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บทท่ี 3 
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เก่ียวของกับการพัฒนา  

 
 การพัฒนาเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งอันพึงปรารถนาของทุกประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศกลุมที่ กําลังพัฒนาหรือกลุมประเทศที่สาม องคประกอบของการพัฒนามิใชให
ความสําคัญทางดานมิติใดมิติหน่ึงหากแตใหความสําคัญในทุกๆ ดานอยางเทาเทียมกันเพราะการ
พัฒนาเปนมิติแหงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของบริบทพ้ืนฐานทางดานสังคมของประเทศ  
ในปจจุบันหลายๆ ประเทศไดตระหนักถึงคุณคาแหงการพัฒนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสราง
ของสถาบันตางๆ โครงสรางการบริหาร รวมทั้งขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต อัตลักษณแหงชุมชน  
แมวาการพัฒนาจะเปนเร่ืองเฉพาะของแตละชาติ  ในทางกลับกันสถานการณสังคมโลกมีความ
เปลี่ยนแปลงและเจริญไปมาก  ทุกคนตองตระหนักที่จะชวยกันพัฒนาชวยหรือเก้ือกูลกันเพื่อ
ความเจริญของสังคมโลกตอไป 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนามีผูเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติมากมาย
ซึ่งมีทั้งสวนที่สัมพันธกันและขัดแยงกัน แตอยางไรก็ตามแนวคิดตางๆ นี้จะนําเสนอใหเห็นถึง       
คุณคามิติแหงการพัฒนา 
 

3.1  ทฤษฎีวาดวยขั้นตอนของความเจริญทางเศรษฐกิจ 
 ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ เปนจุดมุงหมายเดียวกันของการพัฒนาในทุกๆ 
ประเทศและถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่ง แตมิใชองคประกอบเดียวเพราะนอกจากน้ี
ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ ทั้งในดานทัศนคติ  ความเชื่อ  รวมทั้งกระบวนการทางดานสังคม 
 ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่  1950  และตนทศวรรษที่ 1960  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเปนทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตรใหความสนใจและมีฐานคิดเชื่อวา การพัฒนาประเทศทั้งหมด
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนลําดับขั้นตอน  กลาวคือ มีขั้นของการออมทรัพย  
ขั้นการลงทุนและขั้นของการชวยเหลือจากตางประเทศ ฉะน้ันในความหมายของนัก
เศรษฐศาสตรตามฐานคิดแนวน้ีจึงหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของระบบ
เศรษฐกิจสวนรวม  เพ่ือบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้น ฉะนั้นการพัฒนาประเทศในบาง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ดวยพัฒนาทั้งหลาย  จําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานเงินทุน
เพ่ือการพัฒนา  ฐานคิดของทฤษฎีนี้มาจากการใชแผนมารแชล  (Marshall  Plan)  ของ
สหรัฐอเมริกา         ที่ใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆ ทางยุโรป  ในการบูรณะประเทศ

EF 324 43 



                                                                                                                                                                                                                EF 324 44 

 3.1.1 วิธีวิทยาข้ันตอนเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Rostow (Rostow’s  
Stages of Growth) 
   W.W. Rostow นักเศรษฐศาสตรไดเขียนไวในหนังสือ ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามลําดับขั้นวา  การเปล่ียนแปลงความเปลี่ยนแปลงจากความดอยพัฒนาไปสูความ
พัฒนาของแตละประเทศมีลําดับขั้นตอนโดยสามารถแบงออกไดเปน  5 ขั้นตอน  คือ   
   1. ขั้นลําดับด้ังเดิม  (The  traditional  society)  
   2. ขั้นกอนที่ระบบเศรษฐกิจจะทะยานขึ้น  (The  precondition for take off) 
   3. ขั้นทะยานขึ้น  (The  take  off) 
   4. ขั้นผลักดันไปสูความเจริญเติบโตแบบเต็มที่  (The  drive  to  maturity) 
   5. ขั้นที่มีการบริโภคขนาดใหญ  (The  age  of  high  mass  consumption)  
   ตามแนวคิดของ Rostow นี้มีปญหาวาระยะเวลาแตละขั้นตอนความยาวนาน
แคไหนและแตละขั้นตอนมักมีความเหลื่อมซอนกันทําใหการแบงเขตแตละขั้นตอนทําไดไม
ชัดเจน  และอาจมีการผลักดันใหขามขันตอนกันได 
   ในประเทศกําลังพัฒนา  ระบบเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ียากที่จะแยก
ขั้นตอนตามที่ Rostow เสนอไวเพราะมีปรากฎการณหลายขั้นตอนรวมอยูดวยกัน เชนบางสวน
ของระบบเศรษฐกิจอาจเปนแบบสังคมโบราณ ในขณะที่สวนอ่ืนมีลักษณะกอนการทะยานขึ้น
และในสวนอ่ืนๆ อาจจะไดทะยานขึ้นเรียบรอยแลว  ตัวอยางในเมืองใหญ ๆ ที่มีความ
เจริญกาวหนามากกวาชนบท  ดังน้ันในระยะเวลาหนึ่ง ๆ สภาวะการณของทั้ง 5  ขั้นตอนของ  
Rostow  อาจเกิดขึ้นพรอมๆ กันในแตละสวนของระบบเศรษฐกิจก็ได  โดยที่แตขั้นตอนมิไดสูญ
สิ้นไปกอนที่จะเกิดขั้นตอนใหมๆ ขึ้น  สภาพของระบบเศรษฐกิจบางสวนยังลาหลังอยู  ในขณะ
ที่สวนอ่ืนๆ เจริญกาวหนาทันสมัย  มีชองวางแตกตางกันมากก็ได 
   นอกจากน้ีทฤษฎีนี้ยังกลาววา  เง่ือนไขสําคัญของความสามารถในการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ  คืออัตราการพัฒนาอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรม  
2 – 3 ประเภท  ซึ่งอุตสาหกรรมสําคัญน้ันจะเปนอะไรก็ได ขึ้นอยูแตสภาพบริบทของแตละ
ประเทศ เม่ืออุตสาหกรรมหนึ่งเจริญก็ทําใหอุตสาหกรรมอ่ืนที่เก่ียวของเจริญไปดวย  และการที่
เศรษฐกิจแตละขั้นตางกันน้ันขึ้นอยูกับปจจัย  3 ประการ คือ 
   1. ขนาดของรายได 
   2. ประเภทของอุปสงค 
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   3. การตัดสินใจเรื่องนโยบาย 
   ทั้งน้ีในสังคมแบบด้ังเดิมน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจยังอยูในสภาพที่ไมมีการ
ปรับปรุงนัก เพราะฉะนั้นจึงมีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและมีสภาพสังคมที่ไมเปดโอกาสใหมีการ
ปรับปรุงได เม่ือประเทศเจริญขึ้นสูสภาวะกอนที่ระบบเศรษฐกิจจะทะยานขึ้น ประเทศตองปรับปรุง
บางสวนของระบบเศรษฐกิจ  โดยวิธีดังนี้ คือ 
   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
   2. สงสินคนออกใหทันการ 
   3. มีการลงทุนดานการคมนาคมการขนสง  การพัฒนาพลังงาน 
   สวนในขั้นทะยานขึ้นนั้น จะเห็นความสําเร็จขึ้นไดในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
บางสวนและเมื่อมาถึงขั้นผลักดันจะมีการใชเทคโนโลยีทันสมัยมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางจริงจังและไดผลมาแลว  สําหรับในขั้นสุดทายน้ันสังคมจะมีทางเลือก  3 ทาง คือ 
   1. การพัฒนา / สรางความม่ันคงทางสังคม 
   2. การขยายอํานาจออกไป 
   3. การเพ่ิมปริมาณสินคาอุปโภคนานาชนิดเพ่ือให 
   อยางไรก็ตามกลยุทธในการพัฒนาดังที่ทฤษฎีการเติบโตลําดับขั้นไดเสนอไว  
ไมจําเปนตองใชไดผลเสมอไป เหตุผลสําคัญก็คือมิใชการออมทรัพยและการลงทุนไมไดเปน  
เง่ือนไขที่จะเปนตองการพัฒนา แตเปนเพราะวามันไมไดเปนเง่ือนไขที่เพียงพอตางหากการท่ี 
แผนการมารเชลประสบผลสําเร็จในยุโรปเน่ืองจากประเทศเหลาน้ันไดรับความชวยเหลืออัน
เหมาะสมกับสภาวะการณตาง ๆ ที่จําเปนและประเทศในยุโรปก็มีโครงสรางสถาบัน  ตลอดจน  
ทัศนคติของประชาชนเอ้ืออํานวยและเหมาะสมอยูแลว เชน ตลาดสินคาและตลาดเงินที่ดี           
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงกําลังแรงงานที่ไดรับการศึกษาและฝกฝนเปนอยางดี  แรง  
จูงใจที่จะประสบความสําเร็จและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  แตประเทศโลกที่สามยังขาด
แคลนสิ่งเหลาน้ีเปนอยางมาก ฉะน้ันทั้ง ๆ ที่มีการวางแผนตามโครงการไวแลวไดดีเลิศเพียงใด
ก็ไมอาจนําไปสูความสําเร็จได  เนื่องจากขาดปจจัยเสริม เชน ความสามารถในการบริหาร  
แรงงานมีฝมือ  เปนตน 
   นอกจากน้ี  ทฤษฎีการเติบโตลําดับขั้น  ยังไมไดคํานึงถึงพลังอํานาจ
ภายนอกประเทศในโลกที่สามโดยเฉพาะระบบการคา การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อันสลับ     ซับซอนยิ่งในยุคปจจุบัน ฉะน้ัน จึงไมสามารถกลาวอาวไดวาการพัฒนาประเทศเปน
เพียงการ  “กําจัดอุปสรรคบางอยาง”  แลวเพ่ิม  “สิ่งที่ขาดหายไป”   เขาไปก็พอแลว   เชนที่นัก
เศรษฐศาสตรในทศวรรษที่  1950  และทศวรรษที่  1960  หลายคนกลาวอางในการนี้ประเทศ
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 3.1.2 วิธีวิทยาตัวแบบการเจริญเติบโตของแฮรรอด โดมาร (The Harrod – 
Domar Growth Model)  
   ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญของการออมและการสะสมทุน ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่
สําคัญอันจะสงผลตอผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ียังจะผลักดันใหระบบ
เศรษฐกิจเจริญเติบโตตอไป การสะสมทุนที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมากหรือ
นอยขึ้นกับการออมทั้งหมดของประเทศ 
   ตัวแบบการเจริญเติบโตของ  Harrod – Domar  นั้น อธิบายวา  อัตราการ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น ถูกกําหนดโดยการออมของประเทศและอัตราสวน
ของทุนตอผลผลิต ระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวสูงไดจะตองอาศัยการออมและการลงทุนใน
ประเทศที่สูง  ในทางตรงขามประเทศตางๆ ตองพยายามใหอัตราสวนของทุน  (Capital)  ตอ
ผลผลิตลดลง ซึ่งสามารถสรุปไดวาเศรษฐกิจของประเทศชาติจะเจริญไดนั้นมาจากการออมของ
ประชาชนภายในชาติ  รวมทั้งการลดการบริโภคในสินคาที่ไมจําเปนลงไป 
   ขอบกพรองของทฤษฎีที่วาดวยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   1. ขอบเขตของปจจัยเพ่ือการพัฒนาแคบเกินไป  กลาวคือ  มีการเนนเฉพาะ
เรื่องการออมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของปจจัยทุน โดยไมคํานึงความสําคัญของ
ปจจัยแรงงาน ซึ่งมีอยูเหลือเฟอในประเทศดอยพัฒนาจนทําใหอัตราคาจางแรงงานต่ําซ่ึงตาง
จากปจจัยทุน 
   2. อัตราการออมและการลงทุนสูงๆ อยางเดียวไมพอที่จะเรงรัดการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ 
   3. ขาดการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงดานวิชาการ  เทคโนโลยี 
   4. ในประเทศดอยพัฒนา  ระดับการออม  อาจไมทําใหเกิดระดับการลงทุนใน
ดานที่กอใหเกิดผลผลิตสูงตามไปดวยเพราะวาสภาพตางๆ ยังไมเอ้ืออํานวยพอที่จะกระตุนให
เกิดการลงทุนในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดใหญ ไมวาจะเปนดานการตลาด  การ
ขนสง  การคมนาคม 
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   5. ประชาชนในประเทศขาดการตระหนักในการออม 
   6. ประชาชนนิยมบริโภคสินคาที่มาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศ
ที่พัฒนาแลว 
   จากทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่กลาวมา เม่ือพิจารณาถึงความ
สอดคลองในการพัฒนาประเทศของกลุมที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนามีสวนที่เหมือนกัน ดังนี้  
(Remenyi,  J., 1984 : 14 – 17  อางใน  เก้ือ  วงศบุญสิน,  2538 : 36 – 37) 
   1. การเพ่ิมระดับความเชี่ยวชาญและการแบงงานกันทํา ผูมีสวนรวมในการ
ผลิตทุกระดับจะมีความเชี่ยวชาญในงานของตนมากขึ้น และการแบงงานกันทําเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ นี่เปนส่ิงที่เกิดในกระบวนการผลิต  ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นไปพรอมๆ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ  เม่ือมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้นยอมทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น อยางไรก็ตามสิ่ง
นี้มักสัมพันธกับอัตราที่เพ่ิมขึ้นของการผลิตที่อาศัยทุนเปนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจจึงกอใหเกิด 
อุปสงคตอการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการลงทุนใหมากกวาการบริโภคที่เปนอยู สําหรับในประเทศ
โลกที่สามหลาย ๆ ประเทศนั้นควรเนนเรื่องการลงทุนมนุษยโดยท่ีทรัพยากรตางๆ ซึ่งใชไปจะ
ทําใหประชาชนไดรับสารอาหารมากขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น  ทั้งน้ีความลาหลังของสังคมยอมเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  ถาไมมีการลงทุนดังกลาว 
   2. การแพรกระจายของเศรษฐกิจเงินตรา  และการเสื่อมความนิยมในเร่ือง
การคาแบบแลกของกัน  จะเกิดขึ้นถามีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกัน  การมีความ
ตองการเพ่ิมขึ้นในการแลกเปลี่ยนหรือการคาระหวางบุคคลที่อยูในขันตอนการผลิตตางๆ กัน 
ยอมกระตุนใหเศรษฐกิจเงินตราเจริญเติบโตขึ้น    ซึ่งเงินตรานั้นถือเปนส่ือของการแลกเปลี่ยนที่
ดีกวาการแลกเปลี่ยนของ  ทั้งในแงของความยืดหยุน   ความคงทนถาวร  สามารถแบงสวนได  
ขนถายได  และเปนหนี้ได 
   3. การเปดโอกาสใหปริมาณของทางเลือกที่มีประสิทธิภาพขยายวงออกไป
มากขึ้นทั้งแกผูบริโภคและผูผลิต สิ่งนี้สะทอนใหเห็นไดทั้งจากการนําเอาโภคภัณฑใหมๆ เขามา
ใช เชน สินคาประเภทเคร่ืองไฟ  ประเภทพลาสติก  อาหารแบบใหมๆ รวมทั้งสินคาสาธารณะ 
เชน การศึกษา โครงการสุขภาพและอนามัย และในดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ 
รวมทั้งการมีสถาบันใหมๆ ที่มีความกาวหนาทางเทคนิค  เปดโอกาสใหมีบรรษัทธุรกิจเพ่ิมขึ้น  
มีกลุมธนาคารตางๆ เพ่ิมขึ้น  มีครัวเรือนเพ่ิมขึ้น  มีคนเพ่ิมขึ้น  เปนตน 
   4. การเปลี่ยนบทบาทของรัฐบาล 
   5. การใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นแกการสงสินคาและบริการออกนอกประเทศ  
การนําเขาสินคาจากตางประเทศ ทั้งน้ีรวมทั้งในแงของการไหลเวียนของเงินตรา เชน การกูยืม
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   6. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางในการกระจายการจางงาน และสถานที่
ของการทํางาน  เชน  ใหแรงงานหันเหจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม  เปนตน 
 นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจกอใหเกิดสภาวะผลตามมาอีกหลายประการ เชน 
รูปแบบของที่อยูอาศัยของประชากร   อัตราการเกิด – อัตราการตาย  ภาวะเจริญพันธุ  การ
เพ่ิมของประชากร  การกอสรางระบบสาธารณูปโภค  เปนตน  สิ่งเหลาน้ีมาจากการพัฒนา
รากฐานทางเศรษฐกิจ  แตไมจําเปนที่จะตองมีรูปแบบที่เหมือนกัน  แตโดยภาพรวมการ
เปลี่ยนแปลงในหกประการขางตน  เปนปจจัยหลักตอการพัฒนาเศรษฐกิจเสมอ 
 

3.2  แนวคิดตามทฤษฎีภาวะทันสมัย  (Conceptualized Frame on 
      Modernization Theory) 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ดวยสาเหตุที่ประเทศแถบยุโรปตะวันตกแพสงคราม  จึง
ตองมีความจําเปนในการบูรณะประเทศ  ซึ่งการพื้นฟูประเทศน้ันตองมีการบูรณะประเทศในทุก
ดาน ของชีวิตมนุษย  ทฤษฎีนี้อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก  (Neo-Classic Theory)   
และทฤษฎีสังคมศาสตรของอเมริกันมาประยุกตเปนกรอบการวิเคราะหปญหา  ซึ่งจุดเนนของ
แนวคิดทฤษฎีนี้ คือ การที่จะพัฒนาประเทศใหทันสมัยน้ันตองมีการดําเนินไปในทั้งดาน
เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  การเมือง ความรูสึกนึกคิด  และความรูของคนในสังคมจะขาดดาน
ใดดานหนึ่งไมได  เพราะแตละดานมีความสัมพันธกันตลอดจนสงผลซ่ึงกันและกัน  ดังจะเห็นได
จากแผนภูมิขางลาง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจ 

ความรูสึกนึกคิด 

การเมือง 

สังคมวัฒนธรรม 

ความรูของคนในสังคม 

การพัฒนาประเทศ 

 
แผนภูมิที่ 2   การพัฒนาประเทศใหสูสภาวะทันสมัย 

 
 อยางไรก็ตามการพัฒนาประเทศของทั้งสองกลุมประเทศน้ัน ยอมที่จะมีทิศทางกลยุทธ 
(strategies)  ที่แตกตางกันไป  เพราะแตละประเทศมีอัตลักษณทางดานบริบทสังคมแตกตางกัน  
แตโดยภาพรวมแลว  การพัฒนาประเทศใหทันสมัยมีลักษณะดังนี้ 
 3.2.1  การพัฒนาประเทศใหทันสมัยทางดานเศรษฐกิจ 
   ในแงของเศรษฐศาสตร การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาเปน
ประเทศอุตสาหกรรมน้ัน มีความหมายเดียวกับการทําประเทศใหทันสมัย  ซึ่งจะตองขึ้นอยูกับ
การเพ่ิมพูนผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน  (GDP = Gross National Product)  การพัฒนาสังคม
เมืองและกระจายความเจริญไปสูชนบท ซึ่งตองมีการลงทุนใหมๆ อยางหนักทั้งในดาน
สาธารณูปโภค  เชน  โครงการเงินผันของประเทศไทยในสมัย ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมช  เปน
นายกรัฐมนตรี เปนตน  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการผลิตโดยตรง เชน การเพ่ิมเขตอุตสาหกรรม  
(Industrial Zone)  โรงงาน หรือแมแตในภาคการเศรษฐกิจแบบด้ังเดิม  ซึ่งไดแกภาคเกษตรกรรม 
และหัตถกรรม  ตองมีการลงทุนใหมๆ สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกร เชน           
ประเทศไทยมีนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑหน่ึงตําบล  (One  Tumbol,  One  Product)   ในสมัย
ของ  พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี  กลาวตามความเปนจริงเม่ือมีการทุมไป
ที่ภาคเศรษฐกิจสมัยใหมมากกวา  ผลที่ตามมา  คือ  ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม

EF 324 49 



                                                                                                                                                                                                                EF 324 50 

   อยางไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไมจํากัดเพียงอยางเดียวหรือสอง
อยาง  หากแตมีความสลับซับซอนมากขึ้น  ระดับของความชํานาญสูงขึ้น  สัดสวนของทุนตอ
แรงงานเพิ่มขึ้น  มีการขยายตัวทางการคาและตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งทํา
ใหสามารถดึงทรัพยากรทั้งคนและส่ิงของจากแหลงตาง ๆ มาใชไดอยางกวางขวาง  เกิดเปน
เครือขายของระบบเศรษฐกิจที่มีความเหนียวแนน การเกษตรลดความสําคัญลงเม่ือเทียบกับ
การคาอุตสาหกรรม  และบริการอ่ืน ๆ   ซึ่งแนวคิดน้ีเชื่อวา  เปนวิธีที่ทําใหความเปนอยูทาง
เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจลดลง 
   ถึงแมวาทฤษฎีภาวะทันสมัยที่ มีผลตอการกําหนดศักยภาพทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งมีผลตอกระบวนการพัฒนาประเทศเปนอันดับแรก  ฉะนั้นการสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้งการไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign Aids) จึง
เปนกุญแจสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใหทันสมัยดวย 
   อน่ึงดูเหมือนวา แนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยจะมีลักษณะเปนพลวัต (dynamic)   
ในแงเศรษฐกิจก็ตาม แตโดยองครวมแลวการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนอีกดวย คือ  
ความรูสึกนึกคิดทางสติปญญา  ทางการเมือง  และทางสังคม  ตลอดจนอัจฉริยะภาพดาน
ความรูความสามารถของผูนําทางการเมือง (รัฐบาล) ในการที่จะนําทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูมา
ใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3.2.2 การพัฒนาประเทศใหทันสมัยทางดานสติปญญา    
   การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมจะทําไดตองผานการพัฒนา
และการใชวิทยาศาสตรสมัยใหมแลว ฉะนั้นการพัฒนาในแงของสติปญญาและความรูสึกนึกคิด
ของคน ตามแนวทฤษฎีภาวะทันสมัยน้ันมีความสําคัญมาก โดยมองวาในสังคมลาหลังน้ัน เด็ก
จะทําตามผูใหญเพียงอยางเดียว  มีโอกาสเรียนรูและเผชิญกับปญหาในสังคมหรือทองถิ่นที่คน
ตองประสบตอไปในอนาคต  ตามแบบที่ผูใหญสอนไว ไมมีโอกาสคนคิดวิธีหรือส่ิงใหม หรือเปน
ตัวของตัวเอง ในสังคมสมัยใหมนั้นปญหาพ้ืนฐานของมนุษยและความสัมพันธตอกันไมได
เปลี่ยนไป หากแตคนในสังคมตองเผชิญในสภาพที่ตางกันออกไป ความแตกตางที่สําคัญ คือ ใน
สังคมคนสมัยใหมมีเสถียรภาพทางดานบรรทัดฐาน (Norms)  และรูปแบบของการดําเนินชีวิต  
(Pattern of Life)  เปลี่ยนไปในยุคของโลกาภิวัฒนอาริยะทุกคนทุกวัยจะมีความคิดที่กวางไกล  
ดวยเหตุผลที่มีการนําความรูเชิงวิทยาศาสตรเชิงสมัยใหมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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   ฉะน้ันการพัฒนาใหเกิดความรูทางดานสติปญญาตอการพัฒนาเพื่อกอใหเกิด
ภาวะทันสมัย  ความรูดังกลาวควรมีลักษณะดังนี้ 
   1. ความรูตางๆ ตองผานกระบวนการพินิจพิเคราะหอยางแทจริง 
   2. มีการทดลองเพ่ือประเมินความถูกตองของคําอธิบายตางๆ  
   3. ใชกฎธรรมชาติที่สามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผล 
   4. วิธีการหาความรูตองมีวิธีการเฉพาะ 
   5. วิธีวิทยา (Methodological strategies)  ตองทําเปนพ้ืนฐานในการ
แสวงหาหรือสรางขอความรูใหม  (New  Categories of knowledge)   
 
 3.2.3 การพัฒนาประเทศใหทันสมัยทางสังคม 
   ในยุคโลกาภิวัตนอาริยะ  คานิยม  (Values)  ของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปมาก
ตางก็พยายามสรางความคาดหวังในลักษณะที่ยอมรับได  ลักษณะของคนในสังคมใหมจะตองมี     
บุคลิกภาพ ซึ่งสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมได (Mobile 
personality)  สวนในดานสังคมนั้น  นักคิดตามทฤษฎีภาวะทันสมัยมองวาการเปลี่ยนแปลง
อยางลึกซ้ึงในทางสังคมตองดําเนินรวมไปกับและมีสวนสนับสนุนตอแงความคิดความรูทางดาน
การเมืองและเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมือง มียายถิ่นจากเขต
ชนบทสูเมือง  พรอมดวยการเปลี่ยนแปลงอาชีพตามสภาพความเปนอยูในเมือง ทําใหลักษณะ
โครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนไป  นอกจากนี้แนวโนมตางๆ ที่เก่ียวกับระดับรายได  การศึกษา  
และโอกาสทางสังคมเพ่ือมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  ตลอดจนจะสามารถทําใหสมาชิกใน
สังคมสามารถที่จะแสดงบทบาทของตนเองใหเหมาะสมที่สุด 
   อยางไรก็ตามการพัฒนาประเทศใหทันสมัยทางดานสังคม สามารถดําเนินการ
ไดดังนี้ 
   1. ปรับปรุงระบบการศึกษาในดานการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
พ้ืนฐาน 
   2. รัฐบาลจัดระบบสวัสดิการทางสังคม (Social Welfare) ใหทั่วถึงทุกภูมิภาค
ของประเทศ 
   3. รัฐบาลกระตุนใหประชาชนมีความตระหนักตอการพัฒนา 
   4. รัฐบาลเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสรางอัตลักษณของ           
ชุมชนเอง 
   5. ลดการพ่ึงพาจากตางประเทศ  โดยการสรางฐานพลังการพัฒนาแนวใหม 



                                                                                                                                                                                                                EF 324 52 

   6. สรางภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ภายในชาติ 
   ทั้งการสรางความทันสมัยทางดานสังคมจะตองมีทิศทางหรือกลยุทธตางๆ ที่
สอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคมดวย จึงจะทําใหประชาชนในชาติไมเกิด
สภาวะที่เรียกวาการช็อคทางวัฒนธรรม (Cultural shock) ได 
 
 3.2.4 การพัฒนาประเทศใหทันสมัยทางดานการเมือง 
   Samuel P. Huntington  ไดเสนอตัวแปรสําคัญ 3 ประการ  ที่เก่ียวเนื่องกับ 
Political  Modernization คือ 
   1. ความเปนเหตุผลของอํานาจหนาที่  (Rationalization of Authority)   ซึ่ง
หมายถึงการที่อํานาจทางการเมืองแบบด้ังเดิมซ่ึงมีฐานอยูที่ประเพณี ศาสนา ครอบครัว  หรือ
เชื้อชาติใดๆ ถูกแทนที่โดยอํานาจทางการเมืองใหมที่ตั้งอยูบนฐานของความมีเหตุมีผล เปน
อํานาจทางการเมืองแหงชาติ  ความคิดของคนเปลี่ยนไปจากการมองวารัฐบาลเปนผลผลิตของ
พระเจามาเปนผลผลิตของคนเราเอง  คนเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใดๆ นอกจากนี้
รัฐบาลแหงชาติจะตองมีอํานาจและมีอธิปไตยเหนืออํานาจในระดับทองถิ่น 
   2. ความแตกต าง ซับซ อนของโครงสร า งและหน าที่ ทางการ เมื อง  
(Differentiation of Political  Structure)  และมีความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น สวนองคกรทาง
กฎหมาย  องคกรทหาร องคกรบริหารและองคกรทางวิทยาศาสตร จะแยกตัวเปนอิสสระไม
อยางกับการเมือง แตจะสรางหนวยงานยอยๆ มารับหนาที่ตางๆ  ออกไปอีก  นอกจากน้ีการเขา
สูตําแหนงใดๆ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑเรื่องของความสัมฤทธิ์ผลไมใชเนื่องจากเปนพวก
พองหรือสนิทสนมกันเปนการสวนตัว 
   3. การเขามีสวนรวมทางการเมือง  หมายถึงการที่กลุมทางสังคมตางๆ พา
กันเขามีสวนรวมในการเมืองทั่วทั้งสังคม  การที่มีการเขามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นนั้นอาจจะเปน
ผลใหรัฐบาลจําตองเขาควบคุมประชาชนมากขึ้นหรืออาจจะทําใหประชาชนเขาควบคุมรัฐบาลได
อยางมีประสิทธิภาพขึ้นก็ได ในสังคมที่ทันสมัยนั้นราษฎรจะเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง
เปน  สวนใหญ  (Huntington,  S.P.,  1971 : 34 – 35) 
   การมีสวนรวมทางสังคมหรือของประชาชนจะเปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่งใน
การพัฒนาความทันสมัยทางการเมือง ทั้งน้ีรูปแบบของการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของ     
ประชาชนของแตละสังคมสามารถทําได  ดังนี้ 
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   1. การเขามีสวนรวมทางการเมืองอยางเปนอิสระ (Autonomous Political  
Participation)  หมายถึงลักษณะที่ราษฎรเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบใด ๆ ดวย
ความพึงพอใจสวนตัว เปนไปโดยความสมัครใจหรือไดพินิจพิเคราะหใชวิจารณญาณของตนเอง      
มองเห็นประโยชนของการเขามีสวนรวมและมองเห็นวาตนเองสามารถที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดอยางแทจริง 
   2. การเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยถูกปลุกระดม (Mobilized Political 
Participation) หมายถึงลักษณะของการเขามีสวนรวมทางการเมืองของราษฎรที่เปนไปโดยที่
ไมไดเกิดจากเจตจํานงของตนเอง แตเกิดจากผูอ่ืนปลุกระดมใหเขาเขารวมในการกระทํา
กิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ โดยการขูเข็ญ บังคับ ชักจูงหรือใชอิทธิพลทางวัตถุ เปนตน 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหเปนไปตามที่ผูปลุกระดมตองการ  (สิทธิพันธ  พุทธหุน,  2543 : 81) 
 นอกจากน้ีในสังคมที่มีความขัดแยง  มีปญหาเรื่องเช้ือชาติ  มีการชวงชิงอํานาจทาง
การเมืองระหวางกลุมตาง ๆ ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะอยูในรูปของการเมือง  และจะกอใหเกิดการ
ปลุกระดมอันจะนําไปสูการเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นได  สวนปญหาอ่ืน 
ๆ ที่สังคมประสบ  เชน  เร่ืองของการแจกแจงสวัสดิการ  ปญหาเงินเฟอ  สินคาราคาแพง สิ่ง
เหลาน้ีอาจนํามาซ่ึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบใด ๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาวิธีการของ
รัฐบาลมีประสิทธิผลและเปดโอกาสใหราษฎรไดเขามีสวนรวมมากนอยเพียงไรเมื่อเทียบกับวิธี
อ่ืนๆ  
 

3.3  ทฤษฎีพึ่งพา  (Dependency  Theory) 
 ทฤษฎีนี้เกิดจากปญหาความดอยพัฒนาท่ีเร้ือรังในกลุมประเทศละตินอเมริกา  โดย
เปนการศึกษาถึงปญหารากเหงาของความดอยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบขายที่
ครอบคลุมถึงการพัฒนาแบบพ่ึงพา (Self–dependency) ชาตินิยม (Nationalism) โครงสราง
นิยม  (Structuralism) และพัฒนานิยม (Developmentalism) แนวคิดน้ีเปนแนวคิดที่ตอตาน 
ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งนักพัฒนาของประเทศดอยพัฒนาและประเทศที่มีความเจริญ
แลวตางก็พยายามหาความหลุดพนจากสภาพความดอยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสรางความ 
สัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมืองระหวางประเทศที่พัฒนาและประเทศที่ดอยพัฒนา การปรับปรุง
ความสัมพันธทางการผลิตเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคม
ใหมจะเห็นไดวาแนวทางการศึกษาของทฤษฎีพ่ึงพา  มีดังนี้ 
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 แนวทางศึกษาตามแนวทฤษฎีพึ่งพา 
 3.3.1 แนวทางศึกษาแบบมารซีสต  (Maxist) 
   แนวทางศึกษาแบบนี้เปนการศึกษาถึงรากเหงาของปญหาความดอยพัฒนาน้ี
เปนผลมาจากกระบวนการทางประวัติศาสตรที่มีลักษณะเปนพลวัตมากกวาเปนผลมาจาก
ปญหาภายในประเทศ  การผลิตสินคาแบบเกษตรกรรมเปนผลใหเกิดระบบนายทุน – นายหนา  
จะเห็นไดวาความดอยพัฒนา (Underdevelopment)  ไมใชภาวะเริ่มตนของกระบวนการพัฒนา
ประเทศที่ทุกสังคมตองประสบ  ประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศไมเคยตกอยูในสภาวะที่ดอย
พัฒนา  แตอาจอยูในสภาวะที่ไมพัฒนา (Undeveloped) มากอน นอกจากน้ีความดอยพัฒนา
สวนมาก    เปนผลมาจากความเปนระบบทุนนิยมโลกของประเทศพัฒนามิใชเปนผลสะทอน
จากลักษณะ   บกพรองทางโครงสรางเศรษฐกิจสังคม  หรือแมแตการเมืองภายในประเทศดอย
พัฒนาเอง  ซึ่งระบบทุนนิยมนั้นมีมุมมอง คือ ประเทศแมหรือประเทศศูนยรวมและประเทศ
บริวาร (peripheral countries) ความสัมพันธของประเทศทั้งสองน้ีจะมีความสัมพันธทั้งทางบวก
และทางลบ กลาวคือ ในลักษณะที่ประเทศบริวารตองคอยพ่ึงพาประเทศศูนยอยูตลอดเวลา  ถูก
ประเทศศูนย (Core) เอารัดเอาเปรียบ  มีการดูดซึมสวนเกินทางเศรษฐกิจจากประเทศบริวารเพ่ือ
ไปพัฒนาประเทศของตน  และสามารถกําหนดวิถีชีวิตความเปนไปตางๆ ในประเทศบริวาร  จน
ทําใหประเทศบริวารไมอาจมีแนวทางพัฒนาประเทศไดอยางเปนอิสระ  และลักษณะ
ความสัมพันธดังกลาวถูกกําหนดใหดํารงตอไป  ดวยเจตนาของประเทศศูนยตามโครงสรางของ
ระบบทุนนิยมโลก  ซึ่งเปนสาเหตุของความดอยพัฒนาเรื้อรังในประเทศบริวาร 
   แตอยางไรก็ตาม ถือวา การพัฒนาของประเทศบริวารนั้นตางไปจากของ
ประเทศศูนย โดยท่ีสถานะทางโครงสรางในการที่ตนตองเปนประเทศบริวารเปนตัวทําให
พัฒนาการของประเทศมีขีดจํากัด ประเทศศูนยจะอยูรอดไดตองมีประเทศบริวาร แตประเทศ
บริวารไมอาจพัฒนาเปนทุนนิยมเต็มรูปแบบประเทศศูนยได ตราบใดที่ยังอยูในระบบศูนยบริวาร
ของระบบทุนนิยมโลกอยู ในขณะที่ประเทศศูนยมีองคประกอบทางสังคมที่เอ้ือตอการพัฒนาทุน
นิยมเต็มรูป  ซึ่งไดแกความเปนอิสระเปนตัวของตัวเองมาก  มีโครงสรางที่เอ้ือตอการเรงการ
ผลิตระบบทุนนิยมโลกบังคับใหประเทศบริวารไมสามารถประสบซึ่งลักษณะเชนน้ันได 
   สําหรับมาตรการในการแกปญหาตามแนวทางศึกษานี้  การปฏิบัติแบบสังคม
นิยมและการตัดความสัมพันธเชิงพ่ึงพาที่เคยมีมาตอประเทศศูนยเทาน้ัน  ที่จะทําใหประเทศ
เหลาน้ีหลุดพนจากความดอยพัฒนา 
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 3.3.2 แนวทางศึกษาแบบทุนนิยม  (Capitalism)  
   แนวทางศึกษาในแบบน้ี ยังคงเห็นดวยที่วาประเทศดอยพัฒนาถูกประเทศท่ี
พัฒนาแลวเอารัดเอาเปรียบ โดยการกอบโกยผลประโยชนหรือมูลคาสวนเกินไปหมด ทําให
ประเทศเหลาน้ีไมอาจพัฒนาได อยางไรก็ตามแนวความคิดน้ีเชื่อวายังมีโอกาสท่ีจะพัฒนา
ประเทศตามแบบทุนนิยมตอไปไดหากมีการปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  และ
การเมืองระหวางประเทศดอยพัฒนากับประเทศพัฒนาเสียใหม  ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ  ทั้งน้ี
แนวคิดดังกลาว อาศัยทัศนะของการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองและลักษณะของความเปนชาตินิยม 
มาเปนองคประกอบสําคัญ แนวทางเรื่องการพัฒนาโดยอาศัยความพยายามในการพึ่งพาตนเอง
เปนหลักน้ัน  มีดังนี้  (สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ,   2527 : 40) 
   1. การลดการพ่ึงพาดานการนําเขาสําหรับสินคาและบริวารที่จําเปนทางดาน
อาหาร  น้ํามัน  ผลิตภัณฑปโตรเลียม  ปจจัยหรืออุปกรณการผลิตสินคาประเภททุน  และที่
สําคัญ  คือ  ลดการพ่ึงพาผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ที่มาจากภายนอกประเทศ 
   2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภค  และการเพ่ิมสมรรถนะ
ในการผลิต 
   3. การกระจายรายได  ในลักษณะของการกําหนดนโยบายที่จะเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนที่มีรายไดมาก  โดยการใชนโยบายภาษี  นโยบายดานราคา  การ
ชักจูงใจ  และในกรณีจําเปนอาจตองใชวิธีการปนสวน 
   4. ในบางประเทศ รัฐอาจจําตองใชนโยบายการควบคุมและเปนเจาของ      
กิจการที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเพ่ิมความสามารถและความพยายามในการ
เจรจาตอรองกับบริษัทขามชาติ 
   5. การดําเนินนโยบายทางวัฒนธรรม  เพ่ือลดภาวะพ่ึงพาทางวัฒนธรรมที่
เคยมีตอประเทศมหาอํานาจ 
 
 3.3.3 แนวทางศึกษาแบบผสมระหวางแนวมารกซิสตกับแนวทุนนิยม 
   แนวทางนี้เปนการศึกษาวา  การพ่ึงพาภายในกระบวนการทางประวัติศาสตร
ของการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกน้ัน  มีลักษณะตางกันอยางไรแตละสังคม  เพราะเชื่อวา    
ในแตละประเทศนั้นมีลักษณะและความเปนไปทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภูมิศาสตร  
สภาพแวดลอม ปจจัยทางธรรมชาติตางกันออกไปและเชื่อวาลักษณะดังกลาวเฉพาะตัวในสังคม
หนึ่งยอมเปนตัวกําหนดเง่ือนไขความสัมพันธเชิงพ่ึงพาระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศ
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3.4  แนวคิดการพัฒนาที่วาดวยการกระจายรายไดควบคูไปกับการเจริญ 
      เติบโตทางเศรษฐกิจ 
 หลังจากชวงทศวรรษที่ 1960 เปนตนมาความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายมีการพัฒนาไปอยางมาก เพราะมีการเขาถึงปจจัยการผลิต  
การปรับทิศทางการลงทุนของรัฐไดเหมาะสม  และการขจัดการกีดกันผูผลิตรายยอย  ในการ
วางแผนการพัฒนาจะตองมีการจัดสรรงบตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  ทั้งการลงทุนที่รัฐ
มุงกระจายรายไดกับกลุมคนจน  หรือชนช้ันแรงงาน  ใหสามารถเปนเจาของการผลิตได  ซึ่งรัฐ
อาจดําเนินการไดในรูปของสหกรณการผลิต กลุมการผลิต เปนตน ซึ่งจะทําใหคนกลุมน้ีสามารถ
ที่จะเรียนรูระบบการพัฒนาตอไปในอนาคต 
 แนวคิดน้ีเปนแนวคิดสําหรับประเทศดอยพัฒนาและประเทศกลุมโลกที่สาม โดย
ประชากรเสียเปรียบในแงของเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตเฉพาะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปนอยูโดยไมมีความจําเปนตองมีการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมแตอยางใด  
เพราะการกระจายรายไดเปนส่ิงที่ไมสามารถแยกออกจากกันได ฉะน้ันความเสมอภาคทางดาน
เศรษฐกิจจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะลดความยากจนลงและลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย 
 
 
 

3.5 แนวคิดการพัฒนาที่เนนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic Minimum Needs  
     Approach) 
 แนวคิดน้ีไดพัฒนามาชวงกลางทศวรรษที่ 1970 เปนแนวคิดใหมที่เปลี่ยนจากการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจมาเปนการพัฒนาที่ตัวคนเปนหลัก ในลักษณะของการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาสังคม ซึ่งแนวคิดน้ีถือวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ที่สุดของโลก  และเชื่อวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวไมอาจแกหรือขจัด
ปญหาความยากจนไดเสมอไป มีคนอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมอาจไดสิ่งซ่ึงตนตองการเปน
พ้ืนฐาน ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไป  
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 ดัชนีบงชี้คุณภาพชีวิตของประชากรที่ใชกันมาก ไดแก ความยืนยาวของชีวิต  
สุขภาพพลานามัยที่ดี การศึกษา  ความเสมอภาคทางเพศ  รวมทั้งเสรีภาพทางสังคมและ
การเมืองเปนตน  ถึงแมวาดัชนีเชิงปริมาณเหลาน้ีจะไมสามารถครอบคลุมแนวคิดวาดวยการ
พัฒนาทรัพยากรได  ทั้งหมด  แตก็นับวามีความสําคัญในทัศนะที่สองเชนกัน  เพราะการขยาย
ทางเลือกในดานวัตถุ    ก็เปนสวนหนึ่งของเปาหมายในทัศนะที่สอง ซึ่งมุงเพิ่มพูนสมรรถนะของ
มนุษยควบคูไปกับการขยายทางเลือกในดานตางๆ (คณะกรรมาธิการโลกวาดวยวัฒนธรรมและ
การพัฒนา,  2541 : 22) 
 แตอยางไรความจําเปนพ้ืนฐานที่จะนําพาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถแยกออกได     
เปน 2 สวน คือ 
 1. สวนที่จะเปนระดับพื้นฐาน  ประกอบดวย 
  1.1 ปจจัยสี่ คือ  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่พักอาศัย  และบริการดานการแพทย 
  1.2 สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  ไมพิการหรือเจ็บปวยเรื้อรัง 
  1.3 ชีวิตที่ม่ังคงปลอดภัย  เชน  มีงานทํา  ปลอดภัยจากโจรผูราย  มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสภาพทางสังคมในระดับที่นาพอใจ  ปลอดภัยจากภาวะสงคราม 
  1.4 มีอิสระเสรีตามสิทธิมนุษยชน  ไมอยูในสภาวะถูกจองจํา หรือคุมขังสามารถ
ใช สิทธิเสรีภาพในขอบเขตแหงกฎหมายหรือประเพณีของสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู 
 2. สวนที่จําเปนตอการเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ซึ่งมีอยู  3  ประเภท คือ 
  2.1 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมทั้งทางรางกายและทางสังคม เชน มีมลภาวะ  
(Pollution)  นอยที่สุด  และใกลชิดธรรมชาติมากที่สุด อยูในสภาพที่สงบ  สะดวก  และยุติธรรม  
เอ้ืออํานวยแกพัฒนาตนเอง 
  2.2 คุณสมบัติสวนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งจะทําใหบุคคลน้ันสามารถยกระดับ      
คุณภาพชีวิตของตนเองได เชน  การมีจุดมุงหมายในชีวิต  ความสามารถในการตัดสินใจอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  ความมานะพยายาม  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดลอมที่
ตัวเองอาศัยอยู  ซึ่งจะชวยใหบุคคลน้ันสามารถปรับตัวไดดีและกลมกลืนกับสิ่งที่อยูรอบตัว 
  2.3 คุณสมบัติที่สงเสริมอยูรวมกันโดยสันติวิธี  เชน  ความมักนอย  รูจักประหยัด  
ซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นไมคิดเบียดเบียนหรือเอาเปรียบคนอ่ืน  การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  มี
วินัยในตนเอง  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สังคมยอมรับ  (เย็นใจ  เลาหวนิช,  2523 : 9) 
 นอกจากนี้ตามแนวคิดผูเขียนขอเสนอขอคิดบางประการที่สามารถจะนําไปสูการ
พัฒนาตอความจําเปนพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งอาจจะนําไปประยุกตใชไดกับหลายประเทศ   
เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายความตองการขั้นพ้ืนฐานอยางจริงจัง  เชน   
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 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ  มีการกระจายรายไดอยาง
เทาเทียมกัน 
 2. การทําใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม  หรือ เกษตร – อุตสาหกรรม 
 3. แรงงานที่มีสวนตอการผลิตควรเปนแรงงานกึ่งฝมือ  หรือแรงงานฝมือ 
 4. นโยบายของประเทศตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (กําลังคนในชาติ)  มีความ  
ตอเน่ือง 
 5. ความเชื่อมโยงระหวางความตองการขั้นพ้ืนฐานในรูปลักษณะตาง ๆ  
 6. บทบาทของรัฐ  (Public  Sector)   
 7. บทบาทขององคกรเอกชน (Private Sector/Non – Governmental Organizations) 
 จะเห็นไดวา  ถาปราศจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสนองความตองการ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนแลว  ประเทศที่ดอยพัฒนาไมอาจจะอยูในสถานะที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนระบบการคาระหวางประเทศ เพ่ือใหตนพนจากความเสียเปรียบอยางที่เปนอยูใน
ปจจุบันไดเลย  ใหประเทศยากจนทั้งหลายมีโอกาสขยายสินคาของตนไปยังตลาดโลกไดมากขึ้น 
ราคาสินคา    สงออกอยูในอัตราที่ยุติธรรมและรักษาระดับไดม่ันคงขึ้น  มีการใหความชวยเหลือ
ในแบบใหเปลาแทนการกูยืมจากตางประเทศ มีการควบคุมพฤติกรรมของบริษัทขามชาติอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เปนตน 
 

3.6  แนวคิดการพัฒนาวาดวยระบบโลก (The World – System Perspective) 
 แนวคิดวาดวยระบบโลก  เปนการอธิบายการพัฒนาที่ตางออกไป  กลาวคือ มีหนวย
ของการวิเคราะหอยูที่ระบบโลกทั้งระบบ  เพื่อใหเห็นถึงพลวัตที่เกิดขึ้นในโลก  ซึ่งนักวิชาการ
ตามแนวคิดวาดวยระบบโลกนี้ เชื่อวาพลวัตที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายปรากฎการณหรือ
พฤติกรรมที่  เกิดขึ้นระดับรัฐหรือหนวยยอยของระบบโลก ซึ่งแนวทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใหรัฐ
เปนหนวยการวิเคราะหไมสามารถอธิบายได  กลาวอีกนัยหนึ่ง แนวคิดวาดวยระบบโลกเปนการ
เปดขอบเขตแหงความรูสูความจริง ในระดับที่การวิเคราะหวิจัยในระดับรัฐหรือแมแตการ
เปรียบเทียบระหวางรัฐ  ไมอาจทําได 
 การอธิบายการพัฒนาโดยใชระบบโลกทั้งระบบเปนหนวยการวิเคราะหนี้ เปน
การศึกษาวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระยะเวลา (Long term) และในภาพกวาง  (Large 
scale) เพ่ือใหเห็นถึงจังหวะคลื่น  (Cyclical rhythms) แนวโนมและการเบี่ยงเบนหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ศึกษา หรือกลาวอีกนัยหน่ึงเปนการศึกษาพลวัตที่เกิดขึ้นใน



EF 324 59 

 แนวคิดวาดวยระบบโลกนี้  เริ่มพัฒนาขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 1970  ตอเนื่อง
มาถึงทศวรรษที่ 1980  โดยนักวิชาการซ่ึงเห็นวาแนวทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่มี
มากอนหนาน้ันไมสามารถอธิบายหรือมองขามประเด็นสําคัญหลายประเด็นไป  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพฤติกรรมใหม ๆ หรือส่ิงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1982  หรือที่เปลี่ยนแปลงไปจากกอน
หนาน้ัน เปนตน  (เก้ือ  วงศบุญสิน,  2538 : 62) 
 วิธีวิทยาของแนวคิดพัฒนาวาดวยระบบโลก 
 3.6.1 แนวคิดและวิธีวิทยาของ Immanuel Wellerstein  
   Wallerstein ชาวฝร่ังเศส เปนผูริเริ่มแนวคิดวาดวยระบบโลก  เพ่ือศึกษา
พลวัตของเศรษฐกิจโลก  ตลอดจนเพ่ือหาคําอธิบายตอปรากฎการณใหมๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งทฤษฎี
ภาวะทันสมัยและทฤษฎีพ่ึงพิง  หรือทฤษฎีพ่ึงพาไมสามารถอธิบายได  ทั้งน้ีแนวคิดสวนหนึ่ง
เกิดจากการผสมผสานแนวคิดของ  Neo-Marxist ของ Fran, Dos Santos และ Amin  รวมทั้ง
แนวคิดของ  Fermand  Braudel  และสํานัก  Annales  (Annales  School  ของฝรั่งเศส)  
Wallerstein  เห็นวา  ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในโลกนั้น  เปนผลที่มีความสอดคลองกันไม
สามารถแยกแยะออกเปนสาขาใดของศาสตรใดศาสตรหน่ึง 
   Wallerstein มองวาระบบโลกเปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of Analysis)  
และมีเพียงระบบเดียวเทาน้ัน  ไมไดแบงโลกออกเปนระบบทุนนิยม  ระบบสังคมนิยม  โลกที่
หน่ึงหรือประเทศที่ พัฒนาแลว  โลกที่สามหรือประเทศที่ กําลังพัฒนา  ทั้งน้ีระบบโลก
ประกอบดวยสวนตางๆ 3 สวน คือ สวนแกน (Core)  สวนบริวาร (Periphery)  และสวนกึ่ง
บริวาร (Semiperiphery) โดยสวนหนึ่งเปนก่ึงบริวารนั้นอยูระหวางสวนที่เปนแกนกับสวนที่เปน
บริวารและเปนสวนที่มีลักษณะของทั้ง 2 สวนดังกลาวผสมกัน การเพ่ิมสวนที่เปนก่ึงบริวารเขา
มาในการวิเคราะหนี้ แนวคิดวาดวยระบบโลกเชื่อวาจะทําใหสามารถอธิบายความเปนไปในโลก 
ซึ่งแนวคิดอ่ืนแยกอธิบายไวตางหาก  เชน  พัฒนาการเฉพาะตัวของประเทศบริวารในกลุมโลกที่
สาม  การที่ประเทศในเอเซียตะวันออกบางประเทศสามารถกาวออกจากการมีสถานะเปนบริวาร
ในชวงปลายของทศวรรษที่ 20  เปนตน 
   การท่ีระบบโลกประกอบดวยสวนแกน สวนบริวาร และสวนกึ่งบริวารนี้
ชี้ใหเห็นวาแนวคิดวาดวยระบบโลกไมเนนศึกษาเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหากแตใหน้ําหนักใน
การศึกษาวิเคราะหแกทั้ง 3 สวนเทากัน 
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 3.6.2 แนวคิดและวิธีวิทยาของ  Bergesen and Schoenburg 
   แนวคิดน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับลัทธิอาณานิคมและมองวาประเทศท่ีเปนแกน 
(Core)  หรือประเทศที่เปนสวนบริวาร (Periphery)  ซึ่งแนวคิดระบบโลกมองวา  สวนแกนและ
สวนบริวารมีการเชื่อมโยงทางดานโครงสราง จึงถือวาทั้งหมดเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม 
   Borgesen  และ  Schoenberg   มีวิธีวิทยาทางการศึกษาที่มองถึงความเปน
พลวัต  (Collective dynamic)  ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเปนการวิเคราะหลัทธิอาณา
นิคมในระดับที่สูงกวาระดับรัฐ  โดยมีการศึกษาถึงปจจัย  3 ประการ  ไดแก 
   1. การกระจายอํานาจภายในของประเทศสวนแกน  หรือประเทศแม 
   2. ความม่ันคงของประเทศสวนแกนหรือประเทศแม 
   3. ปฏิกิริยาในรูปของลัทธิอาณานิคม (Colonialism) และพานิชยนิยม 
(Merchantism)   
   ฉะนั้นปจจัยทั้งสามประการจึงเปนองคประกอบของการรวมศูนยอํานาจไวที่
สวนประเทศแมหรือสวนแกน  ซึ่งถือวาเปนขอเสียเปรียบอยางยิ่งสําหรับประเทศบริวาร
ทั้งหลาย 
 3.6.3 แนวคิดและวิธีวิทยาของรูปแบบการเคลื่อนไหวของแรงงาน (Labour  
Movement)   
   ในชวงศตวรรษที่ 20  ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะโครงสราง
ของกระบวนการผลิตตอแรงงาน  (production / labour  process)  และโครงสรางของแรงงาน
เอง  การเคลื่อนไหวของแรงงานในแตละประเทศมีความแตกตางกัน ซึ่งมีทั้งการเคลื่อนไหวของ
แรงงานทางการเมือง (political labour movement) และความเคลื่อนไหวของแรงานทางดานสังคม 
(social labour movement)  จะเห็นไดวาชวงตนทศวรรษที่ 20 เปนชวงที่ระบบทุนนิยมมีการ
พัฒนาท่ี     รุนแรงขึ้นจนกลายเปนระบบผูกขาด (monopoly) มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
โครงสรางแรงงานและการผลิตมีการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิต เพราะฉะนั้นจึงทําใหเกิด
สภาวะแรงงานไมมีงานทํา  (unemployment)  นายจางหันมาใชเคร่ืองจักรแทนกําลังแรงคน  
ลักษณะดังกลาวจึงเปนที่มาของการตอรองทางดานอํานาจ อน่ึงสวนใหญในลักษณะการ
เคลื่อนไหวของแรงงานนั้นประเทศแกนจะไมเนนนโยบายปราบปรามแรงงาน สวนประเทศ
บริวารนั้นจะเนนการปราบปราม  อยางไรก็ตาม  ตามปรากฏการณของสังคมโลกทั้งประเทศ
แกนและประเทศบริวารตางก็ประสบปญหาการเคลื่อนไหวทั้งทางดานแรงงานและความ
เคลื่อนไหวทางดานของสังคม เชนกัน 



 
 3.6.4 แนวคิดและวิธีวิทยาของรูปแบบวาดวยระบบโลกกับความเปนเมือง 
   ความเปนเมืองที่มากเกินไป (Overurbanization) เปนผลมาจากการเพิ่ม
ประชากรอยางรวดเร็ว ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ชวยสรางระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน     
เคร่ืองมือ  เครื่องใชตาง ๆ ทันสมัย  คานิยมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งการยายถิ่นจาก
ชนบทเขาสูเมือง  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถกลาวไดอยางชัดเจนวา  เปนผลมาจากลัทธิการลาอาณา
นิคม  ทั้งที่เปนจริง ๆ หรือเคลือบแฝงมาจากพฤติกรรมอ่ืน ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิในหนาถัดไป 
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 แผนภูมิที่ 3 ระบบของความเปนเมืองและสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 เพราะสังคมโลกมีการเชื่อมโยงตอกันดวยสิ่งที่เรียกวาเครือขายเมือง (Urban 
network)  ของประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่ดอยพัฒนา  จากสภาพความเปนจริงประเทศที่
พัฒนาแลวจะกอบโกยและตักตวงผลประโยชนตางๆ จากประเทศที่เปนบริวารหรือประเทศท่ี
ดอยพัฒนา  ซึ่งเพ่ือความม่ันคงของตนเอง และปลอยใหลาหลัง  ฉะนั้นตราบใดที่ไมมีความ
เสมอภาพทางดานโครงสรางของสังคมตราบน้ันมีระบบทุนนิยม 
 

3.7  แนวคิดการพัฒนาวาดวยการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development)   
 United  Nation  Population  Fund  Activities (UNFPA) ไดรวบรวมความหมาย
ของการพัฒนาแบบย่ังยืนไว  ดังนี้  (เก้ือ  วงศบุญสิน, 2538 : 71 – 72) 
 1. การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความตองการตามความจําเปน
ในปจจุบัน  โดยสามารถรองรับความตองการ  และหรือความจําเปนที่จะเกิดแกชนรุนหลังๆ 
ดวย       
                 ทั้งน้ีมาตรฐานการครองชีพที่เลยขีดความจําเปนชั้นพ้ืนฐานต่ําสุด  จะยั่งยืนตอ    
เม่ือมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแหงคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว  (Long-term  
sustainability) 
 2. การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ ครอบคลุมมาตรการรักษามารดทางทรัพยากรที่จะตกกับ
ชนรุนหลัง  โดยอยางนอยใหไดมากพอ ๆ กับที่ชนรุนปจจุบันไดรับมา 
 3. การพัฒนาแบบย่ังยืน   หมายถึง   การพัฒนาที่ กระจายประโยชนของ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง  ตลอดจนเปนการพัฒนาที่ปกปองสิ่งแวดลอมทั้งใน
ระดับทองถิ่นและในระดับโลกโดยรวบเพื่อชนรุนหลังและเปนการพัฒนาที่ทําใหคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นอยางแทจริง 
 4. การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การทําใหคุณภาพของชีวิตมนุษยดีขึ้นภายใน
ระบบนิเวศวิทยาท่ีสามารถจะรองรับการดําเนินชีวิตไดตอไป  ในลักษณะดังกลาว  “เศรษฐกิจ
แบบย่ังยืน” (Sustainable economy) คงตองเปนเศรษฐกิจที่ธํารงรักษาแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติของตนไวได โดยเศรษฐกิจแบบนี้จะยังคงสามารถพัฒนาควบคูไปกับการ
รักษาแหลงทรัพยากร ไดตอไปดวยการปรับตัว และโดยอาศัยการยกระดับความรู  ปรับปรุง
องคกร  ตลอดจนปรับประสิทธิภาพทางเทคนิคและเชาวปญญา 
 จากความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนน้ัน  เปนแนวคิดที่อยูบนพ้ืนฐานของ
หลักการที่เรียกวา  “ความยุติธรรมระหวางชน 2 รุน  (Intergenerational  equity)  กลาวคือ  
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 เม่ือพิจารณาจากความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นสามารถกลาวถึงการ
ครอบคลุมประเด็น  2 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะแรก คือ  เนนเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีขีดจํากัด  โดย
มุงเนนวิถีชีวิตของประชาชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถอยูไดทามกลางกระแสวิกฤต
เศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจที่บันปวน   โดยวิธีวิทยาของลักษณะแรกนั้น คือ  “เนนหลักความพอดี”   
และการตอบสนองตอความจําเปนพ้ืนฐานเทาที่จําเปน 
 ลักษณะที่สอง คือ  เนนเรื่องการอนุรักษธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะ
ธรรมชาติไมไดมีไวเพ่ือใหมนุษยนําไปใชไดอยางฟุมเฟอยและลางผลาญ  วิธีวิทยาของการ
รักษาและอนุรักษทรัพยากร คือ การใชสอยใหคุมคาและใชใหนอยลง  อยางไรก็ตามประเด็นนี้
กําลังเปนที่นาสนใจ (Currentiveness)  ของมวลหมูธรรมชาติเพราะความสัมพันธระหวาง
ประชากร  การใชทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมประชากรและความเจริญทางดานเทคโนโลยีขาด
ความสมดุล  (Unequilbrium)  
 อยางไรก็ตามวิธีวิทยาของการพัฒนาแบบย่ังยืนควรที่จะสามารถพัฒนาไดอยางนอย 
3 ดาน  คือ ดานเศรษฐกิจ  สังคม  นิเวศวิทยา 
 3.7.1 วิธีวิทยาของการพัฒนาแบบย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ 
   1. มีการขยายตัวของระดับเศรษฐกิจแบบก่ึงอุตสาหกรรม  กลาวคือ  
เศรษฐกิจภายในครอบครัว  การผลิตสินคาที่คนภายในประเทศตองการ  โดยเฉพาะสินคา
บริโภคท่ีมีความสอดคลองกันความจําเปนพ้ืนฐาน 
   2. ความยุติธรรม ประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานจะตองไดรับความ
ยุติธรรมจากหนวยงานของการผลิต  (Production  unit)  คือนายทุนน่ันเอง 
   3. คุณภาพ ผลิตอะไรก็ตามจะตองไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพจึงจะ
สามารถทําใหเศรษฐกิจของชาติอยูรอดและสามารถแขงขันตอตลาดโลกได กรณีตัวอยาง เชน  
การสงออกผลไมของประเทศไทย  ซึ่งบางคร้ังยังมีมาตรฐานต่ําเพราะยังขาดกระบวนการ
คัดเลือก ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของการคัดเลือกสินคาจึงทําใหผลไมไทยในตลาดโลก
บางอยางไดรับความนิยมลดลง 
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 3.7.2 วิธีวิทยาของการพัฒนาแบบย่ังยืนทางดานสังคม 
   สังคมเปนการรวมตัวของบุคคล  ของวัฒนธรรม  ฉะน้ัน  การพัฒนาที่ดีและ
ยั่งยืนจะสงผลตอการดํารงอยูของสังคม ฉะน้ันวิธีวิทยาทางดานน้ีตองมีทิศทางการดําเนินงาน  
ดังนี้ 
   1. อํานาจ  อํานาจของสังคมที่ขัดเกลาสมาชิกในสังคม  รวมทั้งตอรองอํานาจ
บางประการจากสังคมที่เขมแข็งและพัฒนามากกวา โดยเฉพาะอํานาจทางสังคมชนบท  ดู
เหมือนจะไดรับการเล็งเห็นคุณคานอยกวาอํานาจทางสังคมเมือง 
   2. การมีสวนรวม  การมีสวนรวมโดยหลักธรรมชาติ คือ  การมีประชาธิปไตย
ในการพัฒนาฐานรากของสังคม  สมาชิกในสังคมจะตองมีสิทธิที่จะ  “ออกแบบ”  สังคมดวย
ตนเองและมุงถึงความเจริญเติบโตของสังคมและประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
   3. เสถียรภาพทางดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเสถียรภาพทางดานความ
ปลอดภัยทางสังคม 
   4. อัตลักษณ  ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต  แนวความคิด  (Ideology)   เพ่ือการปฏิบัติ  
สังคมจะตองไมถูกคุกคามจากสถานการณขอความรู (Situated knowledge) หรือวัฒนธรรมของ
ตางชาติ  โดยปราศจากฐานคติที่จะนํามาดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 3.7.3 วิธีวิทยาของการพัฒนาแบบย่ังยืนทางดานนิเวศ 
   1. เสถียรภาพระบบนิเวศ คนในสังคมจะตองตระหนักและเห็นคุณคาของ    
สิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะการจัดระบบนิเวศใหมีความสมดุลกับความตองการของคนในสังคม
รวมทั้งสภาพของทรัพยากรและระบบนิเวศท่ีมีอยู  การสรางเสถียรภาพระบบนิเวศสามารถทํา
ไดโดย 
   - ใชนโยบายสิ่งแวดลอมแบบปองกันลวงหนา (Preventive environmental 
policy)  
   - การบูรณะฟนฟู  (Restoration of renewal)  เปนการชวยเหลือและจัดการ
ทรัพยากร การผลิตและสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเสียหายใหมีสภาพเหมือนเดิมหรือเทียบเทา
ของเดิม ในการบูรณะฟนฟูตองคํานึงถึงสมดุลธรรมชาติของทรัพยากรอ่ืนดวยเพราะการเพ่ิม
ทรัพยากรอยางหนึ่งอาจมีผลเสียตอทรัพยากรอยางอ่ืนได 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบาง
ประเภทที่มีคุณสมบัติที่สามารถดัดแปลงโดยใชเทคโนโลยีสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง 
เชน  



   - การนําสิ่งอ่ืนมาใชทดแทน ทรัพยากรบางอยางที่มีขีดจํากัดและหมด
เปลืองไป  เน่ืองจากบูรณะหรือมีราคาแพง ควรหาทรัพยากรท่ีสามารถนํามาใชทดแทนได  
(ราตรี  ภารา,  2540 : 15 – 16) 
   2. ขีดจํากัด  การพัฒนาแบบย่ังยืนของระบบนิเวศบางคร้ังก็มีขีดจํากัดในการ
นํามาพัฒนา  โดยเฉพาะการใชทรัพยากรที่มีอยูในจํานวนจํากัด  จําเปนที่จะตองใชอยาง
ประหยัดและมีความเหมาะสมที่จําเปนมาใช 
   3. ความหลากหลายทางดานชีวภาพ  วิธีวิทยาของการพัฒนาแบบย่ังยืน
ทางดานนี้จะตองเนนกระบวนการที่นําลักษณะทางดานนิเวศวิทยาผสมผสานเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอคนในสังคมที่นํามามาใช 
 จะเห็นไดแนวคิด  ทฤษฎี  และวิธีวิทยาที่เก่ียวของกับการพัฒนานั้น  ในกลุม
ประเทศที่พัฒนาแลวจะเนนทางดานการพัฒนาทางสังคมมากกวาการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  
สวนในประเทศกลุมดอยพัฒนาเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  ซึ่งเนนการขยายตัวและ
ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามทั้งสองกลุมประเทศตางก็มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนภายในประเทศเปนหลัก รวมทั้งแสวงหาความเขาใจในการเสริมสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางชาติ   ตอไป 
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