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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบทที่ 2 กล่าวถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยกล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยมีเนือ้ หาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 พร้อมทั้งวิเคราะห์ความผิดพลาด
ของการพัฒนาและประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 3 มีเนือ้ หาเกีย่ วกับเทคนิคและกระบวนการ
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดเกีย่ ว
กับเทคนิคและกระบวนการต่างๆ เช่น AIC , FSC, AI,
AAR การประชาพิจารณญาณ การสานเสวนา เป็นต้น
ส่วนในบทที่ 4 เป็นการน�ำเสนอกรณีการพัฒนาในต่าง
ประเทศและการวิเคราะห์การพัฒนา ได้แก่ การพัฒนา
หนั ง สื อ เรื่ อ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เล่ ม นี้ มี ในประเทศอิสราเอล เกาหลีใต้ ศรีลังกา สาธารณรัฐ
การพัฒวันาที
่ยงั่ ยืนเพือ่ เล่ให้มนนีกั พั้ มฒีวนาและประชาชนทั
ตั ถุประสงค์เพืว่ ไปมี
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กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี สามขา ชุมชนศิลาแลง ชุมชนบ้านแหลมคูณ ชุมชนบาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกล่าวถึงความหมาย
ของยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์การพัฒนา การสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทัง้ เชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั ิ พร้อม
ตัวอย่างการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ท้ า ยบทของทุ ก บทจะมี ข ้ อ ความสรุ ป เนื้ อ หา
อย่างย่อๆ พร้อมค�ำถามท้ายบทและบรรณานุกรม ส่วน
ในเนื้อหาจะแทรกด้วยแผนภาพและตารางที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆได้ง่ายละ

รวดเร็วขึ้น ส่วนท้ายเล่มมีดัชนีค้นค�ำส�ำคัญทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษท�ำให้สามารถค้นข้อความที่ต้องการได้
สะดวกรวดเร็วขึน้ หนังสือเล่มนีจ้ งึ เหมาะ อย่างยิง่ ส�ำหรับ
นักพัฒนา นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจศึกษาเนื้อหาทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาใน
ระดับต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม
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