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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา “ประวัติการพัฒนาสังคมไทย” เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา “ประวัติการพัฒนาสังคมไทย” ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
1/2557 และได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมในรายละเอียดเรื่อยมาจนกระทั่งปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้เนื้อหามี
ความกระชับ สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด โดยผู้จัดท าได้พยายามรวบรวมเอาข้อมูล หลักการ และวิธี
วิทยาการวิเคราะห์ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งความรู้หลายแขนง ทั้ง
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดการน ามาปรับประยุกต์เพ่ืออธิบายและเข้าใจประวัติศาสตร์ของ “การพัฒนา
สังคม” ไทยให้ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง 

ส าหรับเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนได้แบ่งออกเป็น 7 บท โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ค าอธิบายรายวิชา ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “การพัฒนา”, พัฒนาการการพัฒนาไทยในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์, พัฒนาการการพัฒนาไทยในยุคประวัติศาสตร์ก่อน พ.ศ. 2475, การพัฒนาไทยในยุค
การปกครองแบบประชาธิปไตยก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การพัฒนาไทย
ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7, การพัฒนาไทยในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 และการพัฒนาไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์(ช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11-12 พร้อมแนวทางการวิเคราะห์อนาคตการพัฒนา
ไทย) ซึ่งเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนนี้ ผู้จัดท าได้ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง และจัดท าขึ้นจาก
การค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา/หนังสือ งานวิจัย รวมไปถึงจากบทความวิชาการของนักวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผนวกกับประสบการณ์ในการสอนและการท าวิจัยของผู้จัดท าเอง 
 ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จนประสบ
ความส าเร็จ ทั้งที่ เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเอกสาร ต ารา/หนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ หรื อ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้จัดท าได้น าข้อมูลมาประกอบการจัดท า ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์        
สุรพงษ์  ลือทองจักร ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเนื้อหาและรูปเล่ ม และ
ท่านรองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ได้อ านวยการในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จนส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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 ใน “ชนบทภำคอีสำน” ของไทย        30 
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ภำพ 2.1  แผนผังแสดงกำรจัดประเภทของ “นักโบรำณคดี 
 ก่อนประวัติศำสตร์”        40 
ภำพ 2.2  ลักษณะโครงกระดูกของ “มนุษย์ชวำ”  
 ที่ค้นพบบนเกำะชวำ ประเทศอินโดนีเซีย       44 
ภำพ 2.3 ลักษณะฟอสซิลกระดูกของ “มนุษย์เกำะคำ” และ 
 แบบจ ำลองเต็มตัว ซึ่งค้นพบที่บ้ำนหำดปู่ด้ำย  
 ต ำบลนำแส่ง อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง      44 
ภำพ 2.4  ต ำแหน่งของแผ่นดินซุนดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    45 
ภำพ 2.5  ฟอสซิลฟันของแพนด้ำยักษ์ท่ีพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 และจังหวัดชัยภูมิของไทย       46 
ภำพ 2.6  กำรแพร่กระจำยตัวของมนุษย์จำกแหล่งก ำเนิดตำม 
 ทฤษฎีออกจำกทวีปแอฟริกำ (OOA)      46 
ภำพ 2.7  ผังระนำบเวลำของกำรแบ่งสัดส่วนยุคก่อนประวัติศำสตร์ 
 ระหว่ำง “ยุคหิน” และ “ยุคโลหะ”      48 
ภำพ 2.8 เครื่องมือหินกะเทำะหน้ำเดียวยุคหินเก่ำที่พบร่วมกับซำกฟอสซิล 
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้ว พบที่เขำป่ำหนำม บ้ำนหำดปู่ด้ำย  
 ต ำบลนำแส่ง อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง     49 
ภำพ 2.9  กลองมโหระทึกท ำด้วยส ำริด ค้นพบที่จังหวัดมุกดำหำร    50 
ภำพ 2.10  เบ็ดท ำจำกกระดูกสัตว์ พบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 และจังหวัดลพบุรี        51 
ภำพ 2.11  ภำพจ ำลองกำรล่ำสัตว์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์    51 
ภำพ 2.12 กำรจ ำลองกำรท ำเกษตรกรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์   52 
ภำพ 2.13  ขวำนส ำริดอำยุ 3,000 ปี พบที่บ้ำนเชียงจังหวัดอุดรธำนี    52 
ภำพ 2.14  ภำพจ ำลองกำรปั้นภำชนะดินเผำของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์   52 
ภำพ 2.15  เมล็ดข้ำวสำรที่ถูกเผำกลำยเป็นถ่ำนพบในภำชนะดินเผำ    52 
ภำพ 2.16  ภำพจ ำลองกำรใช้ชีวิตในถ้ ำของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์   53 
ภำพ 2.17  กำรขุดค้นโบรำณคดีในถ้ ำผีแมน อ ำเภอปำงมะผ้ำ  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน        53 
ภำพ 2.18  กำรตีกลองมโหระทึกในพิธีกรรมชองกลุ่มชำติพันธุ์จ้วง 
 ในภำคใต้ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน       53 
ภำพ 2.19  สภำพโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกฝังพร้อมกับภำชนะดินเผำ 
 และเครื่องประดับที่แหล่งโบรำณคดีโนนวัด จังหวัดนครรำชสีมำ   54 
 



 

สารบญัรูปภาพ (ต่อ) 
           

          หน้า 

ภำพ 2.20  ภำพเขียนฝำผนังถ้ ำสื่อถึงพิธีกรรมบูชำยันต์สัตว์ที่ 
 แหล่งโบรำณคดีประตูผำ จังหวัดล ำปำง      54 
ภำพ 2.21  ภำชนะลำยก้นหอยหรือลำยนิ้วมือที่ขุดค้นพบที่ 
 แหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี       54 
ภำพ 2.22 “หม้อสำมขำ” ที่ค้นพบได้ที่แหล่งโบรำณคดี 
 บ้ำนเก่ำ จังหวัดกำญจนบุรี        56 
ภำพ 2.23  โครงกระดูกในภำพชนะดินเผำขนำดใหญ่ที่ 
 แหล่งโบรำณคดีโนนวัด อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ    57 
ภำพ 2.24  ภำพเขียนสีเกี่ยวกับพิธีกรรมที่แหล่งโบรำณคดีประตูผำ  
 จังหวัดล ำปำง         57 
ภำพ 2.25  ภำพเขียนสีที่แหล่งโบรำณคดีผำแต้ม อ ำเภอโขงเจียม  
 จังหวัดอุบลรำชธำนี        58 
ภำพ 2.26 โลงศพไม้สักโบรำณพบในแหล่งโบรำณคดีถ้ ำผีแมน  
 อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน      59 
ภำพ 2.27  กำรขุดค้นที่แหล่งโบรำณคดีถ้ ำหลังโรงเรียน  
 จังหวัดกระบี่ โดยนักโบรำณคดีชำวอเมริกัน      59 
ภำพ 3.1  กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ผู้ที่ได้ชื่อว่ำ  
 “บิดำแห่งวิชำประวัติศำสตร์ไทย”       69 
ภำพ 3.2  พระธรรมจักรและกวำงหมอบ ศิลปะทวำรวดี     73 
ภำพ 3.3  วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร อ.เมืองนครปฐม  
 จ.นครปฐม          73 
ภำพ 3.4  พระปรำงค์สำมยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี     73 
ภำพ 3.5  เจดีย์วัดป่ำสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย สถำปัตยกรรม 
 สมัยโยนกเชียงแสนที่ยังคงสภำพสมบูรณ์ที่สุด     74 
ภำพ 3.6  อนุสำวรีย์พระนำงเจ้ำจำมเทวี ปฐมกษัตริย์ 
 แห่งอำณำจักรหริภุญชัย        74 
ภำพ 3.7  วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ.เมืองล ำพูน จ.ล ำพูน    74 
ภำพ 3.8  ป้ำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เขียนด้วย “ตั๋วเมือง”  
 หรือตัวอักษรล้ำนนำ         75 
ภำพ 3.9 วัดพระธำตุพนมวรมหำวิหำร อ.ธำตุพนม จ.นครพนม     75 
ภำพ 3.10  ปรำสำทหินพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์     76 
ภำพ 3.11 ปรำสำทหินพิมำย อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ      76 
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ภำพ 3.12  บันทึกของนักเดินเรือชำวจีน ที่กล่ำวถึงทูตจำกอำณำจักร 
 ลังกำสุกะและที่ตั้งของอำณำจักรที่อยู่ติดทะเล     77 
ภำพ 3.13  มหำสถูปบูโรพุธโธ (Borobudur) บนเกำะชวำ  
 ประเทศอินโดนีเซีย        78 
ภำพ 3.14  รูปหล่อส ำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
 ศิลปะศรีวิชัย พบที่ จ.สุรำษฎร์ธำนี       78 
ภำพ 3.15  แผนที่แสดงที่ตั้งพอสังเขปของอำณำจักรโบรำณต่ำงๆ  
 ที่เคยอยู่ในดินแดนประเทศไทย       78 
ภำพ 3.16  โครงสร้ำงกำรปกครองช่วงสุโขทัยตอนกลำงและตอนปลำย   81 
ภำพ 3.17  “สรีดภงส์” หรือ “ท ำนบพระร่วง” เขื่อนดินสมัยสุโขทัย 
 ตำมข้อสันนิษฐำนของนักประวัติศำสตร์      82 
ภำพ 3.18 พระพุทธรูปปูนปั้นปำงลีลำ วัดมหำธำตุเฉลียง  
 อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย        83 
ภำพ 3.19  แผนที่เกำะเมืองกรุงศรีอยุธยำ ที่ถูกล้อมรอบด้วย 
 แม่น้ ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำป่ำสัก และแม่น้ ำลพบุรี     84 
ภำพ 3.20  วัดไชยวัฒนำรำม สร้ำงข้ึนในสมัยพระเจ้ำปรำสำททอง  
 ได้รับอิทธิพลสถำปัตยกรรมแบบนครวัด ประเทศกัมพูชำ    87 
ภำพ 3.21  วัดนักบุญยอแซฟ สร้ำงโดยบำทหลวงชำวฝรั่งเศส  
 เมื่อปี พ.ศ. 2228         88 
ภำพ 3.22  เส้นทำงกำรเดินทัพเพ่ือล้อม กรุงศรีอยุธยำของพระเจ้ำมังระ 
 เมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310       88 
ภำพ 3.23  อำณำเขตพอสังเขปในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น     90 
ภำพ 3.24  กองทัพฝรั่งเศสยอมลดธงลง โดยเชิญธงสยำมขึ้นแทนที่  
 จ.จันทบุรี หลังบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งขวำ 
 ของแม่น้ ำโขง เมื่อปี พ.ศ. 2446       90 
ภำพ 3.25  แรงงำนไพร่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนกำร 
 ประกำศกฎหมำยเลิกไพร่/ทำส       91 
ภำพ 3.26  กำรแต่งกำยไปตลำดของผู้หญิงสมัยก่อน      92 
ภำพ 3.27  กำรแต่งกำยของหญิงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น     92 
ภำพ 3.28  ศพผู้เสียชีวิตด้วยอหิวำตกโรคที่รอกำรฌำปนกิจ ณ  
 วัดสระเกศ(ภูเขำทอง) ถูกล้อมด้วยฝูงนกแร้ง     93 
ภำพ 3.29  มณฑลต่ำงๆ ในสยำมช่วงกำรปกครองแบบ 
 มณฑลเทศำภิบำล (รัชกำลที่ 5)       94 
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ภำพ 3.30 เมืองจ ำลองดุสิตธำนี         95 
ภำพ 4.1  คณะอภิรัฐมนตรีในสมัยรัชกำลที่ 7      112 
ภำพ 4.2  คณะทหำรบกผู้ร่วมกำรเปลี่ยนแปลง 
 ระบอบกำรปกครอง วันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ.2475  
 น ำโดยพระยำพหลพลพยุหเสนำ       112 
ภำพ 4.3  หัวหน้ำแกนน ำคณะรำษฎรผู้ก่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 กำรปกครองสยำม พ.ศ. 2475       113 
ภำพ 4.4  พระยำพหลพยุหเสนำอ่ำนค ำประกำศของ 
 คณะรำษฎรในวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 
 ณ ลำนหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบรมรูปทรงม้ำ    113 
ภำพ 4.5  หมุดคณะรำษฎรอันเดิม        114 
ภำพ 4.6  พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง 
 ลงพระปรมำภิไธยประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถำวร 
 ฉบับแรกเม่ือวันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2475      115 
ภำพ 4.7  พระรำชหัตถเลขำของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
 ที่แสดงพระประสงค์ถึงกำรสละรำชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2477    116 
ภำพ 4.8  ประติมำกรรมพำนใส่รัฐธรรมนูญที่หน้ำบันวิหำร 
 วัดอุโมงค์อำรยมณฑล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่  
 จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2486       117 
ภำพ 4.9  อำคำรบริเวณถนนรำชด ำเนินที่สร้ำงไม่มีจั่ว 
 เพ่ือให้มีสัญญะสอดคล้องตำม “หลักเสมอภำค”  
 ตำมหลัก 6 ประกำร         118 
ภำพ 4.10  นำยปรีดี พนมยงค์ในพิธีเปิดอำคำรตึกโดม  
 มหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และกำรเมือง      119 
ภำพ 4.11  โปสเตอร์เชิญชวนให้คนไทยแต่งกำยตำม 
 วัฒนธรรมสมัยนิยมยุครัฐบำลจอมพล ป.พิบูลสงครำม    122 
ภำพ 4.12  โปสเตอร์สมัยรัฐบำลจอมพล ป.พิบูลสงครำม  
 เชิญชวนให้คนกินกับข้ำวให้มำกข้ึน เพ่ือวัฒนธรรมและอนำมัย   123 
ภำพ 4.13  จอมพล ป. พิบูลสงครำม และเอกอัครทูตอเมริกัน 
 ในพิธีรับมอบถนนมิตรภำพ ซึ่งเป็นควำมช่วยเหลือ 
 ที่สหรัฐอเมริกำมอบให้แก่ไทย       126 
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ภำพ 4.14  “ถนนมิตรภำพ” หรือทำงหลวงแผ่นดิน 
 หมำยเลข 2 หลังสร้ำงเสร็จใหม่ พ.ศ.2500 บริเวณช่วง 
  อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ       126 
ภำพ 4.15  โปสเตอร์โฆษณำชวนเชื่อในช่วงที่มีกำรต่อต้ำน 
 ลัทธิคอมมิวนิสต์โดยรัฐบำลทหำร       127 
ภำพ 4.16  ภำพโฆษณำชวนเชื่อเพ่ือให้ประชำชนต่อต้ำน 
 ลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยกำรยกตัวอย่ำงว่ำเป็นภัยต่อ 
 พระพุทธศำสนำ         127 
ภำพ 4.17  จอมพลสฤษดิ์ขณะออกตรวจรำชกำรและ 
 เยี่ยมประชำชนในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ      128 
ภำพ 5.1  ทหำรอเมริกันก ำลังเตรียมขีปนำวุธในกำรต่อสู้กับ 
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รหัสวิชา  SD55101 
รายวิชา ประวัติการพัฒนาสังคมไทย      จ านวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 
  (History of Thai Social Development) 
ผู้สอน  อาจารย์ชุติพงศ์  คงสันเทียะ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  
 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคมไทยก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหลังมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนสรุปวิเคราะห์การพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 Historical background of the developing plan of Thailand from the past until 
present in terms of economy, society, politics, culture, education, natural resource 
and environment; history of Thai Social development before and after the national 
economic and social development plan; analytical summarization of the 
development in the globalization era 
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 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการพัฒนาทั้งไทยและ
สากล และพัฒนาการของการพัฒนาสังคมไทยในมิติต่างๆ จากยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และอธิบายเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของการพัฒนา
ระหว่างยุคก่อนและหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. นักศึกษาสามารถน าผลการเรียนรู้ หรือแนวความคิดที่ได้จากวิชานี้ไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาไทยในอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของการเข้าสู่ประชา
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
 
 
 
 



 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
  
 1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ในมิติต่างๆ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาวิพากษ์ให้เห็นถึงปัญหา และสาเหตุของการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันได้ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นแนวโน้มหรือความคาดหวังของการพัฒนาท้องถิ่นไทยใน
บริบทสังคมร่วมสมัย และในอนาคตได้  
 
 

เนื้อหา 
 
บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “การพัฒนา”     6 ชั่วโมง 
 ความหมายของ “การพัฒนา”  
 มิติทางสังคมของ “การพัฒนา”  
 ประวัติศาสตร์ “การพัฒนา” ในระดับสากล   

การพูดถึง “การพัฒนา” ในสังคมไทย  
มายาคติส าคัญเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในสังคมไทย 
 

บทที่ 2  พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย I : ยุคก่อนประวัติศาสตร์  6 ชั่วโมง 
 ขอบเขตและความหมายเกี่ยวกับการศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย  
 วิวัฒนาการทางสังคมของยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย  

สภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
แหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย  

 
บทที่ 3 พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย II : ยุคประวัติศาสตร์  6 ชั่วโมง 
  (ถึงก่อน พ.ศ. 2475) 
 ขอบเขตและความหมายเกี่ยวกับการศึกษายุคประวัติศาสตร์ในไทย  
 สภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรต่างๆ ยุคประวัติศาสตร์  
 ผลผลิต “การพัฒนา” ในยุคประวัติศาสตร์ของสมัยต่างๆ ในไทย  
 
บทที่ 4  “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย I :    6 ชั่วโมง 
 ก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2475 – 2504) 
 พ้ืนฐานปรัชญาว่าด้วย “ประชาธิปไตย” กับการพัฒนาในไทย  
 สถานะ “รัฐไทย” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย  
 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย   
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บทที่ 5  “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย II :    9 ชั่วโมง 
 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539)  
 บริบททางความคิดและสังคมกับการเกิดข้ึนของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
 
บทที่ 6  “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย III :    6 ชั่วโมง 
 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8-10   
 บริบททางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษที่ 2540  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
 
บทที่ 7  “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย IV :    6 ชั่วโมง 
 ประชาคมอาเซียน โลกาภิวัตน์ กับทิศทางการพัฒนาไทยในปัจจุบันและอนาคต  
 ความตื่นตัวของสังคมไทยเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  

“โลกาภิวัตน์” กับข้อท้าทายต่อการพัฒนาสังคมไทย   
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
 การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

บททบทวนเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในไทยเพ่ือการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
  
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อันได้แก่ วีดิทัศน์เสวนาวิชาการ บทวิเคราะห์ สารคดี แฟ้มข่าว 

ภาพยนตร์สั้น โฆษณา บทเพลง ภาพยนตร์/ละคร ฯลฯ) 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ (อันได้แก่ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ วารสาร บทความวิชาการ ฯลฯ) 
4. แบบฝึกปฏิบัติ/กิจกรรมในชั้นเรียน 

 
 



 

การวัดผลและประเมินผล 
 
การวัดผล 
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     70 % 
 - เวลาเรียน/ความเอาใจใส่/ความกระตือรือร้น   10 % 
 - แบบฝึกปฏิบัติและกิจกรรมในชั้นเรียน   30 % 
 - สอบกลางภาคการศึกษา     30 % 
2. คะแนนปลายภาค 
 - สอบปลายภาคการศึกษา    30 % 
     รวม    100 % 
 
การประเมินผล 

  ใช้วิธีอิงเกณฑ์คะแนนดังต่อไปนี้ 
  ล าดับขั้น A ได้คะแนนตั้งแต่ 80 – 100  คะแนน 
  ล าดับขั้น B+ ได้คะแนนตั้งแต่ 75 - 80     คะแนน 
  ล าดับขั้น B ได้คะแนนตั้งแต่  70 – 74    คะแนน 

  ล าดับขั้น C+ ได้คะแนนตั้งแต่  65 – 69    คะแนน 

  ล าดับขั้น C ได้คะแนนตั้งแต่  60 – 64    คะแนน 

  ล าดับขั้น D+ ได้คะแนนตั้งแต่  55 - 59     คะแนน 

  ล าดับขั้น D ได้คะแนนตั้งแต่  50 – 54    คะแนน 
  ล าดับขั้น F ได้คะแนนตั้งแต่    0 - 49     คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ “การพัฒนา” 

 
แนวคิด 
 “การพัฒนา” มีนัยความหมายที่สื่อถึง “การเปลี่ยนแปลง” ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่ง “การพัฒนา” 
ได้ถูกพูดถึงในหลายแขนงวิชาและหลายด้านของสังคม ซึ่ง “การพัฒนา” ยังเป็นมูลเหตุที่ท าให้สังคม
มนุษย์เกิดพัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคแหล่งอารย -

ธรรม/อาณาจักร ยุคประวัติศาสตร์ มาจนถึงปัจจุบัน และแม้กระทั่งประเทศไทย ก็มีการพูดถึง “การ
พัฒนา” ในฐานะกระบวนการของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเช่นกัน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า “การพัฒนา” คือสิ่งพฤติกรรมพ้ืนฐานและยังเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม
ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นเหตุให้ต้องมีการศึกษา “การพัฒนา” ในฐานะแขนงวิชาความรู้ศาสตร์หนึ่ง 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “การพัฒนา” 
 1. ความหมายของ “การพัฒนา” 
 2. มิติทางสังคมของ “การพัฒนา” 
 3. ประวัติศาสตร์ “การพัฒนา” ในระดับสากล 

4. การพูดถึง “การพัฒนา” ในสังคมไทย 

5. มายาคติส าคัญเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สร้างค าจ ากัดความและอธิบายค าว่า “การพัฒนา” ด้วยความเข้าใจของตนเองได้ 
 2. อธิบายมิติทางสังคมของ “การพัฒนา” ได้อย่างน้อย 2 มิติ 
 3. เรียงล าดับยุคสมัยของ “การพัฒนา” ในประวัติศาสตร์สากลได้อย่างถูกต้อง 
 3. อธิบายลักษณะของ “การพัฒนา” ไทยได้อย่างน้อย 2 ลักษณะ 

4. ระบุความส าคัญของการศึกษา “มายาคติ” ที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคมไทยได้ และ
สามารถยกตัวอย่างได้อย่างน้อย 1 เรื่อง/มายาคติ 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยายและอภิปรายซักถาม 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายและถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 
 3. ชมสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากล (ประวัติศาสตร์ยุโรป) 
 4. อ่าน/ศึกษาบทความวิชาการเกี่ยวกับการวิพากษ์ “มายาคติ” ในการพัฒนาสังคมไทย 
 5. บรรยายสรุป 

 6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 
 2. Microsoft PowerPoint บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “การพัฒนา” 
 3. แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา (Course Syllabus) 
 4. สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์สากล (ประวัติศาสตร์ยุโรป) 
 5. บทความวิชาการเก่ียวกับการวิพากษ์ “มายาคติ” ในการพัฒนาสังคมไทย 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังการบรรยาย 
 2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน 
 3. สาระจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาขณะท าการอภิปรายและถกเถียงในประเด็นที่ก าหนด 
 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 1 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ “การพัฒนา” 

 

ความหมายของ “การพัฒนา” 

   

  ค าว่า “การพัฒนา” ตรงกับภาษาอังกฤษคือค าว่า “Development” ซึ่งสามารถน ามาใช้
เป็นค าเฉพาะ หรือใช้ประกอบกับค าอ่ืนเพ่ือให้เกิดความหมายที่เจาะจง ดังจะพบเห็นได้ทั่วไป  เช่น 
การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเมือง การพัฒนาองค์กร ฯลฯ ซึ่งการ
ที่ค าว่า “พัฒนา” ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนี้เอง ก็สะท้อนให้เห็นว่า “การพัฒนา” เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ทั้งยังจ าเป็นต่อชีวิตและสังคมมนุษยชาติ หากแต่ว่าความหมายหรือค าจ ากัดความของ “การพัฒนา” 
นั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับมิติการมองหรือแขนงความรู้ต่างๆ ที่น ามาไปใช้ ซึ่งในที่นี้พอจะ
รวบรวมมาให้ศึกษาได้ดังนี้ 
  - “การพัฒนา” (หรือ “พัฒนะ”) หมายถึง การท าให้เจริญ การท าความเจริญ การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 827) 
  - “การพัฒนา” หมายถึง การท าให้เจริญขึ้น ดีขึ้น ซึ่งเมื่อใช้รวมกับค าว่า “ชุมชน” จึง
หมายถึง การท าชุมชนให้เจริญขึ้น ดีขึ้น (วิทยา เชียงกูล, 2527 : 14) ซึ่งอย่างไรก็ตาม ค าว่า “เจริญ
ขึ้น” หรือ “ดีขึ้น” เป็นค าที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง “เจริญขึ้น หรือ ดีขึ้น” ในความเห็นของคนๆ 
หนึ่ง อาจหมายถึงว่า “มีเงินเยอะๆ” ในขณะที่ความหมายของอีกคนหนึ่งหมายถึง “ความสงบแห่ง
จิตใจ การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน” ถามคนหนึ่งร้อยคนอาจจะได้ความเห็นที่แตกต่างกันไปหนึ่งร้อย
ความเห็น (จามะรี พิทักษ์วงศ์, 2529: 1) 
  - “การพัฒนา” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านระดับขั้นตอนต่างๆ 
ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจ
ก้าวหน้าไปถึงข้ึนอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นที่น่าพอใจ (ปกรณ์ ปรียากร, 2538, 5) 
  - ในมิติของกระบวนการ “การพัฒนา” หมายถึง การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตผ่านการครอบครองวัตถุ และการสถาบัน
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นประชาธิปไตย และมีอิสระเสรีภาพในการด ารงชีวิต (ผานิตดา 
ไสยรส, 2559: 90) 
  - ส าหรับในเชิงวัตถุประสงค์แล้ว “การพัฒนา” น่าจะหมายถึงองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) เป็นกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของบุคคลทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 2) มุ่งให้เกิดความเสมอภาค (Equity) กันในสังคมทั้งของเศรษฐกิจและสังคม และ 3) สร้าง
ให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึงให้เกิดขึ้นใหม่ (Redistribution) ทั้งเรื่องรายได้ของคนในชุมชนให้มี
ช่องว่างแตกต่างกันให้น้อยที่สุด รวมทั้งกระจายบริการที่รัฐพึงจะให้แก่ประชาชนไปสู่ชนบทให้มาก
และใกล้เคียงกับในเมืองยิ่งขึ้น (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2527: 1) 
  - นอกจากนี้ ตามค าจ ากัดความของสหประชาชาติ (United Nations: UN) “การพัฒนา
(สังคม)” หมายถึง กระบวนการการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสังคม (Social System) และ
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โครงสร้างพ้ืนฐาน (Social Structure) สถาบันบริการ และนโยบายในอันที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีต่อระบบความเป็นอยู่ ค่านิยม และการกระจายโอกาสที่ดีขึ้นของบุคคล (จามะรี 
พิทักษ์วงศ์, 2529: 2) 
  แม้ค าจ ากัดความแต่ละแหล่งที่ยกมาจะนิยามไปคนละอย่าง หากแต่เมื่อประมวล
ความหมายโดยสรุปก็จะเห็นจุดร่วมของความหมาย “การพัฒนา” ที่ว่า “การพัฒนา” หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปในทิศทางที่
ก้าวหน้า เจริญ เติบโต ขยายตัว หรือถูกปรับปรุงยกระดับให้เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะท า
ให้เกิด “การพัฒนา” หรือการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนของสังคม (เช่น เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การแพทย์ กฎหมาย เป็นต้น) แต่ค าถามที่ถามต่อไปก็คือว่า แล้ว “การพัฒนา” เกิดขึ้นได้
อย่างไร? หรือ ท าไมมนุษย์ต้องมี “การพัฒนา”?  
  ถ้าหากจะอธิบายตามหลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์แล้ว “การพัฒนา” เกิดจาก 
“ความต้องการ (Needs)” พ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การแสดงพฤติกรรม
เพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด ซึ่งอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham 
Maslow) นักจิตวิทยามนุษย์นิยมได้กล่าวถึง “ความต้องการ” อันเป็นแรงจูงใจ “การพัฒนา” ของ
มนุษย์ออกไว้เป็น 5 ขั้น โดยเรียงล าดับจากข้ันที่เป็นความต้องการเพ่ือ “ตนเอง” ไปสู่ความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับ “สังคม” ดังนี้ (พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์, 2543: 222-225) 
 (1) ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบื้องต้นที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เช่น ต้องการอาหาร น้ าดื่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน การขับถ่าย 
และความต้องการทางเพศ มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือสนองความต้องการขั้ นนี้ก่อนจึงจะมีความ
ต้องการขั้นอ่ืนๆ ตามมา 
 (2) ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทาง
สรีรวิทยาได้รับการตอบสนองจนเติมเต็มแล้ว ก็จะมีความต้องการขั้นที่สองต่อไป คือ อยากมีชีวิตอยู่
อย่างมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง สิ่งที่แสดงถึงความต้องการขั้นนี้เห็นได้จากแนวโน้มของ
มนุษย์ที่ชอบอยู่ในสังคมที่มีความสงบ เรียบร้อย มีระเบียบวินัย และมีกฎหมายคุ้มครอง ชอบด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ความต้องการขั้นนี้จะรวมไปถึงความมั่นคงทางด้านจิตใจ 
(Psychological Safety) ด้วย ซึ่งจะผลักดันมนุษย์ให้ท าพฤติกรรมเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายนั่นคือความ
มั่นคงปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 (3) ความต้องการความรักและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Love and Belonging 
Needs) ความต้องการขั้นนี้เป็นลักษณะของความต้องการอยากมีเพ่ือน มีคนรักใคร่ชอบพอ ต้องการ
เป็นผู้ให้ความรักและได้รับความรัก มิได้ถูกจูงใจโดยความต้องการทางเพศ (not sexual motived) 
บุคคลที่มีความต้องการขั้นนี้จะแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายเพ่ือจะท าให้รู้สึกว่าตนไม่ได้อยู่คนเดียว
อย่างโดดเดี่ยว อ้างว้างหรือถูกทอดทิ้ง 
 (4) ความต้องการมีเกียรติและศักดิ์ศรี (Esteem Needs) ความต้องการขั้นนี้เป็นความ
ต้องการของมนุษย์เกือบทุกคนในสังคม ลักษณะที่แสดงถึงความต้องการขั้นนี้ เช่น ต้องการได้รับการ
ยกย่องนับถือจากบุคคลอืน่ ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง หรือความภูมิใจเมื่อประสบความส าเร็จ รู้สึกว่า
ตนเป็นคนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม 
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 (5) ความต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับสมบูรณ์ที่สุด (Self-actualization Needs) 
คือความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเอง เน้นถึงความเป็นตัวของตัวเอง ประสบความส าเร็จได้ด้วย
ตัวเอง ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่ แต่ขณะเดียวกันก็สนใจปัญหาของส่วนรวมด้วย เช่น 
การต้องการความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใหม่ ความต้องการด้านสุนทรียภาพ (เช่น ดนตรี ศิลปะ ความคิด
สร้างสรรค์) ศีลธรรม ความอิสระ เสรีภาพ หรือพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยัง
รวมไปถึงการตระหนักและเข้าใจถึงจุดหมายในชีวิต (Realization of Life’s Goals) ไปจนถึงการ
บรรลุขั้นที่เหนือสามัญชนทั่วไป ซึ่งหมายถึงการละกิเลส ตัณหา ละลดรูป รส กลิ่น เสียง จนถึงขั้นของ
ฌาน หรือคล้ายกับข้ัน “โลกุตระ” ในพระพุทธศาสนา (Transcendence) 

 
 
 ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า หากมนุษย์มีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันใด “การพัฒนา” ก็ย่อม
เกิดข้ึนและไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้น หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า “การพัฒนา” ล้วนด าเนินควบคู่กับ
การด ารงชีวิตในทุกๆ ด้าน ของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม แม้ “การพัฒนา” จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่หนทางที่ดีขึ้น แต่การพูดถึง “การพัฒนา” ส่วนใหญ่มักจะถูกใช้อธิบายในสิ่งที่เป็นรูปธรรม (เช่น 
การประดิษฐ์หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ) ซึ่งในทางสังคมศาสตร์ ค าว่า “การพัฒนา” นั้น เป็นค าที่มี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวางมาก ทั้งยังสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้กับศาสตร์หลายแขนง เช่น 
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สื่อสารมวลชน สวัสดิการสังคม เป็นต้น โดยนักวิชาการ/นัก
ทฤษฎีจากหลายแขนงวิชาเหล่านั้น ต่างก็พยายามจะให้ความหมายของ “การพัฒนา” แต่ก็ท าได้เพียง
แค่นิยามบนพ้ืนฐานความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น นักเศรษฐศาสตร์ก็

ภาพ 1.1 แสดงพีระมดิล าดับขั้นความต้องการของมนุษยต์ามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow)  
(ปรับปรุงจาก พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์, 2543: 224) 
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นิยาม “การพัฒนา” แค่ในด้านการท าให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือนักรัฐศาสตร์ก็จะ
เน้นมอง “การพัฒนา” แค่ด้านการบริหารหรือการเมืองกาปกครอง ฯลฯ ดังนั้น ค าว่า “การพัฒนา” 
จึงยากที่จะหาความหมายหรือค าจ ากัดความที่ส าเร็จรูปเพียงค านิยามอันใดอันหนึ่ง  เป็นเหตุให้เวลา
พูดถึง “การพัฒนา” จึงจ าเป็นต้องใช้ประกอบกับค าอ่ืน เพ่ือชี้ให้เห็นความเจาะจงว่า “ต้องการจะ
พัฒนาอะไร?” เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาชนบท/
เมือง เป็นต้น 
 โดยภาพรวมแล้ว “การพัฒนา” ก็คือการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่
ค าถามที่ตามมาก็คือ “แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการพัฒนาขึ้น?” หรือจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท าการ
เปลี่ยนแปลงอยู่นั้นมันจะ “ดีขึ้น” “เจริญขึ้น” หรือ “ก้าวหน้าขึ้น” ซึ่งนั่นแปลว่า เราต้องก าหนด
เกณฑ์หรือมาตรฐานบางอย่างขึ้น เพื่อใช้เป็น “ตัวช้ีวัด” และเปรียบเทียบให้เห็นผล “การพัฒนา” ว่า
จากจุดหนึ่งไปสู่ อีกจุดหนึ่ งนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอันพึงประสงค์หรือไม่?  ซึ่งใน 
“ตัวชี้วัด” ทางการพัฒนาใน “ความคุ้นชิน” หรือในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปก็สามารถพิจารณา
แยกย่อยออกได้หลายเรื่อง ดังจะยกตัวอย่าง(บางเรื่อง)ได้ดังต่อไปนี้  
   •  การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค ซึ่ง “ตัวชี้วัด” ที่มักอ้างอิงถึงก็อย่างเช่น 
การมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ถนนหนทาง สัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น) ที่ครบ
ครันและเพียงพอหรือไม่? ทั้งยังรวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการ
กระจายสัญญาณผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต ฯลฯ อีกด้วย 
   •  การพัฒนาทางการแพทย์ ซึ่ง “ตัวชี้วัด” ที่มักอ้างอิงถึงก็อย่างเช่น อัตราการ
เกิด/การตาย (หากการเกิดมาก ก็ชี้ให้เห็นถึงการแพทย์ที่เจริญ หรือการขาดการวางแผนการ
คุมก าเนิด หรือถ้าอัตราการตายมาก ก็สะท้อนให้เห็นความบกพร่องของระบบการแพทย์) การยับยั้ง
โรคระบาด จ านวนแพทย์หรือสถานพยาบาลต่อคนในพ้ืนที่  (หากจ านวนแพทย์หรือจ านวน
สถานพยาบาลต่อจ านวนประชากรยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งสะท้อนว่าการแพทย์ไม่ทั่วถึง การพัฒนาทาง
การแพทย์ยังไม่เจริญ) ฯลฯ 
   •  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ซึ่ง “ตัวชี้วัด” ที่มักอ้างอิงถึงก็อย่างเช่น การริเริ่ม
การใช้เครื่องจักรเพ่ือการเกษตรแทนแรงงานคนซึ่งผลิตได้น้อยและช้า การใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ 
(เช่น ปุ๋ย หรือเคมีภัณฑ์บ ารุงพืชผล) การผลิตและวิจัยเมล็ดพันธุ์ที่ทนแล้วหรือทนต่อศัตรูพืช ฯลฯ 
   •  การพัฒนาสู่ความเป็นเมือง ซึ่ง “ตัวชี้วัด” ที่มักอ้างอิงถึงก็อย่างเช่น อัตราค่า
ครองชีพ (ยิ่งสูงยิ่งมีความเป็นเมืองมาก) ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ รูปแบบการปกครอง 
(เช่น การยกระดับเป็นเทศบาล หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ระบบการขนส่งที่ทันสมัย (รวมไปถึงการมี
ช่องทางการคมนาคมที่สะดวกสบายหลากหลายช่องทาง) ลักษณะอาชี พ (ยิ่งมีอาชีพในภาค
เกษตรกรรมน้อยเท่าไหร่ ยิ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความเป็นเมืองมากเท่านั้น) จ านวนห้างสรรพสินค้า/
ร้านสะดวกซ้ือ ฯลฯ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในทางการปฏิบัติแล้ว การสร้าง “ตัวชี้วัด” เพ่ือวิเคราะห์ผลจากการ
พัฒนานั้นจ าเป็นต้องท าให้มีระเบียบแบบแผนมากกว่าที่จะใช้สามัญส านึกหรือความคุ้นชินดังกล่าว 
เพราะผลที่ได้จะถูกน าไปใช้ในเชิงนโยบายหรือวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีทิศทางชัดเจน 
ตัวอย่างของ “ตัวชี้วัด” ทางการพัฒนาที่มีระเบียบแบบแผนที่ใช้ในประเทศไทยก็อย่างเช่น การส ารวจ
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ตัวช้ีวัดความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดท าข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือ กชช.2ค. ที่
จัดท าโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการปรับประยุกต์วิธีการเชิงสถิติและตัวเลข
เข้ามาใช้ เป็นต้น 
 
 

มิติทางสังคมของ “การพัฒนา” 

 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ค านิยามของ “การพัฒนา” นั้นมีความหลากหลายกันไปตามศาสตร์
หรือแขนงความรู้ที่น าค าๆ นี้ไปปรับใช้ ซึ่งเมื่อ “การพัฒนา” ถูกนิยามและตีความให้แตกต่างกันไป
ตามความถนัดหรือความช านาญของนักวิชาการหลายแขนงวิชาเหล่านั้น การนิยามความหมายของ 
“การพัฒนา” ที่ดูกว้างขวางและต่างศาสตร์ต่างนิยามกันออกไปนั้น เปรียบไปก็ดูคล้าย “นักปราชญ์
ตาบอด” หลายคนที่ก าลังคล า “ช้าง” ซึ่งนักปราชญ์แต่ละคนต่างก็ไม่เคยเห็นช้างทั้งตัวมาก่อนใน
ชีวิต เมื่อคล าพบตรงไหน ก็จะอธิบายลักษณะของ “ช้าง” ตามส่วนที่ตนคล าเจอ นั่นแปลว่า ไม่มี
นักวิชาการหรือศาสตร์แขนงไหนที่สามารถอธิบาย “การพัฒนา” ได้ครบทุกมิติของสังคม ดังนั้น สิ่งที่
ท าได้ก็คือการศึกษาว่า “การพัฒนา” ในแต่ละมิติของสังคมนั้น ถูกก าหนดขอบเขตหรือทิศทางไว้
อย่างไรบ้าง จากนั้นจึงน ามิติ “การพัฒนา” เหล่านั้นมาศึกษาว่าแต่ละมิติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างไรบ้าง 
 “การพัฒนา” สามารถปรับใช้เพ่ือศึกษา อธิบาย ท าความเข้าใจ รวมถึงปรับใช้ให้เข้ากับมิติ
ทางสังคมด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  มิติทางเศรษฐกิจ 
   ถือเป็นมิติแรกๆ ที่ “การพัฒนา” จะพิจารณาถึง นั่นเป็นเพราะว่า “เศรษฐกิจ” คือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการแจกกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
เพ่ือไปตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งการที่มนุษย์จะอยู่ดีมีสุขได้นั้นก็ย่อม
ต้องได้บริโภคและมีการแจกกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การพัฒนาในมิติทาง 
“เศรษฐกิจ” จึงให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการความมั่งคั่งไปสู่ผู้คน โดยโจทย์ส าคัญก็คือ “ท า
อย่างไรที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและมีความสุข?” ตัวอย่างของการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับด้าน “เศรษฐกิจ” นี้ก็อย่างเช่น การลงทุนเพ่ือสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของรัฐบาล 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือวางกรอบการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ตัวอย่างคือประชาคมเศรษฐกิจ AEC ใน
ประชาคม ASEAN) การปรับปรุงระบบธนาคารและสถานบันการเงินให้เป็นที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ และยุทธวิธี เพ่ือการเพ่ิมอัตรารายได้ต่อหัวต่อคนของ
ประชาชน ฯลฯ   
 
 
 



8 
 

 2.  มิติทางวัตถุ/กายภาพ  
  ซึ่งการพัฒนาในด้านนี้มักจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างสิ่ง “รูปธรรม” หรือการ
ให้ก าเนิด “นวัตกรรมใหม่ (New Innovation)” เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในด้าน
ต่างๆ เพ่ือการทุ่นแรง เพ่ือความสะดวกสบาย หรือเพ่ือความบันเทิง ตัวอย่างเช่นการพัฒนาเพ่ือวาง
โครงข่ายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (รวมไปถึงเครือข่าย 3G, 4G, 5G) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพ่ือความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศญี่ปุ่น การคิดค้นนวัตกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอ านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน การประดิษฐ์โทรศัพท์รุ่น Smart Phone และพัฒนาระบบ Android การประดิษฐ์รถยนต์
รุ่นประหยัดน้ ามัน การออกแบบอาคารสถานที่เพ่ือให้สอดรับกับวิถีความเป็นเมืองสมัยใหม่ ฯลฯ   
 
 3.  มิติทางสิ่งแวดล้อม  
  เนื่องจากการพัฒนาที่เน้นทางเศรษฐกิจและด้านวัตถุในบางครั้งอาจท าให้เกิดความเสื่อม
โทรมและการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภทมีความจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ (เช่น น้ า อากาศ ดิน ป่า เป็นต้น) หากขาดการดูแลหรือบริหารจัดการ นั่น
แปลว่าชีวิตมนุษย์ก็อาจจะเผชิญกับหายนะในอนาคตได้  ด้วยเหตุนี้  การพัฒนาในมิติทาง 
“สิ่งแวดล้อม” จึงเป็นกระแสการพัฒนาที่ออกมาคานถ่วงกับกระแสการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจ
และวัตถุดังกล่าว ทั้งนี้เพราะถ้าหากการพัฒนากระแสหลักสนใจแต่การปรนเปรอความต้องการของ
มนุษย์อย่างเดียว สิ่งแวดล้อมก็อาจล่มสลาย การพัฒนาด้าน “สิ่งแวดล้อม” มักจะพูดถึงการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (Sustainable) ภายใต้โจทย์ที่ว่า “ท าอย่างไรจะ
ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ได้นานๆ โดยให้ควบคู่กับการพัฒนาด้านวัตถุและเศรษฐกิจ?” ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญระหว่าง “เศรษฐกิจ/วัตถุ” และ “สิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมๆ กัน ตัวอย่างของกิจกรรมการ
พัฒนาที่เน้นด้าน “สิ่งแวดล้อม” ก็ได้แก่ การจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล  การดูแล
และเฝ้าระวังรักษาป่าไม้  สัตว์ป่า รวมไปถึงการรณรงค์และการเคลื่อนไหวเพ่ือให้ เกิดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมระหว่างประชาชน(ชาวบ้าน)และกลุ่มทุน ฯลฯ 
 
 4.  มิติทางประชากรและคุณภาพชีวิต  
  การพัฒนาด้านนี้ เป็นการผลักดันและส่งเสริมให้คนในสังคมมี “คุณภาพชีวิต” ที่ดีขึ้น 
หรือถูกยกระดับให้เท่าเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะการช่วยเหลือในเรื่อง “สวัสดิการสังคม (Social 
Welfare)” ทั้งจากภาครัฐบาลและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาในมิตินี้มักถูกพูดถึง
ชัดเจนโดยเฉพาะในแขนงวิชาที่เกี่ยวกับ “สังคมสงเคราะห์ (Social Work)” ตัวอย่างกิจกรรมของ
การพัฒนาด้านนี้ก็ได้แก่  การผลักดันให้ผู้คนเกิดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากรัฐอย่างทั่วถึง การ
เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล การส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ ของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส(เช่น ผู้พิการ คนชรา และผู้ที่ประสบปัญหาสถานะกฎหมาย ฯลฯ) การสร้างเสริม
ระบบประกันสุขภาพที่มีระบบ การสร้างมาตรการคุ้มครองสิทธิสตรี/เด็ก นโยบายการประกันรายได้
และการกระตุ้นการจ้างงานโดยรัฐบาล ฯลฯ 
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 5.  มิติทางการเมืองการปกครอง  
  การพัฒนาในด้านนี้มักจะสนใจถึงเรื่อง “สิทธิ” “เสรีภาพ” และ “ความมั่นคง” ของ
ประชาชนในรัฐ โดยโจทย์ของการพัฒนาก็คือ “ท าอย่างไรประชาชนรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิและเสรีภาพ
(ภายใต้กรอบกฎหมาย)อย่างเต็มที่?” หรือ “ท าอย่างไรไม่ให้มีการก้าวก่ายหรือล่วงละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพระหว่างกัน? ท าอย่างไรคนทุกคนถึงจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน?” ซึ่งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาในมิติ “การเมืองการปกครอง” นี้ก็ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง
นิติศาสตร์ โดยตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านนี้ ก็ได้แก่ การบัญญัติ/ปรับปรุงข้อ
กฎหมาย การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยในระดับจิตส านึกโดยกระบวนการศึกษา การกระจายอ านาจ
และงบประมาณจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น อบต., อบจ., เทศบาล เป็นต้น) 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง ฯลฯ 
 
 6.  มิติทางวัฒนธรรม  
  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่คนส่วนใหญ่มักละเลยหรือไม่พิจารณาถึง ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า 
“วัฒนธรรม” ดูเหมือนจะเป็นเรื่องนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งยังดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องปาก
ท้องเมื่อเทียบกับด้านเศรษฐกิจหรือด้านวัตถุที่จับต้องได้ชัดเจนมากว่า แต่อย่างไรก็ตาม ด้าน 
“วัฒนธรรม” กลับมีความส าคัญอย่างมาก เพราะ “วัฒนธรรม” เป็นระบบคุณค่าที่แฝงฝังติดกับตัว
บุคคลอย่างแยกไม่ออก มนุษย์ไปที่ไหน ก็ย่อมเอาวัฒนธรรมของตัวเองไปด้วย “วัฒนธรรม” ของ
มนุษย์จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเฉพาะตัวและยืนยันถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ในแต่ละกลุ่ม ในการพัฒนา
กระแสรองยุคหลังๆ มักให้ความสนใจ “วัฒนธรรม” มากขึ้น เพราะเชื่อว่า หากคนเรามีการยอมรับ
วัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายระหว่างกัน สังคมมนุษย์ก็จะสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติ ไม่มี
ความแย้งที่รุนแรง ซึ่งก็ย่อมเชื่อมโยงสู่ประโยชน์ของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามมา โจทย์หลักของการ
พัฒนาในมิตินี้ก็คือ “ท าอย่างไรจะให้วัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละกลุ่มสามารถด ารงอยู่ได้หรือไม่ถูก
ท าลายไปในกระบวนการพัฒนา?” ด้วยเหตุนี้ประเด็นสนใจก็มักเกี่ยวข้องกับการทบทวนทิศทางการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การกระตุ้นให้คนเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น (แทนที่จะมองแบบส่วนกลางลงมา ก็มองจากท้องถิ่นขึ้นไป) เพ่ือลดอคติ
ระหว่างวัฒนธรรม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือให้วัฒนธรรมสามารถด ารงอยู่
ได้ เช่น ใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น 
    
 

ประวัติศาสตร์ “การพัฒนา” ในระดับสากล 
 
 ถ้าหากจะสรุปว่า “การพัฒนา” ก็คือการท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยนัย
ความหมายคือการท าให้เกิดวิวัฒนาการหรือท าให้ก้าวหน้าโดยให้ตอบสนองต่อ “ความต้องการ” ของ
มนุษย์ ดังนั้นจึงเท่ากับว่า “การพัฒนา” เป็นสิ่งที่ด าเนินควบคู่มากับพัฒนาการของมนุษย์ “การ
พัฒนา” จึงเป็นกระบวนการที่เกิดจาก “ความคิด” ของมนุษย์ที่จะแปรเปลี่ยนสิ่งต่างๆ รอบตัวเพ่ือ
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การแก้ปัญหาหรือท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนถูกยกระดับขึ้นไป แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังไม่สามารถ
สรุปได้ทีเดียวว่า “การพัฒนา” เริ่มขึ้นพร้อมกับการมีสายพันธุ์ “มนุษย”์ ขึ้นบนโลกใบนี้  
 “มนุษย์” แม้จะถูกยกย่องให้เป็น “สัตว์ประเสริฐ” เนื่องจากสามารถเข้าใจสัญลักษณ์และ
เหตุผลที่ซับซ้อนได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อ่ืนๆ บนโลกใบนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง “มนุษย์” เองก็เป็น
สิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับสายพันธุ์อ่ืนๆ โดยสายพันธุ์ของมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้น มีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า 
“โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ (Homo Sapiens Sapiens หรือ H.S. Sapiens)” โดยมีการ
วิวัฒนาการร่วมจากสัตว์ตระกูลลิงจ าพวกลิงชิมแพนซี (Chimpanzee) เมื่อราวประมาณ 5 ล้านปี
ก่อน 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อว่า “เก่าแก่ที่สุด” ของสายพันธุ์มนุษย์ (ณ ขณะนี้) ถูกค้นพบ
ในทวีปแอฟริกา ในประเทศเอธิโอเปีย เป็นซากฟอสซิลโครงกระดูกที่มีชื่อว่า “อาร์ดี (Ardi)” “อาร์
ดิพิเธคัส รามิดัส (Ardipithecus Ramidus)” ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตระกูลลิงเอป (Ape) หรือลิงใหญ่ไร้
หาง เพศผู้ ค้นพบในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดยทิม ดี. ไวท์ (Tim D. White) พิสูจน์อายุได้
ประมาณ 4.4 ล้านปีก่อนคริสต์ศักราช มีลักษณะการเดินแบบ 2 ขา หากแต่ว่ากระดูกช่วงเท้ายังมี
ลักษณะเหมือนมือเช่นเดียวกับลิงในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบ “ลูซี่ (Lucy)” หรือฟอสซิล
โครงกระดูกชื่อว่า “ออสตราโลพิเธคัส อะฟาเรนซิส (Australopithecus Afarensis)” ในปี ค.ศ. 
1974 (พ.ศ. 2517) ในประเทศเอธิโอเปียเช่นกัน พิสูจน์อายุได้ประมาณ 3.2 ล้านปีก่อนคริสต์ศักราช 
เป็นลิงใหญ่ไร้หาง เพศเมีย โครงกระดูกเท้ามีลักษณะคล้ายกับเท้าของมนุษย์ในปัจจุบันมากกว่า “อาร์
ดี” สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะการวิวัฒนาการทางธรรมชาติที่เริ่มใช้ขาหลังในการเดินในที่ราบ ซึ่งก็
สอดคล้องตามลักษณะฟอสซิลที่พบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อย่างไรก็ตาม ในยุคแรกเริ่มของสายพันธุ์วิวัฒนาการของมนุษย์หรือในยุคของทั้ง “อาร์ดี” 
หรือ “ลูซี่” ข้างต้น นักโบราณคดียังไม่พบหลักฐานของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือวัฒนธรรมใดๆ 
(ข้อมูล ณ ขณะนี้) จึงสันนิษฐานได้ว่า การใช้ชีวิตของสายพันธุ์มนุษย์เมื่อกว่า 5 ล้านปีก่อน ยังคงจั บ
กลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่บ้างก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ที่ดุร้ายกว่า เช่น สิงโต เสือ ฯลฯ หรือบ้างก็อาจหา

ภาพ 1.2 ซากฟอสซิลของอาร์ดิพิเธคสั รามดิัส(อาร์ดี) 
และภาพวาดแบบจ าลองเต็มตัว 

(ที่มา https://www.manager.co.th/Science/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9520000116322) 

ภาพ 1.3 ซากฟอสซิลของออสตราโลพิเธคัส อะฟาเรนซิส(ลูซี่) 
และภาพวาดแบบจ าลองเต็มตัว 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Australopithecus_afarensis) 
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หนทางอยู่รอดโดยการล่าสัตว์เล็กๆ เก็บผลหมากรากไม้กินเป็นอาหารเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอ่ืนๆ และ
ไม่อยู่นอกกลุ่มในเวลามืดค่ า อายุขัยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-22 ปี (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 73) 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้เบื้องต้นว่า แม้ “มนุษย์” จะมีวิวัฒนาการที่ยาวนานหลายล้านปี หากแต่
มนุษย์ในยุคแรกเริ่มยังไม่รู้จักการใช้ความคิดของตนเพ่ือการสร้างสรรค์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือ “การพัฒนา” ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการก าเนิดสายพันธุ์ “มนุษย์” เสียทีเดียว
นั่นเอง 
 พัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์เพ่ิงปรากฏหลักฐานเมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่ผ่านมา 
(Klein, 1989: 163) ซึ่งหลักฐานอันเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ชิ้นส าคัญ ถูกค้นพบใน
ประเทศแทนซาเนีย ณ หุบเขาโอลดูไว (Olduvai Gorge) ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว
จากฝีมือสิ่งมีชีวิต ท าจากกรวดแม่น้ า มีลักษณะเป็นเครื่องสับ (Choppers) เกลื่อนกราดอยู่เป็น
จ านวนมาก ใช้การคาดคะเนอายุโดยการเทียบเคียงพบว่ามีอายุประมาณ 2.5 ล้านปีก่อน ซึ่งหิน
กะเทาะเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มวัฒนธรรมโอลดูไว (Olduvai Culture) หรือ วัฒนธรรมโอดู
แวน (Olduwan Culture)” (Shaw and Jameson, 2002: 444-445) สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของ
มนุษย์รุ่นแรกสายสกุล “โฮโม (Homo)” ที่มีพัฒนาการทางร่างกายแตกต่างจากยุค “อาร์ดี” หรือ “ลู
ซ่ี” ข้างต้นหลายประการ เช่น มีขนาดสมองที่ใหญ่ขึ้น มีโครงสร้างนิ้วมือที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบัน 
(Feder, 2004: 84-85) ดังนั้น เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว จึงสรุปได้เบื้องต้นว่า 
แม้มนุษย์จะมีพัฒนาการทางชีววิทยามาเกือบ 5 ล้านปี แต่มนุษย์กลับเพ่ิงจะรู้จักการประดิษฐ์คิดค้ น
หรือใช้สมองสร้างสรรค์วัฒนธรรมมาเมื่อเพียง 2.5 ล้านปีที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งนับว่าทิ้งช่วงระยะเวลาห่าง
จากช่วงเวลาก าเนิดสายพันธุ์มนุษย์มาก 
 ด้วยเหตุนี้ ข้อสรุปของนักโบราณคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์มนุษย์ ณ ขณะนี้จึงพิจารณา 
“จุดเริ่มต้น” ของวัฒนธรรมมนุษย์โดยใช้หลักฐานกลุ่มวัฒนธรรมโอลดูไวเป็นส าคัญ (หรือใช้ตัวเลข 
2.5 ล้านปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของมนุษย์) ซึ่งท าให้เกิดการแบ่งวิวัฒนาการ
ของมนุษย์ออกเป็นยุคสมัยต่างๆ ตามผลผลิตทางการพัฒนาของมนุษย์ ได้ดังนี้ 
 
 1.  ประวัติศาสตร์การพัฒนาในยุค “ก่อนประวัติศาสตร์” 
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistorical Age) เป็นค าที่ใช้เรียกช่วงเวลาของพัฒนาการ
มนุษย์ในช่วงที่ยังไม่มีการก่อสร้างอารยธรรมที่ซับซ้อนหรือก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เพ่ือ
การจารจารึก ค าว่า “ก่อนประวัติศาสตร์” เป็นค าที่นักวิชาการชาวฝรั่งเศสชื่อ ตูร์นาล (Tournal) 
ริเริ่มขึ้นใช้ (โดยแปลจากค าว่า Préhistorique) เพ่ือใช้เรียกยุคสมัยของมนุษย์ก่อนการเกิดขึ้นของ
อาณาจักรโบราณอย่างกรีกหรือโรมัน (Bray and Trump, 1976: 189) ซึ่งเป็นยุคที่มีความร่วมสมัย
กับสัตว์ที่สูญพันธ์ไปก่อนหน้านี้อย่างช้างแมมมอธ เสือเข้ียวดาบ หรือแรดขนปุย ซึ่ งการแบ่ งแยกยุ ค
ย่อยของ “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” เพ่ือการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์นั้น จะจัดจ าแนกตามลักษณะ
ของวัตถุดิบที่น ามาท าเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ยุคหิน และ ยุคโลหะ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  1.1  ยุคหิน (Stone Age) คือ ช่วงเวลาที่มนุษย์มีการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติจ าพวกหิน ไม้ และกระดูก มีอายุอยู่ระหว่าง 2.5 ล้านปี จนถึงประมาณ 2,000 ปีก่อน ค.ศ. 
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(ซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจน) โดยถือว่าเป็นช่วง “ระยะเวลาที่นานที่สุด” ในยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งในทางโบราณคดี “ยุคหิน” ก็มีการแบ่งแยกย่อยลงไปอีก โดยใช้ความละเอียด
ประณีตของลักษณะเครื่องมือหินเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์และ
วัฒนธรรมแยกได้ดังต่อไปนี้  
   1.1.1  ยุคหินเก่า (Old Stone Age หรือ Paleolithic) มีอายุอยู่ระหว่าง 2.5 
ล้านปี – 1 หมื่นปีก่อน ค.ศ. ยุคหินเก่าอาจจัดเป็นร้อยละ 90 – 90 ของช่วงเวลาที่ได้มีมนุษย์อุบัติขึ้น
บนโลกใบนี้ (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 71) ซึ่งในทางแขนงวิชาทางโบราณคดีจริงๆ จะมีการ
แบ่งแยกย่อยเพ่ือท าการศึกษาอย่างละเอียดออกไปอีก โดยจะแบ่งเป็น ยุคหินเก่าตอนต้น (Early 
Paleolithic)  ยุคหิน เก่าตอนกลาง (Middle 
Paleolithic) และยุคหินเก่าตอนปลาย (Late 
Paleolithic) ซึ่งลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์
ในยุคนี้ยังด ารงชีพด้วยการล่าสัตว์ หาผลไม้ตาม
ธรรมชาติ ระบบสังคมจะเริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
แต่ยังไม่มีกฎกติกาที่เป็นแบบแผนหรือไม่มีการ
ก่อตั้งเป็นชุมชน จะใช้ชีวิตเร่ร่อน และใช้ที่ก าบัง
ภัยตามธรรมชาติ เช่น ถ้ าหรือเพิงผา ส่วน
เครื่องมือเครื่องใช้จะเป็นการประดิษฐ์เครื่องมือ
แบบหยาบๆ เพ่ือใช้ขูด ตัด หรือสับจากหิน 
จ าพวกหินกะเทาะหน้าเดียว (Choppers) แบบ
หยาบๆ ตัวอย่างเช่นกลุ่มวัฒนธรรมหินโอดูไว
หรือโอลดูแวน 
   นอกจากนี้ พัฒนาการของมนุษย์ในยุคหินเก่ายังสัมพันธ์กับยุคทางธรณีวิทยาที่
ส าคัญ นั่นคือ ยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน (Pleistocene) ซึ่งครอบคลุมเวลาอยู่ระหว่าง 2.5 ล้านปีก่อน 
ค.ศ. และสิ้นสุดเมื่อราว 10,000 ปีก่อน ค.ศ. จัดเป็นยุคน้ าแข็งครั้งล่าสุดของโลก เพราะโลกของเรามี
ยุคน้ าแข็งเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งเป็นวัฏจักร ลักษณะทั่วไปของยุคน้ าแข็งไพลสโตซีนก็คือ ทั่วทั้งโลกจะมี
ธารน้ าแข็งปกคลุมในฤดูหนาว ไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณเส้นศูนย์สูตร ระดับน้ าทะเลลดน้อยลงกว่า
ปัจจุบันมาก อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงฤดูหนาว ณ เส้นศูนย์สูตรอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งยุคน้ าแข็งไพลส
โตซีนนี้มีความส าคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะท าให้มนุษย์เกิดพัฒนาการทาง
ร่างกายและวัฒนธรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งนักโบราณได้สันนิษฐานว่า ภาวะที่จ ากัดในยุคน้ าแข็ง อัน
ได้แก่ อุณหภูมิ สภาพอากาศ อาหารที่น้อย รวมไปจนถึงสัตว์ร้าย ได้บีบบังคับให้มนุษย์หาทางปรับตัว
เอาชีวิตรอดด้วยวิธีต่างๆ นับตั้งแต่การรู้จักใช้ไฟ ที่นอกจากจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้ว ยังท าให้
อาหารสุกและการไล่สัตว์ร้าย การรู้จักท าเครื่องนุ่งห่ม การตั้งรกรากชุมชน/การเคลื่อนย้าย รวมไปถึง
การพัฒนาเครื่องมือหินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ท าให้มนุษย์
รู้จักคิดและใช้สมองของตนมากขึ้น เป็นผลให้ขนาดสมองใหญ่ขึ้น และเข้าใจสัญลักษณ์และศิลปะ
ต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ (Wenke, 1980: 137-141) ซึ่งพัฒนาการทั้งทางร่างกายและวัฒนธรรมนี้เองที่
ส่งผลให้สายพันธุ์มนุษย์สามารถปรับตัวและผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตของยุคน้ าแข็งมาได้ ในขณะที่สัตว์

ภาพ 1.4 เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว (Choppers)  
ยุคหินเก่า ในกลุ่มวัฒนธรรมโอลดูไว 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_tool) 
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อ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมสมัยอย่างช้างแมมมอธ หรือแรดขนปุย ต้องสูญพันธุ์ไป เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหลังสิ้นสุดยุคน้ าแข็งได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.1.2  ยุคหินกลาง (Middle Stone Age หรือ Mesolithic) มีอายุอยู่ระหว่าง
กลางยุคน้ าแข็งไพลสโตซีนถึงประมาณ 1 หมื่น หรือ 5,000 ปีก่อน ค.ศ. โดยทั่วไปแล้ว นักโบราณคดี
จะหมายถึงยุคระหว่างการสิ้นสุดของยุคน้ าแข็ง
ไพลสโตซีน แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เรื่องช่วง
สมัยที่ชัดเจน (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 71) 
เป็นยุคที่มนุษย์ เริ่มรู้ จักการท าการเกษตร
เบื้องต้น การเก็บเกี่ยวจะใช้เครื่องมือจากสะเก็ด
หินเกี่ ยวข้าว  รู้ จั กการใช้ ไฟ ลักษณะของ
เครื่องมือเครื่องใช้จะยังคงท าจากหิน แต่จะมี
ความละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะการกะเทาะ
หินกรวดรอบด้านจนไม่เหลือเปลือก มีลักษณะ
เป็นรูปหยดน้ าปลายแหลมหรือคล้ายเมล็ดอัล
มอนด์ เรียกว่า เครื่องมือหินแบบอาชูเลียน 
(Acheulean Tool) ตามชื่อเมืองที่ถูกค้นพบ
ครั้ ง แ รก  นั่ น คื อ  เ มื อ ง เ ซนต์ อัช ชู  ( Saint 
Acheul) ประเทศฝรั่งเศส (Clark, 1971: 35-37) ลักษณะของเครื่องมือหินจะเหมาะกับการใช้
ประโยชน์สับตัดสัตว์ที่ล่ามาได้  
   ในสมัยยุคหินใหม่ในช่วงหลังเสร็จสิ้นยุคน้ าแข็ง เริ่มพบหลักฐานการขยายตัวของ
มนุษย์จากทวีปแอฟริกามายังทวีปยุโรปและเอเชียเหนือ ก่อนที่จะกระจายไปทั่วทั้งโลก ซึ่งสายพันธุ์
ของมนุษย์ในยุคนี้จะได้แก่ “โฮโม อีเร็กตัส (Homo erectus)” ดังเช่นที่มีการพบหลักฐานที่ถ้ าโจว
โกวเทียน (Zhoukoudian) ใกล้กรุงปักกิ่ง สาธารณประชาชนจีน หรือที่เรียกว่า “มนุษย์ปักกิ่ง” ซึ่ง

ภาพ 1.5 ภาพวาดจ าลองลักษณะธรรมชาติและสตัว์ในช่วงที่โลกอยู่ในยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Pleistocene) 

ภาพ 1.5 เครื่องมือหินกะเทาะรอบด้านรูปหยดน้ า 
(Acheulean Tool) ยุคหินกลาง 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_tool) 
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เป็นโครงกระดูกมนุษย์โฮโม อีเร็กตัสกว่า 40 โครง และเครื่องมือหินกว่า 1 แสนชิ้น ปะปนกับกระดูก
สัตว์อยู่จ านวนนับไม่ถ้วน ซึ่งท าการพิสูจน์อายุได้ประมาณ 4 แสนปี (Wenke, 1980: 150-155) และ
อีกที่หนึ่งก็คือที่เมืองตรินิล (Trinil) และเมืองงันดง (Ngandong) บริเวณลุ่มแม่น้ าโซโล (Solo) บน
เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย พบฟอสซิลของกะโหลกศีรษะของโฮโม อีเร็กตัสอายุประมาณ 1.1 -1.4 
ล้านกว่าปี ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่เรียกว่า “มนุษย์ชวา” แต่อย่างไรก็ตาม อายุดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด 
เนื่องจากยังไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่เป็นระบบ (Feder, 2004: 118-121) 
   1.1.3   ยุคหินใหม่ (New Stone Age หรือ Neolithic) คือยุคหินยุคสุดท้าย 
อยู่ในช่วงราว 5,000 ปี ถึง 2,000 ปีก่อน ค.ศ. แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ชัดเจนก็ยังเป็นถกเถียงกัน
ในบรรดานักวิชาการทางโบราณคดีอยู่ ค าว่า “ยุคหินใหม่” จึงใช้อธิบายเพ่ืออธิบายสภาพชีวิตมนุษย์

ตามหลักฐานของเครื่องมือหินที่มีความละเอียด
ที่สุด โดยเครื่องมือหินส่วนใหญ่จะมีการขัดแทน
การกะเทาะ โดยเฉพาะพวกคมหอก ขวาน เสียม 
และเครื่องประดับพวกลูกปัดหิน ยังพบว่ามีการใช้
อินทรียวัตถุควบคู่ เช่น ไม้ไผ่ กระดูกสัตว์ เพ่ือเป็น
ส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ นอกจากนี้ยัง
พบว่ามนุษย์ยุคหินใหม่รู้จักการท าภาชนะดินเผาที่
มีลวดลายขึ้นไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ปรุงอาหาร 
บรรจุสิ่งของ หรือแม้กระทั่งใช้ในพิธีกรรมอย่างพิธี
ศพอีกด้วย 

   ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นักโบราณคดีมีข้อสันนิษฐานว่า มนุษย์ยุคหิน
ใหม่ส่วนใหญ่จะเริ่มพัฒนาเป็นสายพันธ์โฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมีลักษณะใกล้เคียง
กับมนุษย์ยุคปัจจุบันมาก ซึ่งมนุษย์ยุคนี้จะออกจากถ้ าและรู้จักการสร้างบ้านเรือนจากดินเหนียวหรือ
กรวดแม่น้ าเป็นหลักแหล่ง โดยเกาะกลุ่มกันเป็นชุมชน/หมู่บ้าน ตามพ้ืนที่ที่มีปัจจัยธรรมชาติที่เอ้ือต่อ
การด ารงชีวิต เช่น ที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ า ริมทะเลสาป เป็นต้น ทั้งยังเริ่มท าการเกษตรที่เป็นระบบ คือ
สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และรู้จักการเก็บรักษา ท าให้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปมาบ่อย มีการคิดค้น
วิธีการทอผ้า มีงานศิลปะตามเพิงผาหรือผนังถ้ า เริ่มมีระบบแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการมี
พิธีกรรมและความเชื่อที่ซับซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากหลักฐานพิธีกรรมยุคหินใหม่อย่างกองหินสโตน
เฮนจ์ (Stonhenge)  ประเทศอังกฤษ ซึ่งการที่มนุษย์รู้จักควบคุมธรรมชาติได้นี้ เอง ท าให้นัก
โบราณคดีพากันขนานนามช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นการปฏิวัติยุคหินใหม่ (Neolithic Revolution) 
(สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 112) หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นการเปลี่ยนจาก “สังคมแบบเร่ร่อน” สู่ 
“สังคมแบบเกษตรกรรม”  
  1.2  ยุคโลหะ (Metal Age) คือ ช่วงเวลาที่มนุษย์มีพัฒนาการทางความคิดและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกว่ายุคหิน โดยรู้จักการถลุงแร่โลหะจากธรรมชาติแล้วน ามาขึ้นรูปเพ่ือท า
เป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ซึ่งมีความคงทนกว่าเครื่องมือจากหินมาก แม้การระบุช่วงเวลาจะท าได้ไม่
แน่นอน แต่ก็คาดกันว่าน่าจะไม่เกินไปกว่า 5,000 - 4,000 ปีก่อน ค.ศ. หรือหลังจากยุคหินใหม่ การ
ถลุงแร่โลหะจากธรรมชาติในช่วงแรกๆ จะใช้กับแร่ที่มีจุดหลอมเหลวต่ า จนเกิดการพัฒนาภูมิปัญญา

ภาพ 1.7 เครื่องมือเครื่องใช้หินขดัยุคหินใหม่จ าพวกคมขวาน 
หอก และเครื่องประดับ 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_tool) 
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ไปเป็นการถลุงแร่ที่ใช้อุณหภูมิสูงในช่วงต่อมา ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ยุค ตามประเภท
ของโลหะ ได้แก่ 
   1.2.1  ยุคส าริด หรือ สัมฤทธิ์ (Bronze Age) ซึ่ง “ส าริด” ถือว่าเป็นโลหะชนิด
แรกๆ ที่มนุษย์รู้จักการถลุงจากธรรมชาติมาใช้ โดยเกิดจากการผสมแร่หลักระหว่างทองแดง 
(Copper) กับ ดีบุก (Tin) แล้วน ามาขึ้นรูปผ่านการหล่อในเบ้าหลอมเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ได้แก่  ขวาน หอก ภาชนะ ก าไล ตุ้มหู 
ลูกปัด รวมถึงเครื่องดนตรีอย่างกลองมะโหรทึก 
ข้อดีของส าริดเมื่อเทียบกับวัสดุธรรมชาติอย่าง
หินก็คือ สามารถก าหนดรูปร่างของสิ่งของได้
ง่ายกว่า ทั้งยังมีความยืดหยุ่นและทนทานกว่า 
ในยุคนี้มนุษย์มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีความ
ซับซ้อนกว่ายุคหินมาก นับตั้งแต่การสร้างงาน
ศิ ล ป ะ ที่ มี รู ป ท ร ง เ ล ข า ค ณิ ต ม า ก ขึ้ น 
(Geometrics) ซึ่งจุดนี้เองที่จะพัฒนาไปสู่การ
สร้างระบบการเขียนสัญลักษณ์ (สุภาพร นาค
บัลลังก์ , 2551: 142) รวมไปถึงการท า
เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายจากสีโลหะที่มีความ
คงทนและหลากหลายการใช้ประโยชน์กว่า 
   ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ยุคส าริดถือเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่จะเข้าสู่ยุคใหม่
อย่างยุคเหล็ก สังคมยุคส าริดเริ่มเกิดสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่จนพัฒนาการกลายเป็นชุมชนเมือง 
เริ่มมีการจัดระบบความสัมพันธ์กันตามความสามารถ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ เกิดการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม 
(เช่น หัวหน้าเผ่า-ลูกน้องเผ่า เป็นต้น) ซึ่งในจุดนี้เองที่จะพัฒนาสู่การเป็นรัฐและอาณาจักรในเวลา
ต่อมา ตัวอย่างแหล่งอารยธรรมที่พัฒนาการมาตั้งแต่ยุคส าริด ได้แก่ แหล่งอารยธรรมแม่น้ าไนล์
ในอิยิปต์ แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียในตะวันออกกลาง แหล่งอารยธรรมลุ่มน้ าสินธุในอินเดีย 
แหล่งอารยธรรมยุคต้นอย่างกรีกและโรมันของยุโรป รวมไปถึงท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ในประเทศ
ไทยด้วย 
   1.2.2  ยุคเหล็ก (Iron Age) ด้วยข้อจ ากัดของส าริดก็คือเกิดการโค้งงอได้ง่าย 
และไม่ทนทานเมื่อต้องรับน้ าหนักมาก ทั้งยังสามารถยืดหยุ่นหรือบิดจนเสียรูปได้  มนุษย์จึงพยายาม
เสาะหาแร่ที่มีความแข็งแรงกว่านั่นก็คือเหล็ก ซึ่งขั้นตอนการถลุงต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าส าริดมาก ยุค
เหล็กจึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่เสมือนรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ เพราะ
เมื่อมนุษย์ค้นพบการใช้เหล็ก ท าให้สังคมของมนุษย์มีความซับซ้อนและพัฒนาสู่การเป็นเมืองหรือรัฐ
อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่เหล็กจะส าคัญต่อการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้น มนุษย์ยุคเหล็กยังเริ่ม
รู้จักการน าเหล็กมาสร้างเป็นบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีความคงทนถาวรอีกด้วย 
   การรู้จักใช้เหล็กของมนุษย์ มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม
อย่างรวดเร็ว ท าให้ชุมชนหลายที่เกิดการพัฒนากลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง รวมไปถึงท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในวงกว้างมากขึ้น ได้แก่ การติดต่อค้าขาย การท าสงคราม การแผ่ขยาย

ภาพ 1.8 เครื่องมือท าจากส าริดจ าพวกอาวุธและอุปกรณ์
การเกษตรที่ค้นพบในทวีปยุโรป 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age) 
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อาณาจักร เกิดระบบเงินตรา เกิดระบบช่วงชั้นทางสังคมที่ซับซ้อน เช่น กษัตริย์ ขุนนาง รวมไปถึงไพร่
และทาส รวมไปถึงการให้ก าเนิดระบบสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารอย่าง “ภาษา 
(Language)” ก่อนจะพัฒนาเป็นภาษาเขียนตามมา ส่วนในด้านวัฒนธรรมก็เริ่มมีความเชื่อและมี
ศาสนาเกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากหลักฐานเกี่ยวกับศาสนพิธีที่มีอายุร่วมสมัยกับยุคเหล็กอย่างเมือง
โบราณ Citânia de Briteiros ที่ประเทศโปรตุเกส หรือที่เมือง Dun Carloway ในสก็อตแลนด์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อย่างไรก็ตาม แม้การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกเป็น “ยุคหิน” และ “ยุค
โลหะ” จะท าให้ง่ายและเห็นล าดับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์ได้ชัดเจน หากแต่
ข้อจ ากัดประการส าคัญของการแบ่งเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยดังกล่าวก็คือ เป็นการแบ่งโดยยึดประเภท
ของวัสดุที่น ามาท าเครื่องมือเครื่องใช้ จึงเกิดปัญหาว่ายุคสมัยในแต่ละพื้นที่ของโลกเกิดความไม่
เท่ากัน เพราะแต่ละที่ของโลกอาจจะเกิดพัฒนาการที่ไม่พร้อมกัน เป็นต้นว่าเราค้นพบเครื่องมือ
เครื่องมือใช้ของมนุษย์ใน “ยุคเหล็ก” ของอีกพ้ืนที่หนึ่ง ในขณะเดียวกัน เครื่องมือเหล็กนั้นกลับมีอายุ
เท่ากับเครื่องมือ “ยุคหินเก่า” ของมนุษย์ในอีกพ้ืนที่หนึ่ง หรือแม้กระทั่งข้อเท็จจริงที่ว่าแม้จะเกิด
แหล่งอารยธรรมยุคประวัติศาสตร์อย่างอียิปต์หรือเมโสโปเตเมียแล้ว แต่ในช่วงเวลาเดียวของบางพ้ืนที่
ของโลกยังมีพัฒนาการอยู่ในยุคหินหรือยุคโลหะอยู่อย่างเช่นที่บ้านเชียงของไทย ฯลฯ จึ งน ามาสู่
ปัญหาเรื่องการก าหนดช่วงระยะเวลาของแต่ละยุคที่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนเอกฉันท์ ด้วยเหตุ
นี้ ข้อควรระวังของการศึกษาโบราณคดีเกี่ยวกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือไม่สามารถใช้
พัฒนาการของมนุษย์ในที่ใดที่หนึ่งเป็นมาตรฐานได้ สิ่งที่ท าได้ก็เพียงเป็นเทียบพัฒนาการเชิงสัมพัทธ์
ในพ้ืนที่เดียวกันหรืออย่างมากก็เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เท่านั้น 
 

 2.  ประวัติศาสตร์การพัฒนาในยุค “ประวัติศาสตร์” 
  ยุคประวัติศาสตร์ (Historical Age) หมายถึงช่วงเวลาที่สังคมมนุษย์มีความซับซ้อนกว่า
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองเริ่มเป็นปึกแผ่น มีระบบโครงสร้างหรือล าดับชั้น
วรรณะท่ีชัดเจน มีสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ครอบครัว ศาสนา เป็น
ต้น เกิดกฎและกติกาเพ่ือจัดระเบียบความสัมพันธ์  โดยทั่ว ไปแล้ว พ้ืนที่ ใดจะถือเป็น “ยุค
ประวัติศาสตร์” นั้น จะนับจากการพบหลักฐานเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นใช้ ทั้งนี้

ภาพ 1.9 หลักฐานเกี่ยวกบัศาสนพิธีและสิ่งปลูกสร้างของมนุษยย์ุคเหล็กในยโุรป 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Age) 
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เพราะตัวอักษรหรือภาษาเขียน เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางความคิดและวัฒนธรรมสูงสุด
ที่มนุษย์จะสามารถท าความเข้าใจสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนได้ ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการยุคประวัติศาสตร์ 
จึงนิยมใช้หลักฐานที่เกี่ยวกับการจารจารึกตัวอักษรเป็นส าคัญ เช่น หลักศิลาจารึก บันทึก จดหมาย
เหตุ พงศาวดาร ใบลาน พับสา เป็นต้น ซึ่งในท่ีนี้จะสามารถแบ่งล าดับขึ้นของพัฒนาการ ได้แก่ 
  2.1  ยุคแหล่งอารยธรรม คือ ยุคของการก่อก าเนิดอาณาจักรและแว่นแคว้นโบราณ
น้อยใหญ่ท้ังหลาย มีอายุอยู่ระหว่าง 4,000 ปีก่อน ค.ศ. จนถึงช่วงราวศตวรรษที่ 10 แหล่งอารยธรรม
ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะ “แหล่งน้ า” ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการด ารงชีพหลายๆ ด้าน อย่างการดื่ม/กิน/อาบ การเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเป็น
แหล่งอาหาร ซึ่งแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกท่ีส าคัญ ก็ได้แก่  
   2.1.1  แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ ปัจจุบันคือเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
อิยิปต์ ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา มีพัฒนาการอยู่ในช่วง 4,000 ปีก่อน ค.ศ. ผลผลิตการพัฒนาที่น่าสนใจ
ของแหล่งอารยธรรมนี้ ก็คือการมีสถาบันกษัตริย์ที่เชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าที่เรียกว่า 
“ฟาโรห์” ซึ่งมีอ านาจในการเมืองการปกครองอย่างเต็มที่ มีการคิดค้นอักษรขึ้นใช้ เรียกว่า “อักษรไฮ-

โรกริฟริค (Hieroglyphic)” ซึ่งเป็นอักษร
รู ปภาพ  มี กา รสั่ ง สมภู มิ ปัญญา ในด้ าน
การแพทย์โดยเฉพาะการจัดการศพของ
บรรดาเจ้านายชั้นสูงที่เรียกว่าการท ามัมมี่ 
(Mummy)   ภู มิ ปัญญาการท ากระดาษ
ส าหรับบันทึกจากต้นกกปาปิรุส (Papyrus) 
รวมไปถึงการคิดค้นทางคณิตศาสตร์ (อัน
ได้ แ ก่ สู ต ร และสั ญลั กษณ์ ต่ า ง ๆ )  แล ะ
สถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิตที่ ยั งคง
หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นั่นคือ “มหาพี
รามิดแห่งกิซา (The Great Pyramid of 
Giza)” โดยใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางศาสนา
และอ านาจการปกครอง 
   2.1.2  แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส-ยูเฟรตีส ปัจจุบันคือเนื้อที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศอิรัก ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพัฒนาการอยู่ในช่วง 4,000 ปีก่อน ค.ศ. เนื่องจาก
พ้ืนที่ของแหล่งอารยธรรมนี้อยู่บริเวณดินแดนพระจันทร์เสี้ยวแห่งความอุดมสมบูรณ์ (The Fertile 
Crescent) หรือตรงกลางระหว่างแม่น้ าไทกริสและแม่น้ ายูเฟรตีส จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เมโสโปเต
เมีย (Mesopotamia)” คนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้จะถูกเรียกว่าชาวบาบิโลน (Babilonia) หรือชาวสุเม
เรียน (Sumerian) ผลผลิตการพัฒนาที่น่าสนใจของแหล่งอารยธรรมนี้ ก็คือ การมีอักษรเขียนเรียกว่า
อักษรรูปลิ่มหรือ “อักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform)” นอกจากนี้ยังมีความเจริญด้านระบบชลประทาน 
สะท้อนให้เห็นได้จากการสร้าง “สวนลอยแห่งบาบิโลน” เพ่ือเป็นอุทยานพักผ่อนของกษัตริย์ในสมัย

ภาพ 1.10 อักษรรูปภาพหรือ ไฮโรกรฟิิค (Hieroglyphic) 
 ในแหล่งอารยธรรมลุม่น้ าไนล์ 

(ที่มาhttps://sites.google.com/site/civilizations109/neuxha) 
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นั้น มีความเจริญทางเศรษฐกิจและศาสนา (โดยเฉพาะคริสต์กับอิสลามที่ก าเนิดจากภูมิภาคนี้) ทั้งยัง
พัฒนาการมาเป็นอาณาจักรเปอร์เซียในเวลาต่อมา 
   2.1.3  แหล่งอารยธรรมจีนและมองโกล อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานตั้งแต่ 3,000 ปี ก่อน ค.ศ. เรื่อยมา โดยชนชาติจีนและมองโกลถือว่าเป็นชนชาติ
ใหญ่ของคนในภูมิภาคนี้ แม้ชนชาติจีนและมองโกลจะไม่ใช่ชนชาติเดียวกันเสียทีเดียว เพราะเกิดการ
ท าสงครามกันบ่อยครั้งโดยจะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ แต่อิทธิพลของทั้งจีนและมองโกลกลับมีส่วน

ส าคัญในการก าหนดสภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ลั กษณะชาติ พั น ธุ์ ข อ งคนใน เอ เชี ย  ( เ ชื้ อ ช าติ
มองโกลอยด์) บริเวณท่ีเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมนี้
อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าฮวงโหและแยงซีเกียง ผลผลิตการ
พัฒนาที่ส าคัญก็คือ การมีสถาบันกษัตริย์ที่เป็นระบบ
ราชวงศ์สืบต่อกันยาวนาน วัฒนธรรมภาษา อาหาร 
การค้า/การเดินเรือ รวมไปถึงความเชื่อส าคัญอย่าง
ปรัชญาเต๋าและขงจื๊อ (Confucianism) และหนึ่ง
ในหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของแหล่ง
อารยธรรมนี้ก็คือ “ก าแพงเมืองจีน (The Great 
Wall of China)” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกด้วย 

   2.1.4  แหล่งอายธรรมอินเดีย อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ในลุ่มแม่น้ าสินธุ คงคา และ
พรหมบุตร มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ 3,000 ปีก่อน ค.ศ. หรือราวช่วงยุคส าริด พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย และอาจกว้างไปจนถึงปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล และบังกลาเทศ ผลผลิต
ของการพัฒนาที่ส าคัญก็คือ เป็นดินแดนที่เป็นต้นก าเนิดหลักปรัชญา ศาสนา และความเชื่อส าคัญของ
โลก ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ รวมทั้งพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อการก าหนด
วัฒนธรรมและความเชื่อในภูมิภาคใกล้เคียง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้
แหล่งอารยธรรมอินเดียยังเป็นต้นก าเนิดของวรรณกรรมส าคัญอย่าง “รามายณะ (Ramayana)” 
(หรือ “รามเกียรติ”์ ในไทย) ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ เช่น 
อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า และไทย ทั้งยังมีภาษาบาลี-สันสกฤต ซึ่งเป็นต้นตระกูลของหลายภาษาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว มอญ และเขมร 
   2.1.5  แหล่งอารยธรรมกรีก เป็นแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคยุโรป เป็นส่วนหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ยุโรปยุคต้น มีอายุประมาณ 750 ปีก่อน ค.ศ. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกรีซ มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรและหมู่เกาะน้อยใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงท าให้มี
พัฒนาการทางการค้าและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแหล่งอารยธรรมแห่งนี้เป็นจุดก าเนิดของผลผลิตการ
พัฒนาหลายอย่างของโลกที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่การมีนักปราชญ์หลายคนที่เป็นผู้
วางรากฐานศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบันอย่างคณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา นาฏกรรม ประวัติศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น โซคราตีส (Socrates), เพลโต (Plato), อริสโตเติล (Aristotle) ฯลฯ 
การวางรากฐานแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย สถาปัตยกรรมหัวเสา การนับถือเทพเจ้า

ภาพ 1.11 “ก าแพงเมืองจีน” ยาวกวา่ 2 หมื่น
กิโลเมตร สรา้งในสมยัราชวงศ์โจว (ประมาณ 400 ปี

ก่อน ค.ศ.) 
(ที่มา http://www.kuukob.com/backup/ 

kuukob/project_web/12523_54/China.html) 
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มากมาย รวมไปถึงริเริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic) ซึ่งภายหลังกลายเป็นมหกรรมกีฬา
ส าคัญของมวลมนุษยชาติทั้งโลก ดังนั้น แหล่งอารยธรรมกรีกจึงเสมือนเป็น “แม่” ของศิลปวัฒนธรรม
ทั้งปวงในภาคพ้ืนยุโรปก็ว่าได้ 
   2.1.6  แหล่งอารยธรรมโรมัน มีอายุอยู่ประมาณ 500 ปี ก่อน ค.ศ. – ราว
ศตวรรษที่ 10 ศูนย์กลางอยู่บริเวณคาบสมุทรในประเทศอิตาลีปัจจุบัน แหล่งอารยธรรมโรมันได้
กลายเป็นจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่และแผ่ขยายครอบครองดินแดนรายรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่
เว้นแม้กระทั่งตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทั้งยังผนวกกลืนดินแดนกรีกที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนให้อยู่
ภายใต้การปกครองด้วย ช่วงเวลาที่จักรวรรดิโรมันมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านปกครองด้วยการมีระบบกษัตริย์ที่เข้มแข็ง มีการคิดค้นระบบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ มีระบบกฎหมายเกิดขึ้นนั่นคือ “กฎหมาย
สิบสองโต๊ะ”มีการให้ก าเนิดอักษรโรมัน(หรืออักษร
ละติน) เพ่ือน าไว้ใช้เป็นภาษาเขียน ซึ่งปัจจุบันได้
กลายเป็นอักษรราชการของหลายประเทศทั่วโลก มี
การคิดค้นและต่อยอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และศิลปกรรม จนเกิดการสร้ า ง
สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เช่น หอเอนเมืองปีซา สนาม
กีฬาโลคอสเซียม (Colosseum) นอกจากนี้ ในช่วง
กลางถึงปลายของอาณาจักรโรมันก็เป็นช่วงเวลาที่ 
“ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก” เริ่มเข้ามามี
อิทธิพลในภาคพ้ืนยุโรป จนท าให้เกิดศาสนจักรและมี
อิทธิพลต่อสังคมยุโรปด้านต่างๆ ในยุคสมัยต่อมา 
   จักรวรรดิโรมันเริ่มอ่อนแอลงในช่วงศตวรรษที่ 5 เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 10 ด้วย
หลายเหตุผล นับตั้งแต่การแย่งชิงราชสมบัติของเชื้อพระวงศ์ฝ่ายต่างๆ เกิดสงครามกลางเมือง 
ประกอบกับการรุกรานจากพวกอานารยชน อันได้แก่ เยอรมัน ไปจนถึงปัญหาความวุ่นวายทาง
เศรษฐกิจและการเมือง จนท าให้ประชาชนอดอยากและแร้นแค้น จนท าให้เกิดการแยกการปกครอง
ออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อย และเมื่อศูนย์กลางอ านาจอย่างเมืองหลวงไม่สามารถควบคุมได้ จึงไปสู่การล่ม
สลายของจักรวรรดิโรมัน และถือว่าเป็นการสิ้นสุด “ประวัติศาสตร์ยุโรปยุคต้น” อีกด้วย   
  2.2  ยุคกลาง (Middle Age) เป็นยุคที่นับจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันในช่วง
ราวศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่  15 เหตุที่ เรียกว่า “ยุคกลาง” เพราะเป็นรอยต่อระหว่าง
ประวัติศาสตร์ยุคต้นหรือยุคโบราณอย่างกรีกและโรมัน กับประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของยุโรป ลักษณะ
สังคมของยุคกลางในยุโรปจะเกิดกลุ่มรัฐอิสระน้อยใหญ่ต่างๆ ที่มีการปกครองด้วยระบบแมนเนอร์ 
(Manor) หรือเป็นระบบศักดินาฟิวดัล (Feudal) ที่ประกอบไปด้วยชนชั้นกษัตริย์ ขุนนาง/อัศวิน 
พระ/นักบวช และไพร่ติดที่ดิน ซึ่งในแมนเนอร์หนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยปราสาทของกษัตริ ย์และขุน
นาง มีโบสถ์ส าหรับพระ/นักบวช ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับพระจะเป็นในเชิงอุปถัมภ์กันและ
กัน และล้อมรอบด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมที่กษัตริย์อ้างว่าประทานให้ไพร่ติดที่ดินได้ใช้ประโยชน์ ด้วย
เหตุนี้ บทบาทของพระ/นักบวชจึงต้องท าการเผยแพร่หลักการของศาสนจักรและความเชื่อเรื่อง 

ภาพ 1.12 สะพานท่อส่งน้ าปอนดูการด์(Pont Du 
Gard) สมัยโรมันที่เมืองนิมส์ ประเทศอิตาล ี

(ที่มา http://www.campingmasderey.com/ 
en/ the-region/pont-du-gard/) 
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“พระผู้เป็นเจ้า” ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพ่ือครอบง าให้ไพร่ติดที่ดินได้ยึดหรือเกิด
ความคิดจงรักภักดี และรับใช้บรรดากษัตริย์กับขุนนางต่อไป 
   ถือได้ว่า “ยุคกลาง” เป็นยุคที่ประชาชนในยุโรปจ าเป็นต้องยึดหลักค าสอนตามศา
สนจักรหรือพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเหนียวแน่น การคิดหรือเห็นแย้งจากหลักค าสอนของพระคัมภีร์จะ
ถือว่าลบหลู่ต่อ “พระผู้เป็นเจ้า” ตลอดจนถึงถูกกล่าวหาว่าเป็น “พวกนอกรีต” บ้าง พวก “แม่มด” 

หรือ “ซาตาน” บ้าง ซึ่งไม่เพียงแต่วิธีคิดเท่านั้น 
หลักค าสอนดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อด้านอ่ืนๆ ไม่ว่า
จะ เรื่ อ งการ เมือ ง  การปกครอง เศรษฐกิ จ 
การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนถึง
ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและ
ธรรมชาติ ก็จะยึด “พระผู้เป็นเจ้า” เป็นศูนย์กลาง 
ดังตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ที่พูดถึง 
“พระผู้เป็นเจ้า” ซึ่งต้องท าอย่างวิจิตรตระการตา, 
ความเชื่อที่ว่าโลกแบนเพราะ “พระผู้เป็นเจ้า” 
สร้างโลกมาให้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ฉะนั้น
ไพร่ติดที่ดินห้ามเดินทางไปไหนไกล มิเช่นนั้นจะ
ตกขอบโลก, ค าอธิบายเกี่ยวกับชนชั้นที่ว่า “พระผู้
เป็นเจ้า” สร้างฐานันดรมาให้ต่างกัน ตามแต่บุญ

แต่กรรมเมื่อชาติปางก่อน ฉะนั้นหากเป็นไพร่ในชาตินี้ก็ต้องยอมจ านนและสมควรที่จะได้ศักดินาน้อย 
ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เอง นักประวัติศาสตร์ยุโรปยุคหลังจึงขนานนาม “ยุคกลาง” ว่าเป็น “ยุคมืด (Dark 
Age)” เพราะเห็นว่าความคิดเรื่อง “พระผู้เป็นเจ้า” เป็นศูนย์กลางดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใดๆ เพราะหากความคิดสร้างสรรค์ใดไปพบกับข้อเท็จจริงที่ขัดหรือแย้งกับหลักค าสอน ก็
จะถูกก าจัดด้วยวิธีการที่เลือดเย็น (เช่น การมัดประจาน การเผาทั้งเป็น) เป็นเหตุให้การประดิษฐ์และ
การค้นคว้าต่างๆ หยุดชะงักไป ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีเกิดความล้าหลัง  
   อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของยุคกลางก็ได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 เนื่องจาก
มีคนจ านวนไม่น้อยที่เริ่มตั้งค าถามถึงความโหดร้ายของศาสนจักร และตั้งค าถามสั่นคลอนต่อหลักค า
สอนที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เป็นต้นว่าคนเริ่มรู้ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหรือมี
สัณฐานแบนเหมือนดังหลักค าสอน หรือมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตตระกูลลิงหาได้ใช่การดล
บันดาลของพระผู้เป็นเจ้าไม่ ฯลฯ จนเกิดขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านทั้งทางศาสนา การศึกษา 
การเมือง เพ่ือต้องการปลดปล่อยความคิดของประชาชนสู่การตื่นรู้ เช่น เกิดการปฏิรูปศาสนาคริสต์
แยกนิกายโปรเตสแตนต์โดยมาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) การเผยแพร่หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติเพ่ือโค่นล้มระบอบศักดินาในหลายประเทศ การริเริ่มเดินเรือท าการค้าของ
บรรดาไพร่แทนการถูกกดขี่ของกษัตริย์และขุนนางในแมนเนอร์ ฯลฯ และเมื่อยุคกลางถึงจุดสิ้นสุด ก็
น ามาสู่การเกิดข้ึนของ “ยุคแสงสว่างทางปัญญา” 
   

ภาพ 1.13 โครงสร้างสังคมแบบศักดินาฟิวดัล 
ของยุคกลางในยุโรป 

(ที่มา http://worldrecordhistory.blogspot.com/ 
p/476-1000-middle-ages-germanic-1-486-

507_12.html) 
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  2.3  ยุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment Age) บ้างก็เรียกว่า “ยุคเรือง
ปัญญา” หรือ “ยุคภูมิธรรม” เกิดขึ้นในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-18 หลังจากการสิ้นสุดของยุคกลาง
หรือยุคมืด เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มากมาย ทั้งทางนวัตกรรม สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ศิลปะ รวมไปถึงค าอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับโลก โดยให้ยึด “ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์” หรือ
สิ่งที่สัมผัสได้เป็นหลัก เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอันน ามาสู่การพัฒนาในยุคแสงสว่างทางปัญญานี้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 
   2.3.1  การเปลี่ยนโลกทัศน์เกี่ยวกับ “พระผู้เป็นเจ้า”  ซึ่งเป็นความท้าทายที่เกิด
สืบเนื่องจากปัญญาชนในปลายยุคกลาง ที่ไม่เชื่อว่า “พระผู้เป็นเจ้า” เป็นผู้ดลบันดาลทุกอย่าง เพราะ 
“พระผู้เป็นเจ้า” เป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ทั้งยังเป็นความเชื่อที่ครอบง าและปิดกั้นไม่ให้คนคิดหรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ออกมา ดังนั้น จึงเปลี่ยนความคิดว่า ผลของการกระท าทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่
เกิดขึ้นจากน้ ามือ “มนุษย์” ทั้งสิ้น โดยกลับมุมมองจากยุคกลางเดิมที่ว่า “พระเจ้าสร้างมนุษย์” มา
เป็น “มนุษย์ต่างหากที่สร้างพระเจ้า!” ด้วยเหตุนี้จึง
มาสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดโดยหันมาชื่น
ชมตัว “มนุษย์” มากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นจากการ
ป ฏิ รู ป ศ า ส น า ค ริ ส ต์ อ อ ก ม า เ ป็ น  “ นิ ก า ย
โปรเตสแตนต์” ที่สนใจศักยภาพของมนุษย์มากขึ้น 
หรือแม้กระทั่งงานศิลปะก็เปลี่ยนไปแบบมนุษย์
นิยม (Humanism)  มากกว่ าจะเน้น เรื่ องราว
เกี่ยวกับ “พระผู้ เป็นเจ้า” เหมือนในยุคกลาง 
ตัวอย่างเช่นภาพวาดโมนาลิซ่า (Mona Lisa) อัน
โด่งดังของศิลปินชาวอิตาลีชื่อ ลีโอนาโด ดา วินชี่ 
(Leonardo Da Vinci)  
   2.3.2  การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (The Scientific Revolution) เกิดขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งก็สืบเนื่องจากการเปลี่ยนความคิดของมนุษย์ที่หันมาเชื่อเรื่อง “เหตุผล” 
มากกว่า “พระผู้เป็นเจ้า” จึงท้าทายโดยการสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติเสียใหม่ ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) ที่เน้นการทดลองและพิสูจน์บนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จนเกิดข้อค้นพบใหม่ ซึ่งบางข้อค้นพบก็ไปหักล้างกับความเชื่อเดิมตามหลักค าสอนของพระคัมภี ร์ไบ
เบิล เช่น มนุษย์พิสูจน์ได้ว่า “โลกกลม” ซึ่งแย้งกับหลักค าสอนเดิมท่ีว่า “โลกแบน” ทั้งยังมี “แรงโน้ม
ถ่วง” ที่ดึงวัตถุมีมวลทุกชนิดไม่ให้หลุดลอยไปในอากาศ หรือมนุษย์ไม่สามารถพิสูจน์เรื่อง “กฎแห่ง
กรรม” หรือ “ชาติหน้า” ได้ เพราะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มนุษย์เลยหันมาเชื่อ “กฎแห่งการ
กระท า(ท าแบบไหนก็ได้ผลแบบนั้น)” และเชื่อใน “ชาตินี้” ฯลฯ ซึ่งการค้นพบเหล่านี้ได้มาสู่การสร้าง
ทฤษฎีและหลักการในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้มีการประยุกต์เพ่ือมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์มากมาย เช่น การประดิษฐ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การประดิษฐ์เครื่องมือ
สื่อสาร การสร้างระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลจนมนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ภาพ 1.14 ภาพวาดโมนาลิซ่าในยุคแสงสว่างทางปญัญา
ช่วงศตวรรษที ่16 ซึ่งเน้นสุนทรียะของตัวมนุษย์ 

 (ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa) 

(ภาพร่าง) (ภาพจริง) 
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   2.3.3  การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นผลพวงของการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนความคิดของมนุษย์ที่ว่า ในเมื่อมนุษย์มีองค์ประกอบร่างกายที่
เหมือนกัน มนุษย์ก็ย่อมจะมี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่แนวคิดทาง
การเมืองเรื่องสิทธิ (Right) เสรีภาพ (Freedom) และความเสมอภาค (Equity) จนเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับโครงสร้างชนชั้นใหม่ให้เกิดความเท่าเทียมและไร้ซึ่งการกดขี่เอารัดเอาเปรียบ ตัวอย่างเช่น การ
ปฏิวัติในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 – 1799 เพ่ือโค่นล้มชนชั้นกษัตริย์ที่กดขี่ข่มเหงประชาชน แล้ว
สถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นใช้จนถึงปัจจุบัน 
   2.3.4  การเกิดชนชั้นใหม่ในทางเศรษฐกิจ นั่นคือกลุ่ม “พ่อค้า (Bourgeois)” 
ซึ่งแต่เดิมในโครงสร้างสังคมแบบศักดินาฟิวดัล ประชาชนไม่สามารถออกไปจากที่ดินหรือแมนเนอร์
ของกษัตริย์ได้ เพราะความเชื่อเกี่ยวกับ “โลกแบน” ยังครอบง าคนอยู่ ถ้าเดินทางไกลก็จะกลัวตกขอบ
โลก ประกอบกับความจงรักภักดีตามหลักศาสนาที่ประชาชนต้องถวายความจงรักภักดีด้วยการเป็น
ไพร่ติดที่ดิน แม้จะถูกกดขี่ก็ต้องจ ายอม แต่พอเกิดความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ประชาชนเริ่มรู้ว่า 
“โลกกลม” และมี “แรงโน้มถ่วง” ซึ่งไม่มีทางที่จะตกขอบโลกได้ ประกอบกับต้องการแสวงหาความ
มัง่คั่งทางเศรษฐกิจเพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิต จึงเกิดการเดินทางไกลเพ่ือท าการค้า ทั้งทางบกและ
ทางน้ า จนเกิดเป็นลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ซึ่งรุ่งเรืองมากในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เมื่อ
ประชาชนต่างสะสมความมั่งคั่งได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงกษัตริย์ จึงเกิดการยกฐานะขึ้ นเป็น “ชนชั้นน า
ใหม่” ที่สามารถชี้น าการเปลี่ยนแปลงและต่อรองกับชนชั้นอ านาจเดิมอย่างกษัตริย์และขุนนางได้ 
ดังนั้นในยุคนี้จึงเกิดการท าแผนที่เดินทางระยะไกลซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “แผนที่โลก” เกิดการ
เดินเรือค้าขายจนเกิดชาติมหาอ านาจทางทะเลอย่างโปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ ฮอลันดา ฯลฯ 
รวมไปถึงการบุกเบิกดินแดนใหม่เพ่ือตั้งรกรากอย่าง “ทวีปอเมริกา” ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกโดยคริสโต
เฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ซึ่งในยุคต่อมาจะพัฒนาการมา
เป็นการล่าอาณานิคม 

  2.4  ยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern Age) เป็นยุคที่ถูกนิยามว่าเป็นช่วงเวลา
ของ “การสร้างความทันสมัย (Modernization)” หรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบดังเดิมเข้าสู่
สังคมแบบใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเจริญทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจแบบเสรี ประชาธิปไตย ความเป็น
เมืองสมัยใหม่ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารกันด้วยกระแสระดับ
โลก ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงส าคัญ
ในยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ท่ีมีผลต่อ “การพัฒนา” ในยุคปัจจุบันนี้ ก็ได้แก่ 
   2.4.1  การปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) คือ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตแบบเดิม (เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรม) มาสู่การใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรกลทุ่นแรงสมัยใหม่ ซึ่งสะดวกและให้ผลผลิตที่รวดเร็วทั้งยังได้ปริมาณที่มาก โดยเริ่มต้นครั้ง
แรกที่ประเทศอังกฤษช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ซึ่งนัยของความเป็น
อุตสาหกรรมนอกจากจะหมายถึงการเกิดระบบโรงงาน (Factory) ที่ทันสมัยแล้ว ยังหมายถึงการผลิต
หรือการด าเนินชีวิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระเบียบ มีข้ันตอนแน่นอน ทั้งยังต้องเกิดการบริหารทุก
อย่างให้กลายเป็น “ทุน (Capital)” ไม่เว้นแม้กระทั่งเวลา โดยผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือ 
เกิดการขยายตัวของประชากรในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมจนเกิดสังคมเมืองสมัยใหม่ (Urbanization) ที่
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มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เกิดการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจหรือเกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
(Capitalism) ทั้งยังเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ (Modern Nation State) บนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน
ทรัพยากรระหว่างประเทศ  
   2.4.2  การล่าอาณานิคมและการเผยแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยม สืบเนื่องจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ เป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากถูกใช้ใน
ปริมาณมากและลดลงอย่างรวดเร็ว ประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแม้จะมีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจแต่ก็เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เหตุผลนี้ เป็นปัจจัยผลักให้ประเทศ
มหาอ านาจต้องออกล่าอาณานิคม เพ่ือแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ พร้อมทั้งเกิดการขยายอ านาจ
ในลักษณะจักรวรรดินิคม เป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา หรือ
ในโอเชียเนีย ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอ านาจในตะวันตก ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส 
สเปน ฯลฯ นอกจากนี้ การล่าอาณานิคมดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแผ่ขยายอุดมการณ์แบบ
ตะวันตก (Westernize) ไปสู่ประเทศใต้การปกครองในด้านต่างๆ เช่น การเมือง ศาสนา ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม วิธีคิด เป็นต้น ดังตัวอย่างของประเทศเวียดนามที่เปลี่ยนภาษาเขียนโดยใช้ตัวอักษรแบบ
ภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคม ฯลฯ 
   2.4.3  การเกิดสงครามโลก (World War) ซึ่งก็เกิดจากความขัดแย้งและ
แก่งแย่งอ านาจระหว่างชาติมหาอ านาจ โดยก่อตัวมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม สงครามโลกครั้งส าคัญ
เกิดขึ้นอยู่ 2 ครั้ง ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 (WW I) ในช่วง ค.ศ. 1914 – 1918 (พ.ศ. 2457 - 
2461) และสงครามโลกครั้งท่ี 2 (WW II) ใน ค.ศ. 1939-1945 (พ.ศ. 2482 - 2488) และโดยเฉพาะ 
“สงครามโลกครั้งที่ 2” ที่ถือว่าเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์
สมัยใหม่ เพราะแทบทุกประเทศในโลกล้วนแล้วแต่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้น(รวมทั้งประเทศไทยด้วย) 
โดยจะเป็นการรบกันอยู่ 2 ฝ่าย อันได้แก่ ฝ่ายสัมพันธมิตร (น าโดยสหรัฐอเมริกา) และฝ่ายอักษะ (น า
โดยนาซีเยอรมัน ญี่ปุ่น และอิตาลี) ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดความเสียหายด้านชีวิตและที่อยู่อาศัยแล้ว 
ยังเกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจและการเมืองในหลายประเทศ จนประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมต่าง
พากันเรียกร้องเอกราชคืนจากเจ้าอาณานิคม ด้วยเหตุนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นานาประเทศจึง
หาแนวทางเพ่ือยับยั้งความขัดแย้งเพ่ือสร้างข้อตกลงระดับโลกและป้องกันการเกิดสงครามโลกครั้ง
ต่อไป เช่น การเกิดองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และผลักดันองค์กรลูกที่มี
จุดประสงค์เพ่ือการความร่วมมือทางการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank), 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF), ธนาคารเพ่ือการพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นต้น 
   2.4.4  การเกิดสงครามเย็น (Cold War) เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1947 – 1991 
(พ.ศ. 2490 - 2534) หรือหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นความขัดแย้งระหว่าง 2 มหาอ านาจ ได้แก่ 
ค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย ซึ่งน าโดย “สหรัฐอเมริกา” และค่ายสังคมนิยม/คอมมิวนิสต์ น าโดย 
“สหภาพโซเวียต” โดยเป็นความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์การเมืองและการพัฒนา ซึ่งจะเป็นสงคราม
จิตวิทยาหรือใช้วิธีการอวดอ้างแสนยานุภาพมากกว่าจะเป็นการห้ าหั่นกันด้วยอาวุธรุนแรง เช่น การ
สร้างโฆษณาชวนเชื่อแก่บรรดาประเทศโลกที่สามให้มาอยู่ข้างตนและท าลายภาพลักษณ์ของฝ่ายตรง
ข้าม การแข่งขันสะสมและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ความเป็นเลิศ
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ด้านกีฬา การค้า/การลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือประเทศในฝ่ายของตน ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่ม
สลายในปี ค.ศ. 1991 อันเนื่องจากเปิดรับอุดมการณ์ของโลกเสรีจนเกินไป ซึ่ง “สงครามเย็น” ถือว่า
เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีท าให้ “การพัฒนา (Development)” ถูกสถาปนาขึ้นอยู่ในฐานะแนวคิดและ
ทฤษฎี โดย “การพัฒนา” ในยุคนี้จะมุ่งไปยังการท าให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมแบบตะวันตก เช่น การแก้ปัญหา
ความยากจน/ปัญหาการไม่รู้หนังสือ/ความเจริญ
ด้านการแพทย์ การหาทางเพ่ิมตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Product: GNP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
ด้วยทฤษฎีการพัฒนาที่สนับสนุนความทันสมัย 
เช่น ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) ทฤษฎี
ระบบโลก (World System Theory) ทฤษฏีการ
พัฒนา 5 ขั้นของรอสโทว์ (Rostow) เป็นต้น จน
ท าให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้ช่วง ค.ศ. 
1960 – 1970 (พ.ศ. 2503-2513) เป็น “ทศวรรษ
แ ห่ ง ก า ร พัฒ น า  ( Decades of 
Development)” (สุภาสินี ตันติศรีสุข, 2555: 1) 

   2.4.5  ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งนักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
หลายท่านลงความเห็นว่าคือกระบวนการต่อเนื่องจากความทันสมัย (จามะรี เชียงทอง, 2549 : 80) 
โดยเริ่มต้นพัฒนาการมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยลักษณะของโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ก็คือ การเกิดกระบวนการที่ท าให้ความสัมพันธ์ระดับโลก (Globe) มีความเข้มข้นขึ้น โดย
เชื่อมโยงพ้ืนที่ที่มีระยะห่างไกลกันให้เข้ามาอยู่ใกล้กันด้วย “กระแส” หรือกล่าวได้ว่า ยุคโลกาภิวัตน์
คือยุคที่มนุษย์สามารถจัดการชีวิตด้วยการข้ามข้อจ ากัดของขอบเขตเวลา (Time) และพ้ืนที่ (Space) 
ได้ (Giddens อ้างใน Water, 2001: 62) หรือพูดง่ายๆ ก็คือ มนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์จะติดต่อ
หรือมีความสัมพันธ์กันบน “กระแส” ต่างๆ ที่รวดเร็ว เช่น กระแสการสื่อสาร ข้อมูล การศึกษา การ
คมนาคม เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สื่อมวลชน การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงค่านิยม ส่งผล
ให้ทั่วทั้งโลกมีการผสมผสานและการแผ่ขยายตัวของสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน  
   ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้กว่า “การพัฒนา” เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่คู่กับพัฒนาการของ
มนุษย์ตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่มีสายพันธุ์มนุษย์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้  ซึ่ง “ความต้องการ” ในการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นตัวผลักดันให้มนุษย์คิดค้นหรือสร้างสรรค์วิถี “การพัฒนา” ใหม่ๆ 
ออกมา แต่อย่างไรก็ตาม “การพัฒนา” ในยุคแรกๆ ยังมีความหมายในเชิง “วิวัฒนาการ 
(Evolution)” มากกว่าที่จะเป็นเชิงหลักการหรือแนวคิด อย่างเช่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุค
แหล่งอารยธรรม ก่อนที่จะถูกรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่หรือจัดระบบเป็นศาสตร์แขนงวิชา “การ
พัฒนา” ให้ศึกษากันในยุคสมัยใหม่ (Modern) ซึ่งก็ท าให้ “การพัฒนา” ถูกสนใจในฐานะหนทางเพ่ือ
การยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีข้ึน 

ภาพ 1.15 ความขัดแย้งระหว่าง “สหรัฐอเมริกา” 
และ “สหภาพโซเวียต” ในยุคสงครามเย็น 

 (ที่มา http://www.westernspring.co.uk/the-cold-
war-and-the-deracination-of-the-west/) 
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การพูดถึง “การพัฒนา” ในสังคมไทย 

 
 แม้พ้ืนที่ ณ ที่เป็นที่ต้องของประเทศไทยปัจจุบันจะมีพัฒนาการยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับหลายพ้ืนที่ในโลก หากแต่ว่า “การพัฒนา” ในฐานะ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ทิศทางของการยกระดับสังคมหรือชีวิตความเป็นอยู่นั้น กลับถูกพูดถึงใน
ช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งศตวรรษให้หลังนี้เอง ซึ่งค าว่า “การพัฒนา” ถูกพูดถึงอย่างจริงจังในฐานะแนว
ปฏิบัติเมื่อประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงราวทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการ
บัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษค าว่า “Development” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิป
พงศ์ประพันธ์ (สายชล สัตยานุรักษ์, 2558: 278) ก่อนจะกลายมาเป็นกระบวนทัศน์หลักของรัฐบาล
ในการบริหารประเทศเวลาต่อมา นั่นสะท้อนให้เห็นว่า กรอบแนวคิดเรื่อง “การพัฒนา” ถือว่าเป็น
เรื่องค่อนข้าง “ใหม่” ส าหรับสังคมไทยก็ว่าได้ 
 จากสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2503 ที่ว่า “ความ
จ าเป็นขั้นแรก คือ เราต้องพยายามให้ราษฎรเข้าใจและเห็นชอบในเรื่องที่ว่า ประเทศชาติจะต้อง
มีการพัฒนา มนุษย์จะต้องก้าวหน้า วันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่านี้”1 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของ
(ผู้น า)ไทยที่มีต่อ “การพัฒนา” ซึ่งนั่นก็สอดคล้องตามบริบทโลกที่สหประชาชาติประกาศให้เป็น 
“ทศวรรษแห่งการพัฒนา” ขณะนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า “การพัฒนา” ที่ถูกพูดถึงในไทย
นับตั้งแต่อดีต เกิดจากอิทธิพลภายนอกประเทศที่เข้ามาผลักดันและสนับสนุนทั้งสิ้น ท าให้ทิศทาง 
“การพัฒนา” ไทยมีลักษณะที่ผันแปรกับปัจจัยภายนอกเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะของ “การ
พัฒนา” ในไทยนับตั้งแต่ทศวรรษ 2490 จนถึงปัจจุบัน สามารถพิจารณาสรุปได้ดังนี้  
 
 1.  เป็นการพัฒนากระแสหลักที่เน้นการท าให้เกิดความทันสมัย (Mainstream 
Development as a Modernization)  
  กล่าวคือ ท่ามกลางการแข่งขันอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศมหาอ านาจ ชนชั้นน า
ไทยได้เลือกที่จะใช้วิธีการท าให้เกิดความทันสมัย (Modern) ให้กลายเป็นแนวทางหลักเพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ สาระส าคัญของ “ความทันสมัย” ก็คือการเปลี่ยนจากความล้าหลังสู่
ความก้าวหน้า “ทางวัตถุ” ด้วยเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อุตสาหกรรม และการยอมรับเอาค่านิยมแบบ
ตะวันตกมาปรับใช้ในฐานะวัฒนธรรมที่ “ศิวิไลซ์ (Civilize)” กว่าค่านิยมหรือวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นลักษณะการพัฒนาเช่นนี้ของไทยก็คือ การเน้นสร้างระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (จ าพวกถนน เขื่อน ไฟฟ้า น้ าประปา การศึกษาขั้นสูง การสาธารณสุข ฯลฯ) 
ในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ - รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ทศวรรษ 2500 - 2510) 
ตลอดจนถึงการน าวัฒนธรรมสมัยนิยมตะวันตกมาปรับใช้ในฐานะวัฒนธรรมไทยในยุครัฐนิยม “มาลา
น าไทย” หรือสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม (ประมาณช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2) 

                                                        

1 สุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในพิธีเปิดประชุมปฐมนิเทศงานพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 
2503 ในประมวลสุนทรพจน์ฯ เล่ม 1  
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 2.  เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์สงครามเย็น (Cold War)  
  กล่าวคือ ภายใต้การแผ่ขยายอุดมการณ์การเมื องและการพัฒนาของค่ายเสรี
ประชาธิปไตยและค่ายคอมมิวนิสต์ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดของสอง
มหาอ านาจดังกล่าว ค่ายเสรีประชาธิปไตยน าโดย “สหรัฐอเมริกา” เลือกที่จะใช้ประเทศไทยเพ่ือเป็น
จุดสกัดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโดจีนในช่วงปลายทศวรรษ 2490 -2510 (ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ทั้งเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์แทรกแซงแล้ว)  
 สหรัฐอเมริกาจึงเข้าแทรกแซงการเมืองไทยด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องทหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อผ่านการอุดหนุนงบประมาณ
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน(ผ่านธนาคารโลก) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของ
ไทยถูกผลักดันให้เกิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาไปด้วย ตัวอย่างเช่น การสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
(มิตรภาพ) การสร้างเขื่อนภูมิพลเพื่อกั้นแม่น้ าปิงที่จังหวัดตาก การสร้างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่
จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น รวมไปถึงการผลักดันให้เกิด “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ใน
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อ พ.ศ. 2504 โดยให้มีแนวทางแบบความทันสมัยหรือการพัฒนา
กระแสหลัก ทั้งยังมีเนื้อหาเน้นแค่การพัฒนา “ด้านเศรษฐกิจ” เพียงด้านเดียว ฯลฯ 
 
 3.  ลักษณะการพัฒนาโดยสั่งการแบบบนลงล่าง (Top-Down Model) 
   ซึ่งก็สืบเนื่องจากการที่มหาอ านาจตะวันตกเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงสงครามเย็น โดยเฉพาะการสนับสนุนในรัฐบาลทหารขึ้นมามีอ านาจ 
ประกอบกับความคิดเรื่องการพัฒนาที่ถูกรับจากตะวันตกโดยผ่านชนชั้นน าก่อน เป็นเหตุให้อ านาจ
การพัฒนาของไทยในช่วงทศวรรษ 2490 เป็นต้นมากระจุกอยู่กับชนชั้นน าและรัฐบาล โดยการผูกขาด
อย่างเบ็ดเสร็จไว้ที่หน่วยงานระดับสูง นับตั้งการออกแบบและด าเนินนโยบายโดยรัฐบาลน า จากนั้นจึง
ค่อยๆ สั่งการแบบ “บนลงล่าง” ไปสู่หน่วยงานระดับใต้การปกครอง ลักษณะการพัฒนาเช่นนี้ของ
ไทยจึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นบทบาทน าโดยรัฐ  โดยมองว่า “ประชาชน” เป็นฝ่ายตั้งรับระดับล่าง
ที่ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะด าเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกก าหนด
มาแล้ว แทบไม่มีสิทธิและไม่มีการสะท้อนความต้องการของตนใดๆ กลับเลย  
  นอกจากนี้ ลักษณะการพัฒนาแบบ “รัฐคิด ประชาชนต้องท าตาม” นี้ ยังเป็นเหตุให้ 
“การพัฒนาไทย” ถูกผูกติดเข้ากับมิติการเมืองอย่างเหนียวแน่น ทั้งๆ ที่ “การพัฒนา” ควรจะมี
การบูรณาการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของมิติอ่ืนๆ ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการด าเนินโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช่วงทศวรรษ 2500 – 2520 (ราวแผนที่ 1-4) ที่
เมื่อรัฐสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แล้ว ก็มักจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน แต่ประชาชน
กลับถูกปิดกั้นไม่ให้ต่อรองหรือถูกรัฐเพิกเฉย เช่น การสร้างเขื่อนที่ก่อให้เกิดน้ าท่วมในหลายจังหวัด
ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างมหาวิทยาลัยที่ลุกล้ าพ้ืนที่สาธารณประโยชน์
ของประชาชน เป็นต้น 
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 4.  ความไม่สมดุลของแนวทางการพัฒนาทางเลือกอ่ืนๆ 
   กล่าวคือ การพัฒนาไทยที่ผ่านมา ค่อนข้างเทน้ าหนักไปที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ความเจริญทางวัตถุ ตามแนวทางการมุ่งสู่ความทันสมัย ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงเดี่ยวหรือการพัฒนา
แบบพิมพ์เขียว (Blue Print) โดยไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ บริบทเฉพาะของชุมชน/ท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของไทย 
ฯลฯ เป็นเหตุให้ในระยะเวลาสิ่งที่ถูกละเลยเหล่านั้นได้เกิดหายนะขึ้น เช่น การร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพ้ืนที่ป่า ทรัพยากรเป็นพิษเนื่องจากของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างรายได้ของประชาชน(แบบ “รวยกระจุก จนกระจาย”) ปัญหาสิทธิชาวบ้านกับ
การมีส่วนร่วม รวมไปถึงการล่มสลายของวิถีชุมชน ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้
เกิดจากการจ ากัดกรอบการพัฒนาให้อยู่ภายใต้กระแสหลักท้ังสิ้น  
  แม้ว่าในยุคหลังจากทศวรรษ 2540 ที่ประเทศไทยได้รับบทเรียนจาก “วิกฤตการณ์
เศรษฐกิจต้มย ากุ้ง” จึงท าให้ไทยเริ่มหันมองพัฒนา “การพัฒนากระแสรอง” หรือในมิติที่เป็น “ด้าน
สังคม” มากขึ้น เช่น การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนใจความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมชุมชน การสนับสนุนความเท่าเทียมของประชาชนในเรื่องสิทธิ/อ านาจการเข้าถึง
สวัสดิการและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น แต่เรื่องเหล่านี้ก็ยังดูเป็น “เรื่องรอง” อยู่ดี เมื่อเทียบการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและความทันสมัย ซึ่งเป็นเรื่อง “ปากท้อง” ของประชาชนมากกว่า ด้วยเหตุนี้ 
ประเทศไทยจะต้องมีการทบทวนต่อไปเรื่องทิศทางการพัฒนา ว่า “ท าอย่างไรที่การพัฒนาไทยจะท า
ให้การเกิดความสมดุลของมิติต่างๆ ควบคู่กันไป ?” ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การพัฒนาไทยเกิดความ “ยั่งยืน” 
และ “มั่นคง” ต่อไปในอนาคต 
 
 

มายาคติส าคัญเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในสังคมไทย 
 
 ค าว่า “มายาคติ (Myth)” เป็นศัพท์ที่นิยมใช้ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึง 
คติความเชื่อหรือทัศนะที่ “ไม่เป็นความจริงทั้งหมด” ซึ่งทัศนะเหล่านั้นอาจเป็นความคิดฝังหัวที่ถูก
หล่อหลอมมาแต่เดิม จนท าให้คุ้นเคยและไม่รู้สึกตั้งค าถามว่าความคิดมีมูลเหตุความจริงรองรับ
หรือไม่? หรือตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่? และในในขณะเดียวกัน หาก “มายาคติ” นั้นท าให้เกิดความที่
โน้มเอียงไปในทางไหนทางหนึ่ง ก็อาจน าไปสู่ทัศนะที่เป็น “อคติ” ได้ ตัวอย่างเช่น มายาคติเกี่ยวกับ
ความด้อยพัฒนาของชนกลุ่มน้อยหรือคนต่างด้าว ที่อาจน ามาสู่ อคติในการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มคน
เหล่านั้นได้เช่นกัน 
 “มายาคติ” มักไม่ได้เกิดกับบุคคลไหนบุคคลหนึ่ง แต่มักเกิดในระดับกลุ่มคนขึ้นไป ซึ่งกลุ่ม
คนเหล่านั้นอาจจะมีลักษณะร่วมบางอย่าง เช่น เป็นคนในชุมชนเดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน เชื้อชาติ
เดียวกัน ประเทศเดียวกัน เป็นต้น ปัจจัยหลักที่ท าให้ “มายาคติ” เกิดขึ้นและขยายตัว ก็คือการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การพูดปากต่อปาก การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา 
รวมไป “การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)” ที่ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในยุคนี้ที่ท าให้
เกิดมายาคติกับสังคมในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ในเมื่อ “มายาคติ” เป็นเสมือน “ภาพลวงตา” ดังนั้น 
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“มายาคติ” จึงท าให้เรามองหรือเข้าใจเรื่องต่างๆ ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง โดยเฉพาะมายาคติ
เกี่ยวกับ “การพัฒนา” ซึ่งนักพัฒนาควรต้องเข้าใจและปลดเปลื้องมายาคติที่เป็นอุปสรรคทาง
ความคิดเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง โดยมายาคติ
ส าคัญที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในสังคมไทย “บางส่วน” ที่พอจะหยิบยกมาพิจารณาในที่นี้ ก็ได้แก่
  
 1.  มายาคติเกี่ยวกับ “กรุงเทพมหานคร” ในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศ  
  กล่าวคือ ในความเข้าใจของคนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่า “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมือง
หลวงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกด้าน โดยมีความทันสมัยของสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารและตึกราม
บ้านช่อง ทีสาธารณูปโภคครบครัน เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมและโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ทั้งยังมีการพัฒนาที่รุดหน้ากว่าหลายพ้ืนที่ของไทย ด้วยเหตุนี้ “กรุงเทพมหานคร” ส าหรับคนไทยจึง
ได้ถูกยกย่องในฐานะ “เมืองฟ้าอมร”  
  ความเข้าในที่ว่า “กรุงเทพมหานคร” คือ “เมืองฟ้าอมร” นี้ ถูกผลิตซ้ าผ่านสื่อมวลชน
ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ละคร ภาพยนตร์ ข่าว สารคดี ฯลฯ ซึ่งเมื่อคนทั่วไปเสพสื่อเหล่านี้เข้า
ไปจึงท าให้เชื่อว่า “กรุงเทพฯ” คือศูนย์กลางพัฒนาประเทศโดยไม่ปริปากไม่ตั้งค าถาม รวมไปถึงท าให้
เกิด “อคต”ิ ในการดูถูก “ต่างจังหวัด” โดยใช้มาตรฐานการพัฒนาของ “กรุงเทพฯ” เป็นตัวชี้วัด 
  ในความเป็นจริง “กรุงเทพฯ” ถือว่าเป็นเมืองเอกนครหรือเมืองโตเดี่ยว (Primate 
City) หรือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีจ านวนประชากรมากกว่าเมืองอันดับรองอย่างมาก โดย
จากข้อมูลประชากรจากส านักทะเบียนกลาง (ปี พ.ศ. 2549) พบว่า “กรุงเทพฯ” มีประชากรมากกว่า
เทศบาลนครนนทบุรีซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ (เมื่อพิจารณาเกณฑ์ความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพ้ืนที่ด้วย) ถึง 21 เท่าตัว (กาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2550 : 1-2) ทั้งยังมีจ านวนประชากร
มากกว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นอันดับรองลงมากว่า 2 เท่าตัว (ดังตาราง 1.1) ซึ่งการเ พ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรใน “กรุงเทพฯ” สัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การรวบเอาทั้ง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา และการปกครองของประเทศ รวมศูนย์ไว้ที่ “กรุงเทพฯ” จึงท าให้
เกิดการอพยพเข้ามาของประชาชนจากต่างจังหวัด ทั้งยังก่อให้เกิดการขยายของการพัฒนาด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานในสัดส่วนที่มากและทันสมัยกว่าเมืองรองหลายเท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาไทยที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยให้ความสนใจกับเมืองหลวงมากเป็นพิเศษ ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ (เช่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ญี่ปุ่น บราซิล ฯลฯ) จะพบว่าเมือง
หลวงกับเมืองรองจะมีขนาดไล่เลี่ยกัน เนื่องจากมีการกระจายการพัฒนาสู่เมืองอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง (หรือ
บางประเทศก็เมืองรองหรือเมืองท่ากลับใหญ่กว่าเมืองหลวงด้วยซ้ า เช่น ในสหรัฐอเมริกาที่นคร
นิวยอร์กมีขนาดใหญ่กว่าวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ) 
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ล าดับ จังหวัด ที่มีสัญชาติไทย ที่ไม่มีสัญชาติไทย รวม 
1 กรุงเทพมหานคร 5,592,075 94,571 5,686,646 
2 นครราชสีมา 2,627,879 3,556 2,631,435 
3 อุบลราชธานี 1,855,467 7,498 1,862,965 
4 ขอนแก่น 1,799,086 2,667 1,801,753 
5 เชียงใหม ่ 1,605,719 130,043 1,735,762 

 
ตาราง 1.1 จังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย 5 อันดบั (คน) พ.ศ. 2559 

 (ที่มา ประกาศส านกัทะเบียนกลาง เร่ือง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
ล าดับ จังหวัด ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม) 

1 กรุงเทพมหานคร 3,628.58 
2 นนทบุรี 1,886.33 
3 สมุทรปราการ 1,256.39 
4 ปทุมธาน ี 703.91 
5 ภูเก็ต 696.76 

 
ตาราง 1.2 จังหวัดที่มปีระชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทย 5 อันดับ (คน/ตร.กม.) พ.ศ. 2557 

 (ที่มา ประกาศส านกัทะเบียนกลาง เร่ือง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 
  ดังนั้น เมื่อ “กรุงเทพฯ” มีลักษณะรวมศูนย์เป็นเมืองโตเดี่ยวนี้เอง จึงท าให้เกิดปัญหา
ความวุ่นวายขึ้น ประกอบกับเกิดแหล่งเสริมโทรมมากมาย ซึ่ งมีผ ลต่อคุณภาพชีวิตของคน 
“กรุงเทพฯ” ที่ลดลง ตัวอย่างเช่น ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งรีบหรือ
เทศกาลส าคัญ การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาขยะ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาปฏิสัมพันธ์คนเมืองที่ห่างเหิน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ความเข้า ใจที่ว่า “กรุงเทพมหานคร” เป็น 
“เมืองฟ้าอมร” หรือศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศที่ “ดี/สมบูรณ์แบบ” ไปเสียทุกด้านนั้น จึงเป็น 
“มายาคติ” ที่ท าให้มองข้ามปัญหาของการพัฒนาที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลัง 
 
 2. มายาคติเกี่ยวกับ “ต่างจังหวัด”  
  โดยส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของ “ต่างจังหวัด” ที่ถูกผลิตซ้ า/น าเสนอผ่านสื่ออย่างละคร 
เพลง ภาพยนตร์ วรรณกรรม และโฆษณา มักจะท าให้เข้าใจว่า “ต่างจังหวัด” คือพ้ืนที่ของความเป็น
ชนบทที่ล้าหลัง ไม่สนใจหรือตัดขาดจากกระแสโลก แร้นแค้น กันดารและยังไม่พัฒนา ซึ่งอาจจะโดย
ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่นั่นมีผลตอกย้ าให้คนจ านวนไม่น้อย(ที่ไม่เคยสัมผัสต่างจังหวัด)ยังเชื่อว่า 
“ต่างจังหวัด” คือพ้ืนที่ของความ “ด้อยพัฒนา” จริง ซ้ ายังก่อให้เกิดอคติของคนจ านวนหนึ่งที่ยัง
อธิบาย “ต่างจังหวัด” ด้วยค าพูดเชิงเหยียดหยามดูถูกดูแคลน 
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ภาพ 1.16 ฉากหนึ่งในละครเรื่อง “นายฮ้อยทมฬิ” (พ.ศ. 2544) ที่พยายามจะน าเสนอภาพของความแร้นแค้น/ยากจน 
ใน “ชนบทภาคอีสาน” ของไทย  

(ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=gGnJEsa1a9c) 
 
  แต่หากเมื่อพิจารณาบริบทสังคมร่วมสมัยแล้วจะพบว่า ภาพของ “ต่างจังหวัด” ที่ถูก
น าเสนอผ่านสื่อเหล่านั้น เป็นภาพที่หยุดนิ่ง เนื่องจากปัจจุบันหลายพ้ืนที่มีการพัฒนามากขึ้น จากผล
สืบเนื่องของการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ ท าให้ความทันสมัยถูกกระจาย
ลงสู่ “ต่างจังหวัด” มากขึ้น ท าให้ “ต่างจังหวัด” หลายแห่งกลายเป็นชุมชนเมือง (Urban) ขนาด
ใหญ่ที่แทบไม่ตา่งอะไรกับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ เช่น เริ่มมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีสนามบิน
นานาชาติ มีสถานพยาบาลชั้นน าขนาดใหญ่(ทั้งของรัฐและเอกชน) มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน(เช่น ถนน 
น้ าประปา ไฟฟ้า ฯลฯ) ที่ครบครันและทันสมัย ตลอดจนการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นเหตุให้อัตราการอพยพเข้าสู่กรุงเทพฯ ลดลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของเมืองขนาดใหญ่ใน 
“ต่างจังหวัด” เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น หาดใหญ่(สงขลา) เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี 
เชียงราย ล าปาง สกลนคร ภูเก็ต แม่สอด(ตาก) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ความคิดหรือการอธิบายที่ว่า 
“ต่างจังหวัด” ยังคงล้าหลังหรือห่างไกลความทันสมัยนั้น จึงเป็น “มายาคติ” ที่ไม่ได้เป็นจริงในยุค
ปัจจุบัน 

 
ตาราง 1.3 แสดง 10 อันดับขนาดของชุมชนเมืองหรือเทศบาลนครใน “ต่างจังหวัด” ที่ใหญ่ที่สดุในไทย (พ.ศ. 2559) 

 (ที่มา ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) 

ล าดับ ชื่อเทศบาลนคร/เมือง จังหวัด เนื้อที่(ตร.กม) จ านวนประชากร(คน) ความหนาแน่น (คน/ตร.กม) 
1 ทน.นนทบุร ี นนทบุรี 38.90 256,960 6,605.66 
2 ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี 36.04 187,239 5,195.31 
3 ทน.หาดใหญ ่ สงขลา 21.00 159,687 7,604.14 
4 ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา 37.50 129,680 3,546.80 
5 ทน.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 40.22 132,556 3,295.77 
6 ทน.อุดรธาน ี อุดรธาน ี 47.70 130,274 2,769.52 
7 ทน.สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี 68.97 129,484 1,877.40 
8 ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ ์ ชลบุร ี 276.98 124,266 448.65 
9 ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น 46.00 120,143 2,568.63 
10 เมืองพัทยา ชลบุร ี 53.44 115,840 2,167.66 
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 3.  มายาคติ “โง่ จน เจ็บ” ของชนบท  
  เกิดขึ้นจากการสร้างให้ “ความทันสมัยแบบตะวันตก” กลายเป็นมาตรฐานการพัฒนา 
“กระแสหลัก” จึงท าให้เกิดการแบ่งข้ัวตรงกันข้ามระหว่าง “เมือง” ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้ว กับ 
“ชนบท” ที่หมายถึงพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา มายาคติดังกล่าวถูกผลิตซ้ าผ่านสื่อมวลชน(เช่น พวก
ละคร ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง วรรณกรรม) โดยการความ “โง่ จน เจ็บ” ของชนบทจะถูกพ่วงไปกับ
ภาพลักษณ์การเป็น “ตัวตลก” หรือ “คนระดับล่าง” ของสังคม เช่น การพูดภาษาไทยกลางไม่ชัด 
การแต่งกายที่ล้าสมัย การประกอบอาชีพอย่างคนรับใช้ พนักงานในโรงงาน พนักงานปั๊มน้ ามัน เป็น
ต้น ซึ่งในแทบทุกภูมิภาคมักจะมีภาพลักษณ์ในเชิงลบเช่นนี้อยู่ไม่มากก็น้อย เป็นต้นว่า คนสุพรรณบุรี
พูดภาษาไทยติดส าเนียงเหน่อ คนภาคเหนือเป็นชาวเขาพูดไทยไม่ชัด คนภาคอีสานเป็นคนรับใช้และ
ยากจน หรือคนภาคใต้เป็นคนที่ชอบก่อความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งมายาคติหรือภาพลักษณ์ “โง่ จน เจ็บ” 
ดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างจากมุมมองของ “คนภายนอก” ในการนิยามทั้งสิ้น  ผลที่ตามมาก็คือ
การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และมองข้ามโอกาสในการได้รับการพัฒนาของคนในชนบทตามไป
ด้วย 
  อย่างไรก็ตาม การมองชนบทว่ายังคง “โง่ จน เจ็บ” อยู่นั้น ในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เพราะในบริบทของโลกาภิวัตน์นั้น มีผลท าให้การพัฒนาจากส่วนกลาง
ขยายลงสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งก็จะเห็นว่าแต่ละภูมิภาคของไทยต่างก็ถูกยกระดับคุณภาพชีวิตมาก
ขึ้น เช่น คนชนบทรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้นผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่ เกษตรกรในชนบทมีการ
ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการผลิตมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนของสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัดที่
ท าให้คนมีการศึกษามากข้ึน นโยบายสวัสดิการการแพทย์ของรัฐบาลที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิด้าน
สุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงการไปท างานต่างประเทศที่ท าให้ครอบครัวของคนในชนบทถูกยกระดับทั้ง
ทางเศรษฐกิจและวิธีคิดแบบโลกกว้าง (Cosmopolitan Villager ) ด้วยเหตุนี้ การนิยามชนบท
ตามมายาคติ “โง่ จน เจ็บ” จึงถือว่าเป็นหยุดนิ่งหรือแช่แข็งให้ “ชนบท” อยู่กับภาพลักษณ์ที่ล้าหลัง 
ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง “ชนบท” ปัจจุบันไม่ได้จนอยู่กับความ “โง่ จน เจ็บ” อีกต่อไป ดังนั้น มายา
คติ “โง่ จน เจ็บ” ของชนบทจ าเป็นที่ต้องมีการรื้อหรือสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมเสียใหม่ 
เพราะมิเช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการดูถูกเหยียดหยามหรือปัญหาการพัฒนาอ่ืนๆ 
ตามมาได้  
 
 4.  มายาคติเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษี  
  โดยในความเข้าใจของคนอยู่ไม่น้อย มักจะเข้าใจว่า บุคคลที่เสียภาษีเพ่ือน าไปเป็น
งบประมาณพัฒนาประเทศนั้น ส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีรายได้สูง ซึ่งก็น่าจะหมายถึงคนในเมืองที่ประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ท าให้เกิดมายาคติที่ว่า คนที่ท าอาชีพในภาคเกษตรกรรมหรือ “คนใน
ชนบท” นั้นเสียภาษี “น้อยกว่า” คนในเมือง (หรือมองว่า “คนในต่างจังหวัดจ่ายภาษีน้อยกว่า”) 
มิหน าซ้ า มายาคตินี้ยังถูกน ามาใช้ในทางการเมือง เพ่ืออ้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มการเมืองบาง
กลุ่มที่อ้างว่า “ตน” (อันหมายถึงคนในเมือง) ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า “คนในชนบท” 
เนื่องจาก “คนในชนบท” เสียภาษีบ ารุงประเทศน้อยกว่า “ตน”! 
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  แต่ในความเป็นจริง โครงสร้างการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยนั้นมีภาษีหลายประเภท 
ไม่ใช่เพียงแต่ “ภาษีทางตรง” อย่างภาษีเงินได้ที่จะเรียกเก็บจากหน่วยงานหรือผู้มีรายได้ต่อปีเกิน 
150,001 บาท (ตามที่มายาคติเดิมเข้าใจ) แต่ยังมี “ภาษีทางอ้อม” อีกมากมาย เช่นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ซึ่งเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าร้อยละ 7 , ภาษีป้าย, ภาษียานพาหนะ, ภาษีสรรพสามิต, หรือหากเป็น
เกษตรกรก็ยิ่งต้องเสียภาษีหลายอย่าง เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการซื้อต้นทุน
การผลิตพวกปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ซึ่ง “ภาษีทางอ้อม” เหล่านี้มักเก็บได้ในสัดส่วนที่สูงกว่า 
“ภาษีทางตรง” ด้วยซ้ า (เพราะภาษีทางตรงสามารถหาทางหักลดหย่อนได้ ตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา) ซึ่งนั่นเท่ากับว่า “ทุกคน” ในประเทศล้วนแล้วแต่เสียภาษีด้วยกันหมดทั้งสิ้น ดังนั้น 
มายาคติที่ว่า “คนต่างจังหวัด” หรือ “คนในชนบท” ไม่จ่ายภาษีนั้น จึงไม่เป็นความจริง 
  เมื่อหากอ้างอิงตามข้อมูลการจัดเก็บภาษีเข้าสู่ส่วนกลาง กระทรวงการคลัง (ตามตาราง 
1.4) พบว่า ในกระบวนการกระจายงบประมาณแผ่นดินนั้น กระทรวงการคลังจะมีการรวบรวมเงิน
ภาษีจากจังหวัดต่างๆ เข้าสู่ส่วนกลางเสียก่อน (ซึ่งก็หมายถึงกรุงเทพมหานคร) ก่อนที่จะกระจาย
กลับคืนไปสู่จังหวัดต่างๆ ซึ่งนั่นแปลว่า จังหวัดต่างๆ ไม่สามารถใช้เงินภาษีที่จัดเก็บได้โดยตรง 
มิหน าซ้ าในสัดส่วนที่ถูกส่วนกลางกระจายกลับมา เป็นสัดส่วนที่ถือว่า “น้อย” เมื่อเทียบกับภาษีที่ต้อง
จัดเก็บส่งเข้าส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น จังหวัดระยองได้งบประมาณเพียงร้อยละ 13.65 ของภาษีที่เก็บ
ได้ในจังหวัด, จังหวัดชลบุรีได้รับร้อยละ 21.65 ของภาษีที่จัดเก็บได้, จังหวัดสมุทรปราการได้ร้อยละ 
33.36 และจังหวัดปทุมธานีได้ร้อยละ 36.35 ฯลฯ ซึ่งแทนที่จะเป็นสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง หรืออาจกล่าว
ได้อีกนัยหนึ่งว่า “คนต่างจังหวัด” เลี้ยงคนกรุงเทพฯ ดังนั้น คนกรุงเทพฯ จึงไม่ควรดูถูก “คน
ต่างจังหวัด” 
 

จังหวัด ภาษีที่เก็บได้ (ล้านบาท) งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท) สัดส่วน(ร้อยละ) 
ระยอง 120,276.44 16,415.85 13.65 
ชลบุร ี 167,359.92 36,240.44 21.65 

สมุทรปราการ 89,952.74 30,012.15 33.36 
ปทุมธาน ี 72,565.84 26,375.35 36.35 

 
ตาราง 1.4 สัดส่วนการจัดสรรภาษีจากส่วนกลางเมื่อเทียบกับจ านวนเงินภาษีที่เก็บได้ใน 4 จังหวดั (พ.ศ. 2553)  

(ที่มา www.siamintelligence.com/budget-distribution-and-tax-fairness-among-provincial/) 
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สรุป 
 
 การศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือ การศึกษา “การพัฒนา” ของมนุษย์ในยุคที่
ยังไม่มี “การประดิษฐ์อักษร” ขึ้นใช้เพ่ือการจดบันทึก ดังนั้นข้อจ ากัดส าคัญก็คือ หลักฐานที่ได้มัก
ไม่ใช่หลักฐานที่จะสื่อความหมายหรือเหตุการณ์โดยตรงๆ ส่วนใหญ่ได้แก่พวกเครื่องมือเครื่องใช้และ
ร่องรอยของกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยการตีความ ข้อสรุปที่ได้จึงเป็นเพียงการสันนิษฐานบนความ
น่าจะเป็นและเฉพาะเท่าท่ีมีการค้นพบหลักฐาน ณ ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการศึกษา
ก่อนประวัติศาสตร์คือเพ่ือเติมเต็มข้อมูลพัฒนาการของมนุษย์ในอดีต และท าให้เห็นแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย์ 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทยมีการค้นพบหลักฐานมาตั้งแต่ยุค
น้ าแข็งไพลสโตซีน ก่อนจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมขึ้นในยุคหิน และซับซ้อนมากขึ้นในยุคโลหะ ดังปรากฏ
หลักฐานการตั้งถ่ินฐานในแหล่งโบราณคดีท่ัวทุกภูมิภาค ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคหินจะมีลักษณะ 
“ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ” ในขณะที่ยุคโลหะนั้น มนุษย์พยายามจะ “ปรับธรรมชาติเข้าหาตัว” ซึ่ง
สภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์นั้นสามารถสรุปได้ว่า มนุษย์จะเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานโดย
พิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นหลัก รวมไปถึงการมีเกาะก าบังจากภัยธรรมชาติ
และสัตว์ร้าย ดังนั้น หลักฐานส่วนใหญ่จะพบในถ้ าหรือเพิงผา (เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ าผีแมน ประตูผา 
ผาแต้ม และถ้ าหลังโรงเรียน ฯลฯ) นอกจากนี้ การศึกษาสภาพวิถีชีวิตมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ยัง
ท าได้ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีเทียบเคียงกับพิธีกรรมดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
ประยุกต์กับการวิเคราะห์ในศาสตร์แขนงอ่ืนๆ  
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ค าถามท้ายบท 
  
1. จงอธิบายความหมายของ “การพัฒนา” ในความเข้าใจของนักศึกษา พร้อมกับยกปรากฏการณ์

ตัวอย่างประกอบ? 
2. ปัจจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ใดที่น ามาสู่แรงจูงใจใน “การพัฒนา” ของมนุษย์? จงอธิบายมาให้

ละเอียด?  
3. เพราะเหตุใด “การพัฒนา” จึงมีความหมายที่กว้างขวางจนไม่มีค านิยามใดที่สามารถบัญญัติ

ความหมายให้ครอบคลุมภายในหนึ่งค านิยาม? 
4. การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น นักโบราณคดีใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการ

แบ่งยุคสมัย? และแบ่งเป็นยุคสมัยอะไรบ้าง? จงอธิบาย 
5. จงยกตัวอย่างแหล่งอารยธรรมส าคัญของโลกมา 1 แหล่งอารยธรรม พร้อมกับวิเคราะห์ว่า ปัจจัย

อะไรที่ท าให้แหล่งอารยธรรมดังกล่าวเกิดการพัฒนาจนกลายเป็นชุมชนหรืออาณาจักรที่เจริญ? 
6. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง “ยุคกลาง (Middle Age)” และ “ยุคแสงสว่างทางปัญญา 

(Enlightenment Age)” ในยุโรปมาให้เข้าใจ? 
7. เหตุการณ์ “สงครามโลกครั้งที่ 2” และ “สงครามเย็น (Cold War)” ก่อให้เกิด “การพัฒนา” 

ในระดับโลกอย่างไร? 
8. “มายาคติ” ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างไรบ้าง? จงยกตัวอย่าง “มายา

คต”ิ ที่เก่ียวกับ “การพัฒนาไทย” มา 1 มายาคติ พร้อมกับอธิบายรายละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย I : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 

แนวคิด 

 “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” เป็นยุคที่ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ยังไม่มีความซับซ้อน 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาก็เพ่ือค้นคว้าว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร? แล้วน าเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาเสริมให้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีความสมบูรณ์ แต่การศึกษาก็ท าได้เพียงการ
สันนิษฐานบนหลักฐานประเภทวัตถุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ขุดค้นพบได้ ซึ่งในพ้ืนที่ประเทศไทยแห่งนี้
ก็พบหลักฐานพัฒนาของมนุษย์ใน “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” เช่นกัน ทั้งในด้านชีววิทยา การด ารงชีวิต 
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ประเพณี/พิธีกรรม ตลอดจนถึงล าดับ “การพัฒนา” ที่จะเป็นประโยชน์
ในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ต่อไป 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย I : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 1. ขอบเขตและความหมายเกี่ยวกับการศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 

 2. วิวัฒนาการทางสังคมของยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 

 3. สภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

4. แหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายและขอบเขตของการศึกษา “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” ได้ถูกต้อง 
 2. อธิบายพัฒนาการสังคมของมนุษย์ “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” ในไทยได้ถูกต้อง 
 3. วิเคราะห์สภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในไทยได้อย่างน้อย 2 ประเด็น 

 4. ยกตัวอย่างแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในไทยได้อย่างน้อย 2 แหล่งโบราณคดี  
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยายและอภิปรายซักถาม 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายและถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 

 3. อ่าน/ศึกษาบทความวิชาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 

4. มอบหมายให้ไปศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในชุมชน/ใกล้สถานศึกษา 
(ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นต้น) 

 5. บรรยายสรุป 

 6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 

2. Microsoft PowerPoint บทที่ 2 พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย I : ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ 

 3. บทความวิชาการเก่ียวกับการศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังการบรรยาย 

 2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน 

 3. สาระจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาขณะท าการอภิปรายและถกเถียงในประเด็นที่ก าหนด 

 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 



บทที่ 2 
พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย I : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 

พ้ืนที่ ณ ที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบันนี้มีความเป็นมาที่ยาวนาน ไม่ใช่แค่ในช่วงที่เป็น
อาณาจักรและแว่นแคว้นต่างๆ อย่างเช่นยุคสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี หรือรัตนโกสินทร์เท่านั้น แต่ยัง
ยาวนานไปถึงสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการสร้างบ้านแปงเมืองหรือก าเนิดระบบสังคมและวัฒนธรรมที่
ซับซ้อน ดังหลักฐานที่ขุดค้นพบหลายที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ
อันยาวนานของบรรพบุรุษมนุษย์ในพ้ืนที่ “ประเทศไทย” แห่งนี้ 
 ดังนั้น ในเนื้อหาบทที่ 2 นี้ จะเป็นการกล่าวถึงพัฒนาการ “การพัฒนา” ของมนุษย์ในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ ทั้งทางการประดิษฐ์นวัตกรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์ต่อ
การด ารงชีวิต การเกิดสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม โดยรวบรวมจากหลักฐาน วิธีวิทยา และข้อมูล
ทางโบราณคดี “ก่อนประวัติศาสตร์” ที่ค้นพบในทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทั้งนี้ จุดประสงค์ก็เพ่ือต้องการน าเสนอว่า “การพัฒนา” หรือการสั่งสมภูมิปัญญาของมนุษย์ในผืน
แผ่นดินประเทศไทยในอดีตนั้นมีลักษณะเป็นเช่นใดบ้าง? และเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อ “สังคมไทย” ปัจจุบันอย่างไร? 
 
 

ขอบเขตและความหมายเกี่ยวกับการศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 

 

  1.  ความหมายของการศึกษา “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” 
      ดังที่ได้กล่าวมาบ้างในบทที่แล้วว่า “ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistorical Age)” 
หมายถึง ยุคสมัยก่อนการเกิดอารยธรรมที่ซับซ้อนของมนุษย์ ซึ่งใช้เกณฑ์ “การประดิษฐ์อักษร” ขึ้น
ใช้ของมนุษย์  นักวิชาการที่สนใจศึกษาจะถูกเรียกว่า “นักโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
(Prehistoric Archaeologist)” ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือช่วงเวลาที่ยังไม่มี
การประดิษฐ์ภาษาเขียนขึ้นใช้เพ่ือการจดจารเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวใดๆ ดังนั้น ขอบเขตของการศึกษา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือการสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนการมนุษย์จะประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ 
นั่นเอง 

  แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ในช่วงเวลาก่อนการประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่
สายพันธุ์ของมนุษย์เท่านั้นที่อยู่บนโลกนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสายพันธุ์มนุษย์เพ่ิงจะก าเนิดขึ้นมา
เพียงไม่เกิน 5 ล้านปีที่ผ่านมา (ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1) ในขณะที่โลกมีอายุเกือบราว 
4,500 ล้านปีมาแล้ว ทั้งยังผ่านหลายยุคที่มีตระกูลสิ่งมีชีวิตอ่ืนครองโลกมาแล้ว อันได้แก่ ยุคของสัตว์
เซลล์เดียวช่วงหลายพันล้านปีก่อน ยุคของวิวัฒนาการของสัตว์น้ าในทะเลเมื่อ 600 ล้านปีก่อน ยุค
แมลงครองโลกเม่ือประมาณ 400 ล้านปีก่อน ยุคไดโนเสาร์เมื่อประมาณ 300 ล้านปีก่อน ยุคสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อน ฯลฯ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในเรื่องขอบเขต
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การศึกษา “ก่อนประวัติศาสตร์” กันเสียใหม่ เป็นเหตุให้บทบาทของ “นักโบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์” จ าเป็นต้องแบ่งแยกย่อยตามความสนใจเฉพาะด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.1  นักโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวที่ “ไม่เกี่ยวกับมนุษย์” โดย
นักโบราณคดีกลุ่มนี้จะสนใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
ตัวอย่างเช่น นักธรณีวิทยา (Geologist) และนักภูมิศาสตร์ (Geographer) ที่สนใจศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของชั้นเปลือกโลก นักบรรพชีวินวิทยา (Paleontologist) ที่สนใจศึกษาฟอสซิลของสิ่งที่
มีชีวิตในอดีตที่สูญพันธ์ไปแล้ว ได้แก่ ไดโนเสาร์ เป็นต้น   
  1.2 นักโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวที่ “เกี่ยวกับมนุษย์” โดยนัก
โบราณคดีกลุ่มจะสนใจเฉพาะความเป็นมาของสายพันธุ์มนุษย์เท่านั้น ซึ่งก็สามารถแบ่งเป็น นัก
มานุษยวิทยากายภาพ (Physical Anthropologist) ที่ศึกษา “มนุษย์” ในฐานะสิ่งมีชีวิต แยก
ย่อยได้เป็น นักมานุษยดึกด าบรรพ์วิทยา (Paleo Anthropologist) ที่ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ 
และนักมานุษยวิทยาชีวภาพ (Biological Anthropologist) ที่ศึกษามานุษยวิทยาที่แง่ชีววิทยา และ 
นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropologist) ที่ศึกษา “มนุษย์” ในฐานะเป็นผู้สร้าง
วัฒนธรรม ได้แก่ นักก่อนประวัติศาสตร์ที่ศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์, นักชาติพันธุ์
วรรณนา (Ethnographer) ที่ศึกษาระบบวัฒนธรรม, นักชาติพันธุ์วิทยา (Ethnologist) ที่ศึกษา
วัฒนธรรมในเชิงเปรียบเทียบ, นักมานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropologist) ที่ศึกษา
มานุษยวิทยาในแง่สังคม, นักมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ (Linguistics  Anthropologist) ที่ศึกษา
ความแตกต่างของภาษาในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 แผนผังแสดงการจัดประเภทของ “นักโบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์”  
(ปรับปรุงจาก Sharer and Ashmore. 1979: 24) 

นักโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ “มนุษย์” 

นักโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่สนใจศึกษาไม่เกี่ยวกับ “มนุษย์” 

- นักบรรพชวีิน (Paleontologist) 

- นักธรณีวิทยา (Geologist) 

- นักภูมิศาสตร์ (Geographer) 

นักมานุษยวิทยากายภาพ 
(Physical Anthropologist) 

นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
(Cultural Anthropologist) 

- นักมานุษยดกึด าบรรพ์วิทยา (Paleo 
Anthropologist) 

- นักมานุษยวิทยาชีวภาพ (Biological 
Anthropologist) 

- นักชาติพันธุว์รรณนา 
(Ethnographer) 

- นักชาติพันธุว์ิทยา (Ethnologist) 

- นักมานุษยวิทยาสังคม (Social 
Anthropologist) 

นักโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร ์

- นักก่อนประวัติศาสตร์ 
 (Prehistorian) 
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 2.  วิธีการศึกษาทางโบราณคดี  
      วิธีการศึกษาทางโบราณคดีมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่และขั้นตอนของ
การศึกษา ได้แก่ (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 35-41) 
  2.1  การส ารวจขั้นต้น (Preliminary survey) เป็นการส ารวจเพ่ือหาแหล่งที่จะขุด
ค้น ซึ่งอาจกระท าได้โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เช่น สังเกตบริเวณที่เป็นต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้บริเวณ
ซากโบราณสถานจะแคระแกร็นกว่าต้นไม้อ่ืนๆ เพราะรากต้นไม้หยั่งลงไปติดซากโบราณสถานท า ให้
ขาดสารอาหาร จึงท าให้มีล าต้นขนาดเล็ก และสีจางกว่าปกติ ส าหรับบริเวณที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์
มากกว่าบริเวณใกล้เคียงก็อาจจะเป็นที่ตั้งของแหล่งขยะโบราณ นอกจากนั้น การวิเคราะห์เคมีในดินก็
สามารถบ่งชี้แหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณได้ โดยสังเกตจากค่าของฟอสเฟต (Phosphate) ซึ่งถ้าเป็นแหล่ง
ที่อยู่โบราณก็จะมีค่าฟอสเฟตในดินสูงกว่าปกติ 
  2.2  การส ารวจ (Survey) งานส ารวจและขุดค้นเป็นขั้นตอนที่จะท าให้ได้ข้อมูลทาง
โบราณคดีเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา นักก่อนประวัติสาสตร์อาจส ารวจบริเวณที่เป็นแหล่งถ้ าหรือเพิงผา 
ซึ่งคนโบราณมักใช้เป็นที่อยู่อาศัย แต่ก็มีบ่อยครั้งที่มีการพบวัตถุโบราณโดยบังเอิญในการท างาน
ก่อสร้างและเกษตรกรรม นอกจากนั้น ฝนตก น้ าท่วม การสึกกร่อน และปัจจัยธรรมชาติอ่ืนๆ อาจ
เป็นปัจจัยที่ท าให้โบราณวัตถุปรากฏตัวเหนือผิวดิน อย่างไรก็ตาม การส ารวจโดยใช้เครื่องมือช่วย
ส ารวจหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การใช้แม่เหล็กหาแหล่งที่มีวัตถุท าด้วยเหล็กซึ่งทับถมอยู่ใต้ดิน หรือการ
เจาะดินแล้วหย่อนกล้องลงไปถ่ายรูป เป็นต้น 
  2.3  การส ารวจภาคพื้นดิน (Surface survey) การส ารวจภาคพ้ืนดินควรปฏิบัติ
พร้อมๆ กับการส ารวจขั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักโบราณคดีสามารถเก็บข้อมูลจากแหล่ง 
ก่อนที่จะท าการขุดค้น วิธีการต่างๆ ที่จะน ามาใช้กับการส ารวจภาพพ้ืนดินแตกต่างกันไปแล้วแต่
ลักษณะของแหล่งและชนิดของข้อมูล วัตถุประสงค์หลักของการส ารวจภาคพ้ืนดินคือ สืบหา และ
บันทึกลักษณะเด่นบนพ้ืนผิวดิน ณ สถานที่จริง ลักษณะเด่นต่างๆ ทางโบราณคดี ไ ด้แก่ ซาก
สิ่งก่อสร้างโบราณ ผนัง ถนน คลอง สิ่งเหล่านี้นักโบราณคดีสามารถใช้วิธีสังเกตการณ์โดยตรงได้ และ
จ าเป็นต้องจดบันทึกจุดที่พบโบราณวัตถุแบบ 3 มิติ (Provenience) คือ การวัดแนวตั้งโดยเทียบกับ
ระดับน้ าทะเล (Sea level) และแนวนอนอีก 2 มิติ แล้วจึงเก็บสิ่งของนั้นเข้าไปห้องปฏิบัติการ ผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ เช่น ท าความสะอาด ซ่อมแซม แล้วจึงน าไปวิเคราะห์ 
  2.4  การศึกษาโบราณคดีใต้น้ า (Underwater Archaeology) ซึ่งการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนแต่ละแห่งมักจะมีความสัมพันธ์กับน้ าและทะเล โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนเกาะ 
กิจกรรมต่างๆ มักไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวกับทะเล เช่น ตกปลา ค้าขาย และท าสงคราม อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาโบราณคดีใต้น้ า มักได้ข้อมูลโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ ส่วนขึ้นตอนในการปฏิบัติก็คล้าย
กับโบราณคดีภาคพ้ืนดิน แต่ยุ่งยากกว่าเพราะต้องลงไปท าใต้น้ า ฉะนั้นจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ มา
ใช้ในการท างานด้วย 
  2.5  การขุดค้น (Excavation) ลักษณะการขุดค้นทางโบราณคดีมี 2 ประเภทใหญ่ๆ 
แต่นักโบราณคดีส่วนมากจะใช้ทั้ง 2 แบบ นั่นคือ 1) การขุดแบบแคบและลึก ซึ่งจะได้ข้อมูลด้าน
ความลึก และ 2) การขุดแบบแนวนอน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการขุดค้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างโบราณวัตถุ นิเวศวัตถุ และร่องรอยผิดวิสัย นักโบราณคดีอาจใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือวิเคราะห์
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หน้าที่การใช้งานของสิ่งของต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์โบราณด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดก็
ได้แก จอบ เสีย พลั่ว แปรงปัด รวมถึงสมุดจนบันทึก ทั้งนี้ ชั้นดินแต่ละชั้นนั้นอาจสังเกตได้จากสี เนื้อ
ดิน ส่วนประกอบของดิน ซึ่งการทับถมดังกล่าว สิ่งที่อยู่ลึกที่สุดจะมีอายุมากที่สุด ขึ้นมาจนถึงชั้นบน
จะมีอายุน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม บริเวณเนินดินหรือชายฝั่งอาจมีการเคลื่อนย้ายและทับถมใหม่ใน
ลักษณะที่กลับกันกับการทับถมข้างต้น เนื่องจากมีตัวแปรอ่ืนในการเปลี่ยนแปลง เช่น ลม น้ า ต้นไม้ 
สัตว์ และมนุษย์ ฉะนั้น จึงต้องค านึงถึงข้อนี้ไว้เสมอว่า “กฎแห่งการทับถม” อาจไม่สามารถบอกอายุ
ได้อย่างถูกต้องแม่นย าเสมอไป ตัวอย่างเช่น แหล่งขุดค้นบางแห่งอาจพบว่ามีตัวอย่างของชั้นดินที่ถูก
รบกวน โดยพบว่ามีการขุดหลุมฝังศพซ้อนหลุมเก่า และหลุมที่ขุดใหม่ก็ยังลึกลงไปกว่าหลุมเก่าอีก 
เป็นต้น 
 
 3.  การก าหนดอายุของหลักฐานทางโบราณคดี (Chronology) 
      การก าหนดอายุเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากของงานโบราณคดี เพราะนักโบราณคดี
จ าเป็นต้องรู้ความสัมพันธ์ทางเวลาของแต่ละวัฒนธรรมหรือแหล่งโบราณคดี เพ่ือประเมินความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงของแหล่งโบราณคดีเหล่านั้น โดยวิธีการที่นิยมใช้ในการก าหนดอายุ
หลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 52-62) 
  3.1  การใช้เทคนิคคาร์บอนกัมมันตรังสี (Radiocarbon Dating) โดยการใช้ 
“คาร์บอนกัมมันตรังสี” หรือ “คาร์บอน 14 (Carbon 14)” โดยใช้วิธีการค านวณจากค่าครึ่งชีวิตที่
เมื่อน าโบราณวัตถุมาผ่านสารคาร์บอน 14 ดังกล่าว วัตถุจะให้ค่าครึ่งชีวิตออกมา แต่ส่วนใหญ่จะไม่
นิยมใช้กับวัตถุที่มีอายุนานกว่า 40,000 ปีขึ้นไป เพราะอาจได้อายุคลาดเคลื่อนได้ (Sharer and 
Ashmore, 1979: 381-384) หลักฐานทางโบราณคดีที่ใช้วิธีก าหนดอายุนี้ต้องเป็น “อินทรีวัตถุ” 
หรือส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น เช่น ถ่าน ไม้ กระดูก เมล็ดพืช เปลือกหอย เป็นต้น 
  3.2  การใช้เทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ (Thermoluminescence) เป็นวิธีการ
ค านวณจากปริมาณการปล่อยอิเล็กตรอน โดยจะน าเข้าเครื่องให้ความร้อนแล้วให้วัตถุนั้นปล่อย
อิเล็กตรอนออกมา จากนั้นจึงค านวณหาอายุ โดยส่วนใหญ่มักใช้กับหลักฐานทางโบราณคดีประเภท 
“เครื่องปั้นดินเผา” เพราะสามารถค านวณหาช่วงเวลาที่ผลิตหรือเผาครั้งสุดท้ายได้อย่างแม่นย า 
  3.3  การวัดต าแหน่งของแนวแม่เหล็กโลกสมัยโบราณ (Archaeomagnetism) 
โดยค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี ซึ่งท าให้
ต าแหน่งของทิศเหนือเปลี่ยนไปด้วย การก าหนดอายุวิธีนี้นิยมใช้กับโบราณสถานที่ไม่ได้มีการ
เคลื่อนย้ายไปไหน รวมไปถึงบรรดาเตาเผา เตาอบ หรือเตาไฟโบราณอีกด้วย 
  3.4  การใช้วิธีการเทียบเคียง (Relative Dating) จัดเป็นวิธีการก าหนดอายุโดย
อ้อม เนื่องจากขีดจ ากัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ไม่สามารถก าหนดอายุของหลักฐานบางประเภท
ได้ ประกอบกับงบประมาณของนักโบราณคดีเองที่จ ากัด ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนฝาผนังถ้ าและ
เครื่องมือหินที่ใช้วิธีการเทียบเคียงจากการก าหนดวัตถุที่พบใกล้เคียง เช่น กระดูก ซากพืช/สัตว์ หรือ
เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธีการเช่นนี้อาจจะได้อายุของหลักฐานที่คาดเคลื่อนไปมาก 
ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง 
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  3.5  การใช้วิธีการทางธรณีวิทยาอ่ืนๆ เช่น การนับวงปีของต้นไม้ การทับถมของ
ซากพืชซากสัตว์ การวิเคราะห์ชั้นหิน การใช้โพแทสเซียม-อาร์กอน (Potassium-Argon หรือ K-Ar ) 
ส าหรับก าหนดอายุเครื่องมือที่ท าจากหินภูเขาไฟ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเช่นนี้ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือ
จากนักธรณีวิทยาร่วมด้วย 
 
 

วิวัฒนาการทางสังคมของยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 
 

 “มนุษย์” เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง หากแต่ว่าการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์นั้นจะเกิดจาก
กระบวนการคิดและบรรทัดฐานที่ตกลงโดยมนุษย์เอง ซึ่งต่างจากสัตว์สังคมประเภทอ่ืนที่เกาะกลุ่มกัน
เป็นสังคมโดยสัญชาตญาณ (ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด) ในหัวข้อนี้จะพิจารณาถึงล าดับวิวัฒนาการ
ทางสังคมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งการ
พิจารณาออกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 1. แนวคิดที่อธิบายเรื่องจุดก าเนิดของคนไทย 
  แนวคิดที่อธิบายถิ่นฐานเดิมของ “คนไทย” นั้นมีหลายแนวคิด ซึ่งถูกน าเสนอด้วย
นักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บางแนวคิดมีหลักฐานรองรับ และบางแนวคิดก็ยังเป็นที่
ถกเถียงและหักล้างกันอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต เป็นแนวคิดที่
น าเสนอโดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ที่เขียนในหนังสือเรื่อง “หลักไทย” ปัจจุบันแนวคิด
นี้ได้รับการพิสูจน์ว่า “ไม่เป็นจริง” เพราะบริเวณเทือกเขาอัลไตมีอากาศหนาวจัด ไกลจากประเทศ
ไทยปัจจุบันมาก (บริเวณชายแดนประเทศรัสเซียและจีน) เป็นพื้นที่ทุรกันดาร เพราะเป็นทะเลทรายที่
ไม่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐาน ทั้งยังไม่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานใดๆ ของมนุษย์เลย นอกจากนี้ก็ยังไม่
พบหลักฐานใดที่แสดงว่ามีการอพยพจากบริเวณเทือกเขาอัลไตลงมาสู่ประเทศจีนเลย มีเพียงชื่อของ
เทือกเขา “อัลไต” ที่คิดว่าน่าจะเป็นที่มาของค าว่า “ไทย” ซึ่งไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมาก 
  1.2  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่แถบตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้
ของจีน เป็นแนวคิดที่เกิดจากการมีนักเดินทาง มิชชันนารี นักวิชาการ เช่น หมอวิลเลียม คลิฟตัน 
ดอดด์ (William Clifton Dodd) ที่เดินทางไปยังตอนใต้ของจีนบริเวณมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว กว่างซี 
และกว่างตง ในสมัยรัชกาลที่ 5 และพบว่ามีคนที่พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมเหมือนคนไทยอยู่เป็น
จ านวนมาก และยังมีคนที่พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมแบบคนไทย โดยอาศัยอยู่กระจายจนถึง
เวียดนามตอนเหนือ ลาว พม่า และรัฐอัสสัมของอินเดีย ซึ่งแนวคิดนี้ได้พบหลักฐานที่ค่อนข้าง
น่าเชื่อถือ ทั้งยังมีการสรุปโดยนักประวัติศาสตร์ชาวไทยและจีน ที่ ได้ศึกษาจากเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในเอกสารจีน จึงสรุปไว้ว่า ชนชาติ ไท 
(Tai) เป็นชนชาติหนึ่งในบรรดาหลายกลุ่มชาติพันธุ์ของจีน ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายแดนด้านตะวันตก
และทิศใต้ ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของชนชาติไทยสิบสองปันนา (Xishuangbanna) ที่ยังใช้
ภาษาคล้ายคนไทยภาคเหนืออยู่ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อและไทใหญ่  
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  1.3  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แนวคิดนี้ถูกเสนอโดยนายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบูรณ์ โดย
การศึกษาพบกลุ่มเลือดของคนไทยที่ตรงกับคนที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย มากกว่าชาวจีน ทั้งยัง
มีนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันชื่อ รูธ เบเนดิกต์ (Ruth 
Benedict) ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ โดยการวิเคราะห์ความ
ใกล้เคียงจองตระกูลภาษา ซึ่งพบว่าภาษาไทยเป็นภาษาใน
ตระกูลออสโตรเนเชียน (Austronesian languages) หรือ
อยู่ในกลุ่มเดียวกับภาษาอินโดนีเซียและมาเลเซีย ส่วน
ในทางชีววิทยาก็พบหลักฐานของ “มนุษย์ชวา (Java 
man)” ซึ่งเป็นฟอสซิลกระดูกของบรรพบุรุษมนุษย์ “โฮโม 
อิเร็กตัส (Homo erectus)” ที่มีอายุราว 1.1 – 1.4 ล้านปี 
พบในตอนกลางของเกาะชวา ลุ่มแม่น้ าโซโล (Solo) 
(Feder, 2004: 118-121) โดยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นต้น
ตระกูลของมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ก่อน
จะมีการอพยพขึ้นสู่แผ่นดินใหญ่ ซึ่งก็รวมทั้ง “ไทย” ด้วย 
เพราะในประเทศไทยเองก็ยังไม่พบหลักฐานฟอสซิลมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ไปกว่า “มนุษย์ชวา” เช่นกัน 
  1.4  แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยมีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่
ถูกเสนอโดยนายแพทย์สุด แสงวิเชียร และศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี โดยอ้างหลักฐานทางโบราณคดีที่
พบในพ้ืนที่ประเทศไทย ทั้งเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ เครื่องประดับ และโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุไม่
ต่ ากว่า 3,500 – 5,000 ปี ไปจนถึง 1 ล้านปี ตามภูมิภาคต่างๆ ของไทย เช่น ที่บ้านเก่า จังหวัด
กาญจนบุรี, บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, บ้านหาดปู่ด้าย อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ที่ค้นพบโครง
กระดูก “โฮโม อิเร็กตัส” ส่วนกะโหลกศีรษะ พิสูจน์อายุได้ประมาณ 5 แสน – 1 ล้านปี โดยตั้งชื่อว่า 
“มนุษย์เกาะคา” นอกจากนี้ทางด้านนักวิชาการประวัติศาสตร์อย่างสุจิตต์ วงษ์เทศ ก็ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือเรื่อง “คนไทยอยู่ที่นี่” ที่เสนอว่าคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินประเทศไทยมาตั้งแต่แรก โดยใช้
เหตุผลด้านพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.2 ลักษณะโครงกระดูกของ “มนุษย์ชวา”  
ที่ค้นพบบนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย  

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Man) 
 

ภาพ 2.3 ลักษณะฟอสซิลกระดูกของ “มนุษย์เกาะคา” และแบบจ าลองเต็มตัว ซึ่งค้นพบที่
บ้านหาดปูด่้าย ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง  

(ที่มา http://www.manager.co.th/Local/viewnews.aspx?NewsID=9580000078201) 
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   อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงจากหลักฐานอีกมาก เช่น หลักฐานที่
เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงคนไทยเป็นครั้งแรก คือ จารึกในพุทธศตวรรษที่ 16 ของพวกจามที่ปราสาทโพ
นคร เมืองญาตรัง (Nha Trang) ประเทศเวียดนาม และภาพสลักขบวนทหารไทยที่ระเบียบนครวัดใน
พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีจารึกบอกว่า “ชาวสยาม” ท าให้สันนิษฐานต่อไปได้ว่าถิ่นเดิมของคนไทย 
“ปัจจุบัน” อาจจะไม่ได้อยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ แต่อาจอพยพมาจากที่อ่ืน เพราะหลักฐานก่อน
ประวัติศาสตร์ที่พบก็ไม่สามารถสืบได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของคนไทยตอนนี้ 
 
 2.  ยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน” ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน (Pleistocene) เป็นความเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยาและภูมิอากาศที่กระทบไปทั่วทั้งโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งในบริเวณประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน มีอายุอยู่ระหว่างประมาณ 2.5 ล้านปี ถึง 10,000 ปี ในระหว่างยุคน้ าแข็ง
ไพลสโตซีนเป็นยุคท่ีสภาพแวดล้อมแตกต่างอย่างมากกับปัจจุบัน กล่าวคือ ในสมัยนั้นมวลน้ าทะเลยัง
ไม่มากเหมือนปัจจุบัน น้ าทะเลส่วนใหญ่ยังจับตัวเป็นธารน้ าแข็งที่หนาและเกาะตามที่ต่างในโลก เป็น
เหตุให้ระดับน้ าทะเลอยู่ต่ ากว่าในปัจจุบันมากกว่า 200 เมตร ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าในยุคน้ าแข็งนั้น 
ระดับน้ าทะเลอยู่ต่ าจนท าให้เกิดแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรอินโดจีน เกาะสุมาตรา เกาะชวา และเกาะ
บอร์เนียว จึงท าให้พืชพรรณ สัตว์ รวมถึงมนุษย์สามารถเดินทางขยายพันธุ์ไปมาหาสู่กันได้ เรียกว่า 
“แผ่นดินซุนดา (Sunda Land)” ซึ่งปัจจุบันจมกลายเป็นทะเลบริเวณอ่าวไทย ช่องแคบมะละกา 
และทะเลชวา เนื่องจากการละลายหลังสิ้นสุดยุคน้ าแข็ง ท าให้น่านน้ าบริเวณนี้ตื้นกว่าบริเวณโดยรอบ 
(ดูจากภาพ 2.4)  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดี ตลอดจนสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้ง
พืชและสัตว์ปัจจุบันของทั้งบนคาบสมุทรอินโดจีน คาบสมุทรมลายู กลางทะเลอ่าวไทย และใน
ประเทศอินโดนีเซียที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.4 ต าแหน่งของแผ่นดินซุนดาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(ที่มา http://www.unigang.com/Article/13539) 

 

http://www/


46 
 
  อย่างไรก็ตาม แม้หลักฐานในทางธรณีวิทยาจะไม่ปรากฏว่าประเทศไทยมีการปกคลุม
ของธารน้ าแข็งในยุคน้ าแข็งไพลสโตซีนดังกล่าว หากแต่ผลกระทบทางอ้อมที่มีการสันนิษฐานคือ 
ภูมิอากาศในบริเวณทางตอนเหนือของไทยมีความหนาวเย็นกว่าปัจจุบัน ดังที่มีการพบหลักฐานของ
สัตว์เขตหนาวอย่างฟอสซิลฟันของแพนด้ายักษ์ (Giant panda) ที่ถ้ าแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และถ้ าวิมานนาดิน ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พิสูจน์อายุได้ราว 2 แสนปี และ
นั่นก็แปลว่า หากมีมนุษย์ในไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ ณ ขณะนั้นก็ต้องอยู่ในสภาพธรรมชาติที่หนาวเย็น
เนื่องจากอิทธิพลของยุคน้ าแข็งไพลสโตซีนเช่นเดียวกันด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  นอกจากหลักฐาน “แผ่นดินซุนดา” ที่อธิบายการกระจายของมนุษย์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ก็ยังมีทฤษฎีส าคัญอีกทฤษฎีหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเรื่องการกระจายตัวของ
มนุษย์จากแหล่งก าเนิดแหล่งเดียว นั่นคือ “ทฤษฎีออกจากแอฟริกา (Out of Africa Theory: 

OOA)” ที่อธิบายว่า ในสมัยโบราณ
แผ่นดินทวีปต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมเป็นผืน
แผ่นเดียวกัน ก่อนจะถูกตัดขาดเป็น
เกาะแก่งน้อยใหญ่จากการละลายของ
น้ าแข็งหลังสิ้นสุดยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน 
ต้นก า เนิดมนุษย์ เชื่ อว่ าอยู่ ในทวีป
แอฟริกาเมื่อวัดจากหลักฐานที่เก่าแก่
ที่สุด (“ลูซี่” และ “อาร์ดี”) ในยุคนั้น
มนุษย์เกิดการเดินทางอย่างเสรีไปยัง
ทวีปต่างๆ ก่อนจะแพร่เผ่าพันธุ์พร้อม
กับพัฒนาการทางชีววิทยา สังคม และ
วัฒนธรรม จนก่อก าเนิดเป็นแหล่ง
อารยธรรมตามที่ต่างๆ ในโลกในที่สุด 
 

ฟันแพนด้ายักษ์ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ฟันแพนด้ายักษ์ที่ จ.ชยัภมู ิ

ภาพ 2.5 ฟอสซิลฟันของแพนด้ายักษ์ที่พบที่จังหวดัแมฮ่่องสอนและจังหวดัชัยภมูิของไทย  
(ที่มา พิพธิภัณฑ์ซากดกึด าบรรพ์ ธรณีวทิยา และธรรมชาตวิิทยา จังหวัดล าปาง, 2560) 

ภาพ 2.6 การแพร่กระจายตัวของมนุษย์จากแหลง่ก าเนิดตามทฤษฎีออก
จากทวีปแอฟริกา (OOA)  

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Recent_ 
African_origin_of_modern_humans) 

 

เอเชีย 
อเมริกาเหนือ 

อเมริกาใต ้

ยุโรป 

แอฟริกา 

ออสเตรเลีย 
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 2. “ยุคหิน” และ “ยุคโลหะ” ในประเทศไทย 
  ดังที่ ได้กล่าวมาในบทที่แล้วว่า การแบ่งยุคสมัยเ พ่ือการศึกษาโบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์นั้นมีข้อจ ากัดหลายอย่าง นอกจากความไม่ชัดเจนของเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะท าได้
เพียง “การสันนิษฐาน” บนหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแล้ว การแบ่งยุคสมัยก็เป็นเรื่องส าคัญ 
เพราะจะแบ่งตาม “ลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้” เป็นส าคัญ ดังนั้นจึงอาจน ามาสู่ความคลาดเคลื่อน
เรื่องเวลาของแต่ละแหล่งโบราณคดีที่เร็ว-ช้าไม่เท่ากัน ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจ าเป็นที่ต้องเข้าใจเงื่อนไข
ของการแบ่งยุคสมัยเหล่านั้นให้ดีเสียก่อน 
  แม้การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์จะแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ออกเป็น “ยุคหิน” กับ 
“ยุคโลหะ” โดยจัดให้ “ยุคหิน” เป็นยุคที่มีพัฒนาการมาก่อน “ยุคโลหะ” เสมอ เนื่องจากความ
ซับซ้อนของการผลิตโลหะนั้นมีมากกว่าหิน ซึ่งแปลว่าต้องใช้ภูมิปัญญาที่เจริญมากกว่ายุคหิน แต่ใน
ความเป็นจริงๆ ยุคสมัยดังกล่าวก็ไม่ได้แบ่งในสัดส่วนเวลาที่เท่ากัน ทั้งยังมีความซับซ้อนใน
รายละเอียดของแต่ละช่วงเวลาอีก ซึ่งจะสรุปได้ดังนี้ 
  2.1  ยุคหิน (Stone Age) แบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อย ตาม “ความละเอียดของเครื่องมือ
หิน” ได้แก่ 
   2.1.1  ยุคหินเก่า (Old Stone Age) มีอายุอยู่ระหว่าง 2.5 ล้านปี – 1 หมื่นปี
ก่อน กินเวลายาวนานกว่าร้อยละ 90- 99 ของช่วงเวลา “ก่อนประวัติศาสตร์” ทั้งหมด ก่อนที่
ช่วงเวลาจะแคบลงเรื่อยในยุคถัดๆ ไป เครื่องมือหินเป็นหินกะเทาะหน้าเดียว ถือได้ว่าพัฒนาการ
มนุษย์อยู่ในช่วงเวลานี้นานที่สุด จึงท าให้ต้องแบ่งแยกย่อยลงอีกเพ่ือการศึกษาอย่างละเอียด อันได้แก่ 
     • ยุคหินเก่าตอนต้น (Early Paleolithic) 
     • ยุคหินเก่าตอนกลาง (Middle Paleolithic) 
     • ยุคหินเก่าตอนปลาย (Late Paleolithic) 
   2.1.2  ยุคหินกลาง (Middle Stone Age) มีอายุอยู่ระหว่าง 1 หมื่นปี – ราว 
5,000 ปีก่อน ซึ่งทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถระบุความชัดเจนได้ เพราะหลังจากยุคน้ าแข็งมนุษย์จะมี
พัฒนาการที่รวดเร็ว เครื่องมือหินส่วนใหญ่เป็นหินกะเทาะรอบด้าน มีลักษณะปลายแหลมหรือรูปหยด
น้ าหรือ “อาชูเลียน” 
   2.1.3  ยุคหินใหม่ (New Stone Age) มีอายุอยู่ราวไม่เกิน 5,000 ปี เครื่องมือ
หินส่วนใหญ่ที่พบเป็นเครื่องมือหินขัด และเริ่มพบการท าเครื่องปั้นดินเผา 
  2.2  ยุคโลหะ (Metal Age) เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่มนุษย์จะพัฒนาเข้าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ยุคย่อย ตาม “วัสดุที่น ามาใช้ท าเครื่องมือเครื่องใช้” ได้แก่ 
   2.2.1  ยุคส าริด (Bronze Age) เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการน าแร่ดีบุกและ
ทองแดงมาหลอมรวมกัน แล้วหล่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้เพ่ือการเกษตร เครื่อง
ประทับ และเครื่องดนตรีอย่าง “กลองมโหระทึก” 
   2.2.2  ยุคเหล็ก (Iron Age) เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการน าแร่เหล็กมาถลุงแล้ว
ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยข้อดีของเหล็กที่ทนต่อการยืดหยุ่นกว่าส าริด จึงเสียรูปได้ยากกว่า
ส าริด ซึ่งการค้นพบเหล็กนี่เองที่ท าให้มนุษย์พัฒนาการเข้าสู่ “ยุคประวัติศาสตร์” อย่างรวดเร็ว 
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  เมื่อเป็นเช่นนี้ การแบ่งอายุของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงไม่สามารถใช้พิจารณาเป็น
เกณฑ์สากลได้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในเชิงสัมพัทธ์เฉพาะพ้ืนที่ หรืออย่างมากก็แค่เทียบเคียงกับ
พัฒนาการของแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้การแบ่งช่วงเวลาจะเป็นข้อจ ากัดต่อ
การศึกษา แต่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของมนุษย์ยังคงท าได้ในลักษณะของล าดับขั้นตอน ซึ่ง
วิวัฒนาการยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ยุคใหญ่ ดังนี้ 
  (1) วิวัฒนาการของมนุษย์ใน “ยุคหิน” เหตุที่เรียกว่า “ยุคหิน” เนื่องจากเป็นยุคที่
มนุษย์มีการใช้หินจากธรรมชาติมาท าเป็นเครื่องมือ แต่การเรียก “ยุคหิน” อาจจะท าให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ กล่าวคือ ในความเป็นจริงมนุษย์ใน “ยุคหิน” ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะหินมาท า
เครื่องมือเท่านั้น แต่ยังมีการใช้อินทรียวัตถุอ่ืนประกอบ เช่น กระดูก ไม้ หนังสัตว์ เป็นต้น หากแต่ว่า
อินทรียวัตถุเหล่านั้นถูกย่อยสลายไปตามกาลเวลา ฉะนั้นหลักฐานส่วนใหญ่ที่ขุดค้นพบมากได้แก่
เครื่องมือหิน ซึ่งทนทานต่อการย่อยสลายได้ดีกว่าอินทรียวัตถุ (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 77) ซึ่ง
หลักฐานของยุคหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค้นพบที่บ้านแม่ทะและบ้านดอนมูล จังหวัดล าปาง 
เป็นลักษณะเครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว จัดอยู่ในยุคหินเก่า มีอายุกว่า 700,000 ปีมาแล้ว 
(ชาร์ลส ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน์, 2542: 24) ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีเขาป่าหนาม 
บ้านหาดปู่ด้าย ที่มีการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ “โฮโม อิเร็กตัส” หรือ “มนุษย์เกาะคา” ไป
ก่อนหน้านี้ จึงท าให้มีการสันนิษฐานกันว่า มนุษย์ดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นสังคมระดับกลุ่มชน 
(Band) คงมีหลายกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน และเป็นบริเวณที่มีความเคลื่อนไหวไปมาของกลุ่มคน ซึ่ง
อาจโยกย้ายไปตามฤดูกาล หรือแสวงหาอาหารแบบหมุนเวียนอยู่ในพ้ืนที่ที่คุ้นเคย (สรัสวดี อ๋องสกุล, 
2556: 11-12) 
  ดังนั้น การด ารงชีวิตของมนุษย์ใน “ยุคหิน” นี้ จึงมีการสันนิษฐานกันว่ายังไม่มีการตั้ง
ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง แต่จะใช้วิธีเร่ร่อนหรือย้ายไปตามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สถานที่หลบ
ภัยก็ได้แก่ซอกหลืบหินปูนหรือโพรงถ้ า ที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ า ประกอบกับเป็นช่วงเวลาเดียวกับยุค

