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ห น ว ย ที่ 15:
แ น ว ก า ร พั ฒ น า บ น วิ ถี ไ

ท ย

*********************************************************************

ตอนที่ 15.1 นิยามศัพทคําวา วิถีไทย การพัฒนา
15.1.1 ความหมายของคําวา วิถีไทย
คําวา วิถึไทย มาจากคําศัพท วิถี (สาย แนว ถนน หรือทาง) ประกอบคําวา ไทย คํา
ศัพท วิถีไทยจึงมีความหมายวา แนวทางความเปนไทย มีความหมายยโดยนัยคือ การดํารงชีวิตของผู
คนในสังคมไทย ตลอดจนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ที่ปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม
กับสภาพการณเปลี่ยนแปลงในแตชว งสมัย
วิถีชีวิต หมายถึง ความเปนอยูในชีวิตประจําวันของผูคนในแตละสังคม บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
15.1.2 ความหมายของคําวา การพัฒนา
พัฒนา แปลตามศัพทวา การทําใหเจริญ เมื่อใชในที่กวางประกอบกับคําวา ประเทศ
เปนการพัฒนาประเทศ หมายถึง การกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความกาวห ไปในทางที่เจริญ
ทําใหบานเมืองอยูอยางสงบ เกิดความมั่นคง คนที่อยูในเขตการปกครองนั้นมีความสุขในระเบียบสังคม
ที่ดี เนื่องจากการพัฒนาประเทศเปนงานใหญมากและกวางจึงตองพัฒนาไปพรอมกัน ดวยความกลม
กลืนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ตอนที่ 15.2 สรุปการพัฒนาในศตวรรษกวาที่ผานมา
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15.2.1 การพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2475
การพัฒนาในชวงนี้เปนชวงที่ไทยตองเผชิญหนากับการแผอํานาจของจักวรรดินิยมตะวัน
ตก การคุกคามเปนไปอยางเขมขน และลดในสมัยรัชกาลที่ 6
ตอมาผูนําไทยในสมัยนี้ตระหนักดีวา นอกจากการดําเนินนโยบายตางประเทศที่ปรับใหยืด
หยุนเขากับภาวการณกดดันจากมหาอํานาจแลว การปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัยเปนอีกวิถีทางหนึ่งที่
สําคัญยิ่ง เพราะประเทศจักรวรรดิพัฒนามักเขายึดครองประเทศอื่นเปนอาณานิคม เมื่อมาผสานกับการ
ขาดประสิทธิภาพของระบบไพรและหนวยราชการ ตลอดจนถึงการที่คนรุนใหมไดเรียนรูวิทยาการตะวัน
ตก ทําใหกอเกิดการปฏิรูปบานเมืองใหเปนสมัยใหม โดยมีวิธีการพัฒนาที่มีลักษณะเดน 3 ประการคือ
1. การดําเนินงานในแนวการเดินสายกลาง สรางความกาวหนาโดยใชยุทธวิธีปรับปรุง
สรางสรรคสิ่งที่จําเปนและมีประโยชนตอบานเมือง ใหเกิดผลกระทบตอขุนนาง ไพรบาน และพลเมืองให
นอยทีสุด ถาการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอขุนนางราษฎรจํานวนมาก รัฐจะคอย ๆ ทํา
2. การผสานวิธีการแบบตะวันตกใหเขากับพื้นฐานวัฒนธรรมไทย แมวาการปรับปรุงบาน
เมืองจะมุงปฏิรูปตามคติตะวันตกเพื่อใหเปนที่ยอมรับของมหาอํานาจตะวันตกตามเกณฑวัดความเจริญ
กาวหนาหรือตามมาตรฐานที่ตะวันตกคุนเคย แตผูนําไทยโดยเฉพาะพระมหากษัตริย ทรงใหความสําคัญ
แกวิทยาการไทยและนํามาดัดแปลงประยุกตใชในการปฏิรูปบานเมือง ทรงสนับสนุนใหศึกษาระบบตาง
ๆ ของสังคมไทยใหเขาใจกอนที่จะเรียนรูวิทยาการตะวันตก เพื่อจะไดเลือกสรรรักษาทั้งที่ดีใหคงอยู ปรับ
ปรุงเฉพาะสิ่งที่จําเปน เลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกและสิ่งที่มีประโยชนตอบานเมือง
3. การเนนยุทธวิธีสรางความสงบและความมั่นคงภายในประเทศ มากกวาการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลในชวงสมัยนี้มีจุดมุงหมายหลักคือ ตอตานการคุกคามของ
จักรวรรดินิยม และรักษาเอกราชของชาติ จึงมุงปรับปรุงบานเมืองใหเขมแข็ง มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
ผลของการพัฒนาไดกอผลที่กวางขวางตอทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม ในชวงสมัยนั้น
- การเมืองการปกครอง เกิดรัฐชาติไทย ไดรับแนวคิดการเมืองตะวันตก ประชาธิปไตย
สังคมนิยม แตประชาธิปไตยมีกระแสที่แรงและเดนกวา สวนผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเกิด
ระบบราชการสมัยใหมแบบตะวันตก บนพื้นฐานของระบบกระทรวง ทบวง กรม
- เศรษฐกิจ เปลี่ยนเขาสูระบบทุนนิยม ซึ่งไดพัฒนาสืบมา
- สังคม เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสมัยใหม เฉพาะในสังคมเมือง ยังมิไดลงลึกไปถึงชนบท หมู
บาน
การพัฒนาในชวงสมัยนี้ไดเกิดปญหาทางเศรษฐกิจในปลายรัชกาลที่ 6 และในรัชกาลที่ 7
จนเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที่
24 มิถุนายน 2475
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15..2.2 การพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2473-2500
การพั ฒ นาประเทศในช ว งนี้ เ ป น เสี้ ย วศตวรรษของการเริ่ ม แรกของระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย ผูนําประเทศสวนใหญมาจากคณะราษฎร ที่ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการปก
ครองและใชแนวนโยบายบริษัทประเทศในแนวชาตินิยม โดยเฉพาะจอมพล ป.พิบูลสงคราม ผูซึ่งดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลายสมัย รวมเวลาแลวนาน 15 ป (แบงเปน 2 ชวง ชวงแรก พ.ศ. 24812491) และชวงที่สอง พ.ศ. 2491-2500 ทั้ง 2 ชวงนี้เปนนายกรัฐมนตรีรวมกัน 8 สมัย)
สวนปจจัยที่กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ นั้นมี 4 ประการไดแก
1.การสรางความชอบธรรมใหแกผูทําใหมในระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะไดเขามาคุม
อํานาจบริหารประเทศ
2.ความรูสึกชาตินิยมในผูนําสมัยนี้ที่ตองการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตามแบบ
อยางของประเทศตะวันตกที่ไดเห็นมา
3.การลดบทบาทและอิทธิพลของอังกฤษ-ฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพราะทั้ง 2 ประเทศตางก็มีปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศของตนที่ตองแกไขจากผลของ
สงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457-2461) และสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก (พ.ศ. 2472-2475) ทําให
เกิดชองวางทางอํานาจชั้นในภูมิภาค และเปนผูนําไทยพยาามแสวงหาผลประโยชนทางการเมืองดวย
การขยายดินแดนและเขตอิทธิพล
4.การเพิ่มบทบาทและอิทธิพลของญี่ปุนในเอเชียตะวันตะเฉียงใตในชวงกอนสงคราม
โลกครั้งที่ 2 รวมทั้งอิทธิพลของคอมมิวนิสต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
อิทธิพลญี่ปุน : ชาตินิยม การเนนเรื่องทหาร คอมมิวนิสต : ตอตานสิทธินี้ สหรัฐ
อเมริกา เริ่มแผอํานาจเขามา
วิธีการปรับปรุงพัฒนาบานเมือง มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การใชสิทธิชาตินิยมในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเมือง
2. การใชอํานาจบังคับคอนขางสูง ลักษณะเปนเผด็จการที่อิงประชาธิปไตยเศรษฐกิจ
3. อิทธิพลอารยธรรมตะวันตก เริ่มปรากฏมากขึ้นในวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมือง
- การเมืองการปกครอง เปลี่ยนแปลงมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอยูในชวง
การทดลอง คนหายังหางไกลจากสาระจิตวิญญาณ การปฏิบัติจริงตามแนวคิดการเมืองการปกครอง
- เศรษฐกิจ เกิดทุนนิยมโดยรัฐ ตั้งรัฐวิสาหกิจ จํานวนมากที่ไมประสบผลสําเร็จตามเปา
หมายที่ไดตั้งใจไวในการขจัดอิทธิพลของนายทุนตางชาติ และทําใหไทยพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ
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ผลที่เกิดขึ้นนั้นนายทุนไทยเชื้อสายจีนคงมีบทบาทเปนพลวัต ยิ่งในเศรษบกิจไทยสืบตอมาที่สําคัญก็คือ
ไดสงผลใหเกิดความสัมพันธโยงใยขยายกวางและซับซอนยิ่งขึ้นตามการเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- สังคม – วัฒนธรรม เริ่มเกิดสภาพการเปนตะวันตก หรือ Western Micatin ในวิถีชีวิต
ทางสังคมเมือง
