทุนนิยมขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว จนเลนิน (Lenin) 

ชาวโซเวียต ได้กล่าวในตอนปลายคริสศตวรรษที่ 19 ว่าลัทธิทุนนิยมได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดและกลายเป็น

ลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งประกอบด้วยการผูกขาด 4 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การผูกขาดการผลิต 

โดยความสามารถในการผลิตสูงสุดอยู่ในยุโรปตะวันตก ประการที่สอง มีการยึดและฉกฉวยเอาวัตถุดิบ

จากดินแดนด้อยพัฒนาทั่วโลกด้วยการยึดครองเป็นอาณานิคม ประการที่สาม มีการผูกขาดทางด้าน

การเงิน โดยธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ และประการที่สี่ เกิดลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นเพื่อขยาย

ตลาดให้แก่สินค้าและอุตสาหกรรม (ดํารงค์ ฐานดี, 2538) 

 ดํารงค์ ฐานดี (2538) ได้กล่าวถึงนักวิชาการที่สนใจศึกษารัฐในระบบทุนนิยม มี 2 กลุ่ม คือ  

 1. กลุ่มพหุนิยม (Pluralism) นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้แก่ จอห์น ล๊อค เขาเชื่อว่า รัฐในระบบ

ทุนนิยม หมายถึง สถาบันที่เป็นกลางซึ่งให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกของสังคมทุกกลุ่มทุกเหล่า 

สถาบันที่เรียกว่ารัฐนี้จะธํารงอํานาจ 3 ประการ ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อํานาจ

ดังกล่าวเป็นกลไกสําคัญที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือชี้นําให้สมาชิกปฏิบัติตาม นั่นคือ สิทธิและหน้าที่ของ

ความเป็นพลเมือง โดยต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า สมาชิกของทุกสังคมมีสิทธิเสรีภาพและอํานาจทางการ

เมืองเท่าเทียมกัน ด้วยการเลือกผู้แทนจากพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบและมีอุดมการณ์ทางการเมือง
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ตรงกันไปปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา ซึ่งพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะรณรงค์ให้ประชาชนเลือกสมาชิก

พรรคของตนให้มากที่สุด เพื่อจะได้คุมเสียงข้างมากในรัฐสภาและจัดต้ังรัฐบาลบริหารประเทศตาม

นโยบายของพรรค นักวิชาการกลุ่มนี้จึงมีทัศนะว่า รัฐกับรัฐบาลคือสิ่งเดียวกัน รัฐบาลเป็นสถาบันที่

เป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน รัฐหรือรัฐบาล จะมีอิสระหรือ

อํานาจในตัวเองที่คอยปกป้องและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่คนทั้งประเทศ เพราะรัฐเป็นตัวแทนของ

ประชาชนโดยผ่านการเลือกต้ัง 

 2. กลุ่มวิพากษ์ (Critical Perspective) นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้แก่ เฮเกล (Hegel) คาร์ล 

มาร์กซ์ (Karl Marx) เขาได้กล่าวว่า รัฐ หมายถึง เวทีของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นที่จะเข้าไปควบคุม

อํานาจของรัฐและใช้อํานาจให้เกิดประโยชน์แก่ชนชั้นของตนให้มากที่สุด พวกเขาได้วิจารณ์ว่าชนชั้นที่

เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือพวกชนชั้นนายทุนมักจะมีอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

สมาชิกชนชั้นสูงจะกุมอํานาจทางการเมืองไว้ตลอดเวลา ส่วนชนชั้นตํ่าจะเป็นเพียงผู้ขายแรงงานเพื่อ

เลี้ยงชีพไปวันหนึ่ง ๆ และจะถูกบังคับให้ไปใช้สิทธ์ิเลือกคนชนชั้นสูงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทําหน้าที่ปกครอง

ประเทศ ซึ่งพวกชนชั้นสูงมักจะต้องการผูกขาดอํานาจและใช้อํานาจเพื่อการสะสมทุนให้มากย่ิงขึ้น

ดังนั้นนักวิชาการนี้จึงสรุปว่า รัฐมีความหมายกว้างกว่าคําว่า รัฐบาล รัฐเป็นเสมือนเวทีของการต่อสู้

ระหว่างชนชั้นเพื่อแย่งชิงอํานาจของรัฐไว้ในความครอบครอง โดยรัฐประกอบด้วยองค์กรทางการ

เมือง เช่น รัฐสภา พรรคการเมือง มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ ส่วนนักวิชาการกลุ่มวิพากษ์รุ่นใหม่ เช่น 

พอล สวีชี (Paul Sweezy) ราฟ มิลิแบนด์ (Ralph Miliband) ได้กล่าวเสริมอีกว่า รัฐเป็นเครื่องมือ

ของอํานาจ โดยชนชั้นสูงได้รวบอํานาจของรัฐไว้ในมือและใช้อํานาจนั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชนชั้น

ของตน 

 แนวคิดของกลุ่มพหุนิยมในความคิดของผู้เขียนนั้น ยังดูเหมือนจะเป็นอุดมคติสําหรับการ

เมืองไทย นักการเมืองไทยและพรรคการเมืองยังขาดจุดยืนและอุดมการณ์ที่ชัดเจน นโยบายก็มักจะมี

ลักษณะที่เรียกว่า ประชานิยม ส่วนแนวคิดของกลุ่มวิพากษ์ดูเหมือนจะตรงมากกว่า ซึ่งนักการเมือง

พยายามจะใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของตนมากกว่าของรัฐ มีข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าจะมีวัยวุฒิมาก 

(แก่) แต่ก็ยังต้องการที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีอยู่ เพราะอะไร อาจเข้าทํานอง

ที่ว่า ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้นั่นเอง การเมืองไทยต้องการคนที่เสียสละทุ่มเท ดังนั้นจึงควรมีร่างกายที่

แข็งแรง ไม่แพ้เรื่องการมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาที่ดี มีสติปัญญาและมีมันสมองมาบริหาร

ประเทศ 

 นอกจากนี้ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2535) ยังได้กล่าวถึงเรื่องการขยายตัวของรัฐทุนนิยม มี

ลักษณะที่สําคัญ 5 ด้าน คือ  
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 1. มีการขยายตัวด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้

จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม

สหประชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ

ธนาคารโลก (World Bank) เป็นต้น 

 2. มีการขยายตัวของรัฐเข้าไปแทรกแซงในเศรษฐกิจชนบทมากขึ้น ภายใต้ความพยายามใน

การพัฒนาเกษตรกรรมและสร้างภาวะพึ่งตนเองในการผลติอาหาร ตลอดจนมีโครงการพัฒนาชนบท 

การขยายไฟฟ้าและประปาไปสู่ชนบท 

 3. การจัดต้ังและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้า แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้กลับ

ต้องตกอยู่ในภาวะพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากตะวันตก และมีข้อจํากัดทางการตลาดต่างประเทศ ทํา

ให้รัฐไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่ 

 4. มีการจัดต้ังสถาบันระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาความล้าหลังทางเศรษฐกิจ โดยทําหน้าที่

ควบคุมระบบการตลาดและระบบการเงิน ช้ีนําและควบคุมการลงทุนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ควบคุมค่าจ้าง ราคาตลาดและระบบการเงิน ภายใต้บริการทางสังคม เช่น การศึกษา

และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการค้าระหว่างประเทศ 

 5. มีการขยายตัวในการถือครองทรัพย์สิน โดยรัฐมีความพยายามที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการ

ผลิตมากขึ้น เช่น การก่อต้ังรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการขยายตัวในการครอบครองทรัพย์สินของรัฐมีเกิดขึ้น

ควบคู่ไปกับการพัฒนาและการขยายตัวของการทหาร การขยายตัวของระบบราชการและการสร้างมิติ

ด้านอุดมการณ์ให้กับกิจการด้านต่าง ๆ ที่รัฐเข้าไปจัดทํา 

 เขายังได้กล่าวอีกว่า รัฐทุนนิยมจะทําหน้าที่สําคัญ 2 ประการ คือ  

 1. ส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุน โดยมีระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบขององค์กรอํานาจทางการเมือง 

 2. สร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบ โดยพยายามลดความขัดแย้งทางชนชั้นหรือป้องกันมิให้

ความขัดแย้งทางชนชั้นมีความรุนแรงมากนัก เพื่อที่จะรักษาโครงสร้างหลักของระบอบทุนนิยมเอาไว้ 

 เจมส์ โอ คอนเนอร์ (James O’Conner) (อ้างใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535: 85) ได้กล่าว

ว่า รัฐทุนนิยมต้องพยายามจะทําหน้าที่ที่ขัดแย้งกัน 2 ประการ คือ การสะสมทุนกับการสร้าง

ความชอบธรรม ในการนี้รัฐพยายามสนับสนุนการสะสมทุนของเอกชน ในขณะที่ต้องพยายามรักษา

ความสงบสุขและสมานฉันท์ของสังคมไปด้วย ผู้เขียนคิดว่าในกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทย รัฐ

พยายามรักษาความสงบภายในรัฐจากการก่อเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา 
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ปัตตานี นราธิวาส และพยายามสร้างความชอบธรรม ได้แก่ การปราบปราม การบริหารความไม่พึง

พอใจในสังคม อาทิ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล หวยใต้ดิน แหล่งค้าขายยาเสพติด ดังนั้นงบประมาณ

ของรัฐจึงมีบทบาทในการธํารงความสมานฉันท์ทางสังคม รายจ่ายของรัฐจึงเอื้ออํานวยให้นายทุน

เอกชนสามารถสะสมทุนได้ เช่น รายจ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย (ตํารวจ) และสวัสดิการ 

 รัฐแบบทุนนิยมพึ่งพา 

 เบอร์ช เบอร์เบอรูกลู (Berch Berberuglu) และเจมส์ เพทรัส (James Petras) (อ้างใน 

ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 101) ได้ต้ังสมมติฐานว่า ชนชั้นปกครองทั้งในและนอกประเทศได้ทําการควบคุม

รัฐที่กําลังพัฒนาใช้และเร่งพัฒนาทุนนิยม เพื่อให้เกิดการสะสมทุนและความมั่งคั่งในเมืองและส่งผ่าน

ความมั่งคั่งไปยังรัฐศูนย์กลาง โดย  

 1. รัฐทุนนิยมพ่ึงพาเป็นรัฐอ่อนแอและต้องพึ่งพารัฐศูนย์กลางตลอดเวลา ใช้อํานาจในการ

ตัดสินใจ สร้างนโยบายและดําเนินการตามนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกของสังคมตนเอง 

และไม่สามารถปกป้องสมาชิกชนชั้นตํ่าให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายการกระจายรายได้ หรือ

นโยบายปฏิรูปที่ดินได้ 

 2. รัฐเป็นเพียงเครื่องมือของชนชั้นนายทุนหรือชนชั้นปกครองทั้งในและนอกประเทศ คนใน

ชนชั้นนี้ได้ยึดอํานาจของรัฐและใช้รัฐให้ดําเนินการ เช่น สร้างนโยบาย การดําเนินตามนโยบาย การ

ออกกฎหมาย และการบีบบังคับให้เป็นไปตามความต้องการและผลประโยชน์ของชนชั้นสูง 

 3. อิทธิพลของรัฐศูนย์กลางมีอยู่เหนือรัฐบริวารเกือบทุกด้าน การครอบงําจากรัฐศูนย์กลาง

เป็นเสมือนการตกเป็นอาณานิคมยุคใหม่ นายทุนต่างชาติร่วมมือกับชนชั้นสูงในประเทศในรูปของ

ไตรภาคีทําการฉกฉวยเอาผลประโยชน์และความมั่งคั่งไปจากรัฐบริวาร ทําให้เกิดช่องว่างของรายได้

ระหว่างชนชั้นปกครองกับชนช้ันตํ่าหรือชาวนาและกรรมกร ซึ่งชนชั้นปกครองมีจํานวนน้อยแต่เป็น

เจ้าของทรัพย์สินมากกว่าร้อยละ 70 ของประเทศ นอกจากนี้ชนชั้นปกครองยังปกป้องสถานภาพและ

อํานาจของตนด้วยการบีบบังคับคนในสังคมด้วยกฎหมายและการทหาร โดยการยึดอํานาจหรือการ

ประกาศกฎอัยการศึกอยู่เสมอ โดยอ้างถึงความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศเอาไว้ 

 ฮัมส่า อลาวี (Hamza Alavi) และนอร่า แฮมมิวตัน (Nora Hamilton) (อ้างใน ดํารงค์  

ฐานดี, 2538) ได้ยํ้าว่า รัฐทุนนิยมพ่ึงพามิได้ปกครองโดยชนชั้นสูงเพียงกลุ่มเดียวและคนชั้นสูงเหล่านี้

มิได้รวบอํานาจไว้ได้ตลอดไป รัฐเหล่านี้ยังมีอิสรภาพบางส่วนเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นสมาชิกชน

ช้ันสูงที่มีเงินเดือนประจํานี้ มีฐานอํานาจกว้างขวางในรัฐทุนนิยมพ่ึงพาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการทหารและตํารวจของชนชั้นนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้

มากกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ข้าราชการจึงมีอิทธิพลเหนือรัฐ ทําให้มีผู้เรียกรัฐทุนนิยม
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พ่ึงพาว่า “รัฐข้าราชการ” ที่สร้างกลไก เพื่อให้สมาชิกของชนชั้นนี้เกาะกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น 

โดยนําเอาระบบราชการจากตะวันตกมาใช้ อาทิ การคัดเลือกคนเข้าทํางาน การรวบอํานาจเข้าสู่

ส่วนกลาง การสั่งงานจากเบื้องบน เป็นต้น ผนวกกับค่านิยมเจ้าขุนมูลนายที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์

ทางสังคมที่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก ทําให้ระบบราชการที่นํามาใช้กลายเป็นการสร้างกลุ่ม

อภิสิทธ์ิขึ้นมา การเล่นพรรคเล่นพวก และการคอรัปช่ัน  

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ารัฐไทยเป็น “รัฐข้าราชการ” ดังคํากล่าวในอดีตที่ว่า “สิบพ่อค้าไม่เท่า

หนึ่งพญาเลี้ยง” อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันคงใช้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุน้อย

มากเมื่อเทียบกับภาคเอกชนหรือพ่อค้า แต่ลักษณะสังคมไทยยังคงเป็นจริงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบเจ้า

ขุนมูลนาย ระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก การคอรัปช่ัน รวมทั้งความด้อยประสิทธิภาพในการ

ทํางานของข้าราชการ หรือที่เรามักได้ยินกัน คือ “เช้าชามเย็นชาม” ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ

เป็นไปได้อย่างล่าช้า ในขณะที่รัฐแบบทุนนิยมพ่ึงพามียุทธวิธีการพัฒนา ดังนี้ (ดํารงค์ ฐานดี, 2538) 

 1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยการส่งผ่านจากประเทศที่พัฒนาแล้ว มี

องค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจ เช่น องค์กรพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 

องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น 

 2. การให้ผู้ประกอบการหรือชาวนาหัวก้าวหน้า นําความรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสมัยใหม่ไป

เผยแพร่ให้เพื่อนบ้าน อาจเรียกว่า การกระจายเทคนิคการผลิต โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่าง

จริงจังกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกรชั้นนําในการลงทุนและการช่วยเหลือทุกด้าน เช่น 

การอบรมสัมมนา การให้สินเชื่อและปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธ์ุพืช 

 นอกจากนั้น นโยบายในการพัฒนาของรัฐแบบทุนนิยมพ่ึงพา จะต้อง 

 1. พ่ึงพาทั้งเงินกู้และความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาประเทศจากรัฐศูนยก์ลางอยู่ตลอดเวลา

และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

 2. พ่ึงพาเทคนิควิทยาการ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ต้องสั่งซื้อเครื่องจักรด้วยราคาแพง

ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญเป็นจํานวนเงินมหาศาล ซึ่งเครื่องจักรกลก็ต้องมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รัฐทุนนิยมพ่ึงพาจึงตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศที่เจริญแล้ว 

 3. พ่ึงพาการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการส่งผ่านความรู้และเทคนิควิทยาการในการ

ผลิต 
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รัฐแบบสังคมนิยม 

 การพัฒนาของรัฐแบบสังคมนิยม ยึดถือระบบสังคมตามแนวลัทธิของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl 

Marx) และเลนิน (Lenin) เขาเชื่อว่า ชาวนาและกรรมกรเป็นผู้ที่ทําการผลิตที่แท้จริง โดยสมาชิก

พรรคคอมมิวนิสต์ได้ทําการล้มล้างอิทธิพลของขุนนาง เจ้าของที่ดิน นายทุนต่างชาติ นักธุรกิจการเงิน 

และคนร่ํารวย นอกจากนี้ยังได้ตัดความสัมพันธ์ของรัฐออกจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของโลกเกือบ

หมด เหลือไว้เฉพาะบางส่วนที่จําเป็นเท่านั้น รวมทั้งการยกเลิกสิทธิการมีทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยยึด

ปัจจัยการผลิตมาเป็นของรัฐและให้ประชาชนเป็นผู้ทําการผลิต แล้วนําเอาผลผลิตมาแบ่งปันแจกจ่าย

ให้แก่ผู้ทําการผลิตโดยตรง ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคจะต้องนํามารวมไว้เป็นของรัฐ เพื่อ

แลกเปลี่ยนสิ่งของที่จําเป็นกับรัฐอื่นต่อไป วิธีการของลัทธิสังคมนิยมเป็นการยุติการเอารัดเอาเปรียบ

กรรมการชาวนา เป็นการขจัดความเหลื่อมล้ําทางสังคมให้หมดไป และดําเนินการพัฒนาให้ตรง

เป้าหมายของรัฐ นั่นคือ การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยรัสเซียเป็น

ประเทศแรกที่นําเอาแนวคิดนี้มาใช้ในปี พ.ศ.2460 รวมไปถึงประเทศจีน เวียดนาม เกาหลีเหนือ และ

คิวบา เป็นต้น (ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 143)  

 รูปแบบของรัฐในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐแบบทุนนิยมเกือบทั้งหมด แม้แต่

ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นประเทศจีน ซึ่งปกครองด้วยระบอบเผด็จการในระบบพรรคเดียว คือ 

พรรคคอมมิวนิสต์ แต่การพัฒนาประเทศหรือระบบเศรษฐกิจกลับใช้แนวทางของทุนนิยม มีข้อสังเกต

เช่น ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงปักก่ิง ชาวจีนหลายคนติดอันดับมหาเศรษฐีของโลก 

อย่างไรก็ดี รูปแบบรัฐจะเป็นแบบใดอาจไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากนัก สิ่งสําคัญอยู่ที่ว่ารัฐหรือรัฐบาลจะ

ใช้แนวคิดใดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมากกว่า 

 



บทที่ 2 

ความหมาย หลักการ และแนวคดิการพัฒนา 
 

รัฐหรือประเทศต่าง ๆ ในโลก ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาประเทศของตนไปสู่เป้าหมาย

หรือทิศทางที่ต้องการ ซึ่งก็เป็นไปตามแนวคิดของผู้นําหรือผู้ที่มีอํานาจในรัฐที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่

เป้าหมายนั้น สําหรับการพัฒนาอาจมีความหมายและแนวทางแตกต่างกันไปในบริบทของสังคมหรือ

ประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสําคัญคงจะหนีไม่พ้นไปจากเหล่ามวลมนุษยชาติในโลกใบนี้

นั่นเอง 

 

ความหมายการพัฒนา 

 

การพัฒนา (Development) พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้แปล

คําว่า “การ” หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ทํา และแปลคําว่า “พัฒนา” หมายถึง ทําให้เจริญ ดังนั้น

“การพัฒนา” จึงหมายถึง “การทําให้เจริญ” ซึ่งอาจจะอธิบายความหมายแบบกว้าง ๆ ได้ว่า การ

พัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี นักวิชาการได้พยายามอธิบายไว้ในหนังสือ

ต่าง ๆ หลายเล่ม อาทิ 

หนังสือภาษาอังกฤษ เช่น Merriam-Webster's Dictionary ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

Text: progressive advance from a lower or simpler to a higher or more 

complex form <development of a seed into a plant> <development of 

an industry> 

Synonyms : evolution, evolvement, flowering, growth, progress, 

progression, unfolding, upgrowth 

Related Word : advance, advancement, ongoing 

 เกื้อ วงศ์บุญสิน (2540) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าหรือการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตามเกณฑ์หรือเป้าหมายของการพัฒนาตามที่ได้กําหนดคุณค่าไว้ 

และได้สรุปความหมาย คาํว่า การพัฒนา ตามทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ไว้ดังนี้  

 1. การพัฒนา คือ สภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ สามารถทําให้ผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติสูงถึงร้อยละ 5 – 7 ต่อปี และสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ เป็นสภาวะที่ประชาชนมีความ

อยู่ดีกินดี 
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 2. การพัฒนา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดให้ผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ระดับรายได้โดยเฉล่ียต่อบุคคลของ

ประเทศสูงขึ้นและประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 3. การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการว่าจ้างงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 

เพื่อลดสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม ในขณะที่เพิ่มสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการบริหาร 

 4. การพัฒนา คือ การสร้างสภาวะที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งการ

พัฒนานั้นจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการลดหรือขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันและการ

ว่างงานในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังเจริญเติบโต  

 5. การพัฒนา คือ กระบวนการหลายมิติ ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้าง

ทางสังคม ท่าทีของประชาชน สถาบันต่าง ๆ ของชาติ การเร่งรัดความเจริญเติบโต การลดความไม่

เท่าเทียม และขจัดความยากจน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมทั้งระบบ และมุ่งสู่การสนอง

ความต้องการขั้นพื้นฐานของปัจเจกชนและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมภายในทั้งระบบ เป็นก้าวออกจาก

สภาพชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจไปสู่สภาพชีวิตที่ดีกว่าทั้งในด้านวัตถุและความรู้สึกนึกคิด 

 6. การพัฒนา คือ การสร้างความทันสมัย กล่าวคือ การที่คนในสังคมมีเหตุมีผล มีทัศนคติ

และความคิดที่ไม่งมงาย มีวินัยทางสังคม มีการคิดและวางแผนการพัฒนา มีความเท่าเทียมกันทาง

เศรษฐกิจและสังคม มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การเพิ่มมาตรฐานการดํารงชีวิต การปรับปรุง

สถาบันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่น มีเอกราชและมี

ประชาธิปไตยในระดับพ้ืนฐาน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549) ได้สรุปความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไว้ 3 ประการ คือ 

 ประการที่ 1 การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนด

ทิศทาง นั่นคือ การพัฒนามิได้เป็นเรื่องธรรมชาติ หากเป็นความพยายามของมนุษย์ พยายามที่จะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยกําหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะพัฒนาอะไร 

พัฒนาอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนาและถูกพัฒนา 

 ประการที่ 2 เป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่ “คน” คนเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนาและรับผล

ของการพัฒนา มองคนเป็นกลุ่มหรืออยู่ในกลุ่ม ดังนั้นการพัฒนาจึงรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมวัฒนธรรม 

 ประการที่ 3 เป้าหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคนหรือสังคม คือ ความอยู่ดีกินดีด้านต่าง ๆ 

หรือสภาพสังคมที่ดี ซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย 
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 ความหมายและแนวคิดในการพัฒนานี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ บอกว่า ครอบคลุมไปถึงแนวคิด

การพัฒนาสังคมด้วย เช่น ทฤษฎีการพัฒนาสังคม ของดักลาส เอนสมิงเงอร์ (Douglas Ensminger) 

ที่มีเนื้อหาสาระสรุปได้ว่า เป้าหมายของการพัฒนาชาติ คือ การพัฒนาคนและการพัฒนาสถาบัน การ

พัฒนาคน คือ การทําให้เขาพึ่งตนเองได้อย่างนับถือตนเอง ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วม

จะต้องมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเช่ือและสนองความต้องการจําเป็นของ

เขาได้ นอกจากนั้นแนวคิดการพัฒนาสังคมของตะวันตก เช่น ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการ

แพร่กระจาย (Development Potential Diffusion Theory) ยังได้ช้ีให้เห็นว่า ศักยภาพการพัฒนา

จะเกิดขึ้นได้โดยมีปัจจัย 6 ตัว เป็นเหตุ ดังนี้ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549) 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดิน 

น้ํา ป่า แร่ธาตุ น้ํามัน ก๊าซ ทองคํา เพชร เป็นต้น จะทําให้เกิดเป็นทรัพย์สินเงินทอง สามารถจะ

นําไปใช้จ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ ซึ่งหากมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าจํานวนมากก็จะยิ่งทํา

ให้ระดับการพัฒนาสูงขึ้น 

 2. ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กลุ่มคนในวัยแรงงาน หากมีคนในวัยแรงงานมากเท่าใดก็จะยิ่ง

ทําให้ระดับการพัฒนาสูงมากขึ้น คือ คนในวัยแรงงานมีกําลังแรงงานที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

คุณภาพชีวิตได้ เช่น เพิ่มการศึกษา ทําให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง จิตใจมั่นคงเข้มแข็ง ทําให้เกิดการ

พัฒนาได้ 

 3. องค์การสังคม หมายถึง กลุ่มคนประเภทต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ คณะกรรมการ

ซึ่งจะทําให้เกิดพลังในการทํางานได้ใหญ่ขึ้นและมากขึ้น เพราะได้ร่วมคิดร่วมพิจารณา มีความ

รอบคอบ ไม่บกพร่องหรือบกพร่องน้อย ทําให้เกิดการพัฒนาได้ 

 4. ภาวะผู้นํา หมายถึง จํานวนคนที่เป็นผู้นํา เช่น ผู้นําทางการเมือง ผู้นําทางการศึกษา ผู้นํา

ทางเศรษฐกิจ ผู้นํากลุ่มชาวไร่ชาวนา เป็นต้น ซึ่งหากได้ผู้นําที่มีคุณภาพหรือมีบารมีก็จะทําให้คนมา

รวมตัวกันทํางานได้เป็นจํานวนมาก สามารถทํางานใหญ่หรืองานปริมาณมากได้ รวมท้ังทํางานอย่าง

ทุ่มเท จึงเกิดผลดีต่อการพัฒนา 

 5. การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การติดต่อระหว่างชุมชน ระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาจะได้ประโยชน์ เพราะทําให้เกิดการถ่ายทอด เรียนรู้ รับเอาความรู้ 

ความชํานาญ สินค้า เทคโนโลยี จากสังคมที่เจริญมาใช้หรือผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ 

6. การฝึกอบรม หมายถึง การได้รับการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะการศึกษาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต เช่น การฝึกอาชีพ การสาธารณสุข การตลาด การช่าง เพราะทําให้ความรู้

ความชํานาญด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดการพัฒนาสูงขึ้น 
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 แนวคิดการพัฒนาประเทศในกลุ่มซีกโลกตะวันออก เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ถือเป็นตัวแบบ

ของประเทศที่พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกทั้ง ๆ 

ที่ประเทศทั้งสองได้เผชิญกับความบอบช้ําในสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามเกาหลีมาก่อน ตัวอย่าง

หนึ่งที่ชัดเจนซึ่งผู้เขียนอยากจะกล่าวถึง คือ กีฬาฟุตบอล ประเทศทั้งสองสามารถไปร่วมการแข่งขัน

ฟุตบอลโลกได้หลายสมัยและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศไทยวิ่งไล่ตามไม่ทันชนิดแบบที่

เรียกว่าไม่เห็นฝุ่นก็ว่าได้ จนเริ่มมีคําพูดแซวกันแรง ๆ ว่า “บอลไทยไปมวลโลก” แข่งเมื่อไรชกต่อยกัน

เกือบทุกที บอลแพ้คนไม่แพ้ ความเป็นผู้มีน้ําใจเป็นนักกีฬาของคนไทยเรายังอาจมีน้อยเกินไปก็ได้ 

จากข้อเท็จจริงที่กล่าวถึง สิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความสําคัญโดยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมากทั้ง

งบประมาณและสติปัญญา คือ การพัฒนาคน หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั่นเอง 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร คําว่า Human Resource Development หรือ 

“HRD” น่าจะปรากฏครั้งแรกในราวปี ค.ศ.1964 โดย Harbison and Myers หลังจากนั้นได้เริ่มมี

เอกสารตีพิมพ์ในประเทศแถบตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ของยุโรป จนกระทั่ง

ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะให้ขอบเขตนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปในระดับชาติ 

(National Human Resource Development : NHRD) (McLagan, 1989; Weinberger, 1998; 

McLean, 2001; Lynham, Paprock, & Cunningham, 2006; McLean, Osman-Gani, & Cho, 

2004 cited in Xiaohui Wang & Mclean G.N., 2007) อย่างไรก็ดี คําว่า “การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์” ได้ถูกแนะนําให้รู้จักอย่างเป็นทางการโดย Leonard Nadler ในการประชุม “Miami 

Conference of the American Society of Training and Development : ASTD” เมื่อปี ค.ศ.

1969 และในปี ค.ศ.1970 ถึงแม้ว่าคําว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะยังมีความหมายที่คลุมเครือ 

แต่ก็มีนักวิชาการได้พยายามให้ความหมายกันไว้มากมาย ดังนี้ 

organised learning experiences in a definite time period to increase the 

possibility of improving job performance growth. (Nadler and 

Nadler,1990 cited in Wilson, John P., 2005: 10) 

Human Resource Development is the study and practice of increasing 

the learning capacity of individuals, groups, collectives, and 

organizations through the development and application of learning-

based interventions for purpose of optimising human and organization 
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growth and effectiveness. (Chalofsky,1992 cited in Wilson, John P., 

2005: 10) 

Human Resource Development encompasses activities and processes 

which are intended to have impact on organizational and individual 

learning (Stewart and McGoldrick, 1996 cited in Wilson, John P., 2005: 

10) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่องค์การให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรือเรียกโดยรวมว่า ศักยภาพของพนักงานให้เป็น

ประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 

2549: 232) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบูรณาการเพื่อใช้การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 

การพัฒนาองค์การ สําหรับปรับปรุงบุคคล ทีมงาน และประสิทธิผลขององค์การ (ดนัย เทียนพุฒ, 

2541: 150) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ

ศักยภาพในการทํางาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งที่สูงขึ้น (สุนันทา เลาหนันทน์, 

2546 อ้างใน สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, 2549: 197) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนและ

ปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ และความสามารถในการทํางานที่เหมาะสม มีความงอกงาม

เติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 2541 : 34) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านรัฐศาสตร์ หมายถึง การเตรียมประชาชนสําหรับการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ส่วนทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ หมายถึง การเพิ่มพูนทุนมนุษย์และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ (นงนุช วงษ์

สุวรรณ, 2546 อ้างใน สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, 2549: 196) 

สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ (2549: 198) ใช้คําว่า การพัฒนาพนักงานที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยเทียบเคียงกับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การว่า หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผนดําเนินการ

อย่างเป็นระบบในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานในองค์การให้

สามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อทําให้องค์การเจริญก้าวหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนักวิชาการอื่น ๆ อาจใช้คําอ่ืนที่มีความหมายทํานอง

เดียวกัน เช่น การพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์การ 

การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น 

ในยุคปัจจุบัน นับต้ังแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งองค์การ

สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ

เรื่องการพัฒนาคนของโลก โดยใช้คําว่า “การพัฒนามนุษย์” หรือ “Human Development” 

และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centered) ซึ่งใน

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นการส่งเสริมให้คนมีทางเลือก

ในชีวิตมากขึ้น สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพดีและมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งมี

เสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้คนสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และสามารถเข้าถึงเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มสมรรถนะของ

ตนเอง ได้แก่ ความรู้ ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในชุมชนหรือสังคม ในขณะที่พุทธศาสนานั้นได้

กล่าวถึงเรื่องการพัฒนามนุษย์หรือการพัฒนาคนมานานกว่า 2500 ปี ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (2550) 

ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในวงวิชาการมองว่า มนุษย์เป็นทรัพยากร เป็นทุน เป็นแรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัย

การผลิตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ทําอย่างไรจะให้ไปเป็นกําลังหรือเป็นทุนที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความ

ต้องการของสังคมให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น การมองมนุษย์เป็นทรัพยากรนั้น เป็นแนวคิดที่เสี่ยงเพราะถ้าเพลิน

ไปก็เท่ากับเอามนุษย์เป็นทุนไปสนองความต้องการของสังคม สังคมกําลังต้องการกําลังคนด้านนี้ก็ให้

มหาวิทยาลัยผลิตผู้สําเร็จวิชาชีพด้านนี้มาให้ การมองมนุษย์นั้นมองได้หลายอย่าง มนุษย์ต้องมีปัญญา

ที่จะทําการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือแก้ไขปัญหาของสังคมจึงเป็นมนุษย์ที่ดี เราจึงต้องการให้มนุษย์เป็น

ผู้ที่คอยสร้างสรรค์สังคม แต่ในเวลานี้มนุษย์คือตัวบุคคลอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ถูกกระทํา สังคมเป็นฝ่าย

หล่อหลอม คนไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่ได้พัฒนาตัวให้สามารถที่จะมารับรู้สังคมและนําสังคม การ

พัฒนาคนจะต้องพัฒนาจนถึงขั้นเป็นผู้ขึ้นไปอยู่เหนือกระแสสังคมได้ 

นอกจากความหมายในวงกว้างทางสังคม “ทรัพยากรมนุษย์” ยังเป็นปัจจัยช้ีวัดความสําเร็จ

ของการพัฒนาประเทศและการธํารงสังคม รวมไปถึงการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่ง

ความสําเร็จในการพัฒนาแบบใด ๆ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี หากกระทําโดยมิให้

ความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้องหรือมีการจัดการเพียงในขอบเขตและความหมายที่แคบ

เกินไป แม้จะสามารถสร้างความสําเร็จในทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งทางวัตถุได้อย่างสูงก็ตาม แต่
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ผลเสียที่เป็นมุมกลับ คือ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาจริยธรรม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพ

ชีวิต จะเกิดตามมามากกว่า และจะกลายเป็นตัวบ่ันทอนความสําเร็จทางเศรษฐกิจได้ มนุษย์จะมี

คุณภาพต้องได้รับการเตรียมการและพัฒนามาตั้งแต่เยาว์วัย ต้องได้รับการอบรมบ่มเพาะนิสัยด้วย

ระบบการศึกษาและสภาพทางสังคมที่ดี เมื่อเข้าสู่วัยทํางานเป็นปัจจัยการผลิตก็ต้องได้รับการพัฒนา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง  จนเป็นทรัพยากรการผลิตการทํางานที่มีประสิทธิภาพในองค์การ 

(Productivity) และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพสังคม รวมไปถึงการ

ธํารงคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ตนเองและสังคม เป้าหมายสุดท้ายก็คือ การทําให้สังคม

มนุษย์อยู่ดีกินดีมีคุณภาพนั่นเอง (ธงชัย สันติวงษ์, 2539) 

อนึ่ง หากได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ที่ใช้คําว่า “Human Development” มักจะพบว่า

เนื้อหาข้างในจะเป็นเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่ง

ตายมากกว่าวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความหมายที่กล่าวไว้ในข้างต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ยังมีคําอ่ืน ๆ ที่มี

ความหมายเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน เช่น คําว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” หรือ “การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์” โดยใช้คําในภาษาอังกฤษเหมือนกัน คือ “Human Resource Management” 

และใช้อักษรย่อว่า “HRM” ซึ่งคํานี้น่าจะเกิดขึ้นในราว ค.ศ.1980 (John Shipton cited in 

Wilson, John P., 2005: 43) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ (สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, 2549: 19) 

สุนันทา เลาหนันทน์ กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการตัดสินใจ

และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งผลสําเร็จต่อองค์การ กระบวนการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ

วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพและ

ความปลอดภัย พนักงานและแรงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากร

มนุษย์ 

พยอม วงศ์สารศรี กล่าวเช่นเดียวกันว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่

ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้

ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธํารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหา

วิธีการที่ทําให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการทํางานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืน

ในการงานให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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ในขณะเดียวกันนักวิชาการในต่างประเทศได้ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน อาทิ 

Gary Dessler; Human resource management is the process of acquiring, 

training, appraising, and compensating employees, and attending to 

their labor relations. Health and safety, and fairness concerns. 

Raymond Noe et al; Human resource management  refers to the 

policies, practices, and systems that influence employees’ behavior, 

attitudes, and performance. 

 

เป้าหมาย หลักการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549) ได้กล่าวถึง เป้าหมาย หลักการและวิธีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์หรือคน โดยเป้าหมายของการพัฒนาคน มีลักษณะ 4 ประการ คือ  

1. มีคุณภาพ คือ มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และทักษะในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น 

วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล จนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนดูแลชุมชนและสังคมได้ 

2. มีคุณธรรม คือ เป็นคิดดี พูดดีและทําดี ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและ

ผู้อ่ืน มีเมตตากรุณา ใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวม มองการณ์ไกล ไม่ประมาท และมี

ศีลธรรม 

3. มีความสขุ คือ มีจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายในการดํารงชีวิต 

4. มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

เช่น ดิน น้ํา ป่า โดยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ 

หลักการที่จะทําให้คนเกิดการพัฒนา อาจมีอย่างน้อย ดังนี้ 

1. หลักการประชาธิปไตยในการดําเนินการพัฒนา 

2. หลักช่วยกันคิดช่วยกันทํา 

3. หลักการทํางานกลุ่ม 

4. หลักการให้การศึกษา 

5. หลักการช่วยตนเองพึ่งตนเอง 

6. หลักสมดุล 

7. หลักการหาความรู้ความสามารถให้กับตนอยู่เสมอ 

8. หลักการวางโครงการทํางาน 
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9. หลักการประเมินโครงการทํางาน 

10. หลักการสร้างเครือข่ายในการพัฒนา 

11. หลักการเริ่มงานพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ของประชาชน 

12. หลักความเป็นผู้นํา 

13. หลักคุณธรรม 

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาได้หลายวิธี ได้แก่ 

 1. การฝึกอบรม (training) เช่น 

 1) การฝึกอบรมก่อนประจําการ 

 2) การฝึกอบรมระหว่างประจําการ 

 3) การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง 

 2. การศึกษา (education) เช่น 

 1) การศึกษาเฉพาะเรื่อง 

 2) การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 

 3) การศึกษาดูงาน 

 3. การพัฒนาตนเอง (self development) เช่น 

 1) การพัฒนาตนเองจากงานที่ทํา 

 2) การพัฒนาตนเองจากการศึกษา ตํารา เอกสาร 

 3) การพัฒนาตนเองจากคอมพิวเตอร์ 

 4) การพัฒนาตนเองจากครูพิเศษ 

ในขณะที่พุทธศาสนาได้ให้ความหมายไว้กว้าง ๆ โดยมองว่าทุกคนที่เกิดมาจะต้องได้รับการ

พัฒนา เมื่อพัฒนาแล้วจึงจะมีความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ เป็นสัตว์ประเสริฐ การพัฒนามนุษย์จะต้อง

พัฒนาทั้งกาย จิต และปัญญา การพัฒนากาย คือ ทําให้ร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ ทําแต่สิ่งดีงาม การพัฒนาจิต คือ การทําให้จิตมีความมั่นคง ไม่วอกแวกหวั่นไหว 

คิดแต่ในทางที่ดี มีเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน ดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ การพัฒนา

ปัญญาทําได้ 4 ทาง ประการที่หนึ่ง คือ การคบหาสมาคมกับบัณฑิต เป็นคนดีมีความรู้ เป็น

กัลยาณมิตร ประการที่สอง คือ การศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือ การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ 

ประการที่สาม คือ การคิดพิจาณาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาทําให้ความรู้นั้นแตกฉานกว้างขวาง

และลึกซึ้ง ประการสุดท้าย คือ การปฏิบัติความรู้ทฤษฎีที่ได้มาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนถูกต้องยาวนาน 

เป้าหมายของการพัฒนาคนในพุทธศาสนา คือ การทําให้เป็นคนดี โดยมีลักษณะสําคัญ ได้แก่ เป็นผู้รู้

จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตนว่ามีฐานะอย่างไร รู้จักประมาณหรือความพอดี รู้จักเวลาอันเหมาะสม รู้จัก



 29 

สถานที่หรือชุมชน และรู้จักบุคคล ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคน คือ นิพพาน อันเป็นภาวะที่

ปราศจากกิเลสเรื่องเศร้าหมอง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549) 

ในทํานองเดียวกัน พระธรรมปิฎก (2542) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกหรือพัฒนา

ได้ ความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การฝึกฝนและพัฒนา เมื่อพัฒนาแล้วมนุษย์จะสามารถเข้าถึง

อิสรภาพและความสุขได้จริง กลายเป็นความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทําให้เกิด

ความสมบูรณ์และดุลยภาพ หากมนุษย์ยังไม่พัฒนามักจะทําให้เกิดความแตกต่างกลายเป็นความ

ขัดแย้งหรือเกิดความสับสน ศักยภาพของการพัฒนา คือ การทําให้คนสามารถทําให้ความขัดแย้ง มี

ความหมายเป็นความประสานเสริม การพัฒนามนุษย์จะต้องประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งใน

การพัฒนามนุษย์หรือการพัฒนาคน ต้องทําทั้ง 3 ขั้นตอน คือ  

1. พฤติกรรม ได้แก่ การทํามาหาเลี้ยงชีพ และวิธีปฏิบัติในการผลิตและบริโภค แบ่งปันและ

อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 

2. จิตใจ ได้แก่ คุณธรรม ความรู้สึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจ เช่น ความสุข ความพอใจ

ความสดช่ืนเบิกบาน 

3. ปัญญาหรือปรีชาญาณ ได้แก่ ความรู้เข้าใจเหตุผล การเข้าถึงความจริง ความเชื่อ 

ทัศนคติค่านิยมและแนวความคิดต่าง ๆ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนามีหลายความหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาคนมีการใช้คํา

ต่างๆ กัน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) การพัฒนามนุษย์ 

(Human Development) การจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Management) เนื่องจากมีมุมมองหรือระดับการวิเคราะห์ที่ต่างกัน อาจเริ่มต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับ

องค์กร ระดับสังคมหรือชุมชน รวมไปถึงระดับชาติหรือนานาชาติก็ได้ ซึ่งมุมมองในแต่ละระดับมี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน เช่น หากมองในระดับบุคคล “มนุษย์” ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี 

มีความรู้ความสามารถไปทํางานให้กับองค์กร รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ประเทศหรือในโลกได้

อย่างมีความสงบสุข เช่นเดียวกันหากมองในระดับสังคมหรือประเทศ จุดเน้นหรือเป้าหมายของการ

พัฒนาก็เริ่มต้ังแต่การเป็นคนดีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความ สงบสุข มีความรู้ความสามารถใน

การทํางานจนไปถึงการแข่งขันในการผลิต การสร้างรายได้หรือความมั่งคั่งให้กับประเทศเพื่อความอยู่

ดีกินดีมีสุขหรือความสงบสุขร่มเย็นของมวลมนุษยชาติ แต่หากมองในระดับองค์การ โดยเฉพาะ

องค์การทางธุรกิจ “มนุษย์” เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีจุดเน้น

หรือเป้าหมายเพื่อการเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพของคนในการทํางานให้กับองค์การ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในแนวคิดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (โปรด

อ่านรายละเอียดใน Thomas N. Garavan, David Mcguire and David O’Donnell,2004. 
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“Exploring Human Resource Development: A Levels of Analysis Approach”  Human 

Resource Development Review  3: 417 – 437) 

 หากย้อนกลับมามองเรื่องรัฐกับการพัฒนา ไม่ว่ารัฐหรือประเทศนั้นจะมีรูปแบบการปกครอง

เป็นอย่างไรก็ตาม ผู้ปกครอง ประมุขหรือรัฐบาลจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเรื่องต่าง ๆ ภายในรัฐ ทั้งในเรื่องหลักการ แนวความคิด แนวทาง วิธีการ นโยบาย ตลอดจน

การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ตัวอย่างหลักการหรือแนวคิดในการพัฒนาคนที่น่าสนใจ

อย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนี้ คือ หลักการทรงงานเพื่อการพัฒนาคน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตัวแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

 

หลักการทรงงานเพื่อการพัฒนาคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของรัฐไทย ทรงมุ่งเน้นเรื่อง การ

พัฒนาคน ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่ําและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ พสกนิกร 

ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลกันสักเพียงใดก็มิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้ง

ด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ํา ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจรทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขได้อย่าง

แยบยล การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดําเนินการในลักษณะ “ทางสาย

กลาง” ที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรง

คิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างใน

การเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนํามาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ตลอดไป โดยมีแนวทางการทรงงาน ดังต่อไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2550) 

1. ระเบิดจากข้างใน 

พระองค์ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คน

ในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคม

ภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทัน

ได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือต้ังตัว 
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2. องค์รวม 

 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

และแนวทางการแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่นกรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาว

ไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นแนวทางที่พระองค์ทรงมองตั้งแต่การถือครองที่ดินโดย

เฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ 10 – 15 ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ํา อันเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทําเกษตรแล้วส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และ

หากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวม

พลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบ

วงจร นั่นคือทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1, 2 และ 3 (อ่านรายละเอียดในบทที่ 4 ) 

3. ประชาพิจารณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนํา “ประชาพิจารณ์” มาใช้

ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนหรือประชาชนได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในระดับสาธารณะ โดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะต้อง

คํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของประชาชนด้วย ดังพระราชดํารัส “…การ

ไปช่วยเหลือประชาชนนั้น ต้องรู้จักประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ต้องอาศัยวิชาความรู้ 

ในการช่วยเหลือ…” 

4. ขาดทุน คือ กําไร 

“...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain)…การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะ

ก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” จากพระราชดํารัสดังกล่าว คือ

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็น

การกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม

ชัดเจนได้ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “...ประเทศต่าง ๆ ในโลกในระยะ 3 ปีมานี้ คนที่ก่อต้ัง

ประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของ

เราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เมื่อประมาณ 10 วันก่อน มีชาวต่างประเทศมา

ขอพบ เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทําอย่างไร จึงได้แนะนําว่า ให้ปกครองแบบ

คนจนแบบที่ไม่ติดกับตํารามากเกินไป ทําอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอด ไม่เหลือกับคน

ที่ทําตามวิชาการที่เวลาปิดตําราแล้วไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มต้นใหม่ ถอย

หลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตําราแบบอะลุ้มอล่วยกัน ในที่สุดก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่า ขาดทุนเป็น

การได้กําไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทําอะไรที่เราเสีย แต่ใน
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ที่สุดที่เราเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อมตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือ

เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็น

ร้อย พัน หมื่นล้าน ถ้าทําไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี

กินดีขึ้น ราษฎรได้กําไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้ทําโครงการ

ต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้ รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะ

ก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” (4 ธันวาคม 2534) 

5. พออยู่พอกิน 

 การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้ เริ่มจากการเสด็จฯไป

เยี่ยมเยียนประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร

ด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง ว่ามีเหตุผลมากมาย

ที่ทําให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็น จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกร มี

ความอยู่ดีกินดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า

ต่อไป ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศ มิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้องใช้ความคิดและ

กําลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทํา

ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวพระราชดําริในพระองค์นั้นเรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล เป็นที่ยอมรับโดย

ทั่วกัน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “…ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้กําไร จะได้ผล 

ราษฎรอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป…” 

6. การพึ่งตนเอง 

การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ซึ่งการ

พ่ึงตนเองได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคลและชุมชน การพ่ึงตนเองต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องและสมดุล หลักการและแนวทางเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

ได้ ตามหลักทางสังคมวิทยามี 5 ประการ คือ 

1) การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทาง

วัตถุ เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม เช่น การจัดวางโครงการ การ

จัดการ เป็นต้น การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ หรือ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

2) การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการทํามาหากินเลี้ยงชีพที่มี

ความมั่นคงสมบูรณ์พูนสุขพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล 
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3) การพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดํารงอยู่

ไม่ให้เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้น หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ  

4) การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจ หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่กล้าแข็ง เพื่อที่สามารถต่อสู้กับ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า การยึดมั่นปฏิบัติตนตาม

หลักทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 

5) การพึ่งตนเองได้ทางสังคม หมายถึง การที่คนกลุ่มหนึ่งมีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น 

มีผู้นําที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํากลุ่มคนเหล่านี้ให้ดําเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง 

หรือสามารถหาความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาช่วย ทําให้ชุมชนช่วยตนเองได้ 

7. เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับทั้งครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทาง

สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ

การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการ

ดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และ

ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (อ่านรายละเอียดในบทที่ 4) 

นอกจากที่กล่าวมา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอยู่

กว้างขวาง หลากหลาย ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับกระบวนการพัฒนาหลายสาขา ไม่จํากัดลงเฉพาะ

เรื่องของการเกษตรกรรม เช่น น้ํา ดิน อากาศ และการเพาะปลูกเท่านั้น หากแต่ยังมีเรื่องของการ

บริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม และการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน ได้เสริมสร้างความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติเป็น

ส่วนรวม เป็นการแบ่งเบาภาระ อุดช่องว่าง และเสริมงานด้านการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่าง

ประสานสอดคล้องกัน แนวคิดการพัฒนาคนอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนอยากจะเสนอไว้ คือ “แนวคิดการ

พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (Self Reliance)” เป็นแนว
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พระราชดําริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทท่ีทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการ

พ่ึงตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริที่

ดําเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพ่ึงตนเอง

ได้ของราษฎรทั้งสิ้น พระองค์มีแนวพระราชดําริถึงวิธีการพัฒนาที่ทรงพระราชทานแก่เกษตรกรอย่าง

น่าสนใจ อาทิ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) 

 1. ทรงยึดหลักที่ไม่ใช้วิธีการสั่งการให้เกษตรกรปฏิบัติตาม เพราะไม่อาจช่วยให้คนเหล่านั้น

พ่ึงตนเองได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ได้เกิดจากความพึงใจ ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่ง

ว่า “…ความเห็นที่จะทําไม่ใช่คําสั่งแต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต้องบอกออกมา ฟังได้ฟัง ชอบ

ใจก็เอาไปได้ ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร...” 

 2. ทรงเน้นให้พ่ึงตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสําคัญ ทรงทําหน้าที่กระตุ้นให้เกษตรกร

ทั้งหลายคิดหาลู่ทางที่จะช่วยตนเอง พึ่งตนเองโดยไม่มีการบังคับการแสวงหาความร่วมมือจาก

ภายนอกต้องกระทําเมื่อจําเป็นจริง ๆ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ว่า “...คนทุกคนไม่ว่าชาวกรุงหรือ

ชาวชนบท ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ 

เป็นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะเหล่ากันอีกด้วย

...” 

 3. ทรงใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ดังพระราชดํารัสตอน

หนึ่งว่า “...ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลด้วยดีย่อมต้องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ข้าพเจ้าจึงหวัง

ว่าท่านทั้งหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของแต่ละท่านด้วยใจบริสุทธ์ิ โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วไปอันเป็นยอดปรารถนา

ด้วยกันทั้งสิ้น...” 

 4. ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการดําเนินการ เห็นได้ชัดเจนในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเยี่ยมประชาชนและเกษตรกรร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากเจ้าหน้าที่ทักท้วงสิ่งใดทาง

วิชาการแล้วก็ทรงรับฟังข้อสรุปอย่างเป็นกลาง หากสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่าปฏิบัติได้ แต่

ผลลัพธ์อาจไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงไปก็ทรงให้เปลี่ยนแปลงโครงการได้เสมอ เห็นได้จากพระราชดําริว่า 

“...เป็นสถานที่ที่ผู้ทํางานในด้านพัฒนาจะไปทําอะไรอย่างที่เรียกว่าทดลองก็ได้ และเมื่อทดลองแล้ว

จะทําให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นสามารถเข้าใจว่า เขาทํากันอย่างไร เขาทําอะไรกัน...” ทรง

อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “...ฉะนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ ถ้าทําอะไรล้มเหลวต้องไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้อง

ถูกลงโทษ แต่เป็นสิ่งที่แสดงว่าทําอย่างนั้นไม่เกิดผล...” 
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 5. ทรงยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทาง

ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

เพราะทรงตระหนักดีกว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ดําเนินการโดยฉับพลันอาจก่อผลกระทบต่อค่านิยม 

ความคุ้นเคย และการดํารงชีพในวิถีประชาเหล่านั้นเป็นอย่างมาก ทรงพระราชทานแนวคิดเรื่องนี้ว่า 

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคม

วิทยา ภูมิประเทศของสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ แต่ถ้า

เราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่า เขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนา

นี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 

 นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชดําริอีกว่า “...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับ

ขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดย

ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและ

ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจช้ันที่สูงขึ้นโดยลําดับ...” วิธีการ

พัฒนาเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้นี้ทรงชี้แนะว่า ควรจะต้องค่อย ๆ กระทําตามลําดับขั้นตอนต่อไป ไม่

ควรกระทําด้วยความเร่งรีบ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้ ดังคําสอนที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละ

คํา ทําทีละอย่าง อย่าทําสิ่งที่ตนเองมาถนัด” 

 

ตัวแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 มีผู้ศึกษาผลงานการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระองค์ทรงยึด “คน” เป็น

เป้าหมาย โดยทําให้คนเป็นคนพัฒนาหรือเป็นคนเจริญ ซึ่งมีความหมายต่อไปอีก คือ มีความชํานาญ

ในวิชาชีพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเลี้ยงตัวเอง มีความชํานาญอื่นที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในสังคม เช่น 

รู้จักสิทธิหน้าที่ของพลเมือง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย รู้จักเข้ากับคน และมีคุณธรรม คือ การเห็นแก่

ผู้อ่ืนตามสมควร ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว โดยพระองค์มีแนวปฏิบัติหลักการที่ยึดถือในการดําเนินการ

พัฒนาเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น กล่าวคือ 

(สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549)  

 1. การช่วยตนเอง พ่ึงตนเอง โดยปลูกฝังหลักการนี้ให้อยู่ในความรู้สึกของคนไม่ว่าจะเป็นคน

ปกติหรือไม่ปกติ ตัวอย่างได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2. การเริ่มจากสภาพที่เขาเป็นอยู่ คือ ชาวบ้านหรือเด็กเขาเคยมีชีวิตอยู่อย่างไร มีความรู้หรือ

ฐานะอย่างไร ให้เริ่มจากตรงนั้น แล้วจึงค่อย ๆ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ให้สูงขึ้น ไม่นิยมให้

เปลี่ยนแปลงอย่างฮวบฮาบ นําเอาเครื่องมือเครื่องใช้ในเมืองเข้ามาใช้ในชนบทอย่างทันทีทันใด 
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 3. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว ชาวบ้านรู้จักดีนํามาใช้ได้ทันทีไม่ต้องมี

การศึกษาทําความเข้าใจใหม่ ไม่ต้องรอจากภายนอกซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด 

 4. การมีส่วนร่วมของคนในท้องที่ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และมีความชํานาญเพิ่มขึ้น นั่นคือ การ

พัฒนา 

 5. วัฒนธรรมและผู้นําท้องถิ่น ทรงยึดความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคง นําความเจริญจาก

ภายนอกเข้ามาผสมผสานหรือเพิ่มเติม ทําให้ความเป็นไทยเดิมดีขึ้น 

 6. ความมีประสิทธิภาพ การดําเนินการพัฒนาต้องมีโครงการทํางาน มีการประเมินเป็น 

ระยะ ๆ เพื่อให้งานดําเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมากแต่ใช้เวลาน้อย คนน้อยและเงินน้อย 

 7. การประสานงาน ต้องมีการร่วมมือประสานงานกันระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งที่เป็น

ราชการและเอกชน 

 8. การทํางานเชิงรุก ตัวอย่างคือ การเสด็จเยี่ยมราษฎร์ แนะนําการทํามาหากิน การฝึก

อาชีพ การรักษาสุขภาพอนามัย และการป้องกันการทําลายธรรมชาติแวดล้อม  

 9. ความมีคุณธรรมและศิลปะ จะเห็นว่าคนที่พระองค์มุ่งพัฒนาไม่ได้มุ่งให้มีความรู้

ความสามารถอย่างเดียว แต่ต้องควบคู่มากับคุณธรรมและความดีดังที่ได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็น

ตัวอย่าง ไม่มุ่งเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วัตถุนิยม แต่ให้มีความสวยงาม ความไพเราะไปด้วย 

 10. การเชื่อมประสานด้านเวลา กล่าวคือ ทรงเอาพระทัยใส่ทั้งงานด้านโบราณคดี 

ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์โบราณสถานและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งเป็นเรื่องอดีต พัฒนา

คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา ให้โอกาสชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในเวลาปัจจุบัน เช่น โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ในขณะเดียวกันทรงสนใจเรื่องของอนาคต นําความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เข้ามาใช้ 

 นอกจากหลักการพัฒนาที่เป็นการคิด เป็นนามธรรม พระองค์มีวิธีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม

ในการทรงงานพัฒนา 4 วิธี คือ 

 1. วิธีการให้การศึกษาอบรม กล่าวคือ โครงการพัฒนาแต่ละโครงการจะต้องมีการให้ความรู้

ความเข้าใจในเรื่องนั้นและเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเสียก่อน แล้วฝึกความชํานาญในการทํา

สิ่งนั้นให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการรู้ข้อดีข้อเสีย ประโยชน์ที่

จะได้รับหรือทุนที่จะต้องลงไปในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เช่น การสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
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 2. วิธีทํางานกับกลุ่มคน หมายถึง วิธีการพัฒนาที่อาศัยกลุ่มคนหรือชุมชนเป็นหลักหรือเป็น

สะพานไปสู่การพัฒนาคนแต่ละคน การพัฒนาโดยกลุ่มหรือผ่านกลุ่มจะช่วยให้เกิดมีประสิทธิภาพ 

เพราะประชาชนได้รับการพัฒนาครั้งละหลายคน ชาวบ้านได้ช่วยกันทําความเข้าใจสอนกันเอง 

ช่วยกันจํา และนําไปใช้ได้อย่างมั่นใจ 

 3. วิธีพัฒนาแบบสามร่วม (PAR) เป็นวิธีการพัฒนาที่ประกอบด้วยนักพัฒนาที่เป็นข้าราชการ 

เช่น พัฒนากร ครู นักส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แล้วยังมีนักพัฒนาที่เป็นขององค์กร

พัฒนาเอกชนหรือ NGO ดําเนินการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ การขุดสระ โดยมี

ประชาชนหรือชาวบ้านเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาซึ่งมีบทบาทสําคัญร่วมกัน 3 ฐานะ คือ ฐานะผู้ถูก

พัฒนา ฐานะนักพัฒนา และฐานะนักวิจัย  

 4. วิธีทํางานกับหน่วยงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบพระองค์เป็นจํานวนมาก ทรงใช้หรือ

ชักชวนให้มาร่วมช่วยงาน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มใกล้ชิดพระองค์ ได้แก่ กองราชเลขาธิการในสมเด็จพระ

บรมราชินี มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิสิรินธร 

สภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชนบทตามพระราชดําริ เป็น

ต้น กลุ่มที่สองเป็นหน่วยงานที่ห่างออกไป เช่น หน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน 

 หากจะกล่าวโดยสรุป ผู้เขียนมีความเห็นว่าความหมาย แนวคิด และหลักการพัฒนา มีหลาย

ระดับและหลายมุมมอง “คน” ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาก็ว่าได้ เพราะเป็นผู้ที่ทําให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนอกเหนือไปจากธรรมชาติ และพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติเสียด้วย

ซ้ําไป ไม่ว่าการพัฒนาจะมองในระดับใดก็ตาม เราต้องมี “เป้าหมาย” ก่อน หลังจากนั้นก็จะเป็น

วิธีการหรือแนวทาง ซึ่งการพัฒนาอาจเริ่มต้นง่าย ๆ จากตนเองไปสู่องค์กร หน่วยงาน รัฐหรือรัฐบาล 

ผู้นําหรือประมุขของรัฐ ในกรณีรัฐไทยคนไทยถือว่ามีความโชคดีอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีพระมหากษัตริย์

ในฐานะประมุขของรัฐซึ่งเป็นผู้นําการพัฒนาอย่างประสานสอดคล้องกับรัฐบาล โดยมิได้มี

ผลประโยชน์ใด ๆ ดังพระราชดํารัสของพระองค์ที่ว่า “ขาดทุน คือ กําไร” .ในขณะที่รัฐบาลที่มาจาก

การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยต่างหาก มักจะคํานึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มพรรค

พวก รวมท้ังฐานคะแนนเสียงเพียงเพื่อให้ได้รับเลือกต้ังตลอดกาล คําถามใหญ่ที่อยากได้คําตอบ คือ 

“รัฐ” และ “คน” ภายในรัฐของไทยจะพัฒนาอย่างไร? และจะพัฒนาได้แค่ไหน?  

 



บทที่ 3 

แนวคดิและทฤษฎีการพัฒนายุคความทันสมัย 
 

 การพัฒนารัฐของแต่ละรัฐมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ในราวปี ค.ศ.1950 เมื่อประเทศต่าง ๆ ได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคม และการขยายตัวของ

สงครามเย็นระหว่างประเทศมหาอํานาจ นักวิชากลุ่มหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ย่ืนข้อเสนอต่อ

ประธานาธิบดีเพื่อฟื้นฟูประเทศในทวีปยุโรป เรียกว่า “Marshall Plan” โดยมีเหตุผลเพื่อความมั่นคง

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และควบคุมความผาสุกทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมของโลกโดย

ส่วนรวม ด้วยการแทรกแซงทางการทหาร เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาตาม

แนวคิดนี้ เรียกว่า ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งต่อมาได้ถูกใช้เป็นต้นแบบของ

การพัฒนาและแพร่กระจายไปสู่รัฐต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในรัฐแบบทุนนิยมหรือประเทศโลกเสรี 

ซึ่งถือว่าเป็น การพัฒนากระแสหลัก ของโลก จนองค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้

ประกาศให้ปีทศวรรษ 1960 เป็น “ทศวรรษแห่งการพัฒนา” ในขณะที่การพัฒนารัฐแบบสังคมนิยม 

ได้วิพากษ์วิจารณ์และได้พยายามเสนอแนวคิดการพัฒนาที่แตกต่างไปจากการพัฒนาตามทฤษฎีความ

ทันสมัย ซึ่งเรียกว่า การพัฒนากระแสรอง ได้แก่ ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ทฤษฎี

มาร์กซ์ซิสต์ (Marxist Theory) และทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) ดังมีรายละเอียดที่

จะนําเสนอต่อไปนี้ 

 

ทฤษฎีความทนัสมัย (Modernization Theory) 

 

 ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ.1950 เป็นแนวคิดหลัก

ในการพัฒนาของรัฐหรือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (2542) 

ได้สรุปกลุ่มนักวิชาการ อุดมคติ และแนวคิดหลักเอาไว้ดังนี้ 

กลุ่มนักวิชาการ 

 นักวิชาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ เซอร์ คาร์ล ปอปเปอร์ (Sir Karl Popper) อดัม สมิธ (Adam 

Smith) โรสทาวน์ (Rostow) เคนีเซียน (Keynesian) ทรูแมน (Truman) มาร์แชล (Marshall) อเล็ก 

อิงเคล็ส (Alex Inkeles) เฟรด เอ็น ริกส์ (Fred N.Riggs) ที อาร์ แบทเทิล (T.R.Batten) แดเนียล 

เลอเนอร์ (Daniel Lerner)  
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 อุดมคติ  

 อุดมคติของทฤษฎีความทันสมัย คือ ต้องการเปลี่ยนทุกสังคม โดยมีจุดหมายปลายทาง คือ 

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมเมืองหรืออุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน  

แนวคิดหลัก 

 แนวคิดหลักของทฤษฎีความทันสมัย คือ สังคมมีความเจริญไม่เท่ากัน ซึ่งสังคมไม่ควรยึดติด

ในขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก ประเทศที่ร่ํารวยต้องช่วยประเทศยากจนทั้งด้านทุน เทคโนโลยี 

และวิชาการ ด้วยการทําให้เป็นอุตสาหกรรม เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้นแนวคิดทฤษฎี

นี้จึงมองว่า การพัฒนา คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีตัวช้ีวัดของการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growrh) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) รายได้ประชาชาติ (NI) เป็นต้น สําหรับกลยุทธ์ในการพัฒนา คือ 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มบทบาทของรัฐในการวางแผน และการร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

 เป้าหมายของทฤษฎีนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ 3 ประการ คือ (สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ อ้าง

ใน ดํารงค์ ฐานดี, 2538)  

 1. ลัทธิพัฒนานิยม เน้นการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ การพึ่งพาความช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยีและเงินทุน การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาตาม

แรงผลักดันขององค์กรต่างประเทศ ให้สิทธิพิเศษและส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ และเน้นการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2. ลัทธิบริโภคนิยม เน้นการโฆษณา การใช้สินค้าจากต่างประเทศ การมีวิถีการดําเนินชีวิต

เหมือนต่างประเทศของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 

 3. ลัทธิความมั่นคง เน้นการควบคุมของรัฐ การกดขี่และการบังคับชนชั้นตํ่าให้ปฏิบัติตาม 

โดยการใช้กฎหมายขัดขวางการรวมกลุ่มหรือจํากัดบทบาทของมวลชน มีการสร้างศัตรูภายในชาติ 

เช่น การกล่าวหาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือชนชั้นปกครองว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือผู้ประสงค์ร้าย 

อนึ่ง ผู้เขียนคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษา และประชาชน เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เป็นกรณีตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งมีความแตกต่าง

จากการชุมนุมประท้วงในยุคปัจจุบันของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เสื้อเหลือง) ที่ยึด

ทําเนียบรัฐบาลและปิดสนามบินสุวรรณภูมิ หรือของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ 

(เสื้อแดง) ที่ยึดถนนราชประสงค์  
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 เกณฑ์การวัดอัตราการพัฒนา 

นอกจากเกณฑ์การวัดทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตทั้ ง

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยังมีเกณฑ์การวัดทางสังคม ได้แก่ จํานวนคนรู้หนังสือ จํานวน

พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จํานวนเครื่องรับโทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อจํานวนประชากร

ทั้งประเทศ และเกณฑ์ทางการเมือง ได้แก่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย (ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 

17) ซึ่งฮันติงตัน (Huntington) (อ้างใน เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) ได้อธิบายว่า มีการใช้อํานาจอย่างมี

เหตุมีผลเหมาะสม มีการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้ครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น และมีการ

รวมตัวกันของชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทําให้เกิดสํานึกทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 

ผู้เขียนคิดว่าอาจต้องเพิ่มเกณฑ์ทางสังคมเหล่านี้เข้าไปด้วย เช่น จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้

อินเตอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ 

 ระดับการพัฒนา 

 การพัฒนาตามทฤษฎีความทันสมัย สามารถวิเคราะห์ระดับการพัฒนาได้เป็น 2 ระดับ คือ 

(ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2542) 

 1. ระดับโครงสร้างทางสังคม 

 1) เป็นสังคมเมือง (Urbanization) เน้นการพัฒนาด้านวัตถุ มีการสร้างตึกอาคารสูงใหญ่ 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกใช้ในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการกินหรือการบริโภคอาหารแพง ๆ และมีชีวิต

แบบหรูหราอยู่ในเมือง 

 2) เป็นสังคมอุตสาหกรรม (Industrialization) เน้นการผลิตเพื่อการขาย มีการใช้

เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้มาก ๆ จะได้ส่งออก

และทํากําไรสูงสุด 

 3) เป็นสังคมที่มีการแข่งขัน (Competition) เน้นการแข่งขันและประสิทธิภาพในการ

ทํางาน เพราะการแข่งขันนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานของคนและองค์กร เน้นการผลิตให้

ได้มากที่สุด แต่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด 

 2. ระดับบุคคล ลักษณะของคนตามทฤษฎีนี้จะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัท 

การมีประเพณีเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่ยึดถือมากนักจนเป็นทาส ตําแหน่งหน้าที่การได้มาจากการทํางาน

และความสามารถไม่ใช่ได้มาจากชาติกําเนิดเช่นในอดีต การคิดมุ่งสู่อนาคต เป็นคนมีเหตุผล มีการ

เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 

ซึ่งอเล็ก อิงเคล็ส (Alex Inkeles) ได้กล่าวถึง ลักษณะของคนที่มีความทันสมัย (Modern Man) 

จํานวน 12 ข้อ ได้แก่ 



 41 

 1) เปิดประสบการณ์ใหม่ระดบับุคคล 

 2) มีความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงระดับสังคม 

 3) ยอมรับความหลากหลายที่ต่างออกไป แต่ไม่ขาดจุดยืนของตัว 

 4) เมื่อสงสัยอะไรต้องแสวงหาข่าวสารหรือความจริงให้ได้ 

 5) มองอนาคตและปัจจุบันมากกว่าอดีต 

 6) มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ 

 7) มีการวางแผนที่ดี 

 8) มีความเชื่อมั่นว่าจะทําได้ 

 9) ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค ถ้าความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะสูงขึน้ 

 10) ให้คุณค่าการศึกษาแบบทางการหรือการเข้าโรงเรียน 

 11) เคารพเกียรติของผู้อ่ืน 

 12) เป็นคนที่มีเหตุผล 

 นอกจากนี้ ที อาร์ แบทเทิล (T.R.Batten) ได้กล่าวในทํานองเดียวกันว่า ลักษณะของคนที่

บรรลุวุฒิภาวะ (Mature Man) มีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ  

 1) เป็นคนที่รู้จกัใช้ความคิดแบบมีจุดหมายปลายทาง 

 2) มีความสามารถคาดการณ์ภายหน้าได้ดี 

 3) สามารถทํางานสลับซับซ้อนได้ดี 

 4) ยินดีรับฟังและทําความเข้าใจความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 

 5) มีความชํานาญในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

บทบาทการศึกษา  

 จากลักษณะของคนที่มีความทันสมัยตามที่ อเล็ก อิงเคล็ส (Alex Inkeles) ได้กล่าวไว้ 12 

ประการ การศึกษามีบทบาทสําคัญและเป็นปัจจัยเชิงบวกในการพัฒนาคนให้มีลักษณะตามที่ต้องการ 

ซึ่งการศึกษาตามทฤษฎีนี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสร้างความทันสมัย การสร้าง

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางาน การสร้างคนให้มีความรู้เพื่อตอบสนองการผลิต ดังนั้น การศึกษาจึง

เน้นแบบทางการหรือการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) ที่รัฐเป็นผู้จัดให้ในลักษณะ

รวมศูนย์ ซึ่งบ่อเกิดของการพัฒนา คือ การขัดเกลาทางสังคมและค่านิยมหรือทัศนคติของคนในสังคม

นั่นเอง (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2542) 



 42 

ขั้นตอนในการพัฒนา  

 วอท์ล รอสทาวน์ (Walt W.Rostow, 1960) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้เสนอแนวคิด

ในการพัฒนารัฐในประเทศโลกที่ 3 หรือประเทศกําลังพัฒนาว่า รัฐที่เกิดขึ้นใหม่สามารถเจริญรอย

ตามรัฐหรือประเทศที่พัฒนาแล้วได้นั้นจะต้องผ่านลําดับ 5 ขั้น โดยไม่ข้ามขั้น เรียกว่า ขั้นตอนของ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (The Stage of Economic Growth) ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 Traditional Society คือ สังคมแบบด้ังเดิม เป็นสังคมที่ระบบเศรษฐกิจยังไม่มีการ

ขยายตัว การผลิตยังมีขีดจํากัดทั้งในเรื่องการปรับปรุงพันธ์ุพืชและระบบชลประทาน มีการทําสงคราม

และการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ประชาชนยังไม่มีความคิดที่จะพัฒนา มีการเชื่อถือในโชคชะตา 

 ขั้นที่ 2 Precondition for Take-off คือ ขั้นเตรียมการพัฒนา มีการสะสมทุนและความรู้

ทางวิชาการ มีการเริ่มใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรม การศึกษาต้อง

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ มีธนาคารหรือสถาบันในการระดมเงินเพื่อการ

ลงทุน โดยเฉพาะการขนส่งและการสื่อสาร รวมทั้งการหาวัตถุดิบในประเทศอื่น ๆ  

 ขั้นที่ 3 Take-off Stage คือ ขั้นกระบวนการพัฒนา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็วในทุกด้าน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม มีการสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม

เปลี่ยนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมีอัตราการลงทุน เงินฝาก หรือรายได้ประชาชาติ

เพิ่มขึ้น  

 ขั้นที่ 4 Stage of High Mass Consumption คือ ขั้นการบริโภคจํานวนมาก ผลักดัน

เศรษฐกิจให้เติบโตเต็มที่ จนประสบความสําเร็จทุกด้าน ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วน

ทั้งในเขตเมืองและชนบท มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคมและการรักษาความปลอดภัย 

โดยมีเป้าหมายการเป็นรัฐสวัสดิการ  

 ขั้นที่ 5 Beyond Consumption คือ ขั้นอุดมสมบูรณ์ ยังมีการบริโภคจํานวนมาก ระบบ

เศรษฐกิจมีความมั่นคง มีความอุดมสมบูรณ์ทางการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ประชาชนมี

รายได้เหลือกินเหลือใช้ 

จากลําดับขั้นการพัฒนาของรอสทาวน์ (Rostow) เขาได้เสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้ดังนี้ 

(ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 136) 

 1. ให้เอกชนเป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแทนรฐั 

 2. เปลี่ยนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเปน็อุตสาหกรรม โดยเพิ่มผลผลติให้มากขึ้น 
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 3. เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและรายได้ต่อหัวของประชาชน 

 4. ใช้ทรัพยากรและความมั่งคั่งในชนบทเป็นปัจจัยในการสร้างความเจริญใหแ้ก่เมือง 

 5. ใช้กลไกของตลาดเป็นเครื่องกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้มีการเปิดการค้า

เสรีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 6. รัฐทําหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุนในโครงการขั้นพื้นฐาน เช่น 

ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เขื่อน นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับปรุง

ระบบการศึกษาและระบบราชการ เพื่อให้เอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการลงทุน อาจสร้าง

บรรยากาศเพื่อการลงทุน เช่น การยกเลิกการเก็บภาษีอากร การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการ

พัฒนา การให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า 

 7. รัฐกําหนดค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในระดับตํ่า เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นผลกําไรอย่าง

ชัดเจน 

 8. รัฐจะต้องสร้างกําลังทหาร-ตํารวจให้เข้มแข็ง เพื่อปราบปรามประชาชนมิให้เรียกร้องหรือ

ต่อต้านรัฐบาล 

 9. การพัฒนาต้องเริ่มจากรัฐบาล จึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้องบน (Top-down Approach) 

ซึ่งข้าราชการจะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา เป็นตัวเร่งเพื่อให้เกิดความเจริญขึ้นในทุกส่วนของ

ประเทศ ข้าราชการจึงควรมีการศึกษาสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

 ลักษณะสังคม  

 เดเนียว เลอเนอร์ (Daniel Lerner อ้างใน เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) เป็นนักวิชาการในกลุ่ม

ทฤษฎีนี้อีกคนหนึ่ง เขาเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในทางสังคมต้องดําเนินร่วมไปกับการ

สนับสนุนต่อแง่ความคิดความรู้ทางการเมืองและเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง โดย

การย้ายถิ่นของประชาชนจากเขตชนบทสู่เมือง พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอาชีพตามสภาพความ

เป็นอยู่ในเมือง ทําให้ลักษณะโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายที่ดํารงชีวิตด้วยการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไปสู่ครอบครัวเด่ียวที่มีพ่อแม่และลูก สมาชิกในสังคมสามารถอ่านออก

เขียนได้ มีการขยายการศึกษาที่ประชากรสามารถเข้าถึง ความสัมพันธ์ในสถานะทางสังคมระหว่าง

ชายหญิงในสังคมสมัยใหม่ สตรีมีฐานะเท่าเทียมกับบุรุษ นอกจากนั้นคนจะต้องเปิดตัวเองรับความ

ทันสมัยที่ใช้กระบวนการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากรัฐที่เจริญก้าวหน้ากว่าในโลก มีการปรับตัว

อย่างมีประสิทธิภาพกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มองตัวเองและปรับให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อม ซึ่งทําให้คนเราขยายมุมมองและมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยที่เป็น

ประเทศกําลังพัฒนานั้น เฟรด ริดส์ (Fred N.Riggs) เรียกสังคมในลักษณะนี้ว่า “สังคมทวิลักษณ์” ซึ่ง

จะมี 2 ลักษณะ คือ โครงสร้างสังคมเป็นแบบเกษตรกับอุตสาหกรรม ความเชื่อและพฤติกรรมเป็น
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แบบด้ังเดิมกับวิทยาศาสตร์ แบบแผนพฤติกรรมเป็นแบบชาติกําเนิดกับความสามารถ บุคลิกภาพเป็น

แบบอนุรักษ์กับสมัยใหม่ ซึ่งทอลคอทต์ พาร์สัน (Talcott Parsons อ้างใน ชนิตา รักษ์พลเมือง, 

2542) ได้เปรียบเทียบลักษณะสังคมแบบประเพณีกับสังคมสมัยใหม่ ไว้ดังนี้ 

 สังคมประเพณี    สังคมสมัยใหม่ 

 1. ความสัมพันธ์แบบเฉพาะตัว  1. ความสัมพันธ์แบบสากล 

 2. สถานภาพยึดตามชาติวุฒิ  2. สถานภาพยึดตามคุณวุฒิ 

 3. หน้าที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน  3. หน้าที่มีขอบเขตแน่นอน 

 4. ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์เข้าเกี่ยวข้อง 4. มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 5. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  5. มุ่งประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตัว 

 อย่างไรก็ดี กระบวนการสร้างความทันสมัยของทุกสังคม อาจต้องประสบกับปัญหาที่สําคัญ 4 

ประการ ได้แก่ (Black Cyril, 1966 อ้างใน เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) 

 1. การที่สังคมต้องเผชิญกับความคิดและบทบาทใหม่ ๆ ย่อมได้รับการต่อต้านจากคนอีกกลุ่ม

หนึ่งหรือพวกคนหัวเก่า 

 2. การผนึกตัวของความเป็นผู้นําหัวสมัยใหม่ ที่มีการถ่ายโอนอํานาจจากผู้นําหัวสมัยเก่าสู่ห

ผู้นําหัวสมัยใหม่ อาจต้องมีการปฏิวัติต่อสู้หลายชั่วอายุคน 

 3. การแปรรูปทางเศรษฐกิจและสังคม จะดําเนินไปจนถึงจุดที่สังคมแปรรูปจากชีวิตในชนบท

และเกษตรกรรมเป็นชีวิตในเมืองและอุตสาหกรรม 

 4. การปรับรูปโครงสร้างองค์กรของสังคมในทุกภาคส่วน บางองค์กรอาจต้องปรับขนาด

โครงสร้างให้เล็กลง มีการเอาพนักงานออกไปบ้าง หรือกิจการบางอย่างอาจไม่ทําเองแต่ให้จ้างผู้อ่ืนมา

ทําแทน เช่น พนักงานทําความสะอาด 

 ในขณะที่ประเทศไทยได้เริ่มใช้แนวคิดและทฤษฎีนี้ เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ 

โดยกําหนดเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกขึ้นในปี พ.ศ.2504 (อ่านรายละเอียดในบทที่ 5) 

 

ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) 

 

 การพัฒนาที่ถือว่าเป็นกระแสหลักของโลก คือ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization 

Theory) ซึ่งได้ถูกนําไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาในหลายประเทศทั่วโลก ในราวปี ค.ศ.1960 ได้เกิด

การวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาความด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่ 3 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบลาติน
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อเมริกัน เช่น บราซิล แทนซาเนีย ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (2542) ได้สรุปกลุ่ม

นักวิชาการ อุดมคติ และแนวคิดหลักของทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) เอาไว้ดังนี้ 

กลุ่มนักวิชาการ 

 นักวิชาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กันเดอร์ แฟรงค์ (Gunder Frank) แซมเมอร์ เอมิน (Samir 

Amin) เซียร์ (Seer) คาร์โดโซ่ (Cardoso) ซานโตส (Santos) ไนเยเร่ (Nyerere) วอลเลอร์สตีน 

(Wallerstein) คานธี (Gandhi)  

อุดมคติ  

 อุดมคติของทฤษฎีการพ่ึงพา คือ การหลุดพ้นจากการพึ่งพา โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ 

การลดความไม่เท่าเทียมกัน การลดการว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพัฒนาแบบ

พ่ึงตนเอง  

 แนวคิดหลัก  

 แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้ เชื่อว่า สภาพด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่ 3 เป็นผลมาจากการที่

ทรัพยากรและส่วนเกินทางเศรษฐกิจไหลไปสู่โลกท่ีเหนือกว่า เนื่องจากลัทธิล่าอาณานิคม การพึ่งพา

ระบบทุนนิยมทําให้ประเทศกลายเป็นบริวารทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งวัตถุดิบ 

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งขยายตัวการลงทุน นอกจากนั้นความสัมพันธ์ยังเป็นไปใน

ลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบโดยการกอบโกยผลประโยชน์ เช่น การที่ต้องขายวัตถุดิบในราคาถูก 

แต่กลับต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในราคาแพงโดยการถ่ายโอนของบรรษัทข้ามชาติ การพัฒนาและ

ความด้อยพัฒนาไม่แยกจากกัน เกิดในประเทศเดียวกันและระหว่างประเทศ สภาพด้อยพัฒนาจึงเป็น

กระบวนการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ  

สมมติฐาน  

 กันเดอร์ แฟรงค์ (Gunder Frank, 1966 อ้างใน เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) ได้เสนอสมมติฐาน

ว่า ความด้อยพัฒนา (underdevelopment) ไม่ใช่ภาวะเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาประเทศซึ่ง

ทุกสังคมต้องประสบ ประเทศพัฒนาแล้วไม่เคยตกอยู่ในสภาพความด้อยพัฒนาแบบที่ประเทศโลกที่ 3 

ประสบอยู่ แต่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าประเทศพัฒนาแล้วอาจอยู่ในสภาพที่ไม่พัฒนา (undeveloped) 

มาก่อน นอกจากนี้ความด้อยพัฒนาส่วนใหญ่เป็นผลจากความเป็นระบบทุนนิยมโลกของประเทศ

พัฒนาแล้ว มิใช่เป็นผลสะท้อนจากลักษณะความบกพร่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองภายในประเทศด้อยพัฒนาเอง  
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โครงสร้างระบบทุนนิยมโลกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รัฐศูนย์กลางและรัฐบริวาร

ความสัมพันธ์ของรัฐทั้งสองมิใช่การครอบงําด้วยการใช้อํานาจบังคับเพื่อตักตวงผลประโยชน์ แต่เป็น

ผลของความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้นําหรือชนชั้นสูงของรัฐ ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐขึ้น และจะทําให้เกิดการได้เปรียบของรัฐที่เข้มแข็งกว่า

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน การพึ่งพาจึงเป็นสภาวะของความด้อยพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการแผ่อํานาจ

ของรัฐศูนย์กลาง อาทิเช่น อิทธิพลของเงินทุน เงินกู้ เงินช่วยเหลือ รวมทั้งเทคโนโลยี การศึกษา และ

วัฒนธรรม ทําให้รัฐบริวารลดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและหันมาพึ่งพารัฐศูนย์กลางมาก

ขึ้น ทําให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างนายทุนต่างชาติ พ่อค้านายหน้าและข้าราชการ

ระดับสูง ในด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการสะสมทุนในระดับโลกขึ้น มีการเร่งให้นายทุน

ต่างชาติเข้ามาลงทุน เพราะมีทุน เทคโนโลยีและการจัดการที่ดีกว่า ทําให้บรรษัทข้ามชาติได้รับผล

กําไรในการทําธุรกิจอุตสาหกรรมและการผูกขาดตลาด นอกจากนั้นการพึ่งพาจะก่อให้เกิดการตกเป็น

ทาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําให้สูญเสียความม่ังคั่งและการริเริ่มทําธุรกิจอุตสาหกรรม 

ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนา (ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 95) 

 ลักษณะสังคม 

 ทฤษฎีการพึ่งพาได้กล่าวถึงลักษณะสังคมที่พัฒนาแล้วว่า ต้องหลุดพ้นหรือปลดเปลื้องจาก

ภาวะการพึ่งพา นําไปสู่การพึ่งตนเอง การจัดระเบียบทางสังคมไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้นลักษณะของคนจึงต้องพึ่งตนเอง (Self – Reliant) และมีจิตใจเพื่อสังคม (Socialist – Mine) 

(ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2542) เช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง

ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจและสังคม ตามท่ีกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 

 แนวทางการพฒันา 

 แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความด้อยพัฒนาตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ คือ การปฏิวัติ

เป็นแบบสังคมนิยมและการตัดความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาที่เคยมีมากับประเทศศูนย์กลาง ซึ่งจะทําให้

ประเทศหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ก็คือ ความพยายามในการ

พ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ซึ่งสุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (2527 อ้างใน เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) ได้สรุปแนวคิด

เรื่องนี้ของเซียร์ (Seers) ไว้ว่า 

 1. การลดการพึ่งพาจากการนําเข้าในสินค้าและบริการที่จําเป็น ทั้งอาหาร น้ํามัน ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ปัจจัยหรืออุปกรณ์การผลิตประเภททุน และที่สําคัญ คือ ลดการพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญที่มาจาก

ภายนอกประเทศ 

 2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภคและการเพิ่มสมรรถนะในการผลิต 
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 3. การกระจายรายได้ในลักษณะของการกําหนดนโยบายที่จะเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนิน

ชีวิตของคนที่มีรายได้มาก โดยการใช้นโยบายภาษี นโยบายด้านราคา การจูงใจ และในกรณีที่จําเป็น

อาจต้องใช้วิธีการปันส่วน 

 4. ในบางประเทศ รัฐอาจจําต้องใช้นโยบายการควบคุมและเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มความสามารถและความพยายามในการเจรจาต่อรองกับบรรษัท

ข้ามชาติ 

 5. ดําเนินนโยบายทางวัฒนธรรม เพื่อลดภาวะการณ์พ่ึงพาทางวัฒนธรรมที่เคยมีต่อประเทศ

มหาอํานาจ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายของการพัฒนาตามทฤษฎีนี้ ได้เสนอไว้ว่า ประเทศในโลกที่ 3 จะต้อง

เชื่อมโยงกับประเทศศูนย์กลาง และต้องเผชิญหน้ากับทุนนิยมระหว่างประเทศ ต้องกําหนดนโยบาย

การพัฒนาประเทศเองอย่างสมเหตุสมผลทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยี โดยการปรับบทบาทของรัฐใน

การจัดระเบียบการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม การจ้างงานและความยากจนเพื่อสนอง

ความต้องการในโลกที่ 3 มีการรวมกลุ่มกันเองเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ สําหรับการเปลี่ยนแปลง

หรือปฏิรูปโครงสร้างภายใน ให้พิจารณาสถานการณ์เงื่อนไขและประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมที่

ต่างกันด้วย 

 บทบาทการศึกษา 

 ทฤษฎีความทันสมัยได้เน้นการศึกษาแบบเป็นทางการหรือการศึกษาในระบบโรงเรียน แต่

ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า การศึกษาที่รัฐจัดในระบบโรงเรียนทําให้เกิดการพึ่งพา โดยประเทศด้อยพัฒนาจะเกิด

เงื่อนไขต่าง ๆ มากขึ้น และต้องแบมือขออยู่เสมอ ในที่สุดบ่อเกิดการพัฒนา ก็คือ ความด้อยพัฒนา 

ทฤษฎีการพึ่งพาได้เสนอว่า การศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ต้องทําให้คนช่วยตัวเองได้ บูรณาการ

เข้ากับชีวิตได้ ไม่เหมือนกับการเอาเงินใส่กล่องไปฝากธนาคารแล้ววันหนึ่งจะถอนออกมาใช้ได้ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ย่ิงใหญ่ จึงมองว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบของโรงเรียนเท่านั้น ควรแยก

ตามกลุ่มความสนใจ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2542) และการพัฒนาก็ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แต่เป็นการปฏิรูประเบียบสังคมให้มีความยุติธรรมมากขึ้น มีเอกราชของชาติ และได้รับการธํารงไว้

เป็นอิสระจากการแทรกแซงครอบงําของรัฐบาลอื่นใดหรือกลุ่มผลประโยชน์ (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) 

 อย่างไรก็ดี การพัฒนารัฐของไทยในระยะแรกของแผนพัฒนาได้อาศัยทฤษฎีความทันสมัย

เป็นแนวทางหลักมาตลอด แต่ในระยะหลัง ๆ ได้ปรากฎเรื่องการพึ่งตนเองและมีการพูดถึงกันมากขึ้น 

(ดูรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในบทที่ 5) ในขณะที่ทฤษฎีการพึ่งพาเองก็

ถูกวิจารณ์ว่ายังขาดแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะทําอย่างไร 
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ทฤษฎีมาร์กซ์ซิสต์ (Marxist Theory) 

 

แนวคิดและทฤษฎีในกลุ่มนี้ ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 

เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ.1970 ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (2542) ได้สรุปกลุ่ม

นักวิชาการ อุดมคติ แนวคิดหลัก ลักษณะสังคม และบทบาทการศึกษา ไว้ดังนี้ 

 กลุ่มนักวิชาการ 

 นักวิชาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) สตาลิน (Stalin) เลนิน (Lanin) เหมา

เจ๋อ ตุง (Mao Jur Tung) ฮิตเลอร์ (Hitlor) คัสโตร (Castro) 

 อุดมคติ  

 อุดมคติของทฤษฎีนี้ คือ การทําให้ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้น เน้นเรื่องพลัง

มวลชนที่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  

 แนวคิดหลัก 

 แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้ คือ การพยายามจัดสรรอํานาจและทําให้ทุกคนในสังคมมีความเท่า

เทียมกัน โดยการทําสงครามที่เหมา เจ๋อ ตุง เรียกว่า สงครามประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะแย่งชิง

อํานาจรัฐตามทฤษฎีการปฏิวัติ 3 ขั้นตอน คือ ปฏิวัติประชาธิปไตย ปฏิวัติสังคมนิยม และปฏิวัติไปสู่

คอมมิวนิสต์สมบูรณ์แบบ ด้วยการปลุกระดมมวลชนให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ มีการรวมกําลังผู้รัก

ชาติขับไล่จักรวรรดินิยม โดยมีเงื่อนไขเรื่องประชาธิปไตย เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และความไม่เป็น

ธรรมในสังคมเป็นเครื่องมือเชิงรุกในทางการเมือง (ปรีชา ศรีวาลัย, 2533) 

 ลักษณะสังคม 

 สังคมที่พัฒนา คือ ไม่มีชนชั้น ทุกอย่างเป็นของรัฐ โดยสังคมจะมีการเปลี่ยนผ่านจาก

ประเพณีขุนนาง เป็นทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ในที่สุด ซึ่งลักษณะคนที่พัฒนาจะต้องเป็น

คนที่มีจิตสํานึก (Minded Man) และถูกปลดปล่อย (Liberated Man) จากสิ่งครอบงําทั้งปวง 

 บทบาทการศึกษา 

 บทบาทการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมาทําให้คนเลื่อนชนชั้นทางสังคม แต่ทฤษฎีนี้

มองว่า การศึกษาต้องทําให้ทุกคนรู้หนังสือ อ่านออก และเขียนได้ เป็นกลไกท่ีช่วยยกระดับจิตสํานึก

ของคน เพื่อความยุติธรรม การปฏิวัติ และการปลดปล่อย ซึ่งบ่อเกิดของการพัฒนา ก็คือ ชนชั้น
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กรรมาชีพมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการพัฒนาจึงหมายถึง ความก้าวหน้าขั้นสูงสุดซึ่งจะเกิดได้ต้อง

ทําลายล้างการจัดระเบียบทางสังคมแบบทุนนิยม  

นอกจากนี้ มาร์กซ์ได้วิพากษ์ระบบทุนนิยม โดยกล่าวถึงความทุกข์ทน 4 ชนิดของแรงงาน

ต่างด้าวที่เกิดขึ้นในยุคทุนนิยม ได้แก่ 

1. ความทุกข์ทนจากผลิตผลที่ผู้ผลิตไม่ได้ใช้ผลผลิต 

2. ความทุกข์ทนจากกระบวนการการผลิตที่ต้องทุกข์ทนทํางานหามรุ่งหามค่ํา 

3. ความทุกข์ทนจากสภาวะของการผลิตที่ไม่ได้พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ผลิต  

4. ความทุกข์ทนจากการที่ต้องผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนมากกว่าเพื่อความพึงพอใจของมนุษย์  

ระบบคิดของสังคมทุนนิยมคิดแต่เรื่องของกําไร ขาดทุน ค่าเช่า ค่าจ้าง การแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

ซึ่งในหนังสือของเขาเรื่อง "ทุน” (The Kapital) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการผลิตแบบทุนนิยม บังคับให้

กรรมกรจําเป็นต้องขายแรงงานของตนเองในราคาถูกแก่นายทุน ดังนั้นกําไรของนายทุนแท้จริงแล้ว

เกิดจากการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินจากค่าแรงของกรรมาชีพเพื่อกําไร ชนชั้นนายทุนจึงต้องพัฒนา

เครื่องมือและวิธีการการผลิตให้ก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา ต้องขยายตลาดสินค้า แหล่งวัตถุดิบและ

กิจการไปทั่วโลก การผลิตแบบทุนนิยมนี้ทําให้เกิดความป่ันป่วนและวิกฤติทางเศรษฐกิจแบบวัฎจักร 

นั่นคือ การผลิตล้นเกิน ท่ามกลางโลกที่อดหยากขาดแคลน เพื่อแก้ไขวิกฤติการผลิตล้นเกิน และรักษา

ราคาของผลผลิตให้สูงกว่าต้นทุน จึงต้องทําลายผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด พยายามขยายตลาด

ใหม่ และใช้ตลาดเก่าให้เป็นประโยชน์ ซึ่งผลสุดท้ายก็จะนําไปสู่วิกฤตที่รอบด้านยิ่งขึ้นและรุนแรง

ย่ิงขึ้น ทําให้ความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมรุนแรงขึ้น จนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในที่สุด จาก

ปรากฏการณ์ดังกล่าว มาร์กซ์ เห็นว่า สิทธิ เสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมทุนนิยมนั้น 

เป็นจริงเฉพาะกับผู้ที่มีทรัพย์สิน ไม่ใช่สําหรับกรรมมาชีพและคนยากจน การที่มนุษย์ถูกทําให้ยอมรับ

ว่ามีความรวยความจนนั้น มาร์กซ์ เรียกว่าจิตสํานึกหลอกลวงและจอมปลอม (False Conciousness) 

ซึ่งเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมในสังคมมนุษย์ให้ถูกครอบงําโดยปัจจัยในการผลิต คือ ทุน เครื่องมือ ที่ดิน 

และที่สําคัญ คือ แรงงาน 

 อย่างไรก็ดี การพัฒนารัฐบนโลกใบนี้จะเห็นได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการในกลุ่ม

ของคาร์ล มาร์กซ์ ไม่สามารถต้านระบบทุนนิยมภายใต้ทฤษฎีความทันสมัย ซึ่งเป็นกระแสหลักของ

การพัฒนาได้ เริ่มจากปรากฎการณ์ที่พรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกหมดอํานาจลง กําแพง

เบอร์ลินในประเทศเยอรมนีได้ถูกทุบทําลายลงไป มีการประกาศรวมประเทศระหว่างเยอรมนี

ตะวันออกกับตะวันตก ตามด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแตกเป็นรัฐอิสระต่าง ๆ กว่า 20 
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ประเทศ ในขณะที่ปัจจุบันมีอยู่เพียง 5 ประเทศเท่านั้น ที่ยังเป็นรัฐแบบสังคมนิยมในระบบพรรค

คอมมิวนิสต์ ได้แก่ จีน คิวบา เกาหลีเหนือ เวียดนาม และลาว 

 

ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) 

 

 อิมานูเอล วอลเลอสติน (Immanuel Wallerstein, 1978 อ้างใน เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2545) 

นักสังคมศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ต้ังแต่ในช่วงปลาย ค.ศ.1970 ต่อเนื่องมาถึง

ทศวรรษที่ 1980 เพื่อศึกษาพลวัตของเศรษฐกิจโลกและเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ง

ทฤษฎีความทันสมัยและทฤษฎีการพึ่งพาไม่สามารถอธิบายได้ เขาไม่เห็นด้วยต่อการจําแนกศาสตร์

ออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ อาจรวมไปถึง

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และจิตวิทยาด้วย เขาเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนั้น ในความเป็น

จริงแล้วไม่สามารถแยกได้ว่าอยู่ในสาขาของศาสตร์ใด กระบวนการวิเคราะห์วิจัยแยกตามสาขาวิชา 

ทําให้ประเด็นในการวิเคราะห์วิจัยหลายประเด็น ซึ่งจําเป็นต่อการได้มาซึ่งความรู้ที่แท้จริงนั้นถูก

มองข้ามไป ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับต้นไม้

หนึ่งต้น ถ้าเราปลูกต้นไม้และอยากให้เจริญงอกงามก็ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องดิน น้ํา ปุ๋ย แร่ธาตุ และ

แมลงศัตรูพืช การจัดแบ่งออกเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย อาจทําให้ความรู้จํากัดอยู่

แต่ในวงแคบ ๆ ตามศาสตร์หรือสาขาของตนเท่านั้น ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงข้ามสาขาวิชา 

นอกจากนี้วอลเลอสติน (Wallerstein) มองว่า ระบบโลกเป็นหน่วยของการวิเคราะห์และมี

เพียงระบบเดียวเท่านั้น ไม่ได้แบ่งออกเป็นระบบทุนนิยมหรือสังคมนิยม โลกที่หนึ่ง (ประเทศที่พัฒนา

แล้ว) หรือโลกที่สาม (ประเทศกําลังพัฒนา) เขาเห็นว่า ระบบโลกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ 

ส่วนแกน (core) ส่วนบริวาร (periphery) และส่วนกึ่งบริวาร (semiperiphery) โดยส่วนกึ่งบริวาร

นั้นจะอยู่ระหว่างส่วนที่เป็นแกนกับส่วนที่เป็นบริวาร และเป็นส่วนที่มีลักษณะของทั้ง 2 ส่วนนี้ผสมกัน

ซึ่งรัฐทุกรัฐในโลกจะอยู่ภายใต้โครงสร้างระบบนี้ รัฐที่มีความก้าวหน้าในระบบทุนนิยม เรียกว่า รัฐ

ศูนย์กลาง (Core Stage) ส่วนรัฐที่ด้อยพัฒนากว่า เรียกว่า รัฐบริวาร (Periphery State) 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทั้งสองจะมีการแบ่งงานกันทํา และมีการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมระหว่างรัฐ

เหล่านี้จากการค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐศูนย์กลางจะได้กําไรมหาศาลจากการทําธุรกิจและการ

ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนรัฐบริวารจะผลิตสินค้าประเภทวัตถุดิบทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

(ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2542) 

 ทฤษฎีนี้เชื่อว่า กลไกที่ทําให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรม ธํารงอยู่ได้มี 3 ประการ 

คือ (ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 92) 
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 1. รัฐศูนย์กลางมีอํานาจทางการทหารที่เข้มแข็งกว่า เพื่อใช้สําหรับการปกป้องผลประโยชน์

ของตนในทุกส่วนของโลก หากเกิดปัญหา เช่น รัฐบริวารไม่พอใจและเรียกร้องความเสมอภาคทาง

การค้าหรือการขู่จะยึดทรัพย์สินที่ไปลงทุนในประเทศนั้น รัฐศูนย์กลางก็จะขู่ด้วยการใช้กําลังทหาร 

เช่น การซ้อมรบในน่านน้ําใกล้รัฐบริวาร การปิดก้ันมิให้ค้าขายกับประเทศอื่นได้ 

2. มีการเลือกผู้นําที่เข้มแข็ง เพื่อทํางานร่วมกันในการปกป้องมิให้ทุนนิยมเสื่อมความนิยม

และเร่งพัฒนาให้ลัทธินี้ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ โดยการประกาศให้โลกรู้ว่าลัทธิทุนนิยมนี้ดีที่สุดและ

สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างของโลกได้ 

 3. ลัทธิจักรวรรดินิยมจะทําให้เกิดเสถียรภาพทางด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยรัฐ

ศูนย์กลางจะเป็นรัฐที่เข้มแข็งและมีอิทธิพลเหนือรัฐบริวาร ส่วนรัฐบริวารจะอ่อนแอและถูกครอบงําทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากรัฐที่มีอํานาจเหนือกว่า 

 ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนตามท่ีกล่าวมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีกําลังทหารที่เข้มแข็งกว่า

ประเทศอื่นใดในโลกภายหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย สามารถใช้กําลังทหารเข้ายึดครอง

ประเทศอิรักโดยอ้างเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยและต้องการโค่นล้มระบอบเผด็จการซัดดัม แต่อาจมี

ผลประโยชน์เรื่องน้ํามันอยู่เบ้ืองหลัง ส่วนประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นรัฐบริวารของยักษ์ใหญ่อย่าง

สหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า พ่ีเบ้ิม โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายของไทยในการพัฒนา

ได้ดําเนินรอยตามประเทศสหรัฐอเมริกาชนิดแบบร่วมหัวจมท้ายก็ว่าได้ เริ่มต้ังแต่การตัดสินใจส่งกําลัง

ทหารเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม การให้ผู้แทนจากธนาคารโลกเข้ามาศึกษา

และจัดทําแผนพัฒนาประเทศ การได้รับทุนไปศึกษาต่อ การได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งแบบให้เปล่า

และการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร เช่น เครื่องบิน จรวด 

รถถัง เป็นต้น นอกจากนี้ค่านิยมของคนไทยในกลุ่มคนที่มีเงินหรือพอมีฐานะก็มักจะส่งลูกไปเรียนต่อที่

สหรัฐอเมริกา บางคนอาจเรียกว่า ชุบตัวหรือเป็นเด็กนอก ภายหลังเมื่อเรียนจบกลับมาเมืองไทยก็ได้

นําวิชาความรู้กลับมาพร้อมกับค่านิยมและวิถีชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งบางเรื่องอาจไม่เหมาะกับวิถีชีวิต

หรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เช่น การอยู่กินกันก่อนแต่งงาน การบริโภค

อาหารแบบหรูหราฟุ่มเฟือย การใช้ของที่มีย่ีห้อ (brandname) หรือค่านิยมทางวัตถุต่าง ๆ ทําให้เรา

ต้องตกไปเป็นบริวารของเขาโดยไม่รู้ตัว เพราะ “การศึกษา คือ การครอบงําความคิด” 

 



บทที่ 4 

แนวคดิและทฤษฎีการพัฒนาหลังยุคความทันสมัย 
 

ภายหลังการพัฒนาประเทศตามแนวทางของทฤษฎีความทันสมัย (Modernization 

Theory) ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาและได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ได้ประสบผลสําเร็จและ

ก่อให้เกิดผลดีโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ดังเช่นในกรณีของประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศใน

เอเชียจนได้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New Industry Country: NICs) คือ เกาหลีใต้ 

สิงคโปร์ ฮ่องกง และใต้หวัน ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกคาดว่าจะเป็นเสือตัวที่ 5 ของ

เอเชียเช่นกัน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตามแนวทาง

ดังกล่าวนี้ถึงแม้จะเกิดผลดี แต่ก็เกิดปัญหาในหลายด้านไปทั่วโลกเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม จนได้เกิดแนวคิดการพัฒนาขึ้นใหม่หลายแนวคิดและในหลายประเทศเพื่อเป็นทางเลือก

ให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มักเรียกว่า กระแสทางเลือก เช่น เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์สีเขียว 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการความรู้ (Knowledge Mamagement) 

การสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) ประชาสังคม (Civil Society) ท้องถิ่นนิยม (Localism) ชาย

ขอบนิยม (Marginalism) สตรีนิยม (Feminism) เป็นต้น  

 อนึ่ง อยากจะทําความเข้าใจกับคําว่า โพสต์โมเดิส์นนิซึม (Postmodernism) หรือหลัง

สมัยใหม่ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า มิใช่ทฤษฎีหรือแนวคิดการพัฒนาหลังยุคความทันสมัยที่เป็นการ

พัฒนาซึ่งเรียกว่ากระแสทางเลือก อันเกิดจากผลของการพัฒนาประเทศตามทฤษฎีความทันสมัย 

(Modernization Theory) ที่ผู้เขียนต้องการจะนําเสนอในลําดับถัดไป แต่เป็นทฤษฎีที่ต่อต้านทฤษฎี

ความทันสมัย ซึ่งไม่พอใจระบบทุนนิยม โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจาก เฟรดริค นิทเช (Friedrich 

W.Nietzsche) ชาวปรัสเซีย สไตล์ของเขารุนแรงและใช้วิธีการต้ังคําถาม เขาได้กล่าวว่าภาษาเป็นที่มา

ของความคิดความเห็นและการตีความ ความจริงในโลกไม่มี เป็นเพียง “วาทกรรม” เพื่อครอบงํา

สังคม ในทํานองเดียวกัน มิเชล ฟูโก (Michel Foucault,1982) ชาวฝรั่งเศส ได้ใช้วิธีการต้ังคําถาม

เช่นกัน กล่าวคือ อะไรที่กําลังเป็นไปในช่วงนี้ ? อะไรที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกเรา ? อะไรคือโลกนี้ ยุคนี้ 

ช่วงขณะที่แท้จริงตอนนี้ซึ่งเรากําลังมีชีวิตอยู่ ? เขายังกล่าวไว้อีกว่า มันเป็นเพียงแฟชั่นความนิยม

เพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่จะผ่านเลยไป ในขณะที่ แมรี่ แคลกซ์ (Mary Klages, 2007) ชาวอเมริกัน ได้

กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดโพสต์โมเดิส์นนิซึม เป็นคําที่ซับซ้อนหรือชุดของความคิดหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้น

ในกลางปี ค.ศ.1980 เป็นแนวคิดที่ปรากฏในหลากหลายสาขาวิชาหรือพื้นที่ทั้ง การศึกษา ศิลปะ

สถาปัตยกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม สังคมวิทยา สื่อสาร แฟชั่น และเทคโนโลยี ในส่วนของ
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นักวิชาการไทย เช่น ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ (2543) ได้กล่าวว่า โพสต์โมเดิส์นนิซึม ปฏิเสธระบบ

ครอบงําทางความคิด มีความสงสัยทฤษฎีการพัฒนาทั้งหมด การพัฒนาเป็นเพียงภาษาหรือคําพูด

เท่านั้น “การพัฒนาที่แท้จริง คือ การไม่พัฒนา” ในส่วนของธีรยุทธ บุญมี (2546) ได้กล่าวถึง การ

พัฒนาในยุคโพสต์โมเดิส์นนิซึม คือ การมองว่าทุกอย่างไม่มีแก่นแท้ใด ๆ สิ่งต่าง ๆ มีมูลค่า ถ้าระบบ

ตลาดให้ราคา แม้แต่อํานาจรัฐหรืออธิปไตยของประเทศ สามารถเอาทุกอย่างมาเป็นทุนได้ ให้เครดิต

คนจน โดยแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นความคิดของธีรยุทธ บุญมี ในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย

รัฐบาลในสมัยของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นั่นเอง 

 

การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 

 

การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากผล

ของการพัฒนาในยุคที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 

โดยปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต คือ อุตสาหกรรม เน้นความเจริญทางวัตถุจนส่งต่อระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความหมายหรือนิยามศัพท์ของแนวคิดการพัฒนาแบบ

ย่ังยืนยังมีความคลุมเครือและหลากหลาย คําว่า “Sustainable” ถ้าวิเคราะห์รากศัพท์ตาม Oxford 

English Dictionary จะพบว่า มาจากรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศส คือ Soutenir ซึ่งแปลว่า ช่วยเหลือหรือ

สนับสนุน ต่อมามีการนํามาใช้ในความหมายของความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุน รักษา และ

ความสามารถในการรักษาไว้ได้ ซึ่งมีหน่วยงานหรือนักคิดหลายท่านที่ให้ความหมายเรื่องการพัฒนา

แบบย่ังยืนไว้ดังนี้  

คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (World Commission on Environment and 

Development : WCEO ) ได้นิยามว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาที่นําไปสู่การตอบสนอง

ความต้องการของชนในปัจจุบัน โดยปราศจากการทําให้ความต้องการของชนรุ่นหลังลดลง (วัลลภ 

ทองอ่อน, 2550) 

กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA : United Nations Population 

Fund) ได้อธิบายการพัฒนาแบบยั่งยืน ดังนี้ (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2540: 70 - 71) 

 1. การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความจําเป็นใน

ปัจจุบัน โดยสามารถรองรับความต้องการและความจําเป็นที่จะเกิดแก่ชนรุ่นหลัง ๆ ด้วย 

 2. การพัฒนาแบบยั่งยืน ครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับชนรุ่นหลัง 

โดยอย่างน้อยให้ได้มากพอ ๆ กับที่ชนรุ่นปัจจุบันได้รับมา 
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 3. การพัฒนาแบบยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลกโดยรวมเพื่อชน

รุ่นหลัง และเป็นการพัฒนาที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง 

 4. การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การทําให้คุณภาพของชีวิตมนุษย์ดีขึ้น ภายในระบบ

นิเวศวิทยาที่สามารถจะรองรับการดําเนินชีวิตได้ต่อไป โดยเศรษฐกิจแบบนี้จะยังคงสามารถพัฒนา

ควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่อไป ด้วยการปรับตัวและอาศัยกระบวนการยกระดับ

ความรู้ ปรับปรุงองค์กรและประสิทธิภาพ 

 พระเทพโสภณ (อ้างใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2549: 164) กล่าวว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน

ต้องเป็น 1) สัมมาพัฒนา คือ การพัฒนาถูกทาง กล่าวคือ เป็นการพัฒนาที่ถือเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

แล้วเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารับใช้ มาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคน 2) สมพัฒนา คือ การ

พัฒนาที่สมดุลต้องมี 3 ส่วน ได้แก่ มนุษย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

 พระธรรมปิฎก (2542) กล่าวว่า การพัฒนาแบบยั่งยืนประกอบด้วย 4 ระบบ คอื 

 1. ระบบมนุษย์ คือ มนุษย์เป็นศูนย์กลาง มนุษย์มีธรรมชาติ เป็นผู้มีเจตจํานงหรือมีความ

ต้องการ จะต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความต้องการประเภทฉันทะ (ความต้องการที่พอดี) การพัฒนา

มนุษย์ต้องพัฒนาให้ครบ 4 ด้าน คือ พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 

 2. ระบบสังคม จะต้องทําให้สังคมเป็นกลุ่มคนที่มีระบบระเบียบยุติธรรม ส่งเสริมการทําดี 

เอื้อต่อการทําประโยชน์กันและกัน มีความมั่นคง มีสันติภาพ ไม่ทําลายธรรมชาติ และเกื้อหนุน

ธรรมชาติ 

 3. ระบบธรรมชาติ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์จึงไม่ควรคิดเอาชนะธรรมชาติ 

ทําลายธรรมชาติ ควรมีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ กลมกลืนธรรมชาติ พัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 4. ระบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องขยายอินทรีย์มนุษย์ ทําให้เพิ่มขีดความสามารถของ

มนุษย์ บํารุงบําเรอความสุขสะดวกสบายให้กับมนุษย์ การใช้ต้องมุ่งคุณค่าแท้ คือ การใช้อย่างเต็ม

ความสามารถของมันในการพัฒนามนุษย์ สังคมและธรรมชาติ 

วิวัฒน์ชัย อัตถากร (2546) การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของสังคมและของสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา 

สื่อมวลชน ฯลฯ ในหลายมิติ ตลอดจนทัศนคติ ค่านิยมและระบบคุณค่า เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเชิง

ปริมาณไปสู่เชิงคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น ปลอดจากระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจและผูกขาดอํานาจทางการ

เมือง เอื้ออํานวยต่อระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตอย่างมีดุลยภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
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และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทาง

โอกาส และขจัดความยากจน 

พัฒนาการของแนวคิด 

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนมีพัฒนาการ ซึ่งวัลลภ ทองอ่อน (2550) ได้สรุปว่าเป็นแนวคิด

ในด้านป่าไม้และการประมงเป็นครั้งแรก โดยมาจากแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่า “ทําให้อัตราการใช้เท่ากับ

อัตราที่ถูกสร้างขึ้น” จากแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า จะทําให้อัตราของไม้และปลาสามารถรักษาปริมาณ

สํารองไว้ได้อย่างคงที่ ต่อมาในช่วงปี 1950 อัลโด ลีโอโพลด์ (Aldo Leopold) ได้ศึกษาถึงความรับได้

ของธรรมชาติในการรองรับการพัฒนาของมนุษย์ ในปี 1970 การ์เร็ท ฮาร์ดด้ิง (Garret Harding) ได้

เรียกร้องให้ชุมชนใส่ใจถึงโทษของการมีส่วนร่วมในการทําลายทรัพยากรของชุมชน โดยช้ีให้เห็นว่าเกิด

จากการเริ่มทําลายร่วมของแต่ละบุคคลในสังคม ในปี 1987 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืน และได้นิยามความหมายตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้น เพื่อ

ใช้กําหนดเป็นเป้าหมายของนโยบายการพัฒนา ในปี 1989 วิลเลี่ยม ลัคคัลชัส (William 

D.Ruckelshaus) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาที่ผสมผสานระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์

ทรัพยากรเป็นครั้งแรกในบทความของวารสารชื่อ Scientific American และในปี 1992 

แนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้นําไปสู่ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(UNCED) ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล จนไปสู่การอนุมัติแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) 

เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกนําแนวคิดไปปรับใช้ตามสภาพปัญหาและความจําเป็นของ

ท้องถิ่น ปัจจุบันพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้ถูกนําเข้าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการ

ทรัพยากรในทุกด้าน เช่น  

การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือ ความสามารถของระบบที่จะ

รักษาประสิทธิภาพของการผลิตไว้ได้ แสดงให้เห็นว่า ในการเกษตรจะต้องพิจารณาร่วมระหว่าง