ภาพ 2.7 ผังระนาบเวลาของการแบ่งสัดส่วนยุคก่อนประวัติศาสตร์ระหวา่ง “ยุคหิน” และ “ยุคโลหะ” (ที่มา ผู้เขียน) 
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น้ าแข็งไพลสโตซีนที่มีอากาศหนาวเย็น กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จึงอยู่ในถ้ าเป็นหลัก ดังหลักฐานที่
ขุดค้นได้ที่เขาป่าหนาม อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ที่พบเครื่องมือหินกะเทาะร่วมกับฟอสซิลของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายชนิด จึงสันนิษฐานว่ามนุษย์ในอดีตน่าจะน าสัตว์มาฆ่าใน
บริเวณถ้ าแห่งนี้ หรือหลักฐานโลงศพไม้ไผ่ของมนุษย์ยุคหินเก่าที่ถ้ าผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า มนุษย์ “ยุคหิน” นั้น การด ารงชีวิตจะถูกก าหนดโดยเงื่อนไขของธรรมชาติเป็นหลัก 
หรือเป็นไปในลักษณะ “ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2)  วิวัฒนาการของมนุษย์ใน “ยุคโลหะ” ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักท า
เครื่องมือเครื่องจากโลหะจ าพวกแร่ส าริดและแร่เหล็ก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการใช้เครื่องมือหินและ
จากอินทรียวัตถุควบคู่กันไปด้วย ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ในยุคโลหะจึงมีความซับซ้อนมาก อีกทั้งเป็น
ยุคที่มนุษย์เริ่มมากขึ้นและมีการลงหลักปักฐานเป็นชุมชน จึงท าให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคมขึ้น 
โดยหลักฐานยุคโลหะพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีใหญ่ๆ 
ก็อย่างเช่นที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และท่ีโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา 
  สภาพสังคมยุคโลหะเป็นสังคมที่มีกฎกติกาที่เป็นแบบแผนเพ่ือจัดระเบียบพฤติกรรม
มนุษย์ โดยวิวัฒนาการจากสังคมนายพรานไปสู่สังคมเกษตรกรรม พร้อมๆ กับเกิดโครงสร้างชนชั้น
ทางสังคมในลักษณะหัวหน้ากับลูกน้อง มนุษย์มีการเรียนรู้กฎของธรรมชาติในเรื่องพืชและสัตว์ส าหรับ
การท าอาหาร โดยมนุษย์เริ่มเรียนรู้ว่าทรัพยากรอาหารสัมพันธ์กับข้อจ ากัดของธรรมชาติ จึงพยายาม
หาทางควบคุมธรรมชาติโดยการคิดค้นวิธีการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ มนุษย์ในยุคนี้จึงไม่อพยพ
โยกย้ายเร่ร่อนเหมือนในยุคหิน ทั้งยังมีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมา ดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่า มนุษย์ใน “ยุคโลหะ” นั้น เป็นไปในลักษณะ “ปรับธรรมชาติเข้าหาตัว” หรือเริ่ม
เอาชนะธรรมชาติมากข้ึน 
  นอกจากนี้ ในยุคโลหะนี้เอง ยังพบว่ามนุษย์การสร้างระบบวัฒนธรรมที่ซับซ้อน 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมในเชิงนามธรรม (Abstract) และสัญลักษณ์ (Symbolic) อย่างการประกอบ 
 

ภาพ 2.8 เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียวยุคหินเก่าที่พบร่วมกับซากฟอสซิลสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้ว  
พบที่เขาป่าหนาม บ้านหาดปู่ดา้ย ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

(ที่มา สุภาพร นาคบัลลังก ์และ สจุิตร พิตรากูล, 2542: 36) 
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พิธีกรรม การละเล่น ความเชื่อ หรืออาจมีระบบศาสนาขึ้น 
ซึ่งศาสนาในยุคเริ่มแรกของมนุษย์ก็คือการบูชาในพลังของ
ธรรมชาติ เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 
รุ้งกินน้ า หรือการบูชาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น นกอินทรี งู หมี 
ช้าง สิงโต ฯลฯ ดังหลักฐานภาพเขียนสีในหลายพ้ืนที่ เช่น 
แหล่งโบราณคดีประตูผา จังหวัดล าปาง, ผาแต้ม จังหวัด
อุบลราชธานี หรือการค้นพบ “กลองมโหระทึก” ท าจาก
ส าริดใช้ประโคมจังหวะในพิธีกรรม ซึ่งพบกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปในไทย เช่น ที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
มุกดาหาร หนองบัวล าภู ฯลฯ และในประเทศเพ่ือนบ้าน
เช่น เวียดนามตอนเหนือ ลาว และเมียนมา อีกด้วย 
 
 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 
 
 วิธีการศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในไทย จะอาศัยการ
ตีความจากหลักฐานเท่าที่มีการขุดค้นพบ อันได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ ภาพวาดฝาผนังหรือเพิงถ้ า 
ร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน หรือแม้แต่ซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงประกอบ เป็น
เพียง “ข้อสันนิษฐาน” บนหลักฐานเท่าที่มีเท่านั้น อาจไม่ใช่ความข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ 
เหตุผลเพราะ  
 - ประการแรก อาจจะมีหลักฐานทางโบราณคดีอีกมากที่ยังไม่มีการค้นพบ ซึ่งอาจจะช่วย
สนับสนุนหรือแย้งกับหลักฐานเดิมที่ค้นพบไปก่อนหน้านี้  
 - ประการที่สอง หลักฐานบางประเภทมีการย่อยสลายไปก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะซาก
อินทรียวัตถุ เนื่องจากอินทรียวัตถุทั้งหมดไม่ได้มีโอกาสเป็นฟอสซิลเหมือนกันได้ เพราะต้องสัมพันธ์
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเหมาะสมของอุณหภูมิ ค่ากรด-เบสในดิน ภูมิอากาศ การทับถม/การ
สึกกร่อน ฯลฯ นั่นแปลว่าฟอสซิลที่นักโบราณคดีขุดค้นพบ เป็นเพียงส่วนน้อยของซากอินทรียวัตถุ ใน
อดีต และ  
 - ประการสุดท้าย เนื่องจากมนุษย์ในยุคนั้นไม่ได้ค านึงว่าร่องรอยของตนจะถูกนักวิชาการใน
อนาคตมาขุดค้นศึกษา เพราะต่างก็ด ารงชีวิตไปตามธรรมชาติ  
 ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการทางโบราณคดีอ่ืนๆ ควบคู่การตีความเพ่ือสร้างข้อ
สันนิษฐานด้วย เช่น การใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมร่วมอธิบาย การศึกษาเชิงอนุมาน
จากแบบแผนพฤติกรรมของสัตว์หรือมนุษย์เผ่าที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการสร้าง
แบบจ าลองของพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ (Behavioral Reconstruction) (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2551: 
15-19,46) โดยลักษณะสภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในไทย สามารถจ าแนกได้
ออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพ 2.9 กลองมโหระทึกท าด้วยส ารดิ  
ค้นพบที่จังหวัดมุกดาหาร 

(ที่มา http://www.travel2mukdahan.com/ 
2012/12/ma-ho-ra-turk-drums-greatly.html) 
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 1. ปัจจัยธรรมชาติที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานและการด ารงชีวิต 
  มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังคงต้องพ่ึงพิงพาธรรมชาติในการตั้งถิ่นฐานและการ
ด ารงชีวิตไม่ต่างจากสัตว์ชนิดอ่ืน  จึงท าให้ปรากฏหลักฐานโบราณคดีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของ
มนุษย์ตามสถานที่ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิต เช่น ถ้ า เพิงผา ริมแม่น้ า ริมทะเล ที่ราบเชิงเขา เป็นต้น 
  “น้ า” ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะ
รู้จักการตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณแหล่งน้ าเพ่ือประโยชน์ในการยังชีพ เช่นใช้กินใช้อาบ ทั้งนี้แหล่งน้ ายังถือ
ว่าเป็นแหล่งอาหารเพราะเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ านานาชนิด ดังที่มีการพบหลักฐานโบราณคดีอันได้แก่ 
เครื่องมือจับสัตว์น้ า จ าพวกเบ็ดตกปลา ฉมวกแทงปลาที่ท าจากกระดูกสัตว์และโลหะ ตลอดจนถึงเศษ
ซากสัตว์น้ าอย่างเปลือกหอยโบราณในที่ต่างๆ เช่นที่แหล่งโบราณคดีบ้านโคกพนมดี อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี หรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดลพบุรี รวมไปถึงแหล่งน้ ายังมีประโยชน์ใน
ด้านการท าเกษตรกรรม ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับประโยชน์จากแหล่งน้ า
ของมนุษย์ที่มีมาแต่ช้านาน หรือแม้กระทั่งในยุค
ประวัติศาสตร์ก็ยังพบว่าความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรต่างๆ ก็ล้วนสัมพันธ์กับปัจจัยแหล่งน้ า
แทบทั้งสิ้น จนกล่าวได้ว่าเป็น “วัฒนธรรมลุ่มน้ า/
แม่น้ า” เช่น  อาณาจักรสุโขทัยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ายม 
อาณาจักรอยุธยาที่ถูกล้อมรอบเมืองหลวงด้วย
แม่น้ าจนเป็นเกาะ หรือยุคธนบุรีและรัตนโกสินทร์ที่
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น  
 
 2. สภาพการด ารงชีวิต 
  เครื่องมือโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์
ที่ขุดค้นพบหลายชิ้น เช่น ใบหอก มีด หรือสะเก็ดหิน
ที่เอาไว้ส าหรับตัดหรือสับ พร้อมกับหลักฐานอ่ืนๆ ที่
พบในบริเวณข้างเคียง เช่น กระดูกสัตว์ หรือภาพวาด
ผนังถ้ า ท าให้สันนิษฐานได้ว่า มนุษย์ในอดีตท าอาวุธ
เหล่านั้นเพ่ือป้องกันตัวจากสัตว์ร้าย ไม่ก็เพ่ือไว้ใช้
ประโยชน์ในการหาอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ หรือไม่ก็
เพ่ือใช้สู้รบระหว่างกันเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นการยังชีพ
แบบสั งคมล่ าสั ต ว์และหาของป่า  (Hunting-
gathering society) โดยเป็นลักษณะของการ
ด ารงชีวิตใน “ยุคหิน” 
 
 

ภาพ 2.10 เบ็ดท าจากกระดูกสตัว์ พบที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวดัลพบุรี 

(ที่มา พิพธิภัณฑ์มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร) 

ภาพ 2.11 ภาพจ าลองการลา่สัตวข์องมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร ์

(ที่มา http://prawatsartlock.blog 
spot.com/2015/01/blog-post_16.html) 

 
 

http://prawatsartlock.blog/
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  แต่พอเมื่อสังคมมนุษย์เริ่มพัฒนาการเข้าสู่ “ยุคโลหะ” ประกอบกับอาหารตาม
ธรรมชาติเริ่มหาได้บ้างไม่ได้บ้าง ท าให้มนุษย์เริ่มคิดค้นระบบการท าเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
เกิดข้ึน สะท้อนให้เห็นได้จากการค้นพบอุปกรณ์ส าหรับท าการเกษตร ได้แก่ คมจอบ คมเสียม คมหอก 
ที่ท าด้วยโลหะ หรือแม้แต่เมล็ดพืชที่ตกค้างในภาชนะดินเผาโบราณ นอกจากนี้การค้นพบ
เครื่องปั้นดินเผาโบราณยังเป็นตัวสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการรู้ประดิษฐ์ภาชนะเพ่ือน าไว้ใช้สอย
หรือใช้ประโยชน์ในด้านพิธีกรรม ซึ่งแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญก็อย่างเช่นที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 
หรือที่โนนวัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 2.12 การจ าลองการท าเกษตรกรรมของ
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร ์

(ที่มา พิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติบา้นเก่า  
จังหวัดกาญจนบุรี) 

ภาพ 2.13 ขวานส ารดิอายุ 3,000 ปี พบที่บ้านเชียงจงัหวัดอุดรธานี 

(ที่มา http://thainationhistory.blogspot.com/  
p/blog-page_7.html) 

 
 

ภาพ 2.15 เมล็ดขา้วสารที่ถูกเผากลายเป็นถ่านพบในภาชนะดินเผา 

(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ) 
 

 

ภาพ 2.14 ภาพจ าลองการปั้นภาชนะดินเผา
ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

(ที่มา พิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติบา้นเชียง จังหวัด
อุดรธานี ) 

 
 

http://thainationhistory.blogspot.com/
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 3.  สภาพที่อยู่อาศัย 
  หลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จ านวนไม่น้อย เช่น โครงกระดูก เครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือภาพเขียนสี ถูกค้นพบในถ้ า ฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า ที่อยู่อาศัยเริ่มแรกของมนุษย์ก็คือ
ถ้ า แต่ข้อจ ากัดของถ้ าก็คือ มนุษย์ไม่สามารถก าหนดให้อยู่ใกล้แหล่งอาหารอย่างแหล่งน้ าหรือป่าได้ 
ฉะนั้นบางถ้ าก็อาจอยู่ไกลจากแหล่งอาหารมาก แต่เมื่อพอมนุษย์เข้าสู่ยุคโลหะ มนุษย์จึงเริ่มออกจาก
ถ้ าแล้วหันมาใช้วัสดุอ่ืนที่คงทนในก าหนดที่ตั้งของที่อยู่อาศัย เช่น ก้อนหิน เหล็ก จนพัฒนาการ
กลายเป็นชุมชนและอาณาจักรในเวลาต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  ศาสนา พิธีกรรม และระบบความเชื่อ 
   การศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น นักโบราณคดีไม่
สามารถท าได้โดยตรง เนื่องจากทั้งพิธีกรรมและความเชื่อเป็นวัฒนธรรมนามธรรม ที่ไม่สามารถคง
ร่องรอยของหลักฐานเช่นเดียวกับวัตถุอย่างหินหรือโลหะได้ ดังนั้นนักโบราณคดีจึงใช้วิธีการเทียบเคียง
กั บ พิ ธี ก ร รม โ บ ร า ณที่ ยั ง ค ง ใ ช้ สิ่ ง ข อ ง
เหมือนกับวัตถุ โบราณเหล่ านั้ น  หรื อมี
ลักษณะสอดคล้องกับหลักฐานที่ขุดค้นพบได้ 
ตั วอย่ า ง เช่ น  การอธิบายการ ใช้ กลอง
มโหระทึกของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่
ใช้แบบแผนประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์จ้วง 
ทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่ยังคงใช้กลอง
มโหระทึกประโคมจังหวะในพิธีกรรมส าคัญ
อยู่ ดังนั้นจึงท าให้สันนิษฐานได้ว่า มนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์อาจจะใช้กลองมโหระทึก
ในการประกอบพิธีกรรมส าคัญเช่นกัน 

ภาพ 2.16 ภาพจ าลองการใช้ชีวติในถ้ าของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร ์

(ที่มา http://prawatsartlock.blog 
spot.com/2015/01/blog-post_16.html) 

 

ภาพ 2.17 การขุดค้นโบราณคดีในถ้ าผีแมน  
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(ที่มา http://highland.trf.or.th/WebHAPP1/PM/Survey.htm) 
 

 

ภาพ 2.28 การตีกลองมโหระทึกในพิธกีรรมชองกลุ่มชาติพันธุ์จ้วง 
ในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

(ที่มา http://www.madchima.org/forum/ 
index.php?topic=21920.0) 

 
 

http://prawatsartlock.blog/
http://highland.trf.or.th/
http://www.madchima.org/forum/
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  นั ก โบร าณคดี ก่ อนประวั ติ ศาสตร์ 
พยายามจะถอดรหัสและตีความพิธีกรรม/ความเชื่อ
จากลักษณะของหลักฐานที่ขุดค้นพบได้ ซึ่งท าควบคู่
กับการสังเกตจากลักษณะพิธีกรรมในปัจจุบัน เช่น 
การพบโครงกระดูกในหม้อดินเผา และการพบว่ามี
การฝังเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ข้างโครงกระดูกมนุษย์ ซึ่ง
ท าให้สันนิษฐานได้ว่า มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
จะต้องมีพิธีเกี่ยวกับคนตาย หรือศพ หรือโครงกระดูก 
และเมื่อเชื่อมโยงกับพิธีปัจจุบัน เช่น การเผารูป
จ าลองของสิ่งของไปให้บรรพบุรุษในพิธีกรรมของชาว
จีน จึงท าให้สันนิษฐานได้ว่า เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่
กับโครงกระดูกนั้น อาจถูกจงใจฝังมาพร้อมกัน และ
มนุษย์ยุคนั้นอาจมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย
ด้วย 
  นอกจากนี้ นักโบราณคดียังต้องระดม
ความรู้จากหลายแขนงวิชา เช่น ทัศนศิลป์ จิตวิทยา/
พฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนถึงกายวิภาคศาสตร์ เพ่ือ
ร่ วมกันตีความหลักฐานที่ มี ลั กษณะนามธรรม
อย่างเช่น ภาพเขียนฝาผนัง เพ่ือต้องการอธิบายและ
เข้าใจว่า ภาพดังกล่าวต้องการสื่อเรื่องอะไร? หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมใด? ซึ่งภาพเขียนฝาผนังอาจจะ
บันทึกเรื่องราวพิธีกรรมและความเชื่อมนุษย์ได้เช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนเกี่ยวกับพิธีกรรมบูชายันต์สัตว์
ที่แหล่งโบราณคดีประตูผา จังหวัดล าปาง เป็นต้น 
 
 

แหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย 
 
 การค้นพบแหล่งอารยธรรมหรือแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย มีอยู่กระจัด
กระจายทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริเวณที่เคยเป็นประเทศไทยนี้ แต่เดิมเป็นถิ่นฐานที่อยู่ของ
มนุษย์มาตั้งแต่ก่อนจะก่อตัวขึ้นเป็นอาณาจักรหรือประเทศที่เป็นปึกแผ่น โดยตัวอย่างแหล่งโบราณคดี
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทยที่ส าคัญดังจะหยิบยกมาให้ศึกษาดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 

ภาพ 2.19 สภาพโครงกระดูกมนุษย์ทีถู่กฝังพร้อมกับ
ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับ 

ที่แหล่งโบราณคดีโนนวัด จังหวดันครราชสีมา 
(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/  

แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ) 
 

 

ภาพ 2.20 ภาพเขยีนฝาผนังถ้ าสื่อถึงพิธีกรรมบูชา
ยันต์สัตว์ทีแ่หล่งโบราณคดีประตูผา จงัหวัดล าปาง 

(ที่มา สรัสวดี ออ๋งสกุล, 2556: 22) 
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 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง(มรดกโลก) จังหวัดอุดรธานี  
  ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีอายุอยู่ระหว่าง 5,000 – 
7,000 ปีที่แล้ว จัดอยู่ในยุคส าริดถึงยุคเหล็ก พบหลักฐานประเภทโครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้จ านวนมาก อันได้แก่ ขวาน ใบหอก ก าไล ลูกปัด ลูกกลิ้งดินเผา แม่พิมพ์โลหะ รวมไปถึง
ภาชนะดินเผาทั้งที่เขียนลายและไม่เขียนลาย ซึ่งภาชนะดินเผาที่เขียนลายส่วนใหญ่เป็นลายเฉพาะ
คล้ายก้นหอย(หรือบ้างก็บอกว่าคล้ายลายนิ้วมือ) เขียนด้วยสีโลหะ (บางส่วนก็เป็นลายเชือกทาบ) ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะพบที่บ้านเชียงนี้เพียงแห่งเดียวในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในเวลาได้มีการ
ขุดค้นพบโดยกรมศิลปากรและเห็นว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาทางโบราณคดี ด้วยเหตุนี้ ในปี 
พ.ศ. 2535 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ 
(UNESCO) จึงขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” ล าดับที่ 3 (จาก 5 ล าดับในปัจจุบัน) 
  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ถูกค้นพบครั้งแรกด้วยความบังเอิญโดยสตีเฟน บี ยัง 
(Stephen B. Young) นักสังคมศาสตร์ชาวอเมริกัน ในปี พ.ศ. 2509 ที่ได้รับจากชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่ง
ชาวบ้านในพ้ืนที่แต่เดิมก็เห็นสิ่งของเหล่านี้กระจายเกลื่อนทั่วไปจนชินตา จากนั้นเขาจึงได้น าภาชนะ
ดินเผาบางส่วนไปแจ้งกับกรมศิลปากรและน าไปก าหนดอายุโดยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ จึงท าให้รู้
ว่ามีความเก่าแก่หลายพันปี จึงเกิดการขุดค้นกันอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา และพบ
มากและบริเวณกว้างมากขึ้น บรรดาหน่วยงานราชการในจังหวัด อุดรธานีและกรมศิลปากรต่างก็
ผลักดัน เ พ่ือให้ เกิดการจัดตั้ ง ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติบ้านเชียง เพ่ือแสดงผลงานการขุดค้นพบ
หลักฐานดังกล่าว ทั้งยังมีการผลักดันสู่การเป็นแหล่ง
มรดกโลกจนเป็นผลส าเร็จ 
  จากหลักฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูก
ขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามี
ความรู้เรื่องการใช้โลหะจ าพวกส าริดและเหล็ก ทั้งยังมี
ภูมิปัญญาในการท าเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือใช้ในโอกาส
ต่างๆ ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เชื่อว่า 
ชาวบ้านเชียงในอดีตมีการท าเกษตรกรรมและรู้จัก
ปักหลักกันเป็นชุมชนแล้ว เนื่องจากมีการค้นพบวัสดุ
เครื่องใช้ท าการเกษตรพวกจอบและเสียมและเมล็ด
ข้าวที่ถูกเผา ทั้งยังมีระบบความเชื่อพิธีกรรมแล้ว 
เนื่องจากการค้นพบโครงกระดูกที่ถูกฝังพร้อมกับ
เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับ รวมทั้งเถ้าโครง
กระดูกในภาชนะดินเผา ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย นอกจากนี้ แหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียงยังเป็นหลักฐานที่สามารถน ามา
แย้งกับทฤษฎีของนักประวัติศาสตร์รุ่นเก่าที่อธิบายว่า
คนไทยมีถ่ินฐานหรืออพยพมาจากที่อ่ืนได้อีกด้วย 

ภาพ 2.21 ภาชนะลายก้นหอยหรือลายน้ิวมือที่ 
ขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดบี้านเชียง  

จังหวัดอุดรธานี  
(ที่มา http://aseannotes.blogspot.com/ 

2014/07/1_2378.html) 
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 2.  แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี  
  ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุอยู่ระหว่าง 
3,000 – 5,000 ปีก่อน โดยมีพัฒนาการอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ ยุคส าริด และยุคเหล็ก พบหลักฐาน
ประเภทโครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือหินขัด เครื่องมือหิน
กะเทาะ เครื่องปั้นดินเผา ลูกปัดหิน และโดยเฉพาะ
ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะโดดเด่น รูปทรงคล้ายหม้อแต่มี
ขา 3 ขาติดอยู่ เอาไว้ใช้ประโยชน์ในการตั้งบนกองไฟ 
เรียกว่า “หม้อสามขา” ซึ่งพบได้ทั่วไปในแถบบ้านเก่าริม
แม่น้ าแควน้อยแห่งนี้ ไปจนถึงแถบจังหวัดสุพรรณบุรีและ
ภาคใต้ของไทย ทั้งยังมีลักษณะคล้ายกับภาชนะสามขาใน
ประเทศจีน ประมาณ 3,000 – 4,000 ปีมาแล้ว ร่วมสมัย
เดียวกันบ้านเก่า ซึ่งก็สันนิษฐานได้ว่าในอดีตอาจมีการ
ติดต่อกันระหว่างวัฒนธรรม ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีบ้าน
เก่ า ได้มีการจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเก่า”  
  ความเป็นมาของการขุดค้นพบที่แหล่ ง
โบราณคดีบ้านเก่านี้  เริ่มขึ้นจากนักโบราณคดีชาว
เนเธอร์แลนด์ชื่อ ดร.เอชอาร์ แวน เฮเกอเร็น (H.R. Van 
Heekerren) ซึ่งถูกเกณฑ์มาเป็นเชลยศึกโดยกองทัพญี่ปุ่น
เพ่ือสร้างทางรถไฟสายมรณะในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 
โดยได้พบเครื่องมือหินกะเทาะและขวานหินขัดอยู่ใน
บริเวณที่มีการสร้างทางรถไฟ และเมื่อสงครามสงบ จึงได้น าเครื่องมือหินเหล่านั้นกลับไปวิเคราะห์ที่
สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงมีการน านักโบราณคดีชาวไทยและต่างประเทศกลับมาขุดส ารวจเมื่อ พ.ศ. 
2499 จนกระทั่งมีการค้นพบหลักฐานที่ขยายกว้างออกไป กรมศิลปากรจึงได้มีการจัดตั้งเป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าในปี พ.ศ. 2508 ในที่สุด เพ่ือให้เกิดการจัดแสดงและรักษาหลักฐาน
โบราณคดีดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
 
 3.  แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา 
  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนวัด ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีอายุอยู่
ระหว่าง 3,700 – 4,000 ปี ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มีพัฒนาการ
อยู่ในช่วงยุคหินใหม่ ยุคส าริด และยุคเหล็ก หรือมีความต่อเนื่องกว่า 200 ชั่วอายุคน แหล่งโบราณคดี
บ้านโนนวัดถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีเนื้อที่กว้างที่สุดและมีวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เวลานี้ เรื่องจากมีการขุดค้นพบหลุมศพ โครงกระดูกมนุษย์ 
เครื่องประดับ ร่องรอยกระดูกสัตว์ที่ถูกกระท าโดยมนุษย์ และไหโบราณลวดลายสวยงามจ านวนมาก 

ภาพ 2.22 “หม้อสามขา” ที่ค้นพบไดท้ี่
แหล่งโบราณคดบี้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี 

(ที่มา https://janthimablog. 
wordpress.com/2013/09/09/) 
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ซึ่งมีลักษณะพิเศษหลายประการและควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก โดยในอนาคตอาจมี
การผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” ด้วย 
  การส ารวจแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทาง
โบราณคดีระหว่างกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเริ่มท าการขุดส ารวจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2542 ซึ่งถือว่าเป็นการขุดค้นที่ใหม่มาก ทั้งนี้มีการสันนิษฐานมีความเชื่อมโยงกับ
อารยธรรมเขมรที่เก่าแก่ เพราะมีอายุในช่วงเดียวกับที่อาณาจักรเขมรเรืองอ านาจ ทั้งยังอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมวัน และปราสาทหินพนมรุ้ง ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
  แม้จะมีความพยายามผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์เพ่ือพัฒนาสู่การขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก หากแต่ว่าแหล่งโบราณคดีนี้ยังมี
ข้อจ ากัดหลายอย่าง โดยเฉพาะการเป็นแหล่งที่พบ
หลักฐานโบราณคดีในบริเวณกว้าง ซึ่งทับซ้อนอยู่กับพ้ืนที่
อาศัยเดิมของประชาชน ท าให้อาจจะมีปัญหาเรื่องการ
เวนคืนที่ดิน การต่อต้าน และการขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตามมา ประกอบกับเรื่องงบประมาณในการส ารวจ
ขุดค้น จึงท าให้ระหว่างเวลานี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
จั งหวัดนครราชสีมาและระดับประเทศต้องค่อยๆ 
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและเป็นกระบวนการมากท่ีสุด 
 
 4.  แหล่งโบราณคดีประตูผา จังหวัดล าปาง 
   ตั้งอยู่ที่ช่องเขาประตูผา บริเวณกิโลเมตรที่ 
48 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ช่วง
ระหว่างอ าเภอเมืองล าปางถึงอ าเภองาว อยู่ในเขตรอยต่อ
ระหว่างอ าเภอแม่เมาะกับอ าเภองาว จังหวัดล าปาง ซึ่ง
ลักษณะของประตูผาคือหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ที่สูงกว่า
ระดับผิวดินปกติ 40-50 เมตร ซึ่งพ้ืนที่สูงเช่นนี้ไม่ใช่เขตที่อยู่
อาศัยของมนุษย์ หากแต่เป็นพ้ืนที่ที่ท าพิธีกรรมส าคัญ ทั้งนี้
เพราะปัจจุบันช่องเขาประตูผาเองก็เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมส าคัญของชาวพ้ืนเมืองภาคเหนือ โดยเฉพาะการ
ชุมนุมฟ้อนผีมดผีเม็ง จึงมีการเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อประตู
ผา” ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีส าคัญที่พบก็คือ ภาพเขียนสี 
มีอายุอยู่ประมาณ 3,000 ปี หรือระหว่างยุคหินใหม่ต่อเนื่อง
กับยุคโลหะ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการฝังศพตามเชิงหน้า
ผาอีกด้วย 
 

ภาพ 2.23 โครงกระดูกในภาพชนะดินเผา
ขนาดใหญ่ทีแ่หล่งโบราณคดีโนนวัด 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด) 

ภาพ 2.24 ภาพเขยีนสีเกี่ยวกับพิธีกรรมที่
แหล่งโบราณคดปีระตูผา จังหวดัล าปาง 

 (ที่มา https://lampangsiteblog. 
wordpress.com/สถานที่ท่องเท่ียว/ศาล

เจ้าพ่อประตูผา) 
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  ส าหรับความส าคัญของแหล่งโบราณคดีประตูผานี้ คุณวิวรรณ แสงจันทร์ นักโบราณคดี
และผู้ศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2541 ให้ความเห็นว่า แหล่งภาพเขียนสีและแหล่งฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์
แห่งนี้มีความส าคัญอย่างในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งภาพเขียนสีสามารถจ าแนกได้ 7 กลุ่ม ตาม
ลักษณะการเว้าของหน้าผา มีความยาวของภาพเขียนทั้งสิ้น 300 เมตร ภาพบางส่วนมีร่องรอยถูก
เขียนทับซ้อนกันไม่น้อยกว่าสองครั้ง ภาพบางส่วนช ารุด อย่างไรก็ตาม สามารถคัดลอกภาพได้ถึง 
1,872 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพมือ ภาพบุคคลทั้งหญิงและชาย ภาพสัตว์ ภาพพืช ภาพสัญลักษณ์และ
ภาพพิธีกรรม ซึ่งท าให้เห็นถึงการด ารงชีพด้วยการล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูก มี
การละเล่นและการแต่งกาย (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2556: 21) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชนในบริเวณนี้มี
พัฒนาการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเมื่อสามพันปีที่แล้ว 
  
 5.  แหล่งโบราณคดีผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 
   ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ริมแม่น้ าโขง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ลักษณะเฉพาะ “ผาแต้ม” เป็นหน้าผาหินทรายที่ถูกกัดกร่อนโดยกระแสน้ าและลมมาตั้งแต่ยุคครีเต
เชียสและยุคจูลาสสิก (ร่วมสมัยกับไดโนเสาร์เมื่อประมาณ 200 ล้านปีก่อน)  ปรากฏภาพเขียนสียุค
ก่อนประวัติศาสตร์จ านวนมากรายเรียงยาวหลายร้อยเมตร มีการคาดคะเนอายุด้วยวิธีเทียบเคียงอยู่

ระหว่าง 3,000 – 4,000 ปี จัดเป็นชุดภาพเขียนสีก่อน
ประวัติสาสตร์ที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทย แบ่ง
ลักษณะออกเป็นภาพ 4 ประเภท ได้แก่  “กลุ่ม
ภาพเขียนสีผาขาม” หรือกลุ่มภาพเขียนสีที่มีรูปร่าง
คล้ายก้างปลา และเส้นลายทึบ หยักไปหยักมาคล้าย
คลื่นน้ า ซึ่งภาพค่อนข้างเลือนไปมากแล้ว, “กลุ่ม
ภาพเขียนสีผาแต้ม” เป็นภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว 
เต่า ภาพมือ เครื่องมือ จับสัตว์น้ า ภาพคน และภาพ
ลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถี
ชี วิ ตของมนุษย์ ในยุคจับปลา -ล่ าสั ตว์ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์, “กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน” เป็นภาพ
กลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่ง
หญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลายเรขาคณิต 
สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูก
ข้าวเก่าแก่ และ “กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย” เป็น
ภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบ
กิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลาย เรขาคณิต และภาพฝ่า
มือกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งแหล่งโบราณคดีผาแต้มมีการ
ค้นพบและเริ่มศึกษากันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา
โดยภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ภาพ 2.25 ภาพเขยีนสีที่แหลง่โบราณคดีผาแต้ม 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

(ที่มา https://kkanya.wordpress.com/index/) 
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ภาพ 2.27 การขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีถ้ าหลัง
โรงเรียน จังหวดักระบี ่โดยนักโบราณคดีชาวอเมริกัน 

(ที่มา http://info.dla.go.th/public/ 
travel.do?cmd=goDetail&id=305959&random=

1417521035890) 
 

 

 6.  แหล่งโบราณคดีถ้ าผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ตั้งอยู่ที่ถ้ าลอดหรือถ้ าผีแมน อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งค าว่า “ผีแมน” ใน
ภาษาถิ่นภาคเหนือ หมายถึง “ผีโผล่” ซึ่งก็เกิดจากการค้นพบหลักฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์นั่นคือ โลงศพไม้จ านวนมาก ลักษณะโลงไม้โบราณท าจากไม้ท่อนยาวคล้ายเรือขุด ซึ่ง
เป็นประเภทต้นสักใหญ่ มีความยาวของตัวโลงมีขนาด
ตั้งแต่ 2-10 เมตร สันนิษฐานว่าขนาดของโลงอาจเป็นสิ่ง
บ่งบอกต าแหน่ง ฐานะ หรือขนาดของล าตัว (สุภาพร 
นาคบัลลังก์ และ สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์, 2541 : 17) 
ตรวจสอบอายุของโลงไม้คาดว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปี 
พร้ อมกับ โครงกระดูกมนุษย์ เกือบหนึ่ ง ร้ อยโครง 
นอกจากนี้  ยั งพบชิ้ นส่ วนของ อุปกรณ์ทอผ้ าและ
เครื่องประดับโบราณของมนุษย์บรรจุในโลงไม้ด้วย 
สันนิษฐานว่ามนุษย์ที่นี่มีระบบความเชื่อและพิธีกรรม
เกี่ ย วกับความตาย  โดยแหล่ ง โบราณคดี แห่ งนี้ มี
พัฒนาการอยู่ในช่วงยุคหินกลางต่อเนื่องจนถึงยุคโลหะ 
น อ ก จ า ก นี้  ส า นั ก ศิ ล ป า ก ร เ ชี ย ง ใ ห ม่ ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพยายามผลักดันให้ “ถ้ าผี
แมน” แห่ งนี้ ขึ้ นทะเบียน เป็น  “แหล่ ง โบราณคดี
โบราณสถานของชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
 
 7.  แหล่งโบราณคดีถ้ าหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี ่
  ตั้งอยู่หลังโรงเรียนทับปริก ต าบลทับปริก อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ลักษณะเป็น
ถ้ าเพิงผาอยู่ในที่โล่งตามรอยบากของภูเขาสูง สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 75 เมตร และห่างจาก
แม่น้ าและทะเลประมาณ 5-10 กิโลเมตร ภายในถ้ าพบ
หลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุอยู่ระหว่าง 
43,000 – 27,000 ปี  อยู่ ในยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน 
นอกจากนี้ยั งร่องรอยการใช้ชี วิตของมนุษย์  เช่น 
เครื่องมือหิน เครื่องมือที่ท าจากกระดูกและเขาสัตว์ 
เปลือกหอย และเมล็ดพืช อายุประมาณ 43,000 ปีเป็น
อย่างน้อย แต่ยังไม่พบสิ่งประดิษฐ์อ่ืนที่มีสะท้อนความ
ซั บ ซ้ อ น ข อ ง สั ง ค ม  สั น นิ ษ ฐ า น ว่ า ม นุ ษ ย์ ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ที่นี่ยังอยู่ในยุคหินเก่าถึงหินกลาง ซึ่งการ
ส ารวจแหล่งโบราณคดีนี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 
จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยความร่วมมือของนัก
โบราณคดีชาวไทย นักโบราณคดีชาวอเมริกัน และ
ชาวบ้านในพื้นที่  

ภาพ 2.26 โลงศพไม้สักโบราณพบในแหล่ง
โบราณคดีถ้ าผีแมน อ าเภอปางมะผ้า 

 จังหวัดแมฮ่่องสอน 
(ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/ 

page/archives/621568) 
 

 

http://info.dla.go.th/public/
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สรุป 
 
 การศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือ การศึกษา “การพัฒนา” ของมนุษย์ในยุคที่
ยังไม่มี “การประดิษฐ์อักษร” ขึ้นใช้เพ่ือการจดบันทึก ดังนั้นข้อจ ากัดส าคัญก็คือ หลักฐานที่ได้มัก
ไม่ใช่หลักฐานที่จะสื่อความหมายหรือเหตุการณ์โดยตรงๆ ส่วนใหญ่ได้แก่พวกเครื่องมือเครื่องใช้และ
ร่องรอยของกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยการตีความ ข้อสรุปที่ได้จึงเป็นเพียงการสันนิษฐานบนความ
น่าจะเป็นและเฉพาะเท่าท่ีมีการค้นพบหลักฐาน ณ ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการศึกษา
ก่อนประวัติศาสตร์คือเพ่ือเติมเต็มข้อมูลพัฒนาการของมนุษย์ในอดีต และท าให้เห็นแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย์ 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทยมีการค้นพบหลักฐานมาตั้งแต่ยุค
น้ าแข็งไพลสโตซีน ก่อนจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมขึ้นในยุคหิน และซับซ้อนมากขึ้นในยุคโลหะ ดังปรากฏ
หลักฐานการตั้งถ่ินฐานในแหล่งโบราณคดีท่ัวทุกภูมิภาค ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคหินจะมีลักษณะ 
“ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ” ในขณะที่ยุคโลหะนั้น มนุษย์พยายามจะ “ปรับธรรมชาติเข้าหาตัว” ซึ่ง
สภาพสังคมและวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์นั้นสามารถสรุปได้ว่า มนุษย์จะเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานโดย
พิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นหลัก รวมไปถึงการมีเกาะก าบังจากภัยธรรมชาติ
และสัตว์ร้าย ดังนั้น หลักฐานส่วนใหญ่จะพบในถ้ าหรือเพิงผา (เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ าผีแมน ประตูผา 
ผาแต้ม และถ้ าหลังโรงเรียน ฯลฯ) นอกจากนี้ การศึกษาสภาพวิถีชีวิตมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ยัง
ท าได้ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีเทียบเคียงกับพิธีกรรมดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
ประยุกต์กับการวิเคราะห์ในศาสตร์แขนงอ่ืนๆ  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

ค าถามท้ายบท 
  
1. จงอธิบายความหมายและขอบเขตของการศึกษาพัฒนาการ “ยุคก่อนประวัติศาสตร์” ของมนุษย์

มาให้เข้าใจ?  
2. วิธีการทางโบราณคดีท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมีวิธีการใดบ้าง?  
3. ถ้าหากมีหลักฐานทางโบราณคดี 3 ประเภท อันได้แก่ 1) เศษเครื่องปั้นดินเผา 2) โครงกระดูก

มนุษย์ และ 3) เครื่องมือหิน จะมีการใช้วิธีการก าหนดอายุของหลักฐานเหล่านี้ “แตกต่าง” กัน
อย่างไร? จงอธิบาย 

4. ประเทศไทยมีความเก่ียวข้องกับ “ยุคน้ าแข็งไพลสโตซีน (Pleistocene)” อย่างไร? จงอธิบายมา
ให้เข้าใจ 

5. จงจ าแนกความแตกต่างระหว่างวิวัฒนาการของมนุษย์ “ยุคหิน (Stone Age)” กับ “ยุคโลหะ 
(Metal Age)” มาให้เข้าใจ? 

6. ข้อควรตระหนักของการศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มี
อะไรบ้าง? 

7. การศึกษาเรื่องนามธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อย่างเรื่อง “ศาสนา พิธีกรรม และระบบ
ความเชื่อ” นักโบราณคดีสามารถท าได้โดยวิธีไหนบ้าง? จงอธิบาย 

8. จงยกตัวอย่างแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมา 3 แหล่ง พร้อมกับชี้แจงด้วย
ว่าแหล่งโบราณคดีดังกล่าวมีความพิเศษหรือโดดเด่นอย่างไร?  
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https://th.wikipedia.org/wiki/แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด%20(28
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย II : ยุคประวัติศาสตร์  
(ถึงก่อน พ.ศ. 2475) 

 

แนวคิด 

 “ยุคประวัติศาสตร์” คือยุคที่มนุษย์มีการพัฒนาภาษาเขียนขึ้นเพ่ือใช้สื่อสารและการจด
บันทึกเรื่องราวต่างๆ ดังนั้น การศึกษาในยุคประวัติศาสตร์ ก็คือ การศึกษาพัฒนาการมนุษย์นับตั้งแต่
การประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ซึ่งยุคประวัติศาสตร์ในไทยก็มีหลักฐานที่พบได้ทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับ
นักประวัติศาสตร์ก็มีอยู่หลายฐานคิด ซึ่งจะท าให้การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เกิดความ
แตกต่าง อย่างไรก็ตาม แม้ประวัติศาสตร์จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่หากจะศึกษา
ประวัติศาสตร์ให้ได้ประโยชน์ ต้องไม่ใช่เพียงการท่องจ าเท่านั้น ซึ่งจุดประสงค์ส าคัญของการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ก็คือ “เรียนรู้อดีต เพ่ือเข้าใจปัจจุบัน และน ามาสู่การออกแบบอนาคต”  
 

หัวข้อเนื้อหา 

 พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย II : ยุคประวัติศาสตร์ (ถึงก่อน พ.ศ. 2475) 
 1. ขอบเขตและความหมายเกี่ยวกับการศึกษายุคประวัติศาสตร์ในไทย 

 2. สภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรต่างๆ ยุคประวัติศาสตร์ 
 3. ผลผลิต “การพัฒนา” ในยุคประวัติศาสตร์ของสมัยต่างๆ ในไทย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้ 
2. วิเคราะห์ข้อควรค านึงในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างน้อย 1 เรื่อง/ประเด็น 

3. ยกตัวอย่างอาณาจักรโบราณในภูมิภาคต่างๆ ของไทยได้อย่างน้อย 2 แคว้น/อาณาจักร
พร้อมอธิบายรายละเอียด 

3. อธิบายพัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลัก (สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
รัตนโกสินทร์) ได้ถูกต้อง 

4. วิพากษ์ความแตกต่างระหว่างเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลัก โดยใช้ข้อมูลของ
ส านักประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ได้อย่างน้อย 1 กรณีศึกษา/เหตุการณ์  

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยายและอภิปรายซักถาม 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายและถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 

3. มอบหมายให้ศึกษาจากวีดิทัศน์การเสวนาวิชาการเรื่องขอบเขตการศึกษาประวัติศาสตร์
โดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ในไทย 

 4. บรรยายสรุป 
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 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 

2. Microsoft PowerPoint บทที่ 3 พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย II :          

ยุคประวัติศาสตร์ (ถึงก่อน พ.ศ. 2475) 
3. วีดิทัศน์การเสวนาวิชาการเรื่องขอบเขตการศึกษาประวัติศาสตร์โดยนักวิชาการ

ประวัติศาสตร์ในไทย 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังการบรรยาย 

 2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน 

 3. สาระจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาขณะท าการอภิปรายและถกเถียงในประเด็นที่ก าหนด 

 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 



บทที่ 3 
พัฒนาการ “การพัฒนา” ในประเทศไทย II : ยุคประวัติศาสตร์  

(ถึงก่อน พ.ศ. 2475) 
 

แม้มนุษย์จะไม่มีอาวุธตามธรรมชาติเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเหมือนสัตว์อ่ืน เช่น ไม่มีเขาเหมือน
วัวกระทิง ไม่มีนอเหมือนแรด ไม่มีฟันแหลมคม ไม่มีปีกเหมือนนก ไม่มีพิษเหมือนผึ้งหรืองู ไม่ ได้มี
พละก าลังมหาศาลเหมือนช้าง แต่มนุษย์มี “สมอง” อันเป็นจุดก าเนิดของความคิดและการพัฒนา 
และเหมือนว่ากลายมาเป็นอาวุธที่ทรงพลังกว่าสัตว์อ่ืนๆ  ด้วยซ้ า ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์มาตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ได้สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์ใช้สมองเพ่ือสามารถเอาชนะธรรมชาติและปรับตัวจน
สามารถสืบเผ่าพันธุ์ จนสร้างเป็นสังคมที่ซับซ้อนและควบคุมได้แทบทุกอย่างบนโลกนี้ ทั้งนี้ การเรียนรู้
ถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ จะช่วยท าให้เข้าใจถึง “การพัฒนา” ของมนุษย์ดังกล่าวในด้านต่างๆ โดย
สัมพันธ์กับเงื่อนไขบริบทเวลาและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ก ากับอยู่  
 ดังนั้น เนื้อหาในบทที่ 3 เป็นการกล่าวถึงพัฒนาการ “การพัฒนา” ของมนุษย์ในยุค
ประวัติศาสตร์ของไทย นับตั้งแต่การสร้างเมืองขึ้นเป็นอาณาจักรต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค จนถึงวิธีการ
วิเคราะห์ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กระแสหลัก โดยมองในมิติการพัฒนาเป็นหลัก ประกอบกับวิธี
วิทยาของนักประวัติศาสตร์สายวิพากษ์ร่วมสมัย อย่างไรก็ตาม ในบทนี้ยังคงวิเคราะห์เฉพาะถึง พ.ศ. 
2475 หรือก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ก็เพ่ือพิจารณาให้สัม พันธ์กับ
บริบทของแต่ละช่วงสมัยโดยละเอียด 

 

ขอบเขตและความหมายเกี่ยวกับการศึกษายุคประวัติศาสตร์ในไทย 

 

 1.  ความหมายของการศึกษา “ยุคประวัติศาสตร์” 
 ค าว่า “ประวัติศาสตร์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิชาที่ว่าด้วย
เหตุการณ์ที่ เป็นมาหรือเรื่องของประเทศชาติ  เป็นต้น ตามที่  “บันทึก” ไว้ เป็นหลักฐาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 712) ดังนั้น การศึกษายุคประวัติศาสตร์ จึงหมายถึง การศึกษาเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในอดีตของบรรดาดินแดนหรือแว่นแคว้นน้อยใหญ่ โดยอาศัยหลักฐานจากการจารจารึกเป็น
ส าคัญ เนื่องจากขอบเขตของ “ยุคประวัติศาสตร์” จะถูกนิยามจากช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการ
ประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ โดยผู้ที่ได้รับสมยานามว่า “บิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก” คือนักปราชญ์ชาวกรีก
ชื่อ “ฮีโรโดตัส (Herodotus)” ซึ่งมีชีวิตอยู่ในราว 425 – 484 ปีก่อน ค.ศ. (Sharer and 
Ashmore, 1979: 20, 36) ซึ่งถือได้ว่า “การประดิษฐ์อักษร” หรือ “ภาษาเขียน” ขึ้นใช้ของมนุษย์
นั้นสะท้อนความเจริญของภูมิปัญญามนุษย์ที่สามารถเข้าใจสัญลักษณ์ ทั้งยังสะท้อนความรุ่งเรืองทาง
อารยธรรมที่ซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในโลก 

 อย่างไรก็ตาม แม้วิชา “ประวัติศาสตร์” จะเป็นการศึกษาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่
การมองให้เป็น “ประวัติศาสตร์” ก็ควรจะเชื่อมโยงหาบริบทสังคมที่แวดล้อมอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับ
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ช่วงเวลานั้นๆ กับท้ังยังต้องเปรียบเทียบเชื่อมโยงในเชิงระนาบเวลา จากอดีต ถึงปัจจุบัน และอนาคต 
ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องใช้ วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง โดยการค้นคว้าและเรียบเรียง 
เรียกว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา, 
2) การรวบรวมหลักฐาน, 3) การประเมินคุณค่าของหลักฐาน, 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
จัดหมวดหมู่ และ 5) การเรียบเรียงและน าเสนอ โดยเฉพาะขั้นตอน “การประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน” นั้น ถือว่ามีความส าคัญมาก 

            ประเภทของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา “ยุคประวัติศาสตร์” สามารถจ าแนกได้ตามลักษณะ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานที่แสดงออกมาในรูปของตัวหนังสือที่มนุษย์
ขีดเขียนจดจารทิ้งไว้ โดยอาจจะอยู่ในรูปของพงศาวดาร ศิลาจารึก จดหมายเหตุ ต านาน คัมภีร์ 
กฎหมาย หรือราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ หลักฐานประเภทนี้มักมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง คือสามารถ
สื่อสารเรื่องราวกับผู้ศึกษาได้ อาจจะต้องตีความในบางกรณี เช่น การใช้ภาษาในอดีต หรือการ
เปรียบเทียบสภาพสังคมและวัฒนธรรม ณ ขณะที่เกิดการบันทึกเหล่านั้น 
 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หลักฐานที่ไม่ได้แสดงออกมาในรูปของบันทึกหรือ
ตัวหนังสือ เป็นหลักฐานที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ศึกษาได้โดยตรง เช่น ซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ก าแพงเมือง สระน้ า เศษอิฐ เศษภาชนะ เครื่องดนตรี อาวุธ รวมไปถึงหลักฐานทาง
โบราณคดีประเภทอินทรีย์วัตถุอย่างโครงกระดูกมนุษย์ ฯลฯ ซึ่งผู้ศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการตีความ
มากกว่าประเภทแรก และในบางครั้งต้องบูรณาการนักวิชาการจากหลากหลายศาสตร์มาร่วมศึกษา
ตีความ เช่น นักมานุษยวิทยา สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ จิตรกรรม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังมีประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่จ าแนกตามล าดับความส าคัญ ซึ่ง
แยกออกได้เป็น 2 ประเภทเช่นกัน ได้แก่ 
 1. หลักฐานชั้นต้น (Primary source) ได้แก่ บันทึกหรือค าบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ หรือหลักฐานโบราณคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 
เช่น จารึก ปูม จดหมายเหตุ บันทึกส่วนบุคคล หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นศิลา ใบลาน ดนตรี เพลง
พ้ืนบ้าน ฯลฯ  
 2. หลักฐานชั้นรอง (Secondary source) ได้แก่ หลักฐานที่จัดท าขึ้นภายหลังเหตุการณ์ซึ่ง
เกิดขึ้นไปแล้ว รวมถึงประเภทวัตถุและงานเขียนต่างๆ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและ
อ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม บทความวิชาการ งานพิมพ์ แบบเรียน ภาพยนตร์ รวมถึง
อนุสรณ์สถาน/อนุสาวรีย์ต่างๆ ทั้งนี้ ความส าคัญของหลักฐานชั้นรอง จะถูกพิจารณาความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่าหลักฐานชั้นต้น 

 
        2.  ข้อควรค านึงบางประการเกี่ยวการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 
  หลายคนอาจมองว่า “ประวัติศาสตร์” คือการเรียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้ว ฉะนั้นการรู้
ประวัติศาสตร์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตในปัจจุบัน หรืออาจมองว่า “ประวัติศาสตร์” เป็นเรื่อง
ที่ขึ้นอยู่กับความสนใจ ฉะนั้นเมื่อไม่สนใจก็ไม่เรียนรู้ก็ได้ ฯลฯ ซึ่งทัศนะเหล่านี้ยังถือว่าเป็นทัศนะที่ 
“ผิดพลาด” ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ไม่เพียงแค่ผลของการรับรู้ “ประวัติศาสตร์” ที่สืบเนื่อง
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ต่อพฤติกรรมหลายอย่างของคนในปัจจุบันเท่านั้น ในเนื้อหาประวัติศาสตร์อาจมีหน้าที่หรือวาระ
บางอย่างที่ “ผู้เขียนประวัติศาสตร์” จงใจสอดแทรกหรืออยากให้เกิดกับคนอ่านประวัติศาสตร์ 
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยที่ควรถูกยกระดับการมองให้มากกว่าเรื่องอดีตที่กลับไปแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น 
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อควรค านึงหรือข้อควรระวังบางประการเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดทัศนะที่ “ผิดพลาด” เหล่านั้น หรือคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์จากการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ (เช่น มายาคติ อคติ หรือความคิดครอบง าต่างๆ) ซึ่งพอจะรวบรวมข้อควรระวัง
เหล่านั้นมาให้ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1  การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นจากอิทธิพลของตะวันตกยุคล่าอาณานิคม 
กล่าวคือ วิชาประวัติศาสตร์ (History) เป็นวิชาที่ถูกพัฒนาขึ้นในโลกตะวันตก เพ่ือศึกษาและสร้าง
เรื่องราวของ “รากเหง้า” ของตน ซึ่งก็เพ่ืออ้างความอารยะและความยิ่งใหญ่ของตนที่มีมาช้านานให้
อยู่เหนือชาติอ่ืนๆ ดังนั้น ประวัติศาสตร์ในทัศนะของตะวันตก จึงเป็นกลไกในการสร้างความ       
ชอบธรรมในอ านาจของตน ซึ่งเมื่อชาติตะวันตกเหล่านั้น อันได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา สเปน 
ฯลฯ ออกมาล่าอาณานิคม ก็จะใช้ “ประวัติศาสตร์” หรือข้ออ้างเรื่องความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ของตนนี้
เองมาประกอบการสถาปนาอ านาจให้เหนือชาติที่ต้องการเป็นเมืองขึ้น โดยในยุคที่ไทยต้องสัมพันธ์กับ
ชาติอาณานิคมตะวันตกอย่างจริงจังคือ ราวรัชกาลที่ 4-5 แห่งรัตนโกสินทร์ เป็นเหตุให้ไทยจ าเป็นต้อง
สร้างชุด “ประวัติศาสตร์” ของไทยเองเพ่ือตอบโต้ชาติมหาอ านาจเหล่านั้นว่า ไทยเองก็มีความเป็นมา
ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ให้รอดจากการถูกบังคับให้เป็นเมืองขึ้น 
  การศึกษาและสร้างเนื้อหาประวัติศาสตร์
ไทยในยุคเริ่มแรกที่เกิดจากแรงผลักของชาติตะวันตกนั้น เกิด
ในบรรดา “ชนชั้นน า” ก่อน นับตั้งแต่การพบหลักศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชโดยพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งต่อมาได้ใช้หลักฐานนี้เป็นหมุด
หมายส าคัญในการสร้าง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” กระแส
หลัก (ที่น าไปสู่ค าอธิบายว่า “สุโขทัย” คืออาณาจักรเริ่มแรก
ของคนไทย) จนไปถึงการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่
ประเทศไทยของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เพ่ือให้เป็น
หนังสือหรือเป็นหมวดหมู่ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   
ชนชาติไทย ด้วยเหตุนี้จึงมีการขนานนามให้ “กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ” เป็น “บิดาของวิชาประวัติศาสตร์ไทย” 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเป็นอิทธิพล
โดยอ้อมจากชาติมหาอ านาจตะวันตก แต่กลับใช้กรอบคิด
เรื่องการอวดอ้างความอารยะของชนชาติตัวเองเพ่ือให้รอดพ้น
จากการล่าอาณานิคม ซึ่งก็เป็นทัศนะ “เข้าข้างตัวเอง” 
เช่นเดียวกับชาติตะวันตกในขณะนั้น 

 2.2  ประวัติศาสตร์ไทยมีเนื้อหาผูกติดอยู่กับชนชั้นน า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยนั้นถูกริเริ่มในบรรดาชนชั้นน าก่อนที่จะแพร่หลายสู่ชนชั้นใต้อ านาจอ่ืนๆ ประกอบ

ภาพ 3.1 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ผู้ที่ได้ชื่อ
ว่า “บิดาแห่งวิชาประวตัิศาสตร์ไทย”  

(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร_ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ) 
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กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทพงศาวดารและศิลาจารึก มักจะเป็นการบันทึกเรื่องราวของชน
ชั้นสูงเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงทั้ง 2 หลัก หรือพงศาวดารเมืองเชียงใหม่
ที่กล่าวถึงการสร้างบ้านเมืองโดย 3 กษัตริย์ ฯลฯ ซึ่งก็สอดคล้องกับโครงสร้างสังคมไทยในอดีตที่ยึด
ชนชั้นสูง เช่น กษัตริย์ หรือพระ เป็นแกนกลางของสังคม  
 กล่าวได้ว่า เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยใช้ชนชั้นน าในการด าเนินเรื่องราว มากกว่าจะ
พูดถึงชนชั้นใต้อ านาจอย่างไพร่หรือทาส ตัวอย่างเช่น หากจะกล่าวถึงการสร้างเมืองหรือการท า
สงครามชนะ ก็มักจะใช้ชื่อกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งออกนาม แทนการออกนามเป็นบรรดาไพร่
พลทั้งหลายที่ได้สละชีวิต เพราะถ้าพิจารณาบริบทของโครงสร้างสังคมประกอบแล้ วก็จะพบว่า 
อาณาจักรหรือแว่นแคว้นต่างๆ ในอดีตประกอบด้วยชนชั้นน าและชนชั้นตามอย่างไพร่ทาสร่วมอยู่ด้วย 
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นเรื่องราวของ “ผู้ชนะ” โดยเป็นการเล่าเรื่องโดย
อ้างอิงกับบทบาทชนชั้นน า ซึ่งอาจจะน ามาสู่ความเข้าใจผิดของผู้ศึกษาในลักษณะที่ว่า ในเหตุการณ์/
ยุคสมัยนั้นมีแต่ “ชนชั้นน า” เท่านั้น ทั้งๆ ที่ชนชั้นรองลงมาก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์
เช่นกัน 
    2.3  เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยเป็นสิ่งท่ีถูก “เลือก” มาแล้ว ซึ่งสืบเนื่องจากประเด็นที่ว่า 
ประวัติศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ “ผู้ชนะ” เขียน กล่าวคือ เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยถูกสร้างขึ้นด้วย
นัยส าคัญทางการเมือง โดยเฉพาะเพ่ือเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นชาตินิยม (Nationalism) โดย
หล่อหลอมให้พลเมืองมีเกิดทัศนะและส านึกเกี่ยวกับชนชาติของตนไปในทางเดียวกัน ซึ่งในความเป็น
จริงอาจจะมีประวัติศาสตร์แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือจะให้ง่ายต่อการควบคุมโดยชนชั้นน า 
ดังนั้น เรื่องใดก็ตามที่สามารถสลายเส้นแบ่งและสร้างส านึกความเป็นชาติให้กับพลเมืองได้ ก็จะถูก
ผลิตซ้ าผ่านสื่อและการศึกษาสาธารณะอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น การพูดถึง “การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 
2” เมื่อ พ.ศ. 2310 ให้คนทั่วไปในไทยได้รับรู้ แม้เรื่องนี้อาจจะไม่เก่ียวกับบรรพบุรุษของคนภาคอีสาน
หรือภาคใต้ (หรืออาจจะมีข้อเท็จจริงอีกหลายชุด) ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างส านึกชาตินิยมด้วยการ
สร้าง “ศัตรูร่วม” เพ่ือหลอมความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว ในขณะนี้ “เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519” 
ที่เป็นการเข่นฆ่ากันระหว่างคนไทยด้วยกันเอง กลับถูกพูดน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบการเรื่องเสียกรุงฯ 
หรือแม้แต่การเริ่มต้นความเป็นมาของชนชาติไทย “กระแสหลัก” ที่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี 
เรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในแบบเรียนชั้นบังคับ โดยจงใจไม่กล่าวถึ งอาณาจักรในส่วน
ภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะเหตุผลเพ่ือสลายส านึกที่แตกต่างให้กลายเป็นส านึกร่วมกลางอันเดียว (วริศรา    
ตั้งค้าวณิช, 2557: 6) ท าให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลายเป็นความรู้ชายขอบและไม่ได้รับความสนใจ
จากคนท้องถิ่นเท่าที่ควร 
  2.4  การเรียนประวัติศาสตร์ในไทยมักใช้วิธีคิดที่ “ไม่เป็นประวัติศาสตร์” กล่าวคือ 
“ประวัติศาสตร์” เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งกับในที่ ประวัติศาสตร์ทุกยุค
ทุกสมัยเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรืออีกนัยหนึ่งคือ วิธีคิดแบบ “เป็นประวัติศาสตร์” 
คือ การมองที่อิงอยู่กับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือการมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค
หนึ่งจะมีความสัมพันธ์ปัจจัยของยุคสมัยนั้นๆ เสมอ แต่เมื่อมองย้อนมาที่เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย 
กลับพบว่าเป็นการเขียนที่ “ไม่เป็นประวัติศาสตร์” ในหลายกรณี ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ว่า
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นเศรษฐกิจแบบเสรี โดยตีความจากข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ว่า “ใคร
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ใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า” สะท้อนให้เห็นการใช้แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมยุคปัจจุบัน ไปอธิบาย
เรื่องราวสมัยสุโขทัย ซึ่งหลักฐานเท่าท่ีกล่าวมายังไม่เพียงพอที่จะรับรองได้ว่า “สุโขทัยมีเศรษฐกิจแบบ
เสรี” จริงหรือ? หรือการการขยายอิทธิพลของอาณาจักรโบราณต่างๆ ที่มีการเขียนขอบเขตใน
ลักษณะ “แผนที่” ซึ่งแนวคิดเรื่องแผนที่นี้เป็นแนวคิด “รัฐสมัยใหม่” ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเผยแพร่
ความคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก ฯลฯ (ธงชัย วินิจกูล, 2556 : 89-96) หรือสรุปได้ก็คือ การศึกษา
ประวัติศาสตร์ในไทย นักวิชาการส่วนใหญ่ยังใช้มาตรฐานสังคม “ปัจจุบัน” ไปสร้างค าอธิบายและ
ตัดสินเรื่องใน “อดีต” นั่นเอง 
         ผลที่ตามมาคือ ท าให้ เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยเป็นมิติด้านเดียวที่ไร้ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ศึกษาคิดอย่างตื้นเขิน เพราะไม่สามารถมองความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์อ่ืนๆ ได้ ซึ่งสุดท้ายจะเป็นวิธีคิดที่ครอบง าหยุดนิ่ง ทั้งๆ ที่ข้อมูลประวัติศาสตร์มักจะ
เปลี่ยนไปเสมอหากมีการสร้างทฤษฎีหรือข้อค้นพบใหม่ เป็นต้นว่า คนไทยปัจจุบันจ านวนหนึ่งยัง
เข้าใจว่า “บรรพบุรุษคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต” ทั้งๆ ที่แนวคิดนี้ถูกยกเลิกไปนานแล้ว ด้วยเหตุนี้ 
การศึกษาประวัติศาสตร์ควรต้องมีการคิดตาม มีการตั้งค าถาม และมีการวิพากษ์ทัศนะครอบง าต่างๆ 
อยู่เสมอ ดังค ากล่าวของนักประวัติศาสตร์ไทยท่านหนึ่งที่ว่า “ไม่รู้ประวัติศาสตร์ จะตาบอดข้างเดียว 
แต่ถ้าเรียนโดยไม่ตั้งค าถาม จะตาบอดสองข้าง”2  ซึ่งหมายถึง ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ เราก็
จะรู้แค่ปัจจุบันแต่ไม่รู้ความเป็นมา หากเมื่อเราเชื่อประวัติศาสตร์แบบสนิทใจ ก็เท่ากับว่าเราถูกจูง
จมูกไปอย่างเชื่องๆ โดยเนื้อหาประวัติศาสตร์นั้น 

 

 3.  ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อ “การพัฒนาสังคม” 

  ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมักจะสัมพันธ์กับมิติที่ถูกน าไปใช้ โดยเฉพาะใน 
“การพัฒนาสังคม” ซึ่งประโยชน์หรือความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีต่องานด้านการ
พัฒนา ก็ได้แก่ 

  3.1  ประวัติศาสตร์คือการเรียน “อดีต” เพื่อรู้ “ปัจจุบัน” เพื่อการออกแบบ “อนาคต” 
กล่าวคือ แม้ประวัติศาสตร์จะเป็นการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นหลัก แต่อดีตเหล่านั้นล้วนแล้วแต่
มีจุดเชื่อมโยงถึงปัจจุบันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะด้านความเป็นมาของสิ่งที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ หรือ
ข้อคิดที่ได้ในลักษณะ “บทเรียน” หรือ “อุทาหรณ์” ที่ต้องหลีกเลี่ยง ทั้งนี้ก็เพ่ือการปรับใช้ไปใน
อนาคต สิ่งไหนดีก็ควรน ามาต่อยอดหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป สิ่งไหนไม่ดีก็ยึดไว้เป็นข้อค าเตือนเพ่ือ
หาทางป้องกันไม่ให้หายนะเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ก็เพ่ือไม่ให้
ประวัติศาสตร์ซ้้ารอย” หรือ “อนาคตก้าหนดได้ โดยใช้ประวัติศาสตร์” 
  3.2  ความรู้ประวัติศาสตร์ช่วยท าให้รู้บริบทของการพัฒนา กล่าวคือ การพัฒนาใดๆ     
ก็ตามในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีความหลากหลาย โดยมีการออกแบบที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่นั้นๆ ไป 
การพัฒนาที่ดีไม่ควรใช้รูปแบบส าเร็จรูปตายตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมาตรฐาน เพราะบริบทเฉพาะพ้ืนที่ 

                                                        

2
 จากค ากล่าวของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือชดุ “สมุดเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” 

Know Our ASEAN Neighbors เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAs) คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ไม่ว่าจะทางสังคมหรือวัฒนธรรมย่อมมีความแตกต่างกันไป ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์เท่ากับเป็นการ
เรียนรู้ภูมิหลังของการพัฒนาว่า พื้นที่ ณ ที่นั้นๆ มีความเป็นมาอย่างไร? พบกับปัญหาใดมาก่อนบ้าง? 
มีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง? หรือความเป็นไปได้ในอนาคตจะเป็นไปเช่นไร? ซึ่งเท่ากับว่า 
การศึกษาประวัติศาสตร์ในทางการพัฒนา ก็คือการศึกษาบริบทด้านหนึ่งของการพัฒนานั่นเอง หรือ
เรียกว่า “บริบทเชิงประวัติศาสตร์” 
  3.3  ความรู้ประวัติศาสตร์ช่วยท าให้เกิดส านึกทางการพัฒนา  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ช่วยอธิบายที่มาว่า เราเป็นใคร? มาจากไหน?  หรือมีอดีตที่น่าภาคภูมิใจ
อย่างไร? ประวัติศาสตร์จึงมีผลให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนปัจจุบันให้ผูกพันกันเป็นปึกแผ่น  จึงท าให้
การเรียนประวัติศาสตร์ถูกใช้ในกลไกสร้างส านึกชาตินิยมด้วย ในท านองเดียวกัน เมื่อประวัติศาสตร์
ท าให้คนรู้จักรากเหง้าของตนเอง จึงท าให้เกิดความหวงแหนต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ อัน
จะส่งผลดีต่อการดูแลและการพัฒนาให้ดีขึ้นได้โดยกลุ่มคนเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ตามส านึกดังกล่าว
ควรจะถูกกระตุ้นในระดับพอดี หรือควรเป็นในส านึกเพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ 
“คลั่ง” โดยขาดวิจารณญาณ หรือเชื่อในทัศนะครอบง าของประวัติศาสตร์โดยไม่เกิดการตั้งค าถาม 
  3.4  การเรียนประวัติศาสตร์ท าให้เกิดทัศนะเชิงวิพากษ์และการสร้างสรรค์ใหม่ กล่าวคือ 
ประวัติศาสตร์คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต ที่อาจเกิดการตีความได้ใหม่เสมอหากมี
การค้นพบข้อมูลที่ขัดหรือแย้งกับหลักฐานเดิม ซึ่งเมื่อมองอย่าง “เป็นประวัติศาสตร์” แล้วก็จะเกิด
ทัศนะเชิงวิพากษ์กับทัศนะครอบง าเดิม พร้อมกับสร้างประเด็นใหม่ให้เกิดขึ้น เป็นเหตุให้เกิด       
องค์ความรู้ใหม่ตามมา พร้อมกันนี้ การมองอย่าง “เป็นประวัติศาสตร์” ที่เน้นพลวัต ยังท าให้เกิดการ
ทบทวนเพ่ือการสร้างสรรค์อยู่เสมอ เพราะประวัติศาสตร์จะท าให้รู้ว่า สิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันอาจจะ
ไม่ใช่ “สิ่งที่ดีที่สุด” ในอนาคต หรืออาจกล่าวได้ว่า ไม่มี “สิ่งที่ดีที่สุด” ในโลกนี้ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้อง
สรรหาแนวทางการพัฒนาที่ “ดีกว่าเดิม” หรือสอดคล้องตามบริบทยุคสมัยไปเรื่อยๆ 

 
 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรต่างๆ ยุคประวัติศาสตร์ 
 
            การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยควรจะเป็นการศึกษาที่เปิดกว้างกว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์
กระแสหลัก โดยเฉพาะการหันมาศึกษา “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” เนื่องจากผืนดินอันเป็นที่ตั้งของ
ประเทศไทยปัจจุบันนี้ ทุกท้องถิ่น ทุกภูมิภาค ต่างล้วนมีประวัติความเป็นมาที่ย้อนไปไกลได้นับร้อย
นับพันปี ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า มีอาณาจักรและแว่นแคว้นต่างๆ กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในไทย บาง
อาณาจักรก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นร่องรอยความเจริญในอดีต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึง
ศิลปวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ เช่น ภาษา ความเชื่อ ศาสนา สถาปัตยกรรม และสกุลช่าง ฯลฯ ซึ่งในที่นี้
พอจะหยิบยกตัวอย่างอาณาจักรส าคัญตามแต่ละภูมิภาคของไทยได้ดังนี้ 
  
 1.  อาณาจักรโบราณในภาคกลาง 
  1.1  อาณาจักรทวารวดี เป็นอาณาจักรที่คาดว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณภาคกลาง
ตอนล่าง แถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี มีอายุ
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อยู่ ในราวพุทธศตวรรษที่ 5 – 15 สันนิษฐานว่าเป็นพ้ืนที่แรกๆ ในสุวรรณภูมิที่มีการรับเอา
พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐาน เนื่องจากพบหลักฐานหลายอย่าง เช่น รูปปั้นธรรมจักร และกวาง
หมอบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เริ่มแรกของพระพุทธศาสนา สถูปเจดีย์เก่าแก่อย่างเช่นพระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม นอกจากนี้ยังพบร่องรอยภูมิปัญญาด้านศิลปวัตถุ ได้แก่ การตัดและสลักศิลาแลง การหล่อ
แก้ว หล่อส าริด และการพัฒนาระบบแจกจ่ายสาธารณูปโภคของชาวทวารวดี  ได้แก่ การรู้จักสร้าง
ท านบกั้นน้ าและสระน้ าในเขตเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2  อาณาจักรละโว้ มีอายุอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1191 – 1470 คาดว่ามีศูนย์กลางอยู่แถบ
จังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรละโว้มีส่วนส าคัญต่อการเกิดขึ้นของ
อาณาจักรส าคัญอ่ืนๆ หลายแห่ง ในด้านการสืบสันตติวงศ์ของกษัตริย์ เช่น อาณาจักรสุโขทัย 
อาณาจักรหริภุญชัย เป็นต้น นอกจากนี้ อาณาจักรละโว้ยังเป็น พ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์จากอาณาจักรขอม และพระพุทธศาสนาจากทวารวดี จนก่อก าเนิดเป็นต้นแบบของศาสนา
พุทธในประเทศไทยปัจจุบัน โดยทางภาคกลางจะเผยแผ่ผ่านอาณาจักรสุโขทัย และภาคเหนือจะเผย
แผ่ผ่านทางอาณาจักรหริภุญชัย หลักฐานส าคัญที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบขอม
กับทวารวดีก็คือ พระปรางค์สามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.2 พระธรรมจักรและกวางหมอบ ศิลปะทวารวดี 
 (ที่มา http://thaigoodview.com/ node/157202) 

ภาพ 3.3 วัดพระปฐมเจดยี์ราชวรมหาวิหาร 
 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  

(ที่มา https://www.m-culture.go.th/ 
young/ewt_news.php?nid=463&filename=index) 

 
 

ภาพ 3.4 พระปรางค์สามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 
 (ที่มา https://travel.kapook.com/view28039.html) 
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 2.  อาณาจักรโบราณในภาคเหนือ 
  2.1  อาณาจักรโยนกเชียงแสน มีความรุ่งเรืองอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1181 – 1805 โดย
มีศูนย์กลางอยู่ที่อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบัน อาณาจักรโยนกเชียงแสนมีชื่อเรียก
หลายชื่อ ได้แก่ เมืองหิรัญนครเงินยาง เมืองโยนกนาคพันธ์ และเมืองโยนกนคร เป็นอาณาจักรในยุค
แรกของภาคเหนือ จึ งมีหลายช่วงสมัย เช่น ช่วงที่ยั งไม่มีการรับพระพุทธศาส นา ช่วงที่

พระพุทธศาสนาเจริญถึงขีดสุด ช่วงที่ถูกผนวกเข้า
กับอาณาจักรล้านนา และช่วงที่ถูกปกครองโดย
พม่า ก่อนจะถูกตีให้แตกแล้วผนวกเข้ากับสยาม
ในช่วงรัชกาลที่ 1 แห่งรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้
อาณาจักรโยนกเชียงแสนยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเกิดอาณาจักรล้านนาอีกด้วย มรดกการ
พัฒนาของอาณาจักรนี้ได้แก่ คติการสร้างเมืองริม
แม่น้ าใหญ่ (ท่ีต่อมาถูกน ามาใช้สร้างเมืองเชียงราย
และเมืองเชียงใหม่) ผังเมืองรูปเรขาคณิต รวมไป
ถึงช่างสกุลเชียงแสน ที่ต่อมาได้กลายเป็นสายสกุล
ช่างส าคัญในล้านนาและภาคเหนือ 

  2.2  อาณาจักรหริภุญชัย มีอายุอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1206 – 1835 มีศูนย์กลางอยู่ที่
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ในปัจจุบัน ปฐมกษัตริย์คือ “พระนางเจ้าจามเทวี” ซึ่งเป็นพระธิดา
ของกษัตริย์จากเมืองละโว้ที่ถูกทูลเชิญให้ไปปกครองเมืองหริภุญชัย อาณาจักรหริภุญชัยได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งอารยธรรมยุคประวัติศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือ เนื่องจากมีการรับเอาพระพุทธศาสนามา
ประดิษฐานแห่งแรกของภาคเหนือ ซึ่งมีการเชิญพระเถระจากเมืองละโว้มาพร้อมกับพระนางเจ้า    
จามเทวี ซึ่งศิลปะแบบหริภุญชัยถือได้ว่าเป็นแม่แบบของศิลปะทั้งปวงในภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลของมอญ ขอม และละโว้ อาณาจักรหริภุญชัยถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนาในรัชสมัย
พญายีบา(กษัตริย์องค์สุดท้าย) โดยพญามังราย ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.5 เจดยี์วัดป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
สถาปัตยกรรมสมัยโยนกเชยีงแสนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สดุ 

 (ที่มา ผู้เขียน) 

ภาพ 3.6 อนุสาวรีย์พระนางเจา้จามเทวี  
ปฐมกษัตริยแ์ห่งอาณาจักรหรภิุญชัย 

 (ที่มา http://www.naiboran.com/article/article13.php) 

ภาพ 3.7 วัดพระธาตุหริภญุชัยวรมหาวิหาร  
อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 

(ที่มา ผู้เขียน) 
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  2.3  อาณาจักรล้านนา มีอายุในช่วงอาณาจักรระหว่าง พ.ศ. 1835 – 2101 มีเนื้อที่
ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิงดอยสุเทพ ริมฝั่ง
แม่น้ าปิง ถือเป็นอาณาจักรในช่วงท้ายๆ ของภาคเหนือ ก่อนจะถูกปกครองโดยราชวงศ์ที่สวามิภักดิ์
กับกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ และถูกหลอมรวมเป็นมณฑลเทศาภิบาลในช่ วงรัชกาลที่ 5 จากนั้นจึง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีปฐมกษัตริย์คือ 
“พญามังราย” อาณาจักรล้านนามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักร
สุโขทัย ทั้งยังเคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2101 อยู่ ราว 200 ปี จึงท าให้ได้รับอิทธิพล
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งล้านช้าง สุโขทัย 
และพม่า โดยผลผลิตการพัฒนาของอาจักรล้านนาที่
ส าคัญก็คือ กฎหมายปกครองมังรายศาสตร์ ที่เป็น
กฎหมายที่วินิจฉัยโดยกษัตริย์ มีภาษาเขียน ซึ่งต่อมา
ภายหลังเรียกว่า “ตั๋วเมือง (ตßวฯเมือ ฯง)” หรือตัวอักษร
ล้านนา มีการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาจนมีความ
รุ่งเรือง โดยมีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของ
โลก ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1998 
นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาในด้านสาธารณูปโภคส าคัญ 
ได้แก่ การสร้างเหมืองฝายเพ่ือการเกษตร และมีการ
วางผังเมืองอย่างเป็นระบบ 
 

 3.  อาณาจักรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.1  อาณาจักรโคตรบูรณ์ หรือ “ศรีโคตรบูรณ์” รุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-

15 คาดว่ามีเนื้อที่ครอบคลุมบริเวณสองฝั่งแม่น้ าโขง ตั้งแต่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ จนถึงอุบลราชธานี ตลอดจนอีกหลายแขวงในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอาณาจักรที่พบความ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอายุมากกว่า
หนึ่งพันปี ศูนย์กลางของอาณาจักรคาดว่าอยู่บริเวณ
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และทางใต้ของเมือง
ท่าแขก สปป.ลาว ในปัจจุบัน หลักฐานประวัติศาสตร์
ส าคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรคือ “พระ
ธาตุพนม” อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น
เจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนหน้าอก
หรือ “พระอุรังคธาตุ” ปัจจุบันพระธาตุพนมเป็นศูนย์
รวมใจของประชาชนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และในประเทศเพ่ือนบ้าน สันนิษฐานว่าอาณาจักร
โคตรบูรณ์ล่มสลายเนื่องจากเกิดความอ่อนแอ และถูก
รวมกับอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม 

ภาพ 3.8 ปา้ยมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่เขียนด้วย  
“ตั๋วเมือง” หรือตัวอักษรล้านนา  

(ที่มา ผู้เขียน) 

 

ภาพ 3.9 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

(ที่มา ผู้เขียน) 
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  3.2  อาณาล้านช้าง มีอายุอยู่ในราว พ.ศ. 1896 – 2250 ซึ่งช่วงเวลาที่มีความรุ่งเรือง
ที่สุดก็คือ รัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ศูนย์กลางอยู่บริเวณนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบัน 
(เมืองหลวง สปป.ลาว) เป็นอาณาจักรส าคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศลาว แต่แม้เนื้อที่ส่วนใหญ่
จะอยู่ใน สปป.ลาว แต่เนื้อที่บางส่วนก็ครอบคลุมมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบัน 
เป็นเหตุให้วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับทาง สปป.ลาว หลาย
อย่าง เช่น ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม ความเชื่อ ประเพณี ตลอดจนนาฏศิลป์และดนตรี อาณาจักร
ล้านช้างอ่อนแอลงเพราะมีการแตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย จนท าสูญเสียเอกราชและถูกผนวกเข้ากับ
อาณาจักรอยุธยาในฐานะประเทศราชในช่วงอยุธยาตอนปลาย 

  3 . 3   อ า ณ า จั ก ร อิ ศ า น ปุ ร ะ  ห รื อ 
อาณาจักรเจนละ มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-

18  ครอบคลุ ม เนื้ อที่ บ ริ เ วณตอนล่ า งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของประเทศกัมพูชา
ในปัจจุบัน คาดว่ามีศูนย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชา ดัง
พบหลักฐานความรุ่งเรืองส าคัญก็คือ การสร้างปราสาท
หินจ านวนมาก ซึ่งปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ 
ปราสาทหินนครวัด-นครธม ในเมืองเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้พบหลักฐานปราสาทหินใน
แถบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างจ านวนมาก 
เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ าที่จังหวัด
บุรีรัมย์  ปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมา 
ปราสาทหินศีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทปรางค์กู่ที่
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ
รุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในอดีตก่อนจะถูก
แทนที่ด้วยพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ในด้านการ
ปกครองยังมีความเชื่อเรื่อง “สมมุติเทพ” หรือการ
สมมุติให้กษัตริย์เป็นเทพจากสรวงสรรค์ที่มาปกครอง
โลกมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่ออาณาจักรอ่ืนๆ รอบข้าง 
(รวมทั้งสุโขทัยและอยุธยาด้วย) อย่างไรก็ตาม ในยุคที่
อาณาจักรขอมเรืองอ านาจช่วงพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ชื่อ
อาณาจักรอิศานปุระได้ถูกลดความส าคัญและถูก
รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรขอมใน
ที่สุด 

 

 4.  อาณาจักรโบราณในภาคใต้ 
 4.1  อาณาจักรลังกาสุกะ มีความรุ่งเรืองอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 7-14 มีเนื้อที่
ครอบคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง บริเวณจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาในปัจจุบัน สันนิษฐานว่า

ภาพ 3.10 ปราสาทหินพนมรุ้ง อ.เฉลมิพระเกียรต ิ 
จ.บุรีรัมย ์(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Phanom_ Rung_Historical_Park) 

ภาพ 3.11 ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Phimai_Historical_Park) 
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เป็นพ้ืนที่ที่เคยรุ่งเรืองไปด้วยศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนามาก่อน ก่อนจะถูกแทนที่ด้วย
ศาสนาอิสลามในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดทะเล อาณาจักรนี้จึงเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าขายทางทะเลที่ส าคัญ
ของคาบสมุทรมลายู  การล่มสลายของ
อาณาจักรนี้ ไม่ใช่เหตุจากโรคระบาดหรือ
สงครามใดๆ แต่เป็นเพราะชายฝั่งทะเลซึ่ง
เป็นท่าเรือส าคัญได้ขยับถอยห่างออกไป
เรื่อยๆ จากการทับถมของตะกอนแม่น้ า ท า
ให้ เมืองไม่สามารถค้าขายได้ เหมือนเดิม 
ประกอบกับความเจริญของอาณาจักร    
รอบข้าง เช่น อาณาจักรตามพรลิงค์ และ
อาณาจักรศรีวิชัยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่ จึงท า
ให้ผู้คนทิ้งบ้านเมืองไปอยู่ที่ อ่ืน เป็นเหตุให้
อาณาจักรล่มสลายในที่สุด 

 4.2  อาณาจักรตามพรลิงค์ มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 18 สันนิษฐานว่า
ศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ค าว่า “ตามพรลิงค์” ถูกค้นพบในบันทึกของ
นักเดินเรือชาวจีนในชื่อ “ตันเหมยหลิง” ซึ่งเป็นอาณาจักรส าคัญที่คุมเส้นทางการค้าทางทะเล จาก
สุโขทัยไปหาจีน และหัวเมืองในคาบสมุทรมลายู ดังจะพบหลักฐานเศษซากเครื่องเคลือบดินเผาจีนที่
กระจายอยู่ตามชายหาดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนยังเป็นจุดที่รับพระพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศ์จากศรีลังกา ก่อนจะเผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรสุโขทัย ล้านนา และอาณาจักรอ่ืนๆ หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของอาณาจักรนี้ก็คื อ เจดีย์วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พ.ศ. 1098 
นอกจากนี้ในด้านการปกครอง ยังมีการใช้ระบบตรา 12 นักษัตร เพ่ือเป็นตราประจ าเมืองทั้ง 12 เมือง
ที่เป็นเมืองบริเวณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการพัฒนาในด้านระบบบริหารอ านาจการปกครอง 
 4.3  อาณาจักรศรีวิชัย เป็นอาณาจักรส าคัญและเคยรุ่งเรืองมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รุ่งเรืองอยู่ในช่วง พ.ศ. 1202 – 1758 มีอาณาบริเวณครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่
เกาะสุมาตรา เกาะชวา ช่องแคบมะละกา และทะเลซุนดาในประเทศอินโดนีเซีย เรื่อยมาจนถึง
คาบสมุทรมลายูและภาคใต้ของไทย ยังคงเป็นที่ถกเถียงเรื่องศูนย์กลางของอาณาจักรนี้กันอยู่บ้างก็
บอกว่าอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีของไทย บางก็บอกว่าอยู่ที่เมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา ใน
ประเทศอินโดนีเซีย อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า ซึ่งเป็นเสมือนจุดกึ่งกลาง
ระหว่างอินเดียและจีน ด้วยเหตุนี้จึงพบหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันทั้งอินเดียและจีน เช่น 
มหาสถูปบูโรพุทโธหรือบูโรบูดูร์ (Borobudur) และเจดีย์ปรัมบานัน (Prambanan) บนเกาะชวา ใน
ประเทศอินโดนีเซีย พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหล่อด้วยส าริดและเจดีย์พระบรมธาตุไชยา ศิลปะ     
ศรีวิชัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในบริเวณ
ดินแดนแถบนี้ ก่อนจะถูกรับเอาศาสนาอิสลามผ่านการค้าเข้ามาแทนที่ในเวลาต่อมา 
 

ภาพ 3.12 บันทึกของนักเดินเรือชาวจนี ที่กล่าวถึงทตูจาก
อาณาจักรลังกาสุกะและทีต่ั้งของอาณาจักรที่อยู่ตดิทะเล 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Langkasuka) 
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ภาพ 3.13 มหาสถูปบูโรพุธโธ (Borobudur) บนเกาะชวา  
ประเทศอินโดนีเซีย (ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Srivijaya) 

 

ภาพ 3.14 รูปหล่อส าริดพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร 
ศิลปะศรีวิชัย พบที่ จ.สุราษฎร์ธานี 

(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Srivijaya) 
 

ภาพ 3.15 แผนที่แสดงทีต่ั้งพอสังเขปของอาณาจักรโบราณต่างๆ ที่เคยอยู่ใน
ดินแดนประเทศไทย (ที่มา ผู้เขียน) 

 

โยนกเชียงแสน 

 
ล้านนา 

 หริภุญชัย 

 

ทวารวด ี

 

ล้านช้าง 
 โคตรบูรณ ์

 

อิศานปุระ 
(เจนละ) 

 

ละโว้ 
 

ตามพรลิงค ์

 

ลังกาสุกะ 
 

ศรีวิชัย 

 



79 
 

ผลผลิต “การพัฒนา” ในยุคประวัติศาสตร์ของสมัยต่างๆ ในไทย 

  
             แม้ “ประวัติศาสตร์” จะเป็นวิชาที่ศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน 
“ประวัติศาสตร์” ในทัศนะของนักประวัติศาสตร์ ก็มีลักษณะเป็นวรรณกรรมหรือ “งานเขียน” 
ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับนิทาน นิยาย หรือต านาน ซึ่งมีทั้งที่เล่ากันปากต่อปากแบบสามัญชน และจด
บันทึกไว้แบบชนชั้นสูง จึงเรียกอีกอย่างว่า “ประวัติศาสตร์นิพนธ์” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557: 3-4) ทั้ง
ยังประวัติศาสตร์ยังถูกใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือควบคุมส านึกของประชาชนให้จงรักภักดีในชาติ ซึ่งก็  
เป็นไปได้ว่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในแต่ละยุคสมัยย่อมไม่ เหมือนกัน ด้วยเ หตุนี้  การศึกษา
ประวัติศาสตร์ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเรื่องราวเหล่านั้นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด และอาจมีความ
จริงหลายชุดที่ในบางครั้งก็ขัดหรือแย้งกัน ซึ่งเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ดีก็ควรต้องมีการ “ช าระ” หรือ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่อยู่เสมอ3

 

 ดังนั้น ในหัวข้อนี้ จะเป็นการพิจารณาที่ยุคสมัยของ “ประวัติศาสตร์กระแสหลัก” ซึ่ง
หมายถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เรียนกันทั่วไปในประเทศไทยในฐานะ “ประวัติศาสตร์แห่งชาติ” แต่
อย่างไรก็ตาม หากองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์กระแสหลักถูกน ามาอ่านหรือวิเคราะห์ในเชิงของ 
“การพัฒนา” แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการรวบรวม “ข้อวิพากษ์” หรือ “ข้อโต้แย้ง” อ่ืนๆ ในบาง
เรื่องควบคู่ได้ด้วย เพื่อท าความเข้าใจ “ใหม่” และมุ่งเน้นให้เกิดวิธีคิดที่ “เป็นประวัติศาสตร์” โดยจะ
สามารถแบ่งการสรุปวิเคราะห์เป็นยุคสมัยต่างๆ ได้ดังนี้ 
         
   1.  ยุคสุโขทัย (พ.ศ. 1780-1981) 
    เป็นอาณาจักรหรือรัฐในอดีตที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ายม ซึ่งปัจจุบัน
อยู่เขตภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดสุโขทัยและก าแพงเพชร มีอายุอยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 – 20 
หรือราว 201 ปี สะท้อนให้เห็นจากเศษซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบในบริเวณกว้างในพ้ืนที่
แถบนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ “สุโขทัย” ในแบบเรียนประวัติศาสตร์มาตรฐานจะยกย่องให้เป็น “ราชธานี
แห่งแรกของไทย” แต่ในทัศนะของนักประวัติศาสตร์บางกระแส4 กลับเห็นว่า “สุโขทัย” มีฐานะเป็น
นครรัฐอิสระหรือรัฐเพียงรัฐหนึ่ง5 ที่ปลดแอกตนเองออกจากการปกครองแล้วมาตั้งรัฐใหม่ โดยแต่เดิม

                                                        

3
 การช าระประวัติศาสตร์ คือ การวินิจฉัยหรือบัญญัติค าอธิบายทางประวัติศาสตร์ “ใหม่” ซึ่งการช าระประวัติศาสตร์เกิดขึ้นใน

หลายกรณี เช่น การค้นพบหลักฐานหรือค าอธิบายใหม่ที่สมเหตุสมผลกว่าข้อมูลเดิม การพบปัญหาว่าประวัติศาสตร์เดิมมีเนื้อหาใน
เชิงอคติหรือสร้างวิธีคิดที่ผิดแก่พลเมือง ดังตัวอย่างเช่น การช าระประวัติศาสตร์อยุธยาในเร่ืองการแย่งชิงอ านาจระหว่างกษัตริย์ที่
ท าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเน้นให้เห็นถึงพิษภัยของการแย่งชิงอ านาจกันอย่างรุนแรงและนองเลือดเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ท า
ให้บ้านเมืองอ่อนแอ ซึ่งก็เพ่ือเตือนสติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันกษัตริย์ยุคหลังนั่นเอง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543: 54) 
4
 บางทัศนะก็ให้เหตุผลว่า ในช่วงเวลาเดียวกับที่สุโขทัยเรืองอ านาจ ก็มีเมืองตามแว่นแคว้นต่างๆ ทั่วทุกภาคของไทยที่เป็น

ศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่คุณค่าทัดเทียมกัน จึง “ไม่ถูกต้อง” ที่จะยกย่องให้สุโขทัยเป็น “ราชธานีแห่งแรก” หรือแม้แต่จะยกย่อง
ให้วัฒนธรรมสุโขทัยเป็นยุคทองของไทย (สุจิตต์ วงเทศ, 2526, ค าน า และ พิริยะ ไกรฤกษ์, 2545: 98) 
5
 ภาพลักษณ์ “สุโขทัย” ยังไม่ได้มีตัวตนในประวัติศาสตร์อย่างเด่นชัดหรือถูกก าหนดเป็นยุคสมัย โดยเฉพาะก่อนช่วงรัชกาลที่ 4-5 

ทั้งยังไม่ได้มีภาพลักษณ์ว่าเป็นยุคทองหรือราชธานีแห่งแรกของไทย เพราะยังเป็นช่วงที่มีการสืบค้นหาอดีตของสยามจากหลายๆ 
แหล่ง และยังเข้าใจแค่ว่า “กรุงศรีอยุธยา” เท่านั้นที่เป็นราชธานีแห่งแรก (วริศรา ตั้งค้าวานิช, 2557: 54) 
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จะสังกัดกับอาณาจักรละโว้ ซึ่งจะพบว่าในบางช่วงของสุโขทัยก็เป็นรัฐบรรณาการของอาณาจักรอ่ืน 
เช่น ขอม อยุธยา ล้านนา เป็นต้น 
 1.1  ด้านการเมืองการปกครองของยุคสุโขทัย ในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบ
อ านาจน าสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์ หรือเป็นแบบสมบูรณาสิทธิราชย์ มีกษัตริย์ทั้งสิ้น 9 พระองค์/
รัชกาล แบ่งเป็น 6 พระองค์/รัชกาลแรกอยู่ในช่วงเป็นรัฐอิสระ และ 3 พระองค์/รัชกาลสุดท้าย เป็น
ช่วงที่ขึ้นกับอาณาจักรอยุธยา มีปฐมกษัตริย์องค์แรกคือ “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” (มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา, 2554: 19) 
  อาณาบริเวณของอาณาจักรสุโขทัย มีศูนย์กลางของหัวเมืองต่างๆ อยู่บริเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง(หรือภาคกลางตอนบนของไทย)ในปัจจุบัน (แถบจังหวัดสุโขทัย ก าแพงเพชร 
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์) ซึ่งรูปแบบการปกครอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ระยะตามความเจริญของอาณาจักร ได้แก่ 
  1.1.1  การปกครองในช่วงสุโขทัยตอนต้น เป็นช่วงที่ขอบเขตอ านาจของสุโขทัย
ยังไม่แผ่ขยายมากนัก การปกครองจะเป็นแบบ “ปิตุราชา” หรือ “ราชาธิปไตย” (หรือบ้างก็เรียกว่า 
“พ่อปกครองลูก”) ซึ่งเกิดจากการสันนิษฐานจากถ้อยค าในศิลาจารึกหลักที่ 1 และหลักที่ 2 ของ   
พ่อขุนรามค าแหง ที่มีการใช้ค าว่า “พ่อขุน” เป็นค าน าหน้ากษัตริย์ โดยกษัตริย์จะโปรดให้สร้างกระดิ่ง
แขวนไว้หน้าพระราชวัง เพ่ือให้ประชาชนมาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์หรือให้ช่วยตัดสินว่าความ แต่         
นักประวัติศาสตร์บางกระแสก็เสนอว่า หลักฐานเพียงค าว่า “พ่อขุน” มิอาจด่วนสรุปได้ว่า สุโขทัย
ตอนต้นมีการปกครองแบบปิตุราชา เนื่องจาก “พ่อขุน” ที่ใช้เรียกนามกษัตริย์จะใช้เรียกกันในบรรดา
พระประยูรญาติชั้นลูกหลานและข้าราชบริพารเท่านั้น (เป็นความสัมพันธ์แบบพ่อขุน -ลูกขุน) ไม่รวม
เอาบรรดาไพร่หรือทาสมานับญาติโดยเด็ดขาด (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557 : 46) ส่วนบรรดาสามัญชน
ทั่วไปจะเรียกกษัตริย์ว่า “ขุน” หรือ “พระยา” (หรือเรียก “พญา” เช่น พญามังราย เหมือนกับ
อาณาจักรล้านนา) 
  1.1.2  การปกครองในช่วงสุโขทัยตอนกลางและตอนปลาย เป็นช่วงที่ขอบเขต
ของสุโขทัยเริ่มแผ่ขยายมากข้ึน ประชาชนเริ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการบริหารบ้านเมืองที่มี
ระบบมากขึ้น ประกอบกับอาณาจักรอยุธยาเริ่มแผ่อ านาจแทรกแซง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) 
จึงด าริให้ใช้การปกครองแบบ “ธรรมราชา” หรือกษัตริย์มีหน้าที่ดูแลกองทัพทหารและส่งขุนนางไป
ปกครองหัวเมืองภายใต้การปกครองอ่ืนๆ พร้อมกับการท านุบ ารุงพระศาสนาให้รุ่งเรือง ซึ่งระบบ        
การปกครองที่ใช้ในสุโขทัยตอนกลางและตอนปลายนั้นมีโครงสร้างดังนี้ 
   • เมืองราชธานี เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งก็คือ เมืองสุโขทัย มีพระมหากษัตริย์ปกครองเอง 
   • หัวเมืองชั้นใน (เมืองลูกหลวง หรือ เมืองหน้าด่าน) อยู่ล้อมรอบ 4 ทิศ
ของเมืองราชธานี ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย เมืองนครชุม(ก าแพงเพชร) เมืองสรองแคว(พิษณุโลก) และ
เมืองสระหลวง(พิจิตร) ผู้ปกครองคือเจ้านายเชื้อพระวงษ์ท่ีถูกส่งจากสุโขทัย 
   • หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) ห่างจากหัวเมืองชั้นในออกไป
อีก ได้แก่ เมืองพระบาง(นครสวรรค์) เมืองเชียงทองและเมืองบางพาน(ในเขตจังหวัดตาก) ผู้ปกครอง
คือเจ้านายชั้นสูงหรือพระราชวงศ์ท่ีถูกส่งจากสุโขทัย 
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   • หัวเมืองประเทศราช 
คือเมืองที่อยู่ไกลออกนอกอาณาจักรไป เป็นเมืองที่
ต่างชาติต่างภาษา กษัตริย์สุ โขทัยจะอนุญาตให้มี
กษัตริย์ปกครองเองได้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว หากแต่ต้อง
แสดงความสวามิภักดิ์ด้วยการส่งบรรณาการให้สุโขทัย 
หากไม่ส่งจะถือว่าแข็งเมืองจะมีการท าสงครามกัน หัว
เมืองประเทศราชของสุโขทัยก็ได้แก่ เมืองแพร่ เมือง
น่าน เมืองหลวงพระบาง (อยู่ในประเทศลาว) เมือง
นครศรีธรรมราช เมืองมะละกา เมืองยะโฮร์ (อยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย) เมืองหงสาวดี เมืองเมาะตะมะ และ
เมืองทวาย (อยู่ในประเทศเมียนมาร์)  
 
 1.2  ด้านโครงสร้างสังคมของยุคสุโขทัย จากข้อความหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้มี
การสันนิษฐานว่า ในสังคมสุโขทัยมีระบบชนชั้นและฐานันดรศักดิ์ โดยในแนวราบ จะเป็นการปกครอง
ระหว่าง “กษัตริย์” ที่ต้องดูแลประชาชน ซึ่งในศิลาจารึกจะเรียกว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส” ส่วนในแนวดิ่งก็
จะแบ่งออกเป็น 4 ชนชั้น ได้ดังนี้ 
  • พ่อขุน ได้แก่ ชนชั้นปกครองทั้งหลาย เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดใน
ราชอาณาจักร  เช่น พระมหากษัตริย์ เจ้าเมือง เป็นต้น 
  • ลูกขุน ได้แก่ กลุ่มพระราชวงศ์และข้าราชการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือ
พระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง ทั้งท่ีอยู่ในพระราชส านักและหัวเมืองน้อยใหญ่ 
  • ไพร่ ได้แก่ สามัญชน ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของสังคม ซึ่งในยามศึก
สงครามและมีการเกณฑ์แรงงานไพร่เพื่อไปช่วยรบ (พระและนักบวชจัดอยู่ในกลุ่มนี้) 
  • ทาส คือ ชนชั้นที่ไม่มีอิสระในการด ารงชีพ ต้องอยู่ภายใต้มูลนาย
ที่ตนสังกัด แต่อย่างไรก็ตาม ชนชั้น “ทาส” ในสังคมสุโขทัยยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามีจริง
หรือไม่? เพราะหลักฐานจากศิลาจารึกไม่ระบุถึงชนชั้นนี้อย่างชัดเจน ระบุเพียงค าว่า “ข้า” ซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง “ทาส” ในความหมายนี้ด้วย (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 176) 
 1.3  ด้านสาธารณูปโภคของยุคสุโขทัย เนื่องจากสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ด้วย
การรวบเอาหัวเมืองรอบข้างมาอยู่ใต้การปกครองของตน ความเป็นอยู่ในราชธานีจึงคับคั่งและซับซ้อน 
การจัดระเบียบชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะท าให้การใช้ชีวิตของคนในราชธานีด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ด้วยเหตุนี้ จึงมีการสร้างเมืองโดยออกแบบผังเมืองเป็นรูปสี่ เหลี่ยม มีคูน้ าและคันดิน
ล้อมรอบตัวเมืองเพ่ือประโยชน์ในด้านการใช้สอยและป้องกันศึกสงคราม และเนื่องด้วยจาก
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสุโขทัยและล้านนา จึงท าให้เทคนิคการสร้างผังเมืองสี่เหลี่ยมของสุโขทัยนี้ได้
กลายเป็นแบบให้กับผังเมืองเชียงใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาภายหลังด้วย 
 
 

ภาพ 3.16 โครงสร้างการปกครองช่วงสุโขทัย
ตอนกลางและตอนปลาย  

(ที่มา ดนัย ไชยโยธา, 2546: 103) 
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  นอกจากนี้  ยั ง มี ก า รสร้ า ง 
“สรีดภงส์” (อ่านว่า สีด-พง) หรือ “ท้านบพระ-

ร่วง” ซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนดินหรืออ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองไม่ไกลจากเมือง
มาก เกิดขึ้นจากการผันน้ าจากล าธารและแม่น้ าใน
ละแวกนั้น เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง
และเพ่ือการเกษตรกรรมของประชาชน โดยการ
เรียก “สรีดภงส์” นั้น เป็นการเรียกตามค าในศิลา
จารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงที่ได้กล่าวถึง
การใช้ประโยชน์จากท านบกัน หากแต่ยังไม่ละเอียด
ถึงขนาดที่ว่าระบุรูปร่างหรือท่ีตั้งที่ชัดเจน 

 
 1.4  ด้านเศรษฐกิจของยุคสุโขทัย เมื่อพิจารณาถึงท าเลที่ตั้งแล้ว สุโขทัยถือว่าเป็น
เมืองที่ได้เปรียบในเรื่องยุทธศาสตร์และการค้า เพราะตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการค้าที่ส าคัญ โดยเชื่อม
ระหว่างอาณาจักรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงฝั่งตะวันออกและอ่าวเมาะตะมะทางตะวันตก ทั้งยังเชื่อมระหว่าง
หัวเมืองทางเหนืออย่างล้านนากับหัวเมืองภาคกลางตอนล่างอย่างอยุธยาและท่าเรือในหัวเมืองทางใต้  
  จากถ้อยค าในศิลาจารึกหลักที่ 1 บรรทัดที่ 18-21 ระบุไว้ว่า “...เมื่อชั่วพ่อขุน
รามค้าแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้้ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่างเพ่ือนจูงวัวไปค้า 
ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ...” ซึ่งข้อความ
ดังกล่าวปรากฏว่า สุโขทัยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน มีการพูดถึงการงดเก็บภาษี(จกอบ) จึงท า
ให้มีการสันนิษฐานว่า ระบบเศรษฐกิจของสุโขทัยน่าจะเป็นแบบเสรี และน่าจะมีการระบบเงินตรามา
ใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะหลักฐานพวกเงินพดด้วงและหอยเบี้ย แต่อย่างไรก็ตามในทัศนะ
ของนักประวัติศาสตร์ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ค าอธิบายเศรษฐกิจเสรีดังกล่าว เป็นการอธิบายจาก
บ ริ บ ท สั ง ค ม ปั จ จุ บั น  ซึ่ ง อ า จ จ ะ ไ ม่ ต ร ง กั บ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ส มั ย สุ โ ข ทั ย 

  นอกจากนี้ หลักฐานประเภท “เครื่องถ้วยสังคโลก” ที่เป็นเครื่องเคลือบโบราณ 
โดยมีการค้นพบเตาเผากระจายอยู่ ในสุโขทัย จึงมีการสันนิษฐานว่า เครื่องถ้วยสุโขทัยเป็น
อุตสาหกรรมส าคัญของสุโขทัย ซึ่งคงจะเรียนรู้เทคนิคการปั้นและเผาจากจีน เพราะขณะนั้นจีนยังเป็น
ผู้ผูกขาดการท าและการค้าเครื่องเคลือบประเภทนี้อยู่ ทั้งยังปรากฏว่า สุโขทัยมีการส่งออกไปยังแคว้น
ต่างๆ ได้แก่ ล้านนา หัวเมืองมลายู ฯลฯ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่จีนประสบปัญหาภายใน จึงท าให้สินค้า
ขาดตลาด และท าให้เครื่องชามสังคโลกของสุโขทัยขึ้นมามีบทบาทแทน แต่อย่างไรก็ตาม ในทัศนะ
ของนักประวัติศาสตร์บางท่านกลับแย้งว่า เครื่องถ้วยสังคโลกของสุโขทัยแม้จะผลิตที่สุโขทัยก็จริง แต่
อาจจะถูกผลิตขึ้นในช่วงที่อยุธยามีอ านาจและผนวกรวมกลืนสุโขทัยแล้ว ไม่ใช่ยุคที่สุโขทัยเรืองอ านาจ
อย่างที่เข้าใจกัน (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2545: 96) 
 
 

 

ภาพ 3.17 “สรีดภงส์” หรือ “ท านบพระร่วง” เขื่อนดิน
สมัยสุโขทยัตามข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์  
(ที่มา https://www.silpa-mag.com/club/art-and-

culture/article_7883) 
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 1.5 ด้านศิลปวัฒนธรรมของยุคสุโขทัย 
หลักฐานสมัยสุ โขทัยสะท้อนให้เห็นว่า ทั้ งโบราณสถาน
ประเภทวัดวาอารามที่ยังคงหลงเหลือในปัจจุบัน และข้อความ
ในหลักศิลาจารึกหลังที่ 1 ที่ระบุว่า “... กลางเมืองสุโขทัยนี้มี
พิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูปอัน
ใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม...” สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้าง “พระพุทธรูปปาง
ลีลา” ซึ่งถือว่าเป็นศิลปวัตถุที่โดดเด่นของสุโขทัย ทั้งยังมี
สถาปัตยกรรมประเภทพระปรางค์และพระเจดีย์ ที่นิยมสร้าง
เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑแ์ละทรงกลมแบบลังกา  
  ส่วนทางด้านวรรณกรรมและภาษาของ
สุโขทัยที่ เป็นที่รู้จักก็คือ “ไตรภูมิพระร่วง” ซึ่งแต่งโดย     
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงภพ
ภูมิต่างๆ ของจักรวาล ทั้งยังอิงอยู่กับศาสนาและความเชื่อ
เรื่องนรก-สวรรค์ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสมัยต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
อีกสิ่งหนึ่งก็คือ “หลักศิลาจารึก” ซึ่งในความเป็นจริงมีมากกว่า 40 หลัก แต่หลักศิลาจารึกที่น่าสนใจ
นั่นก็คือ “ศิลาจารึกหลักท่ี 1” ซึ่งสันนิษฐานว่าประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามค าแหง เมื่อ พ.ศ. 1826 ทั้ง
ยังถูกเชื่อมโยงเข้าหาเรื่องการก าเนิด “ลายสือไทย” หรือตัวอักษรไทย อันเป็นอักษรประจ าชาติของ
ไทยในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีนักประวัติศาสตร์ชื่อดังอย่างสุจิตต์ วงศ์เทศ ที่ได้ตั้งข้อสังเกต
ว่า หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ “ของจริง” หรือไม่ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อขุนรามค าแหง 
ทั้งนี้อาจจะเป็นการนิพนธ์ขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ช่วงปี พ.ศ. 
2476 – 2478 6 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2545: 100) เพ่ืออ้างถึงตัวตนทางประวัติศาสตร์สยามที่มีมาอย่าง
ช้านาน ซึ่งนั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สยามถูกภัยคุกคามจากมหาอ านาจตะวันตกที่พยายามจะให้
สยามตกเป็นเมืองขึ้นโดยการบอกว่าสยามไม่มีความอารยะ การปรากฏตัวขึ้นมาหลักศิลาจารึกหลักที่ 
1 ดังกล่าวจึงมีนัยส าคัญทางการเมืองหรือเพ่ือเหตุผลให้รอดพ้นการถูกคุกคามนั่นเอง 
  อย่างไรก็ตาม อาณาจักรสุโขทัยมีการเสื่อมอ านาจด้วยหลายปัจจัย เช่น ความ
แตกแยกภายในของราชวงศ์พระร่วง โดยเฉพาะการแย่งชิงอ านาจของกลุ่มเชื้อพระวงศ์ ท าให้สถาบัน
กษัตริย์ของสุโขทัยถูกลดความศรัทธา ประกอบกับการที่กษัตริย์ให้ความสนพระทัยต่อการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากกว่าการป้องกันราชธานี จึงท าให้อาณาจักรที่เติบโตทางใต้อย่าง “กรุงศรีอยุธยา” 

                                                        

6
 ข้อโต้แย้งที่ว่า “ศิลาจารึกหลักที่ 1” ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามค าแหงนั้น สุจิตต์ วงษ์เทศ ให้เหตุผลว่า (พิริยะ ไกรฤกษ์, 

2545: 100) 
 1. ศิลาจารึกหลักที่ 1 ใช้ศัพท์ใกล้เคียงกับศัพท์ที่ใช้ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 (หรือราวรัตโกสินทร์ตอนต้น) 

2. โบราณวัตถุและสถานที่ที่กล่าวถึงมีความขัดแย้งกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะและผลการขุดค้นพบทาง
โบราณคดีของกรมศิลปากร 

3. มีการยืมค าศัพท์หรือข้อความมาจากศิลาจารึกสุโขทัยหลักอ่ืนๆ 

4. ศัพท์และเนื้อหาสอดคล้องกับวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ภาพ 3.18 พระพุทธรปูปูนปั้นปางลีลา 
วัดมหาธาตุเฉลยีง อุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย  
(ที่มา วริศรา ตั้งค้าวานิช, 2557: 272)  
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ได้เข้าแทรกแซง และค่อยๆ ผนวกกลืนสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรในที่สุด ซึ่งนั่นแปลว่า 
การล่มสลายของสุโขทัยกับการเริ่มข้ึนของกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ต่อเนื่องกันเหมือนดังที่เราเคยเข้าใจ
ผ่านแบบเรียนชั้นบังคับ เพราะในขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1893 ขณะนั้น
สุโขทัยก็ยังมีอยู่ ทั้งยังเจริญควบคู่กันมาตลอด อาจจะมีกระทบกระทั่งท าสงครามระหว่างกันบ้าง 
จนกระท่ังในสมัยของพระนเรศวรมหาราช ปี พ.ศ. 2127 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สุโขทัยเป็นรัฐบรรณาการ
ของกรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์ทรงโปรดให้เทครัวโดยการย้ายเมืองจากหัวเมืองทางเหนือทั้งหมด 
(ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิชัย สวรรคโลก ก าแพงเพชร พิจิตร พระบาง) ลงมาอยู่ทางใต้ร่วมกับ    
กรุงศรีอยุธยา เป็นเหตุให้อาณาจักรสุโขทัยมีการสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ และมีสถานะเป็นเพียงใต้การ
ปกครองของกรุงศรีอยุธยานับแต่นั้นมา 
 
   2.  ยุคกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) 
    เป็นอาณาจักรที่ถูกสถาปนาขึ้นในช่วงเดียวกับอาณาจักรสุโขทัยตอนกลางถึงตอน
ปลาย โดยเกิดจากการรวมตัวกันของรัฐส าคัญ 2 รัฐในพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา นั่นคือ นครละโว้
และกลุ่มเมืองสุพรรณบุรี (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558 : 194-195) มีอายุอยู่ในราวช่วงปลาย          
พุทธศตวรรษที่ 19 – 24 หรือ 417 ปี ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งถึงคราวล่มสลาย มีศูนย์กลางอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน ซึ่ง
อาณาจักรอยุธยามีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย(ภาคกลาง)อย่างมาก เนื่องด้วยระยะเวลาที่
รุ่งเรืองยาวนาน ท าให้ผลิตผลทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ในสมัยอยุธยาได้หยั่งรากลึกและสืบเนื่อง
มาสู่สังคมไทยปัจจุบัน ทั้งเรื่องศิลปะ วรรณกรรม นาฏศิลป์ ศาสนา สถาปัตยกรรม การปกครอง การ
ต่างประเทศ รวมไปถึงสถาบันและโครงสร้างชนชั้นทางสังคม 
 2.1  ด้านการเมืองการปกครองของยุคกรุงศรีอยุธยา โดยอยุธยามีปฐมกษัตริย์คือ 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554 : 49) โดยมี
พระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 33 พระองค์ 35 รัชกาล7 
โดยแบ่งเป็น 5 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง 
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์
ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง ใช้การ
ปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(หรือพระมหากษัตริย์มีอ านาจปกครองและ
ตัดสินอย่างเบ็ดเสร็จ) และแม้จะมีศูนย์กลางอยู่
ที่เกาะเมืองในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันแล้ว ยังเคยแผ่

                                                        

7
 เนื่องจาก “สมเด็จพระราเมศวร” ราชวงศ์อู่ทอง ครองราชย์ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกคือ พ.ศ. 1912-1913 และคร้ังที่สองคือ พ.ศ.

1931-1938 (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554: 53) และอีกพระองค์หนึ่งคือ “ขุนวรวงศาธิราช” ซึ่งขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. 
2091 นั้น ในต าราของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ยังไม่ถือว่าเป็นกษัตริย์ในรัชกาลแห่งกรุงศรีอยุธยา  เนื่องจากไม่ได้รับการยก
ย่องและถูกประหารชีวิตในรัชสมัยต่อมา (เล่มเดียวกัน: 100-102) 

ภาพ 3.19 แผนที่เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา ที่ถูกล้อมรอบ
ด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี  

(ที่มา หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, 2560) 
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อ านาจปกครองไปไกลกว่าครึ่งหนึ่งของคาบสมุทรอินโดจีน (ไม่รวมเวียดนาม) ซึ่งยุคที่อยุธยาสามารถ
แผ่อาณาเขตได้กว้างที่สุดก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สวาท เสนาณรงค์ และ น้อย งาม
นิสัย, 2533: 22) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาณาจักรอยุธยามีอายุอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 
จึงท าให้การปกครองสามารถจ าแนกได้หลายรูปแบบตามช่วงสมัย โดยพิจารณาได้ดังนี้ 
  2.1.1  สมัยแรก หรือช่วงอยุธยาตอนต้น เป็นช่วงที่รูปแบบการปกครองยังไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก เนื่องจากอาณาจักรยังไม่ขยายกว้างขวาง หลักการแบ่งอ านาจจะมีลักษณะ
คล้ายกับอาณาจักรสุโขทัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2528: 143-145) 
    • การปกครองภายในราชธานี โดยใช้การปกครองแบบ “จตุสดมภ์” 
หรือ กรมทั้งสี่ โดยให้ขุนนางดูแลกรมส าคัญ คือ กรมเวียง(เกี่ยวกับการปกครอง) กรมวัง(กิจการใน
ราชส านัก) กรมคลัง(เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีและงบประมาณแผ่นดิน) และกรมนา(เกี่ยวกับ
การเกษตรและเสบียงอาหาร) ซึ่งต่อมา แนวคิดการปกครองแบบ “จตุสดมภ์” ก็เป็นที่มาของการมี 
“กระทรวง” ต่างๆ นั่นเอง 
    • การปกครองภายนอกราชธานี ประกอบไปด้วย เมืองลูกหลวง เมือง
ชั้นใน เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการปกครองของสุโขทัย 
 2.1.2 สมัยกลาง หรือสมัยพระบรมไตรโลกนาถ อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1991-2031 
แม้จะมีการใช้จตุสดมภ์ในการปกครองแบบจตุสดมภ์เช่นเดิม แต่สมัยนี้ได้เพ่ิมต าแหน่งส าคัญ 2 
ต าแหน่ง ได้แก่ 
  • สมุหนายก มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์ (ซึ่ง
จตุสดมภ์เองก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่  เป็น นครบาล ธรรมาธิกรณ์ โกษาธิบดี และเกษตราธิการ 
ตามล าดับ) 
  • สมุหกลาโหม มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการทหารโดยเฉพาะ เนื่องจาก
ต้องการถ่วงดุลอ านาจในกลุ่มขุนนางด้วยกัน และเพ่ือรองรับการมีอาณาเขตที่ขยายกว้างมากข้ึน 
  ส่วนการปกครองในส่วนภูมิภาค สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้
เปลี่ยนแปลงบางส่วน นั่นคือ การยุบรวมเมืองลูกหลวงเข้ากับหัวเมืองชั้นใน นอกนั้นก็ยังคงเดิม 
 2.1.3 สมัยปลาย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ได้มีการจัด
หน่วยงานเพ่ือปกป้องราชธานีเพ่ิมเติม เนื่องจากยุคนี้เริ่มเผชิญกับภาวะสงครามมากขึ้น (จากข้อ
สันนิษฐานของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ) เรียกว่า ต าแหน่ง 3 วัง ที่ต่อมามีการใช้สืบเนื่องกันจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ อันได้แก่  
  • วังหลวง ท าหน้าที่ปกป้องพระนครทางเหนือ 
 • วังหน้า ท าหน้าที่ปกป้องพระนครทางตะวันออก 

 • วังหลัง ท าหน้าที่ปกป้องพระนครทางตะวันตก  
  2.2  ด้านโครงสร้างสังคมของยุคกรุงศรีอยุธยา เป็นสังคมที่มีลักษณะชนชั้นชัดเจน 
แต่ก็สามารถเลื่อนชั้นทางสังคมได้ โดยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 2.2.1  ชนชั้นปกครอง คือ ชนชั้นส่วนร้อยที่ท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 
ประกอบไปด้วย “พระมหากษัตริย์” และ “ขุนนาง” หรือข้าราชการ 
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 2.2.2  ชนชั้นใต้ปกครอง คือ ชนชั้นส่วนใหญ่ที่ท าหน้าที่รับใช้ชนชั้นปกครอง 
เรียกว่า การสังกัดมูลนาย อันได้แก่ “ไพร่” ซึ่งก็คือชนชั้นที่ยังมีอิสระอยู่บ้างในการใช้ชีวิต เช่น การ
เลือกสังกัดมูลนาย การครอบครองที่ดิน แต่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานจากรัฐก็ต่อเมื่อจ าเป็น กับ “ทาส” 
ซึ่งจะต่างจากไพร่ นั่นคือ ไม่มีอิสระในชีวิตของตนเอง เปรียบเสมือนทรัพย์สินของมูลนาย มีหน้าที่
ปฏิบัติตามค าสั่งของมูลนายได้ ซึ่งก็อาจถูกลงโทษและทารุณกรรมต่างๆ แต่ห้ามมิให้ถึงขั้นเสียชีวิต 
(กรมศิลปากร, 2521: 311) 
 นอกจากนี้ ในสมัยอยุธยายังมีตัววัดล าดับบรรดาศักดิ์ของคนในชนชั้นต่างๆ โดย
ใช้จ านวนที่นามาก าหนดความรับผิดชอบ หน้าที่ อภิสิทธิ์ และสิทธิต่างๆ ทางสังคม ที่เรียกว่า “ระบบ
ศักดินา” เพ่ือจ าแนกฐานะทางสังคมของคนตั้งแต่ชนชั้นสูงสุดถึงชนชั้นต่ าสุด ซึ่งถูกใช้ครั้งแรกในสมัย
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2468: 19-20) โดยมีรายละเอียดของ
จ านวนศักดินาดังนี้ (ดนัย ไชยโยธา, 2543: 341-343) 
  • เจ้านาย ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์และบรรดาพระญาติของกษัตริย์ 
มีศักดินาอยู่ระหว่าง 15,000 – 100,000 
  • ขุนนาง ซึ่งหมายถึง ผู้รับราชการให้กับกษัตริย์ มีศักดินาอยู่ระหว่าง 
400 – 10,000 
  • มหาดเล็ก/ข้าราชการ มีศักดินาอยู่ระหว่าง 25-400 
  • ไพร่ มีศักดินาอยู่ระหว่าง 10-25 
  • ทาส มีศักดินาไม่เกิน 5 
 2.2.3  พระสงฆ์ เป็นผู้น าศาสนาให้กับทั้งชนชั้นใต้การปกครองและชนชั้น
ปกครอง และเนื่องจากสมัยอยุธยานั้น วัดถือเป็นสถานที่ที่ท าหน้าที่ด้านการศึกษาด้วย ดังนั้น 
พระสงฆ์ ก็ยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และศิลปวิทยาการแก่คนในสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ การบวชเป็น
พระยังเป็นช่องทางในการเลื่อนชั้นทางสังคมของกลุ่มไพร่และทาส กล่าวคือ หากไพร่คนไหนอยาก
หลุดออกจากการกดขี่ของมูลนาย ก็สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ หรือมิเช่นนั้นก็หนีเข้าป่า ส่วนการ
เลื่อนขั้นในกรณีอ่ืนๆ อย่างเช่น การแต่งงานข้ามชั้น(ใช้ต าแหน่งของฝ่ายชายเป็นหลัก) การขายตัวเอง
เป็นทาสของไพร่ในภาวะขัดสนหรือข้าวยากหมากแพง เป็นต้น 
  2.3  ด้านเศรษฐกิจของยุคกรุงศรีอยุธยา โดยความมั่งคั่งของอาณาจักรอยุธยา มี
รายได้หลักมาจาก 3 ทาง (ยุธยา หมื่นสาย, 2552: 80-86) ได้แก่ 
   2.3.1  การท าเกษตรกรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า ประกอบ
กับมีเนื้อดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จากการทับถมของตะกอนแม่น้ า จึงท าให้อยุธยาเป็นแหล่งเพาะปลูก
ที่ส าคัญ พืชส าคัญที่ปลูกกันมากคือ ข้าว รองลงมาได้แก่ พริกไทย ฝ้าย หมาก มะพร้าว และไม้ผล
อ่ืนๆ หากแต่การเพาะปลูกยังคงใช้วิธีดั้งเดิม โดยอาศัยปัจจัยดินฟ้าอากาศเป็นหลัก หากปีไหนสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือเกิดสงคราม ปีนั้นก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร 
   2.3.2  การเก็บภาษี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ โดย
ภาษีท่ีส าคัญจะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 
           • จังกอบ หรือ ภาษีผ่านด่าน ซึ่งจะเก็บตามด่านตรวจสินค้าทั้งทางบก
และทางน้ า โดยชักออกจากสินค้า 1 ใน 10 ส่วน 
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     • อากร หรือ ภาษีที่เก็บจากประชาชน โดยการชักส่วนจากรายได้จาก
การประกอบอาชีพ เช่น การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เก็บของป่า และการกลั่นสุรา เป็นต้น 
     • ส่วย คือ รายได้ท่ีเป็นสิ่งของหรือเงินที่ให้แก่ทางการแทนการเข้ารับเวร
ราชการ ตัวอย่างเช่น หากไพร่คนไหนไม่สะดวกมารับราชการในปีนั้นที่มีการเกณฑ์แรงงาน ก็อาจส่ง
เป็นส่วนให้ทางการแทน ส่วนใหญ่จะเป็นของป่า เช่น ดินประสิว มูลค้างคาว นอแรด หรือไม้เนื้อหอม
ต่างๆ 
     • ฤชา คือ ค่าธรรมเนียมที่ราชการเรียกเก็บจากราษฎรที่มาติดต่อให้ใช้
บริการของราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดตราสาร หรือค่าปรับจากฝ่ายที่แพ้คดีความ 
เป็นต้น 
  2.3.3  การค้าขายกับต่างประเทศ เนื่องจากที่ตั้งของอยุธยาที่อยู่ระหว่างจีน รัฐ
ในคาบสมุทรอินโดจีน กับรัฐในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะทางใต้ จึงเหมาะส าหรับการเป็นเมืองท่า
ส าหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าไปสู่หัวเมืองอ่ืนๆ ที่อยู่ไกลออกไป เช่น จีน ญี่ปุ่น (อาคม พัฒิยะ และ นิธิ 
เอียวศรีวงศ์, 2527: 89) นอกจากนี้ ในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) 
ยังพบการท าการค้ากับชาติตะวันตกหลายชาติ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส เปอร์เซีย ฯลฯ ซึ่งท า
ให้อยุธยาสามารถเรียกเก็บภาษีได้ในอัตราที่สูง ทั้งยังมีความเจริญทางการทูตและเกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ดังที่มีการตั้งรกรากของชาวต่างชาติเหล่านั้นในเขตเกาะเมือง ซึ่งก็ยังคง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น หมู่บ้านชาวญี่ปุ่น หมู่บ้านชาวโปรตุเกส เป็นต้น 
 2.4  ด้านศิลปวัฒนธรรมของยุคกรุงศรีอยุธยา ด้วยความที่อยุธยาครองราชย์ธานี
กว่า 417 ปี จึงท าให้ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างซับซ้อน ซึ่งก็เป็นไปตามยุคสมัยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ/อาณาจักรอ่ืนๆ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 
  2.4.1  ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยากับรัฐ/อาณาจักรใกล้เคียง เนื่องจากพ้ืนที่
อาณาจักรอยุธยาแต่เดิมนั้น เคยเป็นถิ่นฐานของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน เช่น ขอม ละโว้   
ทวารวดี ประกอบกับอาณาจักรมีความสัมพันธ์กับ
อาณาจักรอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เช่น สุโขทัย ขอม พุกาม/
มอญ โดยเฉพาะเมื่อหลังครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 
2112) ที่มีการกวาดต้อนคนจากหัวเมืองทางเหนือ
โดยพระมหาธรรมราชาและจากรัฐมอญโดยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายคนจึงท า
ให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรม
เหล่านั้น แล้วหล่อหลอมจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
อยุธยา ตัวอย่างเช่น คติเทวราชาแบบพราหมณ์ การ
สร้างพระปรางค์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากละโว้และขอม 
การสร้างเจดีย์ทรงลังกาที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่ได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย 
 2.4.2  ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยากับรัฐ/อาณาจักรโพ้นทะเล ส่วนใหญ่รับมา
พร้อมกับการท าการค้าและการทูต เช่น ลังกา จีน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมถึงชาติตะวันตก ซึ่งชาติต่างๆ 

ภาพ 3.20 วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในสมัย 
พระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173) ไดร้ับอิทธิพล

สถาปัตยกรรมแบบนครวัด ประเทศกัมพูชา  
(ที่มา https:// th.wikipedia.org/wiki/ วัดไชยวัฒนาราม) 
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เหล่านั้น ได้ส่งอิทธิพลทั้งในด้านศิลปะ ภาษา ศาสนา 
และการศึกษาของอยุธยา ตัวอย่างเช่น ต ารับขนมไทย
ท้าวทองกีบมา (มารี กีมาร์) ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ขนมแบบโปรตุเกส (พวกฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด) 
หรือการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยพระนารายณ์
มหาราชโดยมิชชันนารีตะวันตก ได้แก่ การสร้างวัดนักบุญ
ยอแซฟ (Saint Joseph Catholic Church) ในปี พ.ศ. 
2228 เป็นต้น 

 
  

  

 
 สาเหตุของการเสื่อมอ านาจของกรุงศรีอยุธยานั้น เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์บ้านพลู-
หลวง ซึ่งแบ่งออกเป็น สาเหตุภายใน อันได้แก่การแย่งชิงราชสมบัติกันภายในราชส านักและกลุ่ม   
เชื้อพระวงศ์ จนเกิดเป็นสงครามการเมือง อีกส่วนหนึ่ง
คือการควบคุมไพร่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไพร่จ านวนมาก
อยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้เมื่อเกิดสงครามก็ไม่
สามารถเกณฑ์ไพร่ เ พ่ือต่อสู้ข้ าศึกได้  ส่วน สาเหตุ
ภายนอก ก็เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอยุธยากับหัว
เมืองต่างๆ อย่างล้านนา มอญ และล้านช้าง เป็นเหตุให้
ไม่มีพันธมิตรร่วมป้องกันศึกจากทัพของพระเจ้ามังระ 
(แห่งอาณาจักรในประเทศเมียนมาร์ปัจจุบัน) ประกอบ
กับการเตรียมการมาอย่างดี โดยการยึดหัวเมืองล้านนา
และรัฐมอญเพ่ือการสะสมอาวุธและเสบียง จึงท าให้ทัพ
ของพระเจ้ามังระยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ทุกทางได้ใน
ปี พ.ศ. 2509 และเข้าตีได้แตกในปี พ.ศ. 2310 นับว่า
เป็นการเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 และเป็นจุดสิ้นสุดของความ
ยิ่งใหญ่ของยุคกรุงศรีอยุธยา 
 
 3.  ยุคธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325)  
   ถือว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งที่ส าคัญ ถึงแม้ว่าจะด าเนินอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 15 
ปี โดยนับจากเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ยุคธนบุรีมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์
เดียว นั่นคือ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (หรือพระเจ้ากรุงธนบุรี )” ซึ่งได้มาโดยวิธี
ปราบดาภิเษก (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554 : 185) เหตุผลที่ต้องแยกยุคธนบุรีพิจารณา
แยกต่างหาก เนื่องจากพระเจ้าตากสินได้ท าการย้ายเมืองหลวงใหม่ ซึ่งทรงด าริเห็นว่าเมืองเก่าอยุธยา
นั้นทรุดโทรมจากภัยสงครามจนยากท่ีจะบูรณะให้กลับมาเหมือนดังเดิม ประกอบกับท าเลที่ตั้งที่อยู่ลึก

ภาพ 3.21 วัดนักบุญยอแซฟ สร้างโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส 
เมื่อปี พ.ศ. 2228 

 (ที่มาhttp://www.jsyutya.com/Ancient_/ancient_.html) 

ภาพ 3.22 เส้นทางการเดินทัพเพื่อล้อม 
กรุงศรีอยุธยาของพระเจา้มังระเมื่อครั้งเสียกรุงฯ 

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310  
(ที่มา https://th.wiki pedia.org/wiki/การเสีย

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง) 
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เข้ามาในแผ่นดินซึ่งไม่เอ้ือกับการท าการค้าทางทะเลมากเท่าใดนัก จึงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่
ด้านตะวันตกของคุ้งแม่น้ าเจ้าพระยาตอนแรก ซึ่งก็คือ “ฝั่งธนบุรี” ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
  ในยุคธนบุรีเป็นยุคท่ีบ้านเมืองเกิดความระส่ าระส่ายอยู่ตลอด เนื่องจากในรัชสมัยของ
พระเจ้าตากสินนั้นเกิดสงครามน้อยใหญ่นับครั้งไม่ถ้วน ได้แก่ สงครามกับหัวเมืองเขมร สงครามกับ
ล้านนา สงครามหัวเมืองทางเหนือ สงครามกับเวียงจันทน์ สงครามบางกุ้ง(สมุทรสงคราม) สงครามหัว
เมืองทางใต้ แต่สงครามที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือ “ศึกอะแซหวุ่นกี้” ซึ่งเป็นสงครามต่อเนื่องจากเมื่อครั้ง   
เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ฝ่ายพระเจ้าตากสินสามารถเอาชนะได้ และสามารถขับไล่กองทัพของ 
พระเจ้ามังระเดิมออกไปได้ในที่สุด (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558 : 316-318) แต่อย่างไรก็ตาม แม้
บ้านเมืองสมัยธนบุรีจะเต็มไปด้วยสงคราม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาด้านอ่ืนๆ จะไม่มีเลย 
ทั้งนี้พบว่ามีการฟ้ืนฟูทั้งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา และการค้าอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น พระ
เจ้าตากสินทรงโปรดให้สร้างสมุดภาพไตรภูมิและพระราชนิพนธ์รามเกียรติจ านวน 4 ตอน มีการ
อัญเชิญพระไตรปิฎกจากเมืองนครศรีธรรมราช การอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี 
มีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับฮอลันดา โปรตุเกส และอังกฤษ ทั้งยังมีการส่งคณะทูตไปจีน 
(เรื่องเดียวกัน: 321-323) เป็นต้น 
  การสิ้นสุดของยุคสมัยธนบุรีเกิดขึ้นจากปัญหาการเมืองภายใน เมื่อสรุปจากพระราช-

พงศาวดารและหลักฐานต่างประเทศที่กล่าวถึงพระเจ้าตากสินจะระบุว่า พระองค์มีพระจริตฟ่ันเฟือน 
คุ้มดีคุ้มร้าย เนื่องเพราะเหตุจากการท าสงครามตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งยังเกิดส าคัญตนเองว่าเป็น  
พระโสดาบัน8 (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557: 115) จึงท าให้มีการส าเร็จโทษซึ่งน าโดยเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก ในปี พ.ศ. 2325 (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558 : 321) ซึ่งการสวรรคตของพระเจ้าตากสินก็
นับว่าเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยธนบุรีเช่นเดียวกัน 
 
 4.  ยุครัตนโกสินทร์ (พิจารณาเฉพาะช่วง พ.ศ. 2325 - ก่อน พ.ศ. 2475) 
 ยุครัตนโกสินทร์เริ่มขึ้นจากการปราบดาภิเษกของปฐมกษัตริย์องค์แรก นั่นคือ 
“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)” (มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา, 2554: 189-190) ในนามราชวงศ์จักรี ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ ได้ท าการย้ายเมือง
หลวงใหม่มาทางตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาแทนกรุงธนบุรีเดิม ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ 
โดยเฉพาะอุปสรรคในการล าเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์ ประกอบกับกรุงธนบุรีไม่สามารถขยายพระนครได้ 
เนื่องจากติดวัดอรุณราชวราราม (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558 : 328) จนกระทั่งกลายเป็นพ้ืนที่ของ     
วัดพระศรีรัตนศาสนาดาราม (วัดพระแก้ว) ในปัจจุบัน 
    ยุครัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น แม้จะเกิดสงคราม
บ้าง (เช่น “สงครามเก้าทัพ” ในสมัยรัชกาลที่ 1) แต่ก็ไม่ถึงขนาดท่ีประชาชนต้องร้างรัฐนครเหมือนยุค
ก่อน ดังนั้น จึงท าให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นรูปเป็นร่างนับจากนั้นเป็นต้นมา ซึ่ง

                                                        

8
 จากข้อมูลอีกด้านหนึ่งกลับวิเคราะห์ว่า การให้เหตุผลส าเร็จโทษแก่พระเจ้าตากสินที่ว่ามีสติวิปลาสหรือวิกลจริตนั้น อาจเป็น

เหตุผลเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนขั้วอ านาจของการเมืองภายในกรุงธนบุรีตอนนั้น เพราะหลักฐานทั้งหลายที่กล่าวถึง
เร่ืองนี้ต่างมีจุดอ่อนเร่ืองความชัดเจนทั้งสิ้น  (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557: 115-117) 
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ภาพ 3.23 อาณาเขตพอสังเขปใน
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  

(ที่มา ธงชัย วินจิกูล, 2556: 134) 
  

 

การเปลี่ยนแปลงหรือ “การพัฒนา” ส าคัญในช่วงที่รัตนโกสินทร์หรือ “สยาม” ปกครองด้วยระบอบ
สมบูรณ์ณาญาสิทธิราชย์นั้น (ก่อน พ.ศ. 2475) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในช่วงต้นของสมัยรัตนโกสินทร์(ราวรัชกาล
ที่ 2 เป็นต้นมา) พระมหากษัตริย์มีพระบรมราโชบายสนับสนุนการค้ากับต่างประเทศ ท าให้มี
ชาวต่างชาติมากมายเดินทางเข้ามาท าการค้าขายในพระนคร เช่น แขก จีน ชาติตะวันตก อย่าง
อังกฤษและโปรตุเกส ที่เข้ามาขอแก้ไขระบบการค้าด้วย และโดยเฉพาะชาติตะวันตกนี้เองที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในสยามมากมาย ได้แก่ 

    4.1.1 การล่าอาณานิคมของ
มหาอ านาจตะวันตก “อังกฤษ” และ “ฝรั่งเศส” ก่อน
หน้ านี้ ประมาณช่ ว งรั ชกาลที่  1  – 3  ขอบ เขตของ
รัตนโกสินทร์เคยแผ่ไพศาลไปจนถึงฝั่งขวาของแม่น้ าโขง 
(สปป.ลาวในปัจจุบัน), แคว้นสิบสองปันนาในจีน, เมือง
มะริดและทวายในเมียนมาร์, เมืองพระตะบอง เสียมราฐ 
และศรีโสภณในกัมพูชน และพ้ืนที่รัฐไทรบุรี ปะลิส กลันตัน 
และตรังกานูในมาเลเซีย (ตามภาพ 3.20) แต่ยังไม่มี
พรมแดนที่ แน่ ชั ด  ต่ อมากระทั่ ง เ มื่ อ รั ช กาลที่  3 -5 
รัตนโกสินทร์ต้องพบกับการแทรกแซงทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของ 2 มหาอ านาจ ได้แก่  “อังกฤษ” และ 
“ฝรั่งเศส” มากขึ้น นับตั้งแต่การเข้ามาของคณะทูตอังกฤษ
น าโดย เฮนรี เบอร์นีย์ (Henry Burney) เมื่อ พ.ศ. 2368 
เพ่ือเจรจาการปักปันเขตแดนทางใต้และตะวันตก เนื่องจาก
ตอนนั้นอังกฤษได้มาเลเซียและเมียนมาร์เป็นอาณานิคม
แล้ว จนกระทั่งเกิดการเสียดินแดนส่วนในเวลาต่อมา ส่วน
ทางตะวันออกก็มีฝรั่งเศสที่พยายามจะกวาดอาณานิคมโดย
ไล่มาตั้งแต่เวียดนาม กัมพูชา และฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงด้วย
วิธีบีบบังคับต่างๆ หลายครั้ง ความขัดแย้งเรื่องดินแดน
ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ส าคัญก็คือ “วิกฤตการณ์ ร.ศ. 
112” (พ.ศ. 2436 ราวรัชกาลที่ 5) ที่ฝรั่งเศสบังคับให้
สยามถอนก าลังทหารออกจาก 25 กิโลเมตรจากเส้นเขต
แดนที่ฝรั่งเศสเสนอ พร้อมทั้งยึดจังหวัดจันทบุรีและตราดไว้
เป็นอาณานิคมถึง 11 ปี ก่อนสยามจะตกลงยกดินแดนให้ 
ผลก็คือ เกิดการแบ่งพรมแดนโดยใช้ข้อตกลงเป็นเขตแดน
ธรรมชาติ อันได้แก่ แนวสันปันน้ าและร่องน้ าลึกเป็นเกณฑ์ 
จนกระทั่งกลายมาเป็น “แผนที่ประเทศไทย” จนมาถึง
ปัจจุบันนี้ หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ “แผนที่” เป็นมรดก
ทางความคิดของการเข้ามาล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก 

ภาพ 3.24 กองทัพฝรั่งเศสยอมลดธงลง 
 โดยเชิญธงสยามขึ้นแทนที่ จ.จันทบุร ีหลัง

บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนดินแดนฝ่ังขวาของ
แม่น้ าโขง เมื่อป ีพ.ศ. 2446 

(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 436) 
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   4.1.2  การเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบรรดา
เจ้านายชั้นสูง ทั้งนี้เพราะบทเรียนจากการเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสและอังกฤษดังกล่าว บรรดา
เจ้านายชั้นสูงเริ่มตระหนักถึงกิจการต่างประเทศ โดยเฉพาะชาติมหาอ านาจ ในฐานะปัจจัยที่จะเสริม
ต่อความมั่นคงของสยามขณะนั้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) จึงได้เสด็จประพาสยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยทรงพระด าเนินไปยังประเทศต่างๆ 
ได้แก่ รัสเซีย เบลเยียม อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย-ฮังการี สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก 
ฮอลแลนด์ สเปน และโปรตุเกส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศมหาอ านาจตะวันตกเหล่านั้นยอมรับ
ในอ านาจอธิปไตยและรู้จักสยามดีขึ้น  ส าหรับฝรั่งเศสแล้ว รัชกาลที่ 5 ได้ใช้โอกาสนี้เพ่ือเจรจา    
ผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างกันเมื่อครั้งปักปันเขตแดน นอกจากนี้ยังได้
ทอดพระเนตรบริหารประเทศ การศึกษา การทหาร และการศาล ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศเหล่านั้น ซึ่งได้น ากลับมาปฏิรูปสยามอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ 
การส่งทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2462) ช่วยฝ่ายสัมพันธมิตร 
(น าโดยฝรั่งเศส อังกฤษ และรัสเซีย) ซึ่งพระองค์ทรงตระหนักดีว่าถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับประ เทศที่ชนะ
สงคราม ก็จะมีผลดีต่อสยามในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ เช่น ขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อครั้ง
อดีตที่ผ่านมา กองทัพทหารสยามจึงได้ร่วมเดินสวนสนามแสดงชัยชนะ ณ ประตูชัย กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ในปีนั้น และได้เป็นสมาชิกใน “องค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations)” ด้วย 
  4.2 ด้านการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย กระแสความทันสมัยที่มาพร้อมกับ
ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก ท าให้รัตนโกสินทร์หรือสยามไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างเป็นอาณาจักร
เอกเทศ และจ าเป็นจะต้องเร่งปฏิรูปบ้านเมืองเพ่ือให้เป็นไปตามทิศทางของโลกและมหาอ านาจ
เหล่านั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือลดค าครหาในเรื่องความไม่ศิวิไลซ์ ซึ่งชาติตะวันตกเหล่านั้นมักใช้เป็นข้ออ้างในการ
ล่าอาณานิคมและท าสนธิสัญญาเสียเปรียบ ซึ่งการปฏิรูปบ้านเมืองของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นที่ส าคัญ ได้แก่ 
   4.2.1  การปรับโครงสร้างชนชั้นทางสังคม ซึ่งในเนื้อหาของกระแสความ
ทันสมัยของตะวันตกนั้นได้กล่าวถึง “สิทธิ/เสรีภาพ” ของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
ทรงตระหนักถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสยาม
ในข้อนี้ เพ่ือให้ทัดเทียมอารยประเทศ จึงได้มีความ
พยายามยกเลิกระบบไพร่และทาสขึ้น โดยให้กระทบ
อย่างเป็นระบบ/ขั้นตอน ซึ่งเป็นไปอย่างประนีประนอม
ระหว่างฝ่ ายมูลนายและฝ่ ายไพร่ /ทาส ผ่ านการ
ประกาศใช้กฎหมายส าคัญ 4 ฉบับ ดังนี้ 
    • “พระราชบัญญัติพิกัด
เกษียณอายุลูกทาสลูกไทย” ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2417 
เพ่ือให้ลูกของทาสที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2411 (หรือปีที่
รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์) จะเป็นไทหรือเป็นอิสระเมื่อ
อายุครบ 21 ปี 

ภาพ 3.25 แรงงานไพร่ในสมัยรตันโกสินทร์ตอนต้น 
ก่อนการประกาศกฎหมายเลิกไพร่/ทาส  
(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 416) 
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    • “พระราชบัญญัติเกณฑ์จ้าง ร.ศ. 119” ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2443 
เพ่ือให้อิสระแก่ไพร่ในการเลือกท่ีอยู่อาศัย ซึ่งถ้าใครก็จะเกณฑ์ไพร่มารับจ้าง ก็ต้องว่าจ้างเอง 
    • “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124” ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2448 โดยให้
ลูกทาสทุกคนเป็นไท และทาสที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ย ให้ลดค่าตัวเป็นเดือนละ 4 บาท 
    • “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124” ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 
2448 โดยเปลี่ยนจากวิธีการเกณฑ์แรงงานไพร่ชายแบบเดิม เป็นการเข้ารับราชการทหารกองเกิน
จ านวน 2 ปีแทน ซึ่งจะกระท าโดยราชการ หากปลดประจ าการจะกลายเป็นกองหนุน 
   4.2.2  การปรับวัฒนธรรมการแต่งกายเยี่ยงสากล  เริ่มขึ้นตั้งแต่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ที่ทรงเปิดสัมพันธภาพทางการทูตกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าให้แก่ไขหนังสือสัญญาทาง
การค้าที่เป็นการผูกมัดเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง อย่างการยกเลิกภาษีปากเรือ  และที่ส าคัญทรงโปรดให้
น าธรรมเนียมการจับมือแบบชาติตะวันตกมาปรับใช้ส าหรับการเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2409 
ซึ่งก็ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีการยกเลิกประเพณีการหมอบคลานในการเข้าเฝ้า 
โดยโปรดเกล้าฯ ให้ยืนเฝ้าฯ ในท้องพระโรงแทน และที่ส าคัญได้โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสยามสวม
เสื้อเข้าเฝ้าตามแบบอารยธรรมตะวันตก (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 385) ก่อนที่จะแพร่หลายเข้ามาสู่
ในบรรดาสามัญชนชนชั้นอ่ืนๆ ทั้งนี้พระองค์ทรงตระหนักถึงผลดีในด้านสุขอนามัย ทั้งยังเป็นการ
ปกปิดส่วนสงวนตามคติของวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นจึงพบว่า หลังจากในยุครัชกาลที่ 4 เป็นต้นไป 
เจ้านายชั้นสูงมักจะแต่งกายโดยอิงธรรมเนียมตะวันตก ในขณะที่สามัญชนอ่ืนยังนุ่งห่มเสื้อผ้าแบบ
พ้ืนบ้าน (หรือเป็นเพียงสไบหรือโจงกระเบน) เนื่องจากช่างตัดเสื้อผ้าในยุคแรกต้องน าเข้าจากตะวันตก 
ก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้และสืบทอดอย่างกว้างขวางต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.26 การแต่งกายไปตลาดของผูห้ญิงสมยัก่อน 
 (ที่มา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่) 
  

ภาพ 3.27 การแต่งกายของหญิงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 383) 
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   4.2.3  การปฏิรูปและกระจายระบบการศึกษา ในสมัยก่อนสถาบันที่ท าหน้าที่
ด้านการถ่ายทอด “การศึกษา” จะเป็นอันเดียวกันกับสถาบันศาสนา นั่นก็คือ วัด ผู้ใดที่จะเรียน
หนังสือต้องไปเรียนที่วัดและก็ต้องท าการบวชเรียน ซึ่งนั่นเท่ากับว่า ผู้ชายเท่านั้นที่จะได้เรียนหนังสือ 
ผู้หญิงจะนิยมสอนให้เชี่ยวชาญงานในบ้านในเรือนโดยคนในครอบครัวมากกว่า ความเท่าเทียมในการ
ยอมรับบทบาททางเพศจึงไม่เท่ากันตาม ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาในรัตนโกสินทร์เริ่มต้น
จากการเข้ามาของมิชชันนารีและหมอสอนศาสนาอเมริกัน หรือ “หมอบรัดเลย์ (Bradley)” เมื่อราว
รัชกาลที่ 3 ได้น าเทคนิคการพิมพ์ตัวอักษรโดยพิมพ์ดีดเข้ามาเผยแพร่ ท าให้เกิดต าราแบบเรียน
ภาษาไทยขึ้น อันได้แก่ “จินดามณี” ซึ่งเป็นบทประพันธ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจัดท าเป็นหนังสือ
แบบเรียนเล่มแรก ทั้งนี้ยังมี “หนังสือประถม ก กา” ว่าด้วยการใช้และสะกดตัวอักษรไทย  
นอกจากนี้ บทบาทของหมอสอนศาสนาต่างชาติยังท าให้เกิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของไทย คือ 
“โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” โดยเปิดสอนเป็นโรงเรียนชายล้วนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ชาติตะวันตกมีบทบาทส าคัญที่ท าให้การศึกษาไทยถูกวางระบบและมาตรฐาน
สมัยใหม่มากขึ้น 
           ส่วนในระดับอุดมศึกษานั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนส้าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการส้าหรับพลเรือน” 
ในปี พ.ศ. 2442 เพ่ือฝึกหัดนักเรียนส าหรับรับราชการในกระทรวงมหาดไทย แต่ต่อมาได้ยกฐานะขึ้น
เป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย โดยใช้พระนามของพระองค์  
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการขยายการศึกษาขั้นสูงให้กับผู้ที่ประสงค์จะเรียนได้ทั่วถึงกัน  แต่ในยุคแรกๆ ผู้ที่จะ
เข้าถึงการศึกษาระดับนี้ได้ก็ยังอยู่ในบรรดาข้าราชการและข้าราชบริพารชั้นสูงเท่านั้น 

   4.2.4  การปรับปรุงการแพทย์และสาธารณสุขสมัยใหม่ ก่อนหน้านี้การแพทย์
ในสยามยังเป็นการแพทย์แผนโบราณ ต ารับยาส่วนใหญ่ใช้วิธีการสั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังที่มี
การจารึกไว้บนแผ่นศิลาตามเสาและผนังรายรอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพ) จนได้มีการจัด
วัดนี้ให้เป็น “วิทยาลัยการแพทย์แห่งแรกของไทย” แต่อย่างไรกต็าม การแพทย์แผนโบราณในสมัยนั้น
ยังไม่อาจเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรค (โรคห่า) และไข้ทรพิษ (โรคฝีดาษ) ได้ ซึ่งใน
สมัยรัชกาลที่ 3 พบผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคทั้ง
สามัญชนและเจ้านายชั้นสูงรวมกันกว่า 30,000 
คน (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 345) จึงมีการ
น าเอาการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาใช้ ผ่านหมอสอน
ศาสนาอย่าง “หมอบรัดเลย์” ที่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การปลูกฝีเพ่ือป้องกันไข้ทรพิษ และการฉีดวัคซีน
ป้องกันอหิวาตกโรค จึงท าให้ยับยั้งการระบาด
ของทั้งสองโรคได้ หลังจากนั้นในรัชกาลที่ 5 จึงได้
มีการกระจายการแพทย์สมัยใหม่เพ่ือให้เข้าถึง
การดูแลสุขอนามัยของคนรอบนอกพระนครอ่ืนๆ 
วิธีการจัดการนั้นคือ การโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง 
“สุขาภิบาล” ขึ้นในส่วนท้องถิ่น โดยสุขาภิบาล

ภาพ 3.28 ศพผู้เสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคที่รอการฌาปนกิจ 
ณ วัดสระเกศ(ภูเขาทอง) ถูกล้อมด้วยฝูงนกแร้ง  

(ที่มา เอนก นาวกิมูล, 2546: 50) 
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แห่งแรกของไทยคือ “สุขาภิบาลท่าฉลอม” อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรูปแบบ
การจัดตั้งสุขาภิบาลนี้ ต่อมาได้พัฒนากลายเป็น “เทศบาล” ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ยังได้มีการสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย นั่นคือ “โรงพยาบาลศิริราช” ใน พ.ศ. 2431 
และมีการตั้งโรงเรียนแพทย์ ในปี พ.ศ. 2433 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพของการแพทย์และการศึกษาด้านการแพทย์ให้
ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว 

  4.3  ด้านการเมืองการปกครอง ถือเป็นอีกด้านส าคัญของการพัฒนาที่สืบเนื่องจาก
การปฏิรูปบ้านเมืองสู่ความทันสมัย พร้อมๆ กับอิทธิพลของกระแสอุดมการณ์การเมืองระดับโลกที่เข้า
สู่สยามพร้อมกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองที่
ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ (ก่อน พ.ศ. 2475) มีดังนี้ 

   4.3.1  การปฏิรูปการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ตามพระราชด าริของสมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เพ่ือเป็นการ
รวมศูนย์ อ านาจ เข้ าสู่ ส่ วนกลาง  เ พ่ือ
จุดประสงค์ในการลดอ านาจของเจ้าเมืองใน
แว่นแคว้น/หั ว เมืองต่ างๆ โดยการส่ ง
ข้าราชการจากส่วนกลางไปปกครองแทน 
เป็นรูปแบบการปกครองที่ดัดแปลงมาจาก
การปกครองแบบ  “รั ฐ ร ว ม  ( United 
state)” ของเจ้าอาณานิคมอังกฤษที่ ใช้
เมียนมาร์และรัฐมลายูเมื่อครั้งเป็นเมืองขึ้น 
โดยในแต่ละมณฑลจะประกอบไปด้วย เมือง 
(ต่อมาเปลี่ยนเป็นจังหวัด ในรัชกาลที่ 6), 
อ าเภอ, ต าบล, หมู่บ้าน ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 
21 มณฑล (นันทนา กปิลกาญจน์, 2538 : 
43-47) ก่อนที่จะถูกปักปันเขตแดนและยุบ
ลงเหลือเป็นเพียงแค่จังหวัดใน ปี  พ.ศ. 

2476 อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนี้ได้ท าให้แต่ละภูมิภาคเกิดการ
เคลื่อนไหวในลักษณะ “กบฏ” ขึ้น เพราะต้องการต่อต้านอ านาจที่ไม่ชอบธรรมจากรัฐส่วนกลางที่
กระท าต่อคนท้องถิ่นอย่างกดขี่ เช่น การเก็บภาษีที่สูง การลดสิทธิของเจ้านายชั้นสูงและกลุ่มอ านาจ
เดิม ซึ่งกลุ่มกบฏที่ส าคัญก็คือ กบฏพญาผาบ(พระยาปราบ)เมืองเชียงใหม่ กบฏเงี้ยวเมืองแพร่ กบฏผี
บุญในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กบฏเจ้าแขกเจ็ดหัวเมืองในภาคใต้ เป็นต้น 

 
 
 

ภาพ 3.29 มณฑลต่างๆ ในสยามช่วงการปกครองแบบ 
มณฑลเทศาภิบาล (รัชกาลที่ 5) (ที่มา ผู้เขียน) 
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   4.3.2  การจ าลองเมือง “ดุสิตธานี” จัดตั้งใน ปี พ.ศ. 2461 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพ่ือต้องการทดลองและศึกษาหาความ  
เป็นไปได้ของการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยจัดเป็นเมืองเล็กๆ ขนาด 1 ใน 20 เท่าของสัดส่วน
จริงในเขตบริเวณวังพญาไท ประกอบไปด้วยบ้านเล็กๆ ถนนย่อส่วน บ้านของข้าราชการ และมีการ
จัดตั้งพรรคการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงในเรื่องนี้ของบรรดานักประวัติศาสตร์ว่า “ดุสิต
ธานี” น่าจะเป็นเพียง “ของเล่น/ตุ๊กตา” หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนมากกว่าที่จะวางรากฐานหรือหา
ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ เ พ่ื อ ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะบ อ บ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะรัชกาลที่ 6 ไม่ทรงเห็น
ด้วยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ขณะนั้น ที่ต้องการเปลี่ยนให้พระราชอ านาจของ
สถาบันกษัตริย์ไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบกับมี
การกวาดล้าง “กบฏ ร.ศ. 130” เมื่อ พ.ศ. 2454 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราช
วินิจฉัยว่า ระบอบประชาธิปไตยอาจจะเป็นคุณ
ส าหรับยุโรป แต่อาจเป็นโทษส าหรับประเทศไทย
ได้ (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 451) 
   4.3.3  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เนื่องจากแนวความคิดเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากบรรดากลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะใน
บรรดานักเรียนและนักการศึกษาท่ีได้มีโอกาสไปศึกษายังต่างแดน ซึ่งเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และที่
ส าคัญบรรดากลุ่มข้าราชการเองก็ดูเหมือนว่าแนวความคิดนี้ก็ได้เผยแพร่เข้าไปอยู่ไม่น้อย แม้ “กบฏ 
ร.ศ. 130” จะไม่ประสบความส าเร็จ แต่เจตนารมณ์ของการอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตย
เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ ก็ เกิดขึ้นเป็นกระแสอยู่ ไม่น้อยในสยาม จนกระทั่ งในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  7) ได้เกิดการจัดตั้งกลุ่ม “คณะราษฎร” ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ได้ท าการปฏิวัติจนส าเร็จเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยท าการวางแผน
แบบลับมาก่อนหน้านี้ เป็นอย่างดี เป็นผลให้สยามได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) โดยที่อ านาจการปกครองจะเปลี่ยนมือมาเป็นของ “ประชาชน” แทน ในขณะที่
พระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใน “รัฐธรรมนูญ (Constitution)” ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.30 เมืองจ าลองดุสติธานี 

 (ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 452) 
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สรุป 
 
 “ประวัติศาสตร์” คือ การศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต โดยอาศัยการตีความจาก
หลักฐานประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างเป็นชุดค าอธิบายหรือข้อเท็จจริงขึ้นมา ดังนั้น อีกด้านหนึ่ง 
“ประวัติศาสตร์” ก็มีลักษณะเป็นงานเขียน ซึ่งหากมีหลักฐานใหม่หรือมองต่างฐานความคิด ก็ย่อม
น ามาสู่การวิพากษ์และข้อมูลใหม่ได้ 
 การศึกษา “ประวัติศาสตร์ไทย” จะใช้เกณฑ์ช่วงเวลาที่มนุษย์มีการประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พบว่า มีแว่นแคว้นน้อยใหญ่ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ มาก่อน ซึ่งแต่ละ
อาณาจักรก็มีร่องรอยความรุ่งเรืองท่ีสะท้อนผ่านหลักฐานผลผลิตของ “การพัฒนา” ที่ยังคงหลงเหลือ
ให้ได้ศึกษากันในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับว่า เนื้อหา “ประวัติศาสตร์ไทย” นั้นมีหลายชุด ไม่ใช่แค่เนื้อหา 
“ประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลัก” เท่านั้น 
 เมื่อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลัก” ในมิติของการพัฒนา จะพบว่า แม้จะเป็นยุคที่
ข้อมูลจะชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กลับมีการถกเถียงกันในบางชุดข้อมูล ทั้งนี้เพราะผลกระทบ
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเพ่ือการเรียนรู้อดีตเท่านั้น แต่ประวัติศาสตร์ยังถูกใช้เพ่ือเป็น
เครื่องมือควบคุมส านึกของพลเมือง และส่งผลต่อการสร้างมโนทัศน์(ที่ผิดพลาด)ของคนในปัจจุบันได้ 
ดังนั้น วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดี ต้องควบคู่กับการมองที่สัมพันธ์กับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เพ่ือการทบทวนและน าไปสู่การสร้างสรรค์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 
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ค าถามท้ายบท 
  
1. จงสรุปข้อแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระหว่าง “หลักฐานชั้นต้น (Primary 

source)” กับ “หลักฐานชั้นรอง (Secondary source)” ? 
2. จากข้อความที่ว่า “ประวัติศาสตร์ไทยมีเนื้อหาที่ผูกติดกับชนชั้นน า” นักศึกษามีความเข้าใจต่อ

ประโยคดังกล่าวอย่างไร? จงแสดงความคิดเห็น 
3. ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เพ่ือ “การพัฒนาสังคม” มีอะไรบ้าง? จงอธิบายสรุปมา

เป็นข้อๆ 
4. จงยกตัวอย่าง “อาณาจักร/แว่นแคว้นโบราณ” ในภูมิภาคต่างๆ ของไทยมาภาคละ 1 อาณาจักร/

แว่นแคว้น พร้อมกับอธิบายข้อมูลส าคัญของอาณาจักร/แว่นแคว้นนั้น? 
5. จงยกตัวอย่าง “การพัฒนา” หรือการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย ที่ส่งผลต่อสังคมไทยปัจจุบันมา 1 

กรณี/ตัวอย่าง พร้อมกับอธิบายรายละเอียด ? 
6. จงยกตัวอย่าง “การพัฒนา” หรือการเปลี่ยนแปลงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ส่งผลต่อสังคมไทย

ปัจจุบันมา 1 กรณี/ตัวอย่าง พร้อมกับอธิบายรายละเอียด ? 
7. จงยกตัวอย่าง “การพัฒนา” หรือการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัตนโกสินทร์(ตอนต้น) ที่ส่งผลต่อ

สังคมไทยปัจจุบันมา 1 กรณี/ตัวอย่าง พร้อมกับอธิบายรายละเอียด ? 
8.  จากการศึกษายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ อันได้แก่ ยุคสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ให้นักศึกษายกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างเนื้อหา “ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยกระแสหลัก” โดยใช้ข้อมูลของ “ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์” มา 1 ตัวอย่าง/กรณี พร้อมกับ
อธิบายเปรียบเทียบให้ระเอียด? 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย I :  
ก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2475 – 2504) 
 

แนวคิด 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการพัฒนา
สังคมไทย เพราะประชาชนได้กลายมาเป็นเจ้าของอ านาจ และสามารถบริหารจัดการประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์สุขของประชาชนเอง ตามระบอบที่สากลยอมรับ แต่อย่างไรก็ตาม หนทางของ
ประชาธิปไตยในไทยกลับไม่ได้ราบรื่น เพราะบ่อยครั้งที่มักประสบปัญหาและอุปสรรค ทั้งจากระบอบ
เก่าที่ขัดแย้ง และการใช้กลไกนอกเหนือกฎหมายในการแสวงหาประโยชน์ของผู้มีอ านาจ แทนที่คน
หมู่มากจะได้ประโยชน์ ก็กลับกลายเป็นความไม่ทั่วถึงและความไม่เท่าเทียมของอ านาจ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นปัญหาในเชิงระบอบการเมืองไทยแล้ว ก็ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาสังคมไทยที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอีกด้วย 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย I : ก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2475 – 2504) 
 1. พ้ืนฐานปรัชญาว่าด้วย “ประชาธิปไตย” กับการพัฒนาในไทย 

 2. สถานะ “รัฐไทย” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย 

 3. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของประชาธิปไตยท่ีมีต่อสังคมไทยได้ 
2. ยกตัวอย่างผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่มีต่อการพัฒนาไทยได้อย่าง

น้อย 1 ตัวอย่าง 
3. วิเคราะห์ “นโยบายรัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีผลสืบเนื่องต่อการด าเนิน

ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
4. วิเคราะห์วิธีคิดของสังคมไทยที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้อย่างน้อย 

1 ตัวอย่าง/วิธีคิด 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยายและอภิปรายซักถาม 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายและถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 
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3. มอบหมายให้ไปศึกษาจากวีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 และวีดิทัศน์การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การพัฒนาไทยสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

 4. บรรยายสรุป 

 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 

2. Microsoft PowerPoint บทที่ 4 “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย I : 
ก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2475 – 2504) 

3. วีดิทัศน์สารคดีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

4. วีดิทัศน์การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การพัฒนาไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังการบรรยาย 

 2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน 

 3. สาระจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาขณะท าการอภิปรายและถกเถียงในประเด็นที่ก าหนด 

 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 



บทท่ี 4 
“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธปิไตย I :  

ก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2475 – 2504) 
 

 นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็ได้มีการสถาปนา 
“ประชาธิปไตย” ขึ้นเป็นระบอบการปกครองกลางของประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน สังคมไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
เท่านั้น แต่ยังท าให้โฉมหน้าเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม วิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมของประชาชนไทย
เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลด้วยเช่นกัน ซึ่งตลอดเวลาเกือบ 90 ปีที่ผ่านมา “ประชาธิปไตย” ก็ได้ด าเนิน
อยู่คู่สังคมไทยมาเรื่อยๆ ด้วยสถานะและความหวังที่ว่า จะเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือความก้าวหน้าและ
ความเจริญของชาติ แม้หลายครั้งจะรู้สึกว่าไม่ราบรื่นเท่าใดนัก 
 ในบทที่ 4 จะเป็นการกล่าวถึง “การพัฒนา” ของไทยในช่วงเริ่มต้นระบอบใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งถึงก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  พ.ศ. 2504 ซึ่ งบริบทของ “การพัฒนา” ที่ส าคัญในยุคนี้ก็คือการเร่งวางรากฐาน 
“ประชาธิปไตย”  และความก้าวหน้าของประเทศให้ทันสมัยตามวิถีทางสากลนิยม ซึ่งความน่าสนใจ
ของยุคนี้ก็คือทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนไป โดยการเริ่มให้ความสนใจกับ “ประชาชน” ในฐานะ
ศูนย์กลางอ านาจประเทศ จนก่อให้ความเปลี่ยนแปลงมากมายและบางสิ่งก็ยังส่งผลต่อเนื่องมาสู่สภาพ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 
 

พื้นฐานปรัชญาว่าด้วย “ประชาธิปไตย” กับการพัฒนาในไทย 
  
 1.  หลักการพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบ          
การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 
703) ซึ่งในแง่ทางรัฐศาสตร์ นักทฤษฎีการเมืองได้มีการเสนอรูปแบบของประชาธิปไตยอีกเป็นจ านวน
มาก ซึ่งแบ่งตามความคิดเห็น ตามสภาพเศรษฐกิจ และตามสภาพสังคมท่ีปกครองที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ประชาธิปไตยแบบทางตรง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารื อ และ
ประชาธิปไตยพ้ืนฐาน (รัฐสยาม (นามแฝง), 2556: 320-322) 
  แนวคิดประชาธิปไตยเริ่มก่อก าเนิดขึ้นในยุคกรีกโบราณตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนที่  
จะถูกยอมรับในฐานะ “ระบอบการปกครองสุดท้าย” ที่ได้รับการแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก 
“ประชาธิปไตย” มีรากศัพท์จากภาษากรีกที่ว่า “เดโมคราเตีย (Demokratia)” โดยเกิดจากการผสม
ระหว่าง “เดมอส (Demos)” ที่แปลว่า “ประชาชน” กับ “เครตอส (Kratos)” ที่แปลว่า          
“การปกครอง” (Williams, 1983: 93) ซึ่งนักปรัชญาการเมืองต่างชี้ให้เห็นว่าเป็น “การปกครองที่ดี
ที่สุด” โดยเป็นการปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์ ระบอบ “ประชาธิปไตย” 
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เชื่อว่า สมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือพัฒนาตนเองโดยส่วนรวม นอกจากนี้ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาสหรือ
ให้เสรีภาพกับประชาชนภายใต้กฎระเบียบของสังคมท่ีตกลงกันไว้ 
  แม้ประชาธิปไตยจะดูเป็นเรื่องในทางการเมืองการปกครอง หากแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยง
ต่อ “การพัฒนา” ด้วย ส าหรับในมิติของ “การพัฒนา” นั้น ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ให้
ความส าคัญกับ “ประชาชน” ในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยเป็นระบอบที่ เปิดโอกาส    
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมตนเอง หรือเป็นระบอบที่ส่งเสริม
บทบาทของประชาชน ดังเช่นสุนทรพจน์ ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอร์น 
ที่ว่า “ประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” (Copeland 
and Lamm (eds.), 1985: 315) 
  ตามหลักการของ “ทฤษฎีสัญญาประชาคม” ได้อธิบายอ้างไว้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมา
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพโดยธรรมชาติ ที่พวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะคิดและกระท าการใดๆ ก็ได้ แต่
เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม พวกเขาจ าเป็นต้องสละสิทธิและอ านาจบางประการ โดยก าหนดขึ้น
เป็นกติกาและผู้ปกครอง เพื่อให้กลายเป็นบรรทัดที่กลับลงมาควบคุมสังคมมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตไปด้วย
ความเรียบร้อย “รัฐบาล” หรือ “ผู้น า” ในระบอบประชาธิปไตยก็คือตัวแทนของอ านาจประชาชน   
ที่เป็นผู้ควบคุมความเรียบร้อยของสังคม หน้าที่ของรัฐจึงต้องรับผิดชอบให้ประชาชนภายใต้การดูแล
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน และต้องไม่ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เพราะอ านาจที่แท้จริงถูกก าหนดโดย
ประชาชน (ระพีพรรณ ค าหอม, 2554: 1) ตัวอย่างการมอบอ านาจของประชาชนก็อย่างเช่น การ
เลือกตั้งผู้แทน หรือการจ่ายภาษีเพ่ือให้รัฐน าไปบริหารประเทศ ซึ่งนั่นก็สอดคล้องกับหลักการตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่เน้นข้อตกลงจากเสียงส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ “ประชาธิปไตย” จึงน่าจะเป็น
ระบอบที่เหมาะสมกับมนุษย์มากที่สุด 
  หลักการส าคัญของ “ประชาธิปไตย” มีอยู่อย่างกว้างขวางตามการตีความของแต่ละ
ส านักความคิด แต่ก็มีหลักการแกนกลางร่วมกัน ดังนี้ (อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์, 2557: 8-9) 
   (1) การยึดหลักเหตุผล “ประชาธิปไตย” ถือหลักการที่ว่า ประชาชนทุกคนในรัฐ
เป็นเจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน ย่อมมีสิทธิที่แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล หรือ
การตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมได้เท่ากัน ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ความคิดเห็นของ  
พวกเขาก็เป็นสิ่งที่ควรรับฟัง การกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัดแย้งหรือขัดขวาง แต่ถือเป็นการ
แสวงหาเหตุผลข้อเท็จจริง สรุปเป็นหลักการที่น าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นได้โดยเสรี 
   (2) การเน้นความส าคัญของปัจเจกบุคคล โดยปัจเจกบุคคลเป็นผู้ที่มีความส าคัญ
ที่สุด ปัจเจกบุคคลเป็นผู้สร้างสังคม สร้างสถาบันทางสังคม รวมกันเข้าเป็นรัฐ เป็นประเทศ ปัจเจก
บุคคลจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทั้งทางสังคม การเมือง การศึกษา 
เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี เพราะถ้ารัฐใดประชาชนแต่ละคนเป็นคนมีคุณภาพ ก็จะท า
ให้รัฐหรือประเทศนั้นเจริญก้าวหน้าได้ 
   (3) การถือรัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน รัฐบาลเป็นเครื่องมือของประชาชนใน
การท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกันของประชาชน คอยอ านวยความสะดวก ประสาน
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ผลประโยชน์ แก้ไขข้ออุปสรรคต่างๆ ให้กับสังคม เป็นผู้รับใช้ประชาชน รัฐเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และด าเนิน
ต่อไปเพื่อประชาชน ไม่ใช่ประชาชนเป็นอยู่เพ่ือรับ เพราะรัฐเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้สร้าง
รัฐ รัฐจึงเป็นผลผลิตของประชาชน หน้าที่ของรัฐเพียงรักษากฎหมาย ให้ความยุติธรรม รักษาความ
สงบเรียบร้อย ป้องกันรักษาอ านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอก 
   (4) การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่ “ประชาธิปไตย” สนับสนุนให้ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สามารถเลือกด ารงชีวิตตาม
ความสมัครใจ รัฐจะบีบบังคับให้ประชาชนกระท าหรือห้ามไม่ให้กระท านอกเหนือหลักแห่งนิติธรรม
ไม่ได้ 
   (5) การยึดถือกฎเหนือกฎ หลักการดังกล่าว ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย ทั้งทางอ านาจการบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ใช้อ านาจเหล่านี้เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชน หากผู้รับมอบอ านาจไปท าหน้าที่แทนทั้งฝ่ายรัฐบาล สภานิติบังคับบัญชา 
หรือตุลาการ ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนก็มีอ านาจที่จะ
เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ โดยการใช้อ านาจอธิปไตยผ่าน “การเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่  
สภานิติบัญญัติให้หรือยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได ้
   (6) เน้นความส าคัญของวิธีการ “ประชาธิปไตย” ให้ความส าคัญของวิธีการใน
การได้มาซึ่งอ านาจ การแสวงหาอ านาจ การใช้อ านาจ การเปลี่ยนแปลงอ านาจ โดยวิธีการตัดสินด้วย
เสียงข้างมาก เป็นวิธีการบรรลุเป้าหมายโดยสันติวิธี เป็นความต้องการของเจ้าของอ านาจอธิปไตย คือ 
“ประชาชน” ซึ่งวิธีนี้ไม่มีในการปกครองแบบอ่ืน 
   (7) การถือความเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักในมนุษยสัมพันธ์ “ประชาธิปไตย” มี
หลักการว่า ทุกคนในรัฐเป็นเจ้าของรัฐร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิผูกขาดในความเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยคนเดียว ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับใน “สัญญาประชาคม” ที่ใช้เพ่ืออยู่ร่วมกัน คือ หลักนิติรัฐ 
กฎเกณฑ์ที่ตกลงในการอยู่ร่วมกันนี้ เป็นหลักของมนุษยสัมพันธ์ของประชาชนทุกคน ถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในวิถีชีวิต ในความมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ซึ่งเป็นการยอมรับของทุกคน เพ่ือความ
ผาสุกในการอยู่ร่วมกัน 
   (8) การถือความเท่าเทียมขั้นมูลฐานของมนุษย์ “ประชาธิปไตย” ถือว่า ทุกคน
ภายในรัฐมีสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็นเจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการ
ปกป้องชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคในการใช้อ านาจอธิปไตยเท่าเทียมกัน คือ 
“1 คน เท่ากับ 1 เสียง” ไม่มีใครจะมีสิทธิเหนือกว่าใคร ไม่ว่าจะร่ ารวบหรือยากจน มีการศึกษาสูง ต่ า 
หรือสถานภาพทางสังคมเป็นอย่างไร 
  ดังนั้นจะเห็นว่า “ประชาธิปไตย” เมื่อเป็นเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม
ของมนุษย์ ค าว่า “ประชาธิปไตย” จึงมีความหมายครอบคลุมแทบทุกมิติของชีวิตคนสังคม ไม่ใช่แค่
เรื่องอุดมการณ์การเมืองการปกครองดังที่เข้าใจเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว แต่ “ประชาธิปไตย” ยังสามารถ
ใช้เป็นกรอบหรือวิถีการด าเนินชีวิตได้ โดยน าหลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ให้อยู่ในวัตรปฏิบัติพ้ืนฐาน
ของคน หรือเป็นไปในลักษณะ “ประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน” ซึ่งแนวทางส าคัญของ 
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“ประชาธิปไตย” ที่สมควรจะต้องน ามาปรับใช้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติเรียบร้อย สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
   (1) การยึดมติจากเสียงส่วนมาก และเคารพ/ให้เกียรติเสียงส่วนน้อย แม้สังคม
ประชาธิปไตยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี แต่อย่างไรเสียการตัดสินใจใน
กิจการส่วนรวมใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องมีฉันทามติเพ่ือเป็นข้อตกลงหรือให้กิจกรรมนั้นด าเนินต่อไปได้ ซึ่ง
มติกลางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับไปในทางเดียวกันที่เป็น “เสียงส่วนมาก” ทั้งยังต้องอยู่ใน
บรรยากาศที่เปิดกว้างและไม่ถูกแทรกแซงใดๆ ตัวอย่างเช่น การออกเสียงเลื อกตั้งต่างๆ ที่เป็น
ผลประโยชน์กับคนจ านวนมาก การสรุปมติในที่ประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะยึดเสียงส่วนใหญ่ 
แต่ “เสียงส่วนน้อย” ที่แสดงออกมาก็ต้องมีที่ยืนในสังคม คนที่เป็นเจ้าของเสียงส่วนน้อยก็ต้อง
ปลอดภัย ไม่ถูกรุกราน ตัวอย่างเช่น การลงมติในที่ประชุมเพ่ือเลื อกหัวหน้าห้อง แม้จะยอมรับ
ต าแหน่งหัวหน้าจากเสียงส่วนใหญ่ที่เลือก แต่เสียงส่วนน้อยต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ถูกมองว่า
เสียงส่วนน้อยคือกลุ่มชายขอบด้วย 
   (2) เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย อันที่จริง “ความหลากหลาย” 
เป็นเรื่องปกติในสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะที่ไหน ทั้งเรื่องเชื้อชาติ วัฒนธรรม รวมถึงโลกทัศน์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับการหล่อหลอมในแต่ละบริบทสังคมที่แตกต่างกัน และด้วยเหตุที่ว่า “ประชาธิปไตย” คือการเปิด
กว้างและยอมรับเรื่องความหลากหลายเหล่านี้ ดังนั้น ในสังคม “ประชาธิปไตย” จึงไม่มองคนที่ต่าง
จากคนอ่ืนเป็นศัตรู แม้ความแตกต่างโดยเฉพาะในเรื่องความคิดเห็น จะน ามาสู่ความขัดแย้ง แต่สังคม 
“ประชาธิปไตย” กลับต้องการให้เกิดความขัดแย้งเพ่ือแปรเปลี่ยนไปสู่พลังในเชิงสร้างสรรค์ เพราะถ้า
ไม่เกิดความขัดแย้ง ก็ไม่เกิด “การพัฒนา” อย่างไรก็ตาม การจัดการความขัดแย้งต้องอยู่ในลักษณะที่
ไม่ใช้ความรุนแรงเข้าตัดสินความแตกต่าง แต่ควรเป็นการแลกเปลี่ยน ผสมผสาน หรือต่อยอดระหว่าง
กัน เพราะถ้าหากใช้ความรุนแรงเข้าตัดสินก็จะเกิดปัญหาที่ไม่รู้จบ ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยในช่วงทศวรรษ 2550 ที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างใช้ก าลังและ
อารมณ์เข้าห้ าหั่นกัน ผลก็คือความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งๆ ที่ทางออกควรจะเป็นการผสาน
จุดร่วมและผลประโยชน์ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนและรับฟังกันด้วยเหตุด้วยผลภายใต้กรอบกติกาที่
ตกลงกันไว้ ซึ่งถ้าหากเราเคารพความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลายเช่นนี้ เราอาจได้แนวทาง
การเมืองและการพัฒนาใหม่ก็เป็นได ้
  (3) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้ “ประชาธิปไตย” จะสนใจความแตกต่าง
เพ่ือให้เกิดการเคารพและยอมรับกัน แต่ “ประชาธิปไตย” ก็สนใจความเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่อง
ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของมนุษย์ ในสั งคมประชาธิปไตย คนทุกคนจะมี “สิทธิมนุษยชน 
(Human right)” เหมือนกันหมด โดยคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิภายใต้หลักบังคับของกฎหมาย 
เช่น สิทธิพ้ืนฐานในชีวิต (ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่) สิทธิส่วนบุคคล (เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในที่
อยู่อาศัย) สิทธิในความเป็นพลเมือง (เช่น สิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสิทธิในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม) เป็นต้น (ระพีพรรณ ค าหอม, 2554: 84) ด้วยเหตุนี้ ในสังคม “ประชาธิปไตย” เรา
ต้องมอง “คน” ให้เท่ากับ “คน” และต้องมีความเท่าเทียมกัน ค่าของคนวัดกันที่ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ไม่ได้วัดกันที่เงื่อนไของค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ฐานะ เงินทอง รูปร่างหน้าตา อาชีพ ชนชั้น 
เพศสภาพ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น คนจนต้องมีสิทธิ์เท่ากับคนรวย เมื่อมีบุคคลกระท าความผิดกฎหมาย ก็
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ต้องไปรับการปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันหมด ไม่ใช่ปล่อยให้คนบางกลุ่มเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือใช้
อ านาจเงินเข้าแทรกแซง 
 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยในไทย 
  ระบอบ “ประชาธิปไตย” ถูกออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตมนุษย์หลังยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม กล่าวคือ “ประชาธิปไตย” จะพัฒนาและเติบโตได้ จ าเป็นต้องควบคู่กับการบริการ
ราชการสมัยใหม่ (Bureaucracy) ซึ่งเป็นการบริหารประโยชน์ “ส่วนรวม” ที่ไม่เข้าใครออกใคร ไม่
เล่นพรรคเล่นพวก ไม่ยึดระบบอุปถัมภ์ ยึดหลักการปฏิบัติตามเกณฑ์ตายตัวเ พ่ือผลในเชิง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) บนหลักการของ “เหตุผล” และความสามารถ (Merit system)    
(จามะรี  เชียงทอง, 2549: 51) มากกว่าที่จะเน้นเรื่องอ านาจบารมีหรือจารีตประเพณี ซึ่งระบอบที่อยู่
ตรงกันข้ามกับ “ประชาธิปไตย” ในปัจจุบันก็คือแนวคิดคอมมิวนิสต์(ที่เน้นบทบาทของรัฐมากกว่า
ประชาชน) แนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์(เน้นอ านาจกลางอยู่ที่กษัตริย์) และแนวคิดในรัฐบาล
อิสลามของบางประเทศ (รัฐสยาม (นามแฝง), 2556: 340) 
  เมื่อพิจารณาในกรณีของประเทศไทย จะพบว่าแม้ประเทศไทยจะมีการสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 มาจนถึงปัจจุบัน แต่กลับพบปัญหามาโดยตลอด เป็นต้นว่า 
ในช่วงเวลาเกือบ 90 ปีมานี้ มีการท ารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาล(ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือรั ฐธรรมนูญ)
ถึง 13 ครั้ง มีการก่อกบฏขึ้นอีก 11 ครั้ง (ชาดา นนทวัฒน์, 2557 : 10-12) ซึ่งเป็นประเทศที่มีการท า
รัฐประหารมากที่สุดติดอันดับต้นๆ ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังมีการ
เปลี่ยนรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมาแล้ว 20 ฉบับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
แล้ว (เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลีใต้ ฯลฯ) จะไม่มีการท ารัฐประหารและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ
บ่อยเหมือนไทยเช่นนี้ หากเมื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง ประเทศเหล่านั้นจะใช้กระบวนการทาง
กฎหมายมากกว่า เช่น การเปลี่ยนรัฐบาลจะรอให้รัฐบาลครบวาระแล้วให้เลือกตั้งใหม่ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามความยินยอมของรัฐสภาและประชาชน และจะแก้ไขเฉพาะบางมาตราที่เห็น
ว่าไม่สอดคล้องตามยุคสมัยเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการฉีกทิ้งแล้วร่างขึ้นด้ วยขั้วอ านาจใหม่เหมือนกับ
ประเทศไทย 
  ตามทัศนะของนักวิชาการกลุ่มเสรีนิยมใหม่ มองว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการ
พัฒนาชาติในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การอนุญาตให้เกิดระบบอุปถัมภ์และ “อ านาจพิเศษ” 
โดยเฉพาะในบรรดาชั้นน า ทหาร และข้าราชการระดับสูง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการวิ่งเต้นและการให้
สินบนระหว่างกัน ท าให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือคอรัปชั่น สุดท้ายจะท าให้การ
บริหารขาดประสิทธิภาพและเกิดความล้มเหลว (จามะรี เชียงทอง, 2549 : 65-66) โดยส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นกับบรรดาประเทศโลกที่สามที่ไม่เคยมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาก่อนหน้านี้ 
และเม่ือกลับมาพิจารณาในกรณีของไทยก็จะพบว่า เกิดปัญหาของการมี “อ านาจพิเศษ” ที่แทรกแซง
กระบวนการประชาธิปไตยเหล่านี้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากระบอบเดิมของไทย เป็นระบอบที่อยู่ตรง
ข้ามกับวิธีคิดแบบประชาธิปไตย เมื่อท าการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยโดยทันที จึงท าให้ประชาธิปไตย
ที่เป็นอยู่ไปสวมทับระบอบเดิม ประชาธิปไตยจึง “บิดเบี้ยว” ไปจากอุดมการณ์หรือเป้าหมายที่ควรจะ
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เป็น หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ เป็น “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ที่ถูกด าเนินการด้วยกลุ่มอ านาจ/
ชนชั้นน า มากกว่าที่จะเป็น “ประชาชน” 
  ดังนั้น ลักษณะของประชาธิปไตยท่ี “บิดเบี้ยว” ไปจากเป้าหมาย หรือ “ประชาธิปไตย
แบบไทยๆ” จึงมีลักษณะที่ประกอบไปด้วย 
   (1) เป็นประชาธิปไตยที่ “รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง” โดยการกระจุก
อ านาจไว้ที่ชนชั้นน าหรือที่เมืองหลวง ดังเช่นการท าให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองโตเดี่ยว ท าให้
อ านาจและการจัดการภาษีอยู่ในสถานะ(กึ่ง)ผูกขาดโดยส่วนกลาง จนท าให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ
แทบจะไม่ได้ส่วนแบ่งในการพัฒนาเลย หรือเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” 
   (2) เป็นประชาธิปไตยที่ “มีปัญหาด้านการกระจายผลประโยชน์” กล่าวคือ มัก
ประสบปัญหาด้านการกระจายสวัสดิการสังคม เนื่องจากความไร้ระบบ(หรือจงใจให้ไร้ระบบ)ของชน
ชั้นอ านาจ เช่น ปัญหาการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดยไม่ให้มี/เลี่ยงการตรวจสอบ ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในการจัดเก็บภาษีของประเทศเพ่ือเอามาเป็นของตนเอง/กลุ่มพวกพ้องตนเอง เป็นต้น 
และเมื่องบประมาณอันเป็นที่มาของความกินดีอยู่ดีของประชาชนถูกตักตวงผลประโยชน์ด้วยคนบาง
กลุ่มเป็นทอดๆ จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีความเป็นอยู่ที่ล าบากเพราะขาดสวัสดิการสังคมและ
นโยบายสาธารณะช่วยเหลือ 
   (3) เป็นประชาธิปไตยที่เปิดช่องทางให้มีการแทรกแซงจาก  “อ านาจเหนือ
กฎหมาย” ซึ่งนั่นเป็นเพราะรากฐานสังคมเดิมของประเทศไทยมาจากสังคมแบบ “ระบบอุปถัมภ์” 
(เช่น สังคมไพร่-ทาสที่มีการสังกัดมูลนาย สังคมที่ยึดมั่นถือมั่นในระบบอาวุโสอย่างเหนียวแน่น การ
นับถือคนที่ต าแหน่งแห่งที่หรือฐานะเงินทอง ฯลฯ) ท าให้เกิดการยึดโยงกันด้วยบารมีและความ
สวามิภักดิ์มากกว่าความทางการหรือความสามารถส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดเอ้ือประโยชน์ระหว่าง
กันเอง ยกตัวอย่างเช่น การที่ “ชนชั้นกลาง” หรือ “นายทุน” สามารถมีอ านาจต่อรองกับรัฐบาลได้ 
หรือรัฐบาลจะให้สิทธิพิเศษกับบุคคลเหล่านี้ไว้ก่อนในลักษณะ “สองมาตรฐาน” ซึ่งเป็นการบั่นทอน
ต่อความเป็นระบบแบบแผนของประชาธิปไตย 
   (4) เป็นประชาธิปไตยท่ีรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน กล่าวคือ รัฐ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระดับใหญ่อย่างปัญหาระหว่างชาติได้ เช่น การข้ามพรมแดนของข้อมูลข่าวสาร
ในด้านที่เป็นภัย การก่อการร้าย สงคราม หรือภาวะโลกร้อน ฯลฯ และในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเล็กๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศได้ อย่างปัญหาขยะ ปัญหาการจราจร ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า เป็นต้น หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ “รัฐเล็กเกินไปส าหรับปัญหาใหญ่ๆ แต่กลับใหญ่เกินไป
ส าหรับปัญหาเล็กๆ” 
   (5) เป็นประชาธิปไตยที่ไม่เข้าใจ “ความแตกต่างหลากหลาย” ทั้งนี้สะท้อนให้
เห็นผ่านการสร้างประวัติศาสตร์ส่วนกลาง ที่พยายามจะผลิตซ้ าส านึกแบบ “หนึ่งชาติ หนึ่ง
เอกลักษณ์” ทั้งๆ ที่ในความเป็นประเทศมีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา 
ขนบธรรมเนียม จารีต ฯลฯ ซึ่งน ามาสู่การสร้างอคติ/มายาคติระหว่างคนในชาติ อันจะเป็นอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วมทางการพัฒนาของคนในชาติ เช่น การดูถูกกันไปมาระหว่างคนในเมืองกับคน
ต่างจังหวัด ระหว่างคนกลุ่มใหญ่กับคนกลุ่มน้อย เป็นต้น 
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 นอกจากในด้านการเมืองการปกครองแล้ว ในมิติของ “การพัฒนา” เองก็พบว่า คนไทย
จ านวนหนึ่งยังมีวิธีคิดท่ีเป็นปัญหาต่อการพัฒนาส านึกประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวันเช่นกัน ซึ่งวิธีคิด
เหล่านั้นควรได้รับการทบทวนเพ่ือหาทางแก้ไขเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในภาย
ภาคหน้า วิธีคิดท่ีเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในไทย ได้แก่ 
   (1) การละทิ้งตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผล คนไทยส่วนหนึ่งเลือกจะอธิบาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยอารมณ์และสามัญส านึก มากกว่าที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริง 
ตัวอย่างเช่น การกราบไหว้บูชาสัตว์ที่ เกิดมาผิดปกติ การเชื่อในโชคลางมากกว่าการพัฒนา
ความสามารถของตน การขอเลขเด็ดกับภูตผีปีศาจที่เชื่อว่ามีจริง โดยไม่คิดว่าในบางเรื่อง “ตนก็ควร
เป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
   (2) ค่านิยมที่สนับสนุนระบบอุปถัมภ์ ได้แก่ ความคิดที่ว่าเวลาจะท างานในองค์กร
ต้องเข้าหาผู้ใหญ่/ผู้บริหารไว้ก่อน หรือการเล่นเส้นสายกันวงการราชการ ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะ
น าไปสู่การเอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนงานในองค์กรก็ไม่
เกิดขึ้น ตลอดจนท าให้พิจารณาหรือตัดสินบุคคลด้วย "ความสัมพันธ์” มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ 
“ความสามารถ” 
   (3) การยึดติด “ระบบอาวุโส” ที่มากเกินไป กล่าวคือ การให้ความเคารพผู้
อาวุโสเป็นสิ่งที่ดีในวัฒนธรรมไทย หากแต่ถ้ายึดติดเกินไปก็อาจจะท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เป็น
ต้นว่าไม่กล้าที่จะคิดต่าง ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือสร้างสรรค์ เพราะมัวแต่เชื่อโดยไม่ตั้งค าถาม 
ดังเช่นค าพังเพยที่ว่า “ผู้ใหญ่เป็นผู้อาบน ้าร้อนมากก่อน” เพราะในความเป็นจริง คนแต่ละรุ่นย่อม
เติบโตมาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เปรียบได้กับผู้ใหญ่ที่เคยอาบน้ าร้อนมายุคหนึ่ง
อาจจะอุ่นด้วยหม้อต้มน้ า แต่เด็กรุ่นหลังอาจจะอาบด้วยเครื่องท าน้ าอุ่น ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรจะเข้าใจ
บริบทสังคมที่หล่อหลอมความคิดของคนรุ่นหลังๆ ด้วย โดยไม่ใช้มาตรฐานตนเองตัดสิน เพราะมิ
เช่นนั้นจะไม่ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใดๆ ขึ้นได้ 
   (4) คติที่ว่า “ท าอะไรตามใจคือไทยแท้” กล่าวคือ บุคคลมักใช้คตินี้เพ่ือเป็น
ข้ออ้างให้กับการกระท าของตนที่บางครั้งก็ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ผิดเวลานัดหมายไปหลายชั่วโมง 
หรือใช้เพ่ือเจรจาความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วยค าว่า “ยอมๆ กันไปนะ! เรื่องแค่นี  คนไทยด้วยกัน” 
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปลูกฝังค่านิยมให้คนไทยเพิกเฉยหย่อนยานต่อกฎกติกาหรือระเบียบสังคม
เท่านั้น แต่ยังท าให้ “ความไม่ถูกต้อง” ด ารงอยู่ต่อไป และก็จะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ “ไม่
ถูกต้อง” ต่อไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะในความเป็น “ประชาธิปไตย” บรรทัดฐานสังคมต้องมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ 
   (5) การยึดติดชนชั้น และไม่ยอมรับผู้ที่ “ต่าง” หรือ “ต่ า” กว่าตน แม้คนทั่วไป
จะมองว่า สังคมไทยมีการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างกันมากขึ้น แต่ในบางครั้งก็พบว่ายัง
มีการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น เช่น ยังคงพบถ้อยค าดูถูกชาติ
พันธุ์บนที่สูง ค าเหยียดเพศสภาพ เหยียดสีผิว เหยียดภูมิภาค (โดยเฉพาะมายาคติ “โง่ จน เจ็บ”) 
เหยียดคนที่ต่างความคิด ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนระดับวุฒิภาวะและส านึกประชาธิปไตยของผู้คน
และสังคมว่ายังอยู่ในระดับด้อยนั่นเอง 
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สถานะ “รัฐไทย” ในยุคเร่ิมต้นการปกครองสมัยประชาธิปไตย 
 
 ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือ “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” นั้น ถือว่าเป็น
ช่วงรอยต่อประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เพราะเต็มไปด้วยแรงหนุนและแรงผลักทั้งภายนอกและภายใน 
รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบและท าให้เกิดจุดเปลี่ยนทาง “การพัฒนา” อย่างมหาศาลต่อประเทศไทย
จนกระท่ังปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงรายละเอียดแต่ละด้านเพ่ือท าความเข้าใจที่ไปที่มา
ของเหตุการณ์ส าคัญนี้อย่างลึกซึ้ง โดยจะแบ่งประเด็นพิจารณาออกมาได้ดังนี้ 
 
 1. เหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
  1.1  ปัจจัยภายนอกประเทศ 
   1.1.1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก (The Great Depression) เกิดขึ้นในช่วงปี 
ค.ศ. 1929-1931 (พ.ศ. 2472-2474) โดยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ตลาดหลักทรัพย์ที่วอลล์สตรีท นคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วงตกครั้งใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “วันอังคารทมิฬ (Black 
Tuesday)” เป็นเหตุให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปอย่างหนัก ก่อน
จะลุกลามไปสู่นานาประเทศทั่วโลก และยิ่งประเทศต่างๆ ในยุโรปซึ่งประสบความเสียหายจากหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ยิ่งต้องบอบช้ าหนักไปอีก ท าให้ประสบราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ปัญหาข้าวยาก
หมากแพง ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการกู้ยืมมีมากและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ท าให้คนจนเพ่ิมขึ้นใน
เวลาอันรวดเร็ว  ซึ่ งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง โดยในขณะนั้นยั งเป็นรัฐบาล
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ า ในขณะที่รายจ่ายของ
ประเทศและประชาชนสูงกว่ารายได้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) จึงประกาศ
เพ่ิมภาษีราษฎรและปลดข้าราชการออก เพราะไม่มีเงินจ้าง แม้จะท าให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย แต่ก็ยิ่งซ้ าเติมรายจ่ายให้มากขึ้นไปอีก ซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ล่าช้าดังกล่าว ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เริ่ มลดลง 
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2544: 99-100) 
   1.1.2 กระแสเรื่อง “ประชาธิปไตย (Democracy)” ในระดับโลก นับตั้งแต่ยุค
สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระดับโลกของประเทศต่างๆ ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิด
การไหลเวียนของกระแสเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้ว อุดมการณ์ทางการเมืองก็ถูกส่งผ่านไปยัง
ประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะอุดมการณ์เสรีนิยมและประชาธิปไตย ที่เกิดในภาคพ้ืน
ยุโรปตะวันตก ท าให้ประเทศต่างๆ เกิดแนวคิดใหม่ในการปกครอง และโดยเฉพาะในกรณีของ
ประเทศไทย ที่รับแนวคิดเรื่อง “ประชาธิปไตย” มาจากบรรดาปัญญาชนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งในสมัยนั้นข้าราชการ ข้าราชบริพาร หรือแม้แต่สามัญชนที่มีฐานะ นิยมส่งลูกหลาน
ของตนไปศึกษายังต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป จึงได้รับแนวคิดการพัฒนาและแนวคิดทางการ
เมืองแบบตะวันตกเหล่านี้กลับมาไทยด้วย ประกอบกับการศึกษาภายในประเทศที่มีการปฏิรูปโดยใช้
แบบแผนตะวันตกเป็นมาตรฐาน จนท าให้เกิดกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มที่เริ่มตั้งค าถามกับระบอบเก่า 
และพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองให้มีความอารยะทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ซึ่งเกิดขึ้นเรื่อยมา
ตั้งแต่รัชกาลที่ 5-6 ตัวอย่างเช่นกบฏ รศ. 130 ในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือกลุ่มนักคิดนักเขียนที่พยายาม
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จะสร้างแรงกระเพ่ือม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความนิยมเรื่อง “ประชาธิปไตย” ก็ยังเกิดกับบรรดาชนชั้น
น า ดังที่รัชกาลที่ 7 มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญไว้แต่เดิมอยู่แล้ว หากแต่ถูก
คัดค้านจากกลุ่มการเมืองเดิมที่เสียผลประโยชน์ จึงน าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย
คณะราษฎรในที่สุด 
  1.2  ปัจจัยภายในประเทศ 
   1.2.1 การชื่นชมในสถาบันกษัตริย์ถูกสั่นคลอน ซึ่งหมายถึง ข้อวิจารณ์การ
ท างานของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ถูกต าหนิว่าล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องควบคุม
สังคมที่เปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย เนื่องมาจากการรวมศูนย์ไว้ที่ชนชั้นน าท าให้ไม่เกิดการกระจาย 
ปัญหาบ้านเมืองจึ งหมักหมมซ้ า เก่าซ้ า ใหม่ ไปเรื่อยๆ การวิ จารณ์การท างานของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกน าเสนออย่างกว้างขวางในช่วงรัชกาลที่ 6-7 โดยเฉพาะในบรรดานักกวีและ
นักหนังสือพิมพ์ เช่น การน าเสนอบทความ “จ้าวเป็นลูกถ่วงความเจริญ” ของ “หนังสือพิมพ์
ราษฎร” ที่วิจารณ์การท างานของกษัตริย์โดยเปรียบกับการปฏิวัติจีน, บทความเรื่อง “ราษฎรตื่น
แล้ว” ของ “หนังสือพิมพ์สยามรีวิว” ที่น าเสนอการโค่นล้มอ านาจของพระเจ้าซาร์นิโคลาสแห่งรัสเซีย 
(รัฐสยาม (นามแฝง), 2556: 54) และโดยเฉพาะข้อเรียกร้องของ “เทียนวรรณ” (นามปากกาของ 
เทียน วัณณาโภ) ที่ให้มีการปกครองแบบระบบรัฐสภา โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแสดงความคิดเห็น
ต่อสาธารณชนได้อย่างเสรี ดังนั้นจึงปรากฏว่าสื่อมวลชนต่างๆ ได้เรียกร้องและชี้น าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่ระบบรัฐสภา โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
อย่างต่อเนื่อง กระแสความคิดเหล่านี้ก็ด าเนินสืบเนื่องมาโดยตลอดในหมู่ผู้ น าสมัยใหม่ที่ได้รับ
การศึกษาแบบตะวันตก (เรื่องเดียวกัน, 55) 
   1.2.2  คณะอภิรัฐมนตรีประวิงการพระราชทานรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่ 7 โดย 
คณะอภิรัฐมนตรี คือ การรวบรวมพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความอาวุโสแต่ยังทรงทันสมัยด้วย
ประสบการณ์มาก มาทรงท างานร่วมกันเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์
และเพ่ือช่วยแบ่งเบาภารกิจของพระมหากษัตริย์ คณะอภิรัฐมนตรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีอยู่ 5 พระองค์ ประกอบไปด้วย สมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จฯ เจ้า
ฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 471) แม้คณะ
อภิรัฐมนตรีจะประสบความส าเร็จในการบริหารประเทศระยะแรก แต่เมื่อนานวันไปข้าราชการและ
ประชาชนต่างเกิดความรู้สึกว่า คณะอภิรัฐมนตรีเ ริ่มมีอ านาจมากเกินไป และเหมือนกับว่า
พระมหากษัตริย์ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคณะอภิรัฐมนตรี สะท้อนให้เห็นจากการที่รัชกาลที่ 7 
ทรงมีความด าริที่จะสละราชสมบัติและพระราชทานรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นกฎหมายสูงสุดให้แก่
ประชาชนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2475 แต่คณะอภิรัฐมนตรีกลับแทรกแซงคัดค้านและให้ประวิง(ยื้อ)
เวลาในการพระราชทานรัฐธรรมนูญออกไปก่อน โดยอ้างว่าประเทศชาติยังไม่พร้อม ราษฎรยังมี
การศึกษาที่ไม่ดีพอที่จะเข้าใจระบอบใหม่ รัชกาลที่ 7 จึงทรงลังเลว่าจะควรพระราชทานรัฐธรรมนูญดี
หรือไม่? (รัฐสยาม (นามแฝง), 2556 : 75-76) ซึ่งน ามาสู่ความไม่พอใจของกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะ
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในที่สุด 
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ภาพ 4.1 คณะอภิรัฐมนตรีในสมัยรชักาลที่ 7 
(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 471) 

 

 2. ผลกระทบที่มีต่อ “รัฐ” จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 ด้วยปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่กล่าวมานั้น ได้สร้างเงื่อนไขอันเหมาะสมและความชอบ
ธรรมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งน าโดย 
“คณะราษฎร” อันประกอบไปด้วยบรรดานักเรียนสยามที่เดินทางส าเร็จการศึกษาจากประเทศ
ฝรั่งเศส โดยวิชาทางด้านกฎหมาย การทูต การทหาร และการเมืองการปกครอง จึงมีความคิดร่วมกัน
ว่าจะก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีการประชุมอย่างลับและเตรียมการในต่างประเทศมาเป็น
อย่างดี จนกระทั่งได้แรงหนุนเสริมจากกองทัพที่ขัดผลประโยชน์กับกลุ่ มอ านาจเดิม ยิ่งท าให้
คณะราษฎรมีกองก าลังที่เข้มแข้งมากขึ้น จนท าการยึดอ านาจจากรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เป็นผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพ 4.2 คณะทหารบกผู้ร่วมการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 น าโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา  

(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 486) 

(บนซ้าย) 
สมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 

(บนกลาง) 
สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

(บนขวา) 
สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ 

(ล่างซ้าย) 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

(ล่างขวา) 
สมเดจ็ฯ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 



113 
 

 คณะราษฎรมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นแต่ละสาย รวม 4 สาย โดยทั้ง 4 สายก็จะมี
หัวหน้าหรือผู้น าก่อการปฏิวัติรวมทั้งสิ้น 4 คน (รัฐสยาม (นามแฝง), 2556: 92) ได้แก่  
   (1) สายนายทหารชั้นยศสูง – น าโดย พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 
เป็นหัวหน้าสาย และหัวหน้าคณะราษฎร 
   (2) สายนายทหารชั้นยศน้อย – น าโดย พันตรีหลวงพิบูลสงคราม (แปลก         
ขีตตะสังคะ) เป็นหัวหน้า 
   (3) สายทหารเรือ – น าโดย หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) เป็นหัวหน้า 
   (4) สายพลเรือน – น าโดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เป็น
หัวหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.3 หัวหน้าแกนน าคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. 2475 

(ที่มา รัฐสยาม (นามแฝง), 2556: 92) 
 
 การยึดอ านาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ไม่มีการต่อสู้ใดๆ ให้เสียเลือดเนื้อ ทั้งนี้เพราะขณะนั้นรัชกาลที่ 7 พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินไป
พ านักที่พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มี
การอ่านค าแถลงการณ์ของคณะราษฎร อันเป็นหมุด
หมายส าคัญต่อการ เป็นจุด เริ่ มต้ นของระบอบ
ประชาธิปไตยในไทย(สยาม) ณ บริเวณพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม 
เมื่อเวลา 06.00 น. โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา มี
ใจความว่า (เรื่องเดียวกัน, 113) 
 “... การปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิ
ราชย์คือการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจด้วยพระองค์เอง ใครจะออกเสียงหรือ
ความเห็นคัดค้านอย่างใดมิได้ทั้งสิ้น การปกครอง

ภาพ 4.4 พระยาพหลพยุหเสนาอ่านค าประกาศของ
คณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมา้ 
(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 490) 

 

พระยาพหลพยุหเสนา 
(พจน์ พหลโยธิน) 

พันตรีหลวงพิบูลสงคราม 

(แปลก ขตีตะสังคะ) 
หลวงสินธุสงครามชัย 

(สินธุ์ กมลนาวิน) 
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม 

(ปรีดี พนมยงค์) 
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แบบนี้ได้ปล่อยให้อาณาประชาราษฎร์เผชิญโชคชะตาทางเศรษฐกิจและการภาษีต่างๆ ไปตาม
ล าพัง ไม่ได้คิดหาทางแก้ไขบูรณะบ้านเมืองให้ดีขึ้น จะปล่อยให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายและ
เป็นไปตามยถากรรมนั้นเป็นการไม่พึงบังควรยิ่ง เราจึงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้
พระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้กฎหมาย ...” 

 นอกจากนี้ เ พ่ือเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ณ ต าแหน่งของพระยา
พหลพลพยุหเสนาที่อ่านค าประกาศนั้น ได้มีการสร้างอนุสรณ์
สถานเป็น “หมุดคณะราษฎร” ซึ่งเป็นหมุดทองเหลืองฝังอยู่
กับพ้ืนบนลานคอนกรีต มีข้อความสลักบนหมุดว่า “ณ ที่นี  
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่้ารุ่ง คณะราษฎรได้ก่อก้าเนิด
รัฐธรรมนูญเพ่ือความเจริญของชาติ” แต่เมื่อเมษายน พ.ศ. 
25609 ได้มีการรื้อถอนและเปลี่ยนเป็นหมุดใหม่โดย 
 ห ลั ง จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ค ร อ ง โ ด ย
คณะราษฎรแล้ว ได้ก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อประเทศ โดยเฉพาะ “อ านาจในทางการเมือง” อันได้แก่ 
อ านาจในการบริหารประเทศและอ านาจในทางกฎหมาย ที่ถูกเปลี่ยนมือมายังฝ่าย “รัฐบาล” ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชน โดยรัฐบาลชุดแรกคือรัฐบาลของ “พระยามโนปกรณ์นิติธาดา” (ก้อน         
หุตะสิงห์) ซึ่งถือว่าเป็น “นายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย แม้
อ านาจจะไม่ได้อยู่ที่กษัตริย์เหมือนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เดิม หากแต่ว่าสถาบันกษัตริย์ก็
ไม่ได้หายไป เพียงถูกท าให้อยู่ในใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติเท่านั้น 
ไม่มีอ านาจทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับหลายประเทศ (เช่น อังกฤษ สวีเดน สเปน 
ฯลฯ) ซึ่งผลที่ตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ส าคัญ ก็ได้แก่  
 2.1 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475  โดยทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ทางคณะราษฎรได้ท าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่ วคราวชื่อว่ า 
“พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เพ่ือให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ราษฎร (เทียบเท่าคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน) จากนั้นจึงได้มีการเร่งเขียนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นเพ่ือ
เตรียมประกาศใช้ โดยใช้เวลาร่างทั้งสิ้นประมาณ 5 เดือน และประกาศใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2475 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475” โดยมีการลงนามพระปรมาภิไธยเพ่ือ
บังคับใช้โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วัน
รัฐธรรมนูญ” นับว่าการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกดังกล่าว เป็นการปิดฉากการปกครอง
ในบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานลงอย่างหมดสิ้นแท้จริง (ภาสกร วงศ์ตา
วัน, 2558: 488) แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกดังกล่าวได้มีการยกเลิกในปี พ.ศ. 

                                                        

9
 โดยหมุดใหม่ที่เปลี่ยนใน พ.ศ. 2560 มีข้อความว่า "ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตน

ก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเคร่ืองท้าให้รัฐของตนเจริญยิ่ง ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชน
สุขสันต์ หน้าใส เพ่ือเป็นพลังของแผ่นดิน" (มตชินออนไลน์, 2560) 

ภาพ 4.5 หมดุคณะราษฎรอันเดิม 
(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 482) 
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2489 เนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวม
อายุการประกาศบังคับใช้ทั้งหมด 13 ปี 5 เดือน 
 2.2 เกิด “กบฏบวรเดช” ในปี พ.ศ. 2476 
เป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีแกนน าโดยพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวร
เ ดช  อดี ต เ สน า บดี ก ร ะทร ว งกล า โ หม ใน รั ฐ บ า ล
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  โดยสืบเนื่องความขัดแย้งระหว่าง
ระบอบเก่ากับระบอบใหม่ โดยเฉพาะข้อโต้แย้งในเรื่อง 
“เค้าโครงเศรษฐกิจฯ” ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งน ามาซึ่งความวุ่นวายของรัฐสภาหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง กลุ่มกบฏมองว่าระบอบใหม่หรือประชาธิปไตย
เป็นระบอบที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทั้งยังก่อให้เกิดความ
ขั ดแย้ งของบรรดาคณะผู้ บ ริ ห าร  จึ งอยาก มีการ
เปลี่ยนแปลงไปใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เดิม 
โดยกลุ่มกบฏมีความพยายามในการใช้ก าลังอาวุธเพ่ือก่อ
การยึดอ านาจกลับคืนจากคณะราษฎร จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก แต่
สุดท้ายฝ่ายกองทัพของคณะราษฎรก็สามารถปราบปรามกบฏได้เป็นผลส าเร็จ จึงมีการสร้าง 
“อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” หรือ “อนุสาวรีย์หลักสี่” ขึ้นที่บางเขน กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร าลึกแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบกบฏ นอกจากนี้เหตุการณ์กบฏบวรเดชนี้ยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความขัดแย้งของกลุ่มระบอบเก่าหรือกลุ่มอ านาจเดิมที่เสียผลประโยชน์หลังจากเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ที่ยังไม่เห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชนชั้นสูง (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 
2544: 153-157) 
 2.3 การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2477  แม้
พระองค์จะมีแนวทางสนับสนุนประชาธิปไตยเช่นเดียวกับคณะราษฎร แต่บ่อยครั้งในช่วงหลังจาก
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จะพบมีความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นของกลุ่มคณะราษฎรและระหว่าง
ตัวแทนจากฝั่งของพระองค์ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ พระองค์จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2477 ทั้งยังทรงเสด็จไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เหตุผลที่ทรง
สละราชสมบัตินั้นได้ปรากฏในพระราชหัตถเลขา ความว่า “...ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอ้านาจ
อันเป็นของ ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ้านาจทั งหลายของ
ข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพ่ือใช้อ้านาจนั นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของ
ราษฎร... ...บัดนี  ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียง ใน
นโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลส้าเร็จ และเม่ือข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี  เปนอันหมดหนทาง 
ที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และ
ออกจากต้าแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี เปนต้นไป  ... (ประชาธิปก ปร.)” ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งราชวงศ์จักรีที่มีการสละราชสมบัติ 
เป็นเหตุให้ต าแหน่งพระมหากษัตริย์ในล าดับต่อมาว่างลง (เนื่องจากพระองค์ไม่มีรัชทายาท) จึงมีการ

ภาพ 4.6 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่ 

 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
(ที่มา ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2544: 112) 
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โปรดเกลาให้พระราชนัดดา (เหลน) นั่นคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้น
สืบราชสมบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 โดยสรุปจะเห็นว่า หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 
2475 นั้น เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีท้ังในโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งก็สืบเนื่อง
ถึงการพัฒนาด้วย โดยลักษณะการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะ
ประกอบด้วย (รัฐสยาม (นามแฝง), 2556: 196) 
   (1) พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 

   (2) รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

   (3) อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ 

   (4) ประชาชนใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา รัฐบาล และศาล 

   (5) ประชาชนมีสิทธิเสรีภายเท่าเทียมกัน 

   (6) ประชาชนเลือกตัวแทนในการบริหารประเทศ ซึ่งเรียกว่า “รัฐบาล” หรือ 
“คณะรัฐมนตรี” 

   (7) ในการบริหารราชการแผ่นดิน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การปกครอง
ส่วนกลาง เป็น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น จังหวัด และอ าเภอ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  อย่างไรก็ตาม ก็ เป็นที่น่าสัง เกตอย่างหนึ่ งว่า แม้ภายหลังมีการสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบกลางของประเทศแต่ก็เกิดความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันในบรรดา
คณะผู้ปกครอง ส่วนความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนก็ยังมีข้อจ ากัด วิถีทางประชาธิปไตยจึง
ไม่ได้ราบรื่นนัก ท าให้ “การพัฒนา” ที่จะเกิดข้ึนหลังจากนี้อยู่ในบริบทสังคมที่เป็นประชาธิปไตยแบบ 
“ล้มลุกคลุกคลาน” หรือไม่เต็มใบ ซึ่งจะได้พิจารณาในหัวข้อล าดับถัดไป 

 

ภาพ 4.7 พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)  
ที่แสดงพระประสงค์ถึงการสละราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2477 

(ที่มา ภาสกร วงศ์ตาวัน, 2558: 475) 
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สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย 
  
 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาจนถึงก่อนการเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีการพัฒนาภายใต้ระบอบการปกครองใหม่นั่นคือ “ระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาการพัฒนาออกเป็น 3 ยุค โดยสัมพันธ์กับรายละเอียดบริบท
ทางสังคมและการเมืองแต่ละช่วงได้ดังนี้  
 
 1.  ยุคคณะราษฎร 
  ยุคคณะราษฎร คือ ยุคที่คณะราษฎรมีอ านาจโดยตรงในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
อยู่ในช่วง 15 ปี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งถึงการรัฐประหาร พ.ศ.2490 (พ.ศ. 2475 – 
2490) แต่หากจะพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า ยุคที่คณะราษฎรมีบทบาทอย่างชัดเจนก็คือช่วง 6 ปีแรก 
(พ.ศ. 2475-2481) ก่อนแนวทางแบบรัฐนิยมและเผด็จการทหารจะเข้ามาแทนที่ในสมัยรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงคราม (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2547: 301) ยุคนี้คณะราษฎรจะวางรากฐานนโยบาย
การเมืองและการพัฒนาประเทศโดยประกาศใช้ “หลัก 6 ประการ” ซึ่งประกอบด้วย (รัฐสยาม 
(นามแฝง), 2556: 86) 
   (1) หลักเอกราช – จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชใน
บ้านเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 
   (2) หลักปลอดภัย – จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกัน
ให้ลดน้อยลงให้มาก 
   (3) หลักเศรษฐกิจ – จะต้องบ ารุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลใหม่จะพยายามหางานให้ราษฎรท าโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
   (4) หลักเสมอภาค – จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน ไม่ให้พวกเจ้ามีสิทธิ
ยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ 
   (5) หลักเสรีภาพ –  จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้
ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
   (6) หลักการศึกษา – จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
  แม้ “หลัก 6 ประการ” จะถือว่าเป็น
ก ร อบ ทิ ศ ท า งห ลั ก ใ นก า ร พัฒ น าป ระ เท ศข อ ง
คณะราษฎรแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการความคิดของคนใน
ยุคนั้ น  ไม่ เ ว้นแม้ กระทั่ ง ใน พ้ืนที่ ศิ ลปะและงาน
สถาปัตยกรรม ซึ่งรัฐบาลออกประกาศให้สิ่งปลูกสร้างที่
จะสร้างต่อไปต้องให้สอดคล้องหรือสื่อความหมายถึง
หลัก 6 ประการ ประชาชน และรัฐธรรมนูญ (ชาตรี 
ประกิตนนทการ, 2547: 299) ตัวอย่างเช่น การท า
หลังคาอาคารทรงตัด งดการท าหน้าจั่วที่แสดงถึงล าดับ

ภาพ 4.8 ประติมากรรมพานใส่รัฐธรรมนูญที่ 
หน้าบันวิหารวดัอุโมงค์อารยมณฑล ต.สุเทพ  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชยีงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2486 

(ที่มา ชาญคณิต อาวรณ์, 2553: 59) 
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ฐานานุศักดิ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน การประดับตกแต่งที่ต้องลดลวดลายแบบจารีตทั้งหมด หรือแม้แต่การ
สร้างอนุสาวรีย์ที่ต้องสื่อถึงความส าคัญของประชาชนมากกว่าเรื่องเทวดานางฟ้า  ดังนั้นจึงจะเห็น
สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในช่วงหลัก 6 ประการได้รับความนิยม ที่มีสัญลักษณ์ทางการเมืองดังกล่าวลงไป
แทรกอยู่ เช่น เสา 6 ต้นด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หน้าบันโบสถ์และวิหารที่มีการ
ใส่รูปพานรัฐธรรมนูญลงไปประดับอยู่ เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ส าหรับในทางการ
พัฒนาประเทศแล้ว “หลัก 6 ประการ” ถือเป็น
หัวใจหลักของการคิดนโยบายและการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาประเทศยุคประชาธิปไตย
ตอนต้น โดยนโยบายต่างๆ ของคณะราษฎรมักจะ
ถูก อ้า ง อิงกับหลัก  6  ประการ เสมอ ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญในยุคคณะราษฎรที่มีผลมาจาก
หลัก 6 ประการ นั่นคือ 
  1.1 การร่างเค้าโครงเศรษฐกิจ หรือ “สมุดปกเหลือง” เป็นโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ที่สอดคล้องตาม “หลักเศรษฐกิจ” ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ซึ่งนายปรีดี พนมยงค์ (หลวง
ประดิษฐ์มนูธรรม) ได้รับมอบหมายจากคณะราษฎรให้เป็นผู้ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 
2475 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาในปี พ.ศ. 2476 มีหลักการ
ส าคัญ (ธนากิต (นามแฝง), 2545: 36-37) คือ 
   (1) รัฐจะเข้าจัดการเศรษฐกิจของชาติ ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดย
ใช้ “ระบบสหกรณ์” สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ออกแรงร่วมกันผลิต ส่วนรัฐจะท าหน้าที่จัดหาที่ดิน ออก
เงินทุน ควบคุมการผลิต ดูแลการจ าหน่าย จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสร้างสถานที่อยู่ให้แก่
สมาชิก ผลประโยชน์ที่ได้จะตกเป็นของรัฐ 
   (2) ดึงปัจจัยในการผลิต 3 ประการ คือ ที่ดิน ทุน แรงงาน มาใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะที่ดิน ดึงมาเป็นของรัฐเพ่ือจะได้ประกอบการเกษตรได้อย่างเต็มที่ น าเครื่องจักรกล
มาใช้แทนแรงงานให้มาก เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น 
   (3) ปรับปรุงระบบการเก็บภาษี เพ่ือระดมเงินทุนมาประกอบการด้านเศรษฐกิจ 
เสนอให้เก็บภาษีมรดก ภาษีรายได้ ละเก็บภาษีทางอ้อมมากข้ึน เช่น ภาษีบุหรี่ ภาษีสุรา 
   (4) เน้นให้ราษฎรใช้แรงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมือง รัฐบาลก าหนดให้
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปจนถึง 55 ปี เป็นข้าราชการท างานให้รัฐ โดยรัฐจะจัดงานให้ท าตาม
ก าลังความสามารถและคุณวุฒิ ได้รับเงินเดือนจากรัฐหรือสหกรณ์ตามแต่จะก าหนดไว้ แต่ถ้าผู้ใด
สามารถประกอบธุรกิจของตนเอง มีรายได้เลี้ยงชีพอยู่แล้ว รัฐบาลก็จะอนุญาตให้ประกอบเศรษฐกิจ
ของตนเองได้ 
   (5) ราษฎรได้รับการประกันสวัสดิการจากรัฐบาลตั้งแต่เกิดจนตาย โดยได้รับปัจจัย
ในการด ารงชีพที่จ าเป็น ทั้งในยามเจ็บป่วย พิการ หรือชราภาพ 

ภาพ 4.9 อาคารบรเิวณถนนราชด าเนินที่สร้างไม่มีจั่ว
เพื่อให้มีสัญญะสอดคล้องตาม “หลักเสมอภาค”  

ตามหลัก 6 ประการ  
(ที่มา ชาตรี ประกิตนนทการ, 2547: 349) 
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   “เค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ” ในยุคคณะราษฎรดังกล่าว หากเปรียบกับปัจจุบันจะ
มีฐานะเทียบเท่ากับ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากนายปรีดี 
พนมยงค์ ได้เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจฯ ต่อรัฐสภาแล้ว ได้เกิดความคิดเห็นแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย 
โดยฝ่ายพระมโนปกรณ์ฯ เห็นว่าเค้าโครงเศรษฐกิจฯ นี้มีแนวทางแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์
จนเกินไป โดยเฉพาะข้อที่สนับสนุนให้รัฐเข้าไปควบคุมประชาชน ซึ่งขัดต่อหลักเสรีภาพ จนท าให้มี
การกล่าวหาว่านายปรีดี พนมยงค์ ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ จนท าให้นายปรีดีต้องลี้ภัยไปอยู่
ต่างประเทศครั้งแรก ส่วนพระยาพหลพลพยุหเสนาก็รู้สึกไม่พอใจที่เกิดการคัดค้านเค้าโครงเศรษฐกิจ
ฯ อันจะเป็นแนวทางสู่ความเจริญของประเทศ จึงท าให้พระยาพหลพลพยุหเสนาท าการรัฐประหาร
รัฐบาลพระยามโนปกรณ์ฯ ในปี พ.ศ. 2476  และแต่งตั้งตนเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเชิญตัวนาย
ปรีดีกลับมายังประเทศ แต่หลังจากนั้นก็มิได้น าเค้าโครงเศรษฐกิจฯ กลับมาพิจารณาอีก เพราะเห็นว่า
อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งอีกครั้งได้ 
 1.2 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2476 
ในรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา โดยเป็นไปตาม “หลักเสมอภาค” และ “หลักเสรีภาพ” ในหลัก 
6 ประการของคณะราษฎร ซึ่งจัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดช ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดการกระจาย
อ านาจอธิปไตยและความเสมอภาคทางการเมืองสู่ประชาชนอย่างแท้จริงตามวิถีทางประชาธิปไตย 
ในขณะนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม โดยให้ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรจาก 70 จังหวัด จังหวัดละ 1 
คน ยกเว้นบางจังหวัดสามารถมีตัวแทนได้มากกว่า 1 คน (จังหวัดที่มีผู้แทนได้ 2 คน ได้แก่ เชียงใหม่ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และนครราชสีมา, จังหวัดที่มีผู้แทนได้ 3 คน ได้แก่ อุบลราชธานี และ พระ
นคร) รวม 78 คน รวมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งให้อีก 78 คน เป็น 156 
คน มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 1,773,532 คน คิดเป็นร้อยละ 41.45 (ธนากิต (นามแฝง),  2545: 
53) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดคือ เพชรบุรี ส่วนจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดคือ แม่ฮ่องสอน 
 1.3 การสร้างและสถาปนามหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ซึ่งมีการเปิด
ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยเป็นไปตาม 
“หลักการศึกษา” ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร 
การสถาปนา มธก. เป็นตามการผลักดันของผู้น า
คณะราษฎรคนส าคัญ นั่นคือ “นายปรีดี พนมยงค์” 
เ พ่ือวัตถุประสงค์ ให้ เป็นสถานศึกษาที่ กระจาย
การศึกษาในระดับสูงแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยและการเป็น
พลเมืองในวิถีทางรัฐธรรมนูญ ในระยะเริ่มแรกจะเปิด
เป็น “ระบบตลาดวิชา” หรือมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่
บังคับเข้าชั้นเรียนเหมือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และหลักสูตรจะเน้นไปที่วิชาที่เกี่ยวกับการเมืองและ
การปกครอง เช่น กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และการทูต  ก่ อนจะขยายครอบคลุมวิ ช าทาง

ภาพ 4.10 นายปรีด ีพนมยงค์ในพิธีเปดิอาคารตึกโดม  
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง  
(ที่มา สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บก.), 2555: 74) 
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มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตามมาภายหลัง ซึ่ง มธก. ในยุคเริ่มแรกจะ
ตั้งอยู่บริเวณข้างสนามหลวงริมแม่น้ าเจ้าพระยาด้านท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต  
พระนคร ซึ่งปัจจุบันคือศูนย์ท่าพระจันทร์ ใช้สีประจ ามหาวิทยาลัยคือสีเหลือง -แดง และตราประจ า
มหาวิทยาลัยคือธรรมจักรและพานใส่รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มธก. มีการเปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2490  โดย
คณะรัฐประหารในยุคนั้น เพ่ือไม่ให้มหาวิทยาลัยยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองมากเกินไป จึงท าให้เหลือแค่ 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)” และให้เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ (ยกเลิกระบบตลาดวิชา) 
นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 2.  ยุคนโยบายรัฐนิยม 
  ยุคนโยบายรัฐนิยม คือ ยุคสมัยที่มีการประกาศแนวทางปฏิบัติเพ่ือการปฏิรูปวัฒนธรรม
ให้เหมือนอารยประเทศ พร้อมกับการชูหลักการ “ชาตินิยม” เพ่ือปลุกระดมให้คนเกิดความรู้สึกรัก
ชาติ ซึ่งตรงกับสมัย รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (สมัยแรก พ.ศ. 2481 - 2485) ทั้งยังเป็น
ช่วงเวลาเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ที่ประเทศถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจ
สงครามส าคัญอย่างญี่ปุ่น เป็นเหตุให้จอมพล ป. ต้องประกาศรัฐนิยมใช้ถึง 12 ฉบับ ระหว่างปี พ.ศ. 
2482 – 2485 (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2547: 326) เพ่ือท าให้ประเทศอยู่ในภาวะที่เป็นปึกแผ่นให้
ได้มากที่สุดทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผลการพัฒนาประเทศจากการประกาศใช้นโยบายรัฐนิยม
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้น ได้น าพาให้ไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องและหลายด้าน 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  2.1  ด้านการเมืองและความม่ันคง 
   - มีการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยม โดยใช้วิธีการโฆษณา
ชวนเชื่อต่างๆ อย่างการสร้างเพลงและวรรณกรรม ทั้งยังมีการสร้าง “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2483 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานระลึกเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 
2475 และเพ่ือฉลองการยกเลิกสนธิสัญญาเบาว์ริ่งได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งท าให้ประเทศไทยมีเอกราช
ทางการศาลและการทูตแบบสมบูรณ์ การออกแบบอนุสาวรีย์ท าโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยออกแบบให้มีความหมายที่สื่อถึงการยกย่องรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุด การสรรเสริญอ านาจของประชาชนและประชาธิปไตย 
   - สร้างลัทธิบูชาตัวบุคคล (Cult of personality) เพ่ือประกอบการสร้างลัทธิ
ชาตินิยม โดยให้ประชาชนยกย่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะ “ท่านผู้น า” ที่เป็นศูนย์รวมใจ
แห่งชาติ โดยเผยแพร่ผ่านเพลงปลูกใจ ค าขวัญ หนังสือพิมพ์ สุนทรพจน์ ฯลฯ ซึ่งท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังค าขวัญที่ว่า “เชื่อผู้น้าท้าให้ชาติพ้นภัย” หรือ “เชื่อพิบูลสงครามชาติไม่แตกแยก” 
(ธนากิต (นามแฝง), 2545: 82) และนอกจากนี้ยังมีการชักชวนให้ประชาชนประดับรูปจอมพล ป. ไว้
ตามสถานที่ราชการต่างๆ และภายในบ้านของตน เพ่ือจะได้เตือนใจถึงความนิยมในชาติยิ่งขึ้น (ชาตรี 
ประกิตนนทการ, 2547: 328) 
   - เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2482 (ประกาศในรัฐนิยม ฉบับที่ 1) โดยการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษค าว่า “Siam” มาเป็น 
“Thailand” เพ่ือให้มีความทันสมัย (คล้ายกับประเทศอ่ืนที่ลงท้ายชื่อด้วย -land) พร้อมกับมีการ
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เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาใช้แบบสากล นั่นคือ วันที่ 1 มกราคม ทั้งยังให้มีการใช้ค าว่า “ไทย” ในสัญชาติ
ของคนทุกภาค โดยไม่ให้ใช้ค าพูดแบ่งแยกประเภทค าว่า ไทยเหนือ ไทยใต้ ไทยอีสาน หรือไทยมุสลิม 
โดยให้มีเพียงค าว่า “ไทย” ค าเดียว พร้อมกับการปลูกจิตส านึกเรื่อง “ชาติไทยนิยม” หลายอย่างเช่น 
ค าขวัญที่ว่า “ไทยท้า ไทยใช้ ไทยเจริญ” , “ตัวตายดีกว่าชาติตาย” ซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนส านึก
แบบชาติไทยนิยมในยุคนี้ ก็คือ การตั้งชื่อ “ผัดไทย” ให้กับอาหารที่เกิดข้ึนใหม่ในขณะนั้น 
   - พยายามสร้างให้ “จังหวัดลพบุรี” เป็นเมืองหลวงของทหารและประเทศใน
อนาคต โดยประกาศเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางการทหาร เนื่องด้วยท าเลที่ตั้งของลพบุรีอยู่ศูนย์กลาง
ประเทศ ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการปิดล้อมของกองทัพมหาอ านาจเหมือนกรุงเทพฯ ที่อยู่ปากแม่น้ า ทั้งยังมี
เกาะก าบังทางธรรมชาติที่เหมาะสม จึงท าให้จอมพล ป. มีโครงการจะย้ายยุทธศาสตร์ทางการทหาร
ทั้งหมดมาไว้ที่ลพบุรี มีการปรับผังเมืองใหม่เพ่ือรองรับและจะพัฒนาเป็นเมืองหลวงใหม่ในอนาคต 
หากแต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงประกอบกับจอมพล ป. เริ่มหมดอ านาจ โครงการนี้จึง
ไม่ได้รับการสานต่อและก็ไม่ได้มีการย้ายเมืองหลวงใหม่ตามที่คาดไว้ 
  2.2  ด้านวัฒนธรรม 
   - เกิดการสร้าง “วัฒนธรรมแห่งชาติ” โดยการน าวัฒนธรรมดั้งเดิมมาจัดระเบียบ
ใหม่ในแนวคิดตะวันตกที่ทันสมัย โดยให้มีการจัดตั้ง “สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและรัฐนิยม” เพ่ือการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยรัฐบาลจอมพล ป. ได้พยายามสร้างวัฒนธรรมการเมืองขึ้นมาใหม่ โดย
ออกพระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2483 และในปี พ.ศ. 2485 ได้สนับสนุนให้จัดตั้ง 
“สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ” ขึ้น ซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็น “กระทรวงวัฒนธรรม” ที่ท าหน้าที่
บ ารุงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีของชาติ 
   - มีการตั้ง “วิทยาลัยศิลปากร” ซึ่งปัจจุบันก็คือ “มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพ่ือให้
เป็นส านักงานวัฒนธรรมทางศิลปกรรมของชาติ มีการปรับปรุงศิลปะพ้ืนบ้าน เช่น การร าวงมาตรฐาน 
และร าโทน ข้าราชการสามารถหยุดงานทุกวันพุธตอนบ่ายเพ่ือซ้อมร าวงได้ รวมทั้งมีการจัดระบบ
เครื่องดนตรีและการแสดงบางประเภทที่ไม่ใช่ของไทยแต่เดิม ให้กลายเป็นระบบเสียงสากลเพ่ือให้
ท าการศึกษาเล่าเรียนได้ เช่น กลองยาว ซออู้ ซอด้วง ลิเก และหุ่นกระบอก  
   - การปรับแต่งรูปภาษาไทยให้เรียบง่ายทันสมัย เพ่ือความสะดวกในการศึกษา
เล่าเรียนและให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น การตัดตัวสะกดการันต์ออก การตัดพยัญชนะ
ที่เสียงซ้ ากัน การตัดสระและค าควบกล้ าที่ไม่จ าเป็นออก การใช้เลขอารบิคแทนเลขไทย การเขียนค า
ให้ตรงกับการออกเสียง ตัวอย่างเช่น ค าว่า “เป็น” ให้เขียนใหม่เป็นค าว่า “เปน”, ค าว่า “สรวย” ให้
เขียนว่า “สวย” หรือค าว่า “รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งถ้าเขียนในสมัยจอมพล ป. ต้องเขียน
ว่า “รัถมนตรีว่าการกะซวงสึกสาธิการ” (ธนากิต (นามแฝง), 2547: 79) ซึ่งจะเห็นว่าบางค าก็ยังใช้
จนถึงปัจจุบัน แต่บางค าก็หันกลับไปใช้ในรูปแบบเดิม เนื่องจากเหตุผลในการคงรูปของรากศัพท์และ
ความหมาย นอกจากนี้ยังมีการสั่งห้ามไม่ให้พูดหรือเรียนภาษาท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 
“ภาษาไทยกลาง” ด้วยเหตุผลเกรงว่าจะสร้างความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นในยุคนี้ จึงพบ
การท าลายหลักฐานเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นพวกพับสาและคัมภีร์ใบลานจ านวนมาก 
   - มีการแต่งเนื้อร้องเพลงชาติไทยใหม่ โดยประพันธ์ท านองจากท านองดนตรี
ตะวันตกโดยพระเจนดุริยางค์ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทยอันเดียวกับที่ใช้ใน
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ปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังมีการประกาศให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันชาติ” เพ่ือร าลึกถึง
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมการเคารพธงชาติที่ 8 
นาฬิกา และ 18 นาฬิกาตรงของทุกวัน (ประกาศในรัฐนิยม ฉบับที่ 6) เพ่ือแสดงออกถึงความเคารพ
และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ 
   - มีการสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายให้กับประชาชนใหม่ให้มีความอารยะ โดย
บังคับให้ประชาชนทุกคนที่ต้องออกบ้านหรือพ้ืนที่สาธารณะต้องสวมหมวกเหมือนตะวันตกทั้งชาย
และหญิง ให้สวมกางเกงและกระโปรงแบบสากลสมัยนิยม งดเว้นการโพกหัวหรือนุ่งโจงกระเบน ให้คู่
สามีภรรยาจูบกันก่อนออกไปท างานนอกบ้าน ให้สวมรองเท้าเพ่ือป้องกันการชอนไชของพยาธิในดิน
เข้าง่ามเท้า ให้กล่าวค าทักทายกันด้วยค าว่า “สวัสดี”  (ประกาศในรัฐนิยม ฉบับที่ 10)  และ
โดยเฉพาะการสวมหมวกนั้นได้มีการชักชวนผ่านโปสเตอร์และค าขวัญที่ว่า “มาลาน้าไทยไปสู่
มหาอ้านาจ” จึงมีการขนานนามให้การแต่งกายในยุครัฐนิยมโดยจอมพล ป. นี้ว่า “ยุคมาลาน าไทย” 
นั่นเอง ซึ่งอีกนัยยะหนึ่งของนโยบายนี้ ยังเป็นการสลายวัฒนธรรมที่เป็นของชนชั้นสูงให้กลายเป็น
วัฒนธรรมมวลชนที่เสมอเหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   - มีการออกกฎหมายสั่งห้ามเคี้ยวหมาก ให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยช่องปาก 
รวมไปถึงการขากบ้วนน้ าลายและเสมหะในที่สาธารณะ เพราะอาจเป็นแหล่งเชื้อโรคและสร้างทัศนะที่
ไม่น่ามองให้กับสถานที่ราชการ ด้วยเหตุนี้ จอมพล ป. จึงมีความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
สุขภาพช่องปากที่ดีและมีความรู้ เรื่ องอนามัยช่องป าก จึงผลักดันให้มีการจัดตั้ ง  “คณะ             
ทันตแพทยศาสตร์” แห่งแรกของประเทศข้ึนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเมื่อ พ.ศ. 2483  
   - การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ที่รวดเร็ว เนื่องจากมโนทัศน์
เรื่องร่างกายในอุดมคติตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะให้ความส าคัญกับร่างกายแบบชนชั้นสูงที่
ไม่ได้ท างาน จึงทรวดทรงอ้อนแอ้นบอบบาง แต่ในยุคประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องท างาน การที่

ภาพ 4.11 โปสเตอร์เชญิชวนให้คนไทยแตง่กายตามวัฒนธรรมสมยันิยมยุครฐับาลจอมพล ป.พบิูลสงคราม 

(ที่มา ธนากิต (นามแฝง), 2545: 78) 
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ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง ก าย า ล่ าสัน ก็จะช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้วย จอมพล ป. จึงให้
ความส าคัญกับนโยบายดูแลสาธารณสุขของประชาชนเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่การเปลี่ยนวิธีคิดเรื่อง
ร่างกายให้นิยมในความแข็งแรงมากกว่าความอ้อนแอ้น โดยเริ่มให้มีการประกวดนางงาม -ประกวด
ชายฉกรรจ์ เพ่ือสร้างมาตรฐานวิธีคิดเรื่องร่างกายใหม่ ส่งเสริมการสมรสเพ่ือให้มีการผลิตบุตรและ
กระตุ้นอัตราการเกิด มีการสนับสนุนให้มารดาตรวจเช็คสุขภาพทารกทุกๆ 3-6 เดือน มีการประกวด 
“แม่ลูกดก” เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลิตสมาชิก (และกระตุ้นการเพ่ิมจ านวนประชากร) ประกวด
การตัดผมและสงวนอาชีพตัดผมไว้แก่คนไทย    
  2.4  ด้านสุขภาพจิต 
   - สนับสนุนให้ประชาชนมีการ “หย่อน
อารมณ์” หรือมีการพักผ่อนบ้าง (ประกาศในรัฐนิยม ฉบับที่ 
11) เนื่องจากในสมัยอดีต การพักผ่อนหย่อนอารมณ์จะเป็นเรื่อง
ของชนชั้นสูง เพราะใช้ให้ไพร่ทาสท างานแทนตน ส่วนชนชั้นล่าง
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกับการท ามาหากิน ซึ่งอาจท าให้ไม่มีพักผ่อน
และเครียดได้ จอมพล ป. เล็งเห็นว่า หากประชาชนมีก าลังใจ
ท างานทีด่ี การท างานเพ่ือพัฒนาประเทศก็จะดีตาม จึงสนับสนุน
ให้ประชาชนมีการแบ่งเวลาที่เป็นสัดส่วน ระหว่างเวลางานกับ
เวลาพักผ่อน เช่น รณรงค์ให้ประชาชนนอนหลับวันละ 6 -8 
ชั่วโมง กินกับข้าวเยอะๆ กินข้าวให้น้อยๆ และต้องออกก าลังกาย 
เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 
2547: 326) ด้วยเหตุนี้ จอมพล ป. จึงร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขสร้ าง  “สถานตากอากาศบางปู” ที่ จั งหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ได้ออกไปพักผ่อน
หย่อนอารมณ์บ้าง 
   - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชน เนื่องจาก จอมพล ป. เห็นว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนให้เข้มแข็ง ยัง
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น อีกทั้งท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่ จึงสนับสนุนให้
คนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด ตัวอย่างเช่น นโยบายเชิญชวนให้
ชาวชนบทมาเที่ยวชมกรุงเทพฯ และจังหวัดที่ส าคัญบางจังหวัด โดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับ
กรมรถไฟเพ่ือจัดขบวนรถฟรีให้ประชาชนเดินทาง ฯลฯ 
  นอกจากนี้ สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังถือได้ว่าเป็นรัฐบาลที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในไทยเป็นอย่างมากและบางอย่างก็ฝังรากลึกจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากช่วงเวลาของจอม
พล ป. ที่อยู่ในต าแหน่งกว่า 8 สมัย ในเวลาเกือบ 15 ปี ซึ่งถือว่าเป็น “นายกรัฐมนตรีที่อยู่ใน
ต าแหน่งที่นานที่สุดของไทย” ซึ่งผลดีต่อความต่อเนื่องของนโยบายพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในสมัยต่อๆ มาของจอมพล ป. ต้องพบกับความล าบาก เนื่องจากความขัดแย้งภายในคณะราษฎรอัน
เกิดจากการเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่น ที่บีบบังคับให้ไทยร่วมมือกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่ 2 
เป็นเหตุให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับญี่ปุ่นและจอมพล ป. ก่อตั้ง “ขบวนการเสรีไทย” เพ่ือคัดค้านการ

ภาพ 4.12 โปสเตอร์สมัยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เชญิชวนให้คนกินกับขา้วให้

มากขึ้น เพื่อวัฒนธรรมและอนามัย 

(ที่มา ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2544: 202) 
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เคลื่อนไหวของญี่ปุ่นในไทยและสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร มีแกนน าโดยนายปรีดี พนมยงค์ 
(เคลื่อนไหวในไทย), ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (เคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกา) และ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
(เคลื่อนไหวในอังกฤษ) 
  จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นถูกทิ้งระเบิดปรมาณูโดยสหรัฐอเมริกาที่
เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ท าให้ญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามและปิดประเทศ ไทยจึงมีสถานะเป็นผู้แพ้
สงครามและต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามเช่นเดียวกันด้วย จึงการเคลื่อนไหวของ “ขบวนการเสรี
ไทย” จึงท าได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งขบวนการเสรีไทยสามารถเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร(น า
โดยสหรัฐอเมริกา)ได้เป็นผลส าเร็จ เพ่ือไม่ให้ไทยตกอยู่ในฝ่ายแพ้สงคราม ด้วยอ้างเหตุผลที่ว่า
ประชาชนไทยไม่เห็นด้วยกับจอมพล ป. ที่จะอยู่ฝั่งญี่ปุ่นตั้งแต่แรก ส่งผลให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยกเว้น
ไม่ให้ไทยต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม และส่งผลให้จอมพล ป. ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นอาชญากรสงคราม
และถูกพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ในปี พ.ศ. 2487 และมีการเชิญ ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้น10 
  การเคลื่อนไหวของ “ขบวนการเสรีไทย” นอกจากจะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในทางการ
เมืองไทยแล้ว ยังเป็นจุดเปลี่ยนทางการพัฒนาไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะได้เปิดโอกาสให้ตัวละคร
ส าคัญ นั่นคือ “สหรัฐอเมริกา” ได้เข้ามามีบทบาทในไทย ด้วยการที่ไทยไม่อยากตกเป็นฝ่ายชดใช้
ค่าเสียหายจากสงคราม สหรัฐอเมริกาจึงยื่นข้อเสนอด้วยการขอเข้าแทรกแซงนโยบายการเมืองและ
การทหารของไทย เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกก็เข้าสู่ยุค “สงครามเย็น” ซึ่งมหาอ านาจ
อย่างสหรัฐอเมริกาก็ต้องการแสวงหามิตรประเทศในการแข่งขันกับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่น าโดยสหภาพ
โซเวียต ด้วยเหตุนี้ “สหรัฐอเมริกา” กับไทยในยุคต่อมา จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่แน่นแฟ้น 
 
 3.  ยุคเริ่มต้นสงครามเย็น (Cold War) 
  สงครามเย็น (Cold War) เป็นสงครามที่เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นขึ้น
ในช่วง ค.ศ. 1947 – 1991 (พ.ศ. 2490 - 2534) เป็นสงครามจิตวิทยาที่ใช้การ “โฆษณาชวนเชื่อ 
(Propaganda)” เข้าต่อสู้กันระหว่าง 2 มหาอ านาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ที่มีอุดมการณ์การเมือง
แบบประชาธิปไตย) และสหภาพโซเวียต (ที่มีอุดมการณ์การเมืองแบบคอมมิวนิสต์) โดยจะเป็นการ
อวดอ้างแสนยานุภาพในด้านการเมืองและการพัฒนา ซึ่งเหตุที่ความขัดแย้งดังกล่าวปรากฏในลักษณะ 
“สงครามเย็น” เนื่องจากการลงนามในองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเป็นเวที
ระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ห้ามเรื่องการท าสงครามอาวุธไว้ ท าให้มหาอ านาจ
ทั้งสองเปลี่ยนมาเป็นสงครามจิตวิทยาหรือ “สงครามประสาท” ระหว่างกันแทน ซึ่งช่วงเริ่มต้น
สงครามเย็นนี้ จะอยู่ในช่วง “เผด็จการทหาร” ที่สืบทอดอ านาจต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพล ป. 
                                                        

10
 ในช่วงเวลา พ.ศ. 2487 – 2488 เป็นช่วงเวลารอยต่อที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 2) ได้

มีการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ได้แก่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ที่ช่วงนั้น
ยังไม่พร้อมเดินทางมารับต าแหน่ง จึงมีการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของคนอื่นๆ ในระยะสั้นๆ ของ นายควง อภัยวงศ์ (พ.ศ. 
2487-2488) และ นายทวี บุญยเกตุ (พ.ศ. 2488) และโดยเฉพาะ “นายทวี บุญยเกตุ” ถือว่าเป็น “นายกรัฐมนตรีที่อยู่ใน
ต าแหน่งส้ันที่สุดของไทย” ที่อยู่ในต าแหน่งได้แค่ 17 วัน ก่อนที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช จะเดิ นทางถึงไทยและรับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในปลายปี พ.ศ. 2488 
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พิบูลสงคราม (สมัยที่ 3-8), จอมพลถนอม กิตติขจร (สมัยที่ 1) และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 
2501-2506) 
  สงครามเย็น เป็นสงครามที่สร้างความตึงเครียดให้กับประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลกไม่เว้น
กระทั่งประเทศไทย เพราะมหาอ านาจทั้งสองขั้ว ต่างก็ใช้โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือแสวงหามิตรประเทศ
และท าลายภาพลักษณ์ระหว่างกัน ส าหรับกรณีประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามา
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว จึงท าให้ไทยมีแนวโน้มเลือกข้างไปยังฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือฝั่ง    
เสรีนิยมประชาธิปไตยมากกว่า ประกอบกับในยุคสงครามเย็น ประเทศรอบข้างไทยเช่น เวียดนาม 
กัมพูชา และลาว ต่างก็เปลี่ยนแปลงการปกครองและหันไปฝักใฝ่ลัทธิการเมืองแบบสหภาพโซเวียตกัน
หมด สหรัฐอเมริกาจึงเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นส าคัญที่จะสกัดกั้นการแผ่ขยายของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าแทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศด้วยวิธีต่างๆ 
  เมื่อพิจารณาบริบทการเมืองการปกครองไทยในช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นนี้ จะพบว่า
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ “ยุคเผด็จการทหาร” ที่ด าเนินนโยบายแบบทหารนิยม นับตั้งแต่การรัฐประหาร
ครั้งส าคัญเม่ือ พ.ศ. 2490 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งท าให้จอมพล ป. สามารถกลับเข้าสู่
อ านาจได้อีกครั้ง หากแต่ครั้งนี้บริบททางสังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป ความนิยมในตัวจอมพล 
ป. ก็เปลี่ยนไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง นั่นคือ เกิดกบฏขึ้น
หลายครั้ง เช่น กบฏวังหลวง กบฏเสนาธิการ กบฏแมนฮัตตัน ซึ่งบางกบฏก็เคยจับจอมพล ป. เป็นตัว
ประกัน แต่จอม ป. ก็สามารถรอดมาได้ จึงได้สมญานามอีกชื่อว่า “จอมพลกระดูกเหล็ก” มีการก่อ
รัฐประหารครั้งต่อมาหลายครั้ง ซึ่งบางครั้งก็เป็นการรัฐประหารรัฐบาลตนเอง ซึ่งรัฐประหารครั้ง
สุดท้ายที่ท าให้จอมพล ป. หมดอ านาจอย่างสิ้นเชิงและต้องลี้ภัยไปอยู่ญี่ปุ่นจนกระทั่งอสัญกรรม ก็คือ 
การรัฐประหาร พ.ศ. 2500 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายทหารคนสนิททั้งยังด ารงต าแหน่งผู้
บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ซึ่งจากรัฐประหาร จอมพลสฤษดิ์ ได้เชิญจอมพลถนอมขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรีในเวลาสั้นๆ (พ.ศ. 2500 - 2501) ก่อนจะก่อรัฐประหารกลับ และเข้าสู่อ านาจเองอย่าง
เต็มรูปแบบหลังจากปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา 
  ในช่วงเวลายุคเริ่มต้นของสงครามเย็น ซึ่งตรงกับกับช่วง “เผด็จการทหาร” (จอมพล ป. 
– ถนอม- สฤษดิ์) ได้มีเหตุการณ์ส าคัญในทางการพัฒนาที่ควรพิจารณา ดังนี้  
  3.1  นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาภายใต้การน าของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา “สหรัฐอเมริกา” ได้กลายมาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับไทย โดยเฉพาะในเรื่อง “การทหาร” และ “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน” ทั้งนี้ 
สหรัฐอเมริกาอ้างว่าเป็นไปเพื่อช่วยเหลือให้ไทยเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นในประเทศ แต่วัตถุประสงค์หลัก
ของอเมริกาก็เพ่ือแผ่อุดมการณ์ว่าด้วยการท าประเทศให้ทันสมัย ตามทฤษฎีการสร้างความทันสมัย 
(Modernization)  แบบตะวันตก จนท าให้กลายเป็นการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream 
development) ในไทย พร้อมทั้งใช้ไทยเป็นด่านตั้งรับการแพร่กระจายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ใน
ภูมิภาคนี้  
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   สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนไทย
ทั้งในด้านการทหารและการพัฒนาในช่วงสงครามเย็น 
โดยผ่านทางธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งเป็นแหล่ง
งบประมาณใหญ่ นับตั้งแต่การก่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) เ พ่ือเป็นอนุสรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ซึ่งท าพิธี
ส่งมอบในรัฐบาลจอมพล ป. การสร้างถนนสายเอเชีย 
(พิษณุโลก-ขอนแก่น) เพ่ือกระจายความเจริญสู่ส่วน
ภูมิภาคและเพ่ือให้กองก าลังทหารเข้าถึงพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อ
การซ่องสุมของกองก าลังคอมมิวนิสต์ในชนบท การ
สร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างสนามบิน
ทหารไว้ที่ อู่ตะเภา(ระยอง) นครราชสีมา น้ าพอง
(ขอนแก่น) อุดรธานี ฯลฯ  นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายัง
ท าการแทรกแซงการเมืองไทย โดยเป็นผู้ผลักดัน
เบื้องหลังการท ารัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. ในปี พ.ศ. 
2 5 0 0  โ ด ย จ อ ม พ ล ส ฤ ษ ดิ์  เ นื่ อ ง ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ที่
สหรัฐอเมริกาขัดผลประโยชน์กับจอมพล ป. 
   อย่างไรก็ตาม แม้บทบาทหลักของ
สหรัฐอเมริกาจะท าให้ไทยในช่วงต้นสงครามเย็นได้สัมผัส
กับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากมาย แต่สิ่งส าคัญกว่านั้น คือท าให้ “การ
พัฒนา (Development)” ถูกยกฐานะกลายเป็น
แนวคิด ทฤษฎี และมโนทัศน์ส าคัญของประเทศนับแต่
นั้นมา ซึ่ งก็จะน า ไปสู่การวางรากฐานและก าเนิด 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ” ใน
ระยะเวลาต่อมาไม่นาน 
  3.2  การกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลด้วยข้อหาฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์  โดย
สืบเนื่องจากการแทรกแซงทางการเมืองและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ประกอบการพยายามกู้
ภาพลักษณ์ “ผู้แพ้สงคราม” ในเวทีโลกของไทย ท าให้นโยบายทางการเมืองตั้งแต่สมัยจอมพล ป. 
(ทศวรรษ 2490) จนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ มุ่งเน้นไปเพ่ือแสดงว่า ไทยยอมที่จะอยู่ฝั่งเดียวกับฝ่ายเสรี
นิยมประชาธิปไตยหรือสหรัฐอเมริกา ท าให้รัฐบาลเกิดการกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองด้วย
ข้อหาคอมมิวนิสต์ทั้งหมด เนื่องจากในขณะที่เริ่มต้นสงครามเย็น ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่ขยายจากจีน
ลงมาถึงประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศในอินโดจีน วิธีที่การที่รัฐบาลท าก็คือการจับกุมผู้ต้องสงสัย
ทั้งหมดที่คาดว่าจะฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงการขยายโครงการพัฒนาพ้ืนฐานจ าพวกถนน 
ไฟฟ้า น้ าประปา หรือการศึกษาจากรัฐไปสู่พ้ืนที่ชนบทห่างไกล โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดการ
ซ่องสุมของกองก าลังคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ยังมีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อผ่านปลุกระดมผ่าน

ภาพ 4.13 จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเอก
อัครทูตอเมริกันในพิธีรับมอบถนนมิตรภาพ 
ซึ่งเป็นความชว่ยเหลือที่สหรัฐอเมริกามอบ

ให้แก่ไทย 
(ที่มา ภิญญพันธุ ์พจนะลาวัณย์, 2558: 21) 

 

ภาพ 4.14 “ถนนมิตรภาพ” หรือทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 หลังสร้างเสร็จใหม่ พ.ศ.
2500 บริเวณช่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

(ที่มา ภิญญพันธุ ์พจนะลาวัณย์, 2558: 40) 
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สื่อมวลชนจ าพวกวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือโปสเตอร์ เพ่ือให้คนเกรงกลัวภัยของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่จะ
คุกคามท าลายสถาบันหลักของชาติ อย่างสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนั่นเท่ากับ
เป็นการสร้างมายาคติเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ให้กับคนในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างลาว เวียดนาม และ
กัมพูชาไปโดยปริยาย 

 
  3.3  การรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์นิยมในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องจาก
การข้ึนมามีอ านาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นับรวมจอมพลถนอมด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มเดียวกัน) 
มาด้วยการก่อรัฐประหารซึ่งเป็นกระบวนการนอกระบอบประชาธิปไตย ท าให้จอมพลสฤษดิ์พยายาม
จะสร้าง “ความชอบธรรม” ให้กับการใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จของตน โดยการน าเอาบารมีของ 
“สถาบันกษัตริย์” มาหนุนอ านาจของตนเอง ท าให้ยุคของจอมพลสฤษดิ์นี้มีการสร้างและรื้อฟ้ืน
อุดมการณ์ “กษัตริย์นิยม” เกิดขึ้นอีกครั้ง ท าให้สถาบันกษัตริย์กลับขึ้นมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง โดย
กระท าควบคู่กับนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ (ภิญญาพันธุ์ พจนะลาวัณย์, 2558 : 221) 
ตัวอย่างเช่น มีการเปลี่ยน “วันชาติ” จากที่เป็นวันที่ 24 มิถุนายนในสมัยจอมพล ป. มาเป็นวันที่ “5 
ธันวาคม” แทน, มีการฟ้ืนฟูประเพณีโบราณและวันส าคัญเกี่ยวกับกษัตริย์และราชวงศ์ขึ้นมาอีกครั้ง 
จากที่เคยได้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ พร้อมกับการสั่งห้าม/งดงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญที่จัดต่อเนื่องกัน
มาหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเยี่ยมประชาชนตามต่างจังหวัดทุรกันดารพร้อมกับขบวน
เสด็จพระราชด าเนิน การพิมพ์ภาพพระมหากษัตริย์(รัชกาลที่ 9) แจกแก่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ 
เพ่ือให้น าไปเคารพสักการะ เป็นต้น   
 
 

ภาพ 4.15 โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อในช่วงที่มี
การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลทหาร 

(ที่มา ธงชัย วินจิจะกูล, 2556: 135) 

ภาพ 4.16 ภาพโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนต่อตา้นลัทธิ
คอมมิวนิสต์ โดยการยกตัวอย่างวา่เปน็ภัยต่อพระพุทธศาสนา 

(ที่มา http://blog.etcpool.com/2016/11/07/anti-communist-
poster-in-thailand-and-the-history/) 
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  นอกจากนี้ การบริหารประเทศในสมัย
ของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ยังมีการขนานนามอีกชื่อ
หนึ่งว่า “ระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ” หรือ
หมายถึง การปกครองที่ท าให้ประชาชนยกย่องผู้น า
ประเทศว่าเป็น “พ่อ” หรือหัวหน้าครอบครัว ซึ่งวิธีที่
จอมพลสฤษดิ์ใช้คือการออกเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดเพ่ือให้ระยะห่างความสัมพันธ์ระหว่าง
รั ฐ บ า ล กั บ ป ร ะช า ช น แ น บ แ น่ น ยิ่ ง ขึ้ น  แ ต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็เป็นไปอย่างเฉียบขาด การสั่งการทุก
อย่างที่เก่ียวกับการพัฒนาเป็นอ านาจของรัฐบาล (ตาม
มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2502) ประชาชนเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวโดยไม่
มีสิทธิ์ต่อรองใดๆ ดังวลีติดปากของจอมพลสฤษดิ์ที่ว่า 
“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว” (ธนากิต 
(นามแฝง), 2547: 259) 

 

สรุป 
 ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ค านึงถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ในเรื่องสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค ในขณะเดียวกันก็เปิดพ้ืนที่ให้กับความขัดแย้ง ความเห็นต่าง และความ
หลากหลายทั้งความคิด เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยมีการสถาปนาขึ้นเป็นระบอบกลางมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนกระทั่งปัจจุบัน 
 การพัฒนาไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีการมุ่งทิศทางการพัฒนาไปเพ่ือผลประโยชน์
ของ “ประชาชน” มากขึ้น เพราะ “ประชาชน” เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ตามมา แต่อย่างไรก็ตาม กว่า 90 ปีมาแล้ว
ประชาธิปไตยของไทยยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดความสมบูรณ์ตามเป้าหมายอุดมการณ์ที่วางไว้ได้ ซึ่งเกิด
จากปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะการแทรกแซงกระบวนการด้วยอ านาจเหนือกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมามีอ านาจของทหาร นายทุนใหญ่ หรือแม้แต่วิถีทางนอกรัฐธรรมนูญอย่างการ
รัฐประหาร รวมไปถึงวิธีคิดที่ไม่ส่งเสริมต่อความเป็นเหตุเป็นผลของประชาชน ซึ่งนับว่าบั่นทอนและ
ท าลายความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งเสถียรภาพทางการเมืองของไทยเป็นอย่างมาก และก็ยังมีผลส่งถึง
คุณภาพของ “การพัฒนา” ไทยด้วยเช่นกันให้ดูด้อยประสิทธิภาพลงเช่นกัน 

  
 
 

 
 

ภาพ 4.17 จอมพลสฤษดิข์ณะออกตรวจราชการ
และเยีย่มประชาชนในท้องที่จังหวดัชยัภูม ิ

(ที่มา ภิญญพันธุ ์พจนะลาวัณย์, 2558: 34) 
 



129 
 

ค าถามท้ายบท 
  
1. แนวทางของ “ประชาธิปไตย” ใดบ้างที่ควรน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน? จงอธิบายพร้อม

ยกตัวอย่าง “ประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน” ของนักศึกษาอย่างน้อยมา 1 เหตุการณ์ 
2. ลักษณะของ “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ที่บิดเบี้ยวไปจากเป้าหมายหรือหลักการที่ควรจะเป็น มี

ลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง?  
3. จงสรุป “วิธีคิด/ปฏิบัติ” ของคนไทยที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในไทยมาให้เข้าใจ 
4. ปัจจัยภายนอกและภายในประเทศส าคัญใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง

ของคณะราษฎรใน พ.ศ. 2475 ? 
5. จงสรุป “ผลกระทบ” ทันทีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่มีต่อ “รัฐไทย”? โดย

ใช้ภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
6. “หลัก 6 ประการ” ของคณะราษฎรที่ใช้ในการพัฒนาประเทศช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 มีอะไรบ้าง? และผลผลิตการพัฒนาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้หลัก 6 
ประการ ? 

7. ในความคิดเห็นของนักศึกษา “นโยบายรัฐนิยม” ด้านใดของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่นักศึกษา
รู้สึกชื่นชอบ/สนใจ หรือเห็นว่ามีผลสืบเนื่องและประโยชน์ต่อชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน? จง
ยกตัวอย่างมาเพียง 1 ด้าน และอธิบายเหตุผลประกอบ 

8. “สหรัฐอเมริกา” มีอิทธิพลอย่างไรบ้างต่อ “การพัฒนาไทย” โดยเฉพาะในช่วงยุคสงครามเย็น 
(Cold War) ? จงอธิบายพร้อมยกเหตุผลและตัวอย่างประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย II :  
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7  

(พ.ศ. 2504 - 2539) 
 

แนวคิด 

 “แนวคิดการสร้างความทันสมัย” ถือได้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนากระแสหลักที่ทั่วทั้งโลกให้
การยอมรับอย่างมากตั้งแต่ยุคสงครามเย็น แนวคิดความทันสมัยมีส่วนส าคัญต่อการผลักดันให้เกิด 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ของไทยขึ้น เพ่ือเป็นแผนแม่บทและตัวก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในยุคเริ่มแรก จึงเน้นหนักไปที่การสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นทุนนิยม พร้อมกับ
การเปลี่ยนสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมและเมืองตามแบบอย่างตะวันตกโดยเร็ว การ
พัฒนาของไทยในยุคนี้จึงเป็นการพัฒนาเชิงเดี่ยว และการสั่งการที่เร่งรัดเฉียบขาดจากภาครัฐ 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย II : ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539) 

1. บริบททางความคิดและสังคมกับการเกิดขึ้นของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” 

 2. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) 
 3. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) 
 4. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
 5. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 
 6.การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
 7.การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 
 8. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  

1. อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่าง “สหรัฐอเมริกา” กับการพัฒนาสังคมไทยในช่วงเกิดการ
สร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516”, “6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519” และ “พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535” ได้ 
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3. วิเคราะห์ภาพรวมของผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -7 
ได้โดยใช้ภาษาและความเข้าใจของตนเอง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยายและอภิปรายซักถาม 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายและถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 

3. มอบหมายให้ไปศึกษาจากวีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516, 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

 4. บรรยายสรุป 

 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 

2. Microsoft PowerPoint บทที่ 5 “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย II : 
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539) 

3. วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516, 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ 
พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังการบรรยาย 

 2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน 

 3. สาระจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาขณะท าการอภิปรายและถกเถียงในประเด็นที่ก าหนด 

 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 



บทท่ี 5 
“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธปิไตย II :  

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539) 
 

 การพัฒนาสังคมไทยช่วงก่อนหน้า พ.ศ. 2504 แม้จะเกิดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนหลาย
ด้าน แต่การพัฒนาเหล่านั นกลับเป็นผลพวงจากนโยบายพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมือง สาธารณสุข วัฒนธรรม เป็นต้น มีทั งที่เกิดด้วยความจ าเป็นเฉพาะหน้าและ
กระแสสังคมจากภายนอกประเทศ มิได้เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ นตามกรอบหรือแผนงานที่วางไว้อย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะ ทั งนี นับได้แต่หลังจากการเกิดขึ นของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1” 
เมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเริ่มตระหนักและค านึงถึง “การ
พัฒนา” ในฐานะภารกิจส าคัญของชาติ ทั งยังมีส่วนท าให้ “การพัฒนา” สังคมไทยถูกด าเนินไปอย่างมี
ทิศทาง การวางแผน และการประเมินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 เนื อหาบทที่ 5  จะเป็นการกล่าวถึง “การพัฒนา” ของไทยที่ถูกด าเนินภายใต้บริบทของ 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้าง
ความเจริญและศิวิไลซ์ ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ส าคัญมากมาย และทั งยังเป็นจุดเปลี่ยนทั งในเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในบทนี จะพิจารณาถึงแค่ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 – 2539) เพราะถือว่าเป็นยุคพัฒนาการขั น
เริ่มต้นของแผนพัฒนาฯ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และทบทวนเนื อหาแผนพัฒนาฯ ใน
ยุคทศวรรษ 2540 

 
 

บริบททางความคิดสังคมกับการเกิดขึ้นของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

  
 การเปลี่ยนแปลงในไทยช่วงทศวรรษ 2490 – 2500 เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวคิด      
การพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย (Modernization) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนากระแสหลัก 
(Mainstream Development) ที่ทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ โดยแนวทางโดยสรุปของแนวคิด
ความทันสมัยและการพัฒนากระแสหลักก็คือ การมุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ และ
เศรษฐกิจ ให้เกิดขึ นในสังคม  ผลักดันให้เกิด “ความทันสมัย” ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเกิดระบบ   
ทุนนิยมเสรี การขยายสาธารณูปโภคพื นฐาน การส่งเสริมการเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ทั งนี ก็
สืบเนื่องจากการผลักดันของ “ธนาคารโลก (World Bank)” อันเป็นองค์กรลูกซึ่งถูกวางรากฐาน
จากการเกิดขึ นขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและฟ้ืนฟูประเทศต่างๆ หลังสงครามโลกครั งที่ 2 รวมทั งประเทศไทย 
ต่อเนื่องมาสู่การประกาศของสหประชาชาติให้เป็น “ยุคทศวรรษของการพัฒนา (Decades of 
Development: 1960-1970)” ในช่วงปี พ.ศ. 2503 – 2513  ซึ่งนับได้ว่าเป็น “ยุคทองของการ
พัฒนาโลก” ที่ทั่วโลกพากันตื่นตัวเรื่องกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั นจึง
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นับได้ว่า “สหประชาชาติ” และ “ธนาคารโลก” เป็นตัวละครส าคัญท่ีอยู่เบื องหลังการเปลี่ยนแปลงยุค
นี ในไทยเช่นกัน 
 หากเมื่อพิจารณาถึงบริบทสังคมในยุคนี ก็จะพบว่า ทั่วทั งโลกก าลังอยู่ในภาวะความ        
ตึงเครียดของ “สงครามเย็น (Cold War)” ที่สองมหาอ านาจใหญ่อย่าง “สหรัฐอเมริกา” และ 
“สหภาพโซเวียต” ก าลังห  าหั่นกันด้วยการแผ่ขยายอุดมการณ์ทางการเมืองและการพัฒนา ทั งยังพบ
อีกว่า “สหรัฐอเมริกา” ก็เป็นตัวตั งตัวตีส าคัญในการท างานขององค์กรระดับโลกอย่างสหประชาชาติ
และธนาคารโลก ดังนั น จึงสามารถกล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนากระแสหลักหรือ “ความทันสมัย” 
ข้างต้นก็คืออุดมการณ์การพัฒนาของฝั่งค่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือ “สหรัฐอเมริกา” ซึ่ง
สหรัฐอเมริกาพยายามจะใช้ทั งสหประชาชาติและธนาคารโลกเป็นตัวกลางในการเผยแพร่อุดมการณ์ 
ด้วยเหตุนี  อีกนัยหนึ่งของการพัฒนาตามแบบความทันสมัย ก็คือการต่อต้านและสกัดกั นการขยายตัว
ของลัทธิการเมืองฝั่งค่ายคอมมิวนิสต์หรือ “สหภาพโซเวียต” นั่นเอง 
 อิทธิพลของการพัฒนากระแสหลักหรือความทันสมัย ได้แผ่เข้าสู่ไทยอย่างเต็มที่ในช่วงที่ไทย
มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอย่างแนบแน่น หรือนับตั งแต่หลังจากการเคลื่อนไหวปลดแอกไทย
ออกจากฝั่งแพ้สงครามของขบวนการเสรีไทย โดยนับจากสิ นสุดสงครามโลกครั งที่ 2 จนกระทั่งถึงยุค
สงครามเย็น สหรัฐอเมริกามีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าทางความคิดด้านการพัฒนาของไทย เพราะ
เป็นชาติที่ถูกยอมรับในฐานะ “มหาอ านาจ” ทั งยังหว่านล้อมสนับสนุนไทยด้วยวิธีต่างๆ ทั ง
งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการทหาร ซึ่งปรากฏเด่นชัดมากในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ และโดยเฉพาะการที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้จอมพลสฤษดิ์ท ารัฐประหารรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงครามในปี พ.ศ. 2500 และขึ นครองอ านาจเสียเอง ยิ่ งเป็นตัวสะท้อนให้ เห็นว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วง “ทศวรรษแห่งการพัฒนา” เป็นความสัมพันธ์แบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างกัน 
 เหตุผลส าคัญที่ “สหรัฐอเมริกา” จ าเป็นต้องเข้ามาสนับสนุนไทยก็คือ ประการแรก 
สหรัฐอเมริกาต้องการแสวงหาพันธมิตรร่วมหรือเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย 
และอีกประการหนึ่งก็เ พ่ือใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการในการสกัดกั นการแพร่ระบาดของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสหรัฐอเมริกาเรียกทฤษฎีการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี ว่า “ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)” โดยเปรียบการล้มของโดมิโนที่
ล้มต่อกันเป็นทอดๆ เข้ากับการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งในขณะนั นหลายประเทศในเอเชีย
เปลี่ยนระบอบไปเป็นคอมมิวนิสต์และหันไปสนับสนุนสหภาพโซเวียตกันหมด นับตั งแต่จีน เกาหลี
เหนือ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ดังนั น หากสหรัฐอเมริกาไม่รีบสกัดกั นโดยใช้ไทยเป็นจุดตั งรับ ลัทธิ
คอมมิวนิสต์คงจะสามารถแพร่เข้าประเทศอ่ืนๆ อย่างพม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และอาจลาม
ไปทั่วทั งเอเชียได ้
 การสกัดกั นระหว่างค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์แม้จะเป็นไปในลักษณะ 
“สงครามเย็น” หรือสงครามจิตวิทยา แต่บ่อยครั งที่ความตึงเครียดระหว่างสองมหาอ านาจได้พัฒนา
กลายเป็น “สงครามร้อน” หรือสงครามที่ใช้อาวุธเข้าห  าหั่นกันอย่างหนักหน่วง จนมีผู้บาดเจ็บและล้ม
ตายจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปในลักษณะ “สงครามตัวแทน” โดยในยุคสงครามเย็น มีสงครามตัวแทน
ครั งส าคัญในเอเชียอยู่ 2 ครั ง ได้แก่ 
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  1 )  ส งค ร ามคาบส มุทร เก าหลี 
(Korean War) เกิดขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 
1953 (หรือ พ.ศ. 2493-2496) คือสงครามตัวแทน
โดยเป็นการต่อสู้ระหว่างคนในชาติเดียวกัน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น “เกาหลีเหนือ” มีจีนและสหภาพโซเวียต
สนั บ สนุ น เป็ นหลั ก  และ  “เ ก าหลี ใ ต้”  ที่ มี
สหประชาชาติ(น าโดยสหรัฐอเมริกา)สนับสนุน มี
การบุกยึดฐานทัพระหว่างกันและกัน จนท าให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกว่า 2.5 ล้านคน และ
ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหาข้อยุติกันได้ จึงใช้ เส้น
ขนานที่ 38 เป็นเส้นแบ่งพื นที่คาบสมุทรออกเป็น 
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
(เหนือ)” ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ และ 
“สาธารณรัฐเกาหลี(ใต้)” ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย 

  2) สงครามเวียดนาม (Vietnamese 
War) เกิดขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1955 – 1975 (พ.ศ. 
2498-2518) คือสงครามตัวแทนโดยเป็นสู้ รบ
ระหว่าง “เวียดนามเหนือ” ซึ่งมีจีนและสหภาพ-   
โซ เวี ยตสนับสนุน  และ  “เ วียดนามใต้” ที่ มี
สหรัฐอเมริกาสนับสนุน (ใช้เส้นขนานที่ 17 เป็นเส้น
แบ่งเขตแดน) มีการปะทะกันรุนแรงยืดเยื อกว่ายี่สิบ
ปี และผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า 3 ล้านคน แต่
สุดท้ายกองทัพทหารอเมริกันที่อาวุธครบมือก็ต้อง
พ่ายแพ้ให้กับแนวร่วมเวียดนามเพ่ือปลดปล่อยชาติ
(กองทัพเวียดนามเหนือ) ซึ่งเป็นเพียงชาวบ้าน
ธรรมดา พร้อมกับถอยฐานทัพออก เวียดนามจึง
สามารถรวมประเทศและสถาปนาระบบ “สังคม
นิยม” เป็นระบอบกลางในการปกครองประเทศ 
 ด้วยเหตุนี  สหรัฐอเมริกาจึงมีผลต่อการวางรากฐาน “การพัฒนา” ในไทยในยุคสงครามเย็น
ด้วยเหตุผลในทางการเมือง และเพ่ือให้การพัฒนาด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ดังนั น ในปี พ.ศ. 2502 
รัฐบาลไทยโดยการน าของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ได้มีการจัดตั ง “ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ” หรือ “สภาพัฒน์” เพ่ือท าหน้าในการคิด และวางแผนแนวทางเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย ตามค าแนะน าจากนักวิชาการของธนาคารโลก (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น 
“ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ”) จนกระทั่ง ได้มีการเขียน 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ฉบับแรกเกิดขึ น โดยใช้ชื่อว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพ 5.2 เด็กชาวเวียดนามถูกไฟลวกจากระเบดิ  
นาปาล์มที่สหรัฐอมริกาทิ้งที่เวียดนามใต้ 
(ที่มา ศุขปรีดา พนมยงค์, 2549: 175) 

ภาพ 5.1 ทหารอเมริกันก าลังเตรียมขปีนาวุธในการ
ต่อสู้กับกองก าลังคอมมิวนิสต์จากเกาหลีเหนือใน

สงครามคาบสมุทรเกาหลี 
(ที่มา Andrew J. Birtle, 2000: 23) 
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แห่งชาติ” อันเป็นแผนแม่บทในการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวหน้าโดย
เป็นไปอย่างมีแบบแผนและล าดับขั น ซึ่งประกาศใช้ในครั งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 ดังนั น จึงสามารถ
สรุปได้ว่า การเกิดขึ นของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ของไทย มีความเกี่ยวข้องกับ
บริบทสังคมและการเมือง “ยุคสงครามเย็น” และสัมพันธ์กับตัวละครระดับโลกอย่าง “สหรัฐอเมริกา” 
และ “ธนาคารโลก” อย่างแยกไม่ออก 
 ส าหรับในด้านบริบททางความคิด “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ของไทยใน
ยุคแรกได้รับอิทธิพลจากการพัฒนากระแสหลักที่เน้นความทันสมัย จึงท าให้เนื อหาของแผนพัฒนาฯ 
ในยุคแรกๆ เน้นหนักไปที่การพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเมือง ตลอดจนเร่งรัดการวางรากฐานโครงสร้างพื นฐานหรือสาธารณูปโภคสมัยใหม่ที่
ส าคัญกับการด ารงชีวิตและการลงทุน ภาพรวมของเนื อหาแผนพัฒนาฯ ในยุคแรกของไทยจึงเป็นไป
ในลักษณะ “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” (ภิญญาพันธุ์ พจนะลาวัณย์, 2558: 48) นอกจากนี  
ลักษณะของแผนพัฒนาฯ ของไทยในยุคเริ่มแรกยังมีลักษณะส าคัญทางความคิด 2 ประการ คือ 

  1) เน้นล าดับการสั่งการการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top-down approach) 
กล่าวคือ เน้นบทบาทน าอยู่ที่องค์กรระดับสูง นั่นคือ “รัฐบาล” โดยรัฐบาล (รวมถึงกลุ่มผลประโยชน์
ที่มีอ านาจ) สามารถก าหนดทิศทาง ออกแบบนโยบาย ตัดสินใจ และออกค าสั่งในกิจการพัฒนา
ประเทศไดท้ั งหมด ในขณะที่ภูมิภาค ท้องถิ่น และประชาชนเป็นฝ่ายที่ต้องท าตามอย่างเดียว (ดังเช่น
ในบทเพลง “ผู้ใหญ่ลี”) ข้อดีคือ ท าให้เกิดรูปธรรมการพัฒนาที่รวดเร็วเนื่องจากไม่มีการคัดค้านใดๆ 
แต่ข้อเสียส าคัญคือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นหรือผลกระทบ เพราะรัฐบาล
เป็นฝ่ายผูกขาดการด าเนินการอย่างเบ็ดเสร็จ และยิ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ด้วยแล้ว เช่น เขื่อน ถนน 
หรือนิคมอุตสาหกรรม แม้จะกระทบต่อชีวิตของประชาชนเพียงใดก็ตาม แต่ประชาชนกลับไม่มีสิทธิ์ที่
จะต่อรองต่อต้าน ต้องท าตามอย่างเดียว 

  2) เน้นการใช้แบบแผนการพัฒนาส าเร็จรูป หรือแบบพิมพ์เขียว (Blue print) คือ 
การก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยใช้ “รูปแบบเดียวกัน” อย่างไม่จ าแนกความแตกต่าง ซึ่งก็คือ เน้น
ในด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด จะต้องถูก
ก าหนดด้วยทิศทางที่เป็น “มาตรฐานเดียวกัน” ทั งประเทศ ดังนั น การพัฒนาโดยใช้แบบแผน
ส าเร็จรูปในอีกนัยหนึ่งก็คือ “การพัฒนาเชิงเดี่ยว” ที่ไม่สนใจความแตกต่างหลากหลาย ทั งในทาง
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม หรือภูมิศาสตร์ของผู้คน ซึ่งในระยะยาวการพัฒนาเช่นนี มักจะก่อให้เกิด
การล่มสลายของท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 
  
  

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
 
 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1” มีการประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2504 โดยเป็นแผนพัฒนาที่มีข้อพิเศษกว่าแผนฯ อื่นๆ ในเวลาต่อมา กล่าวคือ เป็นแผนพัฒนา “แผน
เดียว” ที่มีอายุการใช้งานนานถึง 6 ปี (ในขณะที่แผนฯ อ่ืนจะมีระยะการใช้งาน 5 ปีต่อแผนฯ) 
เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นและวางรากฐานการใช้แผนพัฒนาประเทศ โดยแบ่งช่วงเวลาการใช้แผนฯ 
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ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะวางแผนและการกะงบประมาณ (พ.ศ. 2504 -2506) และ 2) ระยะ
ปรับปรุงแผนฯ (พ.ศ. 2507-2509) ทั งยังมีชื่อแผนที่สื่อนัยถึงทิศทางที่เน้นหนักเพียงการพัฒนาใน 
“ด้านเศรษฐกิจ” โดยไม่มีค าว่า “และสังคม” อยู่ในชื่อเช่นแผนฯ อ่ืนๆ ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาเป็น
มิติต่างๆ ได้ดังนี  
 

 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  1 (พ.ศ. 2504 – 2509) มี
รายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2503: 2-5) 
   (1) จุดหมายและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 มุ่งหนัก
ไปในด้านเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตพืชผลเกษตรกรรม รวมทั งการสงวนป่ากับการ
ปรับปรุงการขนส่งและสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น ส่วนการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั นอาศัย
การส่งเสริม “การลงทุน” เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เอกชนด าเนินการ กิจการด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ จะขยายออกไปได้ตามสมควร โดยพยายามด าเนินงานตามโครงการที่มีอยู่แล้วให้
ลุล่วงไปตามก าหนดเวลา เพราะโครงการเหล่านี ล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ก าลังเงินและ
ก าลังคนจ านวนมาก ในด้านการพาณิชย์ก็มีจุดหมายและนโยบายที่จะขยายมูลค่าสินค้าขาออกให้สูง
ยิ่งขึ นตามการขยายตัวของการผลิต กับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทยให้เป็นล่ าเป็นสัน
ยิ่งขึ น ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
   (2) การกะประมาณวงเงินส าหรับใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจ ด้านรัฐบาลได้
คาดคะเนให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นไปได้ภายในขอบเขตรายรับของรัฐบาล โดยค านึงถึงความมั่ นคง
ในเสถียรภาพของเงินตราและผลในด้านพัฒนาการเศรษฐกิจตามจุดหมายและนโยบาย ค่าใช้จ่ายใน
พัฒนาการเศรษฐกิจระยะ 6 ปี มีจ านวนประมาณ 22,000 ล้านบาท ในจ านวนนี ประมาณร้อยละ 70 
จะมาจากงบประมาณแผ่นดิน อีกร้อยละ 30 จะมาจากการกู้ยืมเงินและช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
(เช่น ธนาคารโลก) อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินที่กะประมาณไว้ส าหรับด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็น  
รายปีนั น เป็นการคาดคะเนการใช้จ่ายซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความจ าเป็น ตามสภาพของ
งบประมาณแผ่นดินและตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานอันจะพึงปรากฏขึ น 
   การช่วยเหลือจากต่างประเทศ มีทั งการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการ ประมาณว่าร้อยละ 90 ของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นการช่วยเหลือใน 
“กิจการด้านคมนาคม” กิจการที่ส าคัญของการช่วยเหลือประเภทนี  ได้แก่ การสร้างทางหลวง
แผ่นดิน สายกรุงเทพฯ – สระบุรี, การสร้างทางสายนครราชสีมา – หนองคาย (หรือถนนมิตรภาพ), 
การสร้างถนนกรุงเทพฯ – บางกะปิ การซ่อมสะพาน อุปกรณ์สร้างทางการปรับปรุงการบิน และ
พัฒนาการอนามัยท้องถิ่น อันเป็นกิจการที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้ว กับการสร้างทางสายหล่มศักดิ์ 
– ชุมแพ – ขอนแก่น ส่วนการช่วยเหลือทาง “ด้านวิชาการ” จะเน้นหนักไปทางการศึกษาด้าน
สาธารณสุข การศึกษา และการเกษตร (โดยเฉพาะการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วน
ภูมิภาค) ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 80 ของการช่วยเหลือทางวิชาการทั งสิ นใน 6 ปี
ข้างหน้า  
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   โครงการที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศจะเป็นโครงการด้านคมนาคม พลังงาน และ
ชลประทาน เนื่องด้วยก าลังเงินและก าลังคนมีจ ากัด การด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจในบางด้าน  จึง
อาจยังไม่สามารถขยายตัวให้ทันกับความต้องการในอนาคตได้ เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าอาจต่ ากว่า
ปริมาณความต้องการที่ขยายตัวออกไป และการบูรณะทางหลวงเพ่ือให้มีทางได้มาตรฐานสูงกว่าเดิม 
อาจไม่ทันกับการขยายตัวของกิจการอ่ืนๆ กิจการสองประเภทนี  มีค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 
เงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 ของงบพัฒนาการเศรษฐกิจทั งหมด  
   (3 )  โครงการด า เนินงานพัฒนาการ เศรษฐกิจ ที่ อนุ กรรมการของคณะ
กรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและกระทรวงเสนอ  มีจ านวนมากด้วยกัน 
คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ
นั นๆ โดยแบ่งพิจารณาเป็นแขนงๆ ไป และเสนอแนวทางด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นแขนงๆ 
โดยค านึงถึงจุดหมายและนโยบายที่วางไว้ กับค านึงถึงผลที่จะได้รับจากโครงการนั นๆ รวมทั งข้อ
ผูกพันและความจ าเป็นต่างๆ เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณาโครงการเหล่านี แล้วจึง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2503 อนุมัติให้ส่วนราชการใช้
แผน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี ด าเนินงานได้  
   (4) โครงการด าเนินงานที่ส าคัญๆ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจในด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ได้แก่  
   - ด้านโครงการชลประทาน โดยเฉพาะการด าเนินการก่อสร้างตาม “โครงการ
เขื่อนเจ้าพระยา” และ “เขื่อนภูมิพล” ให้เสร็จไปตามก าหนดเวลา โครงการสงวนป่าไม้กับโครงการ
ปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตพืชผล พวกข้าว ปอ และยางพารา 
   - ด้านอุตสาหกรรม มีโครงการส าคัญๆ คือ การส ารวจแร่ การส ารวจน  าบาดาล 
และการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ส าหรับกิจการ
อุตสาหกรรม อันอยู่ในความอ านวยการของรัฐที่ต้องเร่งปรับปรุง คือ บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ
ในระยะ 3 ปีข้างหน้า จะหาทางตั งงบประมาณให้บริษัทนี ช าระหนี ต่างประเทศให้หมด กับให้มีเงินทุน
หมุนเวียนพอแก่การด าเนินงานโรงงานน  าตาลสุพรรณบุรี กับโรงงานกระดาษที่บางปะอิน หากกระท า
ได้ดังนี  บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จะสามารถด าเนินงานเลี ยงตัวเองได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นไปได้โดยการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ฉะนั น ส่วน
ราชการต่างๆ ต้องร่วมมือส่งเสริมการลงทุน 
   - ด้านพลังงาน มีโครงการที่ส าคัญ คือ “โครงการไฟฟ้ายันฮี” ซึ่งจะก าหนดแล้ว
เสร็จใน พ.ศ. 2506 เพ่ือให้ เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าส าหรับใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
โครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ในประเทศ 
   - ด้านคมนาคม โดยมีโครงการพัฒนาที่ส าคัญ นั่นคือ การก่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินประมาณ 1,000 กิโลเมตร การบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้มีมาตรฐานดีกว่าเดิม การปรับปรุง
กิจการรถไฟให้สามารถเพ่ิมบริการขนส่งให้ทันกับความต้องการ ซึ่งจะต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
ด้วย การขุดลอกสันดอนปากแม่น  าเจ้าพระยา การส ารวจแม่น  าเจ้าพระยา การปรับปรุงท่าเรือสงขลา
และภูเก็ต การปรับปรุงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และการก่อสร้างระบบโทรคมนาคม ซึ่ง
ใช้เงินกู้จากต่างประเทศส่วนหนึ่ง และได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง 
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   - ด้านโครงการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาการท้องถิ่น 
โครงการส ารวจและจ าแนกประเภทที่ดิน ซึ่งเป็นกิจการอันจ าเป็นขั นแรกในการด าเนินงานสงวนป่า 
โครงการนิคมสร้างตนเองและโครงการก่อสร้างขยายการประปากรุงเทพฯ และกิจการไฟฟ้าในภูมิภาค 
และการประปาในภูมิภาคยังมีหนี สินค้างอยู่ จึงต้องตั งงบประมาณช าระหนี สินก่อน 
   - ด้านโครงการพัฒนาการด้านพาณิชย์ ที่ส าคัญได้แก่ การรักษาระดับราคาพืชผล
ขององค์การคลังสินค้า แต่ยังมีมาตรการส าคัญๆ หลายประการในด้านพาณิชย์ที่ควรจะได้กระท า คือ 
การส่งเสริมสินค้าขาออก และการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าขาออก หากการด าเนินงาน
ตามมาตรการเหล่านี ได้ผลสมความมุ่งหมาย ประเทศจะสามารถส่งพืชผลไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ มี
ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ นตามปริมาณการผลิตที่สูงขึ นในอนาคต อันจะเป็นผลดีแก่พัฒนาการ
เศรษฐกิจอย่างยิ่ง 
   - ด้านเศรษฐกิจสหกรณ ์มีโครงการส าคัญได้แก่ การจัดหาทุนส าหรับจัดตั งสหกรณ์ 
และการจัดตั งนิคมสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 
   - ด้านสาธารณสุข ก็มีโครงการส าคัญได้แก่ การป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ
กับการขยายโรงพยาบาลทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  โดยสรุปก็คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
เน้นหนักไปใน “ด้านเศรษฐกิจ” เป็นหลัก จะเห็นได้จากการเร่งระดมใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือแนวคิดการพัฒนาสู่ความ
ทันสมัย โดยเฉพาะโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การเร่งสร้างโครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็นกับ
การลงทุน (พวกถนนหนทาง เขื่อน ไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ) การเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรมเป็น
ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือหวังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชน และตั งเป้ารายได้
ประชาชาติให้เพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3-5 ต่อปี พร้อมๆ กับการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพ่ือป้อนระบบ
เศรษฐกิจอย่างการขยายการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกระบวนการพัฒนา
ตามแผนฯ ยังคงเป็นแบบ “บนลงล่าง” หรือการสั่งการวางแผนจากส่วนกลาง โดยประชาชนจะอยู่ใน
ฐานะ “ปลายน  า” หรือผู้ตั งรับการพัฒนาเหล่านั นอย่างเดียว 

    

 2. ผลที่ตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
  ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ท าให้เกิดการพัฒนามากมายทั งใน
เชิงรูปธรรมและนโยบาย ซึ่งผลการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 

  2.1 การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมสู่ “การเกษตรเชิงพาณิชย์” ทั งนี ก็สอดรับ
กับการพยายามเปลี่ยนการผลิตในประเทศให้เข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและภาวะความทันสมัย   
ท าให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างเกษตรกรรมจากยังชีพไปเป็นเชิงพาณิชย์หรือเน้นขายและส่งออกเป็น
หลัก ได้แก่ การส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา ปอ มันส าปะหลัง ฯลฯ 
พร้อมทั งเปลี่ยนระบบปศุสัตว์พื นบ้านให้เป็นการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร ฯลฯ (จนท า
ให้มีเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ที่สื่อเนื อหาถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี) พร้อมกับการ
เปลี่ยนแนวคิดของประชาชนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี โดยเฉพาะค าขวัญชวนเชื่อของ
จอมพลสฤษดิ์ที่ว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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การผลิตในภาคเกษตรกรรมดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดส าคัญที่ว่า เกษตรกรยังไม่มีเงินทุนมากพอที่จะมา
ลงทุน ทางรัฐบาลจึงมีการจัดตั ง “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)” ขึ นในปี พ.ศ. 2509 
เพ่ือเป็นแหล่งทุนให้กูส้ าหรับเกษตรกรในการลงทุนเกษตรเชิงพาณิชย์ดังกล่าว 
  2.2 การวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infra Structure) ขนาดใหญ่ จ าพวกเครือข่าย
การคมนาคมอย่างถนน สถานีขนส่ง เส้นทางรถไฟ สะพาน รวมไปถึงสาธารณูปโภคพื นฐานสมัยใหม่ 
เช่น น  าประปา กระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือและผลักดันจ านวนมหาศาลจาก
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ และธนาคารโลก ซึ่งตัวอย่างของโครงการที่ส าเร็จในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 นี  ได้แก่ 

   (1) การก่อสร้างเขื่อนทดน ้าขนาด
ใหญ่ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างกระแสไฟฟ้าใช้ของ
ประเทศและในทางชลประทาน เช่น “เขื่อนภูมิพล” 
หรือชื่อเดิมคือ “เขื่อนยันฮี” สร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 
2507 โดยกั นแม่น  าปิงที่อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก และ 
“เขื่อนอุบลรัตน์” หรือชื่อเดิมคือ “เขื่อนพองหนีบ” 
สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยกั นแม่น  าพองที่
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโนนสัง 
จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวล าภู)  
   (2) การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมโยงระหว่างส่วนภู มิภาคและ
กรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงให้เป็นถนนลาดแอสฟัลด์ (ยางมะตอย) และอาศัยช่างเทคนิคจาก
ต่างประเทศในการควบคุมการสร้างให้มีมาตรฐาน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) 
ช่วงระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2504-2508, ทางหลวงเชื่อมระหว่าง
สระบุรี-หล่มสัก(เพชรบูรณ์), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ช่วงกรุงเทพฯ-ตาก-ล าปาง, 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ช่วงสัตหีบ(ชลบุรี)-ตราด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(เพชรเกษม) ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน-ชุมพร-ระนอง-ตรัง-หาดใหญ่(สงขลา) ฯลฯ 

  2.3 การจัดตั้ง “มหาวิทยาลัย” ในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตทรัพยากร
บุคคลอันจะเป็นทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และเพ่ือให้ประชาชนใน
ส่วนภูมิภาคได้มีการศึกษาระดับสูงนอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการสร้าง
และสถาปนาพร้อมกัน 2 แห่ง ได้แก่ 
   (1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สร้าง
ในปี พ.ศ. 2507 ณ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเหนือ
ตอนบน และเพ่ือเป็นผู้น าทางด้านการวิจัยของพื นที่
ภาคเหนือและของประเทศ ตราประจ ามหาวิทยาลัยคือ 
“ช้างชูคบเพลิง” สีประจ ามหาวิทยาลัยคือ “สีม่วงดอกรัก” 

     

ภาพ 5.3 เขื่อนภูมิพลช่วงก่อสร้าง พ.ศ. 2504 
(ที่มา กรมชลประทาน, 2507: 28) 

ภาพ 5.4 ตราประจ ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ที่มา https://www.cmu.ac.th) 
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   (2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สร้าง
ในปี พ.ศ. 2507 ณ ริมถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการค้นคว้าวิจัยของ
พื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตราประจ ามหาวิทยาลัยคือ 
“พระธาตุพนม” ด้วยเหตุเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังเช่นที่พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวม
ศรัทธาของคนในภูมิภาค สีประจ ามหาวิทยาลัยคือ “สีดิน
แดง”  
 
 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
  เหตุการณ์ส าคัญอันเป็นบริบทสังคมในช่วงประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 ได้แก ่

  3.1 กระแสการต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐและการเคลื่อนไหว
คอมมิวนิสต์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อันที่จริงการเคลื่อนไหวของขบวนการ
คอมมิวนิสต์ในต่างจังหวัดของไทยมีอยู่ก่อนหน้านี แล้ว โดยเฉพาะตั งแต่เริ่มต้นสงครามเย็นเป็นต้นมา 
ซึ่งจะแทรกซึมในบริเวณป่าเขาและแนวชายแดนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลาย
จังหวัด เครือข่ายคอมมิวนิสต์บางส่วนได้ก่อตั งเป็นพรรคและได้รับการสนับสนุนอย่างลับกับลาวและ
จีน และเม่ือประกอบกับการที่รัฐบาลเร่งสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งหลายกรณีที่รัฐด าเนินการ
โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงท าให้เกิดกระแสต่อต้านเกิดขึ น เช่น  การ
ต่อต้านจากกรณีผู้ได้รับผลกระทบน  าท่วมจากโครงการเขื่อนยันฮี(เขื่อนภูมิพล) กลุ่มคนที่ต่อต้านเขื่อน
ห้วยหลวง(จังหวัดอุดรธานี)ที่ท าให้เกิดน  าท่วมพื นที่ท าการเกษตรของชาวบ้าน เป็นต้น ท าให้กลุ่มคนที่
ต่อต้านรัฐจ านวนหนึ่งหันไปสมทบกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในพื นที่ แต่สิ่งที่รัฐบาลโต้ตอบก็คือการ
พยายามกวาดล้างชนิดแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เป็นเหตุให้ช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(สืบเนื่องจนถึงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร) มีการปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในข้อหา
ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างหนัก ทั งด้านกฎหมาย (มาตรา 17) และการโฆษณาชวนเชื่อ พร้อมๆ กับ
การเร่งสร้างโครงการพัฒนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน เพ่ือให้ความเจริญที่เข้าไป
เป็นตัวท าลายการซ่องสุมของลัทธิคอมมิวนิสต์เหล่านั นด้วย 

  3.2 การสืบทอดอ านาจของรัฐบาลเผด็จการทหาร (สฤษดิ์-ถนอม) กล่าวคือ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็นช่วงเวลาเดียวกับการขึ นมามีอ านาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นยุค
รัฐบาลเผด็จการทหารเต็มรูปแบบ โดยสภาพการเมืองในสมัยจอมพลสฤษดิ์ได้มีการยกเลิกพรรค
การเมืองและสถาบันการเมืองทั งหมด และให้รวมศูนย์อ านาจไว้ที่จอมพลสฤษดิ์ ดังค าขวัญที่ว่า 
“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” ตัวอย่างเช่น จอมพลสฤษดิ์มีสิทธิ์สั่งประหารชีวิตบุคคลที่
ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองได้ สมมติว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านใคร เจ้าของบ้านจะถูกตัดสิน
ประหารชีวิตทันที ซึ่งรวมไปถึงการปราบปรามบรรดากลุ่มอันธพาล นักเลง ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
รวมไปถึงขบวนการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด จนได้รับสมญานามว่า  “จอมพลผ้าขาวม้าแดง” (ชาดา 

ภาพ 5.5 ตราประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ที่มา https://www.kku.ac.th) 
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นนทวัฒน์, 2557: 110-111) อย่างไรก็ตาม จอมพลสฤษดิ์ได้ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2506 เนื่อง
ด้วยโรคประจ าตัว ซึ่งเท่ากับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่   
ถึงแก่อสัญกรรมขณะด ารงต าแหน่ง 
   หลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม กิตติขจร ก็ได้มีการ
สืบทอดอ านาจของรัฐบาลเผด็จการทหารต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง พ.ศ. 2506 – 2516 การปกครอง
ประเทศของรัฐบาลจอมพลถนอมยังคงใช้รูปแบบเดียวกับจอมพลสฤษดิ์  (แม้จะมีการพยายาม
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2511 แต่ก็กลับมาใช้ระบอบเดิมในปี พ.ศ. 2514 หลังจากการ
รัฐประหารรัฐบาลตนเอง) ทั งยังต่อยอดโครงการพัฒนาประเทศต่างๆ มาสู่การประกาศใช้ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ก่อนการสืบทอดอ านาจจะสิ นสุดลงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  
 
  

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน  
  สาระส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) 
มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2509: 2-5) 
   (1) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสรุปเฉพาะที่ส าคัญได้ดังนี  
    - ระดมทรัพยากรก าลังคน ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในด้านเศรษฐกิจตามหลักวิชาการและวิทยาการแผนใหม่ เพื่อขยายพลังการผลิตของประเทศอัน
จะเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ประชาชาติ เนื่องจากคุณประโยชน์ของการพัฒนาเป็นของส่วนรวม จึงพึงที่
ควรจะตกถึงมือประชาชนโดยทั่วถึง 
    - ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคม เพ่ือเสริมเสถียรภาพของ
ระบบสังคม เชิดชูสถาบันที่ส าคัญของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
กับสงเคราะห์ราษฎรซึ่งอยู่ใน “เขตทุรกันดารห่างไกล” และท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ 
    - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลัง เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
ได้ลุล่วงไปด้วยดีและเพ่ือเป็นหลักประกันอนาคตของชาติ 
    -  สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยถือหลักว่าความมั่นคงของชาติ
ย่อมอาศัยพลังทางเศรษฐกิจและความสามัคคีเป็นอันเดียวของระบบสังคม 
   (2) ด้านนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ที่ส าคัญมี
ดังนี  
    - เพ่ิมก าลังการผลิตของประเทศและรายได้ประชาชาติเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพและรายได้ของประชาชน กับส่งเสริมให้ประชาชนได้รับผลจากการพัฒนาโดยเสมอภาค
และทั่วถึงยิ่งขึ น รัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดก าลังการผลิตของประเทศและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้มี
สมรรถภาพยิ่งขึ นทุกวิถีทาง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้สูงขึ น พร้อมกันรัฐจะด าเนินการ
ป้องกันมิให้ค่าครองชีพสูงขึ นเกินความจ าเป็น การด าเนินการสองวิธีนี จะยังผลให้ประชาชนทั่วไปมี
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ระดับมาตรฐานการครองชีพดีขึ น นอกจากนั น รับมีนโยบายที่จะกระจายผลของการพัฒนาออกไปให้
ถึงประชาชนทั่วราชอาณาจักร โดยจะเร่ง “การพัฒนาเขตชนบท” และ “เขตทุรกันดารห่างไกล” 
เป็นกรณีพิเศษ เป็นที่คาดหวังไว้ว่าโครงการต่างๆ ในส่วนของรัฐที่จะด าเนินการในระยะของ
แผนพัฒนาฯ นี จะมีผลสะท้อนทั งโดยตรงและโดยอ้อมให้รายได้ประชาชาติต่อบุคคลสูงขึ นและ   
เสมอภาคยิ่งขึ น 
    - ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีรากฐานที่มั่นคงและมีสมดุล
ยิ่งขึ น ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และชาวไทยส่วนมากยึดถืออาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ในการด ารงชีพ นโยบายพัฒนาประเทศจะถือการเกษตรเป็นหลักและเป็นสาขาน าที่จะชักจูงให้สาขา
อ่ืนๆ ได้เจริญก้าวหน้าตามไป โดยที่ส่วนสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รัฐจะส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรกรรมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และประเภทของการผลิต โดยเฉพาะผลิตผลซึ่ง
สามารถหาตลาดในต่างประเทศได้สะดวกและมีราคาสูง กับผลิตผลซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ส าหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ ในด้านอุตสาหกรรม รัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมเอกชนโดยจะ
สนับสนุนการลงทุนทั งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบและ
แรงงานภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่กับที่คนไทยร่วมลงทุนด้วย ในด้านพาณิชยกรรมและบริการต่างๆ 
รัฐต้องการจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันโดยเสรีแต่มีขอบเขตเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม กับจะ
ส่งเสริมให้คนไทยได้มีอาชีพทางการค้าและบริการมากยิ่งขึ้น 
    - พัฒนาก าลังคนด้วยการขยายการมีงานท าให้มากและพัฒนาแรงงานระดับ
ต่างๆ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการเพ่ิมก าลังการผลิตของประเทศย่อมขึ นอยู่กับการน าทรัพยากร
ก าลังคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด การที่ก าลังคนของประเทศมีสมรรถภาพในการท างานต่ าก็ดี 
หรือมีการว่างงานติดต่อกันก็ดีย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจและเป็นภาระแก่สังคม รัฐ
จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการขยายการท ามากขึ นและพัฒนาแรงงานระดับต่างๆ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งส าหรับชนชั นกรรมาชีพนั น รัฐจะวางมาตรฐานการส่งเสริมให้มีรายได้และสวัสดิการเพียงพอ
ตามความเป็นธรรม 
    - ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นหนัก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถน ามาใช้ใน
การผลิต อันได้แก่ ดิน แหล่งน  า ป่าไม้ และแร่ธาตุอยู่ในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์พอประมาณ รัฐมีนโยบาย
ที่จะน าทรัพยากรเหล่านี มาใช้ให้ ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดในแง่ เศรษฐกิจ และเพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงและทั่วถึง พร้อมกันรัฐมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยการป้องกันรักษา การท านุบ ารุงและการส ารวจทรัพยากรแหล่งใหม่เพ่ือ
มิให้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ลดน้อยเสื่อมโทรงลงเป็นการเสียหายแก่ประเทศต่อไปในอนาคต และเพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติได้เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ นในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นการเสริมสร้าง
ก าลังการผลิตของประเทศชาติ 
    - สนับสนุน “ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการด้าน
ประยุกต์” ในยุคของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของโลก ประเทศที่จะสามารถพัฒนาได้เต็มที่
จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่พอสมควร มิฉะนั น
แล้วก็จะไม่สามารถน าผลของการประดิษฐ์ การวิจัย และการปรับปรุงต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสม
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กับภาวะและความต้องการภายในประเทศได้ รัฐจึงมีนโยบายที่จะขยายบริการของรัฐให้กับเอกชนใน
ด้านนี และน าผลของความก้าวหน้าที่เห็นว่าเหมาะสมมาด าเนินการส าหรับโครงการของรัฐด้วย 

    - พัฒนาระบบสังคมให้ก้าวหน้าและมีความเสมอภาคยิ่งขึ น การพัฒนา
เศรษฐกิจนั นจ าต้องท าควบคู่กันไปกับการพัฒนาสังคม ทั งนี เพราะปัญหาต่างๆ ในด้านสังคมมี
ความส าคัญต่อการครองชีพของประชาชนเป็นอย่างมากทัดเทียมกับปัญหาในด้านเศรษฐกิจ รัฐมี
นโยบายที่จะพัฒนาให้ระบบสังคมของประเทศได้มีความเสมอภาคยิ่งขึ น โดยจัดให้บริการและการ
ลงทุนของรัฐในด้านต่างๆ ได้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง และให้ผลของการพัฒนาได้ตก
ถึงมือประชาชนโดยทั่วถึง ส าหรับบุคคลซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่นั น รัฐจะให้ความ
อนุเคราะห์ในด้านสังคมสงเคราะห์ตามความเหมาะสม ทั งนี  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมภายใน
สังคม นอกเหนือไปจากการด าเนินการด้านพัฒนาโดยตรงแล้ว รัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมสวัสดิการของ
สังคมด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยของประชาชน และจะด าเนินการส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบ
ของมวลชนต่อตนเองและต่อส่วนรวม นอกจากนี  รัฐจะถือนโยบายที่จะท านุบ ารุงศีลธรรม วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามซึ่งจะเป็นเครื่องวัดอารยธรรมของสังคมให้รุ่งเรืองยิ่งขึ นด้วย 
    - รักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังเพ่ือป้องกันภาวะเงินเฟ้อ ส่งเสริมการ
ออมทรัพย์และการลงทุนของเอกชนกับหาทางเพ่ิมรายได้ของรัฐให้สูงขึ นโดยยึดถือหลักความเป็น
ธรรมแก่สังคมในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศ และเพ่ือสนองความต้องการในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงของประเทศ รัฐมีความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก จึง
จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมรายรับให้สมดุลกับรายจ่าย แต่ทั งนี ต้องด าเนินการมิให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ น ซึ่งจะ
เป็นการบั่นทอนก าลังในการพัฒนาและเป็นการกระทบกระเทือนต่อการครองชีพของประชาชนส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะแก้ไขได้ยากภายหลัง รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาทางเพ่ิมรายได้ให้มากขึ นโดยยึดถือ
หลักความเป็นธรรมของสังคมเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายได้ดังกล่าว กับด าเนินการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน ในด้านเอกชนรัฐต้องการที่จะส่งเสริมการออมทรัพย์ของ
เอกชนเพ่ือน ามาใช้ในการลงทุนในกิจกรรมที่จะก่อความเจริญให้แก่ประเทศและได้ผลประโยชน์ตอบ
แทนสูงในด้านส่วนรวม นอกจากนั น รัฐมีนโยบายที่จะรักษาดุลการช าระเงินระหว่างประเทศไว้มิให้
ขาดดุล และรักษากองทุนส ารองของประเทศในปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับความจ าเป็น 

    - ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายรักษาความ
มั่นคงของประเทศ การรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศย่อมมีความส าคัญสูงเหนือสิ่งอ่ืนใด 
รัฐมีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพ่ือให้พลังอ านาจในการรักษา
ความมั่นคงของชาติได้ทวีขึ น ดังนั น แผนพัฒนาฯ จึงได้รวมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี
ส่วนสนับสนุนความมั่นคงของชาติทั งทางตรงและทางอ้อมไว้เป็นจ านวนมาก อาทิ โครงการเร่งรัด
พัฒนาชนบทและโครงการทางหลวงในเขตที่มีการแทรกซึมบ่อนท าลาย(ลัทธิคอมมิวนิสต์) เป็นต้น 
    - เร่งรัดพัฒนาโครงการที่มีล าดับความส าคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจากทรัพยากรการเงินและก าลังคนของประเทศมีจ ากัด แผนพัฒนาฯ ฉบับนี จึงมีขอบเขตจ ากัด
และไม่อาจรวมโครงการพัฒนาเข้าไว้ได้ทุกโครงการ การตัดเลือกโครงการที่จะน ามารวมไว้ในแผนจึง
จ าเป็นต้องอาศัยล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการเป็นหลัก และจะเน้นหนักในการสนับสนุนสาขา
เศรษฐกิจซึ่งยังล้าหลังอยู่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชนบทและการศึกษา นอกจากนั น
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จะด าเนินการพัฒนาโรงการประเภทรากฐานซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลิตโดยตรง เช่น การชลประทาน 
การก่อสร้างบูรณะทางและการพลังงาน เป็นต้น 
 โดยสรุป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้เริ่มพิจารณาด้าน “การ
พัฒนาสังคม” โดยส่งเสริมเรื่องการสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆ ตามมา โดยการสร้างคนที่ส าคัญคือกระบวนการศึกษาในระดับเยาวชน 
รวมถึงเน้นการกระจายความเจริญจากส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาคและชนบทมากขึ้น  เพ่ือ
เสริมสร้างฐานรากของการพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมในชนบททุรกันดารสู่ พื นที่เมื อง ทั งยัง
สอดคล้องกับเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะการกวาดล้างลัทธิบ่อนท าลายอย่าง “ลัทธิคอมมิวนิสต์” ที่
จะเข้าไปพร้อมโครงการเร่งรัดพัฒนาฯ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางของแผนพัฒนาฯ นี ยังเน้นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นหลักเช่นเดียวกับแผนก่อนหน้านี  เพราะ “การพัฒนาสังคม” ที่พูดถึงยังถูก
มองในเชิงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั่นเอง 
   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
  ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ส่วนใหญ่จะยืนพื นหรือ
ต่อยอดจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ซึ่งผลการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 

  2.1 การขยายการศึกษาให้ทั่วถึงเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การขยายช่วง
การศึกษาเพ่ือให้กระจายสู่ประชาชนให้มากขึ น นับตั งแต่การขยายช่วงการศึกษาประถมศึกษา (จาก 
ป.1 – ป.7) ขึ นเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย (มศ.1 – มศ.5) รวมถึงการขยายระดับการศึกษา
สายอาชีพ เช่น โรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยฝึกหัดครู 
การเพ่ิมมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคในภาคใต้ อันได้แก่ 
“มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (มอ.)” ขึ นในปี พ.ศ. 2510 
โดยมีวิทยาเขตใหญ่อยู่ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ตอนล่างใน
ขณะนั น  เ พ่ือให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของพื นที่ภาคใต้  ทั งยังมีการก่อตั ง 
“มหาวิทยาลัยรามค้าแหง” ในปี พ.ศ. 2514 เพ่ือให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั งเพ่ือเป็น 
“ตลาดวิชา” แห่งหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัย “เปิด” ที่ไม่สอบคัดเลือกบุคคลเข้า
เรียนและรับในจ านวนไม่จ ากัด ท าให้ยิ่งขยายการศึกษาระดับสูงลงไปสู่ประชาชนทั่วไปได้มากขึ น 

  2.2 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 
ได้แก่ การสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงภายในจังหวัดและระหว่างภูมิภาคโดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดระบบผังเมืองในเมืองใหญ่ๆ ให้เป็นระบบ มีการ
สร้างสถานีขนส่งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ิมเติม เช่น “เขื่อน
สิริกิติ์” หรือชื่อเดิมคือ “เขื่อนผาซ่อม” ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2514 ที่อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยเป็นเขื่อนดินที่กั นแม่น  าน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในทางการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า ทั งยังมี

ภาพ 5.6 ตราประจมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(ที่มา http://www.psu.ac.th/th) 
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การสร้าง “เขื่อนสิรินธร” หรือ “เขื่อนล้าโดมน้อย” ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2514 
นอกจากนี ยังมกีารส่งเสริมทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ฯลฯ ซึ่งความสะดวกสบายที่เกิดขึ นเป็นเหตุท า
ให้อัตราการเกิดและจ านวนประชากรของไทยในช่วง พ.ศ. 2514 เพ่ิมสูงขึ นกว่า 40 ล้านคน เป็น
ล าดับ 3 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 16 ของโลก ณ ขณะนั น  
  2.3 โครงการพัฒนาและกระจายความเจริญในชนบท โดยเฉพาะการเกิดขึ นของ  
“กรมการเร่ งรัดพัฒนาชนบท” หรือ “รพช.” ในปี  พ.ศ.  2509  เป็นหน่วยงานสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่เร่งรัดพัฒนาชนบททั งในทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างสาธารณูปโภคอัน
เป็นพื นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน คลองส่งน  าชลประทาน อ่างเก็บน  า ท าให้พื นที่ชนบททุรกันดาร
ของไทยเริ่มทยอยโดยได้รับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ความทันสมัยมากขึ น 
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รพช. ก็ได้ถูกยุบรวมเข้ากับกิจการของกรมโยธาธิการ แล้วใช้ชื่อ
ใหม่ว่า “กรมทางหลวงชนบท” แต่ภาระหน้าที่ในการกระจายและจัดสร้างโครงสร้างพื นฐานในเขต
ชนบทห่างไกลก็ยังคงกระท าอยู่เช่นเดิม 

 
 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
  3.1 การสืบทอดอ านาจของรัฐบาลเผด็จการทหาร (ถนอม-ประภาส-ณรงค์) ภายหลัง
การอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2506 จอมพลถนอม กิตติขจร ก็ได้รับแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ได้ใช้ระบอบการปกครองเดียวกันเหมือนกันในยุคจอมพลสฤษดิ์ นั่น
คือ รวบอ านาจไว้ที่รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว แม้จะมีความพยายามในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี 
พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ระยะเวลาร่างนานเกือบสิบปี (ตั งแต่ปี พ.ศ. 2502) แต่ก็มีการ
รัฐประหารรัฐบาลตนเองในปี พ.ศ. 2514 ท าให้มีการดึงเอาตัวจอมพลประภาส จารุเสถียร ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับจอมพลถนอมด้วยการแต่งงานของบุตรทั งสองฝ่าย และพันเอกณรงค์ กิตติขจร 
บุตรชายขึ นมาบริหารประเทศ จึงท าให้มีการขนานนามยุคสมัยนี ว่า “ยุคเผด็จการถนอม-ประภาส-

ณรงค์” เป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจกันในหมู่ประชาชนและนิสิตนักศึกษาเป็นวงกว้าง ทั งยังเกิด
ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการเอื อประโยชน์ให้พวกพ้อง ท าให้การท างานของรัฐบาลขาด
ประสิทธิภาพ และบางหน่วยงานก็ยังท างานซ  าซ้อน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ตามมา นั่นคือ เศรษฐกิจมีการขยายตัวช้าลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรเพ่ือ
การส่งออกตกต่ า ปัญหาราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ นอย่างรวดเร็ว  
  3.2 การก่อตัวของขบวนการนิสิตนักศึกษา สืบเนื่องจากความไม่พอใจในการท างาน
ของรัฐบาล ประกอบกับการขยายตัวของนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นปัญญาชนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่เมื่อได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ น ก็เริ่มตั งค าถามกับสังคมและการเมือง ทั งยังถูกมองว่าเป็นอนาคตของชาติที่จะ
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับประเทศ จึงท าให้เกิดการก่อตั งเครือข่าย “ศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย” ขึ นหลายกลุ่ม กลุ่มนิสิตนักศึกษาเหล่านี มีความปรารถนาให้บ้านเมือง
พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า ต้องการเห็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย และให้โอกาสการมีส่วนร่วมใน  
การปกครองบ้านเมือง และขณะนั นนักศึกษาไม่มีข้อผูกพันผลประโยชน์ใดๆ จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพ่ือท ากิจกรรมทางการเมืองและสังคม เช่น การประท้วงต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2515 การ
ประท้วงกรณีข้าราชการและทหารใช้เครื่องบินไปล่าสัตว์ในเขตทุ่งใหญ่นเรศวร พ.ศ. 2516 เป็นต้น 
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การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 มีเป้าหมายส าคัญคือ เพิ่มผลผลิต
ประชาชาติในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าอัตราเพ่ิมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โดยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี มีเป้าหมายลดอัตราการเพิ่มของประชากรให้เหลือประมาณร้อยละ 2.5 ใน
ปี พ.ศ. 2519 และมีแนวทางในการพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2514: 16-24) ดังนี  
  (1) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้สินค้า
ส่งออกและสินค้าน าเข้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.8 ต่อปีตามล าดับ 
โดยในด้านการส่งออกจะส่งเสริมสินค้าที่ประเทศไทยท าการผลิตได้ดีให้ส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศให้มากขึ น โดยใช้มาตรการปลดเปลื องภาระภาษีอากร พร้อมทั งสนับสนุนการลงทุนใน
กิจกรรมพื นฐานโดยเอกชน และขยายขอบเขตของการศึกษาด้านตลาด ส่วนด้านการน าเข้าสินค้า ได้
ก าหนดมาตรการทดแทนสินค้าน าเข้าประเภทวัตถุดิบ ก าหนดมาตรการเพ่ือประหยัดการน าเข้าของ
สินค้าประเภททุน และมาตรการเพ่ือลดการน าเข้าสินค้าเพ่ือการบริโภค และสุดท้ายคือด้านการ
บริการ ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับรายรับจากการบริการโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง 
และมาตรการเกี่ยวกับรายจ่ายเพ่ือซื อบริการจากต่างประเทศ ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ได้ก าหนด
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้จ านวนทั งสิ น 100,275 ล้านบาท 

  (2) การส่งเสริมความเจริญในภูมิภาคและลดความแตกต่างของรายได้  โดยมี
เป้าหมายจะลดความเหลื่อมล  าในด้านรายได้และความแตกต่างในระดับความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชนบท  กับทั งสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ความเหลื่อมล  าดังกล่าวลดน้อยลงเป็นล าดับ โดย
อาศัยโครงการพัฒนาเกษตรและโครงการพัฒนาส่วนภูมิภาคในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว มีมาตรการส าคัญคือ เร่งรัดการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาวะการคลาด เพ่ิม
รายได้ประชาชนในชนบทโดยด าเนินการโครงสร้างพื นฐาน (เช่น ระบบส่งน  า สร้างทางชนบท และ
พัฒนาหมู่บ้าน) ลดการเพ่ิมประชากรโดยการวางแผนแผนครอบครัวเพ่ือชะลอการเพ่ิมของประชากร 
เพ่ิมการมีงานท า โดยก่อให้เกิดศูนย์ความเจริญในส่วนภูมิภาคเพ่ือรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรม 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปในภูมิภาค 

  (3) การด าเนินการเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมของสังคม เพ่ือให้สภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ และภายในเขตเมืองมีความแตกต่างกันน้อยลง โดยมีมาตรการ 1) 
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเมือง โดยลดความขาดแคลนในด้านที่อยู่อาศัยและ
น  าประปา นอกจากนี จะด าเนินการแก้ปัญหาในเมือง เช่น การขนส่งและการจราจรทางหลวง การ
ระบายน  าฝนและน  าโสโครกในเขตนครหลวง และ 2) ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
ชนบท เช่น เพ่ิมการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นให้มากขึ น ขยายขอบเขตของโครงการไฟฟ้าชนบทให้
กว้างขวางมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั งยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาและสาธารณสุขให้ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานส่วนรวม 
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  (4) การพัฒนาก าลังคนและเพิ่มการมีงานท า เช่น เน้นหนักความส าคัญของการศึกษา
ประถมศึกษาและอาชีวศึกษากับปรับปรุงภาพการศึกษาทุกระดับ ลดอัตราการเพ่ิมของประชาชนเพ่ือ
ลดการว่างงานในอนาคต จัดหางานเพ่ิมเติมเพ่ือรับคนงานประมาณ 2.6 ล้านคน โดยมีมาตรการ
เน้นหนักความส าคัญของการศึกษาขั นประถมศึกษาและอาชีวศึกษา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพ่ิม
การมีงานและยกระดับรายได้ให้สูงขึ น จึงต้องเร่งการสร้างช่างฝีมือเพ่ืออุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั งการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สนับสนุนให้มีการวางแผน
ครอบครัว ขยายขอบเขตการฝึกอาชีพ การสนับสนุนการฝึกอบรมโดยเฉพาะแขนงวิชาเกษตรและวิชา
อ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ รวมทั งสนับสนุนธุรกิจในต่างจังหวัดเพ่ือกระจาย
ให้คนออกไปท างานในต่างจังหวัด 

  (5) การส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการพัฒนาประเทศ  โดยมีมาตรการส าคัญดังนี  
   ก. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้รวมตัวกัน โดยเฉพาะในสาขาที่ควรเร่งรัด 
เช่น การส่งออก การให้บริการนักท่องเที่ยว และสถาบันการเงิน เป็นต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินงานทั ง
ในด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ข. สนับสนุนให้มีการร่วมมือและปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาล และฝ่ายผู้แทนกลุ่ม
อาชีพของเอกชนมากยิ่งขึ นในสาขาที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการท่องเที่ยว 
   ค. สนับสนุนการลงทุนของเอกชนในกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่การพัฒนา
เศรษฐกิจ ลดความฟุ่มเฟือยและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียว 
   ง. สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างผู้
ลงทุนชาวไทยและต่างประเทศโดยกว้างขวางขึ น เพ่ือให้คนไทยได้รับประสบการณ์และเข้าร่วมมี
บทบาทในการด าเนินการอุตสาหกรรมและการค้ามากขึ น 
   จ. ก าหนดนโยบายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้แน่นอน เพ่ือมิให้
ซ  าซ้อนหรือแข่งขันแก่งแย่งกับเอกชน 
   ฉ. ปรับปรุงวิธีด าเนินการของส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรคใน    
การด าเนินงานของเอกชนให้ลุล่วงรวดเร็วและทันการ รวมทั งการแก้กฎหมายระเบียบปฏิบัติและการ
แบ่งส่วนราชการเสียใหม่ตามความจ าเป็นด้วย 

  โดยสรุป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เน้นการปรับปรุง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และขยายขีดความสามารถของการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ น หรือมุ่งการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ แล้วก็ได้ตระหนักถึงปัญหาความไม่สมดุลของการพัฒนา 
ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในด้านรายได้ ตลอดจนเพ่ิมความส าคัญในการพัฒนาบริการด้านสังคมให้
เป็นนโยบายส าคัญอีกด้วย 
   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
  ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ส่วนใหญ่จะไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายแผนที่ตั งไว้ เนื่องจากทั งปัญหาเรื่องอากาศแปรปรวน และปัญหาวิกฤตการณ์ราคา
น  ามัน เป็นเหตุให้มีการถอนฐานทัพสหรัฐอเมริกาออกจากไทย ประกอบกับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกและค่าเงินดอลลาร์ตกต่ า จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ นี  ได้แก่ 
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  2.1 ปัญหาเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงข้ึน เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ท าให้การลงทุนในประเทศซบเซา 
อัตราการว่างงานที่เพ่ิมสูงขึ น เนื่องจากประชากรวัยแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ นอย่างรวดเร็วในช่วงนโยบาย
ส่งเสริมการมีบุตรประมาณ 20 ปีก่อนหน้านี  ราคาพลังงานโดยเฉพาะ “น  ามัน” เพ่ิมสูงขึ นอย่าง
รวดเร็วหลายเท่าตัว เป็นเหตุให้โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาฯ ที่วางไว้ชะลอตัว อีกทั งปัญหาเหล่านี 
ยังสั่นคลอนต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในขณะนั น โดยเฉพาะรัฐบาลเผด็จการถนอม -ประภาส-

ณรงค์ ที่ท าให้เกิดการประท้วงของนักศึกษาและประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ แต่กระนั นยังมี
ความพยายามของรัฐบาลที่ด าเนินนโยบายเพ่ือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชนบท เช่น 
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีงานท าในฤดูแล้ง (ปชล.) หรือ 
“โครงการเงินผัน” ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ช่วง พ.ศ. 2518-2519 

  2.2 ประเทศไทยมีผู้รู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะการศึกษาขั นสูง ในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะเห็นได้จากการขยายตัวของกลุ่มปัญญาชน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่
รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายและชุมนุมต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลในช่วงขณะเวลานั นอยู่บ่อยครั ง ซึ่ง
การที่ประชาชนมีการศึกษาขั นสูงเช่นนี  ท าให้มีความตระหนักในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็น
พลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมากขึ น จนน ามาสู่การเคลื่อนไหวและโค่นล้มระบอบเผด็จ
การทหารในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2519 สะท้อนได้จากการเกิดเหตุการณ์นองเลือด “14 ตุลาคม พ.ศ.
2516” และ “6 ตุลาคม พ.ศ. 2519”  
 

 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 
   3.1 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือ “วันมหาวิปโยค” เป็นเหตุการณ์
ส าคัญในประวัติศาสตร์การเมืองยุคประชาธิปไตย เกิดขึ นด้วยเหตุผลหลายประการที่ซับซ้อน 
นับตั งแต่ความไม่พอใจของประชาชนในการท างานของรัฐบาลทหาร “ถนอม-ประภาส-ณรงค์” ที่เต็ม
ไปด้วยความล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพ การปิดกั นสิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผนวกกับการ
เรียกร้องรัฐธรรมนูญในต้นปี พ.ศ. 2516 ของกลุ่มนักศึกษา 13 คน ที่แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์แต่
กลับโดนทหารของรัฐบาลจับกุมตัว ความคับข้องใจทั งหมดได้ท าให้เกิดการรวมตัวของนักศึกษา 
ประชาชน อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการเมือง และนักหนังสือพิมพ์ ต่างประชาสัมพันธ์ และรวมกลุ่ม
กันเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 น าโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย (ศนท.) โดยใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ในการชุมนุม แต่เนื่องจากมีผู้
ชุมนุมเรือนแสนๆ คน ท าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถรองรับได้ จึงมีการเคลื่อนขบวนไป
ตามถนนราชด าเนินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงเที่ยงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพ่ือยื่นค า
ขาดต่อรัฐบาลให้ปล่อยตัวตัวแทนนักศึกษา 13 คนที่ถูกจับกุมและร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จใน 6 เดือน 
 เมื่อตัวแทนนักศึกษาได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลแล้ว จึงได้มีการแยกย้ายกันกลับบ้าน แต่
เนื่องด้วยปัญหาการติดต่อสื่อสารในสมัยนั นที่ท าได้ล่าช้า ประกอบกับรัฐบาลทหารได้เตรียมหน่วย
คอมมานโดมาปิดกั นขบวนของนักศึกษา ท าให้ในเช้ามืดวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดการปะทะ
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับนักศึกษา/ประชาชน จนกลายเป็นจลาจลอย่างรวดเร็ว รัฐบาลกลับเพ่ิม
กองก าลังปราบปรามอย่างเฉียบขาด ท าให้นักศึกษาและประชาชนบาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก 
สถานที่ราชการถูกท าลาย รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ ในที่สุดจอมพลถนอม จึงประกาศลาออกจาก
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ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะและหนีภัยออกนอกประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงได้แต่งตั ง นายสัญญา ธรรมศักดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์
ขณะนั นขึ นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพ่ือรักษาสถานการณ์ ด้วยเหตุนี  นายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงได้
ถูกขนานนามว่า “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน” หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5.7 นิสิตนักศึกษาและประชาชนเดินขบวนจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์มาชุมนุมที่อนุสาวรยี์ประชาธปิไตย  
เมื่อช่วงบา่ยวันที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก่อนเกิดการนองเลือดในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

(ที่มา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554: 2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5.8 ทหารใช้อาวุธปราบปรามนักศึกษาในเหตุการณ ์14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
(ที่มา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554: 47) 

 
   3.2 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือ “วันฆ่านกพิราบ” เกิดขึ นในสมัย
รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ซึ่งแม้จะเป็นเหตุการณ์นองเลือดลักษณะเดียวกับ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 แต่ข้อสรุปของเหตุการณ์กลับเป็นคนละเรื่อง กล่าวคือ ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
นิสิตนักศึกษาถูกยกย่องในฐานะวีรชนผู้ปลดแอกประเทศจากรัฐบาลเผด็จการทหารที่ครองอ านาจมา
อย่างยาวนาน แต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นักศึกษากลับถูกมองว่าเป็นผู้สร้างความแตกแยก
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ทั งยังถูกประทับตราให้เป็นผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เป็นภัยกับประเทศ ซึ่งชนวนของเหตุการณ์ก็คือ 
ในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ช่วง พ.ศ. 2516-2518 มีการชุมนุมของนักศึกษาและยื่นข้อเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลบ่อยครั ง ทั งเรื่องความยุติธรรมในผลประโยชน์ของกลุ่มชาวไร่ชาวนาและกลุ่มแรงงาน และ
การต่อต้านการกลับมาประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งขณะนั นบวชเป็นสามเณรที่
สิงคโปร์ ท าให้รัฐบาลและกลุ่มอ านาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่านักศึกษาเหล่านี สร้างความวุ่นวาย และ
อาจจะเป็นภัยต่ออ านาจเหมือนดังเช่นการโค่นล้มเมื่อครั ง 14 ตุลาคม จึงได้มีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ
ผ่านสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ พร้อมกับมีการจัดตั งกลุ่มเพ่ือก่อกวนการชุมนุมของนักศึกษา ได้แก่ 
ลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มนวพล และกลุ่มกระทิงแดง ซึ่งท าให้การปะทะกันบ่อยครั ง เช่น การบุกเข้าไป
ท าลายทรัพย์สินในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของกลุ่มกระทิงแดงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2518 การ
ลอบสังหารด้วยการแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้น ดังนั น จะเห็นว่าสังคมไทย
ช่วงนี จึงถือว่ามีความขัดแย้งทางความคิดอย่างชัดเจน 
 จุดแตกหักของความแตกต่างทางคิดได้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 เมื่อกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมการกลับมาของพระถนอมที่ท้องสนามหลวง ได้
พากันย้ายเข้ามาชุมนุมต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทหาร ต ารวจ และฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นอริ
ทางความคิดกับนักศึกษา ได้บุกพร้อมอาวุธครบมือเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกิดการ
ปะทะกับผู้ชุมนุม มีผู้บาดเจ็บ สูญหาย และเสียชีวิตจ านวนมาก มีการกระท าย่ ายีต่อศพผู้เสียชีวิต
อย่างป่าเถื่อน เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนักศึกษากว่าสามพันคนไปคุมขัง บางส่วนที่หนีรอดได้ก็พากัน 
“เข้าป่า” เพ่ือไปสมทมกับกองก าลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในต่างจังหวัดและชายแดน 
เหตุการณ์ความรุนแรงได้ด าเนินอย่างต่อเนื่องจนลุกลามและรัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
ผู้น าทหารที่เรียกตนเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” โดยมีพลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ จึงได้
ท าการรัฐประหารยึดอ านาจจากรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในช่วงค่ าของวันที่ 6 ตุลาคม และนับ
จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ท าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกเลิกระบบ เปิด
มหาวิทยาลัยทันทแีละมีความเข้มงวดเรื่องการชุมนุมในมหาวิทยาลัยมากขึ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5.9 นักศึกษาถูกจับกุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2516 
(ที่มา วันชยั ตันติวิทยาพิทักษ ์(บก.), 2546: 112) 
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การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติไว้ 5 ประการ ดังนี  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป. : 3-25)  
  (1) เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2520-2521 เนื่องจากใน
ปลายปี พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่ง
เกิดขึ นสืบเนื่องมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2517 หากไม่รีบแก้ไขก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต ดังนั น ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้เห็นความส าคัญแก่การฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงแก้ไข
นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ มีดังนี  
   - นโยบายและมาตรการเร่งฟื้นฟูการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม โดยรัฐจะให้
ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนว่าจะไม่โอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ และจะให้ความเป็นธรรม ตลอดทั ง
ความปลอดภัยแก่เอกชนผู้ลงทุนประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง พร้อมทั งก าหนดให้แน่ชัดว่า
กิจการใดที่รัฐยินดีให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และกิจการใดที่ต้องการให้เอกชนไทยเท่านั นเป็น   
ผู้ลงทุน ขณะเดียวกันรัฐจะปรับปรุงนโยบายการขยายสินเชื่อเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมโดยส่งเสริม
สถาบันการเงินต่างๆ ให้มีการให้สินเชื่อระยะยาวมากขึ น นอกจากนั นจะเร่งรัดให้โครงการลงทุนที่
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมและที่ก าลังยื่นขออนุมัติการส่งเสริมให้มีการด าเนินการโดยเร่งด่วน 
   - เร่งปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและการเร่งรัดการส่งออก 
โดยที่วงการธุรกิจอุตสาหกรรมหลายฝ่ายได้ลงความเห็นว่า การควบคุมราคาสินค้าที่รัฐด าเนินอยู่ยังมี
หลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน ตลอดทั งราคาที่ควบคุมก็มักจะไม่เป็นธรรมและไม่สัมพันธ์กับต้นทุนการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ธุรกิจทั่วไปสงวนท่าทีที่จะขยายกิจการหรือลงทุนใหม่ ดังนั น รัฐ
จะทบทวนรายการสินค้าที่มีการควบคุมและหลักเกณฑ์ในการควบคุมที่ใช้ในแผนพัฒนานี เสียใหม่ 
เพ่ือเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดทั งก าหนดระยะเวลาควบคุมให้แน่ชัดลงไป ส าหรับการ
ส่งออกก็จะเร่งรัดให้มีการจัดท าแผนส่งออกตลอดทั งการแสวงหาตลาดและสิ่งจูงใจในการส่งออก
พร้อมทั งปรับปรุงวิธีการคืนภาษี เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่างบริษัทและอุตสาหกรรมที่เท่ากัน 
   - ปรับปรุงนโยบายทางด้านแรงงานและการจ้างงาน โดยรัฐจะสร้างสันติในวง
แรงงาน โดยจัดให้มีองค์กรที่จะให้มีการพบปะหารือกันระหว่างสถาบันนายจ้างและสภาแรงงานเป็น
ประจ า ตลอดจนควบคุมแก้ไขปัญหากรณีพิพาทด้านแรงงานให้เป็นล าดับขั นตอนของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด รัฐจะปรับปรุงกฎหมายอัตราค่าจ้างแรงงานขั นต่ าให้เหมาะสมกับความเป็นจริงยิ่งขึ น ทั งจะ
เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท าการสอบบรรจุต าแหน่งที่ยั งว่างอยู่มากในระบบ
ราชการเป็นการด่วน 
   - แนวทางการเร่งรัดพัฒนาการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือให้การเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ประสบผลส าเร็จ รัฐจ าเป็นจะต้องสร้างฐานะและขีดความสามารถการผลิตด้านการเกษตรให้มั่นคง 
โดยจะเร่งรัดงาน “ปฏิรูปที่ดิน” เพ่ือปรับปรุง “สิทธิการถือครองที่ดิน” ส าหรับเกษตรกร ขยายงาน
และโครงการพัฒนาการเกษตรในระดับไร่นาโดยด่วน และเร่งรัดการขยายสินเชื่อไปสู่ชนบทให้เพ่ิมขึ น
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โดยเร็ว นอกจากนั นรัฐจะสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ น 
ตลอดจนเร่งพิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบให้เพ่ิมขึ นในส่วนภูมิภาค 
   - มาตรการทางด้านภาษีและการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ  โดยรัฐจะ
ปรับปรุงโครงสร้างของพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองให้เป็นธรรมแก่    
ผู้ลงทุนและขจัดปัญหาปัญหาภาษีซ้อนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงด าเนินงานของรัฐในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตั งก าแพงภาษี เช่น การห้ามน าเข้าหรือส่งออกสินค้าบางชนิดเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวยิ่งขึ น 

  (2) เพื่อลดช่องว่างในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้ลดน้อยลง 
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ก าหนดแนวทางการกระจายรายได้และการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบขึ นเป็นครั งแรก ทั งนี เพราะความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจโดยที่ภาคกลางยังคงเป็นภาค
ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือภาคอ่ืนๆ ดังนั นเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม พร้อมทั งลด
ช่องว่างในฐานะทางเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี  
   - แนวทางในการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่นชนบท ซึ่งได้ก าหนดพื นที่เป้าหมายที่
ควรเร่งรัดพัฒนาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื นที่ในเขตชนบทที่ประสบปัญหาความยากจนเป็นอย่างมาก 
รวมทั งพื นที่ในเขตเมืองที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและการว่างงานสูงใน “ภาคเหนือ” และ “ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเป็นล าดับแรกคือ กลุ่ม
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน และไม่อาจเช่าที่นาเพ่ือประกอบอาชีพได้ รองลงมาคือผู้มีรายได้น้อยใน
เขตเมือง ตลอดจนมีการวางแนวทางเร่งรัดพัฒนาพื นที่พิเศษในแต่ละภาคอีกด้วย 
   - การส่งเสริมการกระจายรายได้ เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ น 
แผนพัฒนาฯ นี ได้ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อขจัดความยากจนในชนบท นับตั งแต่การจัดหางานให้กับ
คนยากจน รวมทั งการจัดฝึกอบรมแรงงานในระยะสั นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานขั นต่ า 

  (3) เพื่อลดอัตราเพิ่มและปรับปรุงคุณภาพประชากร ตลอดทั้งการเพิ่มการจ้างงาน
ในประเทศ โดยได้มุ่งลดอันตราการเพ่ิมและปรับปรุงคุณภาพประชากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ได้เน้นถึงการที่จะส่งเสริมงานให้สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ นของ
ประเทศ ซึ่งแบง่พิจารณาได้ดังนี  
   - เป้าหมายด้านประชากร ก าหนดให้อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงจากร้อยละ 
2.6 ในปี พ.ศ. 2519 ให้เหลือเพียงร้อยละ 2.1 ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งจะมีผลให้ประชากรซึ่งมีอยู่ 42.96 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2519 เพิ่มขึ นเป็น 48.18 ล้านคนในปี พ.ศ. 2524 โดยอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 2.3 ต่อปี ทั งนี ต้องสนับสนุนให้มีการบริการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชน  
   - การเพิ่มการจ้างงานในประเทศ ก าหนดเป้าหมายให้เพ่ิมในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 
2.3 ต่อปี ซึ่งจะท าให้ปริมาณการมีงานท าเพ่ิมจาก 18.55 ล้านคนในปี พ.ศ. 2520 เป็น 20.39 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2524 โดยก าหนดให้อัตราการมีงานท าในเมืองเพ่ิมขึ นร้อยละ 4.6 ต่อปี ทั งนี จะต้อง
รักษาอัตราการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง และก าหนดให้อัตราการมีงานท าใน
ชนบทเพ่ิมขึ นร้อยละ 2.0 ต่อปี ในช่วงการใช้แผนพัฒนาฯ โดยส่วนใหญ่เป็นงานในสาขาการเกษตร 
  (4) เพื่อเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมของ
ชาติ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันได้แก่ ที่ดิน 



156 
 

ป่าไม้ แหล่งน  า แหล่งแร่ พลังงาน และเชื อเพลง ในฐานะทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ตลอดจนควบคุมการใช้เพ่ือไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมในระยะยาว เช่น การปฏิรูปที่ดินหรือการให้
กรรมสิทธิ์ที่ดินกับประชาชนมากสุดเท่าที่จะมากได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ออกกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ก าหนดพื นที่รักษาป่าไม่ให้มีการบุกรุกท าลายในรูปแบบของป่าสงวน รวม
ไปถึงโครงการจัดการน  าแล้งและน  าท่วมในต่างจังหวัด เป็นต้น 

  (5) เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหาในบาง
พื้นที่เพื่อความม่ันคง เนื่องจากสภาวการณ์ในด้านการเมืองทั งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้มี
ความจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ นได้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
4 นี  เพราะพลังป้องกันประเทศจะเข้มแข็งเพียงใดก็ขึ นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของชาติ และในขณะ
ที่ประเทศชาติมีภาระจะต้องสร้างพลังในการป้องกันประเทศด้วยตนเองแล้ว ก็มีความจ าเป็นจะต้อง
ตัดรอนโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน าทรัพยากรมาใช้ด้านนี มากขึ น ปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาเชื่อมโยงเกี่ยวพันระหว่างการป้องกันประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพิจารณาความสมดุลในการแบกภาระและการส่งเสริมสนับสนุนกัน
ระหว่างสองสาขาอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นในพื นที่ซึ่งมีปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยอยู่อย่างมาก
(คอมมิวนิสต์) ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่พื นที่แห้งแล้งห่างไกล 
 โดยสรุป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เน้นหนักในด้านการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยขยายการผลิต การลงทุน และเพ่ิมการจ้างงาน ปรับปรุงคุณภาพประชากร 
โดยให้การศึกษาอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ลดอัตราการเพ่ิม
ของประชากร และได้ดุลยภาพกับทรัพยากรที่มีอยู่ เร่งบูรณะและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั งการจัดสรรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน  า และแหล่งแร่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด  
   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
  ภาพรวมของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 แม้จะเกิด
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกระเตื องขึ นกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยและยังอยู่สภาพที่ไม่ดีนัก สาเหตุเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาราคาพลังงานที่เพ่ิมสูง
มาก ความไม่มั่นคงทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิด  ท าให้ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ นี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร ท าให้ต้องยกยอดไปปฏิบัติต่อในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ต่อไป ความรุนแรงของปัญหาถึงขั นเป็นเหตุให้รัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ประกาศ
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2523 แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผลส าเร็จบางส่วนที่เกิดใน
ยุคของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี  และส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 
ก่อนหน้านี  ได้แก่ 

   2.1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานในชนบท  โดยเฉพาะเกิดการจัดตั ง
เครือข่าย “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน” หรือ อสม. ที่เริ่มในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่คือ การพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตทางการแพทย์ของประชาชนใน  “ระดับ
หมู่บ้าน” ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการด้านการแพทย์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่าน
กระบวนการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐ  
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   2.2 การริ เริ่มระบบการศึกษาขั้นสูงทางไกล โดยเฉพาะการเกิดขึ นของ 
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” หรือ มสธ. ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก่อตั งขึ นเพ่ือให้เป็น “ตลาดวิชา” ที่เพียงพอต่อความต้องการทางด้านการศึกษา (เพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง) โดยเป็นมหาวิทยาลัย “เปิด” (เปิดรับนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอย่าง
ไม่จ ากัด) เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลหรือทางไปรษณีย์ได้ 
   2.3 เกิดเมืองหลักและเมืองรองในการเป็นศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาค 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 เป็นต้นมา ที่พยายามจะกระจายการ
พัฒนา (Tickle-down effect) ในทุกด้านจาก
ศูนย์กลางเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาค
ต่างๆ ทั งทางการคมนาคม อุตสาหกรรม การ
พาณิช การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งรูปธรรม
ที่ชัดเจน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่(เมืองหลักของ
ภาคเหนือตอนบน) พิษณุโลก(เมืองรองของ
ภาคเหนือตอนล่าง) ขอนแก่น(เมืองหลักของภาค
ตะวันออก เฉี ย ง เหนื อ )  อุบลราชธานี และ
น ค ร ร า ช สี ม า ( เ มื อ ง ร อ ง ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) หาดใหญ่(เมืองหลักของ
ภาคใต้ตอนล่าง) และภูเก็ต(เมืองรองของภาคใต้
ฝั่งตะวันตก) เป็นต้น 

 
 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 
   3.1 การเจริญสัมพันธไมตรีกับกลุ่มประเทศสังคมนิยม เนื่องจากความขัดแย้งทาง
ความคิดจนน าไปสู่การนองเลือด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การถอนก าลังฐานทัพอเมริกันออกจากไทย 
และการสิ นสุดสงครามตัวแทนอย่าง “สงครามเวียดนาม” ในยุคสงครามเย็น ท าให้ไทยเริ่มเล็งเห็นว่า
ควรหันมาฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสังคมนิยม ได้แก่ กัมพูชา ลาว และ
เวียดนาม ทั งนี ก็เพ่ือประโยชน์ในทางการทูตและการค้าในอนาคต ทั งยังเป็นการพยายามผสานรอย
ร้าวระหว่างการฝักใฝ่ลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกัน นับตั งแต่การเดินทางเยือนจีนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ในช่วง พ.ศ. 2518 และช่วงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นต้น 
   3.2 การประกาศนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีคอมมิวนิสต์ ซึ่งก็สืบเนื่องจาก
ความพยายามในการประสานรอยร้าวภายในชาติและระหว่างประเทศที่มีเหตุจากความแตกต่างของ
อุดมการณ์ทางการเมือง ท าให้รัฐบาลในช่วงพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (พ.ศ. 2520-2523) ต่อเนื่อง
ถึงช่วงต้นรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) ที่แม้จะมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ 
แต่มีการปรับเปลี่ยนท่าทีโดยใช้การเมืองน าการทหาร โดยการเจรจาและสร้างความเข้าใจแทนการใช้
อาวุธ เพ่ือยุติบทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) นั่นคือการ
ประกาศนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีคอมมิวนิสต์ทั งหมด ซึ่งเริ่มในปี 2521-2523 กลุ่มส าคัญคือ

ภาพ 5.10 ตัวเมืองเชยีงใหม่ หลงัจากการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที ่1-3 

ต่อเนื่องถึงฉบับที่ 4 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน 
ของภาคเหนือตอนบน 

(ที่มา วิไลภรณ์ พานอ่อง, 2533: 20) 
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บรรดานักศึกษาที่หลบหนีการจับกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นโยบายดังกล่าวท าให้
นักศึกษา ปัญญาชน ที่ถูกจับกุมถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ และท าให้แนวร่วมของ พคท. ที่หลบซ่อนตัว
ตามป่าและชายแดนได้มอบตัวแก่ทางราชการจนท าให้ พคท. ล่มสลายในเวลาต่อมา ทั งยังมีส่วนให้
ความตึงเครียดและภาพลักษณ์ต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ของคนไทยผ่อนคลายลงไปในทางท่ีดีอีกด้วย 

 
 

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) 
แม้จะมีทิศทางการพัฒนาที่ไม่ต่างจากแผนพัฒนาก่อนหน้านี เท่าไหร่นัก แต่ก็มีลักษณะพิเศษบาง
ประการที่แตกต่างออกไป ดังนี  (จามะรี พิทักษ์วงศ์, 2529: 61-67) 
  (1) เน้น “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ” มากกว่า “การมุ่งขยายอัตราความเจริญทาง
เศรษฐกิจ” เพียงอย่างเดียว เหมือนดังเนื อหาแผนพัฒนาฯ ก่อนหน้านี  
  (2) เน้น “ความสมดุล” ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งการ
กระจายรายได้และความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันก็จะเน้นความสมดุลของการพัฒนา
ระหว่างสาขาเศรษฐกิจ ระหว่างพื นที่และระหว่างกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากกว่าที่จะปล่อยให้
ผลประโยชน์จากการพัฒนาเกิดขึ นเฉพาะบางพื นที่หรือตกอยู่ในบางกลุ่มเช่นที่เคยเป็นมา 
  (3) เน้น “การแก้ปัญหาความยากจน” ของชนบทในเขตล้าหลัง 
  (4) มุ่งการประสานงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารงานรักษาความมั่นคง
ของชาติ 
  (5) เน้นการแปลงแผนลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน การ
จัดท างบประมาณแผ่นดิน การบริหารก าลังคนให้สอดประสานกัน ขณะเดียวกันจะท าการปรับหรือ
พัฒนาองค์กรของรัฐทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถน าเอานโยบายและแผนงานพัฒนาที่
ส าคัญไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดท า “แผนปฏิบัติการ” ระดับกระทรวงและ
สาขาการพัฒนาที่ส าคัญขึ น 
  (6) เน้น “บทบาทและระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน” 
  ตามที่ระบุไว้ในบทน าของแผนแม้จะกล่าวถึงการประสบความส าเร็จในการพัฒนา
ประเทศในแง่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนท าให้ระดับฐานะทางเศรษฐกิจของไทยพ้น
จาก “ประเทศในกลุ่มรายได้ต่ า” มาสู่กลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” ตามค าจ ากัดความของ
ธนาคารโลก แต่ก็ยอมรับว่า “การพัฒนามิได้กระจายไปอย่างทั่วถึง” ยังมีพื นที่และประชาชนอีก
จ านวนมากที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ผ่านมา และยังความเป็นอยู่ที่ล้าหลังและมีฐานะ
ยากจนอยู่อย่างเห็นได้ชัด ทั งนี  ประมาณว่ายังมีประชากรในชนบทอีกกว่า 10 ล้านคน ที่อยู่ในข่าย 
“ยากจน” ซึ่งเนื อหาส าคัญของแผนพัฒนาฯ นี ก็คือ “การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทใน
เขตล้าหลัง” โดยการกล่าวถึงความยากจน และเสนอเป้าหมายและโครงการในการแก้ปัญหาความ
ยากจนในลักษณะที่เป็นรูปธรรมกว่าในแผนที่ผ่านๆ มา 
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  ส าหรับนโยบายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นี  มีหลักการส าคัญ ได้แก่ 
  - ยึดพื นที่เป็นหลักโดยให้ความส าคัญแก่พื นที่ยากจนหนาแน่นก่อน 
  - พัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกิน และมีบริการพื นฐานขั นต่ าอย่างทั่วถึงในเขต
ชนบทที่มีความยากจนหนาแน่น 
  - เน้นการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ นตามล าดับ 
  - แก้ปัญหาที่ประชาชนยากชนเผชิญอยู่จริงให้ทั่วถึงพื นที่ยากจน โดยเน้นเทคนิคที่
ประชาชนท าได้เอง และมีการลงทุนต่ า 
  - ให้ประชาชนมีส่วนแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุด 
  ดังนั น ในการพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ นี จะแบ่ง “พื้นที่ชนบท” ออกเป็น 2 
ประเภท คือ  
  (1) พื นที่ชนบททั่วไปที่พอช่วยตัวเองได้ และเคยได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
มาแล้ว ซึ่งจะใช้โครงการพัฒนาผ่านกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องตามท่ีเคยด าเนินการมา 
  (2) พื นที่ชนบทยากจน ซึ่งถูกระบุเป็นพิเศษในระดับอ าเภอ ครอบคลุมพื นที่ 216 อ าเภอ 
30 กิ่งอ าเภอ ใน 37 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยก าหนดโครงการ
พิเศษและงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการเป็นเงินจ านวน 8,593.38 ล้านบาท ในเวลา 5 ปี 
โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ (ก) เป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดจะเพ่ิมระดับการผลิต
ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี และ (ข) เป้าหมายทางสังคม ได้แก่ จั ดให้มีการโครงสร้างของระบบ
สาธารณสุขมูลฐานและบริการทางการแพทย์ในระดับอ าเภอ และหนังสือประกอบการเรียนให้ทั่วถึงใน
เขตพื นที่ชนบทเป้าหมายภายใน 2 ปี และให้บริการทางโภชนาการแก่เด็กและหญิงมีครรภ์ 2.2 ล้าน
คน ให้บริการน  าสะอาดแก่ประชาชนประมาณ 3 ล้านคน และให้บริการทางกฎหมายโดยตรงแก่
เกษตรกรยากจนไม่ต่ ากว่า 5,000 คน  
  โดยสรุป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 จะเน้นการวางแผนโดย
ยึดหลักภูมิภาคและพื นที่ โดยเฉพาะการกระจายพัฒนาในพื นที่ชนบทล้าหลังในเรื่องปัญหาความ
ยากจนมากขึ น พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล โดยเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
มากกว่าการมุ่งขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ ทั งยังเพ่ิมบทบาทและการระดมความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 
  2.1 การก่อตั้งเขตอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สืบเนื่องมาจาก
แนวทางหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-4 ก่อนหน้านี ด้วย ตัวอย่างเช่น การก่อตั ง “นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ” ที่อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยจุดประสงค์นั น
เพ่ือให้เป็นพื นที่ของการพัฒนาด้านงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน และเพ่ือให้รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลักประจ าภูมิภาคอย่าง “เชียงใหม่” ที่อยู่ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 20 
กิโลเมตร ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี มีการด าเนินการต่อเนื่องมาตั งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 3 แต่มาแล้วเสร็จและเปิดท างานได้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี  
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  2.2 การยกระดับการพัฒนาทางด้านแพทย์และการศึกษาในพื้นที่ชนบทห่างไกล 
ได้แก่ การก่อตั งโรงพยาบาลประจ าอ าเภอขึ นทุกอ าเภอในประเทศ การจัดตั งสถานีอนามัยให้ทั่วถึงทุก
ต าบล การอุดหนุนงบประมาณทางการแพทย์แก่เด็กในวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เช่น การหยอด
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดเพ่ือป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และหัดเยอรมัน 
ส่วนทางด้านการศึกษาก็มีการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื อหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการแก่
ห้องสมุดโรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศ พร้อมทั งมีการแจกอุปกรณ์การเรียนฟรีแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นต้น 

  2.3 การจัดท าดัชนีชีวัดการพัฒนา นั่นคือ 
การจัดท า “ดัชนี้ชี้วัดความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)” 
จัดท าขึ นโดยกระทรวงมหาดไทย เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2525 มี
เป้าหมายคือส ารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือ
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต โดยในปัจจุบันมีดัชนีชี วัด
ทั งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สุขภาพดี 2) มีบ้านอยู่
อาศัย 3) ฝักใฝ่การศึกษา 4) รายได้ก้าวหน้า และ 5) 
ปลูกฝังค่านิยมไทย ซึ่งการส ารวจ จปฐ. จะกระท าต่อเนื่อง
ในทุกปี และจะมีการเปลี่ยนเล่มและเกณฑ์การบันทึกไป
ตามช่วงเวลาของแต่ละแผนพัฒนาฯ  
 

 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 
  เนื่องจากในช่วงเวลาของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ตรง
กับรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) ที่มีการยุบสภากันบ่อยถึง 3 ครั ง ท าให้มี
ความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลที่สูง  มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยฝ่ายค้านที่ดุเดือด 
ตลอดจนมีการก่อกบฏขึ นหลายครั งเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลแต่ไม่ส าเร็จ เช่น “กบฏยังเติร์ก” หรือ กบฏ
ทหารหนุ่ม ในปี พ.ศ. 2524 โดยมีพลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา เป็นหัวหน้า และ “กบฏ 9 กันยายน พ.ศ. 
2528” ในปี พ.ศ. 2528 เพ่ือพยายามท ารัฐประหารซ  าจากกบฏยังเติร์ก โดยมีหัวหน้าคือพันเอกมนูญ 
รูปขจร ดังนั น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตัดสินใจประกาศ   พระ
ราชกฤษฎีกายุบสภาอีกครั ง และประกาศให้มีการจัดการเลือกตั งใหม่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 
จนท าให้ “พรรคชาติไทย” ซึ่งมีแกนน าโดย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับเสียงข้างมากและ
สามารถจัดตั งรัฐบาลได้ในที่สุด จึงท าให้พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ขึ นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ต่อจากนั น 

   
 
 
 
 
 

ภาพ 5.11 ตัวอย่างรปูเล่มแบบสอบถาม จปฐ. 
ที่ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 

(ที่มา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 
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การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 
ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือเป็นพรอบในการปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชนโดยแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง
ใหญ่ ดังนี  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2530: 5-25) 
   (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา แบ่งออกเป็นแผนต่างๆ ได้ดังนี  
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม  โดยก าหนดให้มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจร้อยละ 5 ต่อปี และให้มีการจ้างงานใหม่เพ่ิมขึ น 3.9 ล้านคน เพ่ือบรรเทาปัญหาการว่างงาน 
โดยเฉพาะการว่างงานตามฤดูกาล รวมทั งแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดดุลการค้า ดุลบัญชี
เดินสะพัด ตลอดจนปัญหาการขาดดุลการคลัง ทั งยังเร่งระดมเงินออมให้สูงขึ นโดยเฉพาะใน
ภาครัฐบาล สนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทในการพัฒนามากขึ น ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอาการให้เข้าใจ
ง่าย และพิจารณาจัดสรรงบการพัฒนาโดยให้ความส าคัญแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 
    - แผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นความส าคัญแก่การพัฒนา
สังคมในระดับพื นฐาน ตั งแต่ระดับคน ครอบครัว และชุมชน อันเป็นส่วนย่อยของสังคมให้มากขึ น 
เช่น ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประเทศมีประชากรในขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสมในระยะยาว 
โดยควบคุมอัตราการเกิดให้เหลือร้อยละ 1.3 ในปี พ.ศ. 2534 ทั งยังให้ความส าคัญกับศูนย์กลางความ
เจริญในส่วนภูมิภาคควบคู่ไปกับการพัฒนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการพัฒนาคุณภาพคนโดย
การศึกษา เสริมสร้างความสงบสุขในสังคมและป้องกันอาชญากรรมอุบัติภัยและขยายงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ เ พ่ือให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม 

    - แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหาการใช้
ทรัพยากรอย่างขาดระบบดังที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดความเสื่อมโทรมเป็นอันมาก จึงก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลมากขึ นเพ่ือการจ้างงาน โดยการสนับสนุนให้
เอกชนใช้ที่ดินในการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ ด าเนินการเ พ่ือจัดให้มีกรรมสิทธิ์ประเภท
ต่างๆ จัดให้มีการแสวงหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีเครื่องมือในรูป
ของแผนแม่บทและแผนที่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านอนุรักษ์ ปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสมบูรณ์และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 

    - แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ น พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาก าลังคน ส่งเสริมการวิจัย เพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมทั งส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย 

    - แผนปรับปรุงระบบบริหารและทบทวนบทบาทของรัฐ โดยเฉพาะการ
ก าหนดแผนปรับปรุงการบริหารที่จะแก้ไขปัญหาความซ  าซ้อน การขาดการประสานงานภายใน
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ภาครัฐบาล ปรับปรุงเครื่องมือการพัฒนาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ของรัฐ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลกับเอกชน เช่น พัฒนาระบบการบริหารของรัฐให้
สามารถเอื ออ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ิมขึ น ปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมผลึกก าลัง ท าให้ประชาชนได้รับบริการของรัฐที่มีคุณภาพ
มากขึ น พร้อมทั งปรับปรุงกลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ น  
    - แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจไปสู่เชิงธุรกิจให้มากขึ น มีการก าหนดนโยบายการก าหนดราคาสินค้า และค่าบริการของ
รัฐวิสาหกิจให้คุ้มทุนและเพ่ือพ่ึงตนเองได้ ก าหนดแนวนโยบายบริหารบุคคลให้มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังรวมอยู่ในแผนรัฐวิสาหกิจ ก าหนดนโยบายให้มีการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ และทบทวน
บทบาทและปรับปรุงระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
   (2) การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและยกระดับคุณภาพบริการพื้นฐาน  มี
จุดมุ่งหมายในการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและบริการพื นฐานของประเทศให้เหมาะสมมากขึ น โดย
ให้มีการกระจายโครงสร้างการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง การลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าควบคู่ไปกับการปรับ
คุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ นเพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ประกอบไปด้วย
แผนดังนี  
    - แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน ได้จัดให้มี
แนวทางบรรเทาปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด ด้วยการเพ่ิมรายได้จากการส่งออก
สินค้าและบริการในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 9.9 ต่อปี เพิ่มรายได้จากบริการท่องเที่ยวในอัตราเฉลี่ย 7.4 ต่อ
ปี สร้างงานให้คนมีงานท าและแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในเมืองและชนบท การเพ่ิมการส่งออก
จะด าเนินการโดยการให้มีการกระจายการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก การเพิ่มการหารายได้เงินตราต่างประเทศ เพ่ิมโอกาสการ
จ้างงานให้ผู้มีการศึกษาในเมือง การสร้างงานและเพ่ิมรายได้ในชนบท และการกระจายการผลิตทาง
อุตสาหกรรม 

    - แผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน ได้พัฒนายกระดับคุณภาพบริการ
พื นฐานให้เข้ามาตรฐานสากลที่ดี มีความรวดเร็ว และให้บริการที่แน่นอนสม่ าเสมอ ปรับโครงสร้าง
ราคาและอัตราค่าบริการของบริการพื นฐานบนหลักการคุ้มทุนและให้กิจการเลี ยงตัวเองได้ ก าหนด
แนวนโยบายการลงทุนขยายบริการพื นฐานนั นจะต้องมีการแบ่งภาระการลงทุนระหว่างรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเสียใหม่ รวมทั งปรับปรุงองค์กรการบริหารงาน
บริการพื นฐานให้มี “เอกภาพ” 

   (3) การกระจายความเจริญและสร้างความเป็นธรรม โดยเป็นการกระจายความ
เจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบเมืองในเขตมหานครและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนา
ชนบทและพื นที่เฉพาะขึ นมารองรับ ประกอบไปด้วย 2 แผนงาน ดังนี  
    - แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ เป็นการก าหนดพื นที่เป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาไว้ 3 บริเวณ ได้แก่ 1) พื นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เป็นมหานครเชื่อมโยงโดยระบบ
โครงข่ายบริการพื นฐาน 2) การพัฒนาเมืองหลัก 5 เมืองในแต่ละภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่(สงขลา)) และพัฒนาให้เกิดเมืองหลักใหม่และเมืองศูนย์กลาง
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ความเจริญเพ่ิมอีก 19 เมือง และ 3) การพัฒนาเมืองบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นพื นที่
เศรษฐกิจใหม่และเป็นทางเลือกของกรุงเทพมหานครต่อไปได้  (โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี) พร้อมทั งจัดให้มีการประสานแผนการลงทุนขยายโครงข่ายบริการพื นฐานกับมาตรการผังเมือง 
ก าหนดแนวนโยบายการลงทุนโครงข่ายบริการพื นฐานระหว่างรัฐบาล องค์การบริการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ น พร้อมทั งก าหนดแรงจูงใจและส่งเสริมการลงทุนใน
พื นที่เศรษฐกิจใหม ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
    - แผนพัฒนาชนบท มีการด าเนินการพัฒนาโดยยึดปัญหาในแต่ละพื นที่
เป็นหลัก ทั งยังมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื นที่ เน้นการผนึกก าลังระหว่าง
หน่วยงานรัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาชนบท ทั งยังต้องยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคม เช่น การ
เข้าถึงสวัสดิการขั นพื นฐานของรัฐ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงด้านความมั่นคง เช่น ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  โดยสรุปก็คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 มีจุดหมายหลักที่จะ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า ภาวะการว่างงาน ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภาวะตกต่ าทางฐานะของเกษตรกรและ
ความยากจนในชนบท โดยก าหนดเป็นแผนหลักส าคัญ 3 แนวทางคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาประเทศ การปรับปรุงโครงสร้างการผลิต และการกระจายความเจริญสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท 
   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 
  ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เกิดผลการพัฒนาที่
ส าคัญ ได้แก่ 
  2.1 การปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม กล่าวคือ รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2531 -2534) มีจุดมุ่งหมายให้
ประเทศไทยกลายเป็น “เสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 (Fifth Asian Tiger)” หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่ต่อ
จาก 4 ประเทศที่กลายเป็นเสือเศรษฐกิจไปก่อนหน้านี  ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน 
จึงท าให้มีการวางโครงการเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่มากมาย ได้แก่
การขยายโครงข่ายการสื่อสารและคมนาคม เช่น 
โครงการโทรศัพท์ พื นฐาน 3 ล้ านเลขหมาย , 
โครงการพัฒนาพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ โครงการทาง
ด่วนยกระดับ และการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ขึ นอีกแห่งที่จังหวัดระยอง นั่นคือ “นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด” ใน พ.ศ. 2531 ซึ่งก่อตั ง
ขึ นตามโครงการพัฒนาพื นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard Development Program) 
เพ่ือเป็นท่าเรือน  าลึกในการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่
จากต่างประเทศ ฯลฯ จนท าให้ในช่วงรัฐบาลพล

ภาพ 5.12 ท่าเรือน้ าลึกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

(ที่มา เว็บไซต์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.), 2559) 
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เอกชาติชายนี  มีรายได้ประชาชาติเฉลี่ยเติบโตถึงร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมาก พร้อมกันนี ยังมี
ยกเลิกการท าสัมปทานป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2532 เพ่ือสงวนรักษาพื นที่ป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ส าคัญของประเทศ 

  2.2 นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็น
สนามการค้า” เป็นนโยบายการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่เน้นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ทางการ
คลังที่มีความมั่นคงอย่างมากในช่วงรัฐบาลก่อน
หน้านี  โดยมุ่งปรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเมียนมาและ
ประเทศในกลุ่มอินโดจีนอย่างกัมพูชา เวียดนาม 
และลาว กล่าวคือ ในช่วงระยะก่อนหน้านี มีความ
หวาดระแวงอันเนื่องจากการแทรกแซงของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงประกอบ

กับทีท่าของสงครามเย็นที่เหมือนจะจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายเสรีนิยม พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณจึง
มุ่งสร้างไมตรีเป็นพันธมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน และด าเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างธุรกิจ
การค้าในภาคเอกชนและรัฐบาลในพื นที่ชายแดนแทนที่จะมาหวาดระแวงหรือสร้างอคติระหว่าง
ประเทศเหมือนแต่ก่อน  เช่น การตั งโต๊ะเจรจาระหว่างผู้น าเขมรสี่ฝ่ายเพ่ือยุติความขัดแย้ง
ภายในประเทศกัมพูชา การเปิดช่องพรมแดนเพ่ือท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในจังหวัดชายแดน
ต่างๆ เป็นต้น 

 
 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 
  ในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แม้จะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการ
วางโครงสร้างพื นฐานสมัยใหม่จ านวนมากจนท าให้รายได้ประชาชาติของประเทศสูงเป็นประวัติการณ์ 
แต่รัฐบาลพลเอกชาติชายกลับถูกโจมตีว่ามีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่
สูงภายในพรรคร่วมรัฐบาล มีการเก็งก าไรที่ดินโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ท าให้ที่ดินมีราคาสูง 
พร้อมทั งเกิดความขัดแย้งระหว่างกองทัพ โดยที่นักการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลบางคนมีปัญหา
กระทบกระทั่งกับนายทหารจนเกิดความไม่พอใจ จนน าไปสู่การรัฐประหารโดย “คณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ” หรือ “รสช.” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยแกนน ามีพลเอกสุนทร 
คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั น ร่วมกันพลเอกสุจินดา คราประยูร โดยเหตุผลการ
รัฐประหารอ้างว่า รัฐบาลพลเอกชาติชาย มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วยการปล่อยให้ต่างชาติมีการ
ลงทุนอย่างเสรี หรือที่เรียกว่า “บุฟเฟต์คาบิเนต (Buffet Cabinet)” จนร่ ารวยผิดปกติ ท าลาย
สถาบันทหาร เผด็จการรัฐสภา(โดยการยึดเสียงข้างมากในสภาเป็นมติ) และเป็นภยันตรายต่อประเทศ  
เป็นผลท าให้ความต่อเนื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หยุดชะงัก
ลงไปด้วย 
 

ภาพ 5.13 การตั้งโต๊ะเจรจาผู้น าเขมรสี่ฝ่ายเพื่อรวม
ประเทศ ตามนโยบายเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า 

ในปี พ.ศ. 2534 ณ เมืองพัทยา จังหวดัชลบุร ี
(ที่มา ส านักข่าวไทย, 2534) 
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การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 -2539) 
ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศเอาไว้ดังนี  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2534: 17-25) 
  (1) แนวทางการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ประกอบไปด้วย ด าเนินนโยบายการเงินการคลังและการพัฒนาตลาดทุนใน
ลักษณะผ่อนคลายข้อจ ากัดและจัดให้มีการปรับโครงสร้างของระบบภาษี มีการพัฒนาการเกษตรโดย
เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและผลิตผลการเกษตรที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนโดย
เน้นการสร้างโอกาสการแข่งขันประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในตลาด
ต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของสินค้า จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ 
เร่งรัดขยายการลงทุนด้านบริการพื นฐานให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ รวมทั งให้มีการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงเข้ากับพื นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก
ของภูมิภาคและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
  (2) แนวทางการกระจายรายได้และการกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
โดยมีการด าเนินนโยบายด้านการเงินการคลังและการการพัฒนาตลาดทุน ให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทอย่างจริงจัง มีการกระจายการถือครองทรัพย์สิน 
เพ่ือให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือมีหลักประกันในที่ดินท ากิน ปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
เกษตรกรรมและกระจายอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ส่วนภูมิภาค เช่น พื นที่เศรษฐกิจใหม่ชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ พื นที่ภาคกลางตอนบน  พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
และฐานการจ้างงานหลักของแต่ละภาค พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท และพัฒนา
อาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ช่วยตนเองไม่ได้  
กลุ่มแรงงานรับจ้างรายได้น้อยและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็กในชุมชนแออัด 

  (3) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 
   ก. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสาธารณสุข โดยเร่งกระจายโอกาสและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และให้ความส าคัญต่อการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นให้กว้างขวางมากขึ้น ปรับปรุงกฎและผ่อนคลายกฎระเบียบ/ข้อบังคับเพ่ือให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุข มีการขยายความร่วมมือใน
การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ พัฒนาและขยายระบบสาธารณสุขมูลฐานเข้ามาในเขตเมืองมากยิ่งขึ น ลด
ความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมืองโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีอนามัย  
รณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ สนับสนุนบทบาทของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
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   ข. พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม โดยจัดให้มีกลไกของรัฐเพ่ือประสานงานและ
สนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน และองค์กรด้านศีลธรรมเพ่ือการ
พัฒนาจิตใจ มีการให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว จัดระบบการให้สวัสดิการ
สังคมแก่ผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผนึกก าลังของชุมชน 
องค์กรภาคเอกชนรวมทั งสถาบันศาสนากับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสังคม 
   ค. พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมีการน าหลักการ “ผู้สร้างปัญหามลพิษจะต้องเป็นผู้รับภาระในการบ าบัดและก าจัด
มลพิษ (Polluter Pay Pollution – PPP)”  ทั งยังจัดให้มีการปรับปรุงองค์กร บทบาท และ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ น ระดมการลงทุนในการลดและควบคุมมลพิษใน
รูปแบบต่างๆ ให้มีการผนึกก าลังร่วมกันทั งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น จัดตั งองค์กรร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ชุมชน สถานประกอบการ และ
ภาครัฐบาล เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังก ากับ ดูแล ป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนับว่ามีการพูด
ถึงแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ด้วย 

  (4) แนวทางการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ  มีการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับทิศทางและกระบวนการพัฒนา ด้วยการจัดตั งองค์กรที่เป็นกลางและมีอิสระ
เพ่ือปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานพัฒนา มีการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ 
โดยลดบทบาทการก ากับดูแลของรัฐและปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ ให้รัฐวิสาหกิจมีความ
คล่องตัวมากขึ น รวมทั งมีการพัฒนาระบบราชการ โดยปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร
ราชการ ตลอดจนก าลังคนภาครัฐให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้อ านวยต่อ
ความก้าวหน้าในระบบวิชาชีพมากขึ น 

  โดยสรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เน้นความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคมควบคู่กัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มี
คุณภาพและยั่งยืน โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ เอาไว้ 3 ประการ คือ รักษาอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ส่วน
ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางขึ น และเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 
  ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เกิดผลการพัฒนาที่
ส าคัญ ได้แก่ 
  2.1 เกิดนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การจัดการพื นที่ป่าสงวนนับ
จากหลังประกาศปิดสัมปทานป่าไม้ ได้มีการเร่งฟ้ืนฟูพื นที่ป่าโดยการประกาศเป็นพื นที่ป่าสงวน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดการป่าเสื่อมโทรม โดยจัดสรรเป็นที่ดินท ากินส าหรับการเกษตรแก่
เกษตรกรไร้ที่ดิน ดังเช่นในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยที่ 1 พ.ศ. 2535-2538) ที่มีการปฏิรูป
ป่าเสื่อมโทรมโดยการออกเป็นเอกสารสิทธิ์หนังสือ “สปก.4-01” แก่บรรดาเกษตรกรเฉลี่ยปีละ 4 
ล้านไร่ ซึ่งหนังสือ สปก. 4-01 จะมีความแตกต่างจากหนังสือ “โฉนด” ที่ดินตรงที่ว่า หากที่ดินผืนใด
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ออกเป็น “สปก.” จะไม่สามารถซื อขายได้ตามกฎหมาย เพราะรัฐบาลมอบให้เป็นที่ดินส าหรับท ากิน
ได้เท่านั น ในขณะที่ “โฉนด” สามารถซื อขายเปลี่ยนเจ้าของกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
ก็พบว่ามีการซื อขายที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ สปก. กันอยู่  โดยการกว้านซื อของนายทุนที่ซื อจาก
เกษตรกรที่ไม่เข้าใจในข้อจ ากัดทางกฎหมายนี  ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงต้องแก้กันจนถึงทุกวันนี  
 

  2.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นเพราะทุนต่างชาติ อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้าตั งแต่ยุค “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” กล่าวคือ แม้จะมีนโยบายพัฒนาประเทศ
ประเทศโดยใช้เศรษฐกิจน าในช่วงแผนพัฒนาฯ ที่ 6-7 นี  แต่ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศกลับ
เป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจไทยช่วงนี ชะลอตัว ประกอบกับอัตราดอกเบี ยของเงินกู้
ต่างประเทศมีราคาถูกกว่าเงินกู้ภายในประเทศมาก จึงท าให้นักลงทุนจ านวนมากหันไปกู้เงินจาก
ต่างประเทศมาลงทุนและท าการค้าในไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงนี จึงดูเหมือนเบ่งบานมาก ตัวอย่างเช่น 
มีการปล่อยกู้เงินกันเป็นทอดๆ มีการเก็งก าไรและสร้างอสังหาริมทรัพย์จ านวนมากในพื นที่กรุงเทพฯ 
ฯลฯ แต่กระนั น เงินลงทุนเหล่านี กลับเป็นปัญหาในอนาคตอันใกล้ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด 
“หนี สาธารณะ” จนน าไปสู่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจครั งส าคัญของไทย นั่นคือ “วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2540” หรือ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในทางเศรษฐกิจ การเมือง และการ
พัฒนาของไทยด้วย 

 

 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 
  ในช่วงต้นของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เกิดเหตุการณ์
ส าคัญทางการเมือง คือ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 (Blak May 1992) ซึ่งมีสาเหตุสืบ
เนื่องจากการรัฐประหารพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2534 โดยคณะ รสช. ท่ามกลาง
ความสงสัยของประชาชนที่ว่า รสช.จะมีการสืบทอดอ านาจเสียเองหรือไม่  ? พลเอกสุจินดา ครา
ประยูร จึงให้ค าปฏิญาณต่อประชาชนว่า จะไม่รับต าแหน่งใดๆ และจัดให้มีการเลือกตั งให้เร็วที่สุด 
  เมื่อมีการจัดการเลือกตั งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ผลปรากฏว่า พรรคสามัคคีธรรม
ได้รับเลือกตั งมากที่สุด แต่การประชุมสภาของพรรคร่วมรัฐบาลกลับมีความขัดแย้ง ท้ายที่สุดท าให้ 
พลเอกสุจินดา คราประยูร ขึ นรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่าเป็นการ “เสียสัตย์เพ่ือชาติ” เมื่อ
เป็นเช่นนี จึงท าให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและเกิดประท้วงยืดเยื อกันในช่วงเดือนเมษายน –
พฤษภาคม พ.ศ. 2535  
  การประท้วงการขึ นรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดามีผู้ไม่เห็นด้วยจ านวน
มาก และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ มีทั งนักการเมือง อย่างเช่น พลตรีจ าลอง ศรีเมือง หัวหน้าพรรค
พลังธรรมและอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นแกนน าคนส าคัญ มีฝ่ายค้าน นักวิชาการ นัก
ธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเดินทางมาชุมนุมกันที่ท้อง
สนามหลวง เพ่ือเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาลาออกจากต าแหน่ง มีการปราศรัยอย่างดุเดือดขึ นที่ลาน
พระบรมรูปทรงม้าและที่หน้ารัฐสภา มีการประกาศอดอาหารของพลตรีจ าลอง และเป็นที่น่าสังเกต
อย่างหนึ่งว่า คนกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมประท้วงในครั งนี เป็นชนชั นกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีค าเรียกผู้ชุมนุม
ในเหตุการณ์ครั งนี ว่า “ม็อบมือถือ” ไปด้วย 
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  การประท้วงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยืดเยื อ จนกระทั่งในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2535 รัฐบาลได้ตัดสินใจน าก าลังทหารเข้าระงับสถานการณ์ แต่กลับเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม
กับทหารและต ารวจ มีผู้บาดเจ็บและล้มตายกันจ านวนมาก มีการเผาสถานที่ราชการจนกลายเป็น
เหตุการณ์จลาจล นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามประชาชนออกจากบ้าน แต่การปะทะก็ไม่มี
ท่าทีว่าจะจบลงตลอดช่วงวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการกราดยิงผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมกับการลักพาตัวทั งแกนน าผู้ชุมนุมและผู้ชุมนุมจ านวนมาก จึงท าให้มีผู้สูญหายจ านวนมาก
หลังจากเหตุการณ์นี  เป็นเหตุให้มีการเรียกเหตุการณ์นี ว่า “พฤษภาทมิฬ” หรือ “พฤษภาสีด า” 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5.14 บรรยากาศการชมุนุมเพื่อตอ่ต้านการขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยรู 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ณ บรเิวณถนนราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร 

(ที่มา หน้าปกหนังสือ “ร่วมกันสู้” เขยีนโดย จ าลอง ศรีเมือง, 2535) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5.15 วินาทีทีท่หารรัฐบาลได้จับกุมตัวพลตรีจ าลอง ศรีเมือง แกนน าในการชุมนุม  

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
(ที่มา วันชยั ตันติวิทยาพิทักษ ์(บก.), 2546: 208-209) 
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 จนกระทั่งในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีอัญเชิญพระราชด ารัส
ให้พลเอกสุจินดากับพลตรีจ าลองเข้าพบเพ่ือยุติความขัดแย้ง และต่อมาในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2535 พลเอกสุจินดาจึงประกาศลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  พร้อมทั งมีการเชิญนายอานันท์ 
ปันยารชุน ขึ นเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อรักษาสถานการณ์ต่อไป 

 หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 นี  ประเทศไทยได้รับบทเรียนหลายอย่างที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั งการเมืองและการพัฒนาไทย โดยเฉพาะการตระหนักถึงบทบาทของชนชั น
กลางในทางการเมือง และการตรวจสอบความโปร่งใส พร้อมกันนั นยังเกิดแนวคิดการกระจายอ านาจ
การปกครองลงสู่ภาคประชาชนให้มากขึ น เพื่อให้ภาคประชาชนเกิดความเข้มแข็งจากฐานราก ลดการ
กระจุกและการแย่งชิงอ านาจส่วนกลาง ซึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ การ
ประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ซึ่งมีเนื อหาที่เน้นการกระจาย
อ านาจลงสู่ท้องถิ่นและประชาชน ทั งยังได้รับการยกย่องให้เป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” และ
การประกาศใช้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)” ที่เปลี่ยน
โครงสร้างการพัฒนาจาก “ล่างขึ นบน” แทนที่จะเป็น “บนลงล่าง” เหมือนการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ฯ ฉบับก่อนๆ  
 

 

สรุป 
 การที่ไทยมี “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ขึ นใช้เพ่ือเป็นแผนแม่บทใน      
การพัฒนาประเทศ ท าให้การพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ นและยังสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของประเทศได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ของไทย มี
ความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการมุ่งสร้างความทันสมัย (Modernization) ที่เน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นแกนหลัก เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly 
Industrial Countries: NICs) โดยมีอิทธิพลจากบทบาทของ “สหรัฐอเมริกา” และ “ธนาคารโลก” 
ในช่วงยุคสงครามเย็นต่อเนื่องมาจนถึงยุคทศวรรษของการพัฒนา (Decades of Development) 
 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 เห็นได้ชัดเจนว่า ประเทศไทยมี
แนวโน้มในการมุ่งสร้างโครงสร้างพื นฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและตัวเลขรายได้
ประชาชาติ ทั งยังมีลักษณะเป็นแบบแผนส าเร็จรูปหรือ “พิมพ์เขียว” ที่ทั่วประเทศต้องใช้เหมือนกัน
หมด โดยอาศัยลักษณะสั่งการแบบ “บนลงล่าง” ซึ่งในจุดนี เองก็นับว่าเป็นข้อจ ากัดของแผนพัฒนาฯ 
เพราะเท่ากับเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา กับทั งยังท าให้เกิดการ
พัฒนาที่ไม่สมดุล เพราะเกิดความร่อยหรอและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั ง
ยังเกิดความเหลื่อมล  าทางสังคมมากขึ น ด้วยเหตุนี ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไปจึงต้องมีการทบทวนถึง
ข้อเสียตรงนี แล้วปรับปรุงทิศทางการพัฒนาเสียใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทยุคสมัยมากขึ น 
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ค าถามท้ายบท 
  
1. สาระส าคัญของแนวคิด “การสร้างความทันสมัย (Modernization)” ในฐานะ “การพัฒนา

กระแสหลัก (Mainstream Development)” คืออะไร? จงอธิบาย? 
2. “สงครามตัวแทน” ในยุคสงครามเย็น (Cold War) คืออะไร? มีสงครามอะไรบ้าง? จงอธิบาย? 
3. เหตุผลส าคัญที่ “สหรัฐอเมริกา” จ าเป็นต้องเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาในไทยช่วงยุคสงครามเย็น

คืออะไร? จงอธิบายรายละเอียด? 
4. ลักษณะส าคัญของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ในยุคเริ่มแรกเป็นอย่างไรบ้าง? จง

อธิบาย? 
5. เพราะเหตุใด ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะฉบับที่ 1 -4 จึงต้องมีการ

เร่งสร้างโครงสร้างพื นฐาน (Infra Structure) ขนาดใหญ่ (เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า สถานพยาบาล) 
ในส่วนภูมิภาคอย่างเร่งด่วน? จงอธิบายถึงเหตุผลให้ละเอียด? 

6. จงเปรียบเทียบ “ความแตกต่าง” ระหว่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 ? 

7. จงอธิบายว่านโยบาย/เหตุการณ์ส าคัญต่อไปนี  มีความเกี่ยวข้องต่อการลดบทบาทการเคลื่อนไหว
ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 -6 
อย่างไร? 

  7.1) การประกาศนิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องกับคดีคอมมิวนิสต์ ช่วง พ.ศ. 2520-2523 
  7.2) การเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนและกลุ่มประเทศสังคมนิยมในภูมิภาคอินโดจีน 
  7.3) นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบ เป็นสนามการค้า”  
8. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 คืออะไร? และมีผลต่อจุดเปลี่ยนทางด้านการเมืองและการ

พัฒนาไทยอย่างไร? 
9. จงวิเคราะห์ถึง “ภาพรวม” ของผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 

ว่า ประเทศไทยเกิด “ผลดี” และ “ผลกระทบ” อย่างไรบ้าง? จงอธิบายมาให้ละเอียด? 
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(พ.ศ. 2540 - 2554) 
 

แนวคิด 

 “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” หรือ “วิกฤตต้มย ำกุ้ง” ถือว่ำเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส ำคัญต่อ
สังคมไทยในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
ผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่ำวไม่เพียงแต่ท ำลำยโครงสร้ำงสังคมภำยในประเทศเท่ำนั้น แต่ยัง
ลุกลำมกลำยเป็นวิกฤตกำรเงินระหว่ำงประเทศที่เลวร้อยในช่วงทศวรรษ 2540 แต่อย่ำงไรก็ตำม หำก
จะมองให้เป็นด้ำนดี “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” ได้ท ำให้ประเทศไทยได้ข้อตระหนักที่ส ำคัญ นั่น
คือ กำรพัฒนำที่ต้องให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงองค์ประกอบอันเป็นเสำหลักของสังคม มิใช่เป็นกำร
โน้มเอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่งจนเกิดหำยนะ โดยเฉพำะกำรพัฒนำที่เน้น “คนเป็นศูนย์กลำง” และ
ด ำเนินอยู่บน “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 “กำรพัฒนำ” ในยุคกำรปกครองสมัยประชำธิปไตย III : ชว่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 8-10 (พ.ศ. 2540 - 2554) 

1. บริบททำงเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษที่ 2540 

 2. กำรพัฒนำช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
 3. กำรพัฒนำช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
 4. กำรพัฒนำช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  

1. อธิบำยสำเหตุและผลกระทบของ “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” หรือ “วิกฤตต้มย ำกุ้ง” 
โดยสรุปได้ถูกต้อง 

2. อธิบำยควำมหมำยของแนวคิดกำรพัฒนำที่เน้น “คนเป็นศูนย์กลำง” ได้พอสังเขป 

3. วิเครำะห์ภำพรวมของกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8-

10 ได้โดยใช้ภำษำและควำมเข้ำใจของตนเอง 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยำยและอภิปรำยซักถำม 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปรำยและถกเถียงแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่ก ำหนด 

3. มอบหมำยให้ไปศึกษำจำกวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 
หรือ “วิกฤตต้มย ำกุ้ง” 

 4. บรรยำยสรุป 

 5. ท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสำรประกอบกำรสอนบทที่ 6 

2. Microsoft PowerPoint บทที่ 6 “กำรพัฒนำ” ในยุคกำรปกครองสมัยประชำธิปไตย III : 
ช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 8-10 (พ.ศ. 2540 - 2554) 

3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤตต้มย ำกุ้ง” 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจำกควำมสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังกำรบรรยำย 

 2. สังเกตจำกควำมสนใจของผู้เรียนขณะท ำกิจกรรมอภิปรำยในชั้นเรียน 

 3. สำระจำกข้อคิดเห็นของนักศึกษำขณะท ำกำรอภิปรำยและถกเถียงในประเด็นที่ก ำหนด 

 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ำยบท 

 



บทที่ 6 
“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย III :  
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10  

(พ.ศ. 2540 - 2554) 
 

 คุณูปการส าคัญจากการที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” นั่นคือท าให้ประเทศมีแนวทางและยุทธศาสตร์พัฒนาชาติเพ่ือความเติบโตอย่างชัดเจน แต่
จาก 4 ทศวรรษในช่วงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -7 ผลของการพัฒนา
ยังวนเวียนอยู่ที่เรื่องของ “น ้ำไหล ไฟสว่ำง ทำงสะดวก” หรือเน้นเพียงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการสร้างความทันสมัย จนลืมชั่งน  าหนักความสมดุลในด้านอ่ืนๆ เช่น สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การพัฒนาที่เกิดขึ นอาจจะเห็นผลในลักษณะของความก้าวหน้า
ทางวัตถุ แต่กลับมีความล้าหลังและเกิดความเสื่อมโทรมในมิติอ่ืนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเกิด 
“วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540” คือบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาของประเทศไทยไม่
ควรคาดหวังกับด้านใดด้านหนึ่งเกินไป เพราะหากเกิดหายนะขึ น ประเทศจะไม่มีความเข้มแข็งในด้าน
อ่ืนทีค่อยฉุดดึงการล่มสลายเหล่านั นได้ 
 เนื อหาในบทที่ 6 จึงเป็นการพิจารณาถึง “การพัฒนา” ในบริบทที่แตกต่างไปจากช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1-7 นั่นคือ ในช่วงหลังจากเกิด “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 
2540” หรือ “วิกฤตต้มย ำกุ้ง” ที่ส่งผลเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมไทยไปทุกระดับ ทั งยัง
เกิดเปลี่ยนแปลงเรื่องทิศทางการพัฒนานับแต่นั นเป็นต้นมา โดยเฉพาะการทบทวนเนื อหาของ
แผนพัฒนาฯ ประเทศใหม่ ด้วยเหตุนี  “การพัฒนา” ในระหว่างช่วงการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
จึงถือว่าเป็น “ยุคเปลี่ยนผ่ำนสู่กระบวนทัศน์กำรพัฒนำใหม่” ไปด้วย 

  

 

บริบททางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษที่ 2540 

  
 นับตั งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 2530 หลังจากการที่ไทยประกาศท่าทีผ่อนปรนต่อกลุ่ม
ประเทศสังคมนิยม ประกอบกับการล่มสลายของยักษ์ใหญ่ฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตในปี 
พ.ศ. 2534 ท าให้บรรยากาศความตึงเครียดระหว่างอุดมการณ์การเมืองในภูมิภาคอินโดจีนคลี่คลาย
ลง และถูกแทนที่ด้วยนโยบายส่งเสริมการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะนับตั งแต่
นโยบาย “เปลี่ยนสนำมรบ เป็นสนำมกำรค้ำ” ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ท าให้
ตลาดการค้าของไทยกว้างขึ นตามกระแสโลกาภิวัตน์ และส่งผลให้นักธุรกิจไทยมีโอกาสไปลงทุนยัง
ต่างประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยช่วงปลายทศวรรษ 2530 จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
ภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกิจไทยดูเหมือนกับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด แต่ท้ายสุดกลับล่มสลาย
กลายเป็น “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” ซึ่งก่อหายนะมหาศาลให้กับแทบทุกระดับของโครงสร้าง
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การพัฒนาประเทศไทย และเพ่ือให้เข้าใจถึงรายละเอียดจะขอแยกพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในช่วง “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” ดังนี  
 

 1. สาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 

  ช่วงหลัง พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน
หลังจากท่ีสงครามเย็นสิ นสุดลง ประกอบกับในช่วงนั น กระแสของการต้องการจะเป็น “เสือเศรษฐกิจ
ตัวที่ 5 (Fifth Asian Tiger)” หรือประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ก าลังเกิดขึ น ด้วยเหตุผลที่ว่า 
“เกำะฮ่องกง” 1 ใน 4 เสือเศรษฐกิจก่อนหน้านี  
ก าลังจะถูกคืนให้อยู่ภายใต้การปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2540 เพราะ
ก่อนหน้านี  “อังกฤษ” ได้ขอเช่าเกาะฮ่องกงกับ
จีนเพ่ือท าการค้าจนรุ่งเรือง แต่เมื่อหากอังกฤษ
คืนเกาะฮ่องกงให้จีนแล้ว ฮ่องกงอาจจะเปลี่ยน
ระบอบใหม่เป็นคอมมิวนิสต์ตามจีน11 จึงเป็น
โอกาสดีที่ไทยจะขยับขึ นมาเป็นผู้น าเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนี  เมื่อคาดการณ์เช่นนั นแล้ว รัฐบาลไทย
จึงได้เริ่มเปิดเสรีทางการเงินขึ น คือ อนุญาตให้เอกชนกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็น “การกู้ระยะสั น (ไม่เกิน 5 ปี)” ซึ่งดอกเบี ยเงินกู้จากต่างประเทศขณะนั นมีอัตราที่ต่ า
กว่าดอกเบี ยเงินกู้ในประเทศมาก จึงยิ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกู้เงินจากต่างประเทศยิ่งขึ น ท าให้
ในช่วง พ.ศ. 2535 – 2538 มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยจ านวนมาก 
จึงเปรียบได้กับ “ฟองสบู”่ ที่ลอยอู้ฟู่นั่นเอง 
  แต่กระนั นก็ตาม เงินกู้ที่นักลงทุนส่วนใหญ่กู้จากต่างประเทศนั นกลับไม่ได้น าไปลงทุน
เพ่ือให้เกิดรายได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนเก็งก าไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น กู้เงินมาเพ่ือกว้านซื อที่ดิน
เพ่ือเก็งก าไร กู้เงินมาเพ่ือสร้างบ้านและคอนโดมีเนียม หรือแม้แต่กู้เงินแล้วน ามาปล่อยกู้ต่อเพ่ือตัด
ราคาดอกเบี ยธนาคารในประเทศ ฯลฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2538 จึงมีสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ โดย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้แจ้งให้รัฐบาลไทยทราบว่าประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและ
พึ่งพาเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศมากเกินไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เงินที่หมุนเวียนภายใน
เศรษฐกิจไทยเป็นเงินที่แลกมาจากเงินตราต่างประเทศอีกที ซึ่งถ้าหากมีการโจมตีค่าเงินหรือค่าเงิน

                                                        

11
 ในช่วงหลังจากมีอังกฤษมีการคืนเกาะฮ่องกงสู่จีนหลังหมดสัญญาเช่าท าธุรกิจ แทนที่จีนจะผนวกกลืนให้ฮ่องกงกลายเป็น

ระบอบคอมมิวนิสต์เชน่จีน จีนกลับยังคงสถานะให้เกาะฮ่องกงเป็นเขตการปกครองพิเศษที่ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
และมีเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเหมือนเช่นเมื่อครั งอังกฤษปกครอง ตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ทั งนี เพราะฮ่องกงเป็น
ถือว่าเป็นแหล่งลงทุนทีส่ าคัญที่จีนจะดึงเม็ดเงนิจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศ จึงมีการผ่อนปรนในจุดนี  นั่นเท่ากับว่า การคาดการณ์
ของรัฐบาลไทยในช่วงที่มีการเปิดเสรีทางการเงินหลัง พ.ศ. 2535 นั น “ผิด” จากความเป็นจริงไปด้วย (อ้างอิงจากข่าวในเว็บไซต์ 
BBC ไทย แหล่งที่มา https://www.bbc.com/thai/international-40433377) 

ภาพ 6.1 พิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงจากอังกฤษคืนสู่จีน 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

(ที่มา ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
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ต่างประเทศที่ผูกติดด้วยอย่าง “เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา” เกิดการแข็งค่า ท าให้เศรษฐกิจไทย
จะต้องเกิดปัญหาขึ น แต่ขณะนั นกลับไม่มีผู้ให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะอัตราความเจริญทาง
เศรษฐกิจไทยยังสูงอยู่ 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2538-2539 สินค้าส่งออกของไทยเริ่มการปัญหา เนื่องจากค่าเงินบาท
ผูกติดกับอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมีมูลค่าสูงเกินความเป็นจริง 
กล่าวคือ นโยบายการคลังของไทยก่อนหน้านี ตรึง อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินไว้ที่  1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 25 บาทไทย อย่างตายตัว แต่ ณ ขณะนั นค่าเงินดอลลาร์ได้แข็งไปกว่าเกือบ 1 
ดอลลาร์เท่ากับ 50 กว่าบาท เนื่องจากเงินต่างชาติที่หมุนเวียนในไทยมากเกินไปจนเงินบาทไทยแทบ
ไม่มีค่า ประกอบกับการประกาศโจมตีค่าเงินของ “จอร์จ โซรอส (George Soros)” นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ค่าเงินคนส าคัญของโลก ที่ลดอันดับความน่าเชื่อถือการลงทุนในประเทศไทย ยิ่งท าให้
ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตกลงอย่างรวดเร็ว ท าให้นักลงทุนจากต่างประเทศไม่มั่นใจในระบบ
เศรษฐกิจไทยอีกต่อไป ท าให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกนอกประเทศอย่างไม่หยุดยั ง ขณะเดียวกัน
เงินทุนระยะสั นที่นักลงทุนกู้จากต่างชาติมาก็เริ่มใกล้ถึงครบก าหนดช าระ เป็นเหตุให้นักลงทุนเหล่านั น
ไม่สามารถหาเงินมาคืนก าหนดช าระได้ทัน 
  พอถึงช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยได้พยายามประคับประคองสถานการณ์หนี 
เอกชนที่เกิดขึ นมาเป็น “หนี ของรัฐบาล” เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ค่าเงินบาท โดยการน าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่มีอยู่ในคลังส ารองของธนาคารแห่งประเทศไทยมาแลกให้กับเอกชนในอัตราเดิม (1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ เท่ากับ 25 บาท) กว่า 180,000 ล้านบาทเพ่ือน าไปช าระหนี ที่กู้มา หากแต่จ านวนหนี ที่มาก
เกินไป (มากถึง 109,276 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ท าให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ มิหน าซ  า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เคยลงทุนกันไปก็ไม่ได้ทุนคืน เนื่องจากการเก็งก าไรที่สูงเกินไป ท าให้ไม่มีใคร
รับซื อ เป็นเหตุให้ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีในขณะนั น 
ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท โดยไม่สามารถตรึงค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ในอัตรา
แลกเปลี่ยนเดิมอีกต่อไป เป็นเหตุให้เกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจไทยอย่างกะทันหันชนิดที่ไม่มีใคร
คาดคิดมาก่อน ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือน “ฟองสบู่” ก่อนหน้านี ถูกท าให้ “แตก” จึงเป็น
ที่มาของค าว่า “ฟองสบู่แตก” และก็เป็นที่มาของ “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” หรือ “วิกฤต
ต้มย ากุ้ง” นั่นเอง ซึ่งเหตุที่มีการเรียกวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ว่า “วิกฤตต้มย ากุ้ง” นั น 
เนื่องจากเป็นวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มล่มสลายในประเทศไทย ก่อนที่จะแพร่เข้าสู่ประเทศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั งในฐานะเจ้าหนี และประเทศร่วมลงทุน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
เกาหลีใต้ และฮ่องกง จนลุกลามกลายเป็น “วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540” อย่าง
รวดเร็ว  
 

 2. ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 
  ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 มีผลกระทบโดยตรงต่อ ด้ำนเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ ธุรกิจเอกชนที่เติบโตในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูหลังปี พ.ศ. 2535 หยุดชะงักลง มีบริษัทการเงิน
มากกว่า 58 แห่งที่ถูกรัฐบาลสั่งปิดตัวลง เมื่อไม่มีเงินลงทุนและประสบกับภาวะหนี  ท าให้บริษัท ห้าง
ร้าน สถาบันการเงิน แหล่งเงินทุน และโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากหยุดกิจการและปิดตัวลง มี
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การปลดพนักงานออกจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา ลูกจ้างในกิจการของรัฐบาลก็ถูก
ไล่ออกเป็นระยะๆ รวมไปถึงท าให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในช่วงนั นว่างงาน  บรรดานักธุรกิจที่กู้เงิน

มามี หนี สิ น เ พ่ิ ม ขึ น เป็ นทวี คูณ  บา ง ร า ย
ล้มละลายและถูกยึดกิจการ ขณะเดียวกัน
ชาวต่างชาติได้เข้ามากว้านซื อธุรกิจในราคาที่
ถูกตัดลง ดังนั น การท าธุรกิจขนาดใหญ่จึง
เปลี่ยนมือไปเป็นของชาวต่างชาติ บางรายก็
ปล่อยทิ งธุรกิจของตนเองกลางคัน โดยจะเห็น
หลักฐานได้จากตึกและคอนโดมีเนียมร้างหลาย
แห่งในกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันเงินส ารอง
ระหว่างประเทศของไทยก็ถูกใช้จนเกือบหมด
เพ่ือพยุงภาวะหนี ก่อนหน้านี  ท าให้ประเทศไทย
มีอัตรา “หนี้สาธารณะ” ที่สูงถึงร้อยละ 180 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

หรือรวมมูลค่า 1.14 ล้านล้านบาท ซึ่งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ลงผลให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตที่
ตกต่ าเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ น ปัญหาข้าวยากหมากแพง เครดิตทางการเงินของไทยที่มีกับ
ต่างประเทศก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถืออีกต่อไป เป็นเหตุให้ไทยต้องตัดเงินอุดหนุนนโยบายและสวัสดิการ
ต่างๆ ในประเทศลงจ านวนมาก ประชนชนจึงเกิดการรวมตัวประท้วงและกดดันรัฐบาล ท าให้ในวันที่ 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
รัฐบาลที่รับช่วงต่อก็คือรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยที่ 2: 2540-2544)  
  ส่วนผลกระทบ ด้ำนสังคม พบว่าหลังจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ในปีแรก
เกิดปัญหาความยากจนเกิดขึ น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่มีการกู้เงินกันเป็นทอดๆ ในลักษณะลูกโซ่ 
ได้กลายเป็นคนจนในชั่วข้ามคืน ดังมีค ากล่าวที่ว่า “จำกเศรษฐีเมื่อวำน กลับกลำยเป็นยำจกในวันนี ” 
นักธุรกิจบางรายทนรับสภาวะตึงเครียดนี ไม่ไหว จึงมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงของชนชั นกลางในเมือง 
นอกจากนี ยังเกิดปัญหาอาชญากรรม และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในวงกว้าง ส าหรับในภาพรวม
ของการพัฒนาแล้ว ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 มีผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
เป็นอันมาก (ถึงแม้จะมีการปรับเนื อหาแผนพัฒนาฯ กลางคันในปี พ.ศ. 2541) โดยในช่วง 3 ปีแรก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2542) อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจติดลบคือ เท่ากับ –2.6 โดยที่ภาคเกษตรกรรมขยายตัวเท่ากับร้อยละ 0.8 และ
ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับร้อยละ 0.4 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีผลให้รายได้ของคนไทยลดลงในปี   
พ.ศ. 2540 รายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปีของคนไทยเท่ากับ 75,991 บาท และลดลงเท่ากับ 73,771 
บาท ในปี 2542 นอกจากนี อัตราเงินเฟ้อได้เพ่ิมสูงขึ น เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงได้สร้างแรง
กดดันให้ต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นสินค้าน าเข้ามีราคาสูงขึ น รวมทั งค่าขนส่งและค่าบริการสาธารณูปโภค
สูงขึ นตามราคาน  ามัน ในปี พ.ศ. 2540 อัตราเงินเฟ้อตลอดทั งปีสูงขึ นอยู่ในระดับร้อยละ 6 และเพ่ิม
สูงขึ นเป็นร้อยละ 8.1 ในปี พ.ศ. 2541 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2556) 
 

ภาพ 6.2 ตึกรา้งยา่นสาธร กรงุเทพฯ อนุสรณ์ของการ
ล้มละลายในเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 

(ที่มา เว็บไซต์ข่าว “โพสทูเดย์”, 2557) 
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 3. บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เป็น
องค์กรที่มีฐานะเป็นทบวงหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2490 ท า
หน้าที่เป็นองค์กรการเงินกลางส าหรับดูแลปัญหาทางด้านการเงินของประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศที่
สามารถเป็นสมาชิกของ IMF ได้ จะต้องเป็นสมาชิกของธนาคารโลก (World Bank) ด้วย มีส านักงาน
ใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงความส าคัญของ IMF ที่มีต่อวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 
พ.ศ. 2540 ในไทยก็คือ รัฐบาลไทยพ่ึงพิงการช่วยเหลือจาก IMF ในลักษณะ “แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า” เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเครดิตทางการเงินไม่ให้เลวร้ายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ 
 ลักษณะการท างานของ IMF ในกระบวนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 
ดังกล่าว ก็คือ IMF จะปล่อยเงินกู้จ านวนหนึ่ง (ประมาณ 5 แสนล้านบาท) เพ่ือมาอุดหนี สาธารณะ
ทั งหมดท่ีเกิดขึ น ซึ่งสามารถอุดได้เพียงประมาณร้อยละ 5 ของหนี ทั งหมดเท่านั น หากแต่ IMF จะช่วย
ประกันเครดิตภาพลักษณ์ทางการเงินของไทยในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศได้ระดับหนึ่ง หรือ
กล่าวโดยสรุปก็คือ เป็นการ “กู้หนี้มำเพื่อค้ ำหนี้” นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ IMF ปล่อยเงินกู้มา
เพ่ือค าหนี ก้อนใหญ่นั น ประเทศไทยจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ “มาตรการรัดเข็มขัด” ที่ IMF เสนอ เพ่ือ
เป็นหลักประกันว่ารัฐบาลไทยจะสามารถหาเงินมาชดใช้ IMF ได้ตามก าหนด ตัวอย่างของมาตรการ
รัดเข็มขัดที่ IMF เสนอ เช่น การตัดเงินเดือนและสวัสดิการของลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ การตัดเงิน
บ านาญของข้าราชเกษียณ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในรูปแบบ
หน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงการออกนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศให้กลับมาลงทุนได้อีกครั ง ซึ่งนับว่า 
“มาตรการรัดเข็มขัด” ที่ IMF เสนอนั นได้บรรเทาความ
รุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ให้ลดลงเป็น
อย่างมาก และก็ท าให้เศรษฐกิจไทยกลับมามีเสถียรภาพดี
ขึ นตามล าดับ (แม้จะไม่ เหมือนเดิม) โดยในวันที่  31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 รัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
(ยศขณะนั น) ได้แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยสามารถใช้หนี  IMF ได้   
ทั งหมดแล้ว ซึ่งเป็นการช าระก่อนครบก าหนดถึง 2 ปี ทั ง
ยังมีการเฉลิมฉลองโดยรณรงค์ให้ประชาชนประดับธงชาติ
ไทยไว้ตามบ้านและสถานที่ส าคัญต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้
จะมีการชดใช้หนี จาก IMF ได้แล้ว แต่หนี สาธารณะก้อน
ใหญ่ตั งแต่ พ.ศ. 2540 ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี  
 
 4. การเยียวยาแก้ไขของรัฐบาลไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 

   นอกจากการช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้ว ยังมีการ
นโยบายแก้ไขและฟ้ืนฟูอ่ืนๆ เพ่ือช่วยพยุงสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมให้กลับมาเป็นปกติ  บาง
นโยบายเป็นผลพวงมาจาก “มาตรการรัดเข็มขัด” ที่ IMF เสนอต่อรัฐบาลไทย ซ่ึงสรุปได้ดังนี  

ภาพ 6.3 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
แถลงการณป์ระกาศปลดหนี้ IMF ในวันที่ 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

(ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2546: 2) 
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  4.1 การกระตุ้นสภาพคล่องทางการเงิน เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินในประเทศ เนื่องจาก
วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว มีผลให้เกิดความซบเซาของเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากปัญหาข้าว
ของแพง ภาครัฐจึงมีการจ่ายเงินเพ่ือเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน หรือซื อกิจการที่ขาดทุน 
และมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นธุรกิจเอกชนมากขึ น โดยปล่อยให้เอกชนเข้ามาถือหุ้นในกิจการ
ของรัฐได้ 
  4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้เงินมาจากต่างประเทศ หลังจากที่เงินบาทไทย
เสียค่าอย่างหนักหลังจากการโจมตีค่าเงิน ดังนั นจึงจ าเป็นต้องดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามา
หมุนเวียนในประเทศบ้าง แต่ต้องเป็นลักษณะ “รายได้” ไม่ใช่ “การกู้ยืม” เหมือนแต่เดิม รัฐบาลไทย
ร่วมกับภาคเอกชนได้มีการประกาศให้ปี พ.ศ. 2541-2542 เป็น “ปีแห่งกำรท่องเที่ยวไทย” ผ่าน
แคมเปญจ์การท่องเที่ยว “อะเมซซิ่งไทยแลนด์ (Amazing Thailand 1998-1999)” โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละ
จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ความเฉพาะของธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ทั ง ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ ยั ง ไ ม่ รู้ จั ก 
วัตถุประสงค์หลักก็เพ่ือให้เกิดการดึงเม็ด
เงินจากต่ างประเทศด้ วยธุ รกิ จการ
ท่องเที่ ยว  ทั งยั งอาศัยช่วงจั งหวะที่
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั งที่  13 (Asian 

Games) ในปลายปี พ.ศ. 2541 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทย ซึ่งนับว่าประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีรายได้จ านวนมากจากการท่องเที่ยว ท าให้รัฐบาลไทยเริ่ม
เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว จึงมีการสานต่อโครงการดังกล่าวมากมายในปีถัดไปเช่น แคมเปญจ์
อันซีนอินไทยแลนด์ (Unseen in Thailand) แคมเปญจ์เที่ยวเมืองไทยไปได้ทุกเดือน แคมเปญจ์เที่ยว
เมืองไทยไม่ไปไม่รู้ เป็นต้น รวมถึงการจัดตั ง “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ขึ นในปี พ.ศ. 2545 
เพ่ือเป็นหน่วยงานราชการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬานันทนาการ 

  4.3 ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเมืองและชนบท โดยเฉพาะการรณรงค์
ด้วยค าขวัญ “ไทยช่วยไทย กินของไทย ใช้ของไทย ร่วมในประหยัด” เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนเงิน
ภายในระบบเศรษฐกิจไทย ลดการรั่วไหลของเงินไทยเมื่อต้องน าไปแลกเปลี่ยนกับเงินต่างประเทศ 
รวมถึงลดการน าเข้าสินค้าต่างประเทศเพ่ือให้สินค้าไทยสามารถท าตลาดได้ เป็นผลกระตุ้นให้เกิดการ
กระจายเงินจากภาคเมืองสู่ชนบทในระดับหนึ่ง   
  4.4 มีการพูดถึง “เศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง” มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นฐานการผลิตหลักของประเทศ เหตุที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็เพราะ
ภาครัฐไทยไม่ให้ความส าคัญกับฐานภาคเกษตรกรรม ไปเน้นหนักแค่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจใน
เมือง เพราะฉะนั นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ น จึงไม่มีความเข้มแข็งด้านอ่ืนคอยค  ายัน ดังนั นหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ จึงมีการหวนมาพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะหลักการพัฒนาแบบ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

ภาพ 6.4 แคมเปญจ์การท่องเทีย่วอะเมซซิ่งไทยแลนด ์พ.ศ. 2541-

2542 (Amazing Thailand 1998 - 1999) 
(ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp4/amazing.htm) 
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ระหว่างวัตถุและคุณภาพชีวิต ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลังยุควิกฤต
เศรษฐกิจ (ฉบับที่ 8-10) รวมถึงการอันเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพราะเชื่อว่าจะ
เป็นหนทางในการป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั ง ทั งยังท าให้เกิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” อีก
ด้วย 
 ดังนั น กล่าวโดยสรุปก็คือ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤตต้มย ำกุ้ง” ถือ
เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ทิศทางการพัฒนาของไทยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ใหม่สู่การผลักดันและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ “ภาคประชาชน” เพ่ือให้การพัฒนามี
ความสมดุลมากขึ น ไมใ่ห้ความส าคัญกับด้านใดด้านหนึ่งจนเสียสมดุล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการเริ่มหัน
มาให้ความส าคัญกับฐานรากในลักษณะ “ล่างขึ้นบน”  ดังจะพิจารณาในเนื อหาของแต่ละแผนพัฒนา
ฯ ต่อจากนี  
 
  

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน  
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) 
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2545: 11-13) ดังนี   
  (1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงประสงค์ ในระยะยาวของการ
พัฒนา 5 ปี ตามแผนพัฒนาฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี  
   - เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของทุกคนในด้านร่างกายและสติปัญญา มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง 
   - เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้มีความมั่นคง และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน ให้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน รวมทั งให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ น 
   - เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมั่นคง และ
สมดุลเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและได้รับ
ผลจาการพัฒนาที่เป็นธรรม 
   - เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
   - เพ่ือปรับระบบบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเอกชน 
ชุมชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ น 
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  (2) เป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาข้างต้น ได้ก าหนดเป้าหมายซึ่งจะ
เป็นเครื่องชี วัดผลการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นตามวัตถุประสงค์ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ดังนี  
   - เพ่ิมปริมาณการเตรียมความพร้อมทุกด้านของเด็กปฐมวัย (0 -5 ปี) อย่างมี
คุณภาพ 
   - เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการขยายการศึกษาขั นพื นฐาน 
9 ปี แก่เด็กในวัยเรียนทุกคน การเตรียมการขยายการศึกษาเป็น 12 ปี และการฝึกอบรมครู อาจารย์
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
   - ยกระดับทักษะฝีมือและความรู้พื นฐานให้แก่แรงงานให้สถานประกอบการ โดย
ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกต่อกลุ่มแรงงานอายุ 24-45 ปี 
   - ให้ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มศักยภาพ และได้รับบริการ
พื นฐานทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
   - ลดอัตราการประสบอันตรายจากการท างาน ให้อยู่ ในระดับที่ ไม่ เกิน
มาตรฐานสากลและลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการจราจร การขนส่งวัตถุเคมี
อันตราย และอัคคีภัยในอาคารสูง 
   - รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย โดยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดให้อยู่
ในระดับร้อยละ 3.4 ของผลผลิตรวมในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และรักษาอัตราเงินเฟ้อให้
อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภค 
   - ระดมการออมภาคครัวเรือนให้เพ่ิมขึ นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผลผลิตรวม
ในปีสุดท้ายของการพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
   - ขยายปริมาณและเพ่ิมคุณภาพของบริการโรงสร้างพื นฐานสู่ภูมิภาคและชนบท 
   - ลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

   - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูบูรณะพื นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
พื นทีข่องประเทศ รวมทั งรักษาพื นที่ป่าชายเลนให้คงไว้ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านไร่ในปีสุดท้ายของแผน 
   - สร้างโอกาสและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรในรูปแบบของเกษตร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร 
   - การลงทุนในการควบคุม และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในเมือง ภูมิภาค และชนบท ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี  ได้ก าหนดว่าประชากรไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ต้องได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  นอกจากนี  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ คือ “การพัฒนาคน” ซึ่งเป็น
จุดเน้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี  เพราะคนเป็นปัจจัยชี ขาดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง การ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนมีความสุข ดังนั น จึงเน้น “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และต้องเกิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” คือ การบูรณาการเอา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกัน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั นพื นฐานของประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงได้
ตามแผนผังดังต่อไปนี  
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ภาพ 6.5 การเชื่อมโยงการพัฒนาแบบองค์รวมโดยยดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

(ดัดแปลงจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545: 4) 
 

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีแรกของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้เกิดปัญหา  “วิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540” เกิดขึ น ท าให้รัฐบาลมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ กลางคันในปี 
พ.ศ. 2541 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว เช่น มีการปรับลดเป้าหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ปรับวงเงินลงทุนของประเทศให้ลดลง เนื่องจากปัญหาหนี สาธารณะและเงินเฟ้อ ปรับ
ลดสวัสดิการแรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ( IMF) 
รวมถึงปรับลดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545: 4-6)  และหันกลับมาเน้นนโยบายในการเพ่ิมเงินคงคลังให้สูงขึ น
โดยเน้นการผลิตและบริโภคในประเทศเป็นหลัก เป็นเหตุให้การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ในช่วง
ต้นเกิดการชะลอตัวเป็นอย่างมาก 

  โดยสรุปก็คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ
ของการวางแผนพัฒนาประเทศและเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทย ที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำ” และเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ไม่ได้
เน้นหนักหรือใช้เศรษฐกิจน าทางเหมือนแผนพัฒนาฯ ก่อนหน้านี  ซึ่งจุดนี นับว่าเป็นบทเรียนส าคัญจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540  พร้อมกันนี  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
แบบแยกส่วนมาเป็น “การบูรณาการแบบองค์รวม” เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2550: 34) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
“คนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา” 

การบริหาร
น าไปสู่การปฏบิัติ 

การพัฒนา
ศักยภาพ 

พัฒนา
สภาพแวดล้อม

/สังคม 

เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
พัฒนาภูมิภาค 

พัฒนาสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การพัฒนา
ประชารัฐ 
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 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
  เนื่องจากในปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ประเทศไทย
ต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงต้องเร่ง
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมั่นคงเสียก่อน และลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดปัญหา
การว่างงานและความยากจนซึ่งเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 นี จึงท าได้จ ากัด โดยเน้นความเรียบง่าย และไม่มีการเร่งรัดแบบก้าวกระโดดเหมือน
แผนพัฒนาฯ ก่อนหน้านี้ เพราะจะท าให้เกิดความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจ  
 ส าหรับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นั น ประเทศมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ตะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ เสถียรภาพค่าเงินบาท การขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด เมื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ือป้องกันผลกระทบที่
จะตามมาคือ ปัญหาการว่างงานของคนในเมืองและชนบท ในกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษา แรงงานที่
ขาดความรู้ความช านาญอันเนื่องจากการปรับลดงบประมาณ และการชะลอโครงการลงทุนของ
ภาครั ฐ  ทั ง นี  สิ่ ง ส าคัญที่ สุ ดที่ จ ะต้ อ ง
พิ จ า ร ณ า ใ น ข ณ ะ นั น ก็ คื อ  “ ก า ร ใ ช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด” ในกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การหารายได้จาก
เงินตราต่างประเทศ รวมตลอดถึงการลด
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของภาครัฐ และ
พิจารณาลงทุนในโครงการต่อเนื่องเพ่ือ
เร่งรัดให้เกิดประโยชน์ของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเร็ว (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2545.: 3) โดยสรุปก็คือ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยังไม่พบในรูปธรรม
ของความส าเร็จตามที่แผนก าหนดไว้มาก
เท่าที่ควร เพราะเน้นหนักที่การแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนอันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ท าให้หลายโครงการต้องทบยอดไปในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อไป แต่ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลับมาได้อีกครั ง 
 
 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 
   ในช่วงต้นของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 นอกจาก “วิกฤต
เศรษฐกิจต้มย ากุ้ง” ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการปรับโครงสร้างการพัฒนาทั งทางเศรษฐกิจและสังคมขนาน
ใหญ่แล้ว ก็ยังมี “การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ในวันที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งความพิเศษของรัฐธรรมนูญฉบับนี  คือ ได้ถูกยกย่องว่าเป็น “รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชำชน” เนื่องจากมีการยกร่างด้วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่เป็นตัวแทนผ่าน 

ภาพ 6.6 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่
แท้จริง (Reak GDP) หลังการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี  

พ.ศ. 2540 (ในกรอบรอยประ) 
(ที่มา เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2559) 
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“การเลือกตั ง” มาจากประชาชนใน 76 จังหวัด (ณ ขณะนั น) จาก 99 คน (ส่วนที่เหลือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและนิติบัญญัติ) ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ร่างขึ นโดยคณะ
ทหารหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั งนี  เพ่ือเป็นไปตามข้อเรียกร้องตามหลักการกระจาย
อ านาจสู่ประชาชนหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. 2535  
  สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี  คือ “การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ส่วน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น” ทั งนี เพราะเริ่มมีความตระหนักท่ีว่า ประชาธิปไตยจะสร้างขึ นได้นั นจะต้องไม่เป็น
การบงการจากส่วนบนหรือรัฐลงมา แต่คือการที่ท าให้ “ภาคประชาชน” หรือท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็น
หัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะเจ้าของประเทศมากขึ น และเพ่ือให้
การพัฒนาเป็นอย่างท่ัวถึง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่เริ่มให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะ “ล่างขึ้นบน (Bottom-up)” โดยนับตั งแต่กระบวนการ
ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตั ง สสร. รวมไปถึงการปฏิรูป “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)” โดยที่ประชาชนมีอ านาจในการเลือกตั งผู้บริหารในสังกัด อปท. นั นโดยตรง ซึ่ง
ต่างจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่อยู่แต่เดิม คือ จังหวัดและอ าเภอ ซึ่งผู้บริหารจะมาจากการแต่งตั งโดย
ส่วนกลาง ประชาชนในท้องถิ่นนั นๆ ไม่มีส่วนร่วมแม้แต่อย่างใด ซึ่งการเลือกตั งผู้บริหาร “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 5 รูปแบบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี  (มาตรา 78, มาตรา 282-290 
แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540) ได้แก่  
   (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมี “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(นายก อบจ.)” เป็นผู้บริหาร ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ประเทศไทยมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั งสิ น 76 แห่ง 

   (2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมี “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายก อบต.)” เป็นผู้บริหาร 

   (3) เทศบาล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับจากเล็ก -ใหญ่ ได้แก่ เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยมี “นายกเทศมนตรีเทศบาล” เป็น
ผู้บริหาร 

   (4) กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มี 
“ผู้ราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่า กทม.)” เป็นผู้บริหาร 

   (5) เมืองพัทยา จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับ กทม. 
มี “นายกเมืองพัทยา” เป็นผู้บริหาร   

  ภาระหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 คือ จะต้องเป็นองค์กรที่ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐได้ให้
อิสระแก่ท้องถิ่น เช่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง กฎหมาย รวมไปถึงการพัฒนาท้องถิ่น 
ทั งนี เป็นไปตามหลักการที่ว่า “คนในท้องถิ่นมักจะรู้ปัญหำดีกว่ำคนนอกท้องถิ่น” ดังนั น การปฏิรูป
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจภายในตนเอง ย่อมเป็นการกระจายอ านาจและการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น่าจะตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นได้ดีกว่า ทั งยังเป็นการสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตยที่เสริมจากฐานรากท้องถิ่นอีกด้วย เช่น การท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซ่ึงก็คือการเปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นเกิดการคิด ออกแบบ และวางแผนส าหรับพัฒนาตนเองได้ โดยการหารือระหว่าง 
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อปท และชุมชน ส่ วนใหญ่จะใช้การลง
ประชามติและบรรจุโครงการที่ต้องการจะ
พัฒนานั นลงในแผนพัฒนาของ อปท. นั นๆ 
  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยก
ย่องให้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นี เป็น 
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เพียงใดก็ตาม 
แต่ในปี พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญฉบับนี ได้
สิ นสุดลง เนื่องจากการก่อรัฐประหารโดย 
“ค ณ ะ ป ฏิ รู ป ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” น าโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 
ซึ่งการรัฐประหารครั งนี เป็นเหตุให้รัฐบาล  

พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นอันสิ นสุดลง และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศและใน
ประเทศ พร้อมกับมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
 
 

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับบทเรียนส าคัญจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2550: 248-256) 
ไว้ดังนี  
  (1) วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี  
   - เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน โดยสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคการเงิน ความมั่นคงและเสถียรภาพของฐานะการคลัง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจ
ระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ น 
   - เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง
รู้เท่าทันโลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างระบบคุ้มครอง
ความมั่นคงทางสังคม รวมทั งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการ
เชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 
   - เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ เป็นพื นฐานให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เน้นการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา การสร้างระบบ
การเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ภาพ 6.7 การจดัเวทปีระชาคมหมูบ่้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(ที่มา เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่, 2557) 
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   - เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนในในการพ่ึงพา
ตนเอง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สร้างอาชีพ เพ่ิม
รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับ
กลไกภาครัฐให้เอื อต่อการแก้ปัญหา 
  (2) เป้าหมาย โดยแบ่งออกเปน็ 
   - เป้ำหมำยดุลยภำพทำงเศรษฐกิจ โดยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจมหภาค 
ให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวโดย
เฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี สามารถเพ่ิมการจ้างงานใหม่ในประเทศได้ไม่ต่ ากว่า 230,000 คนต่อปี มีอัตรา
เงินเฟ้อเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดให้คงอยู่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 -

2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และรักษาทุนส ารองเงินตราต่างประเทศให้มีเสถียรภาพ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมทั งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เพ่ิมสมรรถนะภาคการผลิตให้
แข่งขันได้ โดยให้การส่งออกขยายตัวไม่ต ากว่าร้อยละ 6 ต่อปี ให้ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตร
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี และผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 2.5 
ต่อปี และผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และให้คน
ไทยท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมขึ นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
   - เป้ำหมำยกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ก าหนดให้ประเทศไทยมีโครงสร้าง
ประชากรที่สมดุลและขนาดครอบครัวที่เหมาะสม โดยรักษาแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรให้
อยู่ในระดับทดแทนอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีสุขภาพดี มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  โดยให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไปมีการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 9 
ปี ในปี พ.ศ. 2549 ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ นไปไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2549 ขยายการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และให้มีระบบคุ้มครองทางสังคมที่สร้างหลักประกันแก่คนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้ “ชุมชน” และ “ประชาสังคม” และใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ขับเคลื่อนให้เกิด “การ
มีส่วนร่วม” พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ รวมทั งปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม 

   - เป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี สร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มีขนาด
และโครงสร้างที่เหมาะสม ท้องถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายได้สูงขึ นและมีระบบสนับสนุนการ
กระจายอ านาจให้โปร่งใส มีระบบตรวจสอบด้วยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
   - เป้ำหมำยกำรลดควำมยำกจน ให้มีการด าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่เอื อ
อาทรต่อคนจร พร้อมทั งเพ่ิมโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างศักยภาพให้คนจนเข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกัน สามารถพ่ึงตนเองได้ เพ่ือลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 12 
ของประชากรในปี พ.ศ. 2549 
  นอกจากนี  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยังมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ต่างออกไปจากแผนพัฒนาฯ ก่อนหน้านี ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น การ
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีเพ่ือกระตุ้น “การมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วน เพ่ือประสิทธิภาพและ
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ความโปร่งใส โดยเฉพาะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมฐานรากของสังคมให้
เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาคนในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมซึ่งเป็นแกนหลักของสังคมไทย 
ทั งยังเป็นมุมมองการพัฒนาแบบ “ล่างขึ้นบน (Bottom-up model)” การค านึกถึงหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมือง ชนบท และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึ งการ
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้สอดรับกับบริบทโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) เช่น การส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาการด้าน
การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

  โดยสรุปคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 มีการอันเชิญ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวน
ทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วง และสร้าง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ขณะเดียวกันก็มุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.8 แผนผังสรุปเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง, 2 เงื่อนไข) 
(ที่มา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ, 2550: 8) 

   

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
  ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ประสบ
ความส าเร็จอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 2540 ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ น อีกทั งเศรษฐกิจของประเทศสามารถขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี ท าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัว เข้าสู่ความมั่นคง ใน
ขณะเดียวกัน ความยากจนก็ลดลง (ธีระพงษ์ มหาวีโร, 2550: 34) 
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  หากเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า ยุคของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี  ตรงกับ
รัฐบาลของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร (สมัยที่ 1 : พ.ศ. 2544-2548) ซึ่งสืบเนื่องจากการเลือกตั ง
ทั่วไปในปี พ.ศ. 2544 หลังการประกาศยุบสภาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย “พรรคไทยรักไทย” 
ภายใต้การน าของพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ชู “นโยบายประชานิยม” หรือนโยบายที่เน้น
ตอบสนองความต้องการของคนรากหญ้าในต่างจังหวัด ภายใต้ค าขวัญที่ว่า “คิดใหม่ ท้ำใหม่” ซึ่ง
ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น (โดยได้ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 248 ที่นั่ง จาก 500 ที่
นั่ง) ท าให้สามารถจัดตั งรัฐบาลได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งแนวทางของ “รัฐบำลทักษิณ 1” ก็คือการ
ด าเนินงานตามนโยบายประชานิยมจนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในทางสังคมสงเคราะห์ถือได้ว่ายุคนี 
เป็น “ยุคทองของงานสวัสดิการสังคมไทย” (ระพีพรรณ ค าหอม, 2554: 217) เนื่องจากมีนโยบาย
มากมายที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ /อาชีพ ที่อยู่
อาศัย การศึกษา ดังตัวอย่างดังนี  
  2.1 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือนิยมเรียกกันว่า “30 บำทรักษำทุก
โรค” เป็นโครงการที่ด าเนินโดย “ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพ่ือให้นโยบายที่กระจาย
การรักษาพยาบาลให้เข้าถึงประชาชนมากขึ น โดยให้ประชาชนได้รับการรักษาโรคและบริการทาง
การแพทย์โดยเสียเงินเพียง “30 บาท” ซึ่งประชาชนจะได้บัตรประจ าตัวเพ่ือแสดงขณะเข้ารับบริการ 
เรียกว่า “บัตรทอง” อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของโครงการรัฐบาลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 
เพราะถึงแม้ว่ารัฐจะมีความพยายามท าให้การแพทย์ทั่วถึงครอบคลุม หากแต่จะมีผลต่อความอ่อน
ด้อยของคุณภาพการรักษาเนื่องจากต้นทุนที่ต่ า  
  2.2 นโยบายกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนเงิน
ล้าน เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยเริ่มแรกจะเป็นการจัดสรร
เงินเพ่ือเป็นกองทุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ละ 1 ล้านบาท มี
วัตถุประสงค์(หวัง)เพ่ือแก้ไขความยากจนในระดับรากฐาน
ของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระดับ
ชุมชน/หมู่บ้าน (SML : Small-Medium-Large) ด้วยวิธีการ
ท าให้รู้จักการจัดสรรงบประมาณเพ่ือกิจการภายในชุมชนได้
ด้วย “ตัวเอง” ซึ่งนโยบายกองทุนหมู่บ้านนี ได้รับแนวคิดจาก
การจัดตั ง “ธนำคำรกรำมีน (Grameen Bank)” ใน
ประเทศบังกลาเทศ โดย “มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad 
Yunus)” นายธนาคารและนักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ 
โดย เป็ นการสร้ า งธนาคาร เ พ่ือให้กู้ ส าหรับผู้ กู้ ที่ ไม่ มี
หลักประกัน ยากจน หรือไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจะกู้เงินจาก
ธนาคารทั่วไป ซึ่งผลงาน “ธนาคารกรามีน” ของเขาท าให้
ยูนูสได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ. 2549 อีก
ด้วย 

  2.3 นโยบายส่งเสริมอาชีพ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ โอท็อป (OTOP) เป็น
โครงการที่สนับสนุนให้ชุมชนผลิต “ผลิตภัณฑ์” ที่มีคุณภาพขึ นมาแข่งขันในระบบตลาด เพ่ือยกระดับ

ภาพ 6.9 มูฮมัหมดั ยูนูส ผู้ให้ก าเนิด 
“ธนาคารกรามีน” ในบังกลาเทศ ซึ่งเป็น

แนวคิดที่ท าให้เกิด “กองทุนหมู่บ้าน” ในไทย 

(ที่มา https://www.sarakadee.com/ 
2007/08/01/yunus/ ) 



190 
 

ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ นผ่านการกระตุ้นธุรกิจของประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs – Small and Medium Entrepreneurs) ทั งนี  OTOP (One Tambon One Product) 
ได้รับแรงบันดาลใจจาก “โครงกำรหนึ่งหมู่บ้ำนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Prodict: 
OVOP)” ของประเทศญี่ปุ่น 
  2.4  การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อันได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ติดเชื อ HIV โดยการจ่ายเบี ยยังชีพจะจ่ายส าหรับคนไทยที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป  ผู้พิการทุพลภาพ 
และผู้ป่วยติดเชื อ HIV โดยจะได้รับ 500 บาท/เดือน (เหมือนกันหมดในตอนเริ่มแรก) เพ่ือมุ่งยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเชื อ HIV ให้ดีขึ น โดยอาศัยต้นแบบของประเทศที่มี
นโยบายบริการประชาชนในวิถีทางแบบ “รัฐสวัสดิการ” 
  2.5 นโยบาย “พักช าระหนี้” ให้กับเกษตรกรรายย่อย นโยบายชะลอการช าระหนี ของ
เกษตรกรที่มีหนี สินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นเวลา 3 ปี (ตั งแต่ พ.ศ. 2544-
2547) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี สินได้มีโอกาสฟ้ืนฟูตัวเองในการ
ประกอบอาชีพ และลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้องเกษตรกร ซึ่ง(หวังว่า)จะเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
ขจัดปัญหาความยากจน 
  2.6 โครงการบ้านเอ้ืออาทรและบ้านม่ันคง 
เป็นโครงการที่ รั ฐบาลจะท าผ่านการเคหะแห่งชาติ  มี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ เกิดความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีที่พักพึงที่มีมาตรฐาน 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลักษณะจะคล้ายบ้าน
จัดสรรแต่มีขนาดเล็กกว่าคล้ายบ้านน็อคดาวน์ (Knock 
down) ซึ่งมีระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถผ่อนช าระ
เป็นงวดๆ ได้ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ คือกลุ่มที่มี
รายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท (รายได้ปี พ.ศ. 
2546) และปรับเป็นรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 40 ,000 
บาทในปัจจุบัน แต่ในทางปฏิบัติกลับยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ 
กล่าวคือ โครงการดังกล่าวยังเข้าไม่ถึงผู้มีรายได้น้อยจริง อีก
ทั งยังเปิดโอกาสให้นายทุนใหญ่บางกลุ่มกว้านซื อแล้วน าไป
เก็งก าไรในลักษณะการขายบ้านจัดสรร ซึ่งผิดวัตถุประสงค์
ที่ตั งไว้ 
  การจัดสวัสดิการสังคมตามนโยบายประชานิยมของ “รัฐบำลทักษิณ 1” แม้จะมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์บ้าง หากแต่ก็ประสบความส าเร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจ สะท้อนได้จากคะแนนนิยมใน
พรรคไทยรักไทยและพันต ารวจโททักษิณที่เพ่ิมขึ นอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งท าให้รัฐบาล
อยู่ครบวาระโดยไม่มีเหตุขัดข้องอันใด ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั งเพียงรัฐบาลเดียวใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่อยู่จนครบอายุสภา (4 ปี) คะแนนนิยมดังกล่าว ส่งผลต่อการเลือกตั ง
ทั่วไปในปี พ.ศ. 2548 ที่พรรคไทยรักไทยกลับมาได้เสียงข้างมากอีกครั ง โดยได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทน

ภาพ 6.10 ลักษณะของบ้านเอื้ออาทรตาม
โครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านมั่นคง       

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

(ที่มา ผู้เขียน) 



191 
 

ราษฎรมากถึง 377 ที่นั่งเพียงพรรคเดียว จาก 500 ที่นั่ง ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ท าให้พรรคไทยรัก
ไทย น าโดยพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร สามารถกลับเข้ามาตั ง “รัฐบำลทักษิณ 2” ได้อีกครั ง 
 

 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 
  แม้ดูเหมือนว่า การพัฒนาประเทศในช่วงรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร จะไม่ได้มี
ปัญหาอะไรมาก เนื่องจากมีคะแนนนิยมจากประชาชนที่สูง อันเนื่องมาจากนโยบายประชานิยม 
หากแต่การด าเนินนโยบายประชานิยมที่เน้นตอบสนองต่อประชาชนในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ประกอบกับการปราบปรามอย่างเฉียบขาด โดยเฉพาะการก าจัดปัญหายาเสพติดและการทุจริต
คอรัปชั่น ท าให้รัฐบาลไปขัดผลประโยชน์กับผู้มีอ านาจหลายกลุ่ม เกิดการจัดตั งกลุ่มการเมืองและ
กลุ่มผลประโยชน์มากมายในช่วง “รัฐบำลทักษิณ 2” โดยเฉพาะข้อวิพากษ์วิจารณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของรัฐบาลที่อาจเอื อประโยชน์กับเอกชนแบบไม่เปิดเผย พร้อมกันนี  การที่พรรคไทยรักไทยได้
ต าแหน่ง สส.ที่มากผิดสังเกต น ามาสู่ข้อครหาเรื่อง “เผด็จการรัฐสภา” เป็นเหตุให้ช่วงปลายการใช้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เกิดเหตุการณ์ส าคัญดังต่อไปนี  
  3.1 ความขัดแย้งทางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2548 -2550  
   ความเป็นจริงในสังคมประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติ 
แต่ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายนั นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ เพราะอาจมีเรื่องของความรุนแรง
และการจลาจลตามมา ซึ่งในช่วง พ.ศ. 2548 – 2550 นั นเห็นได้ชัดเจนว่า มีความขัดแย้งของ
ประชาชนโดยมีการจัดตั งในลักษณะ “มวลชน” ที่ทั งต่อต้านรัฐบาลและสนับสนุนรัฐบาล โดยแบ่งเป็น
กลุ่มการเมืองหลักๆ อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่  
   3.1.1 ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เกิดขึ นในปี พ.ศ. 
2548 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย หรือ “กลุ่มคนเสื้อเหลือง” คือกลุ่มการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่มีบทบาทส าคัญในช่วง พ.ศ. 2548-2552 ภายใต้สโลแกน “กู้ชำติ”  โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือขับไล่รัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร และสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ นด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเปิดเผย โดยให้เหตุผลส าคัญที่ว่ารัฐบาลพันต ารวจโททักษิณมีการ
คอรัปชั่นขณะบริหารประเทศ มีการเอื อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและครอบครัว มีการแทรกแซงกลไก
ตลาดจนท าให้บางธุรกิจเสียผลประโยชน์ 
ทั งยั งมี การครหาเรื่ อ ง  “ เผด็ จการ
รัฐสภา” เพราะการมีเสียงข้างมากใน
สภาจนเกินไป แกนน าการชุมนุมคน
ส าคัญขณะนั นก็คือ พลตรีจ าลอง ศรี
เมือง, นายสุริยะใส กตะศิลา และนาย
สนธิ ลิ มทองกุล การชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย
เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ทั ง ยั ง มี ก า ร
เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์รัฐประหารในปี 
พ.ศ. 2549 ในฐานะต้นเหตุอีกด้วย 

ภาพ 6.11 การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
หรือ “กลุ่มคนเสื้อเหลือง” 

(ที่มา เว็บไซต์ MThai News, 2552 ) 
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   3.1.2 แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.)  กลุ่ มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ “กลุ่มคน
เสื้อแดง” เป็นกลุ่มที่เกิดขึ นหลังจากการ
เคลื่อนไหวของ “กลุ่มคนเสื อเหลือง” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต่อต้านการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ที่ประกาศโดย
ค ณ ะ ยึ ด อ า น า จ แ ล ะ ต่ อ ต้ า น ค ณ ะ
รัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 

เพราะเห็นว่าขัดต่อหลักการประชาธิปไตย
อย่างสิ นเชิง ทั งนี แนวร่วมส่วนใหญ่มักจะมีฐานเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนพันต ารวจโททักษิณ และกลุ่ม
เกษตรกรต่างจังหวัด การชุมนุมเพ่ือเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม นปช. เกิดขึ นทั งในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั งยังเกิดการปะทะ
กันบ่อยครั งกับ “กลุ่มคนเสื อเหลือง” ในขณะนั น แกนน าการชุมนุมคนส าคัญ ได้แก่ นายวีระ      
มุสิกพงศ์, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื อ, นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนางธิดา ถาวรเศรษฐ ซึ่งบทบาทของกลุ่ม 
นปช. มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องตั งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2557 

  3.2 การรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นการยึดอ านาจการปกครอง
โดย “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(คปค.)” น าโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน นับเป็นรัฐประหารในรอบ 15 ปี หลังจากการท า
รัฐประหารในปี พ.ศ. 2534 โดยคณะ รสช. ซึ่งการรัฐประหารครั งนี  เป็นเหตุให้รัฐบาลพันต ารวจโท
ทักษิณ ชินวัตรเป็นอันสิ นสุดลง สาเหตุของการรัฐประหารก็เพ่ือระงับเหตุวิกฤตการเมืองที่มีการ
เคลื่อนไหวโดยกลุ่มการเมืองหลัง พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา หลังจากการรัฐประหารแล้วได้มีการประกาศ
กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 
จากนั นคณะรัฐประหารได้เชิญพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ขึ นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  แล้วตั ง 
“คณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ (คมช.)” ขึ น
บริหารประเทศ จากนั นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญ
โดยคณะรัฐประหารเพ่ือลงประชามติ ในปี พ.ศ. 
2550 ซึ่งนับว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550” เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกที่มีการลงประชามติในประเทศไทย พ.ศ. 
2550 การรัฐประหารในครั งนี ในสายตาของ
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ไทยบางท่านเห็นว่า “ไม่
มีเหตุผลอันยอมรับ” ทั งยังเป็นการท าลายกลไก
ประชาธิปไตย ทั งนี ก็ยังมีผลสืบเนื่องให้เกิดความ
ผันผวนทางการเมืองอย่างมากในช่วงเวลาต่อมา 

ภาพ 6.12 การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแหง่ชาติ หรือ “กลุ่มคนเสื้อแดง” 

(ที่มา เว็บไซต์ Nationtv, 2551 ) 

ภาพ 6.13 ประชาชนก าลังให้ความสนใจรถถังของคณะ
รัฐประหารที่น าออกมายึดอ านาจรัฐบาลพันต ารวจโท

ทักษิณ ชินวตัร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 

(ที่มา ชาดา นนทวัฒน์, 2557: 192) 



193 
 

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) 
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบาย (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2550: 43-50) ดังนี  
  (1) วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี  
   - เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนด้วย
การเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่าง
สมดุล ระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
   - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 
   - เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (Value creation) ของสินค้าและ
บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม รวมทั งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพ่ือ
ท าให้มูลค่าการผลิตสูงขึ น 
   - เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน (Safety net) และระบบบริหารความเสี่ยงให้ภาคการเงิน 
การคลัง พลังงาน ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
   - เพ่ือสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนใน
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม 
   - เพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ และการด ารงชีวิตของคนไทยทั งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมทั งสร้างกลไกในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
   - เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุ รกิจ
เอกชน และภาคประชาชน มีการขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควบคู่กับการเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้
เกิดผลในทางปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันสุข 
  (2) เป้าหมาย ซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี  
   - เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพคน โดยก าหนดให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนา
ทั งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคง ในการ
ด ารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพ่ิมจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนา
ก าลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพ่ิงเป็นร้อยละ 60 ของก าลังแรงงานทั งหมด และเพ่ิมสัดส่วน
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บุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒนาเป็น 10 คนต่อประชากร 10,000 คน พร้อมทั งลดปัญหา
อาชญากรรมลงร้อยละ 10 และก าหนดให้อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ นเป็น 80 ปี ควบคู่กับ
ลดอัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพ
ของบุคคลลงในระยะยาว 

   - เป้ำหมำยกำรพัฒนำชุมชนและแก้ปัญหำควำมยำกจน โดยพัฒนาให้ทุกชุมชน
มี “แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี พ.ศ. 2554 

   - เป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจ ก าหนดให้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและ
ยั่งยืน โดยให้สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 75 
ภายในปี พ.ศ. 2554 สัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 15 
ภายในปี พ.ศ. 2554 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 3.0 – 3.5 ต่อปี สัดส่วนหนี สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 1:1 ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 8 รวมทั งลดสันส่วนการ
ใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการใช้น  ามันในภาคการขนส่งให้
เหลือร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั งหมด รายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 แรกมีสัดส่วน
ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2554 และสัดส่วน
ผลผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

   - เป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ให้รักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้มีพื นที่ป่าไม้ไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 33 และต้องเป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพื นที่ประเทศ รักษาพื นที่ท า
การเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31,000,000 ไร่ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพ
น  าลุ่มน  าต่างๆ และแหล่งน  าธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 48 คุณภาพ
อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ต้องมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 
120 มก./ลบ.ม. อัตราการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงร้อยละ 5 จากปี พ.ศ. 
2546 คือไม่เกิน 3.5 ตัน/คน/ปี ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไม่ให้เกิน 1 กก./คน/วัน และ
ของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 80 ของปริมาณของ
เสียอันตรายทั งหมด รวมทั งให้มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ 
1 ระบบ 

   - เป้ำหมำยด้ำนธรรมำภิบำล โดยมุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ น มีคะแนน
ภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0 ภายในปี พ.ศ. 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสมและมี
การด าเนินงานที่คุ้มค่าเพ่ิมขึ น ลดก าลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2554 การ
สร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมขึ น ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมี
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อิสระในการพึ่งตนเองมากขึ น และภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมมากขึ น
ในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ รวมทั งให้การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในภาคประชาชนด้วย 
  นอกจากนี  การเขียนเนื อหาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังมีการ
ค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนมากขึ น ซึ่งส่งผล
กระทบทั งที่เป็นโอกาสและภาวะคุกคามต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตแน่นอน ดังนั น ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้รู้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโลกาภิวัตน์ดังกล่าว โดยมีการน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มา
ประยุกต์ใช้ และยังคงอยู่ภายใต้หลัก “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8-9 พร้อมกับให้ตั งอยู่บนพื นฐาน “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั งมิติ
ตัวตน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง พร้อมกันนี ยังมุ่งส่งเสริมให้สังคมไทย
เป็น “สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั งส่งเสริม
รากฐานความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมการลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การน าเอาภูมิปัญญาพื นบ้านมาสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 6.14 การประยุกต์ใช ้“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10  

โดยยดึหลักการ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่อยู่บนพื้นฐาน “ดุลยภาพเชิงพลวัต” 

(ดัดแปลงจาก ธีรพงษ์ มหาวโีร, 2550: 97) 
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  โดยสรุปคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงใช้ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และแนวคิด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-

9 ก่อนหน้านี  แต่จุดเน้นส าคัญที่เพ่ิมมาก็คือ มีการค านึงถึงปัจจัยร่วมสมัยที่มีผลอย่างมากต่อการ
พัฒนาอย่าง “กระแสโลกาภิวัตน์” มากขึ น โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
“เทคโนโลยีสมัยใหม่” ที่เหมาะสม เพ่ือน ามาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งนับว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ได้มีการสนใจ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ของผู้คน
ในประเทศและพยายามออกแบบการพัฒนาให้สอดคล้อง มากกว่าที่กดทับความแตกต่างเหล่านั นด้วย
แบบแผนส าเร็จรูป (Blue print) เหมือนเช่นในอดีต ในด้านการบริหารจัดการประเทศก็มีการพูดถึง 
“หลักธรรมาภิบาล” เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันความเป็นธรรมในสังคม โดยกระท าควบคู่กับการดูแล 
รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
  ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี 
  2.1 การประกาศนโยบายประชานิยมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายประชา
นิยมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้
จ านวนมาก และเม่ือประชาชนได้ประโยชน์จึงท าให้รัฐบาลชุดต่อๆ มา มีการสานต่อ เพราะถ้าหากไม่
สานต่อหรือเอาออก ก็จะเกิดการคัดค้านจากประชาชนในวงกว้าง ถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ขึ นมานั นจะไม่มี
อุดมการณ์ที่สอดคล้องกับรัฐบาลก่อนหน้านี เลยก็ตาม (หมายถึงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย) ยกตัวอย่าง
เช่น ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็มีการใช้นโยบายประชานิยมเพ่ือสร้างคะแนนนิยมให้กับ
พรรคประชาธิปัตย์ แต่แทนที่จะเรียกว่า “ประชานิยม” โดยตรง ก็จะเลี่ยงค าเป็นค าใหม่ เรียกว่า 
“ประชำภิวัฒน์” เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการไทยเข้มแข็ง นโยบายเช็คช่วยชาติ นโยบาย
ประกันราคาสินค้าเกษตรเพ่ือช่วยเกษตรกร และในขณะเดียวกันก็มีการสานต่อนโยบายเดิม เช่น 
นโยบายหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น ความส าเร็จดังกล่าวสะท้อนได้จากคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดี
ขึ น โดยสัดส่วนความยากจนได้ลดลงจากร้อยละ 9.6 ในปี พ.ศ. 2549 เหลือร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ. 
2553 และคนไทยกว่าร้อยละ 99.4 มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลังจบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
(ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555: 43) 
  2.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจ าวัน หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พบว่าประชาชน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต และที่ส าคัญยังมีการปรับใช้
เทคโนโลยีประเภท “สมองกล” เข้ากับการบริหารทั งด้านการเงิน การผลิต การควบคุมสินค้า รวมไป
ถึงเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้การผลิต เช่น การทดแทนแรงงานภาคการเกษตรโดยใช้แรงงานเครื่องจักร 
การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
อยู่ในสถานะผู้ซื อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าที่จะเป็นผู้คิดค้น  ท าให้ยังมีการพ่ึงพาจาก
ต่างประเทศในระดับสูง ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย แต่ยังขาดแนวทางการคัดกรองข่าวสารที่ไม่เหมาะสม จึงอาจน าไปสู่วิกฤตศีลธรรมและ
ปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาได้ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555: 47-48) 
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  2.3 การเกิดสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สืบเนื่องจากนโยบายกระตุ้นอัตราเจริญ
พันธุ์ในอดีต (โดยเฉพาะ “ยุคเบบี บูมเมอร์ (Baby boomer)” หรือราวหลังสงครามโลกครั งที่ 2) 
ประกอบกับความเจริญทางการแพทย์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั งในภาคเมืองและชนบท ท าให้
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมสูงขึ น ในขณะที่อัตราการเกิดลดน้อยลง ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะ
ผู้สูงอายุมาตั งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั งประเทศ 
(หรือราว 6.5 ล้านคน) และจะเพ่ิมจ านวนเรื่อยๆ ในอนาคต ในช่วงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
พบว่า อัตราการเจริญพันธุ์ของไทยต่ าลงอยู่ท่ี 1.6 ในปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้สัดส่วนวัยเด็ก: วัยท างาน: 
วัยสูงอายุ คิดเป็น 20.5: 67.6: 11.9 (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555: 50) และวัยท างานลดลง ท าให้ใน
อนาคตไทยจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนก าลังคนในอนาคต นอกจากนี ยังพบปัญหาการอพยพจาก
ประชากรในชนบทสู่เมือง ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองตามมา โครงสร้างครอบครัว
เปลี่ยนไปสู่การเป็นปัจเจก(หรืออยู่ใครอยู่มัน)มากขึ น สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เปราะบาง ฯลฯ สิ่งเหล่านี จ าเป็นต้องมีการรับมือทั งเชิงรับและเชิงรุกในอนาคต 

 

 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 
  เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ส่วนใหญ่มัก
เป็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งมีเหตุการณ์ส าคัญดังนี  
  3.1 ความผกผันทางการเมืองช่วง พ.ศ. 2551-2554 หลังจากที่คณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งชาติหรือ คมช. และรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ขึ นมีอ านาจปกครองประเทศหลังจาก
รัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และจัดให้มีการเลือกตั งทั่วไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และท าให้เกิดความผกผันทางการ
เมืองและผลัดเปลี่ยนรัฐบาลกันบ่อยครั ง เนื่องมาจากการขับเคี่ยวระหว่างขั วอ านาจ จึงสรุปได้ดังนี   
   3.1.1 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช (29 
มกราคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2551) ผลจากการเลือกตั งทั่วไปใน
วันที่  23 ธันวาคม พ.ศ.  2550 ผลปรากฏว่า “พรรคพลัง
ประชำชน” ได้ รั บ เสี ยง เลือกตั งมากที่ สุ ด  โดยได้ต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากถึง 233 ที่นั่ง จาก 480 ที่นั่ง รองลงมา
เป็นพรรคประชาธิปัตย์ ท าให้มีการเสนอชื่อ “นายสมัคร สุนทรเวช” 
ขึ นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายสมัครบริหารประเทศด้วย
ความยากล าบาก เนื่องจากถูกมองว่าเป็น “นอมิม”ี หรือตัวแทนของ
พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ที่ถูกรัฐประหารไป และเป็นพิธีกรใน
รายการอาหาร “ชิมไปบ่นไป” และรายการ “ยกโขยง 6 โมงเช้ำ” 
ซึ่งเข้าข่ายผิดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี  จนในวันที่  9 
กันยายน พ.ศ. 2531 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการเป็น
พิธีกรของนายสมัครผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงตัดสินให้นาย
สมัครพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในที่สุด 

ภาพ 6.15 นายสมัคร สุนทรเวช 
ขณะช่วงที่เป็นพิธีกรรายการ 

“ชิมไปบ่นไป” 

(ที่มา หน้าปกหนังสือ “ชิมไป  
บ่นไป”, 2543) 
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   3.1.2 รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (18 กันยายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) 
เนื่องจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนในขณะนั น เมื่อมีการ
ตัดสินนายสมัคร สุนทรเวชให้พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงเสนอชื่อนายสมชาย 
วงศ์สวัสดิ์ ขึ นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นช่วงเวลาสั นๆ แต่รัฐบาลนายสมชายก็มีการ
บริหารอย่างยากล าบากเช่นกัน เนื่องจาก
ในช่วงนั นมีการชุมนุมของกลุ่ม พันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) และ
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางคน มีการยึด
ท าเนียบรัฐบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั งยังเกิดการปะทะ
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและกลุ่มผู้ชุมนุม 
จนท าให้มีผู้บาดเจ็บหลายคน ตุลาการศาล
รั ฐ ธรรมนูญจึ งมี ค าตั ดสิ นยุ บพรรคพลั ง
ประชาชน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
จึงท า ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  พ้นจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในที่สุด 

   3.1.3 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554) หลังจากการประกาศยุบพรรคพลังประชาชนของศาลรัฐธรรมนูญและตัดสินให้นาย
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว รัฐสภาได้มีการพิจารณาชื่อในล าดับรองลงมา
นั่นคือ “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ซึ่งขณะนั นด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ขึ นด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็ได้มีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญและประสบ
ความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น “นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี” ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีการศึกษาภาค
บังคับตั งแต่ชั นอนุบาล จนถึงชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมทั งระดับ ปวช. / ทั งโรง เรียนรัฐ และ
เอกชน) โดยที่รัฐบาลจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ เสื อผ้า อุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้ทั งหมด มี “นโยบำยเช็คช่วยชำติ” ซึ่งเป็นนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
หดตัวเพราะประชาชนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ จึงได้จัดท าโครงการ “เช็คช่วยชาติ” 
มูลค่าเช็คละ 2,000 บาท เพื่อแจกให้กับประชาชน โดยที่มีเงื่อนไขว่า 1) ลูกจ้าง/พนักงานที่มีเงินเดือน
อยู่ในราว 15,000 บาท/เดือน 2) ข้าราชการบ านาญ และ 3) บุคลากรของรัฐ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ นอกจากนี  ยังมี “โครงกำรไทยเข้มแข็ง” ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ น 
โดยเฉพาะในภาคการเกษตร มีการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและการชลประทานในชนบท ทั งยังมี
การสร้างประกันรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น การจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและยางพารา 
เพ่ือไม่ให้มีการขายผลผลิตต่ ากว่าต้นทุน เป็นต้น 

    
 
 
 

ภาพ 6.16 กลุ่มพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 
(พธม.) ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยการ

ปิดทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิจ.สมุทรปราการ 

(ที่มา เว็บไซต์ข่าว Thai E-News, 2559) 
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   อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) โดยเกิดการ
ชุมนุมทั งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพ่ือเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั ง
ทั่วไป ซึ่งโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2553 ที่การประท้วงได้กลายเป็นการจลาจลทั่ว
ประเทศ เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ทหาร และประชาชน จนมีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจ านวนเกือบร้อยคน ผู้ชุมนุมตอบ
โต้ด้วยการเผาสถานที่ราชการในหลายจังหวัด 
เ ช่ น  อุ ด ร ธ านี  อุ บ ลร าช ธ านี  ข อนแก่ น 
มุกดาหาร เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งในขณะนั นนาย
อภิสิทธิ์ยังไม่ตัดสินใจยุบสภาเสียทีเดียว แต่มี
การระงับสถานการณ์ด้วยการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน จนเหตุการณ์สงบลง แล้วจึงจัดให้มีการ
เลือกตั งในปีถัดมา  
   3.1.4 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (5 สิงหาคม พ.ศ. 2554-7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557) หลังจากที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทนแรงกดดันของสังคมไม่ไหว จึงมีการ
ประกาศยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั งทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการเลือกตั ง
ปรากฏว่า “พรรคเพื่อไทย” ได้รับคะแนนเลือกตั งสูงสุด โดยได้ต าแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาสูง
ถึง 265 ที่นั่ง จาก 500 ที่นั่ง เป็นเหตุให้ “นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ได้รับเลือกด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งนับเป็น “สุภาพสตรีคนแรก” ที่ ได้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะยืนพื นจากนโยบายเดิม
ตั งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาล12 เช่น นโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ การจ าน าราคา
ข้าว นโยบายแจกคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้กับนักเรียนชั นประถมศึกษา รวมไปถึงการเพ่ิม
วงเงินในนโยบายสวัสดิการอย่างการจ่ายเบี ยยังชีพแก่กลุ่มคนด้อยโอกาส อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนบทบาทสตรี ฯลฯ จึงท าให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนว่า นางสาวยิ่งลักษณ์เป็น “นอมินี” 
ของพันต ารวจโททักษิณ อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ (หรือช่วงปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10) ต้องเจอกับอุปสรรคส าคัญ นั่นคือ เกิดมหาอุทกภัยหรือน  าท่วมใหญ่ 

                                                        

12
 ในช่วงหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2549 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติตัดสินยุบ 

“พรรคไทยรักไทย” ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บรรดาสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมได้เข้ามาร่วมกับ “พรรคพลัง
ประชาชน” ที่มีอยู่ก่อนหน้านี แล้ว โดยมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของพรรคให้มีลักษณะคล้ายกับพรรคไทยรักไทยเดิม จากนั นเมื่อมี
การชนะการเลือกตั งในปี พ.ศ. 2550 จนได้เป็นรัฐบาล หากแต่ถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอีกในปลายปี พ.ศ. 2551 
พรรคพลังประชาชน จึงได้มาตั งพรรคใหม่ นั่นคือ “พรรคเพื่อไทย” จนชนะการเลือกตั งอีกในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งก็มีสัญลักษณ์พรรค
คล้ายกับทั ง “พรรคไทยรักไทย” และ “พรรคพลังประชาชน” ก่อนหน้านี  นั่นเท่ากับว่า ทั ง “พรรคไทยรักไทย” “พรรคพลัง
ประชาชน” และ “พรรคเพื่อไทย” มีความสัมพันธ์กันในแง่การสานต่ออุดมการณ์และนโยบายของพรรคด้วย 

ภาพ 6.17 สภาพศาลากลางจังหวดัอุดรธานีหลังถูกวางเพลิง
ในเหตุการณ์จลาจล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

(ที่มา เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ, 2553) 
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ตั งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งส่งผลต่อบางนโยบายที่เกิดความล่าช้าไปจาก
เป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ 
  3.2 เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 
สาเหตุเกิดจาก ปริมาณน  าฝนในฤดูฝนช่วง พ.ศ. 2554 
มีค่าสูงที่สุดในรอบ 50 ปี ซึ่งก็ เป็นอิทธิพลมาจาก 
“ปรำกฏกำรณ์ลำนีญ่ำ (La Niña)” ที่ท าให้ประเทศ
ไทยมีฝนตกชุกและชื นมากกว่าปกติ ในช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมี
พายุเข้าโดยตลอด โดยเฉพาะอิทธิพลของพายุโซนร้อน
ชื่อ “นกเตน” ที่ท าให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือและ
ภาคกลางตอนบน  ประกอบกับช่วงนั นเป็นช่วงรอยต่อ
ระหว่างการส่งมอบอ านาจจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์มาสู่
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ท าให้ปริมาณน  าในเขื่อนใหญ่ๆ 
ทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ไม่ได้รับการสั่งการ
เพ่ือระบายรองรับปริมาณน  าจากพายุ จึงเกิดน  าท่วม
ใหญ่เกิดขึ น พื นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพื นที่ภาค
กลางตอนบน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ    
ก็เป็นที่แน่นอนว่าเหตุการณ์น  าท่วมใหญ่ครั งนี ได้น ามาสู่
กระแสวิพากษ์วิจารณ์การท างานแก่รัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์อย่างหนัก แต่นั่นก็นับว่าเป็นบทเรียนในการ
ทบทวนแผนการจัดการน  าเพ่ือลดความเสี่ยงหายนะจาก
น  าท่วมในครั งต่อไป ทั งยังท าให้ทิศทางการแผนพัฒนาฯ 
ในยุคต่อต้องค านึงถึงการจัดการเพ่ือให้เกิดความสมดุล 
“ด้านสิ่งแวดล้อม” ที่มากขึ น   
 
 

สรุป 
 บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ภาพรวมของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 มีความพยายามในการ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่” 
ทางการพัฒนา โดยไม่ท าให้แผนพัฒนาฯ เป็นไปในลักษณะ “พิมพ์เขียว” หรือ “แผนสั่งการ” หากแต่
เป็น “แผนชี น า” เพ่ือก าหนดเป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ “ภาคประชาชน” มากกว่าการ
ก าหนดจากภาคราชการฝ่ายเดียว แผนพัฒนาฯ ในยุคนี จึงต่างกับแผนก่อนหน้านี  นั่นคือ มีลักษณะ
ย้อนกลับแบบ “ล่างขึ นบน” พร้อมกันนี เนื อหาของแผนเน้นการท าให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” โดยใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยาก มากกว่าที่เน้น
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นแกนหลัก ทั งยังมีการค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม 
การพ่ึงพาตนเองในบริบทสังคมยุคโลกาภิวัตน์อีกด้วย  

ภาพ 6.18 แผนที่แสดงพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ ่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

โดยเฉพาะในจังหวัดภาคกลางล่าง 
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

(ที่มา ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-1 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2554) 
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ค าถามท้ายบท 
  
1. จงสรุปสาเหตุของ “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” หรือ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” มาให้เข้าใจ ? 
2. ผลกระทบในทาง “เศรษฐกิจ” และ “สังคม” ของ “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” มีอะไรบ้าง? 

จงอธิบายมาให้ละเอียด? 
3. “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)” มีบทบาทอย่างไรบ้าง? ในการแก้ไข “วิกฤตเศรษฐกิจ 

ปี พ.ศ. 2540” ในไทย? 
4. “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” มีส่วนส าคัญในการเยียวยาแก้ไข “วิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540” 

ในไทยอย่างไรบ้าง? จงอธิบายตามความเข้าใจของนักศึกษา? 
5. นักศึกษาเข้าใจค าว่า “การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง” ในเนื อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 อย่างไร? จงอธิบาย? 
6. ทิศทางการพัฒนาแบบ “ล่างขึ้นบน (Bottom-up)” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 8-10 ต่างจากการพัฒนาแบบ “บนลงล่าง (Top-down)” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับก่อนหน้านี อย่างไร? จงอธิบาย 

7. การกระจายอ านาจในลักษณะการเพ่ิมอ านาจให้กับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มี
วัตถุประสงค์ส าคัญในด้านการปกครองและการพัฒนาอย่างไรบ้าง? จงอธิบาย? 

8. จงอธิบายความหมายของค าว่า “นโยบายประชานิยม” ตามความเข้าใจของนักศึกษา พร้อมกับ
ยกตัวอย่างมา 3 นโยบาย พร้อมอธิบายรายละเอียด ? 

9. นักศึกษามีความคิดเห็นเช่นไรกับเหตุการณ์ “รัฐประหาร พ.ศ. 2549” ในประเด็นเกี่ยวกับ
การเมืองและการพัฒนา? จงแสดงทัศนะมาอย่างละเอียด? 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย IV : ประชาคม
อาเซียน โลกาภิวัตน์ กับทิศทางการพัฒนาไทยในปัจจุบันและอนาคต 

 

แนวคิด 

ณ บริบทสังคมยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ได้เชื่อมโยงเอากิจกรรมในแทบทุกท้องถิ่น ทุก
ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระดับโลก โดย “ประชาคมอาเซียน” เป็นหนึ่งใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทางการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่ด าเนินไปบนเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศ ซึ่ง “ประเทศไทย” เป็น
หนึ่งในประเทศประชาคม ทั้งยังอยู่บนกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต้านทานได้ยาก จึง
จ าเป็นต้องปรับตัวอย่างรู้เท่านั้น มีการประเมินผลที่ตามมาทั้งที่เป็นโอกาสและภัยคุกคาม ทั้งนี้ก็เพ่ือ
การพัฒนาที่ด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย IV : ประชาคมอาเซียน โลกาภิวัตน์ กับ
ทิศทางการพัฒนาไทยในปัจจุบันและอนาคต 

1. ความตื่นตัวของสังคมไทยเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
 “โลกาภิวัตน์” กับข้อท้าทายต่อการพัฒนาสังคมไทย 

2. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
3. การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
4. สถานการณ์การพัฒนาไทยในปัจจุบัน 

5. บททบทวนเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในไทยเพ่ือการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาใน
อนาคต   

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการรวมกลุ่มใน “ประชาคม
อาเซียน” มาอย่างน้อย 2 ข้อ 

2. ยกตัวอย่างวิธีการเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการใช้
ชีวิตในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 

3. สรุปสาระส าคัญของแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมกับยกตัวอย่างประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 

4. สามารถยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาของไทยในอนาคตได้อย่างน้อยคนละ 1 แนวทาง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟังบรรยายและอภิปรายซักถาม 
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 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายและถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 

3. มอบหมายให้ไปศึกษาบทความเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแล้วสรุปสาระส าคัญ 

 4. บรรยายสรุป 

 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 7 

2. Microsoft PowerPoint บทที่ 7 “การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธิปไตย IV : 

ประชาคมอาเซียน โลกาภิวัตน์ กับทิศทางการพัฒนาไทยในปัจจุบันและอนาคต 

3. บทความเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะรับฟังการบรรยาย 

 2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน 

 3. สาระจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาขณะท าการอภิปรายและถกเถียงในประเด็นที่ก าหนด 

 4. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 



บทท่ี 7 
“การพัฒนา” ในยุคการปกครองสมัยประชาธปิไตย IV : ประชาคมอาเซียน 

โลกาภิวัตน ์กับทิศทางการพัฒนาไทยในปัจจุบันและอนาคต 
 

 ประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งที่เป็นการ
เปลี่ยนภายในและระดับโลก โดยเฉพาะในบริบทของการเชื่อมโยงระหว่างประเทศอย่าง “ประชาคม
อาเซียน” และ “ความเป็นโลกาภิวัตน์” ซึ่งนับว่าท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะได้ส่งผลกระทบต่อ  
การพัฒนาประเทศไทยทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัด ดังนั้น การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
จะต้องมีการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม และรู้จักน าเอาศักยภาพที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีข้ึน และเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เนื้อหาในบทที่ 7 จะเป็นการพิจารณาถึง “การพัฒนา” ของไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้
แนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ทั้งยังมีความคาบเกี่ยวกับบริบท
สังคมส าคัญ โดยการส่งเสริม “ความร่วมมือระหว่างประเทศ” และปฏิสัมพันธ์แบบ “โลกไร้
พรมแดน” ที่ส่งผลต่อการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมภายในประเทศ พร้อมกันนี้ยัง
วิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ของการพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมาโดยใช้ความรู้เชิง “ประวัติศาสตร์” 
เพ่ือทบทวนและเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตให้ดีกว่าเดิม 
  
 

ความตื่นตัวของสังคมไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  
 ความเป็นมาของการเกิด “ประชาคมอาเซียน” พัฒนาการมากว่า 50 ปีที่แล้ว โดยนับตั้งแต่
เมื่อครั้งการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของตัวแทนผู้น าประเทศ 5 ประเทศ อันได้แก่ 
  (1) พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย 
  (2 )  นายตุน อับดุล  ราซัก บิน ฮุส เซน รองนายกรั ฐมนตรี  รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของมาเลเซีย 
  (3) นายราซิโซ รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ 
  (4) นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ และ 
  (5) นายอดัม มาลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย 
 โดยตัวแทนผู้น าของ 5 ประเทศดังกล่าวได้ประชุมกันที่บ้านแหลมแท่น บางแสน จังหวัด
ชลบุรี  ท าให้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วน าไปสู่ การลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration)” หรือ “ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)” ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 
(จึงเป็นที่มาของการก าหนดวันที่ “8 สิงหาคม” ของทุกปีเป็น “วันอาเซียน”) เพ่ือการจัดตั้งรวมกลุ่ม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกต่างมีการประกาศเอกราช ซึ่งปัญหาส าคัญ
ที่ตามมาขณะนั้นก็คือเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ลงรอยกัน (ตัวอย่างเช่น กรณีเขตแดนบริเวณปราสาท    
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เขาพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา ในปี พ.ศ. 
2505) ซ้ าหนักปัญหาการแทรกแซงจากลัทธิ
คอมมิวนิสต์ซึ่ งบั่นทอนความมั่นคงของหลาย
ประเทศ (ตัวอย่างเช่น ไทย เมียนมา มาเลเซีย 
สิงคโปร์ เป็นต้น) นอกจากนี้ ภายในประเทศแต่ละ
ประเทศยังเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ ที่ลุกลามกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างชนพ้ืนเมืองกับเจ้าหน้าที่ รั ฐบนเกาะ
บอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซีย ความขัดแย้ง
เนื่องจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสิงคโปร์ 
เป็นต้น) ซึ่งท าให้มีแนวคิดว่า การมีองค์กรกลาง
ระหว่างประเทศเพ่ือไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเหล่านี้ก็
น่าจะเป็นผลดี เพราะจะท าให้ปัญหาทุเลาลงและ
เกิดสันติภาพในภูมิภาคในที่สุด 
 จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ 40 ปี แม้ปัญหาความขัดแย้งที่ท าให้เกิด “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ” แต่เดิมจะหายไปบ้าง แต่บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ ได้แก่ โรคระบาด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย ยาเสพติด ภัยพิบัติ ภาวะโลกร้อน 
และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีความจ าเป็นเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศ
มหาอ านาจในเวทีการค้าโลก จึงท าให้เกิด “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน  ฉบับที่ 
2  (Declaration  of  ASEAN  Concord  II)” ขึน้ในปี พ.ศ. 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือ
ก าหนดให้มีการสร้างประชาคมความร่วมมือ จนกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิด “ประชาคมอาเซียน” 
ในที่สุด 
 
 1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
 “ประชาคมอาเซียน” มีชื่อเต็มว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  (Association  of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN)” คือ การรวมตัวของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งเรียงล าดับก่อน-หลัง 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (5 ประเทศผู้ก่อตั้งใน 
พ.ศ. 2510) บรูไน (พ.ศ. 2527) เวียดนาม (พ.ศ. 2538) ลาว เมียนมา (พ.ศ.2540) และกัมพูชา (พ.ศ. 
2542) เป็นล าดับท้ายสุด เพ่ือให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งสามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทาย 
ทั้งทางการเมือง/ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มประเทศมี
ความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้สมาชิก
ในประชาคมได้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาร์กาตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งการรวมตัวเพ่ือเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อตกลงจาก

ภาพ 7.1 พิธีลงนามใน “ปฏญิญากรุงเทพฯ” โดย 5 
ตัวแทนผู้น าประเทศ ณ วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 

(ที่มา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 3) 
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ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
ได้ตกลงกันว่าประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (กรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ, 2556: 15) 

 
ภาพ 7.2 ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และปทีี่ประเทศเหล่าน้ันเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 

(ที่มา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 12-13) 
 
 จุดเริ่มต้นของกรอบความร่วมมือใน “ประชาคมอาเซียน” ได้มีการเสนอขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมใน “กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)” จากการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 14 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 ณ ชะอ าและหัวหิน ประเทศไทย โดยได้แบ่งความร่วมมือออกเป็น 3 เสาหลัก 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555: 12-13) ได้แก่ 
  (1)  ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) มี
วัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีและ
ยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
จะต้อง 1) ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทในภูมิภาค รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติอ่ืนๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 2) ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ในการ
เสริมสร้างความมั่นคง และก าหนดรูปแบบใหม่ส าหรับความร่วมมือด้านนี้ ซึ่งรวมไปถึงการก าหนด
มาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการ
เกิดข้อพิพาท 3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ซึ่งอาเซียนยังไม่มีความร่วมมือด้านนี้ 
ทั้งนี้ ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารของ
ประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค 
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  (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เป็น
เสาหลักที่ส าคัญ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ “อาเซียน 2020” ที่จะให้ภูมิภาคนี้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย 1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 2) มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว
และเป็นฐานการผลิต โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่
มีอยู่แล้ว 3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 
หรือ CLMV) เพ่ือลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 
ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
คมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ 
  (3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - 
ASCC) มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ภูมิภาคนี้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security) โดยเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ 1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม 2) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม 3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง 4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด 
และศิลปินในภูมิภาค 
 การรวมกลุ่มของ “ประชาคมอาเซียน” มีความคล้ายคลึงกับการรวมตัวของ “สหภาพยุโรป 
(European Union: EU)” เนื่องจากมีการอาศัยแบบอย่างเช่นเดียวกับกลุ่มดังกล่าว แต่ก็มีความ
แตกต่างอยู่บ้างโดยเฉพาะ “จุดมุ่งหมาย” กล่าวคือ สภาพยุโรปมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะ
ตลาดเดียวอย่างสมบูรณ์ของ 27 ประเทศ มีการใช้เงินสกุลเดียวกัน (17 ประเทศจาก 27 ประเทศ ใน
ปี พ.ศ.2556) นั่นคือ “เงินยูโร” มีธนาคารกลางยุโรปดูแลนโยบายการเงินร่วมกัน รวมทั้งมีนโยบาย
ร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคง ในขณะที่ “ประชาคมอาเซียน” เป็นรวมกลุ่มที่มุ่งไปสู่การ
เป็นประชาคมตามหลักการที่ระบุในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกมีความร่วมมือกันในลักษณะ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลักฉันทามติและไม่ก้าวก่ายกิจการภายใน
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีนโยบายการใช้เงินสกุลเดียวกัน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 
2556: 18) 
 การรวมตัวของกลุ่ม “ประชาคมอาเซียน” จะอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์กลาง นั่นคือ “One 
Vision, One Identity, One Community (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)” 
(วุฒิสาร ตันไชย, 2557: 5) เพ่ือให้เกิดการบูรณภาพในด้านต่างๆ ตามเสาหลักทั้ง 3 ที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้ ก็ยังมีการก าหนดสัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนและธงอาเซียน (ASEAN flag) ไว้ โดย
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ภาพ 7.3 ธงอาเซยีน 

(ที่มา กรมอาเซียน  
กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 79) 

เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองมัดรวมกันจ านวน 10 รวง อันหมายถึงสมาชิก 10 ประเทศ โดยมีพ้ืนหลังเป็น
ธงสีน้ าเงิน สีแดง และสีขาว ซึ่งทั้ง 4 สี อีกนัยหนึ่งก็คือเป็นสีหลักของธงชาติประเทศต่างๆ ใน
ประชาคม ซึ่งองค์ประกอบของสัญลักษณ์ในธงอาเซียน ต่างก็มีความหมายดังนี้ 
 

- สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
- สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัต 
- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
- สีน้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง 
- วงกลม หมายถึง ความเป็นเอกภาพ 
- รวงข้าว หมายถึง พื้นฐานของประเทศในภูมิภาคนี้ที่ยัง 

           อยู่ในภาคเกษตรกรรม  
 
  
 อย่างไรก็ตาม แม้การรวมตัวของ “ประชาคมอาเซียน” จะหมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศในภูมิภาคนี้มีอยู่ 11 ประเทศ 
นั่นแปลว่ามีอยู่ 1 ประเทศที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก นั่นคือ “ประเทศติมอร์-เลสเต” ซึ่งเพ่ิงแยกเอกราช
จากประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2545 ติมอร์-เลสเตเคยยื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2554 แต่ทางประชาคมยังไม่ตอบรับ ทั้งนี้เพราะความไม่พร้อมหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ
ที่ยังคงล้าหลัง การเมืองที่ยังไม่มั่นคง และประชาชนยังคงยากจนและว่างงานสูง ติมอร์-เลสเตจึง
เป็นได้เพียง “ประเทศผู้สังเกตการณ์” ซึ่งรอการตอบรับจากการเป็นสมาชิกในอนาคต ส่วนอีก
ประเทศหนึ่งที่ยื่นความประสงค์ขอเป็นสมาชิก คือ “ประเทศปาปัวนิวกินี” แต่ในกรณีนี้คงจะเป็นการ
ยาก เนื่องจากปาปัวนิวกินียังมีความล้าหลังในทางเศรษฐกิจและการเมือง ซ้ ายังไม่ได้อยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จัดอยู่ในทวีปออสเตรเลีย)  
 
 2. ความพร้อมของไทยต่อการรวมกลุ่มในประชาคมอาเซียน 
 ประเทศไทยได้มีการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือการขานรับการรวมกลุ่มในประชาคม
อาเซียน ซึ่งการเตรียมความพร้อมที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันของไทย สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
  2.1 ในด้านการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาหลาย
แห่ง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทั้งนี้ เพราะในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน อาจมีการถ่ายโอนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกลุ่ม
ประเทศกันไปมา ซึ่งถ้าประเทศไทยมีช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนที่ต่างไปจากประเทศอ่ืนๆ ก็จะเกิด
ความล าบากและเป็นเงื่อนไขให้ไทยไม่ใช่ปลายทางของนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศ พร้อมกันนี้
ยังมีการส่งเสริม “ความรู้พ้ืนฐาน” เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เช่น การให้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลประเทศสมาชิก (เช่น ค าทักทาย วัฒนธรรม การแต่งกาย อาหารประจ า
ชาติ ฯลฯ) การประดับธงกลุ่มประเทศอาเซียนตามสถานที่ต่างๆ  เช่น นอกจากนี้ในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษาก็ยังมีความพยายามแทรกเนื้อหา “อาเซียนศึกษา” ในรูปแบบวิชาเรียน สาระการ
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ภาพ 7.4 การเปิดสอนหลักสูตรภาษาเวียดนามในระดับปริญญาตรี 
(ที่มา สาขาวิชาภาษาเวยีดนามเพื่อธุรกจิการท่องเท่ียว 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี) 

เรียนรู้ ไปจนถึงหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คนไทยได้เข้าใจข้อมูลของ “ประชาคมอาเซียน” ใน
เชิงลึกอีกด้วย 
  2.2 ในด้านวัฒนธรรม แม้พ้ืนฐานของสังคมอาเซียนจะเป็นสังคมเกษตรกรรม แต่หาก
เมื่อพิจารณาถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิก จะพบว่า แทบทุก
ประเทศมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้อาจจะเป็นก าแพง
ส าคัญ ที่สร้างอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ประชาคมอาเซียนจึง
ได้ก าหนดภาษาสื่อสารกลาง นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ” ซึ่งประเทศไทยก็ให้การส่งเสริมการเรียนการ
สอนในแทบทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งเพ่ือให้เป็นภาษากลางของอาเซียนและ
ภาษาสากลของ โลกสมั ย ใหม่   และ
นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัยในไทยยังมี
ความตื่นตัวเรื่อง “ภาษาที่สาม” ที่เป็น
ภาษาอาเซียน โดยเปิดสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี แล ะ ร ะดั บบัณฑิ ต ศึ กษ า
ม า ก ม า ย  บ า ง ส่ ว น ก็ เ ปิ ด ส อ น เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์ทางการค้าและธุรกิ จ ซึ่ ง
ภาษาที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม และภาษาบา
ฮาซา  ( ใ ช้ กั น ใ นม า เ ล เ ซี ย  สิ ง ค โ ป ร์ 
อินโดนีเซีย และบรูไน)  
  2.3 ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะการก าหนด “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” และ “เมืองพิเศษ” เพ่ือพัฒนายกระดับให้
กลายเป็นเมืองท่า และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเสาหลัก AEC ของประชาคม โดยเฉพาะ
เมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อ าเภอ    
แม่สาย จังหวัดเชียงราย, จังหวัดยะลา จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น (วุฒิสาร ตันไชย, 2557: 61) มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเฉพาะ “ถนนสายระเบียงเศรษฐกิจ” ที่มีทั้งระเบียงเศรษฐกิจแนว
เหนือ-ใต้ (North-South economic corridor) และระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West economic corridor) ซึ่งพาดผ่านประเทศไทยทั้งสิ้น ในจุดนี้เองที่เป็นโอกาสให้ประเทศ
ไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคม
อาเซียนได ้
  2.4 ในด้านนโยบายและแผนพัฒนา โดยมีการออกแบบแนวทางการพัฒนาประเทศที่
สอดรับกับ “ประชาคมอาเซียน” มากขึ้น ดังที่ปรากฏในเนื้อหา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” ฉบับที่ 11-12 ได้แก่ การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคแบบหลายศูนย์กลาง
(ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) การสร้างความร่วมมือด้านพลังงานและการผลิตอาหารในภูมิภาค 
การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงในภูมิภาค ความร่วมมือทางด้าน
ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้า
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มนุษย์ รวมไปถึงการออกแบบสวัสดิการสังคมที่รองรับต่อการอพยพและการเคลื่อนย้ายประชากร
ระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะมีการความพร้อมในด้านนโยบายและการออกแบบ
แผนพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนมากเพียงใด แต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมมากนัก ซึ่งความล่าช้านี้เกิดจากตัวแปรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการเมือง การ
กระจายอ านาจ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมไปถึงลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยเองที่สร้างข้อจ ากัด
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 3. ข้อจ ากัดทางความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน 

  การที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบได้นั้น ไม่ใช่แค่เพียงต้องมี
ความพร้อมในเชิงโครงสร้าง แต่ต้องมีความพร้อมในด้านความคิดและวัฒนธรรมอีกด้วย จากที่ผ่านมา
ก็พอจะเห็นว่า คนไทยยังมีข้อจ ากัดทางความคิดและวัฒนธรรมบางอย่างที่ขัดขวางต่อการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนให้สัมฤทธิ์ผล ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 มายาคติเกี่ยวกับการดูถูกประเทศเพื่อนบ้าน สะท้อนให้เห็นในคนไทยบางกลุ่มที่
ยังใช้ชื่อประเทศเพ่ือนบ้านในการด่าทอ หรือมีการพูดถึงประเทศเพ่ือนบ้านในทางลบ เช่น ล้าหลัง 
กันดาร ไม่พัฒนา หรือมีพฤติกรรมไม่ใช่อารยชน เป็นต้น ซึ่งมายาคติดังกล่าวถูกหล่อหลอมมาจาก
หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดกันปากต่อปาก และโดยเฉพาะกลไกรัฐชาติในการสร้างความเป็น 
“ชาตินิยม” ได้สร้างส านึกให้คนไทยแบ่งแยกความรู้สึกกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ “พวกเขา-
พวกเรา” ยกตัวอย่างเช่น การผลิตซ้ าประวัติศาสตร์ชุด “พม่าเผากรุงศรีอยุธยา” ที่บ่มเพาะความรู้สึก
เกลียดชังที่มีต่อประเทศเมียนมา หรือการสร้างภาพความเป็น “คอมมิวนิสต์” ที่เลวร้ายให้กับคนลาว 
เวียดนาม หรือกัมพูชา ซึ่งยิ่งเป็นการเพ่ิมระยะห่างทางความรู้สึก วิธีคิดแบบนี้นอกจากจะเป็นวิธีคิดที่
ไม่เป็นประวัติศาสตร์แล้ว ยังไม่ให้เกียรติคุณค่าความเป็นมนุษย์ระหว่างกันอีกด้วย  ดังนั้น เพ่ือลด
มายาคติที่เป็นปัญหานี้ให้ลดลง จึงควรจะต้องเปิดใจยอมรับ “ความเป็นมนุษย์” ระหว่างกัน โดยการ
หันมาศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจประเทศเพ่ือนบ้านให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
  3.2 ความคิดเรื่อง “ไทย” เป็นศูนย์กลางความถูกต้องและความดีงาม ความคิดนี้ก็
เป็นผลพวงหนึ่งมาจากการสร้าง “ชาตินิยม” ที่บ้าคลั่งในสมัยอดีต ที่พยายามจะท าให้คนไทยคิดว่า
ประเทศไทยเป็นที่สุดของโลก ซึ่งยังตกค้างในความคิดคนไทยบางกลุ่ม ผู้ที่มีความคิดเช่นนี้มักจะสร้าง
ให้สังคมไทยเป็น “มาตรฐาน” ของความถูกต้องและดีงาม แล้วจึงน า “มาตรฐานแบบไทยๆ” 
ดังกล่าวไปวัดค่าหรืออธิบายสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้นว่า บางคนก็ยังคิดว่า 
พระพุทธศาสนาแบบไทยดีงามกว่าพระพุทธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้าน ศิลปะแบบไทยสวยงามกว่า
ในประเทศลาวหรือกัมพูชา หรือมองว่าประเทศเพ่ือนบ้านลอกเลียนงานศิลปะจากไทยไป ทั้งๆ ที่
ศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวอาจจะเป็นวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคนี้  ฯลฯ ความคิดเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับ
การ “ยกตนข่มท่าน” ทั้งยังเป็นการสร้างศัตรูไปในตัว ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ 
โดยเฉพาะเรื่อง “มาตรฐาน” ความถูกต้องและความดีงาม ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล คนใน
สังคมหนึ่งๆ ก็ย่อมมีความดีงามและความถูกต้องต่างจากอีกสังคมหนึ่ง  ขนาดคนไทยเรายังชื่นชมใน
ความดีงามแบบไทย แล้วนับประสาอะไรที่ประเทศอ่ืนหรือสังคมอ่ืน จะไม่มีสิทธิชมความดีงามในแบบ
ฉบับของเขา ด้วยเหตุนี้จึงน ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้  
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  3.3 ทัศนะโอ้อวดตนเองที่เกินจริง กล่าวคือ การที่คนไทยชื่นชมและยกย่องคุณสมบัติ
พิเศษของตนเองนั้นเป็นเรื่องไม่ผิด กลับเป็นผลดีด้วยซ้ าที่คนไทยยังเห็นคุณค่าในตัวเอง แต่เรื่องบาง
เรื่องท่ีคนไทยยกย่อง(ออกจากความรู้สึกของตน) กลับเป็นคนละเรื่องกับสายตาของคนต่างชาติที่มอง
เข้ามา ตัวอย่างเช่น คนไทยชอบบอกว่าการยิ้มของไทยสวยที่สุดในโลก แต่ต่างชาติกลับมองว่าเป็น
เรื่องธรรมดา, คนไทยมองว่าสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของไทยก็คือวัดวาอาราม แต่ต่างชาติกลับ
มองเป็นเรื่องสถานเริงรมย์, คนไทยมองว่า “ต้มย ากุ้ง” คืออาหารประจ าชาติ แต่ต่างชาติอาจจะคิด
เป็นอย่างอ่ืน เพราะในความเป็นจริง “ต้มย ากุ้ง” หากินในไทยยากมาก ฯลฯ ทัศนะที่โอ้อวดตนเองจน
เกินความจริงเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับการ “หลงตัวเอง” เพราะเมื่อตนเองมองแต่ด้านที่ดีเป็นที่ตั้ง โดย
ไม่พิจารณาปัญหาที่เกิดกับตนควบคู่ไปด้วย ตนเองก็จะไม่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองได้ ซึ่ง
ในบางครั้งก็จะเป็นที่เบื่อหน่ายและท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปในทางที่ไม่ดีได้ 
 
  

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน  
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 
2550: 28-38) ดังนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์ ประกอบไปด้วย 
  - เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสังคมสันติสุข 
  - เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  - เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN) มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น าไปสู่ “สังคมคาร์บอนต่ า” 
  - เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
  (2) เป้าหมายหลัก ประกอบไปด้วย 
  - ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
  - คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  - เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP) ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0  
  - คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าช
เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
  (3) ตัวช้ีวัด ประกอบไปด้วย 
  - ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น 
  - จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีชี้วัดความอบอุ่นในครอบครัว 
  - อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  - คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าชเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบล าดับการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  
  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มากกว่า
การค านึงในเชิงปริมาณเหมือนแต่ก่อน พร้อมทั้งต้องอยู่ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีคาดการณ์ได้ยากมากขึ้น โดยประกอบไปด้วย 
  - ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มีการจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีการ
เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกในการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม ทั้งนี้ก็เพ่ือปฏิรูป
ระบบให้เป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างและการกระจายตัวของประชากรให้เหมาะสม เช่น ส่งเสริมให้คู่
สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราการเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าปัจจุบัน มีการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในบริบท “กระแสโลกาภิวัตน์” มี
การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่
วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุ พร้อมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เช่น 
ครอบครัว รวมถึงให้เกิดทัศนคติยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จะมาพร้อมกับการติดต่อกับ
ประชาคมโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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  - ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เช่น การใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับและจูงใจให้ผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในที่ดินของตน
มากขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร มีการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ิมการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร พร้อมทั้งปรับระบบบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
  - ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดย
ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยให้สร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งมีการใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับนานาชาติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม เป็นธรรม และเกิดเสถียรภาพกับ
เศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ 
  - ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโล -     
จิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น GMS (ความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) และ BIMSTEC (ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเบงกอล) มีการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและภูมิภาคในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก ส่งเสริมการสร้างหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน สร้างเครือข่ายเพ่ือ
ระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันการก่อการร้าย ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับภูมิภาค และการปรับปรุงความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดนให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
  - ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปกับการเป็น “เศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต ่า” และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมการยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) มีการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเพ่ิมบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกในเรื่องเก่ียวกับข้อตกลงและพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
มีการควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
และบูรณาการหลายภาคส่วน 
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  โดยสรุป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะเน้นการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องประชาคมอาเซียน 
และกระแสโลกาภิวัตน์ ตัวอย่างเช่น เสริมสร้างการเชื่อมโยงและระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคและทวีป 
พร้อมกับการเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่าง “สังคม” กับ “สิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  
 
 2. ผลท่ีตามมาหลังจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นผลสืบเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่เกิดปัญหาความผันผวนทางการเมืองในประเทศ ซึ่งหลังจากการใช้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท าให้เห็น “ข้อจ ากัดในการพัฒนา” ที่ชัดเจน ได้แก่ เศรษฐกิจชะลอตัวและ
ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.1 ลดลงจากร้อยละ 5.7 จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 การส่งออกของสินค้า
เกษตรไทยปรับตัวลดลง โดยเฉพาะประมาณ ปี พ.ศ. 2557-2559 ผนวกกับการลงทุนในปัจจัยที่
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยภาครัฐที่หดตัวลงเป็นอย่างมาก ฯลฯ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 31-32) 
  แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ท าให้เกิดผลการพัฒนา
ตามท่ีเป้าหมายของแผนได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
  2.1 การปรับโครงสร้างการ
พัฒนาเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน 
เพ่ือให้ เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เ อ้ือต่อการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน และแรงงาน
อย่างเสรี โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion: GMS) 
ตัวอย่างเช่น การเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ าโขง
แห่งที่ 413 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่อ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งสร้างด้วยเงินลงทุน
กว่า 1,624 ล้านบาทจากการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐบาลจีนและไทย เพ่ือให้เป็นเส้นทาง 
                                                        

13
 สะพานข้ามแม่น้ าโขงในประเทศไทย ที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางบกระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนที่เปิดใช้งานแล้วใน

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 
 (1) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ที่ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2537 

 (2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขด) ที่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2549 

 (3) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 3 (นครพนม-ท่าแขก) ที่ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2554 

 (4) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2556 

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่สร้างในอนาคตอีก 2 แห่ง ได้แก่ 

 (1) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) ที่ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และ 

 (2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง) ที่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

ภาพ 7.5 สะพานขา้มแม่น้ าโขงแห่งที ่4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 
เชื่อมระหว่างบ้านดอนมหาวัน อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย และ

เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 

(ที่มา เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
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สินค้าส าคัญ (ถนนสาย R3A กรุงเทพฯ-
คุนหมิง) เพ่ือเคลื่อนย้ายทุนจากจีนสู่
ภู มิภาคลุ่ มน้ า โขงตอนล่ าง  โดยผ่ าน
ประเทศลาวและไทยตอนเหนือ (แขวงบ่อ
แก้ว-หลวงน้ าทา) นอกจากนี้ยังมีโครงการ
เชื่อมต่อทางหลวงสายส าคัญ 2 สาย ได้แก่ 
“ถนนสายระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ 
(North-South economic corridor)” 
โดยเริ่มจากมณฑลยูนนานในจีนตอนใต้ 
ผ่านลาว แล้วสิ้นสุดที่กรุงเทพมหานคร 
(เส้นเดียวกับ R3A) กับอีกเส้นหนึ่ง คือ 
“ถนน สาย ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษฐกิ จ แ น ว
ต ะ วั น อ อ ก -ต ะ วั น ต ก  ( East-West 
economic corridor)” โดยเริ่มจาก
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านลาว
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย ผ่านภาคกลางตอนบนของไทย และ
เข้ าสู่ ประเทศเมียนมาที่ ด่ านแม่สอด 
จากนั้นจึงสิ้นสุดที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศ
เมียนมา ซึ่งจุดตัดของถนนสองเส้นนี้คือ 
“สี่ แ ย ก อิ น โ ดจี น ”  ตั้ ง อ ยู่ ที่ จั ง ห วั ด
พิษณุโลกในประเทศไทย  

  2.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับนานาประเทศ นอกจากกรอบแผน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง (GMS) 6 ประเทศแล้ว (ไทย พม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอนใต)้ และกรอบความร่วมมืออาเซียนแล้ว ประเทศไทยยังมีการส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศกับกลุ่มอ่ืนๆ อีก ทั้งที่ฐานะสมาชิกใหม่ และเป็นสมาชิกอยู่เดิม เพียงแต่
จะเน้นความส าคัญมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า การเมือง ความมั่นคง การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 
(อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับคุณภาพ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้ของไทย, ข้อตกลงความร่วมมือ “ASEAN+3” โดยเพ่ิมหุ้นส่วนอีก 
3 ประเทศคู่ค้าส าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และข้อตกลง “ASEAN+6” โดยเพ่ิมจาก 
ASEAN+3 มาอีก 3 ประเทศ อันได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีกรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิปิก กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-
เบงกอล สหภาพยุโรป และสหประชาชาติอีกด้วย 
 
 

ภาพ 7.6 แผนที่แสดงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ 
(North-South economic corridor) และเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West economic 

corridor) (ในกรอบรอยประ) 
(ที่มา Asian Development Bank, 2010: 13) 
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 3. เหตุการณ์ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
   เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในช่วงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้
  3.1 ความวุ่นวายทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ. 2556-2557 สาเหตุเกิดจากความ
พยายามของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่พยายามจะผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรม” ซึ่งจะนิรโทษกรรมความผิดทางการเมืองของนักการเมืองย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2547 เพ่ือหวัง
จะให้เกิดความปรองดองโดยการกลับไป “เริ่มต้นใหม่” จึงน าไปสู่การประท้วงอย่างกว้างขวาง ทั้งจาก
ฝ่ายค้าน ฝ่ายหนึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนน า อีกฝ่ายหนึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน า 
และจากฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) (ชาดา นนทวัฒน์, 2557: 202)  
   ในที่สุดรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จึงยอมยกเลิกการประกาศใช้พระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมดังกล่าว แต่ทว่าการชุมนุมที่น าโดยนายสุเทพยังคงด าเนินต่อไป โดยเปลี่ยนเงื่อนไขมาเป็น
การต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์แทน ทั้งยังมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “คณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” หรือ “กปปส.” เป้าหมายหลักของการประท้วงคือการขจัดอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรี 
พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร และเรียกร้องให้
มีการตั้ง “สภาประชาชน” ที่ไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งเพ่ือดูแลการปฏิรูประบบการเมือง 
โดยผู้ประท้วงมองว่า พ.ต.ท.ทักษิณทุกจริต
อย่ างหนักและท า ให้ประชาธิปไตยของ
ประเทศเสียหาย แม้จะได้รับการสนับสนุน
อย่ าง เข้มแข็ ง ในหลายพ้ืนที่  โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
การเคลื่อนไหวจะใช้สัญลักษณ์คือ “ธงชาติ” 
เพ่ือสื่อถึง “ความรักชาติ” และการมี “คนดี” 
ต่อประเทศ การชุมนุมประท้วงของกลุ่ม 
กปปส. ยืดเยื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
   ในระหว่างที่มีการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ได้มีกลุ่ม นปช. จัดการชุมนุมตอบโต้ที่
สนามราชมังคลากีฬาสถาน ผลคือ เกิดการก่อจลาจลโดยเกิดการปะทะในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 
โดยท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง ฝั่งของกลุ่ม กปปส. ได้บุกยึดสถานที่ราชการและปิด
ถนนสายหลักต่อไป จนในที่สุดในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ประกาศยุบสภา
และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.ไปปิดกั้นเพ่ือขัดขวาง
การเลือกตั้ง จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการว่า กลุ่ม กปปส. เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย 
(เรื่องเดียวกัน, 204) รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประเทศเกิดความวุ่นวายอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิด และแน่นอนว่าหนทางสู่ความสมานฉันท์ก็เริ่มริบหรี่ลงตาม 

ภาพ 7.7 การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ที่ถนนราชด าเนินเพื่อขับ
ไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร เมื่อเดือนพฤศจิกายน  

ปี พ.ศ. 2556 (ที่มา ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2557: 3) 
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  3.2 การรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งก็เกิดสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ความวุ่นวายทางการเมือง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้
นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้เกิดความวุ่นวาย
เกิดข้ึน ทั้งการชุมนุมของทั้งกลุ่ม นปช. ที่สนับสนุน และกลุ่ม กปปส. ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ตั้ง “สภาประชาชน” เพ่ือปฏิรูปประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกและ
เชิญตัวแกนน าแต่ละฝ่ายมาพูดคุยกัน เมื่อตกลงกันไม่ได้ พลเอกประยุทธ์จึงตัดสินใจท ารัฐประหารเมื่อ

บ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการ
จัดตั้ ง  “คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ 
(คสช.” ขึ้นปกครองประเทศพร้อมกับยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
255014 ทั้งยังแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็น
นายกรัฐมนตรี   วัตถุประสงค์ของการท า
รัฐประหารโดย คสช. ครั้งนี้ ก็เพ่ือจะ “ปฏิรูป
ประเทศ” ไปสู่หนทางของความปรองดอง 
ภายใต้ค าขวัญที่ว่า “คืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งใน
ประเทศและต่างชาติ ว่าเป็นการกระท าที่ท าให้
การพัฒนาประชาธิปไตยในไทยเกิดการสะดุด 
 

 

การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 
 
 1. สาระส าคัญของแผน 
  สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 10-18) ดังนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  - เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 

                                                        

14
 หลังจากรัฐประหาร คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยมี นายมีชีย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน จากนั้นจึงมีการร่าง

รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2557-2558 เมื่อร่างเสร็จแล้วจึงมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือรับ/ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถือว่าเป็นรัฐธรรมฉบับที่ 2 ของไทยที่มีระบบการลงประชามติ ผลการลงคะแนนปรากฏว่าประชาชนส่วน
ใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 61.35 ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ ดังนั้น จึงมีลงพระปรมาภิไธยและการประกาศใช้ในวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2560 ในชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” โดยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของไทย 

ภาพ 7.8 ขา่วการท ารัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 น าโดยพล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

 (ที่มา หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557: 1) 
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ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาจนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  - เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  - เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพที่ดีของประชาชน 
  - เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  - เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  - เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  (2) เป้าหมายหลัก ซึ่งได้ก าหนดเป็นภาพรวมของการพัฒนา ดังนี้ 
  -  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  - ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
15 
  - ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
  - ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
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ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ. 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  - มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  - มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเอาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ (แตกแยกย่อยออกมาจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี) ดังนี้  
  - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เนื่องจากทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่
น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ นี้จึงต้องให้ความส าคัญกับการ
วางฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
 - ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  เนื่องจากที่ผ่าน
มาแม้สังคมไทยจะก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมยัง
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ นี้จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน 
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
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ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น 
  - ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาขยายตัวต่ า ทั้งยังประสบปัญหาจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ นี้จึงเน้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการ
พัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขั้นทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน้น “เกษตรกรรมยั่งยืน” และให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น 
  - ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เนื่องจาก
ปัญหาสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จนน ามาสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ นี้จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและ
ระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าชเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
  - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน มีผลต่อความมั่นคง
ของประเทศไทยทั้งเป็นภัยคุกคามจากภายนอก เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย
สากล และภัยคุกคามในประเทศ เช่น ความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จึงเน้นการปกป้องและเชิดชู  
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของชาติ สร้างสมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วม ให้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศมีความร่วมมือ
ทางด้านความม่ันคงกับนานาประเทศ ควบคู่ไปกับการป้องกันภัยคุกคามทางการทหารและภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง 
  - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เนื่องจากระดับระดับการทุจริตและการสร้างธรรมาภิบาลของไทยยังไม่ได้
มาตรฐานสากล ดังนั้น การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพของธุรกิจของ
ประเทศ เพ่ือปรับคะนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ นี้จะมุ่งเน้นเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
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การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ และภูมิภาค 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนา
ด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการ
พ่ึงพาก๊าชธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ 
(น้ าประปา) 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เนื่องจากที่ผ่าน
มา ประเทศไทยอาศัยการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง ท าให้เสียดุลการค้า การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จึงเน้นในเรื่อง
การเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ซึ่งประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ทางการค้าเพ่ือด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก รวมทั้งลดแรง
กดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จึงเน้นในการลดช่วงว่างระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมาก
ขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น “เมืองน่าอยู่” ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  - ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยยึดหลัก “เปิดเสรี” 
และ “เปิดโอกาส” เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับมิตรประเทศ ดังนั้น 
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียบเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้  
 โดยสรุป คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แม้จะมีจุดเน้นที่คล้ายกับ
แผนพัฒนาตั้งแต่ฉบับที่ 8-11 นั่นคือ ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” แต่จุดเปลี่ยนของแผนพัฒนาฯ นี้ จะถูกใช้ให้เป็นกลไก
เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายของการเชื่อมโยงการพัฒนาระดับ
จังหวัด ภาค เมือง และระหว่างประเทศ ทั้งยังมีการค านึงถึงวิธีสกัดกั้นภัยคุกคามจากกระแสสมัยใหม่
และความเป็นระดับโลกมากขึ้น พร้อมกับเน้นบทบาท “การมีส่วนร่วม” ของระดับท้องถิ่นทั้งในด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการความส าคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน 
พร้อมกับการส่งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู้คนและ
สิ่งแวดล้อม 
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 2. ทิศทางการพัฒนาของภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  นอกเหนือจากเนื้อหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้แล้ว ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังสัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนาอ่ืนๆ อีก ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ กรอบและแนวทางการ
พัฒนาที่ก าเนิดขึ้นในช่วงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกภาค
ส่วนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" หรือตามคติพจน์ "ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน" 
โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยง การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีนี้ เป็นไปตามเนื้อหามาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั นคง ประกอบไปด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาธิปไตย การขจัดคอรัปชั่นและสร้างความน่าเชื่อถือในการเมือง 
การรักษาความมั่นคงตามชายแดนและชายฝั่งทะเล การรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ านาจ การรักความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และ
การปรับกลไกการท างานจากแนวดิ่ง (บนลงล่าง) สู่แนวราบ (เท่าเทียมกัน) 
   (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน การสร้างฐานผลิตให้เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SMEs สู่
สากล การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองศูนย์กลางความเจริญ การลงทุนด้านการขนส่ง 
พลังงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและโลก 
   (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบไปด้วย การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาให้เท่าเทียมและทั่วถึง การปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวไทย 
   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
สังคม ประกอบไปด้วย การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมสูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน พรอ้มทั้งพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาอีกด้วย 
   (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที เป็นมิตรกับ
สิ งแวดล้อม ประกอบไปด้วย การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
วางระบบบริหารจัดการ 25 ลุ่มน้ าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันอุทกภัย การพัฒนาและใช้ทรัพยากรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัว
ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการ
คลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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   (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบไปด้วย การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ให้ทันสมัยและเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ และปรับปรุงการ
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 7.9 เป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
(ที่มา ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560: 26) 

 
  2.2 วิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พยายามจะคิดแบบจ าลองของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เพ่ือ
ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ เพ่ือให้รอดพ้นจาก “กับดัก
รายได้ปานกลาง” พร้อมทั้งสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว
และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 
  ตามความหมายของค าว่า “4.0” คือ การเปลี่ยนประเทศให้เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่
ใช้ “นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ซึ่งพัฒนามาจากยุค “1.0” ที่เน้นการผลิตแบบ
เกษตรกรรม จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นยุค “2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น รองเท้า เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ ฯลฯ แล้วจึงพัฒนามาเป็นยุค “3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
เช่น เครื่องยนต์ ก๊าชธรรมชาติ ซึ่งแม้จะท าให้ประเทศขยับสู่ฐานะ “ประเทศก าลังพัฒนา” แต่ก็ไม่มี
การพัฒนาเพิ่มเติมมากกว่านี้มาเป็นเวลานานแล้ว จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทางเศรษฐกิจใหม่ 
  ดังนั้น ลักษณะส าคัญคือ การปรับจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรแบบใหม่ ที่
เน้นใช้การบริหารจัดการเทคโนโลยีเข้าช่วย หรือท าให้เกิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)” 
โดยเกษตรกรจะถูกยกฐานะให้กลายเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งอีกทางหนึ่งสามารถท าได้
ด้วยการยกระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs โดยการเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูง หรือ  “สมาร์ทเอนเทอร์ไพร์ส (Smart 
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Enterprises)” ซึ่งก็ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ และมีข้อแม้ว่า นวัตกรรมที่
เกิดข้ึนใหม่หรือเทคโนโลยีที่น ามาใช้ก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์ด้วย รวมไปถึงพัฒนา
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดใน
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องสมองกล การ
สร้างสรรค์ด้วยอินเตอร์เน็ต ธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (ประเภท “Startup”) เป็นต้น ซึ่ง
วิธีการใช้ “นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ” นี้ นอกจากเชื่อว่าจะยกระดับของเศรษฐกิจ
ประเทศแล้ว ยังจะท าให้ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญของสังคมไทยสามารถด ารงอยู่ได้ต่อไป
ในโลกอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.10 การเกษตรในอนาคตตามแนวคิด 4.0 ในจินตนาการของเดวิส เมลต์ซาร์ (Davis Meltzar) 
(ที่มา James C. Scott, 1998: 272) 

 
  2.3 การสร้างแรงงานที่มีทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงาน เนื่องจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ โดย
แรงงานทักษะต่ าจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะจะถูกแทนที่ด้วยการใช้ระบบหุ่นยนต์
และสมองกล แรงงานเฉพาะด้านจึงเสี่ยงต่อการตกงานในอนาคต ดังนั้น แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับก าลังแรงงานของ
กลุ่มประเทศที่ก าลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งจะน าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 
ประเทศต่างๆ จึงพยายามใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการอ านวยความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะสูงเข้ามาท างานในประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ อาจจะต้องเริ่มต้นที่ 
“สถาบันการศึกษา” โดยเฉพาะการค านึงถึงการพัฒนา “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ให้มี
ทักษะที่หลากหลาย และเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ เหมาะแก่การแข่งขันในตลาดแรงงาน  
  2.4 การลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อ เนื่องจากในช่วง พ.ศ. 2544 – 
2557 คนไทยมีการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส าคัญ 5 โรคเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยกว่าร้อยละ 12 อันได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 12) ซึ่งสาเหตุส าคัญก็มาจากพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพทั้งหวาน มัน เค็ม เครื่องดื่มรสหวาน การบริโภคผักผลไม้ที่ไม่เพียงพอ และขาดการออก
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมก็เป็นสาเหตุส าคัญเช่นกัน ได้แก่ ความ
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ยากจน ที่อยู่อาศัย และสภาพการท างานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ทั้งยังท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนิน
มาตรการต่างๆ ที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคดังกล่าว แต่อัตราการเพ่ิม
ของการเจ็บป่วยโรคเหล่านี้ไม่ได้มีแนวโน้มลดลง สะท้อนให้เห็นว่าความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมที่ต้องการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ กับด้านสาธารณสุข 
  2.5 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ปี  พ.ศ . 2559 -2573 (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยสหประชาชาติ โดยประเทศไทยได้ลงมติรับรองเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2559-2573 ภายใต้ความร่วมมือของสหประชาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2558 โดยต้องบรรลุในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่ง SDGs เป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกที่จะเป็นแรง
กดดันในห่วงโว่การผลิตในอนาคตที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 59)  โดยมีหลักการ 5Ps 
ได้แก่ ประชาชน (People), โลก (Planet), ความมั่งคั่ง (Prosperity), สันติภาพ (Peace) และความ
เป็นหุ้นส่วน (Partnership) โดยประกอบไปด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ได้แก่ 

 (1) ขจัดความยากจน 
 (2) ขจัดความอดอยาก 
 (3)  การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 (4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 (5) ความเท่าเทียมทางเพศ 
 (6) สุขาภิบาลและน้ าสะอาด 
 (7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
 (8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 (9) การพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 
 (10) ลดความเหลื่อมล้ า 
 (11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
 (12) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 
 (13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ 
 (14) ดูแลทรัพยากรทางน้ า 
 (15) ชีวิตบนพื้นดิน 
 (16) การสร้างความสงบ และสถาบันที่เข้มแข็ง 
 (17) ภาคีความร่วมมือเพ่ือผลักดันให้ถึงเป้าหมาย 

    SDGs นับเป็นภูมิทัศน์ใหม่ที่สร้างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเป็นแรงกระตุ้นและตัวเร่งในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และท าให้การด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กรทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐต้องปรับตัวเพ่ือก้าวไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยก็ต้องพัฒนาประเทศโดยน าเอา SDGs มา
เป็นแนวทางด้วย 

ภาพ 7.11 เป้าหมาย 17 ข้อ ของ SDGs 

 (ที่มา OECD, 2017: 4) 
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สถานการณ์การพัฒนาไทยในปัจจุบัน 
  
 จากสถานการณ์การพัฒนาไทยที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการใช้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” เพ่ือเป็น “เข็มทิศ” ในการพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่า จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา
มักจะเน้นไปที่ “ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวัตถุ” เป็นหลัก เช่น การสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน การส่งเสริมอุตสาหกรรม การจ้างงาน รวมไปถึงการเพ่ิมตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่าง GDP 
และ GNP ฯลฯ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เศรษฐกิจ” เป็นมิติส าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องของคน ดังนั้น
จึงไม่แปลกที่ต้องให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม หากแต่ถ้าสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวจนเกิดไป 
อาจจะไม่เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์ได้ 
 แม้จะมีความพยายามพูดถึงการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเนื้อหาของแผนพัฒนาฯ 
ในช่วงหลังๆ เช่น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรมทาง
สังคม รวมถึงการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ แต่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องรอง
เสียทุกครั้งเมื่อเทียบกับด้านเศรษฐกิจ ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงไม่เกิด “ความสมดุล” เท่าที่ควร
เพราะยังไม่มีรูปธรรมที่จริงจังชัดเจน ดังนั้น การพัฒนาสังคมไทยต่อจากนี้ไปจึงต้องมีการค านึงถึง
ปัจจัยทางสังคมในทุกระดับเพ่ือออกแบบการพัฒนาในอนาคตให้รัดกุมและรอบด้านมากท่ีสุด 
  ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาที่ดีจึงควรต้องมีการประเมินสถานการณ์หรือบริบทสังคมในช่วงขณะ
เวลานั้นๆ เพราะสถานการณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นได้ทั้งจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อันจะ
เป็นตัวแปรให้การพัฒนานั้นบรรลุผลได้มากหรือน้อยก็ตาม ซึ่งในกรณีของสังคมไทย สถานการณ์หรือ
บริบทสังคม ณ ปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาที่ควรค านึงถึง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 
 1. การพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศ 
  สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีตมาก ซึ่งการพัฒนา
สังคมไทยที่ดี ก็ควรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์เหล่านี้ด้วย ได้แก่  
  1.1 ความพยายามในการหลุดพ้น “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap)” โดย “รายได้” ในที่นี้ หมายถึง “รายได้ประชาชาติต่อจ านวนประชากร” ซึ่งในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (ประมาณปี พ.ศ. 2519) ประเทศไทยได้เลื่อนฐานะจากประเทศที่มีรายได้ต่ า
เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่หลังจากนั้นอีกกว่า 40 ปี ประเทศไทยยังอยู่ในฐานะประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง ซึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ได้ลงความเห็นว่า ประเทศไทยได้ติด “กับดักรายได้ปาน
กลาง” แล้ว กล่าวคือ ประเทศไทยหยุดชะงักอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเป็นเวลานาน เพราะ
หลงคิดว่าประเทศมีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนา
เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นกว่านี้ ที่ท าอยู่ เป็นเพียงการประคองตามสภาพ ทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทยมีข้อจ ากัด เช่น ขาดแคลนประสิทธิภาพในการผลิตและ
นวัตกรรมที่เพียงพอ ที่จะเร่งให้อัตราการเติบโตของรายได้ให้สุดเหมือนดังเช่นการพัฒนาในอดีต ซึ่งถ้า
หากประเทศไทยยังคงด าเนินนโยบายเศรษฐกิจด้วยการประคองสภาพเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ประเทศไทย
จะต้องอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางไปอีกกว่า 30 ปี ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านได้แซงหน้าไป
แล้ว (ไพลิน วงษ์สินธุวิเศษ และ ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล, 2560: 1) 
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   ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างสมบูรณ์ ประเทศไทย
ควรต้องมีการลงทุนที่มุ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรม การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง และพัฒนา
ประสิทธิภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เริ่มมีความพยายามในส่วนนี้แล้ว จะ
เห็นได้จากเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือการมุ่งสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีทิศทางการพัฒนาที่แน่นอน หากแต่นโยบายเหล่านั้นก็ต้องมีความเข้มข้น
และต่อเนื่องในการปฏิบัติอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนด้วย 
  1.2 การกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยจะพิจารณาจากการที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าจ านวนร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ และถ้าหากมีมากกว่า
ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ จะถือว่าเป็น “สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society)” 
ซึ่งทั่วทั้งโลกก าลังเผชิญกับสภาวะนี้ โดยประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีเพราะสามารถยืดอายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรได้สูงขึ้น ในกรณีของประเทศไทยนั้นเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 (มีจ านวน
ผู้สูงอายุร้อยละ 10) โดยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2561 (มีจ านวนผู้สูงอายุ
ประมาณร้อยละ 16) และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “ขั้นสุดยอด” ในปี พ.ศ. 2568 (คาดการณ์ว่าจะมี
อัตราผู้สูงอายุจ านวนมากกว่า ร้อยละ 20) 
   เมื่อเป็นเช่นนี้ ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมืออย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะการเกิด
สังคมผู้สูงอายุนั้นแปลว่า งบประมาณเพ่ือดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุต้องเพ่ิมตาม ในขณะที่วัยท างานเพ่ือ
เสียภาษีมีจ านวนน้อยลง (กลายเป็นพีรามิดประชากรหัวกลับ) ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการ
ออกแบบนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ถือได้ว่ามีการเตรียมรับภาวะผู้สูงอายุ
ได้ดีประเทศหนึ่งของโลกก็คือ “ญี่ปุ่น” เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก
ขณะนี้ ทั้งยังเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จึงท าให้มีนโยบายที่น่าจะเป็นแบบอย่างแก่

ประเทศเทศไทยมากมาย ตั้งแต่ “นโยบาย
ผู้สูงอายุเชิงรับ” หรือการแก้ไขปัญหาตาม
สภาพ เช่น การจัดทีมแพทย์และอาสาสมัคร
เพ่ือดูแลผู้สู งอายุตามบ้าน การจ่ายเบี้ย
อุดหนุนยังชีพ การเพ่ิมสวัสดิการสุขภาพและ
พยาบาล ฯลฯ และ “นโยบายผู้สูงอายุเชิง
รุก” หรือการท าให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและ
ความหมายต่อสังคมอีกครั้ง เพ่ือลดอคติเชิง
ลบในการมองคนวัยชราภาพ เช่น การขยาย
อายุเกษียณ การจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับ
ช่ ว งวั ย  กา ร พัฒนาศั กยภาพด้ านการ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา รวมถึงการ
จัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ 

ภาพ 7.12 โรงเรยีนผู้สูงอายุต าบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
 (ภาพถ่ายโดย วิทยา ดีแสง, 2561) 
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  1.3 ความผันผวนทางการเมือง ทั้งนี้ เพราะ “การเมือง” เป็นสถาบันการพัฒนาหลัก
อีกสถาบันหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะ “การเมือง” เป็นสถาบันที่บริหารอ านาจในการปกครองประเทศ
เอาไว้ รวมทั้งยังเป็นภาคส่วนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเอาไว้  เปรียบได้กับ “การเมือง” 
เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา ดังนั้น ประเทศจะพัฒนาไปไกลได้ “การเมือง” ต้องมีเสถียรภาพและมี
ความชอบธรรมภายใต้วิถีทางระบอบประชาธิปไตย เหมือนดังประโยคที่ว่า “ไทยจะรุ่งเรือง ก็เพราะ
การเมืองดี”15 และหากการพัฒนาอยู่บนฐานการเมืองที่คลอนแคลน การพัฒนาก็อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผล 
เปรียบได้กับ “ไม้หลักปักข้ีเลน” ทีล่้มลงได้ง่ายกว่า 
 เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของการเมืองไทย จะพบว่าค่อนข้างมีปัญหาอยู่มาก ทั้งในเรื่อง
การบริหารและความชอบธรรมของผู้บริหาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและ
การพัฒนาประเทศ ได้แก่ เกิดปัญหาการแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติโดยผู้มีอ านาจ การ
รัฐประหารหรือการแทรกแซงกลไกประชาธิปไตยโดยคณะทหาร การทุจริตคอรัปชั่นเพื่อเอ้ือประโยชน์
ให้กับพวกพ้อง การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริหารอ านาจและมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร 
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตามมา เช่น การ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมือง การไม่ยอมรับความเห็นต่างหรือการใช้ความรุนแรงเข้าห้ าหั่นผู้เห็นต่าง
จนกลายเป็นการก่อจลาจล ราคาสินค้าเกษตรเกษตรตกต่ า เกิดปัญหาค่าครองชีพที่แพงขึ้น เกิดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม จนน าไปสู่การใช้อ านาจอย่างมิชอบของผู้มีอ านาจที่กระท าต่อคนที่
ไร้อ านาจ ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือให้ “การเมือง” มีความเข้มแข็งมากขึ้น การพัฒนาประเทศจึงควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงกลไกทางการเมืองให้มีคุณภาพ อาจจะเริ่มด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่
ถูกต้องในกระบวนการศึกษา การส่งเสริมวิธีคิดการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมแก่ประชาชน รวมถึงการ
สร้างความปรองดองโดยจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่เน้นก าจัดฝ่ายตรงข้ามหรือการล้มกติกา
บ้านเมือง ฯลฯ 
 
 2. การพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกประเทศ 
  สถานการณ์ภายนอกประเทศเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก หากสถานการณ์เหล่านั้น
เอ้ืออ านวยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาก็ย่อมเป็นผลดี แต่ถ้าหากสถานการณ์เหล่านั้นเป็นภัยคุกคามก็
จ าเป็นต้องสกัดกั้นหรือบรรเทาให้น้อยลงที่สุด ซ่ึงสถานการณ์ภายนอกประเทศที่การพัฒนาไทยควร
ค านึงถึง ได้แก่ 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศระดับโลก (Climate Change) โดยเฉพาะ
อิทธิพลจากสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ซึ่งในช่วง 30 ปีที่
ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียส/10 ปี เนื่องมาจากการเกิดรูโหว่ของชั้นโอโซน
ที่ห่อหุ้มโลก มีผลให้รังสีอันตรายจากนอกโลกเข้ามายังพ้ืนผิวโลกได้มากขึ้น ท าให้เกิดความแปรปรวน 

                                                        

15
 จากเนื้อเพลงประจ ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ท านองมอญดูดาว 
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ของฤดูกาล โดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Niño) และลานีญ่า (La Niña)16 ที่รุนแรงมากขึ้น 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพ่ิมเนื้อที่ของทะเลทราย การเพ่ิม
ระดับของน้ าทะเล เนื่องจากน้ าแข็งขั้วโลกละลาย การระบาดของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น (Alien species) ที่
ท าลายระบบนิเวศพ้ืนถิ่น ภัยพิบัติท่ีบ่อยและรุนแรงมากขึ้น (เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ฯลฯ) ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าเขตร้อนที่ลดลง ฯลฯ แม้จะดู
เป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ปัญหาเหล่านี้กลับกระทบต่อมนุษย์โดยตรง ในฐานะที่มนุษย์ต้องอาศัย
ธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอด เช่น กระทบต่อวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ 
โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงมีผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลงหากต้องได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ฯลฯ 
   สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ก็คือ 
“มนุษย์” นั่นเอง เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์กระทบต่อธรรมชาติทั้งสิ้น 
นับตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือปรนเปรอความต้องการ และการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
จ าพวกสาร CFC (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) และคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการ
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการปล่อยมลพิษลงสู่น้ า ดิน และอากาศ จนท าให้สิ่งแวดล้อมขาดความสมดุล 

ดั งนั้ น  เ พ่ือไม่ ให้มวลมนุษยชาติ
สามารถด ารงเผ่าพันธุ์ได้ต่อไป จึงมี
ความพยายามในการอนุรักษ์และ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ทั้งที่
เป็นองค์กรความร่วมมือภาครัฐระดับ
โลก เช่น พิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ว่าด้วยการลดปริมาณก๊าช
เรือนกระจกในธุรกิจอุตสาหกรรม, 
ค ว า ม ต ก ล ง ป า รี ส  ( Paris 
Agreement)  ว่ า ด้ ว ยการลดการ
ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เป็น
ต้น และองค์กรภาคประชาสังคม เช่น 
กลุ่มกรีนพีช (Greenpeace) เป็นต้น 

ดังนั้น ประเทศไทยเองควรจะต้องพิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมระดับโลกนี้ให้มาก ทั้งยังต้อง
สร้างสรรค์นโยบายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในประเทศอีกด้วย 
  2.2 กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ กระแสโลกาภิวัตน์ คือ กระแสที่ย่นย่อเอาท้องถิ่นแต่ละที่ในโลกมา
เชื่อมโยงเข้าหากันจนกลายเป็นกระแสระดับโลก อันเป็นผลพวงมาจากทุนนิยม (Harvey, 2000: 54) 
                                                        

16
 ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Niño) และลานีญ่า (La Niña) เป็นภาษาสเปน ใช่เรียกรูปแบบอากาศของบริเวณรอบมหาสมุทร

แปซิฟิก โดยปรากฏการณ์ “เอลนีโญ่” จะท าให้เกิดอากาศร้อนและแล้งบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย และเกิด
ฝนตกหนักในอเมริกาใต้ ส่วน “ลานีญ่า” จะตรงกันข้าม คือ ท าให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ออสเตรเลีย และเกิดอากาศร้อนและแล้งในอเมริกาใต้ ซึ่งคาบของการเกิดทั้ง “เอลนีโญ่” และ “ลานีญ่า” จะเกิดขึ้นสลับกัน
ประมาณทุกๆ 5 ปี  

ภาพ 7.13 ปรากฏการณ์เรือนกระจกทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก 

 (ที่มา แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2553: 148) 
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เช่น กระแสเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม แฟชั่น วัฒนธรรม การค้า การลงทุน  ความคิด 
อุดมการณ์ ฯลฯ ซึ่งท าให้ความสัมพันธ์กลายเป็นระดับโลกมากขึ้น เมื่อที่ไหนมีกระแสโลกาภิวัตน์ไปถึง 
ที่นั่นก็จะเกิดเมืองสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะจะเมืองเป็นจุดที่รับเทคโนโลยีที่ไหลเวียนเหล่านั้นเข้าสู่ตัวมัน
เอง นักวิชาการบางส่วนจึงให้ความเห็นว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็นหนทางที่จะท าให้ช่องว่างทางการ
พัฒนาลดลง เพราะท่ีไหนๆ ในโลกนี้ ต่างก็พัฒนาเป็น “เมือง” เหมือนกันหมด 
   แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง โลกาภิวัตน์และการกลายเป็นเมือง เปรียบเสมือน “ดาบสอง
คม” นั่นคือมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และโทษ แม้โลกาภิวัตน์และเมืองจะท าให้ชีวิตมนุษย์เกิดความ
สะดวกสบาย หากแต่อีกด้านหนึ่ง โลกาภิวัตน์และเมืองก็ท าให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กล่าวคือ วัฒนธรรมระดับโลกได้เข้าไปแทนที่วัฒนธรรมท้องถิ่นเสียหมด คนหันไปให้ค่ากับวัตถุจน
ละเลยคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาของตน แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่สามารถต้าน
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสดังกล่าวอย่าง
รู้เท่าทัน ดังตัวอย่างวิสัยทัศน์การพัฒนา “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เป็นความพยายามจะยกระดับภูมิ
ปัญญาไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและเพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ใต้ภายใต้กระแสโลก เช่น น าไปการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือน าไปคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่
เพ่ือใช้เพ่ิมผลผลิตในภาคการเกษตร เป็นต้น 
  2.3 การก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และเครือข่ายการค้า
มนุษย์  โดยการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วทั่ว
โลก ทั้งยังมีรูปแบบและเครือข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มอัล เคดาร์ (Al Qaida), กลุ่มเจ-
มาห์ อิสลามิยา (Jemaah Islamiya: JI) เป็นต้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้พยายามแก้ไขปัญหา

การคุกคามจากการก่อการร้ายสากลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การท าอนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ เพ่ือเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก ในขณะที่
มหาอ านาจอย่าง “สหรัฐอเมริกา” ได้มีการสร้าง
มาตรการที่เข้มงวดมากข้ึน เพราะสหรัฐอเมริกาถือได้ว่า
เป็นเป้าหมายโจมตีของหลายกลุ่มก่อการร้าย ส่งผลให้
การบริหารและการส่ งออกของไทยมากขึ้ น  ใน
ขณะเดียวกันนั้นถึงแม้ไทยจะยังไม่พบเจอเหตุการณ์การ
ก่อการร้ายจากกลุ่มดังกล่าว แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเชิงอุดมการณ์
ทา งศาสนาและลั ทธิ ค วาม เชื่ อต่ า งๆ  ส่ ง ผล ให้
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ต่อไป ในขณะเดียวกันแนวโน้ม
ความหน้าทางวิทยาศาสตร์อาจท าให้ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวท าได้
หลายรูปแบบมากข้ึน ซึ่งจ าเป็นที่ไทยและทั่วทั้งโลกต้อง
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 

ภาพ 7.14 ตึกแฝดเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ 
(World Trade Center) ที่ก าลังลุกไหม้

หลังจากการก่อวินาศกรรมโดยกลุ่มก่อการร้าย
ข้ามชาติ ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 

 (ที่มา แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2553: 196) 
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   ส่วนในเรื่องยาเสพติดและการค้ามนุษย์นั้น ในปี พ.ศ. 2553-2556 ประเทศไทยถูก
จัดอันดับโดยรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP Report) ว่าเป็น
ประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในระดับ “เทียร์ 2 (Tier 2 Watch List)” หรือ “ระดับเฝ้า
ระวัง” หรือประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าไม่ครบถ้วน และถูกลดเรื่อยๆ มาอยู่ใน “เทียร์ 3 
(Tier 3)” หรือ ประเทศที่ไม่มีการปฏิบัติและไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ซึ่งเป็น
ระดับต่ าสุดในปี พ.ศ. 2557-2558 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2559: 28) ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ การค้ามนุษย์และยาเสพติดข้ามชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การค้าแรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ในภาคประมง การค้า
ประเวณีในสตรีและเด็กที่อายุต่ ากว่ากฎหมายก าหนด เป็นต้น ประกอบกับความไม่เอาจริงเอาจังของ
ภาครัฐต่อปัญหานี้ ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือทั้งในภาพลักษณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย 
โดยเฉพาะการเรียกเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ และหากประเทศไทยยังนิ่งนอนใจเรื่องนี้ ปัญหายา
เสพติดและการค้ามนุษย์อาจจะระบาดจนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยในวงกว้างก็เป็นได้ 
 
 

บททบทวนเกี่ยวกับ “การพัฒนา” ในไทย เพื่อการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาใน
อนาคต 
  
 ดังจะเห็นแล้วว่า ตลอดช่วงประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยนั้น ผลที่ตามจากการ
พัฒนามีทั้งที่เป็นผลด้าน “ประโยชน์” และ “ความล้มเหลว” แม้กระทั่งในช่วงที่มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ท าให้ไทยมีทิศทางและระบบที่ชัดเจนมากก็ตาม หากแต่ก็มิได้ประกันว่า
การพัฒนาจะสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว้ในแผนอย่างสมบูรณ์ เพราะในกระบวนการปฏิบัติจริงมักจะมีตัว
แปรจากปัจจัยอ่ืนที่ทั้งคาดคิดและไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น จึงควรต้องเข้าใจเบื้องต้นไว้ว่า “ไม่มีการ
พัฒนาไหนที่จะสมบูรณ์แบบได้” จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการทบทวนถึงสถานะและทิศทางการพัฒนาอยู่
ตลอด เพื่ออุดช่องโหว่หรือปัญหาของการพัฒนาไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ กระบวนการพัฒนาจึงด าเนินอยู่
อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน 
 เมื่อพิจารณาสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน จะพบว่า “การพัฒนาสังคมไทย” ได้เดินทางมาถึง
จุดที่ต้องทบทวนถึง “ความสมดุล” ของทุกด้าน ทั้งนี้เพราะประวัติศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะในยุคเริ่มเกิดแนวคิดการพัฒนา ได้เน้นแค่การมองเศรษฐกิจและวัตถุเป็นที่ตั้ง จนละเลยมิติ
อ่ืนๆ ที่สามารถกระท าควบคู่กันได้ และท่ีส าคัญในแง่ของการด าเนินการ ยังต้องลดการผูกขาดอ านาจ
ไว้ที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว โดยการกระจายอ านาจให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ได้ด าเนินการร่วมด้วย นั่นแปลว่า เรา
ได้เรียนรู้แล้วว่า “การพัฒนากระแสหลักไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูปส าหรับสังคมไทย” การพัฒนาไทยใน
ปัจจุบันจึง ได้ เดินทางมาถึงจุดที่ต้องคิดค้นในเรื่อง “การพัฒนาทางเลือก (Alternative 
Development)” ซึ่งเป็นการตั้งค าถามกบัการพัฒนากระแสหลักที่มีอยู่เดิมว่า ท าอย่างไรการพัฒนา
ไทยในอนาคตจะไม่ใช่การพัฒนาเชิงเดี่ยว? ท าอย่างไรการพัฒนาไทยในอนาคตจะสอดคล้องกับความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม? ท าอย่างไรเพ่ือจะให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 
“ประชาชน” อย่างแท้จริง? รวมไปถึงท าอย่างไรการพัฒนาไทยจะท าให้ชีวิตมนุษย์ยั่งยืน? 
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 ด้วยเหตุนี้ แนวทางการพัฒนาสังคมไทย “ที่ควรจะเป็น” ในอนาคต(อันใกล้) จึงควร
พิจารณาถึงทิศทางที่มุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” ดังต่อไปนี้ 
 
 1. การพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 จากแต่เดิมการพัฒนาจะถูกคิดและสั่งการจากรัฐมาก่อน รัฐเป็นผู้ผูกขาดฝ่ายเดียว ซึ่งแม้จะ
เกิดความรวดเร็ว แต่ก็ท าให้โครงการการพัฒนาหลายอย่างกระทบต่อชีวิตของประชาชน โดยที่
ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองหรือต่อต้านเลย การพัฒนาแบบ “บนลงล่าง” เหมือนแต่เดิมจึงเป็นการ
พัฒนาที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประชาชน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ทั้งยั งมองว่า
ประชาชนต้องเป็นตั้งรับหรือ “ผู้ถูกกระท า” เท่ากับเป็นการมองข้ามศักยภาพและความสามารถของ
ประชาชนไปเสียสนิท 
 ในยุคที่ประชาชนมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ท าให้
เกิดแนวคิดใหม่ในทางการพัฒนา โดยความพยายามท าให้ประชาชนกลายเป็น “ผู้กระท าการ” บ้าง 
ด้วยวิธีคิดแบบ “ล่างขึ้นบน” โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศ “การมีส่วนร่วม” ของภาคประชาชน 
ทั้งนี้เพราะ “การส่วนร่วม” นอกจากเป็นการก าจัดปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาแบบเดิม เช่น การ
กระจุกตัวของอ านาจ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การกีดกัน/การต่อต้าน ความไม่เท่าเทียมทางการ
พัฒนา ฯลฯ ยังเป็นการสร้างจิตส านึกความเป็น “เจ้าของ” การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับประชาชนอีกด้วย 
เพราะเม่ือประชาชนได้มีโอกาสคิด แสดงความเห็น และลงมือกระท า ประชาชนจะสามารถสร้างสรรค์
การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ ทั้งยังเป็นหนทางหนึ่งสู่ที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพราะเกิดการควบคุมโดยภาคประชาชน และยังกระตุ้นกระบวนการประชาธิปไตยในระดับ
ฐานรากของสังคมอีกด้วย  
 
 2. การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ในขณะที่การพัฒนาโดยมนุษย์  พยายามจะสร้างระยะห่างระหว่าง  “คน” กับ 
“สิ่งแวดล้อม” โดยความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติมนุษย์ โดยเฉพาะกระบวนการอุตสาหกรรม 
แต่ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์กลับลืมไปว่า ชีวิตของตนถูกก าหนดโดย “ธรรมชาติ” เช่นกัน ตัวอย่างเช่น 
มนุษย์ต้องการอาหาร ต้องการน้ า ต้องการอากาศบริสุทธิ์หายใจ ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ืออยู่อาศัย 
ฯลฯ ความร่อยหรอและเสื่อมโทรมของธรรมชาติได้หวนกลับมาท าร้ายมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุ
นี้ การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจ าเป็นต้องท าให้ทั้ง “คน” และ “สิ่งแวดล้อม” มีความสมดุล
ระหว่างกัน อย่างไหนอย่างหนึ่งต้องไม่ถูกท าลายไปก่อนกัน 
 หลักการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาที่ให้ความสนใจกับระบบนิเวศ 
(Eco-development) (Sachs, 1974:9 อ้างใน Dickson, 1997:1921) จึงเป็นแนวทางที่ออกมา
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพูดถึง “คน” และ “สิ่งแวดล้อม” ในฐานะศูนย์กลาง
ของการพัฒนาที่ผสานกันไป วิธีการ คือ มีการกระจายทรัพยากรให้กับคนในสังคมอย่างเป็นธรรม 
ในขณะที่ต้องสงวนทรัพยากรบางส่วนไว้ใช้ในอนาคตด้วย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในรุ่นลูกหลาน อีกทั้ง
ยังต้องเปิดโอกาสให้ “องค์ความรู้ของท้องถิ่น” และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรด้วย กล่าวคือ ต้องไม่เบียดขับองค์ความรู้ในแบบฉบับ “ชาวบ้าน” ว่าเป็นสิ่งที่เหลวไหล 
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หรือเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าองค์ความรู้ของรัฐ แต่ต้องมองใหม่ว่าองค์ความรู้เหล่านั้นก็สามารถใช้
ประโยชน์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น “พิธีบวชป่า” ที่แฝงไว้ด้วยนัยของการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า เป็นต้น 
 
 3. การพัฒนาที่ไม่ท าลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 เนื่องจากที่ผ่านมา การพัฒนากระแสหลักแบบมุ่งสู่ความทันสมัยมีแนวโน้มท าให้วัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของไทยสูญสลายไปหมด กลายเป็นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
แบบสมัยนิยม ทั้งยังเกิดการเปรียบเทียบในเชิงอคติกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ หรือในอีกลักษณะ
หนึ่งก็คือ การพัฒนาที่เน้นให้คนเห็นความส าคัญกับด้านวัตถุจนเกินไป จนท าให้คนไปลดคุณค่าในด้าน
วัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การน าเศียรพระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเคารพบูชามาวางขายให้คนน าไปประดับใน
สถานที่ที่ไม่สมควรอย่างห้องน้ าหรือสถานเริงรมย์ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและล้าหลังทาง
วัฒนธรรม เป็นเหตุให้คุณค่าดั้งเดิมในทางจิตใจของวัฒนธรรมถูกแทนที่ด้วยคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
เสียหมด กลายเป็น “การท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า” 
 ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมไทยในอนาคตที่ดี จึงควรเปิดพ้ืนที่ให้กับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  ท า
ได้โดยการลดการใช้แนวทางการพัฒนาส าเร็จรูปหรือ “พิมพ์เขียว” แล้วเปิดโอกาสให้คนในแต่ละ
ท้องถิ่นได้สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาที่ เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “Ethno-
development” หรือ “การพัฒนาที่เคารพความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์” (Hettne, 
1990: 189) เพ่ือให้เกิดการยอมรับและกระตุ้นความคิดเรื่องความเท่าเทียมให้ เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็
ตาม แม้เราจะเลี่ยงภัยจากโลกสมัยใหม่ที่จะท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสูญสลายไม่ได้ แต่เราสามารถปรับ
เอาด้านที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ เช่น การเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือการใช้เทคโนโยลีสมัยใหม่เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ภูมิปัญญาของชุมชน เป็นต้น 
  
 4. การพัฒนาที่มีการปรับประยุกต์ข้อได้เปรียบจากโลกาภิวัตน์ ความทันสมัย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ทั้งนี้ เพราะแม้เราจะตระหนักว่าทั้งโลกาภิวัตน์และความทันสมัยจะมีผลเสียอยู่ ไม่น้อย แต่
ทั่วโลกก็ไม่สามารถทัดทานกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้  ทางเดียวที่จะอยู่รอดภายใต้กระแส
ดังกล่าวได้ คือปรับใช้อย่างรู้เท่าทัน ต้องไม่ปฏิเสธหรือยกย่องเพียงด้านหนึ่งด้านเดียว รวมไปถึงเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อกัน เราไม่สามารถจะอยู่โดย
ไม่ข้องแวะกับประเทศอ่ืนใดได้ เพราะมิเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนและไม่เกิดการพัฒนาใดๆ 
เลย เราจึงจ าเป็นต้อง “รู้เขารู้เรา” ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่การรู้เพียงผิวเผิน แต่ต้องท าความเข้าใจไป
พร้อมๆ กันด้วย ตัวอย่างเช่น แม้เราจะเรียนผ่านประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักมาว่า ไทยกับพม่ามี
ความขัดแย้งมาตั้งแต่อดีต แต่เราก็ไม่ควรน ามาเป็นอคติเพ่ือเข้าใจพม่าหรือ “เมียนมา” ในปัจจุบัน 
เพราะมันคนละบริบทกัน หรือเรียนรู้ไว้ว่าสิ่งใดควรพูดหรือไม่ควรเมื่ออยู่ต่อหน้าเพ่ือนต่างชาติ เพราะ
ในบางครั้งเราถูกขัดเกลามาให้มองต่างประเทศด้วยภาพลักษณ์เชิงลบอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งถ้าเรายังไม่
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ปรับเปลี่ยนความคิดเชิงอคติเหล่านี้ ก็จะเป็นการยากในการสร้างสัมพันธไมตรีรวมไปถึงอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งตามมาได้ 
 ดังนั้น ทิศทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต จึงสามารถสรุปได้
เป็นแนวทางดังแผนภาพต่อไปนี้ 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.15 แนวทางการพัฒนาที่พึงปรารถนาจากหลักการความสมดุลระหวา่งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(ดัดแปลงจาก Triple Bottom line ของ Elkington, 1994 อ้างใน พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, 2555: 2) 
   
 แม้จะดูเป็นการยากที่การพัฒนาสังคมไทยในอนาคตจ าเป็นต้องค านึงถึงทุกด้านอย่าง 
“สมดุล” แต่ถ้าท าได้นั้นย่อมเป็นผลดีกับทุกฝ่าย และต้องตระหนักไว้ อีกประการหนึ่ งว่า 
กระบวนการพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ท าวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะส าเร็จพรุ่งนี้ และยิ่งไม่เริ่มท า ก็
จะยิ่งไม่เห็นผล ข้อบกพร่องที่ควรจะแก้นั้นไม่มีทางทราบตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ในมุมมองด้านการ
พัฒนานั้น กระบวนการทบทวนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับการพัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งนอกเหนือจาก
การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ตนเองแล้ว การรู้ “ประวัติศาสตร์” นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะถอดบทเรียน
และก าหนดทิศทางท่ีจะเดินต่อไปได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะประโยชน์ของ “ประวัติศาสตร์” ก็คือ “เรียนรู้
อดีต เพื อเข้าใจปัจจุบัน และน่าไปออกแบบอนาคต” นั่นเอง 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาที่
พึงปรารถนา 
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สรุป 
  
 ช่วงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 -12 เป็นช่วงที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ กระแสทุนและ
ตลาดระดับโลกอย่าง “กระแสโลกาภิวัตน์” ที่เข้มข้น ประชาคมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง 
“อาเซียน” ตลอดจนถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รุมเร้า ท าให้ต้องปรับเนื้อหาและ
ด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้มีความสอดคล้องตามไม่มากก็น้อย ซึ่งนับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งทั้งใน
ระดับผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาไทยจ าเป็นต้องด าเนินต่อไปในอนาคต แต่การจะท าให้การพัฒนา
ด าเนินไปด้วยดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการทบทวน “ประวัติศาสตร์” หรือเอาบทเรียนความผิดพลาดใน
อดีตมาพิจารณาประกอบ สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงไว้ สิ่งใดที่บกพร่องก็ต้องปรับปรุง เพราะการพัฒนา
ไทยในอนาคตจ าเป็นต้องท าให้เกิดความสมดุลของเสาหลักต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งแนวทางป้องกัน ปฏิบัติ และแก้ไข ทั้งนี้ แนวคิด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ก็ยังนับว่ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาไทยปัจจุบัน เพราะเชื่อว่า
ยังเป็นแนวทาง “การพัฒนาทางเลือก” ที่จะน าสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 
 

ค าถามท้ายบท 
  
1. จงอธิบายว่า “ประชาคมอาเซียน (ASEAN)” และ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” มี

ความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร? 
2. “ประชาอาเซียน” มีความเกี่ยวข้องและความแตกต่างกับ “สหภาพยุโรป (European Union: 

EU)” อย่างไร? จงอธิบายรายละเอียด? 
3. การพัฒนาในประเทศไทยเตรียมความพร้อมต่อการรวมกลุ่มใน “ประชาคมอาเซียน” อย่างไรบ้าง? 

จงอธิบาย? 
4. จงยกตัวอย่าง “วิธีคิดที่เป็นปัญหา” ของคนไทยบางกลุ่ม ที่ยังเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคต่อการอยู่

ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก? 
5. ในความคิดเห็นของนักศึกษา การที่ไทยมีการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น การสร้างสะพาน

มิตรภาพ การสร้างถนนสายระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เป็นผลดีอย่างไรบ้างกับประเทศไทย? จงอธิบายมาให้ละเอียด 

6. ในความคิดเห็นของนักศึกษา นักศึกษาเข้าใจลักษณะของวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 
4.0)” ว่าอย่างไร? และพอจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะท าให้สังคมไทยพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์
ดังกล่าว? 

7. ให้นักศึกษาอธิบายวิเคราะห์ว่า “สถานการณ์การพัฒนาไทย” ต่อไปนี้ สร้างข้อท้าทายต่อการ
พัฒนาในอนาคตอย่างไรบ้าง? 

  7.1) ปัญหาภาวะโลกร้อยและปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 
  7.2) การกลายเป็นสังคมผู้สูงอาย ุ
  7.3) กับดักรายได้ปานกลาง 
8. แนวทางการพัฒนาของไทย “ที่พึงปรารถนา” ในอนาคตควรมีลักษณะเป็นเช่นไร? จงอธิบาย

รายละเอียด? 
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“23 ปี สะพานไทย-ลาว เชื่อมเศรษฐกิจเออีซี”. (2560, 7-10 พฤษภาคม). ฐานเศรษฐกิจ. หน้า 1-2 
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ภาคผนวก ก 

รายนามนายกรัฐมนตรไีทยตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน (พ.ศ. 2475-2561) 
 

ล าดับ รายช่ือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สาเหตุที่ออก 

1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา  
(ก้อน หุตะสิงห์) 

3 สมัย 

 

 

 

 

 

28 มิ.ย. 2475-10 ธ.ค. 2475 

10 ธ.ค. 2475- 1 เม.ย. 2476 

1 เม.ย. 2476- 21 มิ.ย. 2476 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
รัฐประหารเงียบ 

รัฐประหาร 

2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 
(พจน์ พหลโยธิน) 

5 สมัย 

 

 

 

 

 

21 มิ.ย. 2476-16 ธ.ค. 2476 

16 ธ.ค. 2476-22 ก.ย. 2477 

22 ก.ย. 2477-9 ส.ค. 2480 

9 ส.ค. 2480-21 ธ.ค. 2480 

21 ธ.ค. 2480-16 ก.ย. 2481 

ยุบสภา 
ลาออก 

ลาออก 

ลาออก 

ยุบสภา 

3 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

(พันเอกหลวงพิบูลสงคราม) 
8 สมัย 

16 ธ.ค. 2481-7 มี.ค. 2485 

7 มี.ค. 2485-1 ส.ค. 2487 

8 เม.ย. 2491-25 มิ.ย. 2492 

25 มิ.ย. 2492-29 พ.ย. 2494 

29 พ.ย. 2494-6 ธ.ค. 2494 

6 ธ.ค. 2494-23 มี.ค. 2495 

24 มี.ค. 2495-21 มี.ค. 2500 

21 มี.ค. 2500-16 ก.ย. 2500 

ลาออก 

ลาออก 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
รัฐประหารเงียบ 

ลาออก 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
ลาออก 

รัฐประหาร 

4 นายควง อภัยวงศ์  
4 สมัย 

 

 

 

 

 

1 ส.ค. 2487-31 ส.ค. 2488 

31 ม.ค. 2489-24 มี.ค. 2489 

9 พ.ย. 2490-21 ก.พ. 2491 

21 ก.พ. 2491-8 เม.ย. 2491 

ลาออก 

ลาออก 

ลาออก 

ลาออก 
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ล าดับ รายช่ือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สาเหตุที่ออก 

5 นายทวี บุญยเกต 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

31 ส.ค. 2488-17 ก.ย. 2488 ลาออก 

6 ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช 

4 สมัย 

 

 

 

 

 

17 ก.ย. 2488-31 ม.ค. 2489 

15 ก.พ. 2518-14 มี.ค. 2518 

 20 เม.ย.2519-25 ก.ย.2519 

25 ก.ย.2519-6 ต.ค. 2519 

ยุบสภา 
ไม่ได้ไว้วางใจ 

ลาออก 

รัฐประหาร 

7 นายปรีดี พนมยงค์ 
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) 3 สมัย 

 

 

 

 

 
 

24 มี.ค. 2489-7 มิ.ย. 2489 

7 มิ.ย. 2489-11 มิ.ย. 2489 

11 มิ.ย. 2489-23 ส.ค. 2489 

ลาออก 

ลาออก 

ลาออก 

8 พลเรือตรีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
2 สมัย 

 

 

 

 

 

23 ส.ค. 2489-30 พ.ค. 2490 

30 พ.ค. 2490-8 พ.ย. 2490 

ลาออก 

รัฐประหาร 

9 นายพจน์ สารสิน 

1 สมัย 

 

 

 

 

21 ก.ย. 2500- 1 ม.ค. 2501 ลาออก 
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ล าดับ รายช่ือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สาเหตุที่ออก 

10 จอมพลถนอม กิตติขจร 

4 สมัย 

 

 

 

 

 

20 ต.ค. 2501-9 ก.พ. 2502 

9 ธ.ค. 2506-7 มี.ค. 2512 

7 มี.ค. 2512-17 พ.ย. 2514 

18 ธ.ค. 2515-14 ต.ค. 2516 

รัฐประหาร 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
รัฐประหารตนเอง 
ประชาชนปฏิวัติ 

11 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
1 สมัย 

 

 

 

 

 

9 ก.พ. 2502-8 ธ.ค. 2506 ถึงแก่อสัญกรรม 

12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
2 สมัย 

 

 

 

 

 

14 ต.ค. 2516-22 พ.ค. 2517 

27 พ.ค.2517-15 ก.พ. 2518 

ลาออก 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 

13 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

14 มี.ค.2518-20 เม.ย. 2519 ยุบสภา 

14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

8 ต.ค. 2519-20 ต.ค. 2520 รัฐประหาร 
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ล าดับ รายช่ือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สาเหตุที่ออก 

15 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
2 สมัย 

 

 

 

 

 

11 พ.ย. 2520-12 พ.ค. 2522 

12 พ.ค. 2522-3 มี.ค. 2523 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
ลาออก 

16 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
3 สมัย 

 

 

 

 

 

3 มี.ค. 2523-30 เม.ย. 2526 

30 เม.ย. 2526-5 ส.ค. 2529 

5 ส.ค. 2529-4 ส.ค. 2531 

ยุบสภา 
ยุบสภา 
ยุบสภา 

 

17 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

2 สมัย 

 

 

 

 

 

4 ส.ค. 2531-9 ธ.ค. 2533 

9 ธ.ค. 2533-23 ก.พ. 2534 

ลาออก 

รัฐประหาร 

18 นายอานันท์ ปันยารชุน 

2 สมัย 

 

 

 

 

 

2 มี.ค. 2534-7 เม.ย. 2535 

10 มิ.ย. 2535-23 ก.ย. 2535 

ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
ยุบสภา 

19 พลเอกสุจินดา คราประยูร 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

7 เม.ย. 2535-24 พ.ค. 2535 พฤษภาทมิฬ 
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ล าดับ รายช่ือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สาเหตุที่ออก 

20 นายชวน หลีกภัย 

2 สมัย 

 

 

 

 

 

23 ก.ย. 2535-13 ก.ค. 2538 

9 พ.ย. 2540-9 ก.พ. 2544 

ยุบสภา 
ยุบสภา 

21 นายบรรหาร ศิลปะอาชา 
1 สมัย 

 

 

 

 

 

13 ก.ค. 2538-25 พ.ย. 2539 ยุบสภา 

22 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

25 พ.ย. 2539-9 พ.ย. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจ 

23 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

2 สมัย 

 

 

 

 

 

9 ก.พ. 2544-11 มี.ค. 2548 

11 มี.ค. 2548-19 ก.ย. 2549 

สภาครบวาระ 

รัฐประหาร 

24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
1 สมัย 

 

 

 

 

 

1 ต.ค. 2549-29 ม.ค. 2551 ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
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ล าดับ รายช่ือ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สาเหตุที่ออก 

25 นายสมัคร สุนทรเวช 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

29 ม.ค. 2551-9 ก.ย. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจาณาให้พ้นจาก

ต าแหน่ง 

26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
1 สมัย 

 

 

 

 

 

18 ก.ย. 2551-2 ธ.ค. 2551 เพิกถอนสิทธิ์
เลือกตั้ง 

27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

17 ธ.ค. 2551-5 ส.ค. 2554 ยุบสภา 

28 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

1 สมัย 

 

 

 

 

 

5 ส.ค. 2554-7 พ.ค. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจาณาให้พ้นจาก

ต าแหน่งและ
รัฐประหาร 

29 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

 

 

 

 

24 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน - 
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ภาคผนวก ข 

สรุปเนื้อหาประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
(อ้างอิงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ (บก.), 2544 หน้า 181-182) 

 

รัฐนิยมฉบับที่ 1  ใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติว่า “ไทย” และให้ใช้ชื่อประเทศใน
ภาษาอังกฤษว่า “Thailand” ส่วนชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่า 
“Thai” ประกาศเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 

รัฐนิยมฉบับที่ 2  เรื่องการป้องกันภัยที่จะเกิดกับชาติ โดยรัฐบาลเห็นว่าคนไทยต้องร่วม
ป้องกันอันตรายหรือความเสื่อมโทรมของชาติ โดยไม่เปิดเผยสิ่งซึ่งอาจะเป็น
ผลเสียหายแก่ชาติให้ชนต่างชาติ ไม่ท าตนเป็นตัวแทนหรือปากเสียงของ
ต่างชาติ ไม่แอบอ้างซื้อขายที่ดินแทนชนต่างชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม พ.ศ. 2482 

รัฐนิยมฉบับที่ 3  เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย โดยรัฐบาลเห็นว่าการเรียกชาวไทยบางส่วนไม่
ต้องตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของผู้ถูกเรียก การชื่อตามภาค หรือพวก 
เช่น ไทยเหนือ ไทยอิสาน ไทยใต้ หรือไทยอิสลาม เป็นการไม่สมควร ให้เลิก
เรียกแบบนั้นและใช้ค าว่า “ไทย” แก่ชาวไทยทั้งมวลโดยไม่แบ่งแยก 
ประกาศเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2482 

รัฐนิยมฉบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยเมื่อ
เห็นธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจ ากองยุวชนทหาร หรือได้ยิน
เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ให้แสดงความเคารพตามระเบียบ
เครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม ประกาศเม่ือวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2482 

รัฐนิยมฉบับที่ 5 เรื่อง ให้ชาวไทยพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีก าเนิดหรือท าขึ้นใน
ประเทศไทย ประกาศเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 

รัฐนิยมฉบับที่ 6 เรื่อง ท านองและเนื้อร้องเพลงชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2482 ให้ใช้ท านองของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) ตามแบบที่มีอยู่ ณ 
กรมศิลปากร ส่วนเนื้อร้องให้ใช้บทเพลงของกองทัพบก คือ  

  “ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทย
ทุกส่วน อยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทล้วนหมายสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่
ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี 
เถลิงประเทศไทยทวีมีชัยชโย” 

รัฐนิยมฉบับที่ 7 เรื่อง ชักชวนให้คนไทยร่วมกันสร้างชาติ คนที่มีก าลังกายดีต้องประกอบ
อาชีพเป็นหลักแหล่ง ผู้ไม่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานนับว่าเป็นผู้ไม่ช่วย
ชาติ และไม่ควรได้รับความนับถือของชาวไทยทั่วไปประกาศเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม พ.ศ. 2482 (สมัยนั้นเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี ถ้านับอย่าง
ปัจจุบันก็จะเป็น พ.ศ. 2483) 
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รัฐนิยมฉบับที่ 8 เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี สืบเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก 
“สยาม” มาเป็น “ไทย” จึงต้องแก้ไขบทเพลงมิให้มีค าว่า “สยาม” และตัด
ทอนข้อความท าทองให้กะทัดรัดยิ่งขึ้น แก้ไขแล้วร้องใหม่ดังนี้ “ข้าวรพุทธ
เจ้า เอามโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล บรมกษัตริย์ไทย ขอบันดาล ธ 
ประสงค์ใด จงสิทธิดั่ง หวังวรหฤทัย ดุจถวายไชย ชโย” 

รัฐนิยมฉบับที่ 9 เรื่อง ภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี ให้ชนชาติไทยรู้สึกเป็น
เกียรติยศในการพูดหรือใช้ภาษาไทยให้ศึกษาให้รู้หนังสือไทยอย่างน้อยต้อง
อ่านออกเขียนได้ ไม่เอาส าเนียงตามท้องถิ่นหรือสถานที่ก าเนิดมาเป็นเครื่อง
แสดงความแตกแยกกัน ทุกคนต้องถือว่าตนเป็นไทยและต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ประกาศเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 

รัฐนิยมฉบับที่ 10 เรื่อง การแต่งกายของประชาชนชาวไทย ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่ใช่นุ่ง
แต่กางเกงชั้นใน หรือไม่สวมเสื้อ หรือนุ่งผ้าลอยชาย ให้สวมหมวกเมื่อต้อง
ออกไปในที่สาธารณะ ประกาศเม่ือวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2484 

รัฐนิยมฉบับที่ 11 เรื่อง กิจประจ าวันของคนไทย ให้คนไทยพึงแบ่งเวลาวันหนึ่งเป็น 3 ส่วน 
คือ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติกิจส่วนตัว และพักผ่อนหลับนอน บริโภคอาหารตรง
เวลา ไม่เกิน 4 มื้อ นอนประมาณ 6-8 ชั่วโมง ออกก าลังกายอย่างน้อยวัน
ละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาว่างกลางคืนท างานทั่คั่งค้างให้ส าเร็จ หรือสนทนากับ
คนในครอบครัว หาความรู้โดยการฟังข่าวจากวิทยุ อ่านหนังสือ หรืออ่ืนๆ 
ประกาศเม่ือวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2484 

รัฐนิยมฉบับที่ 12 เรื่อง การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ ให้ช่วยเหลือ 
คุม้ครองเด็ก คนชรา คนทุพพลภาพในการสัญจรไปมาหรือในการหลบหลีก
อันตราย ประกาศเม่ือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2485 
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ภาคผนวก ค 

การด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีโดยแยกตามช่วงเวลาการใช ้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12  

(พ.ศ. 2504-2561) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2504-2509) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2510-2514) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2515-2519) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2520-2524) 
 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(9 ก.พ. 2502-8 ธ.ค. 2506) 

2505 

ปี (พ.ศ.) 

2510 

2515 

2520 

จอมพลถนอม กิตติขจร  
(สมัยท่ี 2-4) 

(9 ธ.ค. 2506-7 มี.ค. 2512 

7 มี.ค. 2512-17 พ.ย. 2514 

18 ธ.ค. 2515-14 ต.ค. 2516) 

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ (สมัยท่ี 1-2) 
(14 ต.ค. 2516-22 พ.ค. 2517 

27 พ.ค. 2517-15 ก.พ. 2518) 

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (สมัยท่ี 2) 
(15 ก.พ. 2518-14 มี.ค. 2518) 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
(14 มี.ค. 2518-20 เม.ย. 2519) 

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (สมัยท่ี 3-4) 
(20 เม.ย. 2519-25 ก.ย. 2519 

25 ก.ย. 2519-6 ต.ค. 2519) 
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

(8 ต.ค. 2519-20 ต.ค. 2520) 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (สมัย 1-2) 

(11 พ.ย. 2520-12 พ.ค. 2522 

12 พ.ค. 2522-3 มี.ค. 2523) 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (สมัยที ่1) 
(3 มี.ค. 2523-4 ส.ค. 2531) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 

(พ.ศ. 2525-2529) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 

(พ.ศ. 2530-2534) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 7 

(พ.ศ. 2535-2539) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544) 
 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
(สมัย 1-3) 

(3 มี.ค. 2523-30 เม.ย. 2526 

30 เม.ย. 2526-5 ส.ค. 2529 

5 ส.ค. 2529-4 ส.ค. 2531) 

2525 

ปี (พ.ศ.) 

2530 

2535 

2540 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  
(สมัย 1-2) 

(4 ส.ค. 2531-9 ธ.ค. 2533 

9 ธ.ค. 2533-23 ก.พ. 2534) 

นายอานันท์ ปันยารชนุ (สมัย 1) 
(2 มี.ค. 2534-7 เม.ย. 2535) 

พลเอกสุจนิดา คราประยูร 
(7 เม.ย. 2535-24 พ.ค. 2535) 

นายอานันท์ ปันยารชนุ (สมัย 2) 
(10 มิ.ย. 2535-23 ก.ย. 2535) 

นายชวน หลีกภัย (สมัย 1) 
(23 ก.ย. 2535-13 ก.ย. 2538) 

นายบรรหาร ศิลปอาชา  
(13 ก.ค. 2538-25 พ.ย. 2539) 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

(25 พ.ย. 2539-9 พ.ย. 2540) 

นายชวน หลีกภัย (สมัย 2) 
(9 พ.ย. 2540-9 ก.พ. 2544) 

พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร (สมัย 1) 
(9 ก.พ. 2544-19 ก.ย. 2548) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
 

พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 

(สมัย 1-2) 
(9 ก.พ. 2544-11 มี.ค. 2548 

11 มี.ค. 2548-19 ก.ย. 2549) 

2545 

ปี (พ.ศ.) 

2550
ช0

2555 

2560 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์

 (1 ต.ค. 2549-29 ม.ค. 2551) 

นายสมัคร สุนทรเวช 

 (29 ม.ค. 2551-9 ก.ย. 2551) 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
 (18 ก.ย. 2551-2 ธ.ค. 2551) 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

 (17 ธ.ค. 2551-5 ส.ค. 2554) 

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

 (5 ส.ค. 2554-7 พ.ค. 2557) 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 (24 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน) 
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