15.2.3 การพัฒนาประเทศในดานทศวรรษ พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2544
เปนชวงสมัยที่มีแนวทางและวิธีการพัฒนาแตกตางจาก 2 สมัยแรกอยูมาก ทําให
เกิด Westernizatin รวมทั้งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในทุก ๆ ดานในสังคม นักวิชาการ
บางคนเรียกวา “สมัยพัฒนา” เพราะเริ่มพัฒนาประเทศโดยมีแผนพัฒนาฯ ที่กําหนดใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันอยูมาจนถึงทุกวันนี้
ปจจัยเรงรัดใหตองพัฒนาประเทศมี 3 ประการ ไดแก
1. ความตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา
พนจากสภาพความดอย
พัฒนา
2. ความหวั่นเกรงภัยคุกคามของสิทธิคอมมิวนิสต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3. การขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีทุนจากสหรัฐ
อเมริกาเปนแกนนําในดานอุดมการณและยุทธศาสตรการพัฒนา ดวยความเชื่อหลัก 3 ประการ คือ
1. พัฒนานิยม มุงพัฒนาประเทศใหทันสมัยใหมีความเจริญเติบโตทางเศรษบกิจในอัตราสูง
สงเสริมการคาเสรี การลงทุนตางชาติ การกูเงิน และซื้อเทคโนโลยีตางประเทศ การสงเสริมการลงทุน
ขนาดใหญ การสงออก
2. บริโภคนิยม สงเสริมใหผูคนในสังคมใชจายสินคาอุปโภค บริโภคใหมาก ๆ เพื่อกระตุน
การเติบโตยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. ความมั่นคงนิยม เปนการควบคุมสังคมโดยรวมทั้งในดานระบบการเมือง การบริหารการ
ศึกษา และดานเศรษฐกิจใหสงบเรียบรอย มีเสถียรภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแกนักลงทุนตางชาติ
ผลการพัฒนาใน 4 ทศวรรษที่ผานมาภายใตแผนพัฒนาฯ 8 ฉบับ ไดกอผลทั้งในดานบวก
และลบตอสังคมไทย ดังนี้
1. ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีความเจริญกาวหนาทางวัตถุไดรับวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม ๆ และความทันสมัยหลากหลายดาน
2.
ผลการพัฒนาไดกอใหเกิดปญหาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมากมายหลาย
ประการ ตั้งแตการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมยิ่งแกชนชั้นลาง การลมสลายของสังคมหมูบาน ความ
เลื่อมล้ํา แปลกแยกระหวางสังคมเมือง-สังคมชนบท ปญหาครอบครัว การปญหาเด็กดอยโอกาส เยาว
ชนสตรี ปญหาเรื่องคุณภาพชีวิตการเปนวัตถุนิยมที่เพิ่มทวีมากขึ้น การมีชีวิตที่สับสนเครงเครียด การ
เลื่อมลงของ
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จริยธรรม คานิยมที่ดี การขาดความสมดุลระหวางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มเขามา การ
พึ่งพาเทคโนโลยีและทุนตางประเทศ ตลอดจนถึงความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตอนที่ 15.3 การพัฒนาที่ยั่งยืน
15.3.1 แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาการพัฒนาที่ใชไดตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับประเทศ เปนการดําเนินไป
ในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล เพื่อใหเกิดความพอเพียงที่เปนสุข การพึ่งตนเอง
ได และการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก เปนการพัฒนาบน
วิถีไทย ความผาสุกสภาพที่ยั่งยืน การดําเนินการตามทฤษฎีใหมเพื่อไปสูเปาหมาย ความเปนอยูที่พอ
เพียง
การพัฒนา มี 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1
การจัดสรรที่ทํากินและที่อยูอาศัยเพื่อไปสูความพอเพียงเลี้ยงตนเองไดบนพื้น
ฐานความประหยัด
ขั้นที่ 2
การรวมพลังของชุมชนในรูปของกลุมหรือสหกรณ เพื่อการผลิต การตลาด
การจัดการ รวมถึงดานสวัสดิการ การศึกษา และการพัฒนาสังคมในชุมชน
ขั้นที่ 3
ความรวมมือของกลุมหรือสหกรณในชุมชนกับภายนอก เปนการสรางเครือ
ขาย กลุมอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดย
ประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคการพัฒนาเอกชน และภาคราช
การ ในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการขาวสารขอมูล
15.3.2 แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
เปนแนวคิดของวิธีการพัฒนาที่กอเกิดขึ้นตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เปนการ
พัฒนาที่เนนความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอม ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ การใหโอกาสประชาชนมี
สวนรวมอยางเต็มที่ทางการเมือง และการมีสังคมที่เกื้อกูลสมานฉันท
หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนาจะตองสรางผลผลิตอยางตอเนื่อง มี
เสถียรภาพประชาชนตองไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ทํางาน รวมทั้งมีสวนรวมเต็มที่ในการสรางรายไดและการจางงาน
2. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนควรมีโอกาสเทาเทียมกันและสรางความเทาเทียม
ทางการพัฒนาดวยการกระจายรายได กระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ สูภูมิภาคและทองถิ่น กระจาย
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ความเจริญสูตางจังหวัด กระจายอํานาจทางการเมืองและการบริหาร กระจายโอกาสทางการศึกษาให
กวางขวางทั่วประเทศ และคืนการศึกษาใหแกประเทศ
3. ความยั่งยืน (Sustainability) ปลูกฝงสรางความสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากร
ธรรมชาติ ปาไม ดิน และน้ํา รวมทั้งมีมาตรการดําเนินการอยางจริงจังเปนรูปธรรม เพื่อสรางโอกาส
ความเทาเทียมกันในการใชทรัพยากรเชิงอนุรักษ มิใชเพียงคนรุนนี้เทานั้น แตถึงรุนลูกหลานในอนาคต
ดวย
4. การใหอํานาจแกประชาชน การพัฒนาองดดยประชาชนและโดยชุมชนอันหลากหลาย
ไมใชเพียงเพื่อประชาชนเทานั้น หากแตประชาชนตองมีสวนรวมเต็มที่ในการตัดสินใจและในการบริการ
ตาง ๆ ที่จะใหชีวิตมีหลักประกันแกพวกเขา สิทธิชุมชนและประชาธิปไตยจึงเปนมิติที่สําคัญยิ่ง
5. ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) องคความรูทองถิ่นจะตองไดรับการสงเสริมพัฒนา
วัฒนธรรมชุมชนไดรับการเชิดชู ตลอดจนถึงจุดแข็งที่ดีงามไดรับการสืบสานตอเนื่อง และหากวาการ
ประยุกตความรูเทคโนโลยีเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับภูมิปญญาประเทศแลวภูมิปญญาไทยแลว
ก็จะได “ภูมิปญญาไทย”
คําถามทายหนวย
ขอ 1 วิถีไทย วิถีชีวิตมีความหมายอยางไร
ตอบ วิถีไทย หมายความวา แนวทางความเปนไทย สวนวิถีชีวิต หมายความวา ความเปนอยูใน
ชีวิตประจําวันของผูคนในแตละสังคมบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ
ขอ 2 การพัฒนา หมายความวาอยางไร
ตอบ การกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความกาวหนาไปในทางที่เจริญ ทําใหบานเมืองอยู
อยางสงบ เกิดความมั่นคง คนที่อยูในเขตการปกครองนั้นมีความสุขในระเบียบสังคมที่ดี
ขอ 3 การพัฒนาในวิถีไทยมีความเปนมาอยางไร ใหสรุปโดยสังเขป
ตอบ แบงไดเปน 3 ชวง คือ
1) การพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ 5 -พ.ศ. 2475 มีลักษณะเดน คือ เดินสายกลาง ผสานวัฒน
ธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก
และใชยุทธวิธีสรางความสงบและความมั่นคงภายใน
ประเทศ
2) การพัฒนา ใน พ.ศ. 2475-2500 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย โดย
คณะราษฏร มีแนวนโยบายการบริหาร แบบชาตินิยม
3) การพัฒนาตนทศวรรษ 2500 – 2544 มีลักษณะการพัฒนาแบบตะวันตกอยางเต็มที่
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ขอ 4 การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนอยางไร
ตอบ เปนแนวคิดของการพัฒนาที่มีมาตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา เปนการพัฒนาที่เนนความ
สมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง การพัฒนาแนวพุทธ การพัฒนาเกษตรธรรม
ชาติ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน

