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พระบรมราโชวาท
“...ในการพั ฒ นาประเทศนั้ น จํ า เป น ต อ งทํ า ตาม
ลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใช
ของประชาชนกอนดวยวิธกี ารทีป่ ระหยัดระมัดระวัง แตถกู ตอง
ตามหลั ก วิ ช า เมื่ อ พื้ น ฐานเกิ ด ขึ้ น มั่ น คงพอควรแล ว
จึ ง ค อ ยสร า งเสริ ม ความเจริ ญ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ต อ ไป
หากมุ  ง แต จ ะทุ  ม เทสร า งความเจริ ญ ยกเศรษฐกิ จ ขึ้ น
ใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยมิไดคํานึงถึงความสมดุล
และความสั ม พั น ธ อั น สอดคล อ งในองค ป ระกอบต า งๆ
อยางเพียงพอ อาจทําใหเศรษฐกิจของประเทศลมเหลวได...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตั้งแตฉบับที่ ๘ ถึงฉบับที่ ๑๑
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สัมภาษณพิเศษ เลขาธิการ สศช.
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
จากอดีตสูปจจุบันและอนาคตของการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาคนและสังคมไทยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีภูมิคุมกัน
การรูจักใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด
“แขงขัน” อยาง “พอเพียง” ความเหมือนบนความแตกตาง
พัฒนาการของการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการสํารวจการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร
กลุม ศูนย และสถานศึกษา
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศแกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเปนสื่อกลางในการรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยาง
ถูกตองกับสถานการณ

ออกแบบและพิมพที่
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จํากัด
โทร. ๐-๒๙๐๓-๘๒๕๗-๙
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บรรณาธิการ
นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมาตั้งแตป ๒๕๑๗ จนถึง
ปจจุบัน ทุกภาคสวนของสังคมไดนอมนํามาประยุกตใชในเรื่องตางๆ ทุกระดับอยางกวาง
ขวาง ตั้งแตระดับปจเจกไปถึงประเทศ สําหรับการนอมนํามาประยุกตใชกับการพัฒนา
ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดนําแนวคิด
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป น หลั ก ในการวางแผนพั ฒ นาประเทศตั้ ง แต แ ผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ จนถึงปจจุบัน และตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑
การพั ฒ นาประเทศตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได รั บ การยอมรั บ
อยางกวางขวางวาเปนแนวทางที่ถูกตอง จะเห็นไดจากวิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้งที่ผานมา
ซึ่งเกิดจากความไมพอเพียง ขาดความสมดุล และสามารถแกไขใหผานพนไปไดดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาประเทศอยางเปนลําดับขั้นตอนดวยความพอ
ประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม อาศัย
ความรูท่ีถูกตองและยึดมั่นในคุณธรรมเปนหลักสําคัญ ทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไป
สูความสมดุลไดอยางยั่งยืน
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ขอเสนอสาระการขับเคลื่อนและประยุกต
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนพัฒนาประเทศในแงมุมตางๆ ทั้งการ
ขับเคลื่อนในภาพรวม และภาคีการพัฒนาตางๆ รวมทั้งตัวอยางการประยุกตใชกับการ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติตางๆ ไดแก
การสรางความเขมแข็งใหแกระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ไดยํ้าถึงความสอดคลองของแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจที่แขงขันได และความสาคญของการปลู
ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงและเศรษฐกจทแขงขนได
และความสําคัญของการปลกฝ
กฝงง
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกคนรุนใหม โดยสอดแทรกไวในหลักสูตรการ
ศึกษาระดับตางๆ ