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แนวทางการพฒันาประเทศไทยแนวทางการพฒันาประเทศไทย  

สู่ความสมดุลและยัง่ยนืสู่ความสมดุลและยัง่ยนื  
 

โดย นางสาวมานิตตา  ชาญไชย 

ผู้ช่วยนักวจิัยประจําสถาบันวจิัยทางยุทธศาสตร์ 

สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

 

ผลกระทบที่เกดิจากกระบวนการพฒันาประเทศที่ขาดสมดุล 
 ในการศึกษาแนวทางและกระบวนทัศน์ 

การพัฒนาประเทศไทย จําเป็นต้องให้ความสําคัญ

กบัการพิจารณาสาระสาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ  เน่ืองจากแผนดงักลา่วมีบทบาท

สาํคญัในฐานะท่ีเป็นแผนยทุธศาสตร์ชาติ ซึง่กําหนด

แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละระยะของ

แผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับจะมีแนวคิดพืน้ฐานใน 

การพัฒนาประเทศที ่แตกต่างกันตามเวลาและ

สถานการณ์ ซึง่ส่งผลต่อวิถีทางการพัฒนาประเทศ 

ท่ีตา่งกนัในแตล่ะช่วงเวลา 

 ตลอดระยะเวลา ๔๗ ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.๒๕๐๔ 

- ๒๕๕๑) ประเทศไทยใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  

ผลจ ากการพัฒ นาป ระ เทศตา มแนวทางขอ ง

แผนพัฒนาฯ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ตามแนวคิด

พืน้ฐานของการพัฒนา ได้แก่ (จุมพล หนิมพานิช, 

๒๕๔๙ : ๑๑-๒๕) 

 ๑.  พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๓๙ การพฒันา

ประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑-๗ เน้นเร่ืองของ

ภาวะความทันสมัยที่ตัง้อยูบ่นหลกัการพฒันาแบบ

ทุนนิยม และเน้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 

เป็นหลกั แม้ว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔

เป็นต้นมา แนวทางการพฒันาประเทศจะหันมาให้

ความสําคัญกับการแก้ปัญหาทางสังคมมากขึน้ 

สถาบันวจิยัทางยุทธศาสตร์ สถาบันวจิยัทางยุทธศาสตร์ 
    
สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

    

กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 

เอกสารวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เอกสารวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

สถาบันวจิยัทางยุทธศาสตร์ สถาบันวจิยัทางยุทธศาสตร์ 
    
สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

    

กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 

เอกสารวเิคราะห์เชิงนโยบาย เอกสารวเิคราะห์เชิงนโยบาย 

(Policy Brief) 



 ๒ 

แตเ่น่ืองจากความผนัผวนทางการเมืองภายในประเทศ

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๔ และสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกตกต่ําในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๕ 

ทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาประเทศ

เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั 

 ๒.  พ .ศ . ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน  การพัฒนา

ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๘-๑๐ ให้ความ 

สําคัญกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบองค์รวม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาแบบสมดุล

และยัง่ยืน  

 กล่าวไ ด้ว่า  การพัฒนาประเทศภายใต้

แนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๗ ประเทศไทย 

ได้รับเอาแนวคิดทุนนิยมเสรีมาใช้เป็นแนวทางหลกั 

ในการพัฒนาประเทศ ทําให้ประสบผลสําเร็จในการ 

พฒันาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การเติบโตดงักลา่ว

ยังอยู่บนพืน้ฐานความไม่สมดุลของการพัฒนา 

กลา่วคือ แม้เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญเติบโต 

อย่างรวดเร็ว แต่มีปัญหาด้านอื่นเกิดขึน้ตามมา

โดยเฉพาะปัญหาทางสงัคม และสิง่แวดล้อม 

 

 
ท่ีมาภาพ www.esd.britishcouncil.or.th 

 

 นายแพทย์ประเวศ  วะสี (๒๕๔๘) กลา่วถึง 

การพฒันาโดยเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นหลกั

วา่ “การพฒันาของประเทศต่างๆ จํานวนมากรวมทัง้

ประเทศไทยด้วย เป็นการพัฒนาแบบไม่ยัง่ยืน 

(Unsustainable Development) เพราะเน้นที่การ

พฒันาเศรษฐกิจระดบัมหภาคเป็นสิ่งสําคญั ทําให้มี

การทําลายสิง่แวดล้อมสูง ขาดการพัฒนามนุษย์ 

ครอบครัวและสงัคม เป็นเหตใุห้สงัคมชนบทลม่สลาย 

และเกิดปัญหาสงัคมต่าง ๆ ตามมา เช่น การอพยพ

เข้าเมือง อาชญากรรม โสเภณี การละเมิดสิทธิเด็ก 

และอุบติัภยัตา่ง ๆ”  

 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(๒๕๕๑) ดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ประเทศไทยในระยะเวลาทีผ่่านมา พบว่าผลจาก 

ก า ร พัฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ที ่เ น้ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต 

ทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ทําให้เกิดปัญหาท่ีสําคญั

ในสงัคมไทย ได้แก่ 

  ๑.  ความสขุของคนไทยลดลง เน่ืองจาก

การให้ความสําคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

โดยละเลยมิติการพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องกับความสุข 

ของมนษุย์ 

  ๒.  การให้ความสําคญักับการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทําให้เกิด

ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสงัคมระหว่างเมืองและ

ชนบทมากขึน้ ชาวชนบทอพยพเข้าสูเ่มืองเป็นจํานวน

มาก ภาครัฐไม่สามารถรองรับการขยายตวัของเมือง

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

  ๓.  สถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ในการ

อบรมขดัเกลาสมาชิกของสงัคมอ่อนแอลง โดยเฉพาะ

สถาบนัครอบครัว 

  ๔.  ระบบทนุนิยมเสรีสง่เสริมให้เกิดลทัธิ

บริโภคนิยมในสังคมไทย นําไปสูก่ารเกิดปัญหา 

ด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีสงูขึน้ 

  ๕.  การขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเน้น

แรงงานราคาถูก เ ป็นหลัก ขัดขวางการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ของประเทศ 

  ๖.  การพฒันาเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรม 
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และภาคบริการเป็นหลกั ทําให้เกิดการทําลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจํานวนมาก 

 
ท่ีมาภาพ www.human.tru.ac.th 

 

 กล่าวได้ว่า การพัฒนาประเทศโดยเน้น

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว

เป็นการพัฒนาที่ ไม่สมดุล และไม่ได้ก่อให้เกิด

ประโยชน์จากการพฒันาท่ียัง่ยืน นําไปสูคํ่าถามท่ีว่า

มีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยพัฒนาสงัคมไทยให้เกิด

ความสมดลุ มัน่คง และยัง่ยืน 

 

 การเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ 

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ

ยั่งยนื 

 ผลเสียที เ่ กิดจากการพัฒนาทีไ่ม่สมดุล 

ทําให้เกิดความพยายามในการแสวงหาแนวทาง 

การพฒันาท่ีก่อให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืนมากขึน้ 

กระบวนการจัด ทํ าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๘  

ได้ปรับเปลีย่นวิธีการคิดใหม่ โดยให้ความสําคัญ 

กับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาตามแนวทาง 

แบบองค์รวม (Holistic) ท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

(People-Centered) ปรัชญาสําคัญของแนวคิดนี ้

คือ  “การพัฒนาคน  โดยคน  และเพื่ อคน ” 

(Development of People, by People and for 

People) หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ตัวคน

อยา่งรอบด้านทัง้กาย จิตใจ และสติปัญญา โดยการ

พฒันาตวัคนจะสาํเร็จได้ต้องมีระบบและสิง่แวดล้อม 

ท่ีดี  ทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ยงัคงให้ความสําคญั

กับกระบวนทัศน์ “การพัฒนาแบบองค์รวม” และ 

“ยั่งยืน” ท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

การพัฒนาที่สมดุลทัง้ด้านตัวคน สงัคม เศรษฐกิจ 

และสิง่แวดล้อม นอกจากนีแ้ผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๙ 

ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มาเป็นแนว

ทางการบริหารและพัฒนาประเทศโดยยึดหลัก 

ทางสายกลาง  

 กล่าวได้ว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็น 

จุดเปลี่ยนสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศที่

ปฏิรูปความคิดเกีย่วกบัการพฒันาสงัคมไทย โดยให้

ความสําคัญกับกระบวนทัศน์การพฒันาใหม่ทีเ่น้น 

“คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” และ ใช้เศรษฐกิจ

เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาคนให้มีความสุขและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ ดี พร้อมทัง้ปรับเปลีย่นวิธีการ

พฒันาแบบแยกสว่นมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม 

และเปิดโอกาสให้ทุก ฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วม 

ในทุกขัน้ตอนการพัฒนา ซึ ่งแนวคิดการพัฒนา

ดงักลา่วได้ถกูนํามาใช้อย่างต่อเน่ืองในแผนพฒันาฯ 

ฉบับท่ี ๙ รวมถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ ท่ีให้

ความสําคัญกับการพัฒนาสูส่ ังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข

ร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้

แนวปฏิบติัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปัจจุบันอยูใ่นระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 

ท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ท่ีมีแนวคิดหลกัใน

การพฒันาบนพืน้ฐานของการพฒันาท่ียั่งยืน ดลุยภาพ

เชิงพลวตัร การเชื่อมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่าง

บูรณาการ ทัง้มิติตวัคน สงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 

และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” 



 ๔ 

และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความ

สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ 

ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึง่ตนเอง

กับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกความ

สมดลุระหวา่งสงัคมชนบทกับสงัคมเมือง  โดยมีการ

เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการ

ความเสีย่งให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ 

ทัง้นี ้การขับเคลือ่นกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ตอน

ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพฒันาด้านต่าง ๆ ด้วย

ความรอบคอบ เป็นไปตามลําดับขัน้ตอน และ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทัง้การ

เสริมส ร้างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม ” 

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดําเนินชีวิต 

ด้วยความเพียร อันจะเป็นภู มิคุ้ มกันในตัว ที ดี่ 

ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ในระดบั

ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น  สั ง ค ม แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ 

(แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐, ๒๕๕๐ : ย)  

 

 

แผนภาพที่ ๑

 

  แนวคิดพืน้ฐานของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

การพัฒนาที ่

ยดึคนเป็นศูนย์กลาง 

 

เป้าหมายของการพัฒนา 

• การพฒันาทีย่ั่งยนื 

• การพฒันาทีส่มดุล 

• ความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั  

 

นําไปสู่ 

แผนพฒันาฯ 

ฉบับที ่๑๐ 

แนวคดิการบริหาร

กจิการบ้านเมอืงทีด่ ี

(ธรรมาภบิาล) 

 

แนวคดิการพฒันา

แบบมส่ีวนร่วม 

 



 ๕ 

 เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ร ะ ย ะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุ่ งสู่  “สังคมอยู่เย็น 

เป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ”   ไ ด้ กําหนดยุทธศาสตร์ 

การพฒันาประเทศ ๕ ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ ังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐาน 

ท่ีมัน่คงของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุและยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง 

ความมัน่คงของฐานทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยทุธศาสตร์การเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ 

 กลา่วโดยสรุป ผลจากการพฒันาท่ีไม่สมดลุ

เนือ่งจากการพัฒนาทีเ่น้นความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ทําให้ประเทศไทยต้อง

ปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์การพฒันา โดยแผนพฒันาฯ 

ฉบับท่ี ๑๐ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่มีความชัดเจน 

ทัง้ในมิติด้านแนวคิดพืน้ฐาน และแนวทางการปฏิบติั

เ พ่ือความสมดุล  และยัง่ยืน  โดยภาพรวมของ

กระบวนทัศน์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ สามารถสรุปได้ดงัแผนภาพท่ี ๒ 

 

 

แผนภาพที่ ๒

 

  กระบวนทศัน์การพฒันาตามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๐ 

คนเป็นศูนย์กลาง บนพืน้ฐานของการพัฒนาที่ ย่ังยืน และดุลยภาพเชิงพลวัตร 

พอประมาณ 

มีเหตุผล  
ความรอบรู้ คุณธรรม ความเพียร 

ดุลยภาพจิตใจ-วตัถ ุ

คน / สังคม 

ดุลยภาพภายใน 

ชนบท-เมือง 

ชุมชน 

ดุลยภาพภายใต้

โลกาภิวตัน์ 

การจดัการความเส่ียง/

ภูมิคุม้กนั 

เศรษฐกจิ 

ดุลยภาพภายใน 

อนุรักษ-์ใชป้ระโยชน์ 
ทรัพยากรฯ 

เพ่ิมอาํนาจแก่ประชาชน 

แขง่ขนั-กระจายประโยชน์ 

อยา่งเป็นธรรม 
ธรรมาภบิาล 

• การพ่ึงตนเอง 

• การปรับตวั  

รู้เท่าทนัโลก 

• การสร้าง

ภูมิคุม้กนั 

แก่ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม 

และประเทศ 

มุ่งสู่ “สังคม 

  อยู่เยน็เป็นสุข

ร่วมกนั” 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม

แห่งภมิปัญญาและการเรียนร้ 

 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 
 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน 
 

การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

และการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ

 
 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการประเทศ 
 



 ๖ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยน

กระบวนทศัน์การพฒันามาสูก่ารพฒันาท่ีสมดุลและ

ยั่งยืนแล้ว แต่สิง่ที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ประเทศ

ไทยสามารถขับเคลื่อนแนวทางการพฒันาดังกลา่ว 

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

ห า ก ไ ม่ มี ก า ร ขับ เ ค ลื ่อ น สู ก่ า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพย่อมไม่สามารถพัฒนาประเทศไทย 

สู่ความสมดุลและยัง่ยืน และประเทศไทยย่อมไม่

สามารถแก้ไขปัญหาที เ่ กิดจากผลการพัฒนา 

ท่ีไม่สมดลุได้ 
 

บทวเิคราะห์ : ปัญหาและอุปสรรคในการ

พฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื 

 ปัจจุบันประเทศไทยใช้แนวทางการพฒันา 

ท่ีมุ่งสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยแนวทางดังกล่าว

สะท้อนให้เห็น  ในกระบวนทัศน์การพัฒนาของ

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ซึง่เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

อยา่งไรก็ตาม ประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ การพฒันา

ตามแนวทางดังกล่าวประสบความสําเร็จมากน้อย

เพียงใด อะไรคือปัจจัยสนับสนุนความสําเร็จ และ

อะไรคือปัญหาอุปสรรคในการพฒันา การวิเคราะห์

ถึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้สามารถวางแผนและ 

ปรับวิธีการดําเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

นําไปสูผ่ลของการพัฒนาที ่สมดุลและยัง่ยืนได้ 

อย่างเป็นรูปธรรม  โดยจากการวิเคราะห์สามารถ

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 

สูค่วามสมดลุและยัง่ยืน ดงันี ้

 ๑.  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐ ไม่ใช่แผน

ยุทธศาสตร์หลักฉบับเดียวที่ใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาประเทศ  ผลจากการศึกษาของสถาบนั

สิง่แวดล้อมไทยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) 

(๒๕๕๑)  พบว่า  หน่วยงานระดับกระทรวงที ่มี

บทบาทสําคญัในการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ

ใช้แผนหรือนโยบายระดับชาติมากกว่า ๑ แผน 

(เช่น รัฐธรรมนูญ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบข้าราชการไทย) เป็นกรอบในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนอื่น ๆ 

ของกระทรวง ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐  จึงเป็น

เพียงแผนหนึ ่งที ่กระทรวงอาจจะเลือกนํามาใช้ 

หรือไม่ใช้ก็ได้ 

  นอกจากนี ้กระทรวงจําเป็นต้องให้

ความสําคญักับแผนบางแผนมากกว่าแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี ๑๐ เน่ืองจากมีกฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดไว้ 

เชน่ ในกรณีการบริหารราชการแผน่ดินในภาวะการณ์

ปกติ รัฐธรรมนญูกําหนดให้กระทรวงต้องจัดทําแผน

กลยุทธ์ของกระทรวงที่เชื่อมโยงกับแผนการบริหาร

ราชการแผ่น ดิน  ห รือ การ ต้อ งยึดยุทธศาสต ร์ 

การจัดสรรงบประมาณเป็นหลกัในการจัดทําคําขอ

งบประมาณ เ พื ่อการปฏิบัติราชการในแต่ละ

ปีงบประมาณ เป็นต้น ดังนัน้หากแผนทีก่ระทรวง 

ให้ความสาํคญัมีสาระท่ีขดักบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

กระทรวงยอ่มไม่สามารถดําเนินการพฒันาตามแนวทาง

ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ ได้  

 ๒. ในการพัฒนาประเทศอย่างมีศักยภาพ

จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน 

ในเชิงยุทธศาสตร์  ซึง่เป็นการดําเนินการเชิงรุก 

หรือการพฒันาท่ีเน้นการริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ แผนพฒันาฯ 

ฉบับท่ี ๑๐  ให้ความสําคัญกับงานยุทธศาสตร์ 

หรือภารกิจเชิงรุก  แต่ในสถานการณ์จริงมีข้อจํากัด

ด้านงบประมาณ  คือ งบประมาณของประเทศ 

ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับงานประจํา และไม่ค่อยมี

งบประมาณสําหรับงานยุทธศาสตร์เชิงรุก  ทําให้ 

การดําเนินงานเชิงรุกมีอุปสรรค กลา่วคือ มีปัญหา

ระหวา่งเงินกบัประเภทของงาน 



 ๗ 
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 ๓.  ประชาชนไทยยังไม่เข้าใจสาระสาํคัญ

ที่ แ ท้ จ ริ งของป รัชญาเศรษฐ กิจพอเพี ยง 

การพัฒนาที่ สมดุล และการพัฒนาที่ ย่ัง ยืน 

โดยคิดวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัตนเอง ไม่เข้าใจว่าจะ

นําหลกัการ/แนวคิดดงักลา่วมาปรับใช้ได้อย่างไรใน

ชีวิตประจําวนั และการปฏิบติัตามหลกัการ/แนวคิด

ดงักลา่วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และสงัคมได้อยา่งไร  

 ๔.  ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเล่ียง

ผลกระทบที่ เกิดจากทุนนิยมเสรีภายใต้กระแส

โลกาภวิัตน์ ตวัอย่างท่ีสําคญั ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหา

เศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ประเทศไทย  

ทําให้เกิดปัญหาในภาคเศรษฐกิจของประเทศ เช่น 

การสง่ออกลดลง  การเลกิจ้างงาน  ปัญหาสภาพคลอ่ง

ทางการเงิน เป็นต้น เม่ือเกิดปัญหาในภาคเศรษฐกิจ 

รัฐ จ ะ ใ ห้ คว าม สํา คัญ กับก าร แ ก้ ไข ปัญ หา ใ น 

ภาคเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้เกิดปรากฏการณ์ 

ก า ร พั ฒ น า ที ่เ น้ น ภ า ค เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป็ น ห ลั ก 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการที่สงัคมไทย

ขาดความเข้มแข็งในการพึง่พาตนเอง  ทําให้ 

ไม่สามารถหลดุพ้นจากกรอบการพฒันาท่ีไม่สมดลุ 

 

ข้อเสนอแนะ : แนวทางในการพัฒนา

ประเทศไทยสู่ความสมดุลและยัง่ยนื 

 ๑.   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑.๑  รัฐบาลต้องมีความมุ่ งมั น่และ 

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประ เทศโดยใ ช้ 

แนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

โดยรัฐต้องเป็นเจ้าภาพสนับสนุนให้เกิดการนํา

นโยบาย หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืนไปปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสงัคมอย่างเป็น

รูปธรรม 

  ๑.๒ หนว่ยงานระดบับน ได้แก่ รัฐบาล 

สศช.   สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ 

ต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกัน  เก่ียวกับ 

การจัดทําแผน/นโยบายระดบัชาติท่ีมีความเชื่อมโยง 

สอดคล้องกัน ตลอดจนมีการวางระบบการติดตาม

ประเมินผลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั  ซึ่งจะช่วย

ลดภาระของกระทรวงในการแปลงแผน/นโยบาย

ระดับชาติทีมี่มากกว่า ๑ แผน และยังช่วยให้เกิด 

การใช้ประโยชน์แผน/นโยบายระดับชาติที่เกิดจาก

การมีสว่นร่วมของทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  ๑.๓  ส ศ ช .  ใ น ฐ า น ะ ผู ้จ ั ดทํ า แ ผ น

ยุทธศาสตร์ชา ติควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 

ในสังคมไทยตระหนัก และเห็นความสําคัญของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ ในฐานะแผนยุทธศาสตร์

ชาติที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสู ่

ความส มดุลแล ะ ยั ง่ ยื น   โดย เฉพาะ อ ย่า งยิ่ ง 

การผลักดันให้หน่วยงานระดับบน เช่น รัฐบาล 

สาํนกังาน ก.พ.ร. และสาํนกังบประมาณ  นําแผนพฒันาฯ 

ฉบับท่ี ๑๐ ไปใช้เป็นส่วนหนึ ่งในการจัดทําแผน/

นโยบายระดบัชาติ อนัจะเป็นแนวทางสนบัสนนุให้เกิด 



 ๘ 

การนําหลกัการ/แนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ 

ไปใช้อยา่งเป็นรูปธรรมผ่านแผน/นโยบายระดบัชาติ

อ่ืน ๆ ได้มากขึน้ 
  ๑.๔  รัฐบาลควรประสานความร่วมมือ

กับสํานกังบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การจัดสรรงบประมาณที ่เ กี ่ยว ข้องกับภารกิจ 

เชิงยุทธศาสตร์ โดยสนับสนุนให้เกิดการปฏิบติังาน 

ในเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึน้ ภาครัฐต้องสนับสนุน 

ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงาน 

เ ชิงยุทธศาสตร์ในฐานะที ่เ ป็นเครื่องมือสําคัญ 

ในการพัฒนาประเทศ โดยวิธีการดังกล่าวจะช่วย

สนบัสนนุให้เกิดการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันา 

สูค่วามสมดุลและยัง่ย ืน เช ่น ย ุทธศาสตร์ของ

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ สูก่ารปฏิบติัมากขึน้ 

 ๒. ส่งเสริมให้มกีารนาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของ

ประชาชน คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง (๒๕๔๖ : ๑๓) เสนอแนวทางในการขบัเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบติั ดงันี ้

  ๒.๑ การรณรงค์ส ร้างความเ ข้าใจ 

ที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้

ประชาชนทกุภาคสว่น และทุกระดบัเกิดความเข้าใจ 

และสนใจที ่จะ เ รียน รู้แนวทางการปฏิบัติตาม

หลกัการดงักลา่ว 

  ๒.๒  พัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของปรัชญา

เศ ร ษฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  เ ช่ น  ก าร พัฒน า ที ส่ ม ดุล 

การพัฒนาที ่ยั ง่ยื น  แนว คิดคนเป็นศูนย์กลาง 

การพัฒนา ให้เกิดขึน้ในทุกระดับของสังคมไทย  

ตัง้แต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึง

ระดบัประเทศ 

  ๒.๓  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมในรูปแบบที่หลากหลายและ

ครอบคลมุองค์ความรู้สาขาต่างๆ เพือ่ให้ประชาชน

ทุกภาคส่วนและทุกระดับเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในลักษณะ 

ทีส่อดคล้องกับบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละบุคคล 

ให้เกิดผลในทางปฏิบติัได้อยา่งเหมาะสม 

  ๒.๔  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และ

สร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแกนหลกัในการขบัเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติในวงกว้าง 

และสามารถนําหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 

ในทกุภาคสว่นของสงัคม  

 ๓.   สนับสนุนให้เกิดการพฒันาทรัพยากร 

มนุษย์อย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการพัฒนา

ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากมนุษย์เป็น

ทรัพยากรที ่มีบทบาทสําคัญในการสร้างสังคม 

สูค่วามสมดุลและยัง่ยืน ระบบการศึกษาของ

ประเทศไทยต้องอบรมขัดเกลาให้ผู้ เรียนมีความรู้  

ความสามารถ ทัง้ในด้านวิชาการ  จริยธรรม  ศีลธรรม  

การเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม สามารถบริหารจดัการ

ตนเองและสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้สกึเป็นทุกข์

เป็นร้อนกับปัญหาของสงัคม และต้องการร่วมสร้าง

สงัคมท่ีดใีห้เกิดขึน้และดํารงอยูต่อ่ไปในอนาคต   

 ๔.  เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม 

โดยให้ความสําคัญกับการจัดแบ่งบทบาทหลัก 

ทีช่ัดเจนของภาคสว่นต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคชุมชนเพือ่สามารถ

ดําเนินภารกิจร่วมมือสนบัสนนุซึ่งกันและกันได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

 ๕.  ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่ อ

สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่สมดุลและย่ังยืน ให้เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยมีกฎหมายท่ีทนัสมยัและครอบคลมุ



 ๙ 

ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทาง

กฎหมายให้มีความรู้  ความสามารถทันต่อการ

เปลีย่นแปลงของสงัคม 

 ๖. สนับสนุนให้ เก ิดการศ ึกษาว ิจ ัย

เก่ียวกับการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน นําไปสู่

ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร พัฒ น า แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ที มี่ 

ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถติดตามประเมินผล 

การพัฒนา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม

กบัการพฒันาประเทศในอนาคต 
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พอเพียง. ๒๕๔๖. การสร้างขบวนการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ. 
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 สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย. ๒๕๕๑. รายงาน

การศกึษาขัน้กลาง โครงการจัดทาํดัชนีชีว้ัดการ

ติดตามประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐.  เสนอต่อ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหง่ชาติ วนัท่ี ๒๗ มิถนุายน ๒๕๕๑. 

 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 

๒๕๕๑ .  เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุล 

ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การท่องเที่ยว 

และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆ. เอกสาร

ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวิจัย

เชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจสมดุลใหม่  วันท่ี ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ 

สงัคมแหง่ชาติ ชัน้ ๒๗ อาคารพญาไทยพลาซา่. 
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 สาํนกังานคณะกรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ. ๒๕๔๘. แนวคิดและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๐. เอกสารประกอบการสมัมนาระดมความคิดเห็น 

ระดบัภาคของ สศช. 

 สาํนกังานคณะกรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ. ๒๕๔๘. กรอบแนวคิดและ

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐.

เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนพัฒนาฯ 

ฉบับ ท่ี  ๑ ๐  วัน จัน ท ร์ ที ่ ๑๗  ตุลา ค ม  ๒ ๕ ๔ ๘  

ณ  ห้องประชุมประชาสงัคม อาคาร ๔ สศช. 

 สาํนกังานคณะกรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ. ๒๕๔๙. ร่างแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่  ๑๐ .  เอกสารประกอบการประชุมการ

นํ า เ ส น อ ร่ า ง แ ผ น พัฒ น า ฯ  ฉ บับ ท่ี  ๑ ๐  วัน ท่ี 

๒๑ สงิหาคม ๒๕๔๙. 

 สาํนกังานคณะกรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ. ๒๕๕๐.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐ .   กรุงเทพฯ . 

สาํนกัพิมพ์สตูรไพศาล. 
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