เป้าหมายในการผลิตสูงสุดกับความย่ังยืนสูงสุด โดยการเกษตรจะต้องให้ความสําคัญของการอนุรักษ์

ดินและน้ํา ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อที่จะนําไปสู่การผลิต

อาหารเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

การจัดการพลังงานแบบยั่งยืน (Sustainable Energy Management) การจัด

การพลังงานแบบยั่งยืน มีมุมมองว่า พลังงานฟอสซิลจัดเป็นพลังงานทุน (Capital Stocks) ในขณะที่

พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ํา จัดเป็นพลังงานรายได้ การผลิตทาง

เศรษฐกิจในปัจจุบันมุ่งใช้พลังงานทุนมากกว่าพลังงานรายได้ จึงเป็นเหตุให้พลังงานอยู่ในจุดขาดดุล 

แนวทางในการจัดการพลังงานแบบยั่งยืนจึงมุ่งใช้พลังงานรายได้ให้มากกว่าพลังงานทุน จึงจะรักษา
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ปริมาณสํารองของพลังงานไว้ได้ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือป้องกันการสูญเสียพลังงานตามกฏทอร์โม

ไดนามิกส์ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการใช้พลังงานปัจจุบันจะไม่มีจุดสิ้นสุด ถ้ามนุษยชาติยังไม่ได้

แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการใช้พลังงานนั้น ก็คือ การควบคุมจํานวนประชากรและการจํากัดการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Ecotourism) คือ การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติ 

ซึ่งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีเป้าหมายหลักที่พยายาม

ให้เกิดขึ้นคือ 1) ต้องดําเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว 2) ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว 3) ต้องยอมรับ

ให้ประชาชนทุกส่วน ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

กัน 4) ต้องชี้นําความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น 

ลักษณะของการพัฒนาแบบยั่งยืน 

รูปแบบของการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้มุ่งถึงเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาเพิ่มขึ้น คือ

เป้าประสงค์ทางด้านนิเวศเพิ่มเติมจากเป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งพัฒนาเป็นฐาน

เดิม ดังนั้นจึงเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ในหลาย ๆ ด้านเข้าร่วมกัน จึงจะทําให้เกิดรูปแบบของการ

พัฒนาที่พึงประสงค์ขึ้น ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่เป็นทั้งปรัชญา 

แนวคิดและอุดมการณ์ สําหรับแนวทางการปฏิบัติมีหลากหลาย ซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มี

ลักษณะดังต่อไปนี้ (Brown, 1987 อ้างใน วัลลภ ทองอ่อน, 2550) 

1. มนุษยชาติต้องสามารถดํารงชีวิตบนโลก โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานจากโลก

อย่างต่อเนื่อง 

2. การใช้ทรัพยากรในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ต้องสามารถรักษาปริมาณสํารองของ

ทรัพยากรชีวภาพและระบบการผลิตทางการเกษตรไว้อย่างยาวนาน 

3. จํานวนประชากรของมนุษย์ ต้องสามารถรักษาระดับไว้ให้คงที่ 

4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องสามารถจํากัดและควบคุมได้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ทรัพยากร 

5. ต้องสามารถรักษาคุณภาพชีวิตของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศไว้ให้ได้ 

6. เน้นการพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะในชุมชนระดับเล็ก 
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ในขณะที่ The world Conservation Strategy ได้มุ่งเน้นจุดประสงค์หลักของการพัฒนา

แบบย่ังยืนจะต้องครอบคลุมจุดเน้น ดังนี้ 

1. เน้นกระบวนการทางนิเวศและระบบสนับสนุนสิ่งมีชีวิต 

2. เน้นความสําคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. เน้นประโยชน์ของการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ 

รูปแบบและเป้าประสงค์ของการพัฒนาแบบยั่งยืน จะมุ่งเน้นเสริมเป้าประสงค์ทางด้านนิเวศ

ลงสู่เป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาแบบเดิมได้ละเลยไป ลักษณะของการพัฒนาแบบยั่งยืน

จะต้องมีความสัมพันธ์ 3 ระบบ กล่าวคือ ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม แต่ละระบบ

ล้วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน ลักษณะของการพัฒนาแบบยั่งยืนอันได้แก่ 

1. เป้าหมายการพัฒนาระบบนิเวศ (BS) 

 - การอนุรักษ์ความหลากหลายและความซับซ้อนทางชีวภาพ 

 - การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ 

 - การผลิตทางนิเวศ 

2. เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ (ES) 

 - ลดความยากจน ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้ 

 - การเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 

3. เป้าหมายของการพัฒนาสังคม (SS) 

 - ความมั่นคงของสถาบัน 

 - ความเป็นธรรมในสังคม 

 - การมสี่วนร่วมในชุมชน 

 - อนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ การพัฒนาแบบยั่งยืนจะต้องมีลักษณะ คือ (Pearce and Barbier, 1990 อ้างใน 

วัลลภ ทองอ่อน, 2550) 

1. มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวอย่างแท้จริง 

2. ระบบสุขอนามัยได้รับการพัฒนาขึ้น 

3. มีศักยภาพในการศึกษาและแสวงหาความรู้ 

4. มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง 

5. มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

6. มีอิสรภาพในขั้นพื้นฐาน 
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ในส่วนของ ฮาร์แมน ดาร์ลี่ (Harman E.Daly, 1991 อ้างใน วัลลภ ทองอ่อน, 2550) ได้

เสนอว่า หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืนจะต้องอยู่บนหลักการ 4 ด้าน คือ 

1. ควบคุมอัตราประชากรของมนุษย์ ให้อยู่ในระดับที่รับได้ของธรรมชาติ ซึ่งจะปรากฏในรูป

ของความเท่าเทียมกันในมาตรฐานการดํารงชีวิต (Standard of living) 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่จะดึงเอามูลค่าเพิ่มจากการ

ผลิตสินค้าและบริการ โดยที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือลดน้อยลง แต่ได้ประโยชน์ต่อมนุษย์สูงขึ้นและ

เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จะต้องใช้ประโยชน์บนพื้นฐานของการใช้แบบผลตอบแทนต่อ

มนุษย์สูงสุดและผลตอบแทนยาวนานที่สุด เช่น ทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิล 

4. ทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นได้ จะต้องใช้ในอัตราเท่ากันกับการสร้างขึ้นของทรัพยากร 

เช่น ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ปลา ฯลฯ 

สมิธ คาร์ลลิซี่ส์ (Smith Carlisie, 1993 อ้างใน วัลลภ ทองอ่อน, 2550) ได้เสนอกรอบ

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนให้สามารถนําไปสู่วัตถุประสงค์ในเชิงปฏิบัติได้ โดยเสนอว่าเป้าประสงค์

ของการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ที่ 

1. การดํารงเผ่าพันธ์ุของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

2. ศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การผลิตสินค้า

และบริการ 

3. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ศิลปกรรม 

ค่านิยม 

4. ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

5. ลดการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 

6. เน้นความมั่นคงและฟื้นฟูสภาพในระบบการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

7. ผสานระหว่างเป้าหมายเชิงนิเวศและเชิงสังคม เพื่อนําไปสู่เป้าประสงค์ทางเศรษฐกิจและ

นโยบายทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคปฏิบัติการในพื้นที่ 

อนุสรณ์ ธรรมใจ (2547) กล่าวว่า ความย่ังยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เมื่อมีการกระจาย

ความมั่งคั่ง ต้องเป็นการเติบโตและการพัฒนาแบบมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ ทําให้คนยากจนและด้อย

โอกาสสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต ทําให้เขาสามารถยกระดับผลิตภาพ การผลิต และรายได้ ตัวแปร

ที่ต้องจับตามองและมีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มต้นต้ังแต่ปัญหาความยากจนที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และนําสู่
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ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น มี

แนวทางการทํางาน 3 ส่วน 

แนวทางที่หนึ่ง เสริมสร้างความมั่นคง การสร้างระบบประกันสุขภาพและระบบประกัน 

สังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) จะช่วยรองรับ

ความเดือดร้อนของผู้คนจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

แนวทางที่สอง เสริมสร้างโอกาสให้กับคนจน คือ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและความรู้ 

เข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดี เข้าถึงสินเชื่อและแหล่งทุน เข้าถึงปัจจัยการผลิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ที่ดินหรือปัจจัยอ่ืน ๆ การสร้างโอกาสให้คนจนนี้ไม่สามารถอาศัยแต่เพียงกลไกตลาดได้แต่ต้องอาศัย

กลไกรัฐที่ต้องเข้าทําให้เกิดขึ้น  

แนวทางที่สาม ส่งเสริมสิทธิและอํานาจของคนยากคนจนให้คนจนเข้ามามีส่วนร่วมในทาง

การเมืองและการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ การปรับปรุงกฎระเบียบและ

ระบบราชการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อคนจนมากขึ้น  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี (2548) ได้เสนอว่า องค์ประกอบที่เป็นหัวใจของ

ความย่ังยืนของสังคมชนบทมี 3 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรชุมชน หมายถึง องค์กรที่ชาวบ้านได้ก่อต้ังขึ้นเอง ไม่ใช่องค์กรที่ทางราชการไป

จัดต้ังให้ การมีองค์กรชุมชนของชาวบ้านทําให้มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้าน เพื่อ

ชาวบ้าน ทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ

อ่ืน ๆ รวมทั้งทําให้เผชิญภาวะวิกฤติได้ดีขึ้น การมีองค์กรชุมชน คือ ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า 

อันเป็นประชาธิปไตยที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุด หากมีการส่งเสริมให้มีองค์กรชุมชนและมีการรับรอง

ความเป็นนิติบุคคลขององค์กรชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้แก้ปัญหาความยากจนได้โดยรวดเร็ว

เท่านั้น แต่ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับบน

อีกด้วย ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีความหลากหลาย ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมี

บทบาทในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ระบบรวมศูนย์อํานาจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

คอมมิวนิสต์หรือเผด็จการทหาร ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งสิ้น ประเทศไทยยัง

รวมศูนย์อํานาจอยู่ที่ส่วนกลาง ในระบบเช่นนี้รัฐบาลบริหารได้ด้วยความยากลําบาก และจะประสบ

ภาวะวิกฤติเรื่อยไป ซึ่งรัฐบาลควรออกกฎหมายรับรองความเป็นนิติบุคคลขององค์กรชุมชน  

2. ความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับชุมชนชนบท เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พืชพันธ์ุ

อาชีพ วัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี ปัญหาและการแก้ปัญหา ขณะนี้ระบบการศึกษาทุก ๆ ระดับ 

ต้ังแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยเกือบจะไม่ได้ศึกษาให้เกิดความรู้จริงเกี่ยวกับชนบทเลย จึงไม่มี
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พลังในการแก้ปัญหา การท่องเนื้อหาในหนังสือโดยปราศจากการศึกษาสภาพของจริงไม่ทําให้เกิด

ความรู้จริง ความรู้เรื่องเกี่ยวกับชนบทจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความยั่งยืนของสังคมชนบท 

ระบบการศึกษาทั้งหมดควรจะเข้ามาสร้างความรู้จริงเกี่ยวกับชนบท 

3. กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน กระบวนการเรียนรู้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้ชาวบ้านไป

ท่องหนังสือหรือให้มีใครไปสอนความรู้สําเร็จรูป เพราะปัญหาของชาวบ้าน ยากเกินกว่าที่การท่อง

หนังสือหรือการรับความรู้สําเร็จรูปจะแก้ปัญหาได้ การท่องหนังสือแก้ความยากจนไม่ได้ กระบวนการ

เรียนรู้ต้องเป็นการศึกษาที่ทรงพลังมากกว่านั้น อันได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยปัญหา การ

วิเคราะห์ทางเลือก การตัดสินใจทางเลือกที่ถูกต้อง มีตัวอย่างมาแล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศ

ไทย ทั้งในชนบทและในเมืองว่า เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันมีองค์กรและทําการวิเคราะห์ปัญหาและ

วิเคราะห์ทางเลือก ทําให้ชาวบ้านสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้โดยรวดเร็ว และทําให้สามารถ

ปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง การยัดเยียดความรู้สําเร็จรูป แม้หากจะช่วยชาวบ้านได้บ้างในระยะแรกก็จะ

เป็นการชั่วคราว เพราะเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไป ความรู้สําเร็จรูปจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้น

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนา หาใช่ความรู้สําเร็จรูปตายตัวซึ่งนําไปสู่ปลายตันไม่  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการพัฒนาไปบ้างต้ังแต่ฉบับที่ 8 เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาในด้านความ

เจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ และปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตมองกันที่

อุตสาหกรรม เน้นความเจริญทางวัตถุจนเกิดผลร้ายต่อธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล

ทําให้ธรรมชาติร่อยหรอและเกิดปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาสังคมและ

ปัญหาสภาพจิตใจ จึงเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาด ซึ่งกําลังจะทําให้โลกสู่หายนะและความพินาศ เพราะ

เป็นการพัฒนาที่เสียสมดุล ทําให้โลกไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและอาจจะอยู่อาศัยไม่ได้ส่งผลให้

เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าไม่ย่ังยืน กระบวนการพัฒนาใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา คือ การให้ 

“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีจุดหมายปลายทางของการพัฒนาอยู่ที่ความย่ังยืนเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย มีการเชื่อมโยงกันในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เศรษฐกิจ ที่มีรากฐานมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถ

พ่ึงตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น

แนวคิดหลัก สังคม ที่รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นระเบียบวิถีชีวิตของสังคมที่ให้

มนุษย์ปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงศาสน

ธรรมซึ่งเป็นที่ฝึกระเบียบจิตใจของคนในสังคมให้คนในสังคมอยู่ได้โดยสงบสุข ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกี่ยวโยงสัมพันธ์

กันเป็นระบบนิเวศน์ที่สามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้ (สบพันธ์ ชิตานนท์, 2549) 
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จากแนวคิดที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่า “คน” เป็นปัจจัยแรกและเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด

ในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ ย่ังยืน เพราะคนเป็นผู้สร้างปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้น 

เนื่องจากตัวกิเลส ตัณหาที่มีอยู่ในตัวคน จึงเป็นปัญหาอุปสรรค์ขัดขวางที่จะให้โลกไม่สามารถเดินไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งกิเลสมี 3 ตัว คือ ตัณหา มานะ ทิฎฐิ ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ ปยุตโต) 

(อ้างใน สบพันธ์ ชิตานนท์, 2549) ได้อธิบายความไว้ว่า ตัณหา คือ ความอยากได้ อยากบํารุงบําเรอ

ตัวเองให้มีความสุขสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วยวัตถุที่มากมายสมบูรณ์ พูดง่าย ๆ ว่าความอยากได้

ผลประโยชน์ มานะ คือ ความต้องการยิ่งใหญ่ อยากมีอํานาจครอบงําผู้อ่ืนต้ังแต่ระดับบุคคลถึงระดับ

สังคมประเทศชาติ พูดง่าย ๆ ว่าความใฝ่อํานาจ ทิฎฐิ คือ ความยึดมั่น ตลอดจนคลั่งไคล้ในค่านิยม 

แนวความคิด สิทธิ ศาสนา อุดมการณ์ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าตัวกิเลสเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการพัฒนาที่

ย่ังยืน ถ้าไม่สามารถขจัดหรือลดละออกจากตัวมนุษย์ได้ จะเป็นตัวที่ทําลายทุกอย่างในโลก เพื่อสนอง

ความอยากได้ผลประโยชน์ ความอยากมีอํานาจความยิ่งใหญ่หรือความยึดมั่นถือมั่นในค่านิยม

อุดมการณ์ มนุษย์ทําร้ายสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ สรรพสิ่งหรือแม้แต่มนุษย์

ด้วยกันเอง ดังจะเห็นได้จากการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง น้ําท่วม สึนามิ มีต้นเหตุมาจาก

มนุษย์ไปทําการตัดไม้ทําลายป่าและทําลายระบบนิเวศวิทยา ดังนั้นมนุษย์จึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย 

ไม่สงบสุข มุ่งคิดจะทําลายล้างกัน ผลสุดท้าย ก็คือ มนุษย์นั่นเองที่จะประสบกับความพินาศล่มสลาย 

การที่จะทําให้มนุษย์ลดละจากกิเลสที่เป็นตัวปัญหาได้ ก็คือ การพัฒนาด้านจิตใจให้มนุษย์มีมโนสํานึก

ที่ดี มีความรัก ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเหตุผล สามารถแยกแยะสิ่งที่ผิดถูกช่ัวดีได้ รู้ว่าสิ่ง

ไหนควรทําหรือไม่ควรทํา โดยใช้หลักพุทธธรรมมาขัดเกลาและจรรโลงจิตใจ อาทิ หลักไตรสิกขา คือ 

ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาจิตใจให้ดีงามแล้วมนุษย์ก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง 

ลดละจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ลดความอยากได้ อยากมีอํานาจ อยากยิ่งใหญ่ยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์ 

มนุษย์ก็จะกลายเป็นผู้ให้ผู้เกื้อหนุน ผู้จรรโลงโลกให้เกิดความสงบสุข โดยสร้างดุลภาพให้เกิดขึ้น

ระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งทุกที่จะอยู่อย่างเกื้อกูลกันและกัน มนุษย์จะ

รักษาและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติก็จะให้ประโยชน์ในการดํารงชีพของมนุษย์ ในที่สุดสังคมก็จะเป็นสังคมแห่งความสงบสุข 

เป็นหนทางที่จะนําสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

หากจะกล่าวโดยสรุป การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็นเป้าหมาย (End) 

มากกว่าเป็นวิธีการ (Means) ในการพัฒนา กล่าวคือ จะทําอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ทําให้คนรุ่นหลัง

เดือดร้อน โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คําถามคือ ทําอะไรก็ได้คืออะไร หรือ

แล้วแค่ไหนที่คนรุ่นหลังไม่เดือดร้อน ซึ่งในความเป็นจริงมนุษย์มีความคิดเห็นที่หลากหลายและ

แตกต่างกันเสมอ ในบางครั้งก็มีการตีความที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย นอกจากนั้นมนุษย์ก็มีความโลภ
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อยากได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด มีอารมณ์และความรู้สึก อาจเรียกได้ว่า “จริต” การจะทําให้มนุษย์คิด

เหมือนกันหรือทําแบบเดียวกันทั้งโลกประมาณ 6,000 ล้านคน คงเป็นไปได้ยาก แต่ทําอย่างไรให้

มนุษย์มีมโนสํานึกหรือจิตสํานึกน่าสนใจ เอาปัญหาแค่เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม หรือ

การเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงขึ้นจนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิก็ได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคงไม่มีสูตรสําเร็จ

การปรับหรือการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเป็นเรื่องสําคัญ ในกรณีของประเทศ

ไทยมักจะมีการกล่าวถึงหลักธรรมของพุทธศาสนา และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของบทนี้ 

 

ประชาสงัคม (Civil Society) 

 

ประชาสังคม มาจากภาษาอังกฤษว่า Civil Society มีผู้ใช้คําในภาษาไทยเทียบเคียงกัน

หลายคํา อาทิ “สังคมประชาธรรม” (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) “สังคมราษฎร์” (เสน่ห์ จามริก) “วีถี

ประชา” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช ใช้คํานี้โดยมีนัยยะของคําว่า Civic movement) “อารยสังคม” (อเนก 

เหล่าธรรมทัศน์) และ “สังคมเข้มแข็ง” (ธีรยุทธ บุญมี) เป็นต้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2550) ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnum) ที่ว่า สมาชิกผูกพันกันด้วยครอบครัว 

เผ่าพันธ์ุ และเชื้อชาติเดียวกัน มีความสนใจหรือความสํานึกร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาระดับรากหญ้า 

การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

(Basic Human Right) รวมทั้งเรื่องเสรีภาพในข่าวสารข้อมูล ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากกระแสการรื้อฟื้น

ชุมชนที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติที่โครงสร้างของรัฐไม่สามารถเข้ามาจัดการได้ ในขณะเดียวกันความ

เป็นเสรีชนก็อ่อนแอเกินไปต่อวิกฤติที่สลับซับซ้อน การเกิดขึ้นของชุมชนไม่ใช่การสร้างให้เกิดขึ้น 

หากแต่เป็นเพราะความจําเป็นที่ต้องเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างรัฐและพลเมือง 

(ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2542) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550) ได้รวบรวมความหมายและแนวคิดประชาสังคม

จากนักวิชาการ ไว้ดังนี้ 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้ให้ความหมายของประชาสังคมว่า หมายถึง สังคมที่ประชาชนทั่วไป 

ต่างมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยอาศัยองค์กร กลไก 

กระบวนการและกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้น โดยนัยยะของความหลากหลายของ

องค์กรนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม องค์กร ชมรม สมาคม ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสําคัญต่อการผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งสิ้น จึงเป็นเสมือน “สังคม” ของ “ประชา” หรือ Society ของ Civil นั่นเอง 

อย่างไรก็ดี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ยังเสนอต่ออีกด้วยว่า ประชาสังคมนั้นเป็นส่วนของสังคมท่ีไม่ใช่
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ภาครัฐ ดําเนินงานโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และก็ไม่ใช่ภาคธุรกิจ ซึ่งดําเนินงานโดยมุ่งหวังผล

กําไรเป็นสําคัญ  

 ประเวศ วะสี ได้เสนอแนวคิดที่สืบเนื่องจากแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง คือ “สังคมสมานุภาพและ

วิชชา” โดยได้ฉายภาพให้เห็นสามปริมณฑล ได้แก่ รัฐานุภาพ (ภาครัฐ) ธนานุภาพ (ภาคธุรกิจเอกชน) 

และสังคมมานุภาพ (ภาคสังคม) ซึ่งปริมณฑลทั้งสามกําลังเสียสมดุล เนื่องจากภาครัฐและภาคทุนใหญ่ 

ทําให้ภาคสังคมอ่อนแอลง เกิดความรุนแรงเชิงโครงสร้าง การสร้างดุลยภาพของทั้งสามฝ่ายจึงจะ

นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน การทําให้ภาคสังคมเข้มแข็งขึ้นก็ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้

เกิดขึ้นอย่างมากมายหลากหลาย โดยผ่านยุทธศาสตร์ความร่วมมือพหุภาคีเข้ามาถักทอกันบน

ความสัมพันธ์แนวนอนหรือบนพื้นฐานอํานาจที่เท่าเทียมกัน และไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างแนวดิ่งหรือ

โครงสร้างของรัฐ อันจะทําให้เกิดพลังทวีคูณยิ่งขึ้น นั่นคือ การอาศัยฐานคิดความเป็นชุมชน ซึ่งเน้น

จิตสํานึกร่วม เอื้ออาทร ติดต่อสื่อสาร เรียนรู้ร่วมกัน มาเป็นประชาคม ในความหมายที่ครอบคลุม

กลุ่มคนที่หลากหลายในระดับที่กว้างออกไป  

ธีรยุทธ บุญมี ใช้คําว่า “สังคมเข้มแข็ง” โดยให้ความสําคัญกับความเข้มแข็งของพลังที่สาม 

หรือพลังของสังคม ซึ่งความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือกันของนักธุรกิจ นักวิชาชีพ 

นักศึกษา ปัญญาชน และชาวบ้าน ในการผลักดันสังคม โดยได้เสนอขั้นตอนสู่ความเป็นประชาสังคม

ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 

1. การเกิดจิตสํานึก 

2. การเกิดกลุม่องค์กร 

3. การก่ออุดมการณ์ร่วม 

4. การตกผลึกของอุดมการณ์จนเป็นเสมือนสถาบันที่ทุกคนยอมรับเป็นกฏเกณฑ์แห่งชีวิต  

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการไทยอีกหลายท่านที่ให้ความหมายและแนวคิดประชาสังคมใน

บริบทสังคมไทยไว้ดังนี้ (มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2550)  

 ชัยอนันต์ สมุทวณิช กล่าวว่า ประชาสังคม หรือ ประชารัฐ หมายถึง ทุกส่วนของสังคมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน โดยทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันในลักษณะ Partnership โดยให้เหตุผลในการผนวก

ภาครัฐเข้ามาในความหมายประชาสังคม เนื่องจากทุกปริมณฑลของสังคมไทยล้วนมีภาครัฐแทรกแซง การ

แยกภาครัฐออกจึงเป็นเรื่องลําบาก  

 ชูชัย ศุภวงศ์ ให้ความหมายของประชาสังคมว่า หมายถึง การที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤตการณ์

หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งนําไปสู่การก่อ

จิตสํานึก (Civic consciousness) ร่วมกัน มารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร (civic group) ไม่ว่าจะ
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เป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) 

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือกระทําการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ด้วยความรัก ความ

สมานฉันท์ ความเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (civic 

network)  

 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับประชาสังคมในประเด็นของ “คนชั้น

กลาง” “การมีส่วนร่วม” “ความผูกพัน” และ “สํานึกของความเป็นพลเมือง” นั่นคือ ไม่ได้หมายถึง

ความเป็นชุมชนในสังคมชนบทเท่านั้น แต่กินความรวมไปถึงคนชั้นกลางภาคเมือง ซึ่งไม่จําเป็นต้องมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเครือญาติหรือเป็นแบบคุ้นหน้า (face to face relationship) แต่เป็นความ

ผูกพัน (bond) ของผู้คนที่หลากหลายบนพื้นฐานแห่งความร่วมมือและการแสวงหาการมีส่วนร่วม 

และด้วยสํานึกที่มีต่อความเป็นพลเมือง (citizenship) นั่นเอง นอกจากนี้เขาได้ให้ความสําคัญกับ

ขั้นตอนที่สร้างความเป็นพลเมือง (citizenship) ซึ่งคนไทยโดยทั่วไปใช้คําว่า “ประชาชน” (people) 

“ราษฎร” (subject) และ “พลเมือง” (citizenship) แทบจะแทนกันได้ ประหนึ่งว่าเป็นคําคํา

เดียวกันจริงๆ แล้วคําว่าประชาชนทุกยุคทุกสมัย หมายถึง คนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง (non ruler) ในสมัย

โบราณประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด มีสถานะต่ําต้อย เป็นลูกน้อง เป็นข้าช่วงใช้ของขุน

นางหรือเจ้าที่ดิน การเมืองสมัยใหม่ปลดปล่อยประชาชนจากการเป็นไพร่-ทาส กลายเป็นเสรีชน มี

สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน รวมเรียกอดีตไพร่ อดีตทาส และขุนนางเจ้าที่ดินทั้งหลายว่า 

“ราษฎร” ในความหมายของผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐ และต้องยึดถือปฏิบัติตัวตามกฎหมายของ

บ้านเมืองเช่นกันหมด ในประเทศตะวันตกที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 

มีนัยยะสําคัญอยู่ที่การเปลี่ยน “ราษฎร” ให้เป็น “พลเมือง” นั่นหมายถึง คนในชาติที่นอกจากการ

เสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังมีสิทธิ มีบทบาทและอํานาจทางการเมืองในการแสดงความ

คิดเห็นต่าง ๆ ของบ้านเมือง มีสิทธิเข้าร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมร่วมไปกับรัฐด้วย เทียบกัน

แล้ว “ราษฎร” เป็นฝ่ายรับกฎหมาย รับนโยบาย รับกิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของรัฐ เป็นบุคคลที่ว่า

นอนสอนง่าย หากความเป็น “พลเมือง” นั้นต้องเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบายกิจกรรม 

กิจการของรัฐตามที่พลเมืองเห็นพ้องต้องกัน (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2540) 

กฤษฎา บุญชัย ได้สรุปภาพของประชาสังคมเป็น 4 ประเด็น คือ 

1. ประชาสังคม คือ พ้ืนที่การเมืองสาธารณะ (public sphere) ของประชาชนซึ่งกําเนิดมา

จากการก่อตัวของวัฒนธรรมคนชั้นกลาง และขยายปริมณฑลไปสู่ชนชั้น กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่

หลากหลาย และสนใจเข้าร่วมในพื้นที่การเมืองสาธารณะนี้ ดังนั้นประชาสังคม จึงเป็นพื้นที่ที่เกิด

กิจกรรม มิได้หมายถึงประชาชนทั้งหมดหรือสังคมทั้งหมด ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง

สาธารณะ 
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2. ประชาสังคม คือ กระบวนการของประชาชนในการสร้างพื้นที่การเมืองสาธารณะของ

ตนเอง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้พ้ืนที่การเมืองของรัฐ (political society) ของทุน ดังนั้นประชาสังคมจึง

ต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน 

3. ประชาสังคม คือ เวทีแห่งการต่อสู้ทางอุดมการณ์ของฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนนิยม 

สงัคมนิยม โดยรัฐหรือทุนที่พยายามครอบงําพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถครอบงําได้ทั้งหมด เวทีแห่งนี้

จึงมีความหลากหลาย ซับซ้อน ทั้งขัดแย้งและร่วมมือ ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การต่อสู้ของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง

อาจจะใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธีก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาสังคมนั้น ๆ ประชาสังคมจึงไม่ได้มี

ความหมายเป็นเวทีแห่งความสมานฉันท์อย่างเดียว  

4. ประชาสังคม คือ กลุ่มปฏิบัติการ (actors) ในภาคประชาสังคมไม่จําเป็นต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์ “ชนชั้น” ที่ใช้ผลประโยชน์เป็นตัวแบ่งตามแนวการวิเคราะห์ของมาร์กซ์ซิสต์แบบเก่า แต่

เป็นไปตามแนวที่กรัมช่ีเสนอ คือ กลุ่มทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากกลุ่มต่าง ๆ ของชนชั้นต่าง ๆ 

มาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอ่ืน ทั้งนี้โดยกลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจะพยายาม

ครอบครองความเป็นเจ้าทางอุดมการณ์ โดยการครอบงําความคิดของประชาชน และกําหนด

วัฒนธรรมหลักในสังคม ดังนั้น จึงเห็นการเกาะตัวของกลุ่มต่าง ๆ ข้ามชนชั้นมาจากฐานอุดมการณ์

ความคิดมากกว่าเรื่องฐานผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ กล่าวว่า หน้าที่ของพลเมืองหรือคนที่อยู่ในสังคมก็ต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยต้องมีวินัยที่เคร่งครัดในการที่จะทําให้สังคมสงบสุข หากใครละเมิดสิทธิประโยชน์ของ

คนอื่นหรือส่วนรวมก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบ ในสังคมนั้นย่อมมีคนที่มีอาชีพเป็นทหารได้รวมตัวเป็นหมู่

เหล่า เพื่อป้องกันสังคมจากศัตรูภายนอก ซึ่งการเป็นทหารนั้นต้องมีวินัยสูง การมีวินัยสูงนั้นทําให้

ทหารสามารถมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินแบ่งปันผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าใคร หากประชาชน

ทั่วไปไม่ค่อยมีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็จะยอมให้พวกทหารเป็นผู้เผด็จการของสังคมไปได้

ดังที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศมีการปกครองแบบเผด็จการทหาร เช่น พม่า และอีกหลาย ๆ 

ประเทศในทวีปแอฟริกา บางครั้งพรรคการเมือง เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ มีวินัยที่สูงกว่าทหารจึง

สามารถควบคุมทหารได้อีกทีหนึ่งเหมือนกัน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม 

ลาว และคิวบา สําหรับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในปัจจุบัน เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน 

เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น ฯลฯ นั้น ประชาชนมีวินัยสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้สิทธิ

ประโยชน์ของตนเอง จึงไม่สามารถที่จะเกิดเผด็จการขึ้นมาได้ในสังคมเหล่านี้ได้ และสิ่งนี้เองที่เรียกว่า 

“Civil Society” หรือนักวิชาการไทยแปลว่า “ประชาสังคม” นั่นเอง ดังนั้นหัวใจของประชาสังคมก็
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คือ การตระหนักในสิทธิประโยชน์ของตนเอง มีความเข้าใจเรื่องการสละเสรีภาพบางประการของตน

เพื่อความสันติของสังคม มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม (รัฐสภาไทย, 2550) 

อนึ่ง กรณีคนญี่ ปุ่นถือว่าเป็นชาติที่ประชาชนมีวินัยสูงมาก ภายหลังจากที่พ่ายแพ้ใน

สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2488 พวกเขาสามารถก่อร่างสร้างชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วจนเป็นมหาอํานาจของโลก ถ้าใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นจะเห็น

ว่าคนของเขาเคารพกฎระเบียบของสังคมมาก เช่น ข้ามถนนตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเท่านั้น จอด

รถจักรยานอย่างเป็นระเบียบโดยที่ไม่ต้องล็อคกุญแจและไม่มีการหาย หรือการเข้าแถวต่อคิวกันอย่าง

เป็นระเบียบ แม้กระทั่งในเหตุการณ์ที่สึนามิถล่มประชาชนก็มาเข้าแถวกันเพื่อรับของช่วยเหลือโดยไม่

มีการแซงกัน ถ้าหากเป็นเมืองไทยอะไรจะเกิดขึ้น ปกติเรายังไม่ค่อยจะเข้าแถวกันเลย เวลาจะข้าม

ถนนอยากข้ามตรงไหนก็ข้าม บางที่มีรั้วมาก้ันกลางถนนเราก็ปีนข้ามไป ซึ่งในต่างจังหวัดจะพบเห็น

เอารถมอเตอร์ไซต์ปีนข้ามเกาะกลางถนนด้วยซ้ํา เพราะขี้เกียจไปกลับรถเนื่องจากมันไกล ดังคําภาษิต

แต่โบราณ “ทําตามใจคือไทยแท้” คงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร (ไม่รู้จะนานแค่ไหน) ที่จะทําให้

คนของเรามีวินัยในตนเอง (self-disciplines) หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

หากมองในแง่บวกโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีอยู่บ้าง โดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น มีการจัดต้ังองค์กรชุมชน นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

ตัวอย่างเช่น เทศบาลตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หรือในกรณีของชุมชน

ต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิของชุมชน โดยเสนอให้รัฐศึกษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมและยกเลิกการสร้างโรงงานที่เกิดมลพิษในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นแนวคิดเชิงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยใน

โอกาสต่าง ๆ มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2517 ตามลําดับ พระราชดํารัสที่น่าสนใจดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) 

“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน

คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน โดยใช้

วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐาน

ความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ

เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป...” (18 

กรกฎาคม 2517) 
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“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทย

เชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมี

ความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานตั้ง

จิตอธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน 

ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะ

ยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 

“... เราไม่เป็นประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็น

ประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก 

เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศ

เหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลัง

อย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบ เรียกว่า แบบคนจน แบบที่ไม่ติด

กับตํารามากเกินไป ทําอย่างมีสามัคคี นี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้

ตลอดไป...” (4 ธันวาคม 2534)  

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ 

ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงิน การอุตสาหกรรม การค้าดี มี

กําไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากําลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามี

เงินเท่านั้น ๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็

ประเทศก็เจริญ มีหวังว่าจะเป็นมหาอํานาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า 

จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของ

ประชาชนนั้นไม่มีทาง...” (4 ธันวาคม 2536) 

“...เด๋ียวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้คําว่า พอสมควร เพราะ

เด๋ียวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน จํานวนมากพอสมควร แต่ใช้คําว่า 

พอสมควรนี้ หมายความว่า ตามอัตภาพ...” (4 ธันวาคม 2539)  

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบ

พอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียง

กับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิต

อาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน

หรือในอําเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้
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มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่า

ขนส่งมากนัก...” (4 ธันวาคม 2539)  

“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน 

พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน 

ก็ใช้ได้ ย่ิงถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะ

เป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (4 ธันวาคม 2541)  

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้ อีก คือ คําว่า พอก็

พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ 

มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่

โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของ

หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...” (4 ธันวาคม 2541)  

“...ไฟดับถ้ามีความจําเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามี

เครื่องปั่นไฟก็ใช้ป่ันไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือ มีทางที่จะ

แก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้น ๆ แต่จะบอกว่า

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งทํา

ไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน

แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือ

ให้สามารถที่จะดําเนินงานได้...” (23 ธันวาคม 2542)  

“...โครงการต่าง ๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่

ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้ที่ดินเพียง 15 ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอ

กิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่า

กิจการใหญ่ ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน 

เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจ

พอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” (23 ธันวาคม 

2542) 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย คือ ทําอะไรให้เหมาะสมกับ

ฐานะของตัวเอง คือ ทําจากรายได้ 200 - 300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น 
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สามหมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะ

เทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทําเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่

ความหมาย ไม่ใช่แบบท่ีฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of 

Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจํากัดเขาไม่ให้

ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป เขามี

ทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขา

ฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไท เวอร์

ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...” (17 มกราคม 2544) 

 จากพระราชดํารัสที่กล่าวมาข้างต้น “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารง

อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน

การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้

ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ใน

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 

และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 

ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

จุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่

ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมี

ความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่าง

เป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สําหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 

หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่

กระจายไปถึงคนในชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอ

ในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการ

จัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกัน

มาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไข

พ้ืนฐานที่ทําให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักด์ิศรีภายใต้อํานาจและความมี

อิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับ

การสนองตอบต่อความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

ทั้งหมดที่กล่าวนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูก

กระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่ในปี พ.ศ.2540 และปัญหาความอ่อนแอของ

ชนบท รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ อภิชัย พันธเสน ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ได้จัด

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นข้อเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธ

ธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึ่งได้ให้คําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า คือ 

“ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน” ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้น

ให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียง ประหยัด ตาม

กําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน 

ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน (ปัจจัยเสริมในที่นี้เช่น 

ท่องเที่ยว ความบันเทิง เป็นต้น) สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่าง

กว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้างหรือ

กระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดํารงชีวิต เช่น 

การบริโภคเกินตัวความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การ

พนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทําให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้

เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการ

ดํารงชีวิต (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2550) 

ความหมายเศรษฐกิจพอเพยีง หมายถึง 

1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

นั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
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3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ

เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ 

คือ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

2. คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดําเนิน

ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดํารินั้นสามารถทําได้ ดังนี้ 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทกุด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  

2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจรติ  

3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแขง่ขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  

4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้

มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ  

5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถูกนําไปใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งได้มีการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มี

ความสุขอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า สังคมสีเขียว ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงไม่

เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ได้ให้ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ 

หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองกับชนบท  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ก็คือ ผู้นําไปใช้อาจยัง

ไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีความรู้เพียงพอ ทั้งยังไม่กล้าวิเคราะห์หรือต้ังคําถามต่อตัวปรัชญา เนื่องจากเป็น

ปรัชญาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งสมเกียรติ อ่อนวิมล เรียกสิ่งนี้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง เขามี

ความเห็นว่า ผู้นําไปใช้อาจไม่รู้ว่าปรัชญานี้แท้จริงคืออะไร หรืออาจเพราะสับสนว่า เศรษฐกิจพอเพียง

กับทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ทําให้เข้าใจผิดว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิเสธ
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อุตสาหกรรมแล้วกลับไปสู่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีความไม่รู้ว่าจะนําปรัชญานี้ไปใช้ทําอะไร 

กลายเป็นการต่อว่าผู้นําสังคมทุกคน รวมถึงนักการเมืองและรัฐบาล เขายังได้วิจารณ์โครงการในยุค

รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร ที่ใช้คําว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้ออ้างในการทํากิจกรรมใด ๆ เพื่อให้เกดิ

ภาพลักษณ์ที่ดีว่าได้สนองพระราชดํารัส หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียง ถูกใช้เพื่อเป็น

เครื่องมือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ใช้อะไรเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แต่พูดควบคู่กับ

การเอาระบบทุนนิยม 100 เปอร์เซ็นต์ลงไป  

ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่

เด่นชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดํารินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทําการเกษตร ให้

สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลําบากนัก 

ความเสี่ยงที่เกษตรกรมักพบเป็นประจํา ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  

2. ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ  

3. ความเสี่ยงด้านน้ํา ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 

4. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด 

5. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต  

6. ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช 

7. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 

8. ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน  

ความสาํคญัของทฤษฎีใหม่  

1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

เกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  

2. มีการคํานวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บ ให้พอเพียงต่อการ

เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี  

3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  

ขั้นต้น ให้เกษตรกรแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน คือ 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งพื้นที่

ทั้ง 4 ส่วนให้ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใช้เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและใช้

เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ําต่าง ๆ 

พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับ

ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ 

พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อ

ใช้เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่าย 

พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% ให้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่น ๆ 

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ความสําคัญกับการปลูกป่า ดังพระราชดํารัสเกี่ยวกับ

ป่าที่ได้พระราชทาน ณ โรงแรมริมคํา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523 ว่า “...การปลูกป่า

ถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่าง แต่มีประโยชน์สี่อย่าง คือ ไม้ใช้สอย 

ไม้กิน ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ําและปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย 

โดยรับน้ําฝนอย่างเดียว ประโยชน์ที่สี่ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา...” วิวัฒน์ ศัลยกําธร ประธาน

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งในอดีตเคยทํางานในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ได้อธิบายหลักการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 

อย่าง” ว่าเป็นแนวคิดการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น้ํา และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับความ

ต้องการด้านเศรษฐกิจด้วยการจําแนกป่า 3 อย่าง ดังนี้ 

1. ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สําหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา ไม้ไผ่ 

2. ป่าไม้กินได้ คือ ไม้ผล เช่น มะม่วง และผักกินใบต่างๆ  

3. ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย เช่น ไม้สัก 

ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง จําแนกประโยชน์แต่ละอย่างออกเป็น 

1. ป่าไม้ใช้สอย นํามาสร้างบ้าน ทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม ทําหัตถกรรมหรือกระทั่งใช้

เป็นเชื้อเพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม 

2. ป่าไม้กินได้ นํามาเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร 

3. ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เป็นพืชที่สามารถนํามาจําหน่ายได้ ซึ่งควร

ปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ําและไม่แน่นอน 

4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ํา การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ จะช่วย

สร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มช้ืน ดูดซับน้ําฝน และค่อย ๆ ปลดปล่อย

ความชื้นสู่สวนเกษตรกรรม 
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นอกจากนี้ วิวัฒน์ ศัลยกําธร ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากที่ดิน 40 ไร่ ซึ่งเป็นดินที่ตาย

แล้วเนื่องจากการใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีมาเป็นเวลานาน เขาต้องทําให้ดินฟื้นคืนชีพ

กลับมาก่อนด้วยเทคนิคการปลูกไม้ 5 ระดับ ตามช้ันความสูงของไม้ ซึ่งได้มาจากการสังเกตธรรมชาติ

ของป่า คือ 

1. ไม้ระดับสูง เช่น ตะเคียน ยางนา มะค่าโมง สะตอ มะพร้าว 

2. ไม้ระดับกลาง เช่น ผักหวานป่า ต้ิว พลู กําลังเสือโคร่ง กล้วย 

3. ไม้พุ่มเต้ีย เช่น ผักหวานบ้าน มะนาว พริกไทย ย่านาง เสาวรส 

4. ไม้เรี่ยดิน เช่น ผักเสี้ยน มะเขือเทศ สะระแหน่ 

5. ไม้หัวใต้ดิน เช่น ข่า ตะไคร้ ไพล เผือก มัน บุก กลอย 

เมื่อปลูกไม้ครบทั้ง 5 ระดับแล้ว เอาฟางห่มดินให้หนาเพื่อรักษาความช้ืนให้กับดิน จุลินทรีย์

ในดินจะขยายตัว รากของต้นไม้จะชอนไชไปในดินได้ง่าย ตามด้วยปุ๋ยแห้งจําพวกมูลสัตว์โรยทับ แม้

จะไม่ถึงดินโดยตรง แต่ความช้ืนจะค่อย ๆ ดึงปุ๋ยลงสู่ดิน ดินก็จะย่อยสลาย ถ้าเราทําให้คนไทยทั้ง

ประเทศหันมาปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ด้วยเทคนิคการปลูกไม้ 5 ระดับ เมืองไทยก็จะ

ไม่ร้อนอย่างแน่นอน 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  

ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ให้

เกษตรกรรวมพลังกันในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการในด้าน 

1. การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่มต้ังแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธ์ุพืช 

ปุ๋ย การจัดหาน้ํา และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก  

2. การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์

สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว การหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการ

รวมกันขายหรือจําหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 

3. การเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต

ที่พอเพียง เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ําปลา เสื้อผ้า  

4. สวัสดิการ ชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ 

มีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

5. การศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่า

เรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 
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6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึด

เหนี่ยว โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า

ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสําคัญ  

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  

ขั้นที่สาม เมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนา

ก้าวหน้าต่อไป โดยการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินจากธนาคารและบริษัทเอกชน 

มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ เกษตรกร

ขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) บริษัทเอกชนซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรและดําเนินการสี

เอง เมื่อเกษตรกรไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะได้ในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเป็นจํานวนมาก 

(ราคาขายส่ง) ธนาคารหรือบริษัทเอกชนเองจะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้เกิดผลดีย่ิงขึ้น  

สําหรับพ้ืนที่ตัวอย่างที่ได้ใช้ทําการทดลองตามทฤษฎีใหม่นี้ คือที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา 

จังหวัดสระบุรี  

จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมา และผลงานที่ปรากฏไปท่ัวทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงได้รับการเชิดชูเกียรติสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2549 โดยนายโคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award 

และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานา

ประเทศ สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นใน

ที่สุด โดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศ ยึดเป็น

แนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนต่อไป 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับกลุ่มคนทุก

ระดับอาชีพ รวมท้ังในระดับชุมชนหรือองค์กรธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากวิถีชีวิต

และความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนดินและแหล่งน้ําที่อุดม

สมบูรณ์กว่าอีกหลายประเทศในโลก จนเขาเรียกกันว่า สุวรรณภูมิ นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ซึ่ง

นับถือศาสนาพุทธ มีหลักธรรมคําสอนที่สําคัญโดยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ดําเนินชีวิตบนทางสาย

กลาง ไม่โลภ ไม่ประมาท ใช้สติปัญญาและเหตุผล มีความอดทน พ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ตลอดจนมีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์โลกทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม การที่ประมุขของรัฐเป็น

ผู้นําในการพูดเรื่องดังกล่าว ทําให้เรามีที่ยืนในสังคมได้อย่างมั่นใจและสง่าผ่าเผย ในขณะที่โลกตกอยู่
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ภายใต้ระบบทุนนิยม แบบที่เรียกว่า “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” มีการกอบโกยกันแบบว่าไม่รู้จักคํา

ว่า “พอ” คืออะไร คนในสังคมพยายามหาวัตถุมาเป็นเครื่องแข่งขันกัน เช่น รถยนต์คันใหม่ย่ีห้อดัง ๆ 

บ้านหลังใหญ่ ๆ ที่ได้มาพร้อมกับหนี้สิน ตลอดจนค่านิยมในการดื่มเหล้าต่างประเทศโดยขาดปัญญา

คิดได้ว่ามีประโยชน์หรือโทษอย่างไร ต้องเสียเงินมากมายที่อาจมาพร้อมกับโทษหรือพิษภัยต่อร่างกาย 

ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลย โดยมักจะอ้างกันเสมอว่า “เข้าสังคม”  

อย่างไรก็ตาม หากได้มีการนําแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น การทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ชีวิตอาจมีความสุข

มากกว่าการอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกร้อนและเหนื่อยไปบ้าง

อย่างน้อยการดํารงชีวิตในชนบทก็ได้รับอากาศที่บริสุทธ์ิกว่าโดยไม่ต้องไปซื้อ ในขณะที่กรุงเทพฯ มีแต่

มลพิษจากการจราจร ในแต่ละวันต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางเพราะรถติด ส่วนการอยู่ในชนบท

ผู้คนก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ค่าครองชีพก็ถูกกว่า นึกอยากจะกินอะไรก็ปลูกเอาบนที่ดินของตนเอง 

ดังพระราชดํารัสที่ว่า “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” ทําให้สามารถเก็บออมเงินทองได้มาก

ขึ้นอีกด้วย ใครคิดที่จะละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องเพื่อเข้าไปแสวงหางานทําในเมืองหลวง อยากลองคิดดู

ใหม่หรือลองอ่านเนื้อหาของบทเพลงนี้ 

“อย่าไปเลย บางกอก จะบอกให ้ พ่ีเคยไป มาแลว้ น้องแก้วเอ๋ย 

จะบอกเจ้า เอาบุญ คนคุ้นเคย  อย่าไปเลย บางกอก ชํ้าชอกใจ 

คนที่นั่น คั้นแต่ตัว หัวกระทิ  หัวใจซิ แสนบา้ ใบหน้าใส 

สวมหน้ากาก ปากซื่อ เขามือไว คอยจงใจ ทํารา้ย ทําลายเรา 

อย่าไปเลย บางกอก บอกไม่เชื่อ อยู่กับเสือ ดีกว่า ไปหาเขา 

คนบ้านนอก คอกนา ปัญญาเบา เหมือนนกเหงา พรานซ้ํา ด้วยชํานาญ 

ควักหัวใจ ไปกิน จนสิ้นหมด แล้วปล่อยปลด คืนกาย ที่ตายด้าน 

ขยี้เนื้อ เถือกาย ไว้ประจาน ต้องซมซาน กลับรัง ตายทั้งเป็น...” 

 



บทที่ 5  

ผลการพัฒนารัฐไทย 
 

 การพัฒนารัฐให้มีความทันสมัยหรือเป็นรัฐสมัยใหม่ ได้เริ่มปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการประกาศเส้นแนวเขตแดนที่ชัดเจนกับ

มหาอํานาจตะวันตกหรือจักรวรรดินิยม ได้แก่ อังกฤษและฝรั่งเศส พระองค์ทรงส่งพระโอรสไปศึกษา

วิชาความรู้ในต่างประเทศ มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 12 กระทรวง 

ประกาศเลิกทาส สร้างถนน ทางรถไฟ โทรศัพท์ โทรเลข และอื่น ๆ อีกมายมาย จนกระทั่งในช่วงปี 

พ.ศ.2500 – 2501 รัฐบาลไทยซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ผู้แทน

ธนาคารโลก (World Bank) เข้ามาสํารวจสภาวะเศรษฐกิจของไทยและได้นําเสนอผลการวิจัย รวมทั้ง

ข้อเสนอในการพัฒนา ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้ใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเปลี่ยนทิศทางใหม่ในการ

พัฒนาประเทศ ดังนี้ (ดํารงค์ ฐานดี, 2538: 157) 

 1. ยกเลิกการพัฒนาตามแบบรัฐนายทุน 

 2. เร่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่เน้นการลงทุนโดยเอกชน 

 3. เปิดการค้าเสรีกับทุกประเทศหรือเปิดประเทศให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของโลก 

 4. สร้างนโยบายการพัฒนาควบคู่กับนโยบายความมั่นคงของชาติ เพื่อต่อต้านกลุ่มชาตินิยม

กลุ่มคอมมิวนิสต์ และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล โดยเรียกกลุ่มดังกล่าวว่า คอมมิวนิสต์ 

 ในขณะเดียวกันก็ได้จัดต้ังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน

ส่งเสริมการลงทุนขึ้น ตามคําแนะของผู้แทนธนาคารโลก รวมทั้งมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 – 2509 ขึ้น การเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนี้เป็นไปตามแนวคิด

การพัฒนากระแสของโลก ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization 

Theory) กล่าวคือ 

 1. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 2. พัฒนาสังคมเมืองเป็นตัวแบบการสร้างสังคมทันสมัยเพือ่กระจายความเจริญสู่ชนบท 

 3. ปฏิรูประบบราชการเป็นแกนนําในการพัฒนาสถาบันอื่น เช่น เอกชน พรรคการเมอืง  

 4. หน่วยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญในด้านการวางแผนการพัฒนา ภารกิจหลัก คือ การสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมแบบทุนนิยม 

 5. การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นแหล่งเงินทุนและการผลิตด้วยเทคโนโลยี 

 6. การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งด้านทุน เทคโนโลยี วิชาการทั้งแบบให้เปล่าและ

มีเงื่อนไข  
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 ดังนั้น การพัฒนารัฐหรือประเทศที่ผู้เขียนจะนําเสนอในบทนี้ จึงเป็นการพัฒนาภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นนโยบายของรัฐที่กําหนดเป้าหมายและแนวทางของ

ชาติกว้าง ๆ ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งหมด ในการวางแผนพัฒนานั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นลําดับ

แรก คือ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อจะสามารถกําหนดรูปแบบของนโยบายและ

โครงการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน โดยเป้าหมายใหญ่ของการพัฒนา คือ ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การศึกษา การจ้างงาน สุขอนามัย และการกระจายผล

ของการพัฒนาให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสม (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2540) นับถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 10 

แผน และกําลังจะประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559  

มีข้อสังเกตว่า แผนพัฒนาฉบับแรกใช้ช่ือว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” มีระยะเวลา 6 ปี ส่วน

แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ มาใช้ช่ือว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” มีระยะเวลา 5 ปี ได้เพิม่

เรื่องการพัฒนาทางด้านสังคมเข้าไปด้วย โดยมี “สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ” เป็นผู้กํากับดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2550 

การพัฒนารัฐภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลของการพัฒนา สรุปได้

ดังต่อไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 - 2509) มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยต้องการเพิ่มรายได้ประชาชาติคิดเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเป็น

อย่างน้อย การสะสมทุนของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นมีอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ของรายได้

ประชาชาติในแต่ละปี ในการผลิตด้านเกษตรกรรมโดยส่วนรวม ประมาณว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3 ต่อปี โดยเฉพาะกิจการที่สําคัญ คือ การผลิตข้าว การผลิตยาง การผลิตข้าวโพด การผลิตมัน

สําปะหลัง ครั่ง สัตว์ รวมถึงการสงวนและบํารุงป่าไม้ ควบคุมการตัดไม้สักอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีป่า

ไม้ที่สมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 ของเนื้อที่ของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมประมาณว่า รายได้

ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญจะเพิ่มขึ้น 

คือ การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตผ้า การผลิตน้ําตาล การผลิตกระดาษ การผลิตกระสอบ การผลิต

ยาสูบ การผลิตแร่โลหะโดยเฉพาะดีบุก การผลิตลิกไนต์ การผลิตยิปซัม ด้านพลังงานดําเนินการ

ก่อสร้างเขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2506 เพื่อผลิตไฟฟ้า ด้านคมนาคมมีจุดหมายที่จะบูรณะ
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ทางหลวงแผ่นดินประมาณ 1,000 กิโลเมตร รวมถึงการรถไฟ กิจการไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ และ

โทรศัพท์ ด้านการศึกษาจะส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ เพื่อฝึกฝนผู้ที่จะประกอบอาชีพให้มีความ

ชํานาญ ด้านการค้าระหว่างประเทศมูลค่าสินค้าขาออกและมูลค่าสินค้าขาเข้าในอนาคต ควรจะเพิ่ม

ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ด้านการเงินและการคลังจะรักษาเสถียรภาพของเงินตราให้มีค่ามั่นคงตลอดไป 

จะส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์ และมีผลให้เกิดการลงทุนในกิจการต่าง ๆ มากขึ้น ถ้ามีความ

จําเป็นอาจจะปรับปรุงภาษีอากรเพื่อประโยชน์แก่พัฒนาการเศรษฐกิจ  

ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกนี้ ผลการพัฒนาสรุปได้ คือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ได้ก้าวรุดหน้าไปด้วยดี ทั้งนี้ จะเห็นได้จากการขยายตัวของมวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ เพิ่มขึ้นใน

อัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.2 คือ จากประมาณ 56,000 ล้านบาท ในปี 2503 เป็น 87,000 ล้านบาท ในปี 

2509 ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 6 ปีของแผน ได้อํานวยผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจให้มีลักษณะสมดุล และมีการขยายกําลังการผลิตให้

กว้างขวางมากขึ้นเป็นลําดับ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าสินค้าออกและสินค้าเข้าได้ขยายตัว

อย่างรวดเร็วเช่นกัน เงินทุนสํารองระหว่างประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ค่าของเงินบาทมีเสถียรภาพดีเป็น

ที่เชื่อถือทั่วไป ความมั่นคงทางการคลังของประเทศเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ได้ยังผลให้การ

พัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประสบผลสําเร็จตลอดมาด้วยดี ในขณะที่การปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่รัฐได้ดําเนินการ มีอุปสรรคและการดําเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ี

กําหนดเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญการ ทั้งในด้านวิชาการและในด้านการ

บริหาร ความล่าช้าในการเจรจาและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ การทําสัญญาและการสั่งอุปกรณ์  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจเป็นสําคัญ ภายใต้กรอบแนวคิดของทฤษฎีความทันสมัย ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ประชาชาติ 

การผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของรัฐ เช่น การสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่ง

เป็นขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและทําเกษตรกรรม การสร้างถนนเพื่อการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 

โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ รายได้ประชากรหรือเงิน จนมีคํากลอนกล่าวไว้ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัตน์ ว่า “น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก มีงานทํา มีเงินใช้” หรือ “งาน คือ เงิน... เงิน คือ งาน... 

บันดาลสุข” ประโยคหลังอาจใช้ไม่ได้สําหรับบางคน หากเราโลภจนไม่รู้จัก คําว่า “พอ” กอบโกยแบบ

ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดควรกระทําหรือไม่ควรกระทํา เอาแต่เรื่องของผลประโยชน์

ส่วนตนและพวกพ้อง เงินก็อาจไม่สามารถบันดาลความสุขที่แท้จริงได้ แต่กลับนํามาซึ่งความทุกข์ใจ

มากกว่า แต่บางคนอาจโต้แย้งว่า การไม่มีเงินต่างหากที่เป็นความทุกข์มากกว่าในโลกยุคปัจจุบัน 
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การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 – 4  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 - 2514) มีการปรับช่ือแผน 

โดยเติมเรื่องสังคมเข้าไปด้วย ซึ่งนอกจากโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐในสาขาต่าง ๆ ได้มีการ

เพิ่มเติมสาระสําคัญขึ้นใหม่ ดังนี้ 

 1. เน้นความสําคัญของการพัฒนาสังคม เพื่อให้ระบบสังคมได้เจริญก้าวหน้าควบคู่กันไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 2. ให้ความสําคัญในด้านพัฒนากําลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการด้านกําลังคน มีโครงการเร่งรัดพัฒนาการศึกษาทุกระดับและการฝึกอบรม

ช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการงานทําที่ขยายตัวขึ้น

อย่างเพียงพอกับจํานวนประชากรวัยทํางานที่เพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้ประชากรในชนบทมีงานทําเต็มที่

ย่ิงขึ้น และการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการอันเกิดจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 3. เน้นความสําคัญของส่วนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของเอกชนในการพัฒนา

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการด้านต่าง ๆ กับสนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและ

เอกชนให้มากย่ิงขึ้น 

 4. ส่งเสริมการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชนบทในท้องที่

ทุรกันดารและห่างไกล โดยการกระจายความเจริญออกไปในท้องถิ่นชนบทต่าง ๆ ให้มากที่สุด  

วัตถุประสงค์สําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ยังคงให้ความสําคัญกับการเพิ่มรายได้และการ

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น โดยการระดมกําลังทรัพยากรของประเทศมา

ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อขยายพลังการผลิตและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนี้ยังได้กําหนดเป้าหมายและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าประเทศไทยจะสามารถเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ในประเทศคิดตามราคาคงที่ในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี กิจกรรมเศรษฐกิจที่จะมีความสําคัญ

เพิ่มขึ้นได้แก่ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การคมนาคมและขนส่ง การธนาคารและประกันภัย อย่างไร

ก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียน 

ภายใต้แนวคิดทฤษฎีความทันสมัยที่ว่า การศึกษามีหน้าที่ผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการ

การผลิตของประเทศ จึงมีการเรียกว่า คนหรือมนุษย์ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งถือว่าแรงงานคนเป็น

หนึ่งในปัจจัยการผลิต นอกจากที่ดิน ทุน และการประกอบการ  
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แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 - 2519) ได้เริ่มขึ้นใน

ระยะที่การเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ค่อยอํานวย อีกทั้งฐานะด้านสังคมและการเมืองของประเทศก็

อยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหลายประการทั้งภายในและภายนอกประเทศ แนวทางการ

พัฒนาโดยรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการผลิตและรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น 

โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตประชาชาติในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งได้ต้ังเป้า

ลดลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ 2   

 2. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยพยายามแก้ไขปัญหาที่กําลังประสบในทางเศรษฐกิจ 

อันเป็นสภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจตึงตัว และพยายามรักษาระดับทุนสํารองเงินตราให้เหมาะสมอีก

ด้านหนึ่ง 

 3. การส่งเสริมความเจริญในภูมิภาคและการลดความแตกต่างของรายได้ รวมทั้งความเป็นอยู่

ของประชากรในชนบท โดยอาศัยมาตรการและโครงการพัฒนาส่วนภูมิภาคต่าง ๆ  

 4. การส่งเสริมความเป็นธรรมของสังคม โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ ได้แก่ การเพิ่มและกระจาย

บริการสังคมของรัฐ เพื่อลดความแตกต่างในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ 

และภายในเขตเมืองให้น้อยลง 

5. การพัฒนากําลังคนและเพิ่มการมีงานทํา โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ ได้แก่ ลดอัตราการเพิ่ม

ของประชากรให้เหลือร้อยละ 2.5 ในปี 2519  

6. การส่งเสริมบทบาทเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) เร่งเสริมสร้าง

ระบบเศรษฐกิจหลังจากที่ได้ซบเซาลงในช่วงหลังแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถขยายกําลังผลิต การลงทุนและเสริมสร้าง

การมีงานทํา 

2. เพื่อลดช่องว่างในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้ลดน้อยลง โดยเร่งให้มี

การกระจายรายได้ ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาชาวไร่ผู้ใช้แรงงานในชนบท ตลอดทั้ง

ความยากจนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มั่นคง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  
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3. เพื่อลดอัตราเพิ่มของประชากรและปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้น และให้สอดคล้องกับความ

ต้องการกําลังคนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างการมี

งานทําทั้งในชนบทและในเขตเมือง 

4. เพื่อเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลัก ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมของชาติ 

โดยเฉพาะการพัฒนาบูรณะและบริการจัดสรรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ํา และแหล่งแร่ให้เกิดประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจสูงสุด และป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมโทรมจนเป็นอันตรายต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  

5. เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและแก้ปัญหาในบางพื้นที่เพื่อความ

มั่นคงของชาติ  

จากที่กล่าวมาในช่วงระยะเวลา 20 ปี ต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 4  (พ.ศ.2504 - 2524) 

ผลของการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ สรุปว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมาก ทั้งในแง่ของ

โครงสร้างการผลิตและรายได้ ลักษณะการบริโภค ค่านิยม และมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น คนส่วนใหญ่ในชาติได้รับทั้งประโยชน์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวที่ผ่านมามากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อุตสาหกรรมและ

บริการได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ส่วนสภาพการผลิตภาคเกษตรใน

ชนบทก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อพออยู่พอกิน ที่อาศัยการปลูกพืชไม่ก่ีชนิดมาเป็นการ

กระจายปลูกพืชเศรษฐกิจกว่า 10 ชนิด เพื่อการค้า การส่งออก และหารายได้เพิ่มขึ้น มีการบุกเบิก

เปิดที่ดินทํากินและขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มทวีขึ้นแทบทุกภาคของประเทศ แต่ก็มีประชาชนในชนบท

อีกไม่น้อยที่ยังไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน

ในเขตชนบทล้าหลังที่บริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมยังไม่กระจายไปสู่พ้ืนที่ดังกล่าว จึงทําให้

เกิดความเหลื่อมล้ําในฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ระหว่างคนในชนบทกับเมือง และระหว่าง

ภาคต่าง ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันก็พบว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจในสาขาเกษตร

อุตสาหกรรม และบริการหลายด้านที่ผ่านมาก็มีส่วนบ่ันทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะ

ทางการเงินของประเทศไปไม่น้อย ได้สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ๆ 

หลายด้านอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ และแหล่งน้ํา ทําให้สภาวะแวดล้อมในชนบททรุด

โทรมลงไปมาก ส่วนสภาวะแวดล้อมทางสังคมและความแออัดในเขตเมือง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลายอย่าง ที่กระจุกกันอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ หลายเมืองนั้น ได้สร้างความเจริญทางวัตถุและการมีงานทํา 
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ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่หลายประเภทขึ้น แต่ก็ได้ทําให้ค่านิยม ระเบียบวินัย ความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มคนในสังคม วัฒนธรรม สุขภาพจิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไป การจัดหา

บริการสังคมต่าง ๆ ของรัฐให้แก่ประชาชนก็กระทําได้ยากขึ้นและไม่ค่อยจะทั่วถึง 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้กล่าวอีกว่า ประเด็น

ปัญหาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมานี้ มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต หาก

ไม่เริ่มวางแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในรูปโฉมใหม่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา

หลัก 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก ปัญหาด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะที่

เสื่อมโทรม เพราะประเทศได้ใช้จ่ายเกินตัวทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับรัฐบาล และประชาชน 

จึงทําให้มีการขาดดุลการค้าและงบประมาณขาดดุลเพิ่มทวีมากขึ้นโดยลําดับ จนเข้าขั้นอันตรายต่อ

ฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศ ประชาชนเองก็มีค่าใช้จ่ายสูง 

ชักหน้าไม่ถึงหลัง โดยเฉพาะรายจ่ายด้านบริโภคอันสืบสาเหตุมาจากระดับราคาและค่าครองชีพที่

สูงขึ้น รายได้ไม่เพิ่มขึ้นตาม และประชาชนในเมืองยังมิได้มีการประหยัดเท่าที่ควร  

 ประการที่สอง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ดิน แหล่งน้ํา ป่าไม้ และ

แหล่งประมง อันเนื่องมาจากการบุกเบิกขยายพื้นที่ทํากินในภาคต่าง ๆ จนปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าไม้ไม่

ถึงร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ และเป็นการใช้ที่ดินที่มีผลผลิตต่อไร่ตํ่าจนทําให้การผลิตในภาค

เกษตรเริ่มมีอัตราการขยายตัวลดลง นอกจากนั้นปัญหาความแออัดในเมืองและความเสื่อมโทรมของ

สภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการรวมตัวของกิจการอุตสาหกรรมและกิจกรรม

เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้เพิ่มทวีขึ้น ตลอดจนมีลักษณะการผูกขาดและไม่มีแนวโน้มที่จะกระจายความเจรญิ

ไปสู่ส่วนภูมิภาคได้ ซึ่งนับวันจะเพิ่มช่องว่างและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

 ประการที่สาม ปัญหาทางด้านสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาง

เศรษฐกิจและด้านวัตถุในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม ค่านิยม สุขภาพจิต ปัญหา

ยาเสพติด ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากคดีอาชญากรรมได้เพิ่มสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังปรากฏว่าการจัดและขยายบริการสังคมของรัฐในระยะที่ผ่านมาไม่

เพียงพอและไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างสังคมให้มั่นคงเท่าที่ควร ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน

ชนบทยังด้อยการศึกษา ขาดการฝึกอาชีพ ทั้งสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการของประชาชนใน

ชนบทยังอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 

 ประการที่สี่ ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสําเร็จใน

การเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมได้ ในอัตราเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 7 ต่อปี ในช่วง 
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20 ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ผลประโยชน์จากการพัฒนาตกอยู่กับประชาชนในเขตเมืองและภาคกลางเป็น

ส่วนใหญ่ สําหรับชาวชนบทนั้นมีเพียงบางส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เขตชลประทาน แต่ชาวชนบทในส่วนอื่น ๆ ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาค่อนข้างน้อยหรือบาง

แห่งแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ผ่านมา และมีความเป็นอยู่ในสภาพยากจนไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนของประเทศ  

ปัญหาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัย 2 ประการ

ใหญ่ คือ 

 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกและปัจจัยจากภายนอกประเทศ การ

เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันและวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2516 – 2517 

เป็นต้นมา ทําให้สภาพเศรษฐกิจของโลกผันผวนอย่างมาก คือ ภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจตกตํ่า มีการ

ว่างงานขึ้นในประเทศต่าง ๆ โดยทั่วไป โดยเหตุที่ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทํามา

ค้าขายกับต่างประเทศมาก และต้องพึ่งพาอาศัยการนําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิง 

วัตถุดิบ เครื่องจักร และสินค้าทุนหลายประเภทเป็นจํานวนมาก จึงได้ส่งผลต่อการขาดดุลการค้าและ

ฐานะทางการเงินของประเทศ ทําให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นมาก ฐานะการเงินของประเทศ

อ่อนแอลง ในขณะเดียวกันภาวะตึงเครียดของประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนก็ได้ทําให้ไทยต้องใช้

จ่ายเงินเพื่อการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงในประเทศมากยิ่งขึ้น 

2. ลักษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในของประเทศในระยะที่ผ่านมา ซึ่งมีนโยบายการ

พัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอันดับแรก ควบคู่กัน

ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในนั้น จึงทําให้ลักษณะการลงทุนและโครงการพัฒนา

ของภาครัฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่เน้นหนักในพื้นที่ซึ่งมีลู่ทางที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนในการ

ลงทุนสูงและคุ้มค่า คือ เขตพื้นที่ที่เจริญแล้ว โดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 

 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) มีแนวการพัฒนา

ประเทศใหม่ โดยมุ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดความปรองดองในชาติเป็นหลัก โดยมี

การกําหนดจุดประสงค์การพัฒนาประเทศ 6 ประการ ดังนี้ 
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1. ฟ้ืนฟูฐานะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้มีการขาดดุลการค้าต่างประเทศ เฉลี่ยไม่

เกิน 78,400 ล้านบาทต่อปี และการขาดดุลงบประมาณไม่เกินกว่า 22,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ยต่อปี 

โดยจะระดมจัดเก็บรายได้ของภาครัฐบาลเพิ่ม 

2. ปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก ตามแนวทางการในการพึ่งตนเองได้มากขึ้นพร้อม ๆ ไปกับการเพิ่ม

รายได้และมีงานทําแก่ประชากรส่วนใหญ่ในชนบท และกระจายความเจริญออกไปสู่ส่วนภูมิภาค  

3. การพัฒนาโครงสร้างและกระจายบริการทางสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาวะสังคมโดยส่วนรวม โดยเน้นการลดอัตราเพิ่มของ

ประชากรควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพประชากรและการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งการเสริมสร้างสังคมให้

มีระเบียบวินัย วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนการจัดบริการสังคมต่างๆ เช่น 

การศึกษา สาธารณสุข และความยุติธรรม ให้สามารถสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและ

กระจายไปสู่ชนบทเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านการให้สวัสดิการสงเคราะห์ให้มากขึ้น  

 4. แก้ปัญหาความยากจนในชนบทที่ล้าหลังให้ขึ้นสู่ระดับพอมีพอกิน และสามารถก้าวไปสู่ขั้น

การอยู่ดีกินดีขึ้นในระยะยาวต่อไป โดยการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 

และให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ให้มากท่ีสุด มิใช่เป็นการให้จาก

รัฐบาลแต่ฝ่ายเดียว 

5. ประสานการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติให้สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกัน

และกันให้มากที่สุด โดยเน้นการประสานการพัฒนาเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ โดยการเพิ่มขีด

ความสามารถในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใต้ระบบผนึกกําลังบนฐานการ

พ่ึงตนเองให้สามารถเผชิญภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  

6. ปฏิรูประบบบริหารงานพัฒนาของรัฐและกระจายสินทรัพย์ เพื่อให้มีการแปลงแผนด้าน 

ต่าง ๆ ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  

จากที่กล่าวมาจะพบว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นี้ ได้เริ่มปรับจุดประสงค์ของการพัฒนาไปบ้าง 

โดยมีการใส่คําว่า “พ่ึงตนเอง” หรือ “พอมีพอกิน” ซึ่งหากย้อนกลับไปดูพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา พระองค์ท่านได้กล่าวไว้ต้ังปี พ.ศ.2517 หรือ

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และได้กล่าวในทํานองนี้อีกหลายครั้งเพื่อเตือนสติคนไทย 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา ไม่

ว่าจะเป็นทางด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การค้าระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้า อัตรา
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ดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงมาก หรือราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ทําให้การขยายตัวของการส่งออกและ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมตํ่ากว่าเป้าหมาย การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ในระดับร้อยละ 

4.4 ต่อปี สําหรับภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 4.4 

ต่อปี เท่านั้น ในด้านพลังงานสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ และถ่านหินลิกไนต์ที่เพิ่มขึ้นมาก 

ทําให้การพึ่งการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดลง ในด้านการพัฒนาสังคมลดอัตราเพิ่มของ

ประชากรลงจากร้อยละ 2.1 เหลือเพียงร้อยละ 1.7 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทําให้

จํานวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง และสามารถกระจายบริการการศึกษาภาคบังคับครอบคลุม

ประชากรวัยเรียนได้ประมาณร้อยละ 96 ด้านสาธารณสุขมีการขยายโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถลดคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 

ร่างกายและเพศ  

 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 - 2534) มีจุดมุ่งหมายหลัก

ที่จะยกระดับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสภาพจิตใจที่ดีขึ้น 

ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ทั่วถึง ได้

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สําคัญไว้ 2 ประการ คือ 

 1. ทางด้านเศรษฐกิจ จะต้องรักษาระดับการขยายตัวให้ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 เพื่อรองรับ

กําลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นลักษณะการขยายตัวที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหลายด้านที่เกิดขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 

 2. ทางด้านสังคม จะมุ่งพัฒนาคุณภาพคนเพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบ

สุขเกิดความเป็นธรรม สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาประเทศส่วนรวม พร้อม ๆ กับการธํารงไว้

ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรมและค่านิยมอันดี และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนใน

ชนบทและในเมืองให้ได้ตามเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน 

ผลการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ฟ้ืนตัวและขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 10.5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ในแผนฯ ถึงหนึ่งเท่าตัว 

โดยรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มสูงขึ้นจาก 21,000 บาท ในปี 2529 เป็น 41,000 บาท ในปี 2534 

นับว่าเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา จนมีการคาดว่า
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ประเทศไทยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS : New Industrialising Countries) หรือเสือตัว

ที่ 5 ของเอเชียต่อจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวันและฮ่องกง ปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้

เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงเช่นนี้ ได้แก่ การขยายตัวของการส่งออก การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกได้เอื้ออํานวยต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ํามันและอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศอุตสาหกรรมได้ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดทั้ง

ความได้เปรียบของไทยในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และอัตราค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูง

นัก ทําให้ฐานะการแข่งขันของไทยในตลาดโลกอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ จึงทําให้การลงทุนและการ

ส่งออกเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่าปัจจัยทางการเมืองทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคมี

ส่วนสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายและเลิกสนับสนุนประเทศ

เวียดนามท่ีกระทําการอันมีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อรัฐไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จนทําให้รัฐบาล

ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า 

(สุณัย ผาสุข, 2539: 22) 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมายังมีความไม่สมดุลอยู่หลายด้าน แม้ว่าการขยายตัวอย่างสูง

ของเศรษฐกิจจะมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหลายประการก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นข้อจํากัดของการพัฒนา

ในระยะยาวของประเทศ ดังนี้ 

1. ความเหลื่อมล้ําของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนระดับต่าง ๆ ตลอดทั้งชนบทกับเมืองมี

มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มคนรวยที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์แรก มีสัดส่วนของ

รายได้ต่อรายได้ของคนทั้งประเทศเพิ่มจากร้อยละ 49.3 ในปี 2518 - 2519 เป็นร้อยละ 54.9 ในปี 

2530 - 2531 ในขณะที่กลุ่มคนยากจนที่สุดของประเทศ 20 เปอร์เซ็นต์หลังมีสัดส่วนของรายได้ลดลง

จากร้อยละ 6.1 เหลือเพียงร้อยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยกลุ่มอาชีพยากจนที่สุดยังคงเป็นกลุ่ม

เกษตรกร ส่วนกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วไปและกลุ่มข้าราชการที่มีรายได้ตํ่าแต่ก็ยังดีกว่ากลุ่มเกษตรกร 

2. การขาดแคลนบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกือบทุกประเภท มีความรุนแรงมากขึ้น บริการ

พ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ํา ระบบการสื่อสารคมนาคม โครงข่ายถนนและท่าเรือ 

3. ช่องว่างระหว่างการออมในประเทศกับการลงทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการขาด

ดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึงประมาณร้อยละ 8.5 ของผลผลิตรวมในปี 2534 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่ม

ร้อยละ 24 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 36.5 ของผลผลิตรวมในปี 2534 ในขณะเดียวกันสัดส่วนการออม

ต่อผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้นน้อยกว่า คือ จากร้อยละ 23.0 เป็นร้อยละ 28 ในช่วงระยะเวลา

เดียวกัน  
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4. ปัญหาการปรับตัวของสังคมไทยให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น 

กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจการเกษตรมาสู่

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสู่ความเป็นสังคม

เมืองมากย่ิงขึ้น ทําให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบไทยด้ังเดิมต้องปรับเปลี่ยนเป็นการดําเนินชีวิตใน

รูปแบบสมัยใหม่ อันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยส่วนรวม

ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเมืองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา

ชุมชนแออัด และปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง 

5. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากพ้ืนป่าของ

ประเทศซึ่งลดลงจาก 109.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2521 

และเหลือน้อยกว่า 90 ล้านไร่ หรือน้อยกว่าร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมดประเทศในปี 2532 

นอกจากนี้ การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

รวมถึงการขยายตัวของประชากรในเมือง ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษในด้านต่าง ๆ เช่น น้ําเน่า อากาศ

เสีย เสียงรบกวน กากของเสียและสารอันตรายซึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น อีกทั้งคุณภาพน้ําในแม่น้ําสาย

หลัก เช่น แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน รวมถึงคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง

เสื่อมโทรมและมีคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้  

6. ระบบราชการปรับตัวไม่ทัน และไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ เนื่องจากมีข้อจํากัดทั้งในด้านกําลังคน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบการบริหาร

และโครงสร้างองค์กรของรัฐ ในด้านกําลังคนมีการโยกย้ายถ่ายเทจากภาครัฐบาลหรือสมองไหลไปสู่

ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังคนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากค่าตอบแทนของภาคราชการยังตํ่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคเอกชน และลักษณะองค์กรของระบบราชการยังมีตําแหน่งบริหารและวิชาการระดับสูงน้อยมาก 

ทําให้ขาดโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขณะเดียวกัน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ

ระบบราชการที่มีอยู่ ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นระบบการบริหารและโครงสร้างองค์กรของรัฐยังรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลาง

ขาดการกระจายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นและชนบทอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม 



 89 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2534 - 2539) ได้มีการกําหนด

วัตถุประสงค์หลักของแผนไว้ 3 ประการดังนี้ 

 1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้การเจริญเติบโต

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

 2. การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 3. เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 นอกจากนั้น ยังกําหนดเป้าหมายส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักทั้ง 3 ประการ คือ  

 1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่อเนื่องได้อย่างมี

เสถียรภาพควบคู่ไปกับ  

 2. การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบท  

 3. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

อย่างไรก็ดี ผลการพัฒนาในช่วง 3 ทศวรรษ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปว่า สังคมไทยได้ประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงโดย

เฉลี่ยถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี รายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาท ในปี 2504 เป็น 68,000 

บาท ในปี 2538 หรือเพิ่มขึ้น 32 เท่าตัว สัดส่วนคนยากจนของประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13.7 

ในปี 2535 นอกจากนั้นคนไทยส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการพ้ืนฐานทางสังคม

มากข้ึนในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ ในปี 2537 ในหมู่บ้านชนบทมีไฟฟ้าใช้แล้วร้อยละ 97.7 มีน้ํา

สะอาดด่ืมกินในระบบประปา ในด้านคมนาคมขนส่งได้มีถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด อําเภอและ

ตําบล คิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 210,025 กิโลเมตร ในด้านการศึกษานั้นคนไทยในชนบทมี

การศึกษาสูงขึ้น โดยมีอัตราเข้าเรียนในภาคบังคับถึงร้อยละ 97.7 ความสําเร็จของการพัฒนาด้าน

สาธารณสุขได้ทําให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยในปี 2537 เพิ่มขึ้นเป็น 67.6 ปี เปรียบเทียบกับปี 2533 

คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 63 ปีเท่านั้น  

การมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่งคั่งในด้านรายได้ ทําให้คนไทยและสังคมไทยมีความ

เป็นวัตถุนิยมมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม คือ การย่อหย่อนในศีลธรรม 

จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย การเอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมด้ังเดิมที่ดีงามของไทย
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เริ่มจางหายไปพร้อม ๆ กับการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

นอกจากนี้สภาพบีบคั้นทางจิตใจของคนในสังคมเกิดจากความแออัดของชุมชนเมือง สภาวะแวดล้อม

ที่เสื่อมโทรมลงซึ่งมากับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ได้ส่งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยของคนไทย

เปลี่ยนแปลงไปสู่โรคสมัยใหม่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งการบาดเจ็บล้ม

ตายจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ที่สูงขึ้น 

อีกทั้งการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ รวมทั้งมองข้ามการพัฒนาคุณค่าของความเป็นคน ละเลยภูมิปัญญา และวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนาคต 

 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 

 

จากผลการพัฒนาในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา คือ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่

ย่ังยืน” แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) จึงได้กําหนดให้คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนา ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนทั้งในด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา ให้มีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทัน

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง 

 2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้มีความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวและชุมชนให้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคงและสมดุล

เสริมสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและได้รับผลจาก

การพัฒนาที่เป็นธรรม 

 4. เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

 5. เพื่อปรับระบบบริหารจัดการเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และ

ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ผลการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ประเทศไทยได้เกิด
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ภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจ จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 

2539 ว่า “…การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน...” ในที่สุดรัฐบาล

ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต้องประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวและรับการช่ว

เหลือโดยการกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินผลการพัฒนาในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึง

การพัฒนาที่ขาดสมดุล โดยประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แต่ขาดความสมดุลด้านคุณภาพ 

จุดอ่อนของการพัฒนาที่สําคัญ คือ ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และราชการยังเป็นการรวม

ศูนย์อํานาจและขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายล้าสมัย นําไปสู่ปัญหาเรื้อรังของประเทศ คือ การ

ทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นทั้งในภาคราชการและในภาคธุรกิจเอกชน ขณะเดียวกันคุณภาพ

การศึกษาของคนไทยยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ไม่สามารถปรับตัวรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอ่อนแอ ไม่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งความสามารถใน

การบริหารจัดการธุรกิจยังด้อยประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง

อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ ความยากจน และความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น ได้สร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ความ

อ่อนแอของสังคมไทยที่ตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางศีลธรรมและปัญหาสังคมมาก

ขึ้น เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวในช่วงแผนพัฒนาฯ ก่อนหน้านี้ 

ถึงกระนั้นก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดทุนทางสังคมและทางเศรษฐกิจหลาย

ประการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ

ฉบับปี พ.ศ.2540 ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สําคัญทั้งทางสังคม การเมือง การบริหารภาครัฐ 

และการกระจายอํานาจ ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลังท้องถิ่นชุมชนมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น สื่อต่างๆ มีเสรีภาพมากขึ้น เอื้อต่อการเติบโตของประชาธิปไตย การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทั้งจุดแข็งของฐานการผลิตการเกษตรที่

หลากหลาย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก พร้อมทั้งมีธุรกิจบริการที่มีความเช่ียวชาญ มี

แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น รวมทั้งมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่สั่งสมเป็นปึกแผ่นและมีสถาบันหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ซึ่งจะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันที่สําคัญใน

การลดความเสี่ยงจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 มีความเกี่ยวโยงกับรัฐบาลใน

ฐานะผู้บริหารประเทศไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินมากนัก รวมทั้งลักษณะ

นิสัยของคนไทยในเรื่องวัตถุนิยม บริโภคนิยม การทุจริตคอรัปช่ัน ตลอดจนการไม่ตระหนักในกระแส

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเตือนสติคนไทยอยู่ตลอดเวลา 
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การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

 

 จากภาวะทางเศรษฐกิจในปี 2540 จึงได้อัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศใน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) โดยมีการดําเนินการ

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในดา้นแนวคิดที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการกําหนด

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุข

ของคนไทย ซึ่งได้กําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ

ใน 3 ด้าน คือ 

 1. สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี คน

เก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พ่ึงตนเองได้ คนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู่ มีระบบดี มีประสิทธิภาพ 

ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย 

ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมในสังคมไทย 

 2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทําเป็น 

มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

 3. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ที่ดํารงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลักษณ์

สังคมไทยที่พ่ึงพาเกื้อกูลกัน รู้รัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในชาติและ

ท้องถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ 

 นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาประเทศ

เอาไว้ ดังนี้ 

 1. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งของภาคการเงิน 

ความมั่นคงและเสถียรภาพของฐานะการคลัง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจระดับฐานราก

มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มสมรรถนะของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ให้สามารถแข่งขันได้และก้าวทันเศรษฐกิจยุคใหม่ 
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 2. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทัน

โลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคง

ทางสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงการ

พัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ เป็นพื้นฐานให้การพัฒนาประเทศ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เน้นการปฏิรูประบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจเอกชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

พัฒนา การสร้างระบบการเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม และลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 4. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง ให้

ได้รับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับกลไก

ภาครัฐให้เอื้อต่อการแก้ปัญหา 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ได้สรุปสถานะของประเทศที่สําคัญ ดังนี้ 

 1. สถานะด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จํานวนปี

การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 8.5 ปี แต่ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังตํ่า เมื่อเทียบกับ

ประเทศมาเลเซีย เกาหลี สิงค์โปร์ ใต้หวัน และญี่ปุ่น ตลอดทั้งยังขาดแคลนกําลังคนระดับกลางและ

สูง การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพียงร้อยละ 0.26 ต่อ GDP ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า ซึ่งเป็นจุดอ่อน

และฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบ

ปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติ เข้าสู่ประเทศทางสื่อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให้คุณธรรมและ

จริยธรรมของคนไทยลดลงโดยเด็กและเยาวชน นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมเน้นวัตถุนิยมและบริโภค

นิยมเพิ่มขึ้น 

 2. สถานะด้านชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรู้มี

มากข้ึน มีกลไกการบริหารงานให้พร้อมรับภารกิจการกระจายอํานาจ มีผู้นําชุมชนและปราชญ์

กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ ขณะเดียวกันความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้น โดยกระแสวัตถุนิยมเข้าสู่ชุมชนซึ่ง

กระทบต่อวิถีของคนชุมชน ทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่มีความสุขลดลง มีรายได้ไม่พอ

รายจ่าย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลงในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น 
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 3. สถานะด้านเศรษฐกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที่ต้องพึ่งพิง

การนําเข้าวัตถุดิบ ช้ินส่วน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนสูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยัง

ตํ่า การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอย่าง

สิ้นเปลือง ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมตามมา สําหรับปัญหาความยากจนนั้น

ลดลงตามลําดับ และมีการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 มีจํานวนประชากรที่ยังอยู่

ภายใต้เส้นความยากจน คือ 1,242 บาทต่อเดือน จํานวน 7.34 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของ

ประชากรทั้งประเทศ 

 4. สถานะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าไม้

ถูกทําลายไปถึง 67 ล้านไร่ ในช่วง 40 ปี ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่า ร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ 

ก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง และภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรง คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมี

ความเสื่อมโทรม เนื่องจากการขยายตัวของจํานวนประชากรและแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ไม่

เหมาะสม  

 5. สถานะด้านธรรมภิบาล ภาคราชการไทยเริ่มปรับตัวก้าวสู่ความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ ภาคเอกชนดีขึ้นในสายตาของต่างประเทศ ภาคการเมืองและรัฐบาล ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 มีความเข้มแข็งอย่างมาก สามารถกําหนดทิศทาง แนวทาง และนโยบายได้อย่างชัดเจน 

และเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศและตรวจสอบภาครัฐเพิ่มขึ้น 

นอกจากนั้นภาคประชาชนยังเสนอกฎหมายและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้ แต่ระดับความโปร่งใส

ยังไม่ดีนัก 

นอกจากนี้ สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (2550) ยังได้ทํา

การประเมินสถานภาพการพัฒนาคนในปี พ.ศ.2546 โดยพัฒนาดัชนีวัดความก้าวหน้าของคน 

(Human Achievement Index: HAI) มีองค์ประกอบ 8 ด้าน จากตัวช้ีวัด 40 ตัว ซึ่งแสดงวงจรชีวิต

ของคน เริ่มต้ังแต่สุขภาพเมื่อมนุษย์ลืมตาดูโลก ต่อจากนั้นคือเรื่องการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษา 

คนเราจะต้องทํางานเพื่อให้มีรายได้ มีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ดี มีครอบครัวและชุมชนที่ดี มี

การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคม สรุปความก้าวหน้าในการพัฒนา

คนแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

1. สุขภาพ ในภาพรวมคนไทยมีสุขภาพที่ดี อายุเฉลี่ยแรกเกิดเพิ่มขึ้นเป็น 68 ปี สําหรับ

ชายไทย และ 75 ปี สําหรับหญิงไทย ประชากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรัฐบาลได้ริเริ่มหลักประกันสุขภาพภายใต้โครงการ “สามสิบบาทรักษาทุก

โรค” แต่ยังมีปัญหาสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ประชากรบางกลุ่มเป็นกลุ่มด้อยโอกาส เพราะ
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อ่อนไหวเปราะบาง เนื่องด้วยสาเหตุความยากจนหรือปัญหาพิเศษ เช่น สูงอายุ พิการ ประการที่สอง 

คนไทยถูกคุกคามจากปัญหาสุขภาพทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และโลกาภิวัตน์ เช่น ไข้หวัดนก เอดส์ โรคอ้วน การด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ประการที่สาม 

สังคมไทยยังขาดความเสมอภาคด้านบริการสุขภาพ 

2. การศึกษา การขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี มีผลให้เด็กไทยได้เข้าเรียนมากขึ้นและ

นานขึ้น ในปี พ.ศ.2548 คนไทยมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.5 ปี แต่ยังมีคําถามเกี่ยวกับโอกาสในการ

เข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาแรงงานไทย และความไม่สอดคล้องกันระหว่าง

การศึกษากับตลาดแรงงาน รวมถึงการขยายการศึกษาระดับสูง เช่น ระดับอุดมศึกษา ทําให้เกิดผล

กระทบทางลบต่อการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นที่ต้องการและขาดแคลนมากที่สุดใน

ภาคอุตสาหกรรม 

3. ชีวิตการงาน เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องมีผลทําให้อัตราการว่างงานในปี พ.ศ.2548 

ลดลงเหลือร้อยละ 1.3 และอัตราการมีงานทําตํ่ากว่าระดับอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ผู้หญิงไทยมีส่วนร่วมใน

ตลาดแรงงานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ระบบประกันสังคมได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุม

มากขึ้น แค่แรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับการคุ้มครอง แรงงานในภาคเกษตรมีสารเคมีในระดับที่เป็น

อันตราย เนื่องจากการใช้ยากําจัดศัตรูพืช 

4. รายได้ ความยากจน และหนี้สิน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทําให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 

14,963 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในปี พ.ศ.2547 แต่ยังมีคนจํานวนไม่น้อยก่อหนี้เพิ่มขึ้นมาก รวมทัง้

การกระจายรายได้ยังมีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูง โดยประชากรกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด ร้อยละ 20 มี

ส่วนแบ่งรายได้ ร้อยละ 55.2 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด ร้อยละ 

20 มีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ 4.3  

5. ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม การถือครองบ้านและที่ดินในเขตชนบทสูงกว่าในเขตเมือง

ร้อยละ 99 ของครัวเรือน มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย น้ําด่ืมสะอาด และมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือนส่วนใหญ่มี

เครื่องใช้ในบ้านที่จําเป็น ได้แก่ ตู้เย็น เตาไฟฟ้าหรือเตาก๊าซ แต่ตามครัวเรือนไทยยังประสบปัญหาที่

เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษ และภัยธรรมชาติซึ่งเพิ่ม

ความถี่และความรุนแรงขึ้น 

6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน ในปี 2545 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 6 ล้านคน และร้อยละ 6.3

ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลําพัง แต่สถานการณ์นี้อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุในสังคม

เพิ่มขึ้น ปัญหาสําคัญมีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นของประชากร ครอบครัวของประชากรจํานวนมาก

ต้องแยกกันอยู่เมื่อสมาชิกต้องย้ายถิ่นเพื่อหางานทํา และชุมชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหา
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ยาเสพติดและอาชญากรรม ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดความมั่นคงและไม่สามารถ

ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติ 

7. การคมนาคมและการสื่อสาร ในภาพรวมมีโครงสร้างการคมนาคมที่ดี มีเครือข่ายถนนที่

ค่อนข้างครอบคลุม อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายที่สําคัญที่สุดในปี 2546 ในด้านการสื่อสาร 

ครัวเรือนกว่าร้อยละ 93 มีโทรทัศน์ แต่รายการเพื่อการศึกษาและบันเทิงมีคุณภาพน้อย มีการใช้

โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2548 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้น

ไป ร้อยละ 36.7 ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 24.5 ใช้คอมพิวเตอร์ และร้อยละ 12 ใช้อินเตอร์เน็ต  

8. การมีส่วนร่วม คนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี

การกระจายอํานาจและมีองค์กรที่มาจากการเลือกต้ังมากขึ้น ในปี 2548 คนไทยไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ถึง

ร้อยละ 72.5 นอกจากนั้นยังมีความต่ืนตัวที่จะไปใช้สิทธิทางการเมืองหลายรูปแบบ มีประสบการณ์

ทางการเมืองใหม่ ๆ จากการรณรงค์ทางการเมือง การยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย และการอภิปราย

โต้เถียงเกี่ยวกับการเมืองและรัฐธรรมนูญ และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในการนําประเด็น

เกี่ยวกับสิทธิและนโยบายสําคัญเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ 

ในปี พ.ศ.2548 สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดทํารายงานการ

พัฒนาคนของประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาปานกลาง โดยมีดัชนีการพัฒนา

คนอยู่ในลําดับที่ 73 จากท้ังหมด 177 ประเทศ และในปี พ.ศ.2550 พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่มีรายได้ระดับกลาง ความยากจนลดลง อัตราเด็กน้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ลดลงกว่าครึ่ง เด็กไทยส่วน

ใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อัตราการติดเชื้อเอชไอวีลดลงกว่าร้อยละ 80 หญิงและชายมี

ความเสมอภาคกันมากขึ้น ชุมชนแออัดมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่มีช่องว่างของการพัฒนาที่น่าเป็น

ห่วง คือ ความก้าวหน้าต่าง ๆ นั้นมิได้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มทุกพ้ืนที่ เมืองใหญ่เจริญเติบโตเร็วกว่า

พ้ืนที่ชนบทและความยากจนยังกระจุกตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เงินออมภาครัวเรือนลดลง ในขณะที่หนี้สินเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะได้เข้าโรงเรียน 

คุณภาพการศึกษาและแรงงานที่ขาดทักษะก็เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการที่ประเทศไทยจะเก็บเกี่ยว

ประโยชน์จากเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ และบ่ันทอนโอกาสในการพัฒนาคน การเข้าถึงสุขภาพยังมี

ความเหลื่อมล้ําสูง อัตราการตายของมารดายังสูงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็น

มุสลิม ภาวะทุพโภชนาการในเด็กยังเป็นปัญหาสําหรับประชากรบนพื้นที่สูงภาคเหนือ แรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทํางาน มีการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างกว้างขวาง 

ทําให้เกิดภัยคุกคามทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชนบทหลายแห่ง มลพิษและภัยธรรมชาติเพิ่ม

ความถี่และความรุนแรงมากขึ้น  
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อย่างไรก็ดี ถึงแม้คนไทยจะมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น แต่

รัฐบาลของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ได้ถูกรัฐประหารโดยการยึดอํานาจการ

ปกครองจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งมี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้นํา

โดยให้อ้างเหตุผลหลัก 4 ประการ คือ  

1. การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่าย สลายความรู้

รักสามัคคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  

2. ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

3. หน่วยงาน องค์กรอิสระถูกครอบงําทางการเมือง  

4. การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

 ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การปฏิวัติในครั้งนี้ไม่มีการสูญเสียหรือการต่อสู้จากฝ่ายรัฐบาลเลย

แม้แต่นิดเดียว อีกทั้งประชาชนกลับมาร่วมแสดงความยินดีช่ืนชมทหารและรถถังราวกับงานวันเด็ก 

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความขัดแย้ง

เกิดขึ้น ในระยะเวลาต่อมาเมื่อได้มีการเลือกต้ังแล้ว ได้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงและยาวนานยืดเยื้อ 

เป็นเวลา 2 – 3 ปี มีการชุมนุมประท้วงทั้งในกลุ่มผู้ที่พยายามขับไล่และกลุ่มผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลที่มา

จากพรรคการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรี คือ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร การชุมนุมของทั้งสอง

ฝ่ายได้เกินขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ

โดยรวมเป็นเงินนับแสนล้านบาท ทําให้การพัฒนาประเทศเกิดการชะงักงัน ต่างชาติไม่กล้าเข้ามา

ท่องเที่ยวหรือลงทุน กรุงเทพมหานครซึ่งถูกจัดให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก แต่วัน

หนึ่งต้องกลายเป็นเมืองที่อันตรายไปในทันที หากเป็นอยู่อย่างนี้ชาตินี้เมืองไทยก็ไม่ต้องไปไหนกัน 

 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  

 

ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมืองจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายก็ตาม แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ .ศ.2550 – 2554 ก็ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งต้ังของคณะปฏิวัติและได้ประกาศใช้ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

 มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี

คุณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี

คุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน อยู่ภายใต้

ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยง

บทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุลระหว่าง

การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นําไปสู่

การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 

 3. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และ

นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทําให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น 

 4. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน การคลัง พลังงานตลาด

ปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

 5. เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์

ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน

อย่างเป็นธรรม 

6. เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการ

ดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

อย่างเป็นธรรมและอย่างยั่งยืน 

 7. เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ

ภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการ
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เสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 เป้าหมาย 

 1. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

 1.1 การพัฒนาคน 

 1) คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 

คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความ

มั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 2) เพิ่มจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนากําลังแรงงาน

ระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้าน

การวิจัยและพัฒนาเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน 

 3) อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่มของ

การเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด

สมอง และมะเร็ง นําไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลลงในระยะ

ยาว 

 1.2 การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554 

 2. เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2554 และสัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 

 2.2 เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 3.0 – 3.5 ต่อปี สัดส่วนหนี้

สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 และความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ย

ไม่เกิน 1:1 

 2.3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด ร้อยละ 20 แรก 

ต่อรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 20 ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554 และสัดส่วนผลผลิตของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 
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 3. เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 3.1 รักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีพ้ืนที่ป่า

ไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 และต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ 

รวมทั้งรักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31,000,000 ไร่ 

 3.2 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 

 4. เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล 

 4.1 มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0 

ภายในปี 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้น ลดกําลังคน

ภาคราชการให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ท้องถิ่นมีขีด

ความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 

รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 

 4.2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ให้มีการ

ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรม

สันติวิธีเพิ่มขึ้น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้

ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด 

ร่วมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน 

 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการปรับ

โครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ

จากองค์ความรู้สมัยใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งสร้าง

บรรยากาศการลงทุนที่ดีด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การ

ปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในด้านต่าง ๆ และการดําเนินนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน

และระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ

นิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความ

เป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สู่การปฏิบัติ ต้องให้ภาคีพัฒนาทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่

แผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบ การสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ 

ดังนี้ 

 1. เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ที่

บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 2. กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

 3. เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผล

ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 4. ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

 5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุก

ระดับ 

 6. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพ้ืนที่และท้องถิ่น 

 ผู้เขียนอยากจะตั้งคําถามแบบกว้าง ๆ ว่า หากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังเป็นแบบ

ในปัจจุบัน มีการขัดแย้งกัน มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสี การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตินั้นจะเป็นไปได้อย่างไร หากเราได้อ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนพัฒนาทุกฉบับ มักจะปรากฏให้เห็นในถ้อยคํา สํานวนหรือภาษาที่ไพเราะสวยงาม เช่น สังคมอยู่

เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) แต่ผลสําเร็จของการพัฒนาเป็นอย่างนั้น
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หรือไม่ ในช่วงระยะเวลาของแผนนี้มีการยิงกันตายไปหลายคน เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง 

ซึ่งการเมืองไทยมีลักษณะเหมือนกับการเล่นฟุตบอล ที่มีคําพูดว่า “บอลแพ้ แต่คนไม่แพ้” เมื่อ

อภิปรายและลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรแพ้ ก็ไปนํามวลชนมาชุมนุมประท้วงและขึ้นเวที

อภิปรายใหม่ คําถามที่อยากจะถามต่อคือ รัฐโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน (ใน

บางครั้งอาจจะมาจากการแต่งต้ังก็ตาม) จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐหรือประเทศนี้ให้

เจริญก้าวหน้าในฐานะหัวเรือใหญ่ใช่หรือไม่ การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติกับนโยบายพรรคการเมืองที่มักจะมีลักษณะเรียกว่า “ประชานิยม” อะไรจะมีความสําคัญต่อ

อนาคตของประเทศชาติและประชาชนพลเมืองภายในรัฐนี้มากกว่ากัน พวกเราในฐานะประชาชน

พลเมืองคนหนึ่งของรัฐนี้ พอจะมีความหวังกับนักการเมืองไทยได้มากน้อยเพียงใด หากการเมืองไทย

ยังอยู่ในวัฎจักรแบบเดิม ๆ คือ “เลือกต้ัง – โกง – ปฏิวัติ” หรืออะไรในทํานองนี้อยู่เรื่อยไป ในขณะที่

เพื่อนบ้านเราอย่างเช่นประเทศมาเลเซีย เขาได้ต้ังเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 

ค.ศ.2020 หรือแม้กระทั่งประเทศเวียดนามเองก็น่าจับตามองอย่างยิ่ง ที่กล่าวเช่นนี้มิได้หมายความว่า 

อยากจะให้มีการพัฒนาประเทศไปตามทฤษฎีความทันสมัยหรือชื่นชอบระบบทุนนิยมแต่อย่างใด 

เพียงแต่ต้องการให้ถ้อยคําต่าง ๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นความจริงบ้างเท่านั้น 

ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “วาทกรรม” 

 



สรุปท้ายเล่ม 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับ “รัฐ” ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว อาจกล่าวได้ว่า รัฐ ก็คือ ประเทศในปัจจุบันที่

ประกอบด้วย ประชากรที่มีเชื้อชาติเผ่าพันธ์ุ มีภาษา มีดินแดน มีผู้ปกครอง และมีอํานาจในการ

ปกครองดินแดนนั้น ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีวิวัฒนาการมายาวนาน ในขณะที่บางประเทศหรือบางรัฐ

ต้องจบสิ้นไป ไม่มีช่ืออยู่บนแผนที่โลก ทั้ง ๆ ที่ในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุ ศิลปกรรม 

จิตรกรรม ส่วนประเทศที่ยังอยู่หลายประเทศเกิดความชํารุดทรุดโทรม ประชาชนอดอยากยากแค้น 

ไร้ที่อยู่อาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิต เจ็บไข้ได้ป่วย เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ตัวอย่างเช่น 

อาณาจักรขอมหรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ซึ่งในราวปี ค.ศ.1200 เคยเป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก โดยดูจากนครวัดที่สร้างอย่างวิจิตรพิสดาร หรือประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่

เคยมีฐานะเป็นรัฐหรือประเทศมาก่อน เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ ยากจนและโดดเดี่ยว ไปขอรวมกับ

มาเลเซียก็ไม่ได้ ปัจจุบันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนร่ํารวยกว่ามาเลเซีย

เสียอีก ดังนั้นการพัฒนารัฐหรือประเทศให้ประชาชนพลเมืองมีความอยู่ดีกินดี มีความรํ่ารวย ได้

กลายเป็นความปรารถนาของทุกประเทศไปเสียแล้ว จนถึงขั้นที่อาจกล่าวได้ว่า “รวยแบบไม่รู้จักพอ” 

ก็ว่าได้ 

 ในอดีต การเข้ายึดครองรัฐหรือดินแดนใดดินแดนหนึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้เพื่อ

การขยายเขตแดนหรือแสวงหาทรัพยากร การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ

ประเทศนั้น ๆ การกระทําดังกล่าวนํามาซึ่งการต่อสู้แย่งชิงและการเข่นฆ่ามนุษยชาติหรือที่เรียกว่า 

“สงคราม” นั่นเอง ในปัจจุบันการกระทําดังกล่าวเป็นไปได้ยาก มนุษย์ได้หันมาทําการค้าขายสินค้า

หรือบริการเพื่อนําเงินตราเข้าประเทศมากกว่า ไม่ว่าในรัฐหรือประเทศนั้นจะปกครองด้วยรูปแบบ

แบบใดก็ตาม การต่อสู้แข่งขันระหว่างประเทศจึงเปลี่ยนไป โดยมีความพยายามที่จะทําให้ประชาชน

ของตนเองมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้กําหนดคุณค่า

ไว้ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนี้ เรียกว่า “การพัฒนา” ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะด้าน

เศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนหรือด้านวัตถุเท่านั้น ยังรวมไปถึงโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม

ประเพณี ความเช่ือ การบริหาร ระเบียบหรือกฎหมายต่าง ๆ ของแต่ละประเทศด้วย โดยเฉพาะใน

ประเทศโลกที่ 3 ที่ถูกมองว่าประชาชนยากจนและมีรายได้น้อย 

แนวคิดการพัฒนาที่แต่ละรัฐหรือประเทศได้พยายามดําเนินการมาตลอดนั้น มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อ “คน” หรือ “มนุษย์” เช่นเดียวกัน แต่วิธีการหรือแนวทางการพัฒนารวมทั้งผลของการพัฒนาที่

เกิดภายหลังนั้นอาจแตกต่างกันไป แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่เป็นกระแสหลักของโลกและเป็น
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ต้นแบบการพัฒนารัฐต่าง ๆ ทั่วโลก คือ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งได้เกิดขึ้น

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด คือ ในราวปี ค.ศ.1950 มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นํา โดยมี

จุดหมายปลายทางของการพัฒนา คือ การเมืองแบบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดย

การทําให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม เป็นสังคมเมือง มีการแข่งขัน เน้นการพัฒนาด้านวัตถุ การสร้าง

ตึกใหญ่ ๆ หรือการมีสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ตัวช้ีวัดการพัฒนาที่สําคัญ คือ การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growrh) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติ (GNP) รายได้ประชาชาติ (NI) เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาตามทฤษฎีนี้ จึงหมายถึง 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเน้นการศึกษาใน

ระบบโรงเรียนที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก ผลของการ

พัฒนาตามทฤษฎีความทันสมัย ได้เกิดผลดีในด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้เกิดปัญหาหลายประการเช่นกัน อาทิ ทรัพยากร 

ธรรมชาติถูกทําลาย ระบบนิเวศในโลกมนุษย์กําลังมีปัญหา รวมทั้งศีลธรรมและจิตใจของมนุษย์กําลัง

เสื่อมทรามลง  

ในระยะต่อมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนาตามทฤษฎีความทันสมัยไปทั่วโลก ประเทศ

ในโลกที่ 3 มีความเสียเปรียบ ต้องพึ่งพาทั้งเทคโนโลยี คน และวิชาการ อีกทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ถูกดึง

ไปสู่ประเทศที่เหนือกว่า ทําให้เกิดสภาพที่เรียกว่า ความด้อยพัฒนา ประเทศต่าง ๆ จึงมีการเสนอ

แนวคิดการพัฒนาที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม หรือเรียกว่า การพัฒนากระแสรองและกระแส

ทางเลือก เช่น ทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependency Theory) ทฤษฎีมาร์กซ์ซิสต์ (Marxist Theory) 

ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 

ประชาสังคม (Civil Society) เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้

ส่วนใหญ่มองว่า การพัฒนาไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ต้องการให้ลดการ

พ่ึงพาและให้พึ่งตนเอง ลดชนชั้นหรือความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงเมื่อพัฒนาหรือใช้แล้วต้อง

เหลือไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ๆ ได้ใช้บ้าง ลักษณะคนที่พัฒนาไม่ใช่เพียงแค่เป็นเจ้าของกิจการ มีเงินร่ํารวย 

สร้างและใช้เทคโนโลยีได้เท่านั้น ต้องเป็นคนดี มีจิตสํานึกและมีจิตใจเพื่อสังคม ตลอดจนสามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เป็นต้น 

สําหรับการพัฒนารัฐของไทยนั้น มีพัฒนาการต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือว่ายาวนานกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเสียอีก แต่หาก

พิจารณาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวัตถุ รวมถึงสภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยยังคงสู้คนอเมริกันไม่ได้แน่นอน ซึ่งฮวน เอนริเกซ์ (อ้างใน ชวนิต 

ศิวะเก้ือ และสมสกุล เผ่าจินดามุข, 2546: 15) มองว่าประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญกับ 
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“การศึกษาและคนเก่ง” เขามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน สามารถ

เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า ประเทศไทยและคนไทยตั้งแต่ในอดีตถึง

ปัจจุบันยังให้ความสําคัญกับการศึกษาและคนเก่งน้อยเกินไป เรามักจะให้ความสําคัญกับพรรคพวก

มากกว่า ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศประมาณ 8.5 ปี เท่านั้น ในขณะที่เรื่องคุณภาพ

การศึกษายังไม่ได้กล่าวถึง  

ในปี พ.ศ.2504 การพัฒนาของรัฐไทยได้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม มีการประกาศใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับแรก ภายใต้คําแนะนําของธนาคารโลก ซึ่งแนวทางการพัฒนานั้นเป็นไปตามแนวคิด

ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนา 

คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการผลิต เช่น การก่อสร้าง

เขื่อนภูมิพลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ประชากรทั้งประเทศ ในแผนพัฒนาต่อมาได้เพิ่มเรื่องการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคนเข้าไว้ด้วย 

โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกําลังคนของประเทศ แต่ยังคงให้

ความสําคัญกับการเพิ่มรายได้และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น ใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงค์หลักในการลดอัตราการเพิ่ม ปรับปรุงคุณภาพประชากร บูรณะ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ดิน แหล่งน้ํา ป่าไม้และแร่ธาตุ และการเพิ่มขีดความสามารถใน

การป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคง เนื่องจากสถานการณ์และภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านที่มี

ลักษณะปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของไทย  

ผลการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 20 ปี ต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 4  (พ.ศ.2504 - 2524) 

พบว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของโครงสร้างการ

ผลิตและรายได้ ลักษณะการบริโภค ค่านิยม และมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสลับซับซ้อน

มากขึ้น แต่มีประชาชนในชนบทอีกไม่น้อยที่ยังไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในฐานะทางเศรษฐกิจและความ

เป็นอยู่ระหว่างคนในชนบทกับเมืองมากขึ้น ในลักษณะที่เรียกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” 

ขณะเดียวกันก็พบว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจได้สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่

ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ และแหล่งน้ํา นอกจากนั้นยังทําให้ค่านิยม ระเบียบวินัย

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม วัฒนธรรม สุขภาพจิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 – 7 (พ.ศ.2525 - 2539) ยังกําหนดมี

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาเช่นเดียวกับที่ผ่านมา เน้นการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท
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เพื่อลดความเหลื่อมล้ําให้มากขึ้น การแก้ปัญหาความยากจนให้อยู่ในระดับพอมีพอกินและสามารถ

ก้าวไปสู่ขั้นกินดีอยู่ดี โดยให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองมากขึ้น ซึ่งในช่วงของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534) เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างมาก จนมีการ

คาดกันว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS : New Industrialising Countries) 

หรือเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย แต่ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) และต้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540 - 2544) ประเทศไทยได้ประสบปัญหาภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจ จน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ว่า “…การจะเป็นเสือนั้นไม่

สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน...” ทําให้การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่มี

แนวคิดการพัฒนาโดยยึด “คนเป็นศูนย์กลาง” นั้นไปได้ไม่ถึงไหน ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.

2545 - 2549) จึงได้ปรับแนวคิดการพัฒนาใหม่ โดยนําหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทําแผน โดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมี

ดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์และเอื้อ

อาทรต่อกัน เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย จนในปัจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

10 (พ.ศ.2550 - 2554) ได้มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness 

Society) อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.2548 สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดทํา

รายงานการพัฒนาคนของประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาปานกลาง โดยมีดัชนี

การพัฒนาคนอยู่ในลําดับที่ 73 จากทั้งหมด 177 ประเทศ ซึ่งเราคงจะต้องทําอะไรกันอีกมากมาย

พอสมควร หากต้องการให้ประเทศไทยมีลําดับการพัฒนาคนดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา อย่างน้อยเราควร

เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน 
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• ภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

• กองสถิติและทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ 

• นายทหารคนสนิทผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศกึษาทหารอากาศ 

• กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

• กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41  

ผลงานแต่งเรียบเรียง :  

• นโยบายของไทยในการพัฒนาและการป้องกันประเทศ 

• ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

• กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร 

• รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา 

• การกําหนดยุทธศาสตร์ 

ผลงานวิจัย :  

• การนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศกึษากําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพ

กองทัพอากาศไทย 

• สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย 

• การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: บทสะท้อนจาก

พนักงานมหาวิทยาลัย 

• การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของนักบริหารการเลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ในการดํารงตําแหน่ง

ภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ 6 เดือนแรก 

• การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทาง

สังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

• การวิจัยและพัฒนาระบบงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตาม

โครงสร้างใหม่ 

 



 

(ปกหลัง) 

 

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน

แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง

ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของ

ตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอําเภอ

จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความ

ต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”  

 

พระราชดํารัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2539 


