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บทคดัย่อ  
อนาคตโลกจะประสบกบัปัญหาและวิกฤติต่างๆมากมาย ไดแ้ก่  การเพิ่มข้ึนของประชากร

โลก  การเพิ่มข้ึนของชนชั้นกลาง   การสร้างวฒันธรรมลทัธิทุนนิยมและลทัธิบริโภคนิยม  ความเป็น
เมืองเพิ่มมากข้ึน  การขาดแคลนอาหารและพลงังาน  ความเป็นยุคแห่งการบูรณาการทางนวตักรรม  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็ประสบกบัปัญหา
และวิกฤติ  ไดแ้ก่  การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  ไม่สามารถขบัเคล่ือนการบริหารจดัการประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเมืองขาดเสถียรภาพ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเกิดข้ึนทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการและ
ภาคเอกชน  ค่านิยมท่ีดีงามของสังคมไทยเส่ือมถอยรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยมาก
ข้ึน ทั้งในภาคประชาชนและภาคการผลิต 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวของโลกและของประเทศไทย  จ  าเป็นอยา่งยิ่งประเทศไทยจะตอ้งมี
การเตรียมตวัหรือเตรียมความพร้อมในการท่ีจะวางแผนพฒันาประเทศหรือจดัท ายุทธศาสตร์ 
การพฒันาประเทศให้สอดคล้องกับปัญหาและวิกฤติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ประเทศตอ้งประสบกบัปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจดงัเช่นเคยประสบมาในปี พ.ศ.2540  ซ่ึงในการ
เตรียมตวัหรือเตรียมความพร้อมดา้นยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาประเทศส าหรับอนาคตให้มีความ
มัน่คงและย ัง่ยืนนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีหลกัการหรือปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึง  ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญั
และน่าจะมีความเหมาะสมส าหรับการพฒันาประเทศไทยคือการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ส าหรับเป็นแนวทางหรือก ากบัการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ท่ีจะก าหนดข้ึน
ส าหรับการพฒันาประเทศในอนาคตเน่ืองจากหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจะน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการก ากบัการพฒันาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาท่ีประกอบดว้ย ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  ภายใตเ้ง่ือนไข 
ความรู้  และคุณธรรม การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการพฒันาประเทศให้มี
ภูมิคุม้กนัและรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกและของประเทศดงักล่าว ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 78 ไดบ้ญัญติัให้รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่คงของ
ประเทศอย่างย ัง่ยืน  โดยตอ้งด าเนินการพฒันาประเทศตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคญั 

 ค าส าคญั :  การพฒันาประเทศ  ยทุธศาสตร์  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



Foreword 
 

The world of the future will face many challenges whether it is overpopulation, 

urbanisation, depletion of natural resources, side effects of capitalism, concentration of 

innovative production or global warming.  At the same time, Thailand also has her own 

issues, which may derail her from achieving growth.  This encompasses inefficient 

governance in the public sector, political instability, weak business fundamentals to allow 

sustainable growth as well as widespread corruption.  Not to mention, some pressing 

concerns such as lack of respect for Thai traditions among the youngers and lavish 

spending, often times, beyond means both among consumers and businesses.   

 

They are these challenges that must be met for Thailand to remain competitive in the 

region, least the global stage and avoid the repeat of economic crisis such as the one in 

1997.  And though one remedy cannot offer fix-all, the philosophy of sufficiency 

economy may serve as a strong foundation.  The principles of frugality and self-

awareness reinforced with knowledge and morality should offer a balanced approach to 

combat the many problems Thailand faces and move the country forward.  This is in 

accordance with the Constitution of 2007 article 78, which states that the government’s 

policy must strive to sustainably improve the well being of the country’s economy and 

society while at the same time, safeguarding Thailand against any instability.  Upholding 

this philosophy may not be easy because of the many factors which may distract the 

country to go off course, but it is one that any government should aim to do for the 

greater good of the whole country.     

 

 

Keywords: National Development; Strategy; Sufficiency Economy Philosophy 
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ค าน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2550 ในหมวด 3 ไดมี้บทบญัญติั

ไวเ้ก่ียวกบั  “การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”  โดยมาตรา 26  บญัญติัไวว้่า  

“การใชอ้ านาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร “ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและ

เสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี”  และหมวด  5  ได้มีบทบญัญติัไวเ้ก่ียวกับ 

“แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”  ซ่ึงในส่วนท่ี 3 ท่ีว่าด้วย  แนวนโยบายดา้นการบริหาร

ราชการแผน่ดิน  ในมาตรา 78 ไดบ้ญัญติัไวว้า่  “  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้น

การบริหารราชการแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี1  บริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปเพื่อการพฒันา

สังคม เศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศอย่างย ัง่ยืน โดยตอ้งส่งเสริมการด าเนินการ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็น

ส าคัญ”  จากบทบญัญติัดังกล่าวในรัฐธรรมนูญผูเ้ขียนบทความวิชาการฉบบัน้ีเห็นว่า   

รัฐในปัจจุบนัยงัมิได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัไวอ้ย่างแท้จริงในการบริหาร

ราชการแผ่นดินตาม  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซ่ึงถือเป็นการไม่คุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนท่ีจะไดรั้บจากรัฐ  เน่ืองจากประชาชนมีสิทธิท่ีจะได้รับประโยชน์

จากการท่ีรัฐ ด าเนินการตามแนวโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินหรือการบริหาร

ประเทศด้วยการบริหารจัดการท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานในสังคมท่ามกลางกระแสการ

เปล่ียนแปลงอย่างมากและรวดเร็วของโลกและของประเทศโดยอาศยัการด าเนินการตาม

                                                           

1
 ศาสตราจารยศ์าสตราจารย ์สุรเกียรติ  เสถียรไทย. (2556). ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา
วิช าการประจ า ปี  พ .ศ.  2556  ของสภาที่ ปรึกษาฯ .  โรงแรมมิราเ คิล แกรนด ์ 
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร  
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงไดจ้ดัท าบทความวิชาการเร่ือง  “เศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการพฒันาประเทศข้ึนซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับรัฐหรือผูบ้ริหารท่ีจะน าไปเป็นแนวทาง

ส าหรับด าเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

คุม้ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัไว ้
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กระแสการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของโลกและประเทศไทย 

1. กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของโลก 

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกมุ่งสู่การแข่งขนัทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นท่ีนานา

ประเทศใหค้วามส าคญั  ส่งผลใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน  มีการขยายตวัของระบบ

ทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมไปทัว่โลก  อนัจะน าไปสู่แนวโน้มการเปล่ียนแปลง และปัญหา 

ท่ีส าคญัระดบัโลก1  ดว้ยสาเหตุต่างๆ  สรุปไดด้งัน้ี  

- กระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization)  ซ่ึงจะท าให้การเปล่ียนแปลงสังคมโลก

เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นสากลมากข้ึน โดยจะมีการขยายอารยธรรมสากล (Universalization)   

มีการเพิ่มข้ึนของปฏิสัมพันธ์ และความเป็นนานาชาติ  โดยจะมีการปฏิวติัทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิธีการผลิต การคา้ การลงทุนขา้มพรมแดน และมีแนวโน้มพฒันาไปสู่มาตรฐานของ

ประเทศตะวนัตก การเมืองและสังคมก็จะเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน  การเคารพสิทธิมนุษยชน  และ

การยอมรับระบบการคา้แบบเสรี  การขยายตวัทางการคา้และการลงทุนโดยบริษทัขา้มชาติจะแพร่

ขยายไปทัว่โลก  ท าให้เกิดลทัธิบริโภคนิยมในทุกประเทศ  จะมีการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง 

ในการผลิตและบริโภคเกินความจ าเป็น  เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทุกประเทศ  รวมทั้งจะท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้า  (Inequality) ดา้นรายได ้ โอกาสและการเขา้ถึง

ทรัพยากร  ความเหล่ือมล ้าดา้นการบริโภค (Consumption) และความอยูดี่มีสุขโดยทัว่ไป (General 

Well-being) ซ่ึงความเหล่ือมล ้าในดา้นการบริโภคและความอยูดี่มีสุขนั้น  หลายประเทศยงัละเลย

ท่ีจะใหค้วามส าคญั2 

- การเพิ่มขึน้ของประชากรโลก (Overpopulation)  ซ่ึงจะท าให้เกิดการบริโภค

และ การใช้ทรัพยากรมากเกินกวา่ท่ีโลกจะรองรับได ้ ซ่ึงตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18  Thomas Malthus  

ได้คาดการณ์การเติบโตของประชากรท่ีจะท าให้เกิดความอดอยากและการใช้ทรัพยากรเกินกว่า 

ท่ีโลกจะมีให้ได้ซ่ึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าวได้ปรากฏชัดเจนข้ึนอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน

                                                           
2
 John, Balysis; Smith, Steve and Owens, Patricia. (2007). The Globalization of World Politics . 

4thed. Oxford: Oxford University Press, pp.16-17. 
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ประชากรโลกไดเ้พิ่มข้ึนประมาณ 1 พนัลา้นคนทุกๆ 12 ปี  หรือประมาณ 220,000 คนต่อวนั3  

จนกระทัง่นกัวิทยาศาสตร์และนกัอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบางส่วน ไดย้กให้

เป็นหน่ึงในเกา้ของภยัคุกคามท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความล่มสลายของโลก  การเพิ่มข้ึนของประชากร

โลกยงัน าไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมาทัว่โลก เช่น การขาดแคลนน ้ าจืด การขาดแคลนอาหาร  ท าให้

พลงังานจากฟอสซิล (น ้ ามนั แก๊สธรรมชาติ)  ลดนอ้ยลง  การเพิ่มข้ึนของมลพิษทางอากาศ ทางน ้ า  

ดิน  และเสียง ป่าไมแ้ละระบบนิเวศน์ถูกท าลาย  เกิดภาวะโลกร้อน  เกิดการสูญเสียท่ีดินท่ีมีความ 

อุดมสมบูรณ์ ท่ีดินกลายเป็นทะเลทรายเพิ่มข้ึน การสูญพนัธ์ุของพืชและสัตว ์ การเกิดข้ึนของโรค

อุบติัใหม่ อุบติัซ ้ า  ปัญหาดา้นสาธารณสุขต่างๆ  ความขดัแยง้และสงคราม  ซ่ึงจะเป็นปัญหาส าคญั 

ท่ีน าไปสู่การพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื  

- การเพิ่มขึ้นของชนช้ันกลางและการสร้างวัฒนธรรมลัทธิทุนนิยมและลัทธิ

บริโภคนิยม ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีไม่เป็นธรรมชาติส าหรับมนุษย ์แต่ถูกสร้างและพฒันาการข้ึนมา

ภายใตร้ะบบทุนนิยมอยา่งเป็นระบบโดยมีการแสวงหาก าไรเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญั  ส่งเสริมให้เกิด

การผลิตและขายสินคา้เพิ่มมากข้ึน   เน่ืองจากนายทุนตอ้งก าไรเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีแรงงานก็จะ

ได้รับการเพิ่มค่าจ้างและผูบ้ริโภคก็สามารถสะสมทรัพย์สิน ส่ิงของ สินค้าต่างๆ เพิ่มมากข้ึน   

ชีวติจะสะดวกสบายมากข้ึน เกิดชนชั้นกลางเพิ่มข้ึนในหลายประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย  แอฟริกา 

เช่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย เวยีดนาม เป็นตน้  โดยคาดวา่ใน ค.ศ.  2020 

จะมีชนชั้นกลางเพิ่มจ านวนข้ึนมากกว่าหน่ึงพนัล้านคนในอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายได้ของคนกลุ่มน้ีจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อสินค้าและบริการ  และอ านาจซ้ือ   

การเจริญเติบโตของคนชั้นกลางท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ไดส่้งผลกระทบท่ีตามมา คือ การกระจาย

รายไดท่ี้ไม่เป็นธรรม ความเหล่ือมล ้าในสังคม  ซ่ึงน าไปสู่ความไม่เขา้ใจกนั ความขดัแยง้ และความ

รุนแรงในสังคมได้ดงัตวัอย่างท่ีเรียกว่า  “Arab Spring” รวมถึงการเรียกร้องการปกครองท่ีเป็น 

                                                           
3
 Wile, Rob. (2012). MEGATRENDS: The 6 'Gamechangers' That Will Impact The Planet For 

Decades. (Online). Available: http://www.businessinsider.com/megatrends-the-6-gamechangers-

that-will-change-the-world-in-the-next-decades-2012-12?op=1/. (Accessed March 

24, 2013). p.3 
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นิติรัฐและรัฐตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Government Accountability)4  และชาติ

ตะวนัตกก็ไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบัการเติบโตของตลาดการคา้ใหม่ในทวปีเอเชียมากข้ึน5  

- ความเป็นเมือง (Urbanization) เพิ่มมากขึ้น โครงสร้างในสังคมชนบทและ

เมืองไดเ้ปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีเป็นปัจเจกนิยม มีความเห็นแก่ตวัและวตัถุนิยมซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว ในหมู่บา้น และวฒันธรรมดั้งเดิม ซ่ึงในความเป็นสังคมเมือง  จะท า

ให้วิถีชีวิตของประชาชนเปล่ียนไป รูปแบบพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอย  (Spending Patterns) 

พฤติกรรมของประชาชนจะเปล่ียนไปอย่างมากเกิดวฒันธรรมบริโภคนิยม  โดยนายทุนได้

ด าเนินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เคยมองวา่เป็น  “ส่ิงฟุ่มเฟือย”  ให้เป็น “ส่ิงท่ีจ  าเป็น”

ดว้ยมาตรการ 4 ประการ  คือ  การปฏิวติัการตลาดและการโฆษณา การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

สถาบนัทางสังคม การปฏิวติัค่านิยมทางด้านจิตใจและปัญญา  การปรับเปล่ียนพื้นท่ีและชนชั้น 

ผูบ้ริโภคจะมีอ านาจเหนือผูจ้  าหน่าย การออกแบบสินคา้และบริการท่ีสนองตอบตอ้งความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคมากข้ึน รูปแบบการซ้ือ-ขาย และการตลาดจะเปล่ียนไปสู่รูปแบบออนไลน์   เกิดร้าน

สะดวกซ้ือรูปแบบใหม่ หรือห้างสรรพสินคา้เขา้มาแทนท่ี นอกจากน้ี การเป็นสังคมเมืองยงัท าให้

ความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพิ่มสูงข้ึน  

- การขาดแคลนอาหารและพลังงาน  สืบเน่ืองมาจากการเพิ่มของประชากรและ

ความเป็นเมืองเพิ่มมากข้ึน  ท่ีท าให้ชนชั้นกลางเพิ่มข้ึน มีการพฒันาดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  ท าให้

ความต้องการด้านอาหาร และพลังงานเพิ่มข้ึนตามไปด้วยจนเป็นปัญหาท่ีส าคญัในระดับโลก   

โดยประเด็น  “ความมัน่คงทางอาหาร (Food Security)” มีการท าเกษตรแบบพนัธสัญญา  (Contract 

Farming) การไปลงทุนในประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร  ในช่วง ค.ศ. 2010-

2012 มีประชากรโลกเกือบ 870 ลา้นคนท่ีขาดแคลนอาหารเร้ือรัง จ านวนของผูหิ้วโหยในโลกยงัคง

เพิ่มสูงข้ึนเกินกวา่ท่ีจะยอมรับไดแ้ละจากรายงาน Global Agricultural Productivity Report (GAP 

Report) ของ Global Harvest Initiative (GHI) เม่ือ ค.ศ. 2012  พบวา่  ใน ค.ศ. 2050  อาหารจะ

                                                           
4
 Kharas, Homi. (2010). THE EMERGING MIDDLE CLASS IN DEVELOPING 

COUNTRIES. Paris: OECD Development Centre, p.6 
5
  Nezhad, Hameed. (2009). World Energy Scenarios To 2050: Issues And Options. (Online). 

Available: http://www.nezhadpmd.com/worldenergyscenarios.pdf/. (Accessed June 6, 2013). 

P.10 
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ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของมนุษยชาติ ขณะท่ีภาคเกษตรกรรมก็ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การขาดแคลนน ้ าและท่ีดินเพื่อการเกษตร พลงังานส าหรับ

เคร่ืองจกัร/โรงงานทางการเกษตร แรงงาน และปัจจยัการผลิตต่างๆ มีราคาสูงข้ึน รวมถึงความ 

เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่วนความตอ้งการพลงังานนั้นอตัราการขยายตวัของการ

บริโภคพลงังาน (Energy Consumption Growth Rate) ของโลก จะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าใน ค.ศ.2050 

โดยความตอ้งการพลงังานจะเพิ่มมากข้ึนในทุกภาค  ทั้งในปัจจุบนัและในค.ศ. 2050 โดยอตัราการ

บริโภคพลงังานสูงสุดจะอยูใ่นภาคขนส่ง รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม และภาคก่อสร้าง  ในขณะ

ท่ีพลงังานจากฟอสซิลมีอยู่อย่างจ ากดั โดยใน ค.ศ. 2011 ปริมาณน ้ ามนัส ารองท่ีพิสูจน์แล้วของ

น ้ามนัโลกมีทั้งหมด 1,653 พนัลา้นบาร์เรล คาดวา่จะมีเหลือให้ใชอ้ตัราผลิตปัจจุบนัไดอี้กประมาณ 

42 ปี ปริมาณ Uranium ส ารองในโลกจะหมดไปภายในปี ค.ศ. 2042, 2034 และ2029  ถา้อตัราการ

ใชเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 3 ร้อยละ 5 และร้อยละ 8 ต่อปีตามล าดบั ท าใหพ้ลงังานมีราคาสูงและหาไดย้ากข้ึน  

- ความเป็นยุคแห่งการบูรณาการทางนวัตกรรม  นวตักรรมต่างๆ ทั้งทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม ท่ีเกิดข้ึนแล้วและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น SMART 

Clouds Computing โลกเสมือน (Virtual World: Fluid Interfaces and Haptic 

Technology) หุ่นยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โครงข่ายไร้สายอัจฉริยะ (Wireless 

Intelligence) แอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อรองรับการส่ือสารความเร็วสูง (Future Broadband 

Applications) สงครามไซเบอร์ (World War 3: Cyber Warfare) นวตักรรมต่างๆ (Innovative 

Technologies of the Future)6  จะมีการหลอมรวม การบูรณาการเขา้ดว้ยกนัมากข้ึน เกิดส่ือใหม่ 

เกิดโลกท่ีไร้พรมแดนมากข้ึน คนในโลกสามารถเช่ือมโยงกันผ่านเทคโนโลยีได้มากข้ึน เช่น 

เครือข่ายสังคมออนไลน์  มีการติดต่อส่ือสารธุรกรรมทางการเงิน ซ้ือขายสินค้าออนไลน์  

การกระจายของข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อสังคมอย่างรวดเร็ว เกิดการรวมกลุ่มชุมชน  

ภาคประชาสังคม มีการชุมนุมทางการเมืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองหน่ึงในการ

สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ประชากรโลกให้ความส าคญัและใช้ชีวิตอยู่กบัเครือข่าย
                                                           
6
 Frost & Sullivan. (2010). World's Top Global Mega Trends To 2020 and Implications to 

Business, Society and Cultures. (Online). Available: http://www.frost.com/sublib/display-
report.do?id=M65B-01-00-00-00/. (Accessed March 24, 2013). 
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สังคมออนไลน์มากข้ึน เช่น มีสมาชิก  Facebook  จ  านวนประมาณ 1.11 พนัลา้นคน  Youtube   

มีสมาชิกจ านวนประมาณ 1 พนัลา้นคน  และผูเ้ขา้ชมจ านวนประมาณ 4 พนัลา้นคน และมีสมาชิก

เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ อีกจ านวนหลายลา้นคน7  ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  

ธุรกิจ  สังคม และการเมือง  รวมทั้งก่อเกิดเทคโนโลยีในการผลิต การบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

รวมไปถึงนาโนเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม การขนส่ง ก่อสร้าง  การใช้พลังงานเชิงพาณิชย  ์

ขั้นสุดทา้ย)  ไบโอเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสมยัใหม่ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวโน้มท่ีจะด ารงอยูแ่ละ

เกิดข้ึนอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนใน 2 ทศวรรษหนา้  

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  เป็นปัญหาส าคญัของโลก 

ท่ีนกัวิทยาศาสตร์บางส่วนไดย้กให้เป็นหน่ึงในเกา้ของภยัคุกคามท่ีส าคญัท่ีจะน าไปความล่มสลาย

ของโลก8  จากการท่ีมนุษยไ์ดท้  าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม ท าใหมี้การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นจ านวนมากจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ปัจจุบนัมนุษยใ์ช้ทรัพยากรเกินเท่าคร่ึงของทรัพยากรท่ีโลกน้ีมีอยู ่

ถา้มนุษยย์งัใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดบัน้ีต่อไปใน 2 ทศวรรษหน้า  ก็จะเกิด

ปัญหาเร่ืองความขาดแคลน ความอดอยาก  และผลกระทบต่างๆ  ตามมาอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได ้

เช่น การเกิดน ้าท่วมและภยัแลง้ท่ีรุนแรงในบางพื้นท่ี การล่มสลายของระบบนิเวศ  การสูญพนัธ์ุของ

พืชและสัตวช์นิดต่างๆ9  การแพร่กระจายของเช้ือโรคไปทัว่โลก พื้นท่ีต ่ามีความเส่ียงต่อการกดัเซาะ

และถูกน ้าท่วมจากการเพิ่มข้ึนของน ้าทะเล  

จากรายงาน “Turn Down The Heat: Why A 4C Warmer World Must Be 

Avoided”  เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงศึกษาโดยกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์จาก  The Postsdam 

Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics  ไดร้ะบุถึงความเส่ียงท่ีโลก
                                                           
7
 Space.com. (2013). 9 Real Ways the Earth Could End. (Online). Available: http://www.space.com/21381-

top-scientists-world-enders.html?cmpid=514630/. (Accessed June 5, 2013) 
8
 Space.com. (2013). 9 Real Ways the Earth Could End. (Online). Available: http://www.space.com/21381-

top-scientists-world-enders.html?cmpid=514630/. (Accessed June 5, 2013) 
9
  Overpopulation.org. (2013). 9 Real Ways the Earth Could End. (Online). Available: http://www.space.com/21381-

top-scientists-world-enders.html?cmpid=514630/. (Accessed June 5, 2013) 
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จะเผชิญหน้ากบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนถึง 4 องศาเซลเซียส ภายในปี พ.ศ. 2643  ซ่ึงจะเกิดผลกระทบ

ส าคญัต่อโลกและมนุษยชาติ เช่น  ผลกระทบต่อทรัพยากรน ้ า ระดบัน ้ าทะเลจะสูงข้ึน 0.5-1 เมตร 

หรือสูงกว่านั้น จนท่วมเมืองชายฝ่ัง ท่ีราบลุ่มบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าต่างๆ  เกิดภาวะภยัแลง้

รุนแรงและมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอุณหภูมิสูงอย่างรุนแรงในบางพื้นท่ีอาจสูงข้ึนถึง  6 องศา

เซลเซียส อาจเกิดภยัแลง้บ่อยคร้ังวา่เดิมสองเท่า ท าให้พนัธ์ุสัตวล์ดลงราวร้อยละ 40  เกิดผลกระทบ

ต่อความมัน่คงทางอาหารในประเทศท่ีระบบเศรษฐกิจตอ้งพึ่งพาการท าประมงและการเพาะเล้ียง

สัตวน์ ้ า รวมถึงแหล่งปลูกขา้วท่ีส าคญัของโลก ดา้นผลผลิตธัญพืชอาจลดลงต ่าสุดระดบัร้อยละ 5 

และสูงถึงร้อยละ 30 จากผลของคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าเค็มแทรกซึม การเกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึนจากพายหุมุนเขตร้อนท่ีมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรง  ท าใหเ้กิดความสูญเสียจาก

พายุไซโคลนและเฮอริเคน และน ้ าท่วม  ระบบนิเวศทางทะเล จากการท่ีอุณหภูมิน ้ าสูงข้ึน  และน ้ า

ในมหาสมุทรเป็นกรดส่งผลต่อการท าประมง และท าลายแนวปะการังซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของปลา 

โดยเฉพาะสัตวท์ะเลทางเศรษฐกิจ  และผลของอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์10 

2. กระแสการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  และสถานการณ์

จากการพฒันาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองภายในประเทศ  ส่งผลให้ประเทศไทยจะตอ้ง

เผชิญกบัความเส่ียงและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในหลายมิติท่ีส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  ดงัต่อไปน้ี 

- การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการเมืองขาดเสถียรภาพ  ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นปัจจยัส าคญั 
ท่ีส่งผลลบต่อความน่าเช่ือถือของประเทศไทย11  อ  านาจรัฐถูกใชเ้พื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชน  และระหวา่งประชาชนกบัประชาชนในบางพื้นท่ี 
มีช่องวา่งมากข้ึน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้คิดเห็นแต่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในระดบั
                                                           
10 ศริญญา  ทองทบั.  (2556). ตรียมรับมือภยัคุกคามจากโลกร้อน. กรุงเทพธุรกิจ GREENIREPORT, หนา้ 2. 
11

 ส านกับริหารหน้ีสาธารณะ. (2555). แถลงข่าวการประกาศผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ
ไทย  โดยบริษัท Standard and Poor’s. (ระบบออนไลน์ ). แหล่ งท่ี มา 
http://www.pdmo.go.th/upload/reliability_pdf/reli_12122012160349.pdf  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 7 มิถุนายน 2556) 
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นโยบายนอ้ยมาก  เจา้หนา้ท่ีรัฐยอ่หย่อนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือของฝ่ายการเมือง 
การบงัคบัใช้กฎหมายไม่จริงจงั จากการท่ีดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชั่นช้ีให้เห็นว่ายงัคงมีการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  น าไปสู่ความเหล่ือมล ้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม  การเมือง  ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของต่างชาติท่ีมีต่อประเทศไทย  จากดัชนีความเป็นรัฐ 
ท่ีลม้เหลว  (The Failed States Index 2012) พบว่าใน พ.ศ. 2555  ประเทศไทยอยู่ในล าดบัท่ี 84   
จาก 176 มีค่าดัชนีเฉล่ีย 77 จาก 120 คะแนน โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวงั  (Warning)12  
นอกจากน้ี ระบบการบริหารทางเศรษฐกิจ การเมืองและระบบราชการยงัมีลกัษณะรวมศูนย ์ อ านาจ
การบริหารและตดัสินใจอยูใ่นส่วนกลาง เนน้บทบาทภาครัฐเป็นหลกั โดยท่ีระบบราชการอ่อนแอ
และด้อยประสิทธิภาพไม่สามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้
ทนัท่วงที  ไม่สามารถท าหน้าท่ีสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี และเป็นอุปสรรค 
ในการพฒันาภาคธุรกิจ ขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีขีดความสามารถจ ากดั การกระจาย
อ านาจไปสู่ชุมชนและทอ้งถ่ินยงัไม่เกิดผลในทางปฏิบติั ตามหลักการท่ีวางไว ้การบริหารงาน
ภาครัฐท่ีอ่อนแอ 

- โครงสร้างทางเศรษฐกจิไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน  เศรษฐกิจ
ไทยยงัคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินคา้ การลงทุน และการน าเขา้พลงังาน
จากต่างประเทศจ านวนมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัย
แวดลอ้มโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจเร่ิมลดลง  สัดส่วน
การออมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นวา่การออมในประเทศอาจมี
ไม่ เพียงพอต่อความต้องการลงทุนในประเทศในอนาคต สัดส่วนอุปสงค์ในประเทศต่อ 
ภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศลดลง และปัญหาหน้ีสาธารณะท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอาจเป็นตวับัน่ทอน
เสถียรภาพของเศรษฐกิจในอนาคต13  นอกจากน้ี โครงสร้างการผลิตของประเทศยงัขาดความ
สอดคล้องกับภูมิประเทศ ภูมิสังคม  โดยโครงสร้างการผลิตและบริการได้รับเปล่ียนจากการ
ขบัเคล่ือนดว้ยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรมย ังอยู่ในระดับต ่ า 
เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก14  ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศ 
ยงัมีความเหล่ือมล ้า ประชาชนระดบัฐานรากซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเกษตรมีรายไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบั
นอกภาคเกษตร ประสบความยากจนและมีปัญหาหน้ีสินเป็นปัจจยับัน่ทอนความเข้มแข็งของ

                                                           
12

  Fund for Peace. (2013). The Failed States Index 2012. (Online). Available: http://ffp.statesindex.org/rankings-2012-
sortable/. (Accessed June 7, 2013) 

13 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), หนา้ 2. 
14

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), หนา้ 6. 
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เศรษฐกิจไทย การด าเนินนโยบายของรัฐบาลโดยเพิ่มค่าจา้งแรงงาน ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติบ่อยคร้ังท าใหส่้งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการด าเนินนโยบายประชานิยมท่ีขาดความเหมาะสมท าให้ระบบเศรษฐกิจขาดฐานราก 
ในการเติบโตท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

- การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการและ
ภาคเอกชนเป็นปัญหาเร้ือรังมานาน มีแนวโน้มรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  และกดักร่อนการพฒันา
ประเทศอยา่งมาก โดยดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่  (Corruption Perception Index: CPI)  ของ
ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2554  พบว่า คะแนนอยู่ในช่วง 2.79 - 3.50 จาก 10 คะแนนเต็ม  
ต ่ากว่าประเทศเพื่อนบา้น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย  ส่งผลให้หลายภาคส่วนชุมชน รวมกลุ่มต่อตา้น  
แต่เป็นท่ีน่าตกใจว่าเม่ือมีการส ารวจทัศนคติของประชาชนไทยต่อปัญหาการทุจริต  พบว่า 
ประชาชนบางกลุ่มยอมรับไดก้บัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หากท าใหป้ระเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดี
อยู่ดี15  และจากรายงานขององค์กรความโปร่งใสสากล (Transparecy Internationl: TI)16   
เม่ือ พ.ศ. 2555 พบว่า ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น พ.ศ. 2555  ประเทศไทยได้ 37 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน17  อยูอ่นัดบัท่ี 88  แมจ้ะดีข้ึนกว่าปีก่อนหนา้ แต่ยงัคงต ่ากวา่คะแนนเฉล่ีย
ทั้งโลก  ขณะท่ีกลไกการตรวจสอบและป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบยงัไม่สามารถด าเนินงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทนัต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึน หลายฝ่ายยงัขาดจิตส านึกสาธารณะ 
ท่ีจะร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั ประกอบกบัสังคมไทยยงัยึดระบบอุปถัมภ์และค่านิยม 
ยกย่องผูมี้อ  านาจและเงินตรา  ซ่ึงแสวงหาอ านาจและเงินตรามาดว้ยวิธีท่ีไม่ชอบธรรม  ท าให้ยงัมี
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่  ความไวว้างใจและ 
การยอมรับจากประชาชนต่อระบบบริหารงานทั้งของภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน  
ส่งผลใหต้น้ทุนการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึน  

- ค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยเส่ือมถอยอย่างต่อเน่ือง  การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวตัน์มีผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีดีงาม  คนไทยจ านวน
มากย ังขาดความสามารถในการกลั่นกรองและเลือกใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมต่างชาติ 

                                                           
15 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), หนา้ 12. 
16

 Transparecy International. (2012). Corruption Perceptions Index 2012. (Online). Available: 
http://cpi.transparency.org/cpi2012/. (Accessed June 7, 2013). 

17
 ใน ค.ศ. 2012 องค์การความโปร่งใสสากล ได้ปรับฐานคะแนนดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่จากปี
ก่อนหน้าท่ีคะแนนเต็ม 10 มาเป็นคะแนนเต็ม 100 ซ่ึงตัวเลขคะแนนท่ีมาก หมายถึง การมี
ภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ท่ีต ่า ส่วนตวัเลขท่ีต ่า หมายถึง การมีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ท่ีสูง 
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ท่ีหลากหลายเขา้มาพร้อมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือบนัเทิงต่างๆ  ได้อย่างรู้เท่าทนัและ 
มีเหตุผล น าไปสู่การครอบง าทางวฒันธรรมและเร่งพฤติกรรมบริโภคนิยมให้เกิดข้ึนโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม พฤติกรรมของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป
คนไทยใหค้วามส าคญักบัศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมท่ีดีงามลดลง  ทั้งการด ารง
ชีวิตประจ าวนั การใชชี้วิตและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มุ่งหารายไดเ้พื่อสนองความตอ้งการส่วนตน 
การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัลดลง ความมีน ้ าใจไมตรีนอ้ยลง ต่างแก่งแยง่เอารัดเอาเปรียบกนั ท าให้คน
ไทยส่วนใหญ่ขาดความสามคัคี ขาดการเคารพสิทธิผูอ่ื้น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ส่งผลต่อวถีิชีวติคนไทยทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และประเทศ   

- รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย ทั้งในภาคประชาชนและภาคการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้น จากสรุปผลท่ีส าคญัการส ารวจสภาวะทางสังคมและวฒันธรรม พ.ศ. 2554  ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยท่ีมีอายุ 13 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้ยอมรับพฤติกรรมการบริโภค 
ท่ีฟุ่มเฟือยมากข้ึน โดยมีการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย (เช่น การซ้ือของใช้และเส้ือผา้ท่ีมียี่ห้อดงั  และ
รับประทานอาหารแพงๆ)  เพิ่มข้ึนมากกว่า 2 เท่าจากร้อยละ 1.4 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 3.4  
ในปี พ.ศ. 255418  ส่งผลให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้ม
เ ส่ือมโทรมอย่าง รุนแรง   จากการเป ล่ียนแปลงทั้ งในด้านกายภาพ  การใช้ประโยชน์  
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้มความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทวคีวามรุนแรง  โดยเฉพาะการขาดแคลนน ้ า  การใชท้รัพยากร
อยา่งส้ินเปลือง  ไม่คุม้ค่า และปริมาณของเสียเพิ่มข้ึน เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล ชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน ้ า และป่าไม้ เกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
ท่ีรุนแรงบ่อยคร้ัง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม คุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม ความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน  พฤติกรรม
การบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน
ทุกปีตามอตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน  ในขณะเดียวกนัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการ
จดัการอย่างถูกต้องเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีต ่า แมว้่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้รับการจดัสรร
งบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจดัเพิ่มข้ึน  แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี  จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ .ศ. 2555  ของ 
กรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีขยะมูลฝอยท่ีสามารถก าจดัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการประมาณ  
5.83 ลา้นตนั และถูกน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ประมาณ 4.13 ลา้นตนั ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเหลือกวา่ 13 

                                                           
18

 ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2555). อา้งแลว้, หนา้ 15. 
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ลา้นตนั ยงัคงถูกก าจดัทิ้งอย่างไม่ถูกหลกัวิชาการ19  นอกจากน้ี  ปริมาณขยะอนัตรายก็มีแนวโน้ม
เพิ่มมากข้ึนโดยคาดการณ์วา่ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 หากไม่มีการด าเนินการก าจดัขยะอนัตราย
อยา่งถูกตอ้ง  จะมีซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ดงัน้ี โ ทรทศัน์ 
12 ลา้นเคร่ือง  กลอ้งถ่ายภาพ/วีดีโอ 4 ลา้นเคร่ือง อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา 17 ลา้นเคร่ือง 
เคร่ืองพิมพ์/โทรสาร 7 ล้านเคร่ือง โทรศพัท์มือถือ/โทรศพัท์บา้น 48 ลา้นเคร่ือง คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล 11 ลา้นเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ 3 ลา้นเคร่ือง และตูเ้ยน็ 4 ลา้นเคร่ือง20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 กรมควบคุมมลพิษ. (2556). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2555. กรุงเทพฯ:  
กรมควบคุมมลพิษ, หนา้ 3 - 2. 

20
 กรมควบคุมมลพิษ . (2556). โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินปริมาณซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษ. (ระบบออนไลน์). แหล่งท่ีมา 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071901/. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 
14 มิถุนายน 2556) 
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ระบบเศรษฐกจิและการเมืองไทย 
1. ระบบเศรษฐกจิไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ีสนบัสนุนการประกอบ
ธุรกิจของเอกชนมาโดยตลอด แมว้่าในบางช่วงเวลาในสมยัของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม   
จะไดห้นัมาเนน้บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจก็ตาม อย่างไรก็ตาม หลงัปี พ.ศ. 2501 รัฐบาลไดห้นัมา
เนน้บทบาทเศรษฐกิจของเอกชนมากข้ึน พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือการประกอบธุรกิจของเอกชน
ในดา้นต่างๆ  อาทิเช่น  การประกาศใช้กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน  โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผูท่ี้
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล  ในขณะเดียวกนันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ได้ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้จ  ากดับทบาทการของธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจมิให้แข่งขนักบัเอกชน  นอกจากประเทศไทยไดใ้ช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแลว้  
ยงัเป็นประเทศท่ีเปิดกวา้งในทางเศรษฐกิจท าการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศอยา่งเสรี เปิดโอกาส
และชกัชวนให้ต่างประเทศเขา้มาลงทุนและประกอบการคา้ในประเทศไทย  การใช้นโยบาย
เศรษฐกิจแบบเปิดกวา้งท าให้ระบบเศรษฐกิจไทยผกูพนักบัระบบเศรษฐกิจโลกอยา่งลึกซ้ึง  ทั้งทาง
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ในปัจจุบนัมูลค่าการคา้ต่างประเทศเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติแลว้ 
ตกประมาณร้อยละ 50  ซ่ึงหมายความว่าประมาณคร่ึงหน่ึงของการประกอบการทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะเก่ียวพนักบัเศรษฐกิจต่างประเทศโดยตรง  ดงันั้น  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของโลกจึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทยไดโ้ดยง่ายการใชน้โยบาย
เศรษฐกิจแบบเปิดกวา้ง นอกจากจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดเ้ร็วแลว้ ยงัท าให้กลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ขยายตวัเติบใหญ่ และมีบทบาทอิทธิพลในทางเศรษฐกิจมากข้ึน ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญั 
ของการขยายตวัของกลุ่มธุรกิจผกูขาด เม่ือกลุ่มธุรกิจขยายใหญ่ และระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโต 
มีความซบัซอ้นมากข้ึน การก ากบัและการควบคุมธุรกิจของรัฐบาลก็มีปัญหามากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ระบบราชการมิได้รับการพฒันาให้ทนักับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  ท าให้ไม่ทนัต่อ 
การพฒันาการของธุรกิจเอกชน  จึงท าให้การควบคุมหรือการก ากบัการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ไม่ไดผ้ล  และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของเอกชน  ปัญหาดงักล่าวไดท้  าให้รัฐบาลหนัมา
แกปั้ญหาดว้ยการควบคุมธุรกิจเอกชนนอ้ยลง และหนัมาแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่มากข้ึน อาทิเช่น ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแกปั้ญหา
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีช่ือยอ่วา่ (กรอ.)  ทั้งในประเทศและระดบัภูมิภาค นโยบายการแกปั้ญหา
เศรษฐกิจดงักล่าวแมจ้ะมีผลดีท่ีช่วยใหแ้กปั้ญหาอุปสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจไดบ้า้งก็ตาม แต่ก็
เป็นนโยบายท่ีลดบทบาทของระบบราชการและเพิ่มบทบาทอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจในระดบัต่างๆ มากข้ึน 
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการขยายอิทธิพลของกลุ่มผูกขาดในทางเศรษฐกิจ  ตอ้งยอมรับโดยแทว้่า  
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การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจท่ีไดเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองนั้น ไดมี้
ผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างทางการเมืองดว้ย กล่าวคือ  ระบบการเมืองจ าเป็นตอ้งเปิดกวา้ง เพื่อให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นตน้
มา  การเมืองในระบบแบบเปิดกวา้งน้ีไดท้  าให้กลุ่มธุรกิจเขา้มามีบทบาททางการเมืองโดยตรงมาก
ข้ึนอยา่งไรก็ตาม ในแง่นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย ควรยึดมัน่ในหลกัการเศรษฐกิจเสรีท่ี
ตอ้งระมดัระวงัและเข้าใจระดับของการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของไทย คือระบบ
เศรษฐกิจของไทยขยายตวัอยา่งรวดเร็วและผกูผนักบัระบบเศรษฐกิจโลกมากข้ึน มีการผลิตทางดา้น
อุตสาหกรรมมากข้ึนตามล าดับมีการขยายการเปิดประเทศซ่ึงท าให้มีการเปล่ียนสินค้ากับ
ต่างประเทศน าไปสู่การน าเขา้สินคา้และวตัถุดิบมีการขยายการเปิดมากข้ึน  นอกจากนั้นเงินและ
ระบบการเงินก็ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ในขณะเดียวกนัการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรอย่างรวดเร็ว และการพฒันาชุมชนเมือง มีผลให้ประชาชนต่ืนตวัต่อความเจริญทางดา้น
วตัถุและตอ้งการสินคา้บริการต่างๆ เพิ่มข้ึน  และการท่ีประเทศไทยมีนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเน้น
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เปิดกวา้งให้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเสรี  มีการ
สนบัสนุนธุรกิจเอกชน  ท าให้กลุ่มธุรกิจขยายตวัเจริญเติบโตและมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน 
ในขณะท่ีระบบราชการยงัอ่อนแอ  รัฐบาลอาจตอ้งประสบปัญหาการก ากบัและการควบคุมธุรกิจ 
ดงันั้น รัฐบาลตอ้งควบคุมองค์ประกอบและกลไกของระบบการเมืองเพื่อท าให้การเมืองน่ิงและ 
มุ่งแกปั้ญหาดา้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  เพราะขณะน้ีไม่วา่โครงสร้างทางสังคมและอ านาจ
การต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีอยู ่ อาทิเช่น กลุ่มศกัดินา  กลุ่มทหารขา้ราชการ  กลุ่มพ่อคา้ 
นกัธุรกิจ กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานและประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงต่างมีอ านาจการต่อรองแตกต่าง
กนัออกไป แต่กลุ่มต่างๆเหล่าน้ีก็จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและการท างาน
ของรัฐบาลในอนัท่ีจะตอบสนองผลประโยชน์ของตน   องค์กรนิติบญัญติั บริหารและตุลาการ  
กลุ่มอิทธิพลท่ีมีบทบาทในการควบคุมองค์กรต่างๆ เหล่าน้ีก็จะสามารถใช้อ านาจในการก าหนด
นโยบายและการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ในกลุ่มของตน  และสุดทา้ยผลกระทบจากการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล  ซ่ึงยอ่มจะตกแก่ประชาชนทัว่ไป คือประชาชนทุกคน
ต่างตอ้งการส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน คือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การกินดีอยูดี่และการมีสิทธิ
เสรีภาพดว้ยกนัทั้งนั้น แต่ก็เป็นเร่ืองยากท่ีประชาชนกลุ่มต่างๆ  จะไดรั้บผลประโยชน์จากการ
ด าเนินนโยบายและการบริหารประเทศของรัฐบาลอยา่งเท่าเทียมกนั21      
                                                           
21

 ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ระบบเศรษฐกิจม่ีประเภท อะไรบ้าง 
ประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบไหน เพราะอะไร (ระบบออนไลน์)  เข้าถึงได้จาก :   
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6ff62b06908ead06 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล:10 กรกฎาคม 2013) 
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2. ระบบการเมืองไทย 

ระบบการเมืองไทยในปัจจุบนั อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขแบบรัฐสภา  และนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้ารัฐบาล  ฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร
ถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากอีกสองฝ่ายท่ีเหลือ 

ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแห่งอ านาจ ฝ่ายนิติบญัญติัของไทยอยูใ่นระบบ
สภาคู่ แบ่งออกเป็นวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร  ฝ่ายตุลาการ มีศาลเป็นองคก์รบริหารอ านาจ เป็น
องค์กรท่ีมีอ านาจพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายไทย ส่วนใหญ่ 
ประเทศไทยมีระบบพรรคการเมืองอยูใ่นระบบหลายพรรค กล่าวคือ ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถ
จดัตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดอ้ยา่งเด็ดขาด จึงตอ้งจดัตั้ง "รัฐบาลผสม"  ปกครองประเทศ22 ระบบการ
เมืองไทยเป็นรัฐสภา คือ ให้รัฐสภา (ฝ่ายนิติบญัญติั)  กบัคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)  มีความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ด โดยให้รัฐสภามีฐานะและอ านาจ  ความส าคญัเหนือกวา่คณะรัฐมนตรี คือ รัฐมนตรีจะเขา้
ด ารงต าแหน่งได้ก็ต่อเม่ือได้รับความไวว้างใจจากรัฐสภา รัฐสภามีอ านาจควบคุมการบริหาร
ราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะยุบสภาไดใ้นกรณีท่ีรัฐสภาไม่รับรองนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลแพค้ะแนนเสียงในการลงมติรับรองร่างพระราชบญัญติัส าคญัท่ีเสนอ
โดยรัฐบาล  ฝ่ายนิติบญัญติั คือ รัฐสภา กบัฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี จะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ด23 

 

 

 

                                                           
22 การเมืองไทย (ระบบออนไลน์)  แหล่งท่ีมา  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%
B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%
A2 (วนัท่ีคน้ขอ้มูล:10 กรกฎาคม 2013) 

23
 การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบนั  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
สังคมศึกษา 2  MSHS 002( Humanities and Social Studies II ) (ระบบออนไลน์)  เขา้ถึงไดจ้าก : 
www.mwit.ac.th/~keng/lesson05/6.doc (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 10 กรกฎาคม 2013) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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การพฒันาประเทศไทย  

1. รูปแบบการพฒันาประเทศไทย  

ประเทศเร่ิมใชแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 (2504-2509) เป็นเคร่ืองมือน าทางในการพฒันา
ประเทศเป็นตน้มาจนปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (2555-2559)  นบัตั้งแต่แผนฯ 
ฉบบัท่ี 8 (2540-2544) เป็นตน้มา สภาพฒัน์ไดมี้การปรับเปล่ียนแนวคิดของการพฒันา  จากท่ีเคย
ก าหนดเป็นด้าน ๆเปล่ียน มาให้ความส าคญักับการบูรณาการในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นองค์รวม  
ซ่ึงแนวคิดและทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลและมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
โดยยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาพร้อมกบัปรับเปล่ียนวธีิด าเนินการใหทุ้กภาคส่วนของสังคม
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาใหม้ากท่ีสุด จุดเปล่ียนของหลกัการพฒันาท่ีส าคญัเกิดข้ึน
เม่ือประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540  การจดัท าแผนฯ 9 (2545-2549)  
สภาพฒัน์จึงได้อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย  มาเป็นปรัชญาน าทาง พร้อมทั้งก าหนด 7  ยุทธศาสตร์หลัก 
ท่ีครอบคลุมในเร่ืองของการบริหารจดัการท่ีดี การพฒันาคนและการคุม้ครองทางสังคม  การปรับ
โครงสร้างการพฒันาชนบทและเมืองอย่างย ัง่ยืน  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนั 
รวมทั้งการพฒันาความเขม้แข็งทางดา้นวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี เพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  และความอยู่ดี  
มีสุขของคนไทย 

การพฒันาประเทศท่ีผ่านมา ได้ให้ความส าคญักับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  การส่งเสริมการส่งออก การพฒันาวิสาหกิจของชุมชน   

แต่ละเลยการพฒันาคนและการพฒันาองคค์วามรู้ ซ่ึงนบัเป็นการแกไ้ขปัญหาไม่ถูกจุด  จึงท าให้การ

พฒันาประเทศจะยงัคงเป็นไปอยา่งล่าชา้  และจะไม่สามารถท าให้ประเทศเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและ

จาการพฒันาประเทศในรูปแบบดงักล่าวได ้ ก่อใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตามมา24 

 

                                                           
24 อะไรคือปัญหาของประเทศไทย. เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. กรุงเทพธุรกิจ. วนัพุธท่ี 07 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2550 (ระบบออนไลน์)  แหล่งท่ีมา    http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q1/2007feb07p4.htm 
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล:10 กรกฎาคม 2013) 

http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q1/2007feb07p4.htm
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2. ปัญหาจากการพฒันาประเทศ 

2.1 ปัญหาทางเศรษฐกิจ  

ประเทศไทยได้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเป็นประเทศท่ีเปิดกวา้ง
ในทางเศรษฐกิจท าการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศอยา่งเสรี  เปิดโอกาสและชกัชวนให้ต่างประเทศ
เขา้มาลงทุนและประกอบการคา้ในประเทศไทย   การใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดกวา้งท าให้
ระบบเศรษฐกิจไทยผกูพนักบัระบบเศรษฐกิจโลกอยา่งลึกซ้ึง  ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  
ประมาณคร่ึงหน่ึงของการประกอบการทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะเก่ียวพนักับเศรษฐกิจ
ต่างประเทศโดยตรง  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกจึงส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทยไดโ้ดยง่าย 

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศ  ในขณะเดียวกนัก็ก่อใหเ้กิดปัญหาในหลายๆดา้น เช่น 

1) ปัญหาความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจ  การพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบนัมีการพึ่งพาต่างประเทศมากข้ึน 

 
2) ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าในการกระจายรายได ้

การพฒันาประเทศท่ีให้ความส าคญักบัภาคอุตสาหกรรม  ก่อให้เกิด
ความไม่ เป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  
นอกจากนั้นความเหล่ือมล ้ าของรายไดร้ะหวา่งกลุ่มต่างๆของชั้นรายไดมี้มากข้ึน  นอกเหนือจาก
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างบุคคลท่ีเพิ่มมากข้ึนแล้ว  ความไม่เท่าเทียมของรายได ้
ท่ีกระจายระหวา่งภูมิภาคก็เพิ่มมากข้ึนดว้ย  

3) ปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ   
ปัญหาสุขภาพจิตมีมากข้ึน  ปัญหาสารเสพติดทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน

ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสังคม 
4) ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย  
พร้อมกับปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม ขาดการวางแผนท่ีดี ดังนั้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจึงลดลงและเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็ว 

5) ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540  
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ในช่วง พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2538 เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอยา่งรวดเร็ว  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโต คือค่าแรงงานท่ีอยู่ในระดบัต ่า ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาก รวมทั้ง 
ค่าของเงินท่ีมีเสถียรภาพ  ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 มีสาเหตุส าคญัจาก 

(1) การขาดดุลบญัชีเดินสะพดัในสัดส่วนท่ีสูงมาก ใน พ.ศ. 2538 และ 
พ.ศ. 2539 บญัชีเดินสะพดัขาดดุลสูงถึงร้อยละ  8 และร้อยละ 7.9 ของมูลค่าผลผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ตามล าดบั 

(2) การพึ่งพิงเงินกูจ้ากต่างประเทศจ านวนมาก เน่ืองจากมีการเปิดเสรี
ทางการเงิน โดยการอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถกูย้ืมเงินจากต่างประเทศ ซ่ึงน าไปสู่การลงทุน
จ านวนมากในภาคเศรษฐกิจท่ีมิไดก่้อใหเ้กิดรายได ้

(3) ปัญหาหน้ีด้อยคุณภาพหรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – 
Performing  Loan : NPLs) สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้เน่ืองจากลูกหน้ี 
ไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ส่งผลกระทบให้สถาบนัการเงินจ านวนมากขาดกระแสเงิน
สดเพื่อใชใ้นการด าเนินงานหรือเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง25 

2.2 ปัญหาสังคมไทย  คือ 

1) เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม 

สาเหตุของปัญหาสังคมประกอบดว้ย  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ความไม่เป็น

ระเบียบของสังคม  พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม (Social Change)การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส าคญัคือ26 

(1) การเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 

 (2) การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม 

(3) การเพิ่มประชากร 

(4) การอพยพยา้ยถ่ิน 

(5) การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี 

                                                           
25

 ปัญหาทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศ. (ระบบออนไลน์)  
https://sites.google.com/site/prawatisastrm1/3-1payha-thang-sersthkic-xan-neuxng-ma-cak-
kar-phathna-prathes. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล:10 กรกฎาคม 2013) 

26
  การเปล่ียนแปลงทางสังคม(ระบบออนไลน)์ แหล่งท่ีมา http://www.learners.in.th/blogs/posts/482505. 
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล:10 กรกฎาคม 2013) 
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(6) การขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็ว 

(7) การเปล่ียนบรรทดัฐานของสังคม 

2) สภาพแวดลอ้มส่งผลต่อคุณธรรมพื้นฐานของสังคม 

 สังคมไทยปัจจุบนั เป็นสังคมท่ีเห็นคุณค่าทางวตัถุมากกวา่คุณค่าทางจิตใจ 

ยิ่งพฒันาไปเท่าใด  จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพฒันาเท่านั้น  ยิ่งมีวตัถุสนองความตอ้งการมากเท่าใด 

ยิ่งไม่ รู้จัก อ่ิม ไม่ รู้จักพอ   คนไทยในยุคโลกาภิว ัตน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดข้ึนมากมาย   

เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีรุนแรง  ขาดเมตตา  ท าให้คนไทยยุคใหม่ตกเป็นทาสของประเทศ

ทุนนิยมท่ีผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาเป็นเหยื่อล่อ ท าให้มนุษย์เกิดกิเลสอยากมีอยากได ้ 

สนับสนุนให้เกิดค่านิยมบริโภคผ่านส่ือต่าง ๆ  โดยปราศจากการควบคุม เม่ือเกิดความอยากมี  

อยากได ้ แต่ไม่มีเงินซ้ือจะกระท าทุจริต  ลกัเล็กขโมยนอ้ย  ฉกชิงวิ่งราวดงัท่ีเป็นข่าวอยูเ่สมอ สังคม

ปัจจุบนัจึงไร้ความมีน ้ าใจ มนุษยช์อบหมกมุ่นในกามคุณ เป็นท่ีรวมส่ิงย ัว่ยุทางเพศ ส่ือลามกต่าง ๆ 

มากมาย  มีส่ิงมอมเมาในรูปแบบการพนนัต่าง ๆ  อีกมาก เสพส่ิงเสพติด เช่น บุหร่ี ยาบา้ ยาไอซ์  

เม่ือสังคมไทยตกอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสังคมเช่นน้ี  จึงหมกมุ่นจนถอนตวัไม่ข้ึน อีกทั้งคนส่วนใหญ่

คิดวา่ การมีความพร้อมทางวตัถุจะท าใหชี้วติมีความสงบสุข จึงชอบวิง่ตามวตัถุ  ไขวค่วา้หามาบ ารุง

ชีวติ ส่ิงใดท่ียงัไม่มีเหมือนคนทัว่ไปจะพยายามด้ินรนหามา ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ให้มีมากกวา่เดิม  ถึงกบั

กูห้น้ียมืสินมาซ้ือหา ท่ีถล าลึกอาจถึงขั้นทุจริตคิดมิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน27 

2.3 ปัญหาการเมืองของไทย 
  ปัจจุบนัการเมืองของประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆดงัน้ี    

1) ปัญหาการทุจริตคดโกง 

ปัญหาการทุจริตคดโกงในการเมืองไทย เร่ิมตั้งแต่การซ้ือ - ขายเสียงในการ
เลือกตั้งเพื่อเขา้มาท างานในรัฐบาล  การท่ีนกัการเมืองตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนมากในการเขา้สู่
อาชีพและเพื่อการด ารงต าแหน่งโดยผา่นการเลือกตั้ง  ท  าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายทั้งในการรณรงคห์าเสียง
เลือกตั้ง และการซ้ือเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับชยัชนะนั้น  ก่อให้เกิดเป็นตน้ทุนของนักการเมือง  
ซ่ึงเม่ือนกัการเมืองไดเ้ขา้มาท างานในรัฐบาลแลว้  ก็ยอ่มหาช่องทางท่ีจะทุจริตคดโกงเพื่อให้ไดเ้งิน

                                                           

27
 ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน (ระบบออนไลน์)  แหล่งท่ีมา  

http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1619. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 10 กรกฎาคม 2013) 

http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1619
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กลบัคืนมากกว่าท่ีลงทุนไปหลายเท่า การท างานในหน่วยงานต่างๆ  ทางการเมืองนั้น  ลว้นแต่มี
ธรรมเนียมของการคอร์รัปชั่นจนแทบจะเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ประชาชนทัว่ไปก็ไม่สามารถ
ตรวจสอบหรืออาจจะตอ้งจ ายอมในการด าเนินการติดสินบนกบัหน่วยงาน เพื่อให้สามารถด าเนิน
เร่ืองไดอ้ย่างราบร่ืน  กอปรกบัคนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่มีความส านึกและตระหนักถึงความเป็น
พลเมือง(Citizenship) ในระบอบประชาธิปไตย28  ไม่มีความรับผดิชอบต่อสังคม  ไม่เคารพกฎหมาย 
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่รู้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรท าและส่ิงใดไม่ควรท า  มีความเช่ือว่า
การทุจริตเป็นเร่ืองธรรมดาในสังคม 

2) ปัญหาความขดัแยง้ของแต่ละฝ่าย 

 ปัญหาหน่ึงท่ีอยู่คู่การเมืองไทยมาตลอดก็คือ ปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้
ของแต่ละฝ่าย การไม่ยอมรับเหตุผลในการอภิปรายและตดัสินใจ การแสดงออกดว้ยค าพูดไม่วา่จะ
เป็นการอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ การกล่าวปราศรัยบนเวทีต่อหนา้ชุมชน การใชต้  าแหน่ง อ านาจ
อย่างไม่ชอบธรรม การแสดงกิริยาก้าวร้าว การไม่รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของการเป็นตวัแทน
ประชาชน การฝ่าฝืนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งความดีงามกลายเป็นเร่ืองปกติเพราะเม่ือเกิด  
ข้ึนแลว้ก็ผา่นไป ไม่มีการสอบสวน ไม่มีการลงโทษ ทา้ยท่ีสุดจึงเกิดวิกฤตทางการเมือง ซ่ึงสาเหตุ 
ท่ีแทจ้ริงเกิดจากการไร้คุณธรรมจริยธรรมของนกัการเมืองนัน่เอง 

3) ปัญหาการเห็นประโยชน์แก่ตนและพวกพอ้ง 

 จากการท่ีนักการเมืองมีอ านาจ  ท าให้เอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์
ใหก้บัตวัเอง และพวกพอ้ง  ยึดติดกบัระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงจะเป็นไปเพื่อการเห็นประโยชน์ของตนเอง 
และพรรคพวก มากกวา่ผลประโยชน์ทางสังคม และประเทศชาติ 

 ระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมและเศรษฐกิจการตลาดท่ีส่งเสริมการเติบโต
ของระบบทุนนิยมอย่างกวา้งขวาง  ท  าให้ธุรกิจการค้าขยายตวัและต้องอาศยัการด าเนินการ 
ทางการเมืองเพื่อช่วยผลกัดนัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบของนโยบาย ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบันกัการเมืองท่ีแยกจากกนัไดย้าก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
นกัการเมืองท่ีมีอาชีพทางธุรกิจก่อนเขา้สู่วงการเมือง และยงัตอ้งการรักษาอาชีพและผลประโยชน์

                                                           
28 ความเป็น "พลเมิอง" ตามระบอบประชาธิปไตย : เร่ิมท่ีไทย ก่อนไปสู่พลเมืองโลก (ระบบออนไลน์).  

แหล่งท่ีมา  http://www.gotoknow.org/posts/409511. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 10 กรกฎาคม2013) 
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เดิมไวต่้อไป  นักการเมืองส่วนใหญ่ขาดส านึกหรือมโนธรรม แห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ขาด
ความรู้สึกละอายขาด “คุณธรรมและจริยธรรม”29 

3.  อุปสรรคของการพฒันาประเทศ 

อุปสรรคของการพฒันาประเทศไทยส่วนใหญ่สรุปไดด้งัน้ี คือ30 

1) ผูค้นขาดคุณธรรม จริยธรรม 

2) การยนืหยดัอยูก่บัแนวทางพื้นฐานและแนวคิดยทุธศาสตร์เดิม ๆ  ของผูน้ าและผูบ้ริหาร 

3) ขาดความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ 

4) มีปัญหาดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน / งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ 

5) แนวคิดทฤษฎีช้ีน าท่ีเป็นไปไม่ได ้ไม่เหมาะสม ขาดเหตุผล ไม่มีความพอประมาณ 

6) มีความคาดหวงัสูงท่ีจะเห็นประเทศไทยกา้วสู่ความเป็นเลิศ โดยไม่ยดึทางสายกลาง 

7) การไม่เคารพกฎหมาย การสองมาตรฐาน 

8) การขาดเสถียรภาพทางการเมืองท าใหภ้าคประชาชนและภาคธุรกิจขาดความเช่ือมัน่ 

9) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจต ่าเกินไปและผนัผวน 

10) ความผนัผวนของราคาน ้ามนั และความผนัผวนของค่าเงินบาท  

11) ทรัพยากรมนุษยส่์วนใหญ่ดอ้ยคุณภาพ 

12) การแกปั้ญหาเศรษฐกิจแบบเฉพาะหนา้มากกวา่การแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื  

13) สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็น

ด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ  

ภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 

                                                           
29 ปัญหาทางการเมืองประเภทต่างๆ(ระบบออนไลน์)  แหล่งท่ีมา

http://www.buddhabucha.net/political-problems-and-the-buddhist-solutions/สืบคน้เม่ือ 
10/7/2013 

30 อุปสรรคของการพฒันาประเทศไทยส่วนใหญ่คือเร่ืองใดบ้าง?(ระบบออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080603211401AA3QSCO. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 
:  10 กรกฎาคม 2013) 

 

http://www.buddhabucha.net/political-problems-and-the-buddhist-solutions/
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080603211401AA3QSCO
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14) ภาครัฐไม่มีความชดัเจนดา้นนโยบาย ท าให้เอกชนขาดความเช่ือมัน่ท่ีจะวาง

แผนการลงทุน ความเช่ือมัน่ทั้งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัต ่า  
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หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ความเป็นมาของหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ 
พสกนิกรชาวไทยเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517  และไดท้รงย  ้าเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540  ซ่ึงเป็น
วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุดของประเทศไทย  ซ่ึงก่อนท่ีจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังนั้นยงัมิได ้
มีการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชน้ าทางในการด าเนินนโยบายและการปฏิบติัในการ
พัฒนาประเทศ  สังคมไทยไดต้ระหนกัและนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
น าทางในการพฒันาประเทศตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-
2544)  วิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540  ไดส้ะทอ้นให้เห็นผลของการพฒันาประเทศท่ีไม่สมดุลและ
ย ัง่ยนื  เน่ืองจากมุ่งแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ขณะท่ีสังคมเผชิญปัญหาในหลายดา้น 
พร้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลดน้อยและเส่ือมโทรมลง ปัจจุบนัการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรก็ตามการพฒันาประเทศในอนาคต 
สังคมไทยยงัมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคส าคญั โดยเฉพาะความเหล่ือมล ้าใน
สังคม และการบริหารจดัการภาครัฐท่ีอ่อนแอ31  ประกอบกบัตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลง
อย่างรุนแรงจากโลกาภิว ัตน์ และวิกฤตหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีประชากรโลก 
ใน พ.ศ. 2568  จะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 8 พนัลา้นคน และใน พ.ศ. 2586 จะเพิ่มข้ึนเป็น 9 พนัลา้นคน32 
ขณะท่ีทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจ ากดั การด าเนินชีวติแบบบริโภคนิยมมากเกินไป และการยึดถือศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  กลับมีน้อยลง  ก าลังจะส่งผลให้เกิดความไม่มัน่คงด้านอาหาร พลังงาน  
ในขณะท่ีการยึดถือศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม  กลบัมีน้อยลง เกิดความแตกแยก  และท าให้
ประชาชนขาดสันติสุข33 

 

                                                           
31 มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. (2542). ค  ากล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการประจ าปี 

2542 เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย คุณอานนัท์ ปันยารชุน ประธานสภาสถาบนัวิจยัเพื่อการ
พัฒน า ป ระ เ ท ศ ไท ย  ว ัน ท่ี  1 8  ธั น ว า ค ม  2 5 4 2  ณ  โ ร ง แ ร ม แอมบ า ส เ ด อ ร์ ซิ ต้ี  
จอมเทียน ชลบุรี ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2542.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, หนา้ 6. 

32
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), หนา้ ปฐมบท. 

33
  สรุปจากบทความของนายไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม เร่ือง “อภิมหาอนัตรายของประเทศไทยและ
ของโลกกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เป็นท่ียอมรับกนัในระดบัหน่ึงวา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการ

พฒันาประเทศสามารถใหมี้ภูมิคุม้กนัและรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆได ้ โดยรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 ได้บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตาม

แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ให้เป็นไปเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และความ

มัน่คงของประเทศอยา่งย ัง่ยนื โดยตอ้งส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคญั   นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว ้

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 9 จนถึงฉบบัปัจจุบนั 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนใน
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์  
ความพอเพียง  หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการไดรั้บผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง ทั้งภายนอก
และภายใน  ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั
ให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วย 
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา  และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับ 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง  ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรมจาก
โลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี” 

“เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดบั  ตั้งแต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ  ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง...” ซ่ึงจะเห็นไดว้่า “ทางสายกลาง” เป็นความคิดหลกัและ
หวัใจท่ีก าหนดทิศทางและครอบคลุมเศรษฐกิจพอเพียงไวท้ั้งหมด   

 ความพอเพียง  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีระดบัภูมิคุม้กันในตวัท่ีดี

พอสมควร (3 ห่วง) พร้อมทั้งความรอบรู้  และมีส านึกในคุณธรรม (2 เง่ือนไข)จนก่อให้เกิดผล 



25 
 

ท่ีสมดุลในทุกดา้น34  การปฏิบติัตามแนวคิด หลกัการ และเง่ือนไขขา้งตน้ ย่อมก่อให้เกิดผลลพัธ์ 

อนัเป็นเป้าประสงค์ท่ีพึงได ้อนัน่าพอใจ คือ ชีวิตของแต่ละบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม  

และวฒันธรรม จะกา้วหนา้เป็นองคร์วมอยา่งสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื 

3. หลกัการและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ยหลกัการและเง่ือนไข  

หลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการคือ 

        1.1  ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะ
ของตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป  
และตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

       1.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจด าเนินการเร่ืองต่างๆ อย่างมีเหตุผลตาม
หลกัวิชาการ หลกักฎหมาย หลกัศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถว้นถ่ี (รู้จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ (รู้เรา รู้เขา รู้จกัเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยกุตใ์ช)้ 

       1.3 ภูมิคุ้มกนัในตัวที่ดี หมายถึง  การเตรียมท่ีจะรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม เพื่อให้สามารถปรับตวัและรับมือได้อย่าง
ทนัท่วงที 

เง่ือนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ประการคือ 

      1)  ความรู้ คือ มีความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวงัอย่างยิ่ง  
ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 

      2)  คุณธรรม คือ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  
ความเพียร มีสติและปัญญา 
 

                                                           

34 ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เร่ือง “ยทุธศาสตร์ประเทศไทย ใน ๒ ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2556  - 2575) 

ภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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การพฒันาประเทศไทยสู่ 2 ทศวรรษหน้า 
1. แนวคิดส าหรับการพฒันาประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้าด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จากสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของโลกและของประเทศไทย  

และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการเมือง ดงักล่าวขา้งต้น แสดงให้เห็นว่าโลกและ

ประเทศไทยยงัมีความเส่ียงของการพฒันาและเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  รุนแรง 

จนอาจน าไปสู่วกิฤติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในอนาคต

อนัใกลน้ี้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผลิตและการบริโภคท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีขาดความพอเพียง 

และมากเกินกวา่ท่ีโลกจะรองรับได ้ อาจน าไปสู่ความล่มสลายของโลกและของประเทศในอนาคต 

หากการพฒันายงัคงด าเนินต่อไปในลักษณะเดิมท่ีปฏิบัติมาซ่ึงประสบปัญหานานาประการ   

โดยขาดหลักการส าหรับยึดเหน่ียวหรือกลไกท่ีจะเป็นตวัควบคุมการพฒันาหรือการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ การเมืองก็ประสบปัญหาวุน่วาย  ไม่ต่อเน่ือง  ปัญหาทุจริตรุมเร้า 

และเพิ่มมากข้ึน  สังคมแตกแยก  ขาดเหตุผล  ขาดการวิเคราะห์ท่ีถูกต้อง  มีปัญหายาเสพติด   

การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ไม่ค  านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ  

ประเทศไทยตอ้งการการแก้ไข ปรับปรุงในทุกภาคส่วน ในทุกระดบั อย่างจริงจงัและรอบคอบ  

ดว้ยเหตุและผล ดว้ยความพอประมาณหรือทางสายกลาง   ประชาชนตอ้งได้รับการพฒันาให้เป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และเม่ือศึกษา เขา้ใจ หลกัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง

ละเอียดถ่ีถว้นแลว้ ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่การพฒันาประเทศไปสู่หว้งเวลาท่ียาว 2 ศตวรรษ จนถึง

จุดหมายท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว เป็นประเทศท่ีผูน้ าประเทศ ข้าราชการ  

ภาคเอกชน  เป่ียมไปด้วยความสุข เน่ืองจากประชาชนและสภาวะแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการ

ด ารงชีวิตท่ีผาสุก จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลไก

การควบคุมแผนการพฒันาประเทศโดยเร่ิมตั้งแต่การคิดวางแผน การตดัสินใจ  และการด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองช้ีน า  ประการส าคญัการน า

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองก ากบัการพฒันาจะเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งจริงจงั

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หวัทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยจะสามารถท าให้ประเทศไทยสามารถตั้งรับกบั
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การเปล่ียนแปลงทั้งกระแสโลก  การเปล่ียนแปลงภายในประเทศและปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีมีอยูไ่ด้

เป็นอย่างดี  ถ้าผูบ้ริหารประเทศและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพฒันาประเทศได้มีการน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจเขา้มาเป็นกลไกควบคุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา  การหาสาเหตุของปัญหา และ

การวางแผนแกไ้ขปัญหาในทุกขั้นตอนของการวางแผนหรือวางยุทธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ 

เช่ือมัน่ไดว้า่การพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไวสู่้ 2 ทศวรรษหนา้จะเกิดความสมดุล  มัน่คง

และย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ35 

  ทิศทางการพฒันาประเทศใน สองทศวรรษหน้า(พ.ศ.2556-2575) ควรมีเป้าประสงค์
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว โดยสังคมไทยมีความเข้มแข็ง พลเมือง มีความสุข 
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีความย ัง่ยืน  สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก มีความมัน่คงดา้น
อาหารและพลงังาน  มีการพฒันาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การสร้างนวตักรรมสีเขียว 
และมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืนโดยมียุทธศาสตร์
ดงัต่อไปน้ี 

1) การพฒันาดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) การสร้างสังคมเขม้แข็ง อยู่เย็นเป็นสุข มีวิถีประชาธิปไตย ใช้หลกัธรรมาภิบาล  
สู่สังคมสีเขียว 

3) การพฒันาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 

4) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

5) การพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรมสีเขียว 

3. การพฒันาประเทศไทยสู่ 2 ทศวรรษหนา้ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของโลกและของประเทศไทย

ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการพฒันาหรือการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ  

ตอ้งน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองก ากบัการพฒันาจะเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติั 

                                                           
35

 ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เร่ือง “ยทุธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2556 – 
2557) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 
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อย่างจริงจังทุกภาคส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยจะสามารถท าให้ประเทศไทย

สามารถตั้งรับกบัการเปล่ียนแปลงทั้งกระแสโลกและการเปล่ียนแปลงภายในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

ถา้ผูบ้ริหารประเทศและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศไดมี้การนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจ

เขา้มาเป็นกลไกควบคุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา และการวางแผนแกไ้ข

ปัญหาในทุกขั้นตอนของการวางแผนหรือวางยุทธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะตอ้งน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ก ากบั (ดงัรูป) 

มีทุกระดบัและทุกขั้นตอนของการด าเนินการพฒันาประเทศสู่ 2 ทศวรรษหนา้ 
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 แผนภาพความเช่ือมโยง กลไกและกระบวนการบริหารจดัการยทุธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์การ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหนา้สู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

(ปรับปรุงจากแผนภาพความเช่ือมโยง กลไกและกระบวนการของแผนชาติสู่แผนระดับพืน้ท่ีของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11)  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของโลกและของประเทศไทยและ

ปัญหาต่างๆ ท่ีประเทศไทยประสบอยู่ การพฒันาประเทศไปสู่ 2 ทศวรรษหากจ าเป็นต้อง  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศทุกยุทธศาสตร์ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใน
กระบวนการคิด การตดัสินใจ  และการด าเนินการตอ้งใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตวั
ก ากบัอยู่ตลอดเวลา  ยุทธศาสตร์ของการพฒันาจะตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัของยุทธศาสตร์  
ท่ีจะต้องด าเนินการ  โดยค านึงถึงเหตุผลและความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและ 
ของประเทศไทย  ในแต่ละช่วงเวลาตลอด 2 ทศวรรษหน้า เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย   
ทิศทางการพฒันา  แผนและโครงการในแต่ละระดับของประเทศดังแผนภาพแสดงแนวทาง 
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในการพฒันาประเทศทั้ งน้ีเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 


