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ห น ว ย ที่ 3
พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย
*********************************************************************

ตอนที่ 3.1 พัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยกอนใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504 – 2509)
3.1.1 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2398 – 2475
เศรษฐกิจไทยกอนป 2398 เปนเศรษฐกิจแบบยังชีพหรือเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเอง มีการคา
ระหวางประเทศในขอบเขตจํากัด ในป 2398 ไทยไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ
สนธิสัญญาเบาวริง มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยคือ เศรษฐกิจไทยไดเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เปนการผลิตแบบการคาและใชเงินตรามากยิ่งขึ้น โดยเปนผูสงออกขาวรายใหญของโลก และนํารายได
หรือเงินตราจากตางประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินคาสงออกอื่น ๆ เชน ดีบุก ยางพารา ไมสัก การ
ผลิตขาวเพื่อสงออกในระยะแรกกระจุกตัวอยูบริเวณที่ราบภาคกลาง หลังจากนั้นมีการขยายตัวไปภูมิ
ภาคอื่น ๆ เพราะมีการขุดคลองและสรางทางรถไฟเชื่อมกับเมืองทากรุงเทพ ฯ
สนธิสัญญาเบาวริงยังมีผลตอการแบงงานกันทําระหวางเชื้อชาติ กลาวคือ คนไทยไดประกอบ
อาชีพภาคการเกษตรในหมูบานโดย“ทํานา” ในขณะที่ในเมืองเชนกรุงเทพฯ ใชแรงงานชาวจีนอพยพเปน
แรงงานสําคัญ ทําใหเกิดชนชั้นนายทุนและกรรมกร
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ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการขยายตัวของการผลิตเพื่อการสงออกขาวคือ การพัฒนาระบบ
พลังงานภายในประเทศ เชนการขุดคลองสุเอช ซึ่งมีผลตอการพัฒนาเรือกลไฟ อันมีผลตอการลดตน
ทุนการขนสงสินคา การเพิ่มขึ้นของประชากรในทวีปยุโรปและเอเชียก็มีผลตอการขยายตัวของตลาดสง
ออกขาว รวมถึงการยกเลิกระบบไพ และทาสมีผลตอการปลดปลอยแรงงานออกมาเพื่อการผลิตขาวเพื่อ
การสงออกเชนกัน
3.1.2 เศรษฐกิจไทยชวง พ.ศ. 2475 – 2504
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยในชวง พ.ศ. 2475 – 2504 คือ
(1) การปฏิวตั ิ มีการกําเนิดทุนนิยมแหงรัฐ
(2) ผลกระทบของเศรษฐกิจตกต่ําที่มีตอเศรษฐกิจไทย
(3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสงครามโลกครั้งที่ 2 (2484 – 2488) และหลังจากนั้น
ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484 – 2488) และหลังจากนั้น ที่
สําคัญ คือ
1. การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินคา (เงินเฟอ)
2. การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลไดเขาไปมีบทบาทการผลิตมากขึ้นเนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนสินคา
3. การเขามาของทุนไทยเชื้อสายจีนแทนที่นายทุนตะวันตก เพราะสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
ผลใหธุรกิจของชาวตะวันตกปดตัวลง
ตอนที่ 3.2 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2504 - 2545)
3.2.1
ธนาคารโลกกับการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ธนาคารโลกมีบท
บาทชี้นําการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
โดยผลักดันใหรัฐบาลไทยจัดตั้งสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติหรือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อดําเนินการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในแนวทางทุนนิยม โดยเนนใหเอกชนมีบทบาทนําในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ สหรัฐ
อเมริกาไดชวยเหลือประเทศไทยเปนอันมาก นับแต พ.ศ. 2493 เปนตนมา โดยชวยเหลือดานเงินทุน
และผูเชี่ยวชาญ โดยมุงเนนไปยังภาคการเกษตรกรรม สาธารณสุข และคมนาคม
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมที่เสนอโดย
ธนาคารโลกที่ไมประสบความสําเร็จคือ ความไรประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ มีการฉอราษฎรบังหลวง
ตลอดจนเปนแหลงหาผลประโยชนของคนบางกลุม และรัฐวิสาหกิจประสบกับปญหาการขาดทุนและลม
ละลาย
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3.2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ตาง ๆ
วัตถุประสงคและแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 9 โดยสรุปมีดัง
นี้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (2504 – 2509) ฉบับที่ 2 (2509 – 2514) มีแนวคิดพัฒนา
ประเทศโดยเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนสิ่งกอสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยรัฐลง
ทุนกอสรางถนน ระบบคมนาคมขนสง เขื่อนพลังงานไฟฟา สาธารณูปโภคอื่น ๆ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515 – 2519) เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับโครง
สรางทางเศรษฐกิจควบคูกันไป มีวัตถุประสงคและแนวทางที่สําคัญคือ รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ เชน เรงรัดการสงออกและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแทนการนําเขา รวมทั้งมุงเนน
กระจายรายได และบริการทางสังคมใหมากขึ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520 – 2524) เศรษฐกิจไทยประสบปญหาระดับราคาสินคาที่เพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบ (OPEC ) ประกอบกับ
ปญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดระหวางกลุมบุคคลในเมืองกับชนบทมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึง
นําแนวคิดตอเนื่องไปยังฉบับตอไป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2525 – 2529) มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศ เนนความเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดควบคูกันไปดวย มีวัตถุประสงคและแนวทางสําคัญ อาทิ ปรับ
ปรุงโครงสรางการผลิตใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความยากจนในชนบทโดยกําหนด
พื้นที่เปาหมาย กระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและสงเสริมความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความเสมอภาคระหวางพื้นที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530 – 2534) ยังคงมีแนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบ
คูกับการกระจายรายได มีวัตถุประสงคและแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศคือปรับปรุงโครงสราง
การผลิตและการตลาดของประเทศใหกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
พัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะโดยการ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535 – 2539) เนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับ
การกระจายรายได แลวยังมีแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม โดยเนน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและสาธารณสุข พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรม และสังคม พัฒนาคุณ
ภาพชีวิตสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพรอมทั้งมีระบบบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540 – 2544) เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 7 ปญหาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เชน ปญหาความแตกตางระหวางรายไดระหวางเมืองกับ
ชนบท ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางกระแสโลกาภิวัตนไดสงผลตอสังคมไทย ในแงที่ผูคนมีความเปนวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้น มีความฟุง
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เฟอและขาดระเบียบวินัย วิถีชีวิตดั้งเดิมในชนบทโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม ความ
รวมมือ ไดเริ่มจางหายไป ผลของการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 นี้เรียกวา “เศรษฐกิจดี
สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” ดวยเหตุนี้ใน “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8” จึงไดเปลี่ยนแนวคิดใน
การพัฒนาประเทศเนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาคนและเสริมสรางศักยภาพของคนและสภาพแวดลอมทางสังคม เพื่อความอยูดีกินดีมีสุขของ
ประชาชน ตลอดจนดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนและสังคมดวย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2544 – 2549) ไดยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีกินดีมี
สุขของคนไทย ใหความสําคัญกับการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยยึดหลัก “ทาง
สายกลาง” เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล
มีคุณภาพและยั่งยืน เนนการพึ่งพาตนเอง ขณะเดียวกันใหกาวทันโลกในยุคโลกาภิวัตนความพอเพียงที่
เนนการผลิตและบริโภคอยูบนความพอประมาณ และมีเหตุผล
3.2.3 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาฯ
ผลของการพัฒนาประเทศไทยโดยใชแผนพัฒนาฉบับตาง ๆ มีดังตอไปนี้
1. ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต และการคาระหวางประเทศ
2. ผลตอการเปลี่ยนโครงสรางอาชีพและการจางงาน
3. ผลตอการขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ และเมืองรวม ๆ
4. ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการกระจายรายได
5. ผลตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ตอนที่ 3.3 วิกฤติเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจไทยและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.4 สาเหตุและผลกระทบของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
สาเหตุและผลกระทบของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ คือ ขนาดการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยูในระดับสูง กลาวคือ เปนการพัฒนาที่เนนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมใน
ระดับสูง ทําใหการสงออกและนําเขาขยายตัวอยางรวดเร็ว
1. การเปดเสรีทางเศรษฐกิจการเงิน นับตั้งแตป 2536 เปนตนมาผลทําใหนักลงทุนไดกอ
หนี้ตางประเทศเปนอันมาก และมิไดกอใหเกิดผลผลิตแกระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
2. สมรรถนะของอุตสาหกรรมไทย ความสามารถในการแขงขันเมื่อเทียบกับประเทศ
สงออกรายอื่น ๆ ลดต่ําลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว และธุรกิจลมละลาย
3. การเพิ่มขึ้นของคนวางงาน
4. ปญหาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.2.5 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทางเลือก : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 มีผลทําใหเกิดผลลบตาง ๆ มากมาย จึงไดมีแนวคิดทฤษฎี
ใหมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีอยู 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1
ผลิตอาหารเพื่อบริโภคเหลือนําไปขาย
ขั้นที่ 2 รวมตัวในรูปกลุมหรือสหกรณเพื่อการผลิต การตลาด การศึกษา สวัสดิการ
สังคม และศาสนา
ขั้นที่ 3 ความรวมมือของกลุมและสหกรณในชุมนุมกับองคกร หรือภาคเอกชน หรือ
แหลงเงินเพื่อระดมทุนชวยสนับสนุนในการดําเนินงานใหกาวหนา
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น ซึ่งสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง

คําถามทายหนวย
ขอ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยกอนการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางไร
ตอบ เศรษฐกิจแบบยังชีพ หรือเศรษฐกิจพอเลี้ยงตัวเอง
และมีการคาระหวางประเทศแตอยูใน
ขอบเขตจํากัด
ขอ 2 สนธิสัญญาเบาวริง มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยที่สําคัญคืออะไร
ตอบ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและการคาระหวางประเทศ มีการแบงงานทําระหวางกลุม
เชื้อชาติและการเกิดชนชั้นนายทุนและกรรมกร ระบบเศรษฐกิจเปนเศรษฐกิจแบบเงินตราหรือการคา
และเริ่มมีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลก
ขอ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยในชวง พ.ศ. 2475 – 2504 เปนอยางไร
ตอบ เกิดทุนนิยมแหงรัฐ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอันเนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการ
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอมารัฐไดสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม มีทุนไทยเชื้อสายจีนเขามามีบทบาทใน
การคาขายแทนที่ นายทุนตะวันตก
ขอ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-ฉบับที่ 7 เนนแนวคิดสําคัญโดยสรุปอยางไร
และฉบับที่ 8-9 มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เนนอะไร
ตอบ แผนพัฒนาฯ 1-7 มีแนวคิดการพัฒนาประเทศโดยสรุป คือ เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีการลงทุนสิ่งกอสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอุตสาหกรรม และการกระจายความเจริญสูภูมิ
ภาค
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 ไดเปลี่ยนแนวคิดเปนการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง ใหมีศักยภาพ มี
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สภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะฉบับที่ 9 ยึดหลักทางสายกลางใหมีคุณ
ภาพชีวิตที่ยั่งยืน พึ่งตนเอง มีความพอเพียงและกาวทันโลกในยุคโลกาภิวัตน

