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บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันา 

 
 แนวคิดการพัฒนา ในท่ีนีห้มายถึงแนวทางในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม ตัง้แต่ระดบับุคคล สถาบนัไปจนถึงระดบัสงัคม จาก
ลกัษณะท่ีสงัคมเคยเป็นอยู่ให้ก้าวไปสู่การเป็นสงัคมตามแบบอย่างท่ีควรจะเป็นหรือเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึน้กว่าเดิม ซึง่อาจเรียกว่า สงัคมท่ีได้รับการพฒันานัน้เอง คําว่า พฒันา ถกูกําหนด
ขึน้โดยนักวิชาการด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาต่างมี
รากฐานพฒันาการทางความคิดท่ีแตกต่างกนัด้านความเช่ือ พืน้ฐานของนกัคิดแตล่ะยคุสมยัและ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใต้บริบทการพฒันาท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละกลุม่ทฤษฎี ทฤษฎี
ท่ีสําคญั ได้แก่ ทฤษฎีความทนัสมยั ทฤษฎีการพฒันาแบบพึง่พาและทฤษฎีทางเลือกอ่ืน ๆ  ได้แก่ 
ทฤษฎีการพฒันาท่ีเน้นความต้องการขัน้พืน้ฐาน และทฤษฎีการพฒันาแบบยัง่ยืน 
 
ความหมายของการพัฒนา 

คําว่า  การพฒันา  ใช้ในภาษาองักฤษว่า  Development นํามาใช้เป็นคําเฉพาะและใช้
ประกอบคําอ่ืนก็ได้ เช่น การพฒันาประเทศ การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง และการพฒันา
ข้าราชการ เป็นต้น การพฒันาจึงถูกนําไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
ดงักล่าวแล้ว เก่ียวกบัความหมายของการพฒันานัน้ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายความหมายทัง้
ความหมายท่ีคล้ายคลงึกนั และแตกตา่งกนั ซึง่อาจจําแนกออกได้ดงันี ้ 

 
  ความหมายจากรูปศัพท์   
          โดยรูปศพัท์  การพฒันา  มาจากคําภาษาองักฤษว่า  Development แปลว่าการ
เปล่ียนแปลงท่ีละเล็กละน้อย  โดยผ่านลําดับขัน้ตอนต่างๆ ไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัว
ขึน้  เติบโตขึน้  มีการปรับปรุงให้ดีขึน้  และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขัน้ท่ีอดุม
สมบรูณ์เป็นท่ีน่าพอใจ  (ปกรณ์  ปรียากร.  2538, หน้า  5)  สว่นความหมายจากรูปศพัท์ใน
ภาษาไทยนัน้  หมายถึง  การทําความเจริญ  การเปล่ียนแปลงในทางท่ีเจริญขึน้  การคล่ีคลายไป
ในทางท่ีดี  ถ้าเป็นกริยา  ใช้คําว่า  พฒันา  หมายความว่า  ทําให้เจริญ คือ ทําให้เติบโตได้  งอก
งาม  ทําให้งอกงามและมากขึน้  เช่น  เจริญทางไมตรี  (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2538,  หน้า  238) 
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           การพฒันา  โดยความหมายจากรูปศพัท์จงึหมายถึง  การเปล่ียนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิด
ความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึน้จนเป็นท่ีพึงพอใจ  ความหมายดงักล่าวนี ้ เป็นท่ีมาของ
ความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการกําหนดความหมายอ่ืนๆ  (สนธยา  พล
ศรี.  2547,  หน้า  2) 
 
  ความหมายโดยทั่วไป   
             การพฒันา  ท่ีเข้าใจโดยทัว่ไป  มีความหมายใกล้เคียงกบัความหมายจากรูปศพัท์ 
คือ หมายถึง  การทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึง่ไปสูอี่กสภาพหนึง่ท่ีดีกวา่เดมิอยา่งเป็น
ระบบ  หรือการทําให้ดีขึน้กว่าสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่อย่างเป็นระบบ  (ยุวฒัน์ วุฒิเมธี. 2526, 
หน้า  1)  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคณุภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ช่วงเวลาท่ีตา่งกนั  กลา่วคือ  ถ้าในปัจจบุนัสภาพการณ์ของสิ่งนัน้ดีกว่า  สมบรูณ์กว่าก็แสดงว่า
เป็นการพฒันา  (ปกรณ์  ปรียากร.  2538,  หน้า 5) 
            การพฒันา  ในความหมายโดยทัว่ไปจึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิด
คณุภาพดีขึน้กว่าเดิม  ความหมายนี ้ นบัว่าเป็นความหมายท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป  เพราะนํามาใช้
มากกว่าความหมายอ่ืนๆ แม้ว่าจะไม่เป็นท่ียอมรับของนักวิชาการก็ตาม (สนธยา พลศรี. 
2547, หน้า 2) 
 
  ความหมายทางเศรษฐศาสตร์  
           นกัเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของ  การพฒันา ว่า  หมายถึง  ความเจริญเติบโต  โดย
เน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคญั  เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึน้  รายได้
ประชาชาติเพิ่มขึน้  รายได้เฉล่ียต่อหวัต่อคนของประชากรเพิ่มขึน้ (ณฐัพล  ขนัธไชย.  2527, 
หน้า  2)  มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากขึน้  ประชากรมีรายได้เพียงพอท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการพืน้ฐานของตนได้  (เสถียร  เชยประทบั.  2528, หน้า  9)  ซึง่อาจสรุปได้ว่า  การ
พัฒนาเป็นกระบวนการทางสังคม ท่ีผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์ทาง
เศรษฐศาสตร์  (สนุทรี  โคมิน.  2522, หน้า 37) 
          จะเห็นได้ว่า  นกัเศรษฐศาสตร์ได้กําหนดความหมายของการพฒันา  โดยใช้ความหมาย
จากรูปศพัท์และความหมายโดยทัว่ไป คือ  หมายถึง  ความเจริญเติบโต  แตเ่ป็นความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  ตามเนือ้หาของวิชาเศรษฐศาสตร์  ซึง่เป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ  การ
เพิ่มขึน้  หรือการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากกวา่ด้านอ่ืนๆ  (สนธยา  พลศรี.  2547,  หน้า  2-3) 
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ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์   

          นกัพฒันบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพฒันา เป็น  2 ระดบั คือ  ความหมาย
อย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง  ความหมายอย่างแคบ  การพฒันา หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงในตวัระบบการกระทําการให้ดีขึน้อนัเป็นการเปล่ียนแปลงในด้านคณุภาพเพียงด้าน
เดียว  สว่นความหมายอย่างกว้างนัน้  การพฒันา  เป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงในตวั
ระบบการกระทําทัง้ด้านคณุภาพ  ปริมาณและสิง่แวดล้อมให้ดีขึน้ไปพร้อมๆ กนั  ไม่ใช่ด้านใดด้าน
หนึง่เพียงด้านเดียว 
           การพฒันา  ในความหมายของนักพฒันบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่า
ความหมายจากรูปศพัท์  ความหมายโดยทัว่ไป  และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ท่ีกล่าว
มาแล้ว  เพราะหมายถึง  การเปล่ียนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ทัง้ในด้านคุณภาพ (ดีขึน้) 
ปริมาณ  (มากขึน้)  และสิ่งแวดล้อม  (มีความเหมาะสม)  ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว  (สนธยา  พลศรี.  2547,  หน้า 3) 
 
  ความหมายทางเทคโนโลยี   
          ในทางเทคโนโลยี  การพฒันา  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงระบบอตุสาหกรรม  และการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  ด้วยนกัวิทยาศาสตร์และนกัประดิษฐ์  ทําให้สงัคมเปล่ียนแปลงจากสงัคม
ประเพณีนิยม  เป็นสงัคมสมยัใหม่ท่ีทนัสมยั  (นิรันดร์  จงวฒุิเวศย์.  2534, หน้า  95)  หรือการ
พฒันา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของมนษุย์ด้วยเทคโนโลยีนัน่เอง (นิรันดร์ จงวฒุิเวศย์  และ
พนูศริิ   วจันะภมูิ.  2534,  หน้า  13) 
           จะเห็นได้ว่า  ความหมายของการพฒันา  ในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจาก
ความหมายท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  โดยหมายถึงการเปล่ียนแปลงสงัคมให้ทนัสมยัด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึง่เป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง  (สนธยา  พล
ศรี.  2547,  หน้า  3) 
 

ความหมายทางการวางแผน   
ในทางการวางแผน  การพฒันา  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการชกัชวน  การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง  ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง  เป็นไปตามลําดับขัน้ตอน
ตอ่เน่ืองกนัเป็นวงจร  โดยไมมี่การสิน้สดุ  (นิรันดร์  จงวฒุิเวศย์.  2534,  หน้า  91-92)  ซึง่องค์การ
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ศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United National Educational, 
Scientific and cultural Organization : NESCO. 1982, p.305, อ้างถึงในอจัฉรา โพธิยานนท์. 
(2539, หน้า  11)  สรุปได้ว่า  การพฒันาเป็นหน้าท่ี  (Function)  ของการวางแผนและการจดัการ 
ดงันี ้
                             D        =        f (P+M) 
                   เม่ือ     D        =        Development  คือ  การพฒันา 
                             P        =        Planning  คือ  การวางแผน 
                             M       =        Management  คือ  การบริหารงานหรือการจดัการ 
           ดงันัน้  การพฒันา  จะเกิดขึน้ได้ด้วยการวางแผนท่ีดี  มีการบริหารงานและการจดัการ
อยา่งเป็นระบบ  ทําให้การดําเนินการเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ 
           การพฒันา  ในความหมายของนกัวางแผน  จะเป็นไปอีกแนวทางหนึ่ง  โดยอาจสรุปได้
ว่า  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการเตรียมการของมนษุย์ไว้ลว่งหน้า  ในลกัษณะของ
แผนและโครงการ  แล้วบริหารหรือจดัการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความสําเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  จะเห็นได้ว่าความหมายของการพฒันาทางการวางแผน
กําหนดให้การพฒันาเป็นกิจกรรมของมนษุย์และเกิดขึน้จากการเตรียมการไว้ลว่งหน้าเท่านัน้ การ
เปล่ียนแปลงท่ีไมไ่ด้เกิดจากการวางแผนโดยมนษุย์ ไม่ใช่การพฒันาในความหมายนี ้(สนธยา  พล
ศรี. 2547, หน้า 4)     
 

ความหมายเก่ียวกับการปฏิบัต ิ  
           ในขัน้ของการปฏิบตัิ  การพฒันา  หมายถึง  การชกัชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโดยการปฏิบตัติามแผนและโครงการอยา่งจริงจงัและเป็นลําดบัขัน้ตอนตอ่เน่ืองกนัใน
ลกัษณะท่ีเป็นวงจร  ไมมี่การสิน้สดุ  (นิรันดร์  จงวฒุิเวศย์  และพนูศริิ  วจันะภมูิ.  2534, หน้า  13) 
           การพฒันา  ในความหมายของการปฏิบตัิการนีเ้ป็นความหมายตอ่เน่ืองจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการนําแผนและโครงการไปดําเนินการอย่างจริงจังและอย่าง
ต่อเน่ือง  เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการนําไปปฏิบตัิการพฒันาก็ไม่
สามารถเกิดขึน้ได้  (สนธยา  พลศรี.  2547,  หน้า 4) 
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ความหมายทางพระพุทธศาสนา   
           พระราชวรมนีุ  (ประยทุธ์  ปยตฺุโต,  2530, หน้า  16-18)  ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้
ว่า  ในทางพทุธศาสนา  การพฒันา  มาจากคําภาษาบาลีว่า  วฒันะ  แปลว่า  เจริญ  แบง่ออกได้
เป็น 2 สว่น คือ  การพฒันาคน  เรียกว่า  ภาวนา  กบัการพฒันาสิ่งอ่ืนๆ  ท่ีไม่ใช่คน เช่น  วตัถุ
สิ่งแวดล้อมตา่งๆ  เรียกว่า  พฒันา  หรือ วฒันา  เช่น การสร้างถนน  บอ่นํา้  อ่างเก็บนํา้  เป็น
ต้น  ซึง่เป็นเร่ืองของการเพ่ิมพนูขยาย  ทําให้มากหรือทําให้เติบโตขึน้ทางวตัถแุละได้เสนอข้อคิดไว้
ว่า คําว่า การพฒันา หรือ คําว่า เจริญ นัน้ไม่ได้แปลว่าทําให้มากขึน้  เพิ่มพนูขึน้อย่างเดียว
เท่านัน้ แตมี่ความหมายว่า ตดัหรือทิง้ เช่น เจริญพระเกศา คือตดัผม  มีความหมายว่า รก เช่น นุสิ
ยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า  อย่าเป็นคนรกโลกอีกด้วย  ดงันัน้  การพฒันาจึงเป็นสิ่งท่ีทําแล้วมีความ
เจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เส่ือมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเส่ือม
ลง  ไมใ่ช่เป็นการพฒันา  แตเ่ป็นหายนะ  ซึง่ตรงกนัข้ามกบัการพฒันา 
           กลา่วได้ว่า  การพฒันา  ในทางพระพทุธศาสนา  หมายถึง  การพฒันาคนให้มีความสขุมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  การพฒันาในความหมายนี ้ มีลกัษณะเดียวกนักบัการพฒันาใน
ความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเร่ืองของมนษุย์เท่านัน้  แตกตา่งกนัเพียงการวางแผนให้
ความสําคญัท่ีวิธีการดําเนินงาน  ส่วนพทุธศาสนามุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึน้ คือ  ความสขุของมนษุย์
เท่านัน้  (สนธยา  พลศรี.  2547,  หน้า 4) 
 

ความหมายทางสังคมวิทยา   
           นกัสงัคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพฒันา ว่า เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
สงัคม  ซึง่ได้แก่  คน  กลุม่คน  การจดัระเบียบความสมัพนัธ์ทางสงัคม  ด้วยการจดัสรรทรัพยากร
ของสงัคมอย่างยตุิธรรมและมีประสิทธิภาพ  (ฑิตยา  สวุรรณชฏ.  2527, หน้า  354)  การพฒันา 
เป็นทัง้เป้าหมายและกระบวนการท่ีครอบคลมุถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติของคนต่อชีวิตและการ
ทํางาน การเปลี่ยนแปลงสถาบนัต่างๆ ทางสงัคม วฒันธรรมและการเมืองอีกด้วย  (Streeten. 
1972,  p. 3) 
           นกัสงัคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพฒันา  โดยเน้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
สงัคม  คือ มนุษย์  กลุ่มทางสงัคม  การจดัระเบียบทางสงัคม  ซึ่งมีลกัษณะเช่นเดียวกับ
ความหมายในทางพทุธศาสนา  คือ  การเปล่ียนแปลงมนษุย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสขุ  และมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัความหมายทางการวางแผน คือ  ด้วยวิธีการจดัสรรทรัพยากรของสงัคมอย่าง
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ยตุธิรรมและมีประสิทธิภาพ ซึง่นกัวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจดัการนัน่เอง (สนธยา พล
ศรี. 2547, 
หน้า 5) 
 

ความหมายทางด้านการพัฒนาชุมชน 
             นกัพฒันาชมุชนได้ให้ความหมายของ  การพฒันา  ไว้ว่า  หมายถึง  การท่ีคนใน
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง  และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตของตนเองชมุชนสงัคมให้ดีขึน้  (สมศกัดิ์  ศรีสนัติ
สขุ.  2525, หน้า  179)  การพฒันาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean)  ท่ีทําให้เกิดผล  (Ends) 
ท่ีต้องการ คือ คณุภาพชีวิต  ชมุชน และสงัคมดีขึน้ (ยวุฒัน์  วฒุิเมธี.  2534, หน้า  2) 
           นกัพฒันาชมุชนได้ให้ความหมายของ  การพฒันา  ไว้ใกล้เคียงกบันกัสงัคมวิทยา คือ เป็น
วิธีการเปล่ียนแปลงมนษุย์และสงัคมมนษุย์ให้ดีขึน้  แต่นกัพฒันาชมุชนมุ่งเน้นท่ีมนษุย์ในชมุชน
ต้องร่วมกนัดําเนินงานและได้รับผลจากการพฒันาร่วมกนั  
           จากความหมายในด้านต่างๆ  ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การพฒันา  มี
ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างการออกไปบ้าง  ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมาย
เหลา่นีอ้าจสรุปได้วา่  การพฒันา  หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของสิง่ใดสิง่หนึง่ให้ดีขึน้  ทัง้
ทางด้านคณุภาพ  ปริมาณ  และสิ่งแวดล้อม  ด้วยการวางแผนโครงการและดําเนินงานโดย
มนษุย์  เพ่ือประโยชน์แก่ตวัของมนษุย์เอง   
 
แนวคดิทฤษฎีของการพฒันา 
 สามารถแบ่งได้ ดงันี ้

1 ทฤษฎีความทนัสมัย 

 แนวทางการพฒันาโดยอาศยัทฤษฎีความทนัสมยั (Modernization Theory) นบัว่าได้รับ
ความนิยมอย่างสงูในประเทศตะวนัตกในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เน่ืองจากเม่ือใช้วิธีการ
วิเคราะห์ทางประวตัิศาสตร์การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แล้วเห็นว่า ประเทศแถบ
ยโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่พฒันาแล้วได้ใช้แนวทางในการพฒันาฟืน้ฟปูระเทศของตนเป็น
ผลสําเร็จ ดงันัน้แนวคิดการพฒันาตามแบบจําลองดงักล่าวจึงได้แพร่กระจายได้รับการนําไปใช้
เป็นกระแสหลกัในการพฒันาประเทศด้อยพฒันาตา่งๆ ผลงานด้านวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
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ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว สว่นใหญ่เน้นการนําเอาแบบจําลองความทนัสมยัเป็นองค์ความรู้สําคญั
ในการประยกุต์ใช้เพ่ือการพฒันาด้านตา่งๆ ของประเทศ 
 แนวคิดการพฒันาตามแบบจําลองความทนัสมยันีเ้น้นการพฒันาท่ีต้องดําเนินไปพร้อมๆ 
กนัในมิตติา่งๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและระบบการเมือง กลา่วคือ 

ด้านเศรษฐกจิ 
 จะเน้นท่ีการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุน 
สนับสนุนด้านการสร้างความพร้อมในเร่ืองสาธารณูปโภคและกิจกรรมเพ่ือการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจสมยัใหม่ ให้ความสําคญักบัการลงทนุจากต่างประเทศโดยเช่ือว่าการสะสมทนุจะทําให้
เกิดการลงทนุสงูขึน้ การยกระดบัผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศและผลกัดนัให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (growth) จะส่งผลดีให้ประเทศชาติสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ภาวะ
ประเทศท่ีมัน่คงได้ตอ่ไป 
 นกัเศรษฐศาสตร์ช่ือ รอสโทว์ (Walt W. Rostow : 1960) ถือได้ว่าเป็นบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่
แนวคิดการพฒันาโดยการอธิบายให้เห็นวิวฒันาการของสงัคมตามลําดบัขัน้ของความเจริญทาง
เศรษฐกิจ โดยอาศยัการวิเคราะห์ในแง่ประวตัิศาสตร์และทฤษฎีทางเศรษฐกิจเป็นกรอบความคิด 
เขาเสนอว่าประเทศต่างๆ ต้องผ่านขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 5 ขัน้ตอน กล่าวคือ (วิภาวี 
พิจิตบนัดาล, 2535) 
 ขัน้แรกเรียกว่าสงัคมโบราณ (The traditional society) ลกัษณะการดํารงของผู้คนมี
ลกัษณะเป็นสงัคมดัง้เดิม กล่าวคือ ความเป็นอยู่มีลกัษณะการพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
เป็นผลผลิตท่ีพึ่งพาสภาพธรรมชาติความเป็นอยู่ของผู้คนอาศยัแรงงานในครัวเรือน การซือ้ขาย
แลกเปล่ียนมีอยู่ในขอบเขตท่ีจํากัด ในสงัคมโบราณชีวิตความเป็นอยู่มีความผันผวนขึน้อยู่กับ
สภาพความแปรปรวนทางธรรมชาติ โรคระบาดและการสงครามท่ีมีอย่างตอ่เน่ือง ชีวิตของผู้คนจึง
เช่ือในเร่ืองชะตาเป็นสําคญั ผู้ ท่ีมีอํานาจการปกครองมกัเป็นเจ้าของท่ีดิน และมีอิทธิพลในการ
กําหนดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
 ขัน้ท่ีสองเรียกว่าการเตรียมเพ่ือทะยานขึน้ (The pre-conditions for take-off society) 
ลกัษณะของเศรษฐกิจในสงัคมท่ีอยู่ในขัน้ตอนนีจ้ะพบว่า ประชาชนเร่ิมตระหนกัในความต้องการ
ของตนเองท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตไปสู่วิถีชีวิตท่ีเช่ือว่าดีกว่า เร่ิมมีการเตรียมการเพ่ือให้สงัคมมีการ
พฒันา การขยายตวัด้านโครงสร้างขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสทิธิภาพ เกิดการผลติผลผลติทางการเกษตร
อย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวด้านการศึกษา ในสังคมเกิดนักคิดและกลุ่มผู้ อุทิศตัวในสังคมท่ี
พยายามผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในประเทศ 
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 ขัน้ท่ีสามเรียกว่าการทะยานขึน้ (Take-off) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดต่อการ
พฒันาในระยะตอ่ไปและในบางประเทศขัน้ตอนนีน้บัเป็นขัน้ตอนท่ีกินเวลามากท่ีสดุ คณุลกัษณะ
สําคญัท่ีแสดงให้เห็นวา่สงัคมได้ก้าวเข้าสูข่ัน้ตอนนีคื้อการพิจารณาจากการลงทนุและการออมของ
ชาตซิึง่จะเพิ่มจากร้อยละ 5 ไปสูร้่อยละ 10 หรือมากกวา่ อนัเป็นผลจากความก้าวหน้าด้านอตุสหา
กรรม ธุรกิจภาคท่ีใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่นบัเป็นสว่นสร้างรายได้สําคญัให้กบัประเทศ ตามแนวคิด
ของรอสโทว์แล้ว การค้าและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศนบัเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีช่วยเร่งให้
อตัราการเติบโตให้กบัประเทศกําลงัพฒันา แต่ไม่มีผลมากนกัสําหรับประเทศด้อยพฒันา ในช่วง
เวลานีจ้ะเกิดสถาบันทางการเมืองและสังคมเพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการท่ีจะเกิดขึน้สืบเน่ืองจากการผลติอยา่งมาก 
 ขัน้ท่ีส่ีเรียกวา่การเร่งรัดเข้าสูภ่าวะเศรษฐกิจท่ีเตบิโตเต็มท่ี (The drive to maturity stage) 
ในขัน้ตอนนีร้ะบบเศรษฐกิจจะประสบความสําเร็จมีการนําความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรกลตา่ง ๆ มาใช้ในกระบวนการผลติและการบริการตา่ง ๆ มีการผลิตสินค้าทดแทนสินค้า
ท่ีเคยนําเข้า นอกจากนัน้ความสามารถในการผลิตท่ีสงูขึน้ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกว่า
อตัราการเตบิโตของประชากร  
 ขัน้ท่ีห้าการบริโภคขนานใหญ่หรือนกัเศรษศาสตร์บางท่านเรียกขัน้นีว้่าขัน้อดุมโภคา (The 
mass-consumption society) ในขัน้ตอนนีก้ารผลิตมุ่งเน้นท่ีสินค้าและบริการประเภทคงทนและ
ถาวร (durable consumers’ goods), เป็นต้นว่า รถยนต์ วิทย ุโทรทศัน์ อปุกรณ์อํานวยความ
สะดวกประเภทตา่งๆ เช่นเคร่ืองซกัผ้า, เคร่ืองดดูฝุ่ น, เคร่ืองปรับอากาศ 
 แนวคิดนีไ้ด้รับการตอบสนองนําไปใช้เป็นกรอบในกระบวนการสร้างความทนัสมยัให้เกิด
กบัประเทศด้อยพฒันาต่างๆ และในประเทศไทยเราก็รับเอาการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นเป้าหมายของการพฒันานบัตัง้แต่เร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรกในปี 
2504 
 ด้านสังคม 
 แนวคิดการพฒันาตามแบบจําลองความทนัสมยัจะแบ่งแยกสงัคมออกเป็นสองประเภท 
คือสงัคมดัง้เดมิ (tradition societies) และสงัคมทยัสมยั (modernized societies) หรืออีกนยัหนึ่ง
ก็คือสงัคมประเทศด้อยพัฒนา (underdeveloped societies) กับสงัคมประเทศพัฒนาแล้ว 
(developed societies) นัน่เอง การพฒันาคือการเปล่ียนแปลงจากสงัคมดัง้เดมิไปสูส่งัคมทนัสมยั 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต้องอาศยัการเปล่ียนค่านิยม ท่าท่ีความคาดหวงัในชีวิตของผู้คนใน
สงัคมให้เป็นไปตามแบบสงัคมสมยัใหม ่
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 เลินเนอร์ (Lerner. 1958) นกัสงัคมวิทยาผู้สนใจศกึษาในกระบวนการสร้างความทนัสมยั 
เสนอว่าบุคลิกภาพและกระบวนการคิดของคนในสงัคมท่ีสําคญัท่ีเอือ้ต่อการเปล่ียนไปสู่ความ
ทนัสมยัมีอยู ่3 ประการ ได้แก่ 
 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) เลินเนอร์อธิบายความหมายว่าคนแต่ละคนจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ตามลกัษณะการรับรู้ทางสงัคมของตน 
สําหรับสงัคมทนัสมยัสมาชิกส่วนใหญ่ในสงัคมจําเป็นต้องมีคณุลกัษณะความสามารถในการเอา
ใจเขามาใสใ่จเรานัน่เองคือความเข้าใจผู้ อ่ืน ความสามารถท่ีจะรับรู้เหตกุารณ์สถานการณ์ตา่งๆ ได้
ราวกบัท่ีผู้ อ่ืนคดิ 
 การเคลื่อนไหว (mobility) สําหรับความคิดของเลินเนอร์ mobility นีไ้ม่ได้จํากดัอยู่เฉพาะ
การย้ายถ่ินหรือการเปล่ียนแปลงทางลกัษณะภูมิศาสตร์ แต่หมายถึงภาวะทางจิตใจตลอดจน
บุคลิกภาพท่ีกระตือรือร้น การเปิดกว้างยอมรับการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ไม่ยึดติดกับบทบาท
หน้าท่ีหรือสถานภาพเดิมของตนเอง ความสามารถในการปรับตวัและการเปล่ียนแปลงจึงเป็น
ปัจจยัสําคญัของสมาชิกในสงัคมท่ีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสูส่งัคมทนัสมยั 
 การมีส่วนร่วมอย่างสูง (high participation) สําหรับความคิดของเลินเนอร์ การ
เปล่ียนแปลงไปสูส่งัคมแห่งความทนัสมยัจําเป็นต้องอาศยัสมาชิกในสงัคมซึง่มีลกัษณะการไม่วาง
เฉยหรือเป็นผู้ถกูกระทํา (passive) คือการยอมให้ผู้ อ่ืนมามีอิทธิพลต่อความคิดชีนํ้าให้ทําตามใน
เร่ืองต่างๆ แตต้่องการสมาชิกในสงัคมท่ีมีลกัษณะเป็นผู้กระทํา (active) มีส่วนร่วมและมีอิสระใน
การตดัสนิใจด้วยมมุมองของตนเอง 
 ด้านการเมือง 
 แนวคิดด้านการเมืองตามทฤษฎีความทนัสมยัท่ีมีอิทธิพลอย่างสงูได้แก่แนวคิดและงาน
เขียนของ อลัมอนด์ (Gabrial A.Almond) และ เพาเวลล์ (C.B. Powell) ในปี ค.ศ.1965 ทัง้สอง
ระบวุ่าการพฒันาทางการเมืองท่ีจะนําไปสู่ความทนัสมยัเน้นท่ีเกณฑ์สําคญั 3 ประการ คือ มีการ
แยกแยะโครงสร้างต่างๆ ทางสงัคม (structural differentiation) การมีระบบย่อยท่ีมีอิสระ 
(subsystem autonomy) และมีการรวมกลุ่มคนวัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน (cultural 
secularization) ดงันัน้ลกัษณะการเมืองท่ีเหมาะสมกับการผลกัดนัประเทศเข้าสู่ภาวะความ
ทันสมัยคือ การปกครองอย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆ ใน
สงัคม 
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ข้อจาํกัดทางทฤษฎี 
 แนวคดิการพฒันาตามแบบจําลองความทนัสมยันีน้บัวา่มีอิทธิพลอย่างสงูตอ่การนํามาใช้
เป็นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศหลายประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี ค.ศ.1960 
แนวคิดนีเ้ร่ิมหมดความน่าสนใจ และเผชิญกับการวิพากษ์อย่างหนกัในราวกลางปี ค.ศ.1970 ท่ี
แสดงให้เห็นวา่ทฤษฎีนีมี้จดุออ่นสําคญัดงัตอ่ไปนีคื้อ 
 ประการแรก ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีซึ่งให้ข้อเสนอโดยแยกสังคมออกเป็นสองประเภทท่ีมี
ความแตกต่างกันโดยสิน้เชิง คือสังคมดัง้เดิมและสังคมทันสมัยซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นทวิภาคมีทัง้ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอตุสาหกรรมซึง่มีความสําคญัตอ่การพฒันาประเทศโดยสว่นรวม 
 ประการท่ีสอง ทฤษฎีความทนัสมยัให้ความสําคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นดชันีท่ี
สําคญัท่ีจะพฒันาผู้คนไปสู่สงัคมทนัสมยั นอกจากนีย้งัชีนํ้าให้เห็นว่าความคิดความเช่ือ และวิถี
ชีวิตแบบดัง้เดมิเป็นอปุสรรคสําคญัตอ่การพฒันา ดงันัน้ประเทศท่ีทนัสมยัคือประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโตและละทิง้ความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิตแบบดัง้เดิม แต่มีงานวิจัยตลอดจนแนวปฏิบตัิท่ี
ปรากฏให้เห็นจํานวนมาก ซึง่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เก่ียวข้องหรือเป็น
ปัจจยัสําคญัในการเปล่ียนแปลงค่านิยมหรือความเช่ือในลกัษณะสงัคมดัง้เดิมท่ีมีอยู่ไปสู่แนวคิด
ความเช่ือดงัท่ีประเทศในสงัคมทนัสมยัให้ความสําคญั เช่น การพฒันาประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศ
เกาหลีใต้ 
 ประการท่ีสาม ทฤษฎีเกิดขึน้จากการศกึษาในลกัษณะการเปรียบเทียบและให้ความสนใจ
แต่ปัจจัยภายในท่ีมีความแตกต่างกันของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนา เพ่ือหา
คณุลกัษณะท่ีแตกคต่างของสงัคมทัง้สองประเภท โดยมิได้มีการอธิบายในส่วนของกระบวนการ
หรือวิธีการท่ีจะพฒันาสงัคมไปสูจ่ดุหมายแตอ่ยา่งใด 
 ประการท่ีส่ี ทฤษฎีนีล้ะเลยท่ีจะพิจารณาหรือกล่าวถึงในเร่ืองกําลงัอํานาจ ชนชัน้ทาง
สงัคมและความแตกต่างของสงัคมท่ีมีลกัษณะหลากหลาย ซึ่งเป็นโครงสร้างท่ีมีความสําคญัยิ่ง 
ปัญหาของประเทศโลกท่ีสามท่ีเผชิญมีความซบัซ้อนและถูกครอบงําโดยระบอบเศรษฐกิจโลกท่ี
กําหนดโดยประเทศอุตสาหกรรมท่ีร่ํารวยบางประเทศหาใช่ความด้อยพัฒนาท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายในของประเทศนัน้ ๆ 
 ทฤษฎีความทนัสมยัเป็นทฤษฎีซึง่ให้ข้อเสนอโดยแยกสงัคมออกเป็นสองประเภทท่ีมีความ
แตกต่างกันโดยสิน้เชิงคือ สงัคมดัง้เดิมและสงัคมทนัสมยั โดยให้ความสําคญัต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นดชันีสําคญัท่ีจะพฒันาผู้คนไปสูส่งัคมทนัสมยั นอกจากนัน้ยงัชีนํ้าให้เห็นว่าความคิด
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ความเช่ือและวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันา ดงันัน้ประเทศท่ีทันสมยัคือ
ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีเตบิโตและละทิง้ความคดิ ความเช่ือ วิถีชีวิตแบบดัง้เดมิ 

 
2. ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา 

 ในเวลาเดียวกนักลบักลุ่มประเทศยโุรปและอเมริกาได้มีการใช้แนวคิดการพฒันาในด้าน
การสร้างความทันสมัยเป็นกระแสหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและได้รับ
ความสําเร็จเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางนัน้ นักวิชาการกลุ่มประเทศด้อยพฒันาในกลุ่มประเทศ
ลาตินอเมริกากลบัมีแนวคิดคดัค้านการพฒันาด้วยการสร้างภาวะความทนัสมยัดงักลา่ว ทัง้นีเ้ป็น
ผลจากความล้มเหลวและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านีเ้ผชิญนั่นเอง ความ
ล้มเหลวท่ีเกิดในประเทศบราซิล อาร์เจนตินา และหลายประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกานับเป็น
ปรากฏการณ์สําคญัอนัเป็นท่ีมาของการเสนอทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theory) ในเวลา
ตอ่มา แนวทางท่ีใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีพฒันาแล้วไมน่่าจะมีความเหมาะสมและ
ใช้ได้กบัประเทศด้อยพฒันา ทัง้นีเ้พราะผลของการพฒันาท่ีเกิดจากแนวคิดของการพฒันากระแส
หลกัเช่นแนวคิดหลกัขัน้ตอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของรอสโทว์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความ
เตบิโตท่ีเกิดขึน้กบัประเทศด้อยพฒันาสว่นใหญ่มีน้อยมาก ยิ่งกวา่นัน้ความเตบิโตทางเศรษฐกิจทํา
ให้เกิดความร่ํารวยกับคนเพียงบางกลุ่ม เกิดปัญหาตามมาทัง้ด้านปัญหาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาทําให้ประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกอย่างไม่มีทาง
หลีกเล่ียง 
 ซานโทส (T. Dos Santos) (อ้างถึงใน บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง, 2549) นกัวิชาการซึ่งมี
แนวคิดจดัอยู่ในกลุ่มทฤษฎีการพึ่งพา กลา่วว่า สาเหตท่ีุแท้จริงของความด้อยพฒันาหรือการต้อง
พึ่งพาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานัน้มิได้เกิดจากเพียงแค่ความสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์และ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศศนูย์กลางและประเทศบริวาร แตเ่กิดจาก
การท่ีโครงสร้างภายในของประเทศเหล่านีถู้กกําหนดโดยความสมัพันธ์ระหว่างประเทศท่ีต้อง
พึ่งพากันในทางเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาเป็นสถานการณ์เง่ือนไขเม่ือเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
หนึ่งจะเติบโตหรือไม่ ต้องขึน้กบัการขยายตวัและการพฒันาผ่านระบบการค้าหรือระบบเศรษฐกิจ
โลกของประเทศผู้ ท่ีมีอิทธิพลอ่ืนๆ 
 แนวทางการแก้ปัญหาความด้อยพฒันาตามความคิด มีเพียงทางเลือกเดียวคือ การหยดุ
ความสมัพนัธ์เชิงพึง่พากบัประเทศท่ีพฒันาแล้วหรือประเทศผู้ มีอิทธิพลตอ่การกําหนดชะตากรรม
ของประเทศด้อยพฒันานัน้ๆ เสียนัน่เอง 
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ข้อจาํกัดของทฤษฎี 
 แม้ว่าแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพาจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาใน
ขณะนัน้อย่างมาก ขณะเดียวกนัก็มีผลงานท่ีมองเห็นจุดอ่อนของทฤษฎีในประเด็นต่างๆ เช่นกัน 
กลา่วคือ 
 ประการแรก แนวคิดของคําว่าพึ่งพายังเป็นแนวคิดท่ีคลุมเครือสําหรับการจัดแยก
ระดบัประเทศในโลกท่ีสามว่าประเทศใดบ้างพึ่งพาประเทศศนูย์กลาง การวดัระดบัการพึ่งพาจาก
เงินลงทนุท่ีไหลเข้ามาลงทนุ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนกลบัไปยงัประเทศผู้ลงทนุ ไม่น่าจะใช้
เป็นดชันีชีว้ดัระดบัการพึ่งพาได้ดี เพราะมิได้คํานึงถึงประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ท่ีประเทศนัน้ๆ ได้รับการ
ลงทนุนัน้ๆ 
 ประการท่ีสอง เป็นการมองด้านเดียวว่าประเทศศูนย์กลางจะได้ประโยชน์มากแต่เพียง
ฝ่ายเดียว ทัง้ท่ีในทางกลบักนัประเทศท่ีพึ่งพาต่างได้รับผลในด้านการพฒันาภายใต้การพึ่งพานัน้ 
ความเจริญเติบโตท่ีเกิดจากการพึ่งพาบรรษัทข้ามชาติต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ และสง่ประโยชน์ตอ่ชนชัน้แรงงานในประเทศได้ การนําประเทศเข้าสู่
ระบบทนุนิยมโลกย่อมสง่ผลให้แตล่ะประเทศตา่งสามารถแสวงหาผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั หาก
มีนโยบายรัฐท่ีเหมาะสมท่ีจะคุ้มครองปกป้องประโยชน์ให้กบัประเทศของตน 
 ทฤษฎีการพฒันาแบบพึ่งพา เช่ือว่าแนวทางท่ีใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ี
พฒันาแล้วไม่น่าจะมีความเหมาะสมและใช้ได้ดีกับประเทศด้อยพฒันา ทัง้นีเ้พราะผลของการ
พัฒนาท่ีเกิดจากแนวคิดของการพัฒนากระแสหลัก เช่น แนวคิดหลักขัน้ตอนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของรอสโทว์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความเติบโตท่ีเกิดขึน้กับประเทศด้อยพฒันาส่วน
ใหญ่มีน้อยมาก ยิ่งกว่านัน้ความเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้เกิดความร่ํารวยกบัคนเพียงบางกลุ่ม 
เกิดปัญหาตามมาทัง้ด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทําให้ประเทศด้อยพัฒนา
กลายเป็นสว่นหนึง่ของระบบทนุนิยมโลกอยา่งไมมี่ทางหลีกเล่ียง 
 

3 ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Redistribution with Growth) 
 เป็นแนวคิดสําหรับประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศล้าหลังท่ีมุ่งให้กลุ่มประชากรท่ี
เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเป็นอยู ่โดยไมจํ่าเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมแตอ่ย่าง
ใด 



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
49 

 แนวคิดนีเ้ร่ิมมาจากการตัง้คําถามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและรุดหน้าแบบท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อนนัน้ ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง บคุคลเหลา่นัน้
จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มท่ีควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและมีอํานาจทางการเมืองเท่านัน้หรือไม ่
ทัง้นีใ้นระยะแรกของการพฒันาประเทศนัน้เป็นท่ีเข้าใจและยอมรับได้ว่าจะมีการกระจุกตวัของ
รายได้กลา่วคือ การลงทนุเพ่ือการพฒันาประเทศจะเป็นไปอยา่งเป็นกระจกุตวั ด้วยการทุ่มเทไปใน
ภาคเศรษฐกิจท่ีทนัสมยัซึง่มีขนาดเล็ก และผลิตสินค้าขัน้ปฐมและอตุสาหกรรมรายได้ท่ีเกิดขึน้จึง
กระจกุตวัอยู่ในภาคดงักลา่ว โดยปัจจยัสําคญัท่ีสง่เสริมสภาพการกระจกุตวั ได้แก่ ความจํากดัใน
การเข้าถึงสินเช่ือ โอกาสทางการศึกษา และโอกาสการทํางานในภาคเศรษฐกิจท่ีทันสมยั ส่วน
นโยบายของรัฐบาลทัง้ด้านการคลงั การค้าและการกระจายงบประมาณก็มีความโน้มเอียงท่ีจะ
สนบัสนนุไปในทางท่ีก่อให้เกิดการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีกระจกุตวั ซึง่โดยทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
แล้ว เม่ือเศรษฐกิจเตบิโตตอ่ไป รายได้และผลประโยชน์ก็จะกระจายออกไปด้วย หากในทางปฏิบตัิ
กลบัพบว่าคนจนไม่ได้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมแนวคิดเร่ืองการกระจายรายได้ท่ี
ควบคู่ไปกับการพฒันาเศรษฐกิจ จึงเสนอว่า การพฒันาประเทศจะต้องมุ่งไปท่ีการแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้แก่คนกลุ่มต่างๆ ด้วย เช่น ชาวนารายย่อยผู้ ใช้แรงงานท่ีไม่มีท่ีดินทํากิน คน
ว่างงาน และแรงงานไร้ฝีมือ ฯลฯ โดยหามาตรการตา่งๆ เช่น การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือให้กลุม่คนเหลา่นี ้
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น 
 ข้อจาํกัดของทฤษฎี 

แนวคิดการกระจายรายได้ ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแนวคิดสําหรับ
ประเทศในโลกท่ีสามท่ีมุ่งให้กลุ่มประชากรท่ีเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจภายใน โครงสร้างเศรษฐกิจสงัคมท่ีเป็นอยู่ โดยไม่จําเป็นต้องมีการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคม อย่างไรก็ตามทฤษฎีนีก็้มีจดุอ่อนคือ ปัญหาในการดําเนินการ 
กระจายความเจริญอย่างทั่วถึงดจูะเป็นอุดมคติและเป็นไปได้ยากในประเทศด้อยพฒันา ซึ่งถูก
ครอบงําด้วยชนชัน้ปกครองซึง่ตา่งพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ 

ทฤษฎีนี ้ให้ความสําคญักบัการกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเช่ือว่าหากมีการ
จดัการท่ีเหมาะสมในเร่ืองของการลงทนุการให้การศกึษา และการจดับริการทางสงัคมอย่างทัว่ถึง 
ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถึงอยา่งเท่าเทียม การท่ีรัฐมีนโยบายปฏิรูปท่ีดิน มีการบริหารจดัการท่ี
ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของกลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกต่างกัน
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้กลุ่มคนทกุกลุม่ได้รับประโยชน์จากการพฒันา เม่ือคนจนสามารถสร้าง
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ผลผลติได้สงู ได้รับคา่จ้างแรงงานท่ีเหมาะสม ก็จะสง่ผลให้เกิดความเสมอภาค และลดภาวะความ
ยากจนของประเทศลงได้ 
 

4 ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นความจาํเป็นขัน้พืน้ฐาน (Basic minimum Need 
Approach)  

เป็นแนวคดิท่ีสร้างความชดัเจนมากขึน้วา่ การพฒันาจะต้องมุ่งไปท่ีคนมิใช่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพราะคนและคณุภาพชีวิตของคน คือสิง่สําคญัท่ีสดุท่ีจะต้องได้รับการพฒันา 
 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนีจํ้าเป็นท่ีจะต้องใช้ยุทธวิธีการพัฒนาหลายด้าน
ประกอบกนั ทัง้การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง การปฏิรูปสถาบนัทัง้
ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือขจดัความยากจนและการว่างงาน และ
มุ่งให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายการบริการขัน้พืน้ฐานเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาความยากจน ทัง้นีอ้งค์ประกอบทัว่ไปของความจําเป็นขัน้พืน้ฐาน 
ได้แก่ 1) สขุภาพและเง่ือนไขทางประชากรตา่งๆ  2) อาหารและสารอาหาร 3)การศกึษา รวมทัง้
การรู้หนงัสือและความเช่ียวชาญตา่งๆ 4) เง่ือนไขการทํางานและสภาพการจ้างงาน 5) การบริโภค
และการออม 6) การคมนาคม 7) ท่ีอยู่อาศยัรวมทัง้สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบ้าน 8) เสือ้ผ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม 9) การพกัผอ่นหยอ่นใจ และ 10) สวสัดกิารทางสงัคม 
 
 ข้อจาํกัดของทฤษฎี 

ทัง้นีเ้น่ืองจากแนวคิดการพฒันาท่ีเน้นความจําเป็นขัน้พืน้ฐาน มีต้นทนุงบประมาณท่ีต้อง
ใช้จํานวนมากซึ่งอาจมีผลกระทบกับการออมและการลงทุนของประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
ยากจน หากมีการทุ่มเทงบประมาณสว่นใหญ่ของประเทศไปเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่คนยากจน
เพ่ือให้ได้สิ่งจําเป็นพืน้ฐานครบทกุคนในเวลาอนัสัน้แล้ว ก็อาจมีผลทําให้ไม่สามารถมีทรัพยากร
เหลือเพียงพอสําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมโดยส่วนรวมได้ 
เช่น การขาดงบประมาณในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด้านเทคนิควิทยาการต่าง ๆ ทัง้ด้าน
การศกึษา การแพทย์ การทหาร การขยายการผลิตและการปรับปรุงเทคโนโลยีตา่ง ๆ ผลของการ
พฒันาโดยเน้นความจําเป็นขัน้พืน้ฐานโดยเฉพาะ หากขาดกลไกท่ีจะนําสิ่งจําเป็นขัน้พืน้ฐานไปให้
ถึงมือคนจนซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายการพฒันาโดยตรงแล้ว การพฒันาแนวทางเช่นนีอ้าจทําให้การ
ครองชีพของประชาชนเลวร้ายลงไปกวา่เดมิ  
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ทฤษฎีการพฒันาท่ีเน้นความจําเป็นขัน้พืน้ฐานเช่ือว่าความเติบโตด้านเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนได้ แนวทางการพฒันาจําเป็นต้องเน้น
การพฒันาไปท่ีตวัคนโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนเป็นหลกั โดยคํานึงถึงหลกัการในเร่ืองของการ
สนองตอบตอ่ความจําเป็นพืน้ฐานในชีวิต 
 

5 ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Development)  
เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการประชมุ Brundthland commission เม่ือปี 1987 ซึง่มุ่งท่ีจะ

แก้ปัญหาการพฒันาท่ีถกูครอบงําด้วยกระบวนทศัน์ท่ีเน้นเศรษฐกิจเป็นศนูย์กลางของการพฒันา 
เน่ืองจากการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีผ่านมา เกิดจากการขยายตวัทางการผลิตอย่าง
รวดเร็ว มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจยัหลกัของการผลิตโดยปราศจากการวางแผนการใช้
ประโยชน์อย่างรอบคอบและการป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการสะสมของ
ปัญหาความเสื่อมโทรมและความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติตามระดบัของการผลิตโดยรวม
ท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึง่ได้นําไปสูค่วามขดัแย้งทางสงัคมอนัเกิดจากการแยง่ชิงทรัพยากรและเช่ือมโยงไปถึง
ความไมเ่ท่าเทียมกนัในการครอบครองทรัพยากรระหวา่งคนกลุม่ตา่งๆในสงัคม โดยพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสร้างปัญหามลพิษของคนในสงัคม 
ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตขาดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่า ทัง้ทางธรรมชาต ิ
ศิลปกรรมและวฒันธรรม และท่ีมากไปกว่านัน้ ก็คือ ภาวะตกต่ําและเส่ือมโทรมของธรรมชาติ ทํา
ให้คนจนและผู้ยากไร้ มีความจําเป็นท่ีจะต้องบุกรุกเข้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ เพียง
เพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยูร่อดไปเพียงวนัหนึง่ ๆ เป็นผลให้สภาพธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยูใ่นภาวะเส่ือม
โทรมอย่างหนกั ในขณะเดียวกนัความเส่ือมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ยิ่งเร่งให้คนจน
และผู้ยากไร้มีความยากลําบากมากขึน้ในการดํารงชีวิต ผลสดุท้ายพวกเขาก็ยิ่งยากจนลงกวา่เดมิ  

แนวคิดการพฒันาท่ีเน้นความยัง่ยืนจึงเกิดขึน้เพ่ือท่ีจะพิทกัษ์และคุ้มครองธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบนัให้ดํารงอยู่อย่างยัง่ยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต เพ่ือสนองตอบต่อความ
จําเป็นในความอยู่รอดของคนรุ่นหลงั หากก็ไม่ละเลยตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ในคนในรุ่นปัจจบุนั ซึง่
หลกัการพืน้ฐานท่ีสําคญัของการพฒันาท่ีเน้นความยัง่ยืน มี 3 ประการ คือ 1) การให้ความสําคญั
สงูสดุแก่คณุคา่ของสิ่งแวดล้อม อนัเป็นมิติแห่งความยัง่ยืนของระบบนิเวศ 2) การขยายมิติเวลา
ไปสูอ่นาคต ซึง่เป็นมิติแห่งการมีวิสยัทศัน์ท่ียาวไกล และ 3) ความยตุิธรรม อนัเป็นมิติแห่งความ
ยัง่ยืนทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยในการประชมุสดุยอดเพ่ือการพฒันาสงัคม (The world summit 
for social development) เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ท่ีกรุงโคเปนเฮเกนได้สรุปว่า การพฒันา



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
52 

สงัคมจะต้องยดึคนเป็นศนูย์กลาง จดุมุ่งหมายของการพฒันาคือ การขจดัความยากจนท่ีแท้จริง 
การกระจายความยตุิธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทัง้นีเ้ร่ืองท่ีต้องดําเนินการ
โดยเร่งดว่นได้แก่ ประชากร สขุภาพอนามยั การศกึษา การจ้างงาน ท่ีอยู่อาศยั สิ่งแวดล้อม ภยั
พิบตัิตา่งๆ อาชญากรรมและความมัน่คงของชาติ (สภุางค์ จนัทวานิช และวิศนี ศิลตระกลู, 2539, 
น. 65) 

แนวทางการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนนีไ้ด้ปรากฏอยู่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 หลาย
ยุทธศาสตร์ด้วยกันได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยทุธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจสว่นรวม ยทุธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและการคุ้มครองทางสงัคม และ
ยทุธศาสตร์การปรับโครงเร่ืองการพฒันาชนบทและเมืองอย่างยัง่ยืน ซึง่โดยภาพรวมมุ่งท่ีจะให้เกิด
การดําเนินงานตา่งๆ ทัง้ในด้าน 1) การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 2) การอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความอดุมสมบรูณ์เพ่ือความ
สมดลุของระบบนิเวศ 3) การอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละรักษาสภาพแวดล้อมชมุชน ศิลปวฒันธรรมและ
แหลง่ท่องเท่ียว และ 4) การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคญักบัการลดมลพิษทัง้นีส้ิ่ง
ท่ีดําเนินการไปบ้างแล้ว ได้แก่ การจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ียงัยืน การจดัตัง้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ืงแวดล้อม การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจดัทําแผนแม่บท/แผนเฉพาะเร่ือง เช่น แผนการใช้ท่ีดิน
แห่งชาต ิแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ตา่งๆ เป็นต้น 

ทฤษฎีการพฒันาแบบยัง่ยืน เป็นทฤษฎีท่ีให้ความสําคญัตอ่การพฒันาท่ีพยายามคงภาวะ
ความสมดลุระหวา่งมิตด้ิานเศรษฐกิจกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมในระบบเปิด โดยพยายามคงระดบั
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจให้สมัพนัธ์กบัความพยายามในการคงสภาพให้เกิดความเท่าเทียม
กนัทางสงัคมโดยคงไว้ซึง่ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม 

 
พัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้เร่ิมเป็นทางการในปี 2504 ซึ่งเป็นปี
แรกท่ีมีการประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจฯฉบบัท่ี 1 จนถึงปี 2555 มีการใช้แผนพฒันาฯมาแล้ว 
11 ฉบบั แตล่ะฉบบัมีนโยบายแนวคดิหลกัในการวางแผนและกลยทุธ์การพฒันาตลอดจนเม่ือเสร็จ
สิน้แผนได้เกิดผลกระทบตอ่ประเทศไทย ในแตล่ะช่วงเวลาแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตฉิบับที่ 1-2(พ.ศ. 2504-2514) 
แนวคดิหลักการพัฒนา 

ให้ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Theory) เพ่ือก้าวสู่ความทันสมัย 
(Modernization)  

กลยุทธ์การพัฒนา 
เป็นการวางแผนจากสว่นกลางหรือบนลงสูล่า่ง (top down planning) การดําเนินการพฒันาทํา
โดยฝ่ายรัฐ มีการจดัตัง้องค์กรโดยฝ่ายรัฐในการดําเนินการตามโครงการตา่ง ๆ 

• เน้นการสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกิจผา่นการออม การลงทนุ 
• รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยลักษณะโครงการ

พฒันาจะเน้นการพฒันาเป็นโครงการ ๆ (project) ผ่านการกลัน่กรองจากสภาพฒัน์ฯ ด้วยการ
วิเคราะห์ในลกัษณะผลได้ผลเสียของโครงการ (benefit cost analysis) 

• เน้นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  บริการสาธารณูปโภคท่ีจําเป็นด้านต่าง  ๆ  ท่ี มี
ความสําคญัตอ่การพฒันา เช่น การสร้างเข่ือนพลงัไฟฟ้า การตดัถนนสายหลกั ดงัคําขวญัในยคุนี ้
ท่ีวา่ “นํา้ไหล ไฟสวา่ง ทางดี มีงานทํา” 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 และ 2 นีมี้ข้อสังเกตเก่ียวกับ
นโยบายการพัฒนาสงัคมคือ ขณะนัน้ยงัไม่มีนโยบายด้านประชากรเน่ืองจากยังไม่เป็นปัญหา
สําคญัของประเทศ นอกจากนัน้ยงัไม่มีการแยกนโยบายด้านการศกึษาแตจ่ดัเข้าเป็นสว่นหนึ่งของ
เเผนพฒันาเศรษฐกิจไม่ได้แยกเป็นแผนพฒันาการศกึษาออกมาอย่างชดัเจน ถือเอาว่าการศกึษา
เป็นสว่นท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการทางเศรษฐกิจ 

ผลของการพฒันา 
ผลของการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-2 คือความเติบโตทางเศรษฐกิจมีอัตราการ
ขยายตวัร้อยละ 8 ตอ่ปีในช่วงแผนพฒันาฉบบัท่ี 1และร้อยละ 7.5 ตอ่ปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
2 ดลุการชําระเงินระหว่างประเทศมีฐานะเกินดลุ เม่ือสิน้แผนพฒันาฉบบัท่ี 1 ประเทศไทยมีทุน
สํารองเพิ่มขึน้เป็น 800 ล้านเหรียญสหรัฐ 

อยา่งไรก็ตาม ผลจากการพฒันาตามแผน 1-2 กลบัทําให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งชนบท
และเมืองความเจริญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนหลั่งไหลสู่เขตเมือง
โดยเฉพาะเขตเมืองหลวง เพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีกวา่ทางเศรษฐกิจ 
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2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 3 (พ. ศ.2515-2519) 

แนวคดิหลักการพัฒนา 
เน้นการปรับโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการพฒันา (Structural Adjustment) และเร่ิมให้

ความสําคัญกับการวางแผนด้านสังคมมีการเปลี่ยนช่ือจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ มาเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ส่งออก นอกจากนัน้ในแผนดงักล่าวนีย้งัมีการกําหนดนโยบายประชากรเป็นครัง้แรกและเร่ิมมี
แผนงานด้านการศกึษาท่ีชดัเจนมากขึน้ 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยทุธ์ในช่วงแผนนีมี้ลกัษณะดงันีคื้อ  
• พยายามเร่งกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุกระจายสู่ชนบทให้

มากขึน้และส่งเสริมให้ประชาชนในเขตท่ีได้รับบริการให้สามารถเพิ่มผลผลิตของตนและได้รับ
ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วให้มากขึน้ 

• เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พร้อมกับปรับนโยบายเร่งรัดการส่งออกและ
สนบัสนนุอตุสาหกรรมทดแทนการนําเข้า ปรับงบลงทนุโครงการก่อสร้างมาเป็นการสนบัสนนุการ
ลงทนุเพ่ือใช้ประโยชน์จากโครงการขัน้พืน้ฐาน 

• ในด้านจํานวนประชากรเร่ิมมีนโยบายด้านประชากรในเร่ืองการลดจํานวนประชากร 
• ในด้านคณุภาพประชากร เร่ิมมีแผนพฒันาการศึกษาแยกออกมาอย่างชดัเจนมากขึน้ 

กระจายรายได้และบริการทางสงัคม มีความพยายามกระจายด้านปริมาณสถานศกึษาและสถาน
บริการด้านสาธารณสขุให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตา่ง ๆ 

ผลของการพฒันา 
  เน่ืองจากระบบการเงินของโลกเกิดความผันผวนในช่วงปี 2514 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตกต่ํา ประกอบกบัเกิดปัญหาวิกฤตินํา้มนัทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อาหารและวตัถดุิบ
ต่าง ๆ มีระดบัราคาสูงขึน้ ราคานํา้มนัสงูขึน้ เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 12 ประกอบกับเกิด
ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างรวดเร็วทําให้อตัราการขยายตวัการลงทุนทัง้ภาครัฐและเอกชนเกิด
ภาวะซบเซา ซึง่สง่ผลให้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาฉบบัท่ี 3 คงอยู่ในระดบั
อตัราร้อยละ 7.1 ตอ่ปี 
 
 



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
55 

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 
  

แนวคดิหลักการพัฒนา 
ฟืน้ฟฐูานะเศรษฐกิจของชาต ิและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์การพัฒนา 
การดําเนินงานพฒันายงัเป็นฝ่ายรัฐเป็นผู้ ดําเนินการโดยมีแนวทางดงันี ้ 
• มีการเปล่ียนจากแนวคิดการพฒันาเป็นโครงการ ๆ มาเป็นการพิจารณาในลกัษณะรวม

ระหวา่งสาขาเศรษฐกิจ ลกัษณะตา่ง ๆ มากขึน้ ใช้กลยทุธ์การพฒันาระหวา่งสาขา (inter-sectoral 
development planing approach)  

• แนวทางการพฒันาได้มีการปรับให้มีลกัษณะจากลา่งสูบ่นมากขึน้ ด้วยการกําหนดให้มี
แผนพฒันาจงัหวดั อยา่งไรก็ตามการดําเนินงานยงัมีลกัษณะรวมอํานาจในสว่นกลางอยูน่ัน่เอง 

• ฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายการผลิตภาคการเกษตร ปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก กระจายรายได้และการมีงานทําให้ภูมิภาค ใช้มาตรการกระตุ้ น
อตุสาหกรรมท่ีซบเซาและพยายาม รักษาดลุการชําระเงิน  

• เร่ิมมีการนําแนวคิดด้านสาธารณสขุมลูฐานเข้ามาเป็นเป้าหมายสขุภาพดีถ้วนหน้าในปี 
2543 

• เ ร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ รวมทัง้ มีการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ มีการเร่งรัดการปฏิรูปท่ีดิน จัดสรรแหล่งนํา้ สํารวจและพฒันาแหล่ง
พลงังาน 

ผลของการพฒันา 
ในช่วงแผนพฒันาฉบบัท่ี 4 นีอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในระดบัคา่เฉลี่ยร้อยละ 7.1 
ตอ่ปี แต่โครงสร้างการผลิตได้เปล่ียนโดยเน้นการผลิตภาคอตุสาหกรรม จึงมีผลทําให้รายได้เฉล่ีย
ต่อหวัประชากรในสาขาเกษตรกรรมตํ่ากว่ารายได้เฉล่ียทัง้ประเทศ และต่ํากว่าระดบัรายได้เฉล่ีย
ในภาคอตุสาหกรรมถึง 5 เท่าตวั โดยเฉพาะในช่วงแผนพฒันาฉบบัท่ี 4 นีไ้ด้เกิดภาวะวิกฤติราคา
นํา้มนัครัง้ท่ี 2 และโดยท่ีประเทศไทยมีความจําเป็นจะต้องพึง่พาพลงังานจากตา่งประเทศในอตัรา
ร้อยละ 75 ของพลงังานทัง้หมดจึงส่งผลให้ประเทศไทยขาดดลุการค้าร้อยละ 7.6 ของ GDP และ
อตัราเงินเฟ้อสงูเฉลี่ยร้อยละ 11.6 ตอ่ปี ผลการพฒันาในช่วงแผน 4 ได้ก่อให้เกิดการทิง้ห่างในเร่ือง
การกระจายรายได้ระหว่างเมืองและชนบท แม้รายได้รวมประชาชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะเตบิโตสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองก็ตาม 
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4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 5-6 (พ.ศ. 2525-2529 และ 2530-2534) 
แนวคดิหลักการพัฒนา 
พฒันาแนวรุกเน้นการเติบโตด้วยการกระจายความเจริญ (Redistribution with Growth)

โดยยึดพืน้ท่ีเป็นหลกั มีการกําหนดความจําเป็นพืน้ฐานและดชันีชีว้ดัเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต
ประชาชน 

 
กลยุทธ์การพัฒนา  
• เร่ิมใช้กลยทุธ์การพฒันาท่ีเน้นการยดึเขตพืน้ท่ีเป็นหลกั (area- based approach)  
• การวางแผนยงัมีลกัษณะบนลงลา่ง (top down) แตเ่ร่ิมมีการสนบัสนนุการวางแผนจาก

ล่างขึน้สู่บน (bottom up planning) มากขึน้ เน้นบทบาทและการระดมความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในท้องถ่ินมากขึน้ 

• เปล่ียนแนวทางการพัฒนาแบบแยกแต่ละสาขาเศรษฐกิจมาเป็นการพิจารณาใน
ลกัษณะแบบแผนงาน (programming approach) มากขึน้ โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ร่วม
ระหว่างแผนงานต่าง ๆ ทัง้นีมี้เป้าหมายสําคัญคือ การพัฒนาชนบทอันเป็นพืน้ท่ีปัญหาได้รับ
ผลกระทบจากความไมเ่ท่าเทียมกนัในผลของการพฒันา 

• การพฒันาชนบท ยึดพืน้ท่ีเป็นหลกัแยกเป็นพืน้ท่ีชนบททั่วไป และพืน้ท่ีชนบทยากจน 
จัดลําดับความสําคัญของเขตพืน้ท่ีท่ีต้องเร่งดําเนินการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสในการเพิ่ม
ผลผลติ สร้างรายได้ สร้างงานพฒันาคณุภาพชีวิต 

• มีการเปิดตลาดแบบเสรี (free market) ส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออก เน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและฟืน้ฟฐูานะการเงินการคลงัของประเทศ  

• ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างการเกษตร โครงสร้างอตุสาหกรรมเพ่ือการ
สง่ออกและกระจายอตุสาหกรรมสูภ่มูิภาค 

• เน้นการเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

ผลของการพฒันา 
ผลของแผนพัฒนาฉบบัท่ี 5 พบว่า จากการท่ีภาวะเศรษฐกิจของโลกผันผวนค่อนข้าง

รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจซบเซาติดต่อกนัเป็นเวลานาน ประกอบกบัประเทศอุตสาหกรรมเร่ิมมี
การใช้นโยบายกีดกนัทางการค้า มีผลทําให้รัฐบาลใช้มาตรการการเงินการคลงัอย่างเข้มงวด และ
มีการประกาศลดค่าเงินบาทในปี 2527 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายแผน 5 ราคานํา้มนัและอตัรา
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ดอกเบีย้ได้ลดลงจึงมีผลทําให้มีการฟื้นตวัทางเศรษฐกิจโดยมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
เฉล่ียร้อยละ 4.4 ตอ่ปี สว่นอตัราการออมมีอตัราต่ําในขณะท่ีประเทศต้องการการลงทนุ ดงันัน้จึงมี
ความจําเป็นในการกู้ เงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ ทําให้ประเทศมีภาระหนีต้่างประเทศเพิ่ม
มากขึน้ 

ในช่วงปลายแผน 6 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสงูขึน้ถึงร้อยละ 10.8 ตอ่ปี โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดมากขึน้ มีสดัส่วนการค้าต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 80 ต่อ 
GDP รายได้ต่อหวัประชากรเพ่ิมจาก 21,000 ต่อปี ในปี 2529 เป็น 44,307 ต่อปี ในปี 2534 
ปัญหาท่ีพบคือปัญหาการกระจายรายได้ของประชากรมีมากขึน้ ช่องว่างการออมกบัการลงทุนมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ และมีปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพิ่มมากขึน้ 

 
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 

แนวคดิหลักการพัฒนา 
สงัคมโลกเข้าสูย่คุโลกาภิวตัน์ เร่ิมเห็นความจําเป็นในการนําแนวคดิการพฒันาแบบยัง่ยืนมาใช้ 

กลยุทธ์การพัฒนา 
 กลยทุธ์การพฒันาเน้นการสร้างความสมดลุในการพฒันา 3 ด้านคือ 

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิต การพฒันาอุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน เน้นการสร้างโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทัง้มีการพัฒนาและมีการนํา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ 

• การกระจายรายได้และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทด้วยมาตรการ
ทางด้านภาษีและรายจ่ายของรัฐบาล กระจายอํานาจทางการคลงัสู่จังหวัดและท้องถ่ิน มีการ
กระจายการถือครองทรัพย์สินด้วยการเร่งรัดการปฏิรูปท่ีดิน การออกเอกสารสิทธิท่ีดิน มีการ
พฒันาเมืองศนูย์กลางความเจริญในภมูิภาคเพ่ือเป็นฐานด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน 

• การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยแผนงานต่าง ๆ ทัง้ด้าน
การศกึษา สาธารณสขุ วฒันธรรม และสงัคม เช่น แผนงานด้านการศกึษา มีความพยายามในการ
พิจารณาในด้านคณุภาพการศกึษา การพฒันาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ คณุธรรม จริยธรรม 
และการกระจายโอกาสทางการศกึษาอยา่งเท่าเทียม สําหรับแผนด้านประชากร การควบคมุขนาด
การเติบโตของประชากรก็พบว่าได้ผลดียิ่ง การเติบโตของประชากรในปลายแผน 7 พบว่าอยู่ใน



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
58 

อตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.2 นอกจากนัน้ยงัได้เน้นการพฒันากฎหมายรัฐวิสาหกิจและระบบ
ราชการให้มีความเหมาะสมกบัแนวการพฒันาอีกด้วย 

ผลของการพฒันา 
ผลการเปล่ียนแปลงด้านนโยบายการค้าและการลงทนุของประเทศซึง่เน้นตลาดเสรี ตัง้แต่

แผนพฒันาฉบบัท่ี 6 เป็นต้นมาทําให้เกิดแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัคือ การเร่งสร้างรายได้
จากการสง่ออก โดยเฉพาะการผลกัดนันโยบายการเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ ทําให้ในช่วงของ
แผน 7 เป็นช่วงของการเติบโตในด้านเศรษฐกิจท่ีมีอตัราขยายตวัโดยเฉล่ียสงูถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี 
รายได้ต่อหวัเพิ่มจาก 49,410 บาทต่อปีในปี 2535 เป็น 76,804 บาทต่อปีในปี 2539 อนัเน่ืองจาก
การสนบัสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม แต่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเรียกว่าเป็นฐานการผลิตท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์แรงงานไร้ฝีมือราคาถกูเพ่ือส่งออกโดยใช้เทคโนโลยีนําเข้า ในช่วง
แผนนีน้ับเป็นช่วงของการทําลายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการผลิต การบริโภคออย่างมากทําให้เกิดผล
กระทบอย่างมากมายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติทัง้เร่ือง ดิน นํา้ อากาศ ป่าไม้ ฯลฯ การพฒันามุ่งเน้น
การแขง่ขนัตามกระแสโลกาภิวฒัน์ มีผลทําให้สงัคมไทยเข้าสูภ่าวะเศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหาและ
การพฒันาไมย่ัง่ยืน 
 
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

แนวคดิหลักการพัฒนา  
  ในช่วงแผนฉบบัท่ี 8 นีเ้องท่ีประเทศไทยเร่ิมต้นนําแนวคิดใหม่ของการพัฒนาท่ีมาจาก
รากฐานของตนเอง (Indigeneous Theory) มุ่งเน้นหลกัการพึง่ตนเอง แทนการพึ่งการลงทนุจาก
ตา่งประเทศ และให้ความสําคญักบัทนุมนษุย์อนัเป็นต้นทนุทางสงัคมอนัมีคา่ยิ่งตอ่การพฒันา ยดึ
หลกัการพฒันาด้วยแนวคิดการพฒันาแบบองค์รวม เน้นคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา (Holistic / 
People-centered oriented) 

กลยุทธ์การพัฒนา 
  กระบวนทัศน์ในการพฒันาเกิดการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัในการจัดทําแผน 8 เปล่ียน
จากแผนชีนํ้าจากรัฐเป็นแผนซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนไปสู่แนวคิด 
ครอบครัวอบอุน่ ชมุชนเข้มแข็ง สงัคมมีประสทิธิภาพคือ  

• แนวคิดการพฒันาแบบองค์รวมซึง่หมายถึง การพฒันาท่ีคํานึงถึงทกุ ๆ มิติของชีวิตและ
สงัคมโดยเน้นให้เกิดการพฒันาทกุด้านพร้อมกนั ยทุธศาสตร์สําคญัคือการเพิ่มศกัยภาพและความ
เข้มแข็งของคนและชมุชน เเละการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพดงักลา่ว  
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• แนวคิดการพฒันาท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพฒันาซึ่งหมายถึงการพฒันาของคนท่ี
เน้นการเพิ่มศกัยภาพของคนและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการพฒันาคน โดยคน หมายถึงให้คน
เป็นผู้ มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและเพ่ือคน คือผลประโยชน์ในการพฒันาคือการสร้างความเป็นอยู่
ท่ีดีคณุภาพชีวิตท่ีดีจะตกอยูแ่ก่ทกุคน 

ยทุธศาสตร์สําคญัการพฒันาแบง่ได้เป็น 4 กลุม่คือ 
1)  การพฒันาคน ครอบครัวและชมุชนให้อบอุน่เข้มแข็ง 
2)  การพฒันาเศรษฐกิจให้มีการเตบิโตอยา่งมีเสถียรภาพ 
3)  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน 
4)  การพฒันาด้านการบริหารจดัการ และการเมืองให้มีประสทิธิภาพ 

 
ผลของการพฒันา 
เน่ืองจากต้นปี 2540 ประเทศไทยเผชิญกบัปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเงินซึง่สง่ผลกระทบ

ตอ่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง ทําให้ต้องขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและ
การเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและรับพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจท่ีได้ตกลงร่วมกนั แผนพฒันาฉบบัท่ี 8 จึงต้องมีการปรับให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้
ตกลงกบักองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปลายแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 8 ในปี 2544 
พบวา่ 

• การจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนาขาดความสมดุล มุ่งเร่ืองกายภาพมากกว่าการ
พฒันาคน แม้ว่างบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรเพ่ือพฒันาคนจะมากขึน้ แตง่บประมาณส่วนใหญ่
ถกูจดัสรรไปในการดําเนินการซึง่เป็นรายจ่ายประจํามากกวา่งบลงทนุ 

• การจัดการศึกษาไทยประสบความสําเร็จในเชิงปริมาณ แต่มีปัญหาขาดคุณภาพ
โดยเฉพาะฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยูใ่นสภาพออ่นแอไมส่ามารถแข่งขนัในเวทีการค้า
โลก 

• การให้บริการสาธารณสขุยงัมีความเหล่ือมลํา้และไม่ทัว่ถึง นอกจากนัน้แม้ในเขตท่ีมี
สถานีอนามยัและโรงพยาบาลจํานวนมาก แต่สขุภาพคนไทยกลบัมีปัญหาในเร่ืองโรคท่ีสามารถ
ป้องกนัได้ 

• คณุภาพคนไทยยงัอยู่ระดบัไม่น่าพึงพอใจ ไม่สามารถปรับตวัให้ทันการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนวิทยาการสมยัใหมท่ี่มากบักระแสโลกาภิวตัน์ได้อย่างเท่าทนั อนั
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เกิดจากความอ่อนแอด้านกระบวนการจดัการ นอกจากนัน้คนไทยส่วนมากยงัขาดการเข้าถึงและ
ไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากหลกัประกนัทางสงัคมโดยเฉพาะกลุม่คนยากจนและผู้ ด้อยโอกาส 

• การดแูลให้ความสําคญักบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ช้า ทําให้เกิด
ความเส่ือมโทรม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิน้เปลืองโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ ทําให้เกิดความ
ขดัแย้งระหวา่งกลุม่ตา่ง ๆ ในสงัคมมากขึน้ 

• ระบบการบริหารทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมืองและราชการขาดประสิทธิภาพ กฎหมาย
ล้าสมยั ไมท่นัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) 

แนวคดิหลักการพัฒนา 
เน้นการพฒันาสู่สงัคมท่ีเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาด้านตา่ง ๆ อย่างสมดลุ เพ่ือให้สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุภาพ เป็น
สงัคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้ และเป็นสงัคมสมานฉนัท์ 

กลยุทธ์การพัฒนา 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเน้น 
1)  การสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดี ด้วยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ ปรับเปล่ียน

กลไกการบริหารภาครัฐจากการสัง่การและการควบคมุ เป็นการประสานให้ความร่วมมือและเป็นผู้
อํานวยความสะดวก 

2)  เสริมสร้างฐานรากของสงัคมให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและการ
คุ้มครองทางสงัคม การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบทและเมืองอยา่งยัง่ยืนและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

3) ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมดลุ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศและพฒันาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม (2546) ได้สรุปผลการพฒันาประเทศไทยไว้ในบทนําของหนงัสือช่ือ 
การพฒันาไว้อยา่งน่าสนใจ ดงันี ้
  “...ผลการพฒันาประเทศไทยในช่วง 40 ปีกว่าท่ีผ่านมา มีทัง้ความก้าวหน้าและ
ความเส่ือมถอย ขึน้อยู่กับปัจจยัท่ีเอือ้อํานวยและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีเปล่ียนไป
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในปี2540 ประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดบัสงูเฉล่ียร้อยละ 7-8 ต่อปีมาโดยตลอด ถือว่ามีความสําเร็จในด้านอตัราการเติบโตแต่การ
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พฒันาก็เน้นการเติบโตในเชิงปริมาณ ไม่เน้นคณุภาพ ทําให้การพฒันาขาดความสมดลุมีช่องว่าง
ระหวา่งคนรวยและคนจนสงูมาก การกระจายรายได้ของประเทศในรอบกวา่ 15 ปีท่ีผา่นมามีความ
เหล่ือมลํา้กันมากและเกือบไม่มีการเปล่ียนแปลงกล่าวคือมีปัญหาความยากจนปรากฏอย่าง
ชัดเจนกลุ่มคนรวยร้อยละ20 สุดท้ายมีส่วนแบ่งรายได้รวมกันเกินคร่ึงหนึ่งของรายได้ทัง้หมด 
ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ของประเทศมีส่วนแบ่งรายได้เพียง หนึ่งในส่ีของรายได้ทัง้หมด 
อาจกลา่วได้วา่ผลการพฒันามีลกัษณะ รวยกระจกุ จนกระจาย นอกจากนัน้ทรัพยากรธรรมชาตยิงั
ถกูทําลายและเส่ือมโทรมไปมาก การดแูลรักษาสิง่แวดล้อมไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัการพฒันา 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในบางพืน้ท่ีเส่ือมถอย การพัฒนาขาดความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยี...” 
ปี 2547 ประเทศไทยอยูใ่นชว่งเวลาคร่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 9 จงึยงั
อยูร่ะหวา่งการประเมินผลการพฒันาและด้วยเหตท่ีุทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตไิด้กําหนดกรอบการพฒันาโดยคํานงึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั กลา่วคือ 
 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiecy Economy) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีชีถ้ึง
แนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบั
ชมุชนจนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้ มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจํ้าเป็นจะต้องอาศยัความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาต ิ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน พากเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอก 
 ในการประเมินผลการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้สํานักงาน
คณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้พฒันาเคร่ืองชีว้ดั “ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ” ขึน้โดยให้ความหมายของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจว่า หมายถึง “ระบบเศรษฐกิจท่ี
สามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้ มกันทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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สถานการณ์โลก มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและกระจายผลประโยชน์ของ
การพฒันาอยา่งเป็นธรรม”  คําสําคญัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนีไ้ด้แก่ 

1. การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีระบบเศรษฐกิจสามารถพึ่งตนเองในภาค
การผลติตา่งๆได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยอาศยัปัจจยัการผลติทัง้เงินทนุ เทคโนโลยีและวตัถดุิบใน
ประเทศอย่างเหมาะสม รวมทัง้การสร้างสมดลุระหว่างตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้
ความร่วมมือและพึง่พาตา่งประเทศอย่างรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างเต็มท่ี ซึง่
จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาบนพืน้ฐานท่ีมั่นคงและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศ การพึง่พาตนเองด้านการผลติจะใช้ตวัชีว้ดัท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ
รายได้ท่ีเกิดจากการผลิตทางการเกษตร ขณะท่ีการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิตจะวดัจากการ
นําเข้าวตัถดุิบและสินค้าทนุจากต่างประเทศ และดลุการค้าจะเป็นตวัชีว้ดัให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจไทยในการพึง่พาตนเองทัง้ในด้านการผลติและการตลาด 

2. ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ คือ การสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการ
รองรับหรือจัดการหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากปัจจัยภายนอกประเทศ เพ่ือให้มีความ
เข้มแข็งและช่วยเสริมสร้างความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ซึง่การสร้างภมูิคุ้มกนัควรดําเนิน
ไปพร้อมๆกัน ทัง้ในด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านขีดความสามารถในการหารายได้ของ
ภาครัฐ ทัง้นีเ้พ่ือให้ประเทศสามารถพึง่ตนเองได้ในระดบัท่ีจะรักษาเสถียรภาพและความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจไว้ได้ ดงันัน้ระดบัภมูิคุ้มกนัจึงสามารถวดัได้จากระดบัการเปิดประเทศอนัแสดงถึงความ
เส่ียงของการพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้าท่ีแสดงฐานะการเงินของรัฐบาล และหนี ้
ตา่งประเทศซึง่แสดงถึงความเช่ือถือในฐานะการเงินของประเทศ 

3. การปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณ์โลก  การแสดงให้เ ห็นถึง
ความสามารถของประเทศในการรับรู้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกและนํามาปรับเปล่ียน
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้ทันต่อภาวะการณ์โลกท่ีไร้
พรมแดน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจสามารถดํารงอยู่
ได้ การปรับตวัดงักล่าวรวมถึง การปรับตวัทางการผลิต การค้าระหว่างประเทศและการปรับตวั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับตวัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณ์โลกหรือขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งจะใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าออกของไทยในตลาดโลกเป็น
ตวัชีว้ดัขีดความสามารถและความรวดเร็วของการปรับตวั ส่วนค่าใช้จ่ายทางการวิจยัและพฒันา
และประสิทธิภาพการผลิตรวมจะเป็นดชันีชีว้ดัการเปล่ียนแปลงท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จในการ
ปรับตวั คือ ขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
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4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ เป็นภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความมั่นคงและสามารถดําเนินอยู่ได้ โดยอาศัยกลไกกระบวนการทางเศรษฐกิจท่ีมีความ
สอดคล้องสมดลุและมีเสถียรภาพทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้มีการจ้างงานอย่างเต็มท่ี 
มีเสถียรภาพด้านราคาด้านการเงิน และด้านการค้าระหว่างประเทศ การวดัการเจริญเติบโตจะ
ประเมินจากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สว่นเสถียรภาพภายในจะพิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อ 
ในขณะท่ีเสถียรภาพภายนอกจะวดัจากดลุบญัชีเดนิสะพดั 

5. การกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม คือ การกระจายผลประโยชน์ของการพฒันาทาง
เศรษฐกิจอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ไมก่ระจกุตวัอยูท่ี่กลุม่ใดกลุม่หนึง่ ซึง่พิจารณาจากการกระจาย
รายได้ โดยวดัช่องว่างความแตกต่างของสดัส่วนการถือครองรายได้ระหว่างคนรวยกบัคนจน การ
วดัความไมเ่ท่าเทียมกนัของการพฒันาจะใช้การเปรียบเทียบการกระจายผลตอบแทนในการผลติ 

 
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 
วิสัยทศัน์ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 
            มุ่งพฒันาสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรม นําความ  รอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมี
คณุภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียัง่ยืน  อยู่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและอยูใ่นประชาคมโลกได้อยา่งมีศกัดิศ์รี 
 
พันธกิจ 
            เพ่ือให้การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 มุง่สู“่สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุ
ร่วมกนั” ภายใต้แนวปฏิบตัขิอง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพนัธกิจของการ
ประเทศ ดงันี ้
            1.  พฒันาคนให้มีคณุภาพ  คณุธรรมนําความรู้ความรอบรู้อยา่งเท่าทนั 
            2.  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคณุภ าพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม 
            3.ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคณุภาพสิง่แวดล้อม 
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            4.  พฒันาระบบบริหารจดัการประเทศให้เกิดธรรมภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 
วัตถุประสงค์ 
            1.   เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้คูค่ณุธรรม 
            2.   เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของชมุชน 
            3.   เพ่ือปรับโครงสร้างการผลติสูก่ารเพิม่คณุคา่ของสนิค้าและบริการบนฐานความรู้และ
นวตักรรม 
            4.   เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัและระบบบริหารความเส่ียงให้กบัภาคการเงิน  การคลงั  พลงังาน  
ตลาดปัจจยัการผลติ  ตลาดแรงงาน  และการลงทนุ 
            5.   เพ่ือสร้างระบบการแขง่ขนัด้านการค้าและการลงทนุให้เป็นธรรม  และคํานงึถงึ
ผลประโยชน์ของประเทศ 
            6.    เพ่ือเสริมสร้างความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
            7.    เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสูภ่าครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  
และภาคประชาชน 
 
เป้าหมาย 
            1.  เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแขง็ของชุมชน 
                        1.1  การพฒันาคน 
                                    1) คนไทยทกุคนได้รับการพฒันาให้มีความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย  
สตปัิญญา คณุธรรม  จริยธรรม  อารมณ์  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ  มีความมัน่คงในการดํารงชีวิตอยา่งมีศกัดิศ์รี  และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 
 
                                    2)  เพิ่มจํานวนปีการศกึษาเฉล่ียของคนไทยเป็น 10 ปี  พฒันากําลงั
แรงงานระดบักลางท่ีมีคณุภาพเพิ่มเป็น 60% กําลงัแรงงานทัง้หมด  และเพิ่มสดัสว่นบคุลากรด้าน
การวิจยัและพฒันาเป็น 10  คน  ตอ่ประชากร 10,000 คน 
                                    3)   อายคุาดหมายเฉล่ียของคนไทยสงูขึน้เป็น  80  ปี ควบคูก่บัการลด
อตัราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกนัได้ใน 5 อนัดบัแรก  คือ หวัใจ  ความดนัโลหิตสงู 
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เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูก่ารเพิ่มผลติภาพ  แรงงาน  และลดรายจ่ายด้าน
สขุภาพของบคุคลลงในระยะยาว 
                        1.2  การพฒันาชมุชนและแก้ปัญหาความยากจน  ทกุชมุชนมีแผนชมุชนแบบมี
สว่นร่วม  และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนําแผนชมุชนไปใช้ประกอบการจดัสรรงบประมาณเพิม่
กิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพตดิ  และขยายโอกาสเข้าถึง
แหลง่ทนุ  การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  และลดสดัสว่นผู้ ท่ีอยูใ่ต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 
4 ภายในปี 2554 
 
            2.  เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
                        2.1  โครงสร้างเศรษฐกิจ สดัสว่นภาคเศรษฐกิจในประเทศตอ่ภาคการค้าระหวา่ง
ประเทศ  เพิม่ขึน้เป็น 75% ภายในปี 2554  และสดัสว่นภาคการผลติการเกษตรและอตุสาหกรรม
เกษตรเพิ่มขึน้เป็น 15% ภายในปี 2554 
                        2.2  เสถียรภาพเศรษฐกิจ  อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ีย 3.0 - 3.5 % ตอ่ปี  สดัสว่นหนี ้
สาธารณะตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไมเ่กิน 50%  และความยืดหยุน่การใช้พลงังานเฉล่ีย
ไมเ่กิน 1 : 1 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
                        2.3  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  สดัสว่นรายได้ของกลุม่ท่ีมีรายได้สงูสดุ 20% 
แรก ตอ่รายได้ของกลุม่ท่ีมีรายได้ต่ําสดุ 20% ไมเ่กิน 10 เท่าภายในปี 2554 และสดัสว่นผลผลติ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ผลผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  ไมต่ํ่ากวา่ 40% ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
 
 
            3.  เป้าหมายการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
                        3.1  รักษาความสมบรูณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้
มีพืน้ท่ีป่าไม้ไว้ไมน้่อยกวา่ 33% และต้องเป็นพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ไมน้่อยกวา่ 18% ของพืน้ท่ีประเทศ  
รวมทัง้รักษาพืน้ท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไมน้่อยกวา่ 31 ล้านไร่ 
                        3.2  รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตอ่การดํารงคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีและไมเ่ป็นภยัคกุคามตอ่ระบบนิเวศ  ตลอดจนคณุภาพชีวิตของคนไทย 
 
            4.  เป้าหมายด้านธรรมภบิาล 



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
66 

                        4.1  มุง่ให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึน้  มีคะแนนภาพลกัษณ์ของความโปร่งใส
อยูท่ี่ 5.0 ภายในปี 2554  ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม  และมีการดาํเนินงานท่ีคุ้มคา่เพิ่มขึน้  
ลดกําลงัคนภาคราชการให้ได้ 10% ภายในปี 2554  
                        4.2   สร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย  ให้มี
การศกึษาวิจยั  พฒันาองค์ความรู้ในด้านวฒันธรรมประชาธิปไตย  วฒันธรรมธรรมาภิบาล  และ
วฒันธรรมสนัตวิิธีเพิม่ขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
 
            5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
                        ภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและ
สลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ จําเป็นต้องกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีเหมาะสม ดงันี ้
                        1)   ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภมูิปัญญาและ
การเรียนรู้ 

2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้รากฐานท่ีมัน่คงของ 
ประเทศ 
                        3) ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลติให้สมดลุและยัง่ยืน  ให้ความสําคญักบั
การประเทศโครงสร้างกบัการปรับโครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลติและบริการ
บนฐานการเพิม่คณุคา่สนิค้าและบริการจากองค์ความรู้สมยัใหมภ่มูิปัญญาท้องถ่ินและนวตักรรม 
และการบริหารจดัการท่ีดีรวมทัง้สร้างบรรยากาศการลงทนุท่ีดีด้วยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสตกิส์ 
                        4)   ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง
ความมัน่คงของฐานทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
                        5)  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ  มุง่
เสริมสร้างความเป็นธรรมในสงัคมอยา่งยัง่ยืน 
 
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 
           "การจะพฒันาคนต้องพฒันาท่ีจิตใจ" วลีดงักล่าวนีเ้รามกัคุ้นหกูนัมากท่ีสดุ นัน่ก็หมายถึง
ว่า จิตใจ ถือเป็นแก่นสําคญัในงานด้านการพฒันา  จะ พฒันาเจริญรุ่งเรืองมากแต่ถ้าจิตใจไม่มี
พฒันาการตามไปด้วยก็ไม่เกิดผล (เส่ือมทราม) การจะพฒันาประเทศก็เช่นเดียวกนั จะมุ่งความ
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เจริญเติบโตด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความสําคญัรอบด้าน (หลายมิติ) 
และการจะให้ฝ่ายปฏิบัติสามารถนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผล  ก็ ต้องมีการร่าง
แผนพัฒนาขึน้ ในอดีตเรียกแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เม่ือการพัฒนามุ่งเน้นเฉพาะระบบ
เศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว เพียงเพ่ือต้องการหนีออกจากคําวา่ “ประเทศด้อยพฒันา, ประเทศกําลงั
พฒันา, ประเทศท่ีสาม” กลบัพบว่าผู้คนในประเทศยิ่งจนลงเร่ือยๆ ปัญหาด้านสงัคมกลบัทวีความ
รุนแรงขึน้อย่างเห็นได้ชดั ฝ่ายบริหารต้องมีการทบทวนบทบาทตนเองใหม่  เพิ่ม คําว่าสงัคมเข้าไป
ด้วย ทําให้ได้คําใหมซ่ึง่ฟังดดีูขึน้คือ “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต”ิ ปัจจบุนักําลงัเร่ิมใช้
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ช่วงภาวะเศรษฐกิจฟอง  พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบ
กบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ํา นอกจากนัน้ประสบกบัความไม่สมดลุท่ีเกิดจากการพฒันาประเทศ
ขาดความยัง่ยืน เน่ืองจากมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ขณะท่ีด้านสงัคมได้
ประสบกบัภาวะปัญหาต่างๆ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมลง  จึงมี
การน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ซึง่ถือเป็นปรัชญาท่ีชีนํ้ายทุธศาสตร์และนโยบาย
การพฒันาประเทศท่ีมุง่สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  และมัน่คงทกุภาคสว่น 
 
ทศิทางการพฒันาประเทศ 
             การ พฒันาประเทศไทยระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ตระหนกัถึงสถานการณ์และความ
เส่ียงซึง่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในระดบัโลก และภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจ พลงังาน และภมูิอากาศ ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสําคญั
ด้านการพฒันาระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตร พร้อมก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558  ท่ีมีความ
พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
             ดังนัน้ กล่าวได้ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 คือการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยัง่ยืน โดยมีการนําทุนด้าน
ตา่งๆ ท่ีประเทศมีอยูม่าใช้ประโยชน์อยา่งบรูณาการและเกือ้กลูกนั พร้อมทัง้เสริมสร้างให้แข็งแกร่ง
เพ่ือเป็นรากฐานการพฒันาประเทศ คือพฒันาคนและสงัคมไทยสูส่งัคมคณุภาพ        
วิสัยทศัน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
             “คน ไทยภาคภมูิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานท่ีทัว่ถึง มีคณุภาพ 
สงัคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกือ้กูลและเอือ้อาทรซึ่งกันและกัน 
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
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เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภมูิภาคและโลกได้อย่างมี
ศกัดิศ์รี” น่ีคือกรอบทิศทางการพฒันาประเทศระยะกลางท่ีมุง่สูว่ิสยัทศัน์ระยะยาวของแผน พฒันา
ฯ ฉบบัท่ี 11 
             วิสัยทศัน์ 
             “สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมูิคุ้มกนัตอ่การ
เปล่ียนแปลง” 
             พนัธกิจ 
            1. สร้างสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมท่ีมีคณุภาพ  ทกุคนมีความมัง่คงในชีวิต  ได้รับการ
คุ้มครองทางสงัคมท่ีมีคณุภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถงึทรัพยากรและกระบวนการ
ยตุธิรรมอยา่งเสมอภาค   ทกุภาคสว่นได้รับการเสริมพลงัให้สามารถมีสว่นร่วมใน
กระบวนการพฒันา  ภายใต้ระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
             2. พฒันาคณุภาพคนไทยให้มีคณุธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการดํารงชีวิตอยา่ง
เหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั  สถาบนัทางสงัคมและชมุชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตวั
รู้เท่าทนักบักาดรเปล่ียนแปลง 
             3. พฒันาฐานการผลติและบริการให้เข้มแข็งและมีคณุภาพบนฐานความรู้ ความคดิ
สร้างสรรค์ และภมูิปัญญา  สร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลติและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมูิภาคเพ่ือความ
มัง่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
             4. สร้างความมัง่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สนบัสนนุการมีสว่นร่วม
ของชมุชน รวมทัง้สร้างภมูิคุ้มกนัเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และ
ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ
 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเสริมสร้างสงัคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสงัคมสนัตสิขุ 
            2. เพ่ือพฒันาคนไทยทกุกลุม่วยัอยา่งเป็นองค์รวมทัง้ทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คณุธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสงัคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนให้มีคณุภาพ 
             3. เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจให้เตบิโตอยา่งมีเสถียรภาพ  คณุภาพ และยัง่ยืน  มีความ
เช่ือมโยงเครือขา่ยการผลติสนิค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวตักรรม  และความคดิสร้างสรรค์
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ในภมูิภาคอาเซียน  มีความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน การผลติและการบริโภคเป็นมิตรตอ่
สิง่แวดล้อม นําไปสูก่ารเป็นสงัคมคาร์บอนต่ํา 
             4. เพ่ืออบริหารจดัการทรัพยากรธรรมและสิง่แวดล้อมให้เพียงพอตอ่การรักษาสมดลุของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 
 
เป้าหมาย 
             1. ความอยูเ่ยน็เป็นสขุและความสงบสขุของสงัคมไทยเพิ่มขึน้  ความเหล่ือมลํา้ในสงัคม
ลดลง  สดัสว่นผู้อยูใ่ต้เส้นความยากจนลดลง  และดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ไมต่ํ่ากวา่ 5.0 
คะแนน 
             2. คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีสขุภาวะดีขึน้ มีคณุธรรม จริยธรรม และสถาบนั
ทางสงัคมมีความเข้มแข็งมากขึน้ 
             3. เศรษฐกิจเตบิโตในอตัราท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ  ให้ ความสําคญักบัการ
เพิ่มผลติภาพรวมไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ์ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ให้มีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40.0 
             4. คณุภาพสิง่แวดล้อมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสทิธิภาพการลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทัง้เพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดลุของระบบนิเวศ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
             ยทุธศาสตร์ การพฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 นีมุ้ง่สร้างภมูิคุ้มกนัเพ่ือป้องกนั
ปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านตา่งๆ ให้เข้มแข็งควบคูก่บัการพฒันาคนและสงัคม
ให้มีคณุภาพเข้าถึงทรัพยากรและได้ รับประโยชน์จากแผนพฒันาฯ ฉบบันีอ้ยา่งเป็นธรรม อนัจะ
นําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป ซึง่มียทุธศาสตร์การพฒันาทัง้หมด 6 ยทุธศาสตร์ และมีกลยทุธ์
ยอ่ยไปอีก ดงันี ้
            1.    ยทุธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสงัคม ซึง่ให้ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นีคื้อ 
                   1.1  การ สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมให้ทกุคนในสงัคมไทยควบคูก่บั
การเสริม สร้างขีดความสามารถในการจดัการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
                   1.2  การจดับริการทางสงัคมให้ทกุคนตามสทิธิขัน้พืน้ฐาน  เน้นการสร้างภมูิคุ้มกนั
ระดบัปัจเจก  และสร้างการมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในการพฒันาประเทศ 
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                   1.3  การ เสริมสร้างพลงัให้ทกุภาคสว่นสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวติในสงัคมและ
มี สว่นร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองได้อยา่งมีคณุคา่และศกัดิศ์รี 
                   1.4  การสานสร้างความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมให้มีคณุคา่ร่วมและตระหนกัถึง
ผลประโยชน์ของสงัคม  และเสริมสร้างการบริหารราชการแผน่ดนิท่ีมีประสทิธิภาพ 
             2.    ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งยัง่ยืน โดยให้
ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นี ้คือ 
                   2.1  การปรับโครงสร้างและการกระจายตวัประชากรให้เหมาะสม 
                   2.2  การพฒันาคณุภาพคนไทยให้มีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลง 
                   2.3  การสง่เสริมการลดปัจจยัเส่ียงด้านสขุภาพอยา่งเป็นองค์รวม 
                   2.4  การสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                   2.5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสงัคม 
             3.    ยทุธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน โดยให้
ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นี ้คือ 
                   3.1  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยัง่ยืน 
                   3.2  การเพิม่ประสทิธิภาพและศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 
                   3.3  การสร้างมลูคา่เพิ่มผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซก่ารผลติ 
                   3.4  การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
                   3.5  การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบัครัวเรือน
และชมุชน 
                   3.6  การสร้างความมนัคงด้านพลงังานชีวภาพเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
                   3.7  การปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารและ
พลงังาน 
             4.    ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเตบิโตอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน โดย
ให้ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นี ้คือ 
                   4.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารพฒันาท่ีมีคณุภาพและยัง่ยืน 
                   4.2  การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจยั  และนวตักรรม 
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                   4.3  การพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัท่ีมีประสทิธิภาพ เท่าเทียม และเป็น
ธรรม 
                   4.4  การบริหารจดัการเศรษฐกิจสว่นรวมอยา่งมีเสถียรภาพ 
             5.    ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมูิภาคเพ่ือความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม โดยให้ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นี ้คือ 
                   5.1  การพฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนสง่และระบบโลจิสตกิส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนภุมูิภาคตา่งๆ 
                   5.2  การพฒันาฐานลงทนุโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัระดบัอนภุมูิภาค 
                   5.3  การสร้างความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
                   5.4  การ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศและภมูิภาคภายใต้บทบาทท่ี
สร้าง สรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก 
                   5.5  การสร้างความเป็นหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจในภมูิภาคด้านการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์การเคลือ่นย้ายแรงงาน และการสง่เสริมแรงงานไทยในตา่งประเทศ 
                   5.6  การมีสว่นร่วมอยา่งสําคญัในการสร้างสงัคมนานาชาตท่ีิมีคณุภาพชีวิต  ป้องกนั
ภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพตดิ ภยัพิบตั ิ และการแพร่ระบาดของโรคภยั 
                   5.7  การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งประเทศในการสนบัสนนุการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจอยา่งมีจริยธรรมและไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  พร้อมทัง้เปิดรับความร่วมมือ
กบัองค์กรระหวา่งประเทศท่ีไมแ่สวงหากําไร 
                   5.8  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว 
                   5.9  การสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทนุ  และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทัง้เป็นฐานความร่วมมือในการพฒันาภมูิภาค 
                 5.10  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพฒันาภายในประเทศ
ตัง้แตร่ะดบัชมุชนท้องถ่ิน 
             6.    ยทุธศาสตร์ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน โดยให้
ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นี ้คือโดยให้ความสําคญักบัประเดน็เหลา่นี ้คือ 
                   6.1  การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม 
                   6.2  การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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                   6.3  การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ เพ่ือให้สงัคมมีภมูิคุ้มกนั 
                   6.4  การเตรียมความพร้อมรองรับการภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
                   6.5  การสร้างภมูิคุ้มกนัด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิง่แวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
                   6.6  การเพิม่บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข้องกบักรอบความตก
ลงและพนัธกรณีด้านสิง่แวดล้อมระหวา่งประเทศ 
                   6.7 การควบคมุและลดมลพิษ 
                   6.8 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้มี
ประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบรูณาการ 

 
สรุปแนวคดิการพัฒนาจาํแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตแิต่ละฉบับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคดิ/ทฤษฎีการพัฒนา 
ฉบบัท่ี 1-2 (2504-2514) เน้นการเตบิโตทางเศรษฐกิจเพ่ือก้าวสูค่วามทนัสมยั 

(Modernization Theory) 
ฉบบัท่ี 3 (2515-2519) เน้นการปรับโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการพฒันา 

(Structural Adjustment) ยงัคงยดึหลกัการพฒันา
ประเทศไปสูค่วามทนัสมยั 

ฉบบัท่ี 4 (2520-2524) ฟืน้ฟฐูานะเศรษฐกิจของชาต ิและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ (ยงัคงให้ความสําคญักบัการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ) 

ฉบบัท่ี 5-6 (2525-2534) พฒันาแนวรุกเน้นการเตบิโตการกระจายความเจริญ 
(Redistribution with Growth) โดยยดึพืน้ท่ีเป็นหลกั มี
การกําหนดความจําเป็นพืน้ฐานและดชันีชีว้ดัเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชน 

ฉบบัท่ี 7 (2535-2539) สงัคมโลกเข้าสูย่คุโลกาภิวตัน์ ประเทศไทยเร่ิมเห็นความ
จําเป็นในการนําแนวคดิการพฒันาแบบยัง่ยืนมาใช้ 

ฉบบัท่ี 8 (2540-2544) การพฒันาแบบองค์รวมเน้น คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา 
(Holistic / People-centered oriented)  
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ฉบบัท่ี 9 (2545-2549) เน้นการพฒันาสูส่งัคมท่ีเข้มแข็งและมีดลุยภาพ ยดึหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉบบัท่ี 10 (2550-2554) มุง่พฒันาสูส่งัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั (Green and 
Happiness Society) คนไทยมีคณุธรรม นําความ  รอบรู้  
รู้เท่าทนัโลก  ครอบครัวอบอุน่  ชมุชน  สงัคมสนัตสิขุ  
เศรษฐกิจมีคณุภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม 
สิง่แวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาตท่ีิยัง่ยืน   

ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) คน ไทยภาคภมูิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวติ
แห่งความพอเพียง ยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และ
หลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานท่ีทัว่ถึง 
มีคณุภาพ สงัคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาวะ
แวดล้อมท่ีดี เกือ้กลูและเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ระบบการ
ผลติเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมีความมัน่คงด้านอาหารและ
พลงังาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึง่ตนเองและแขง่ขนั
ได้ในเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภมูภิาคและโลกได้
อยา่งมีศกัดิศ์รี 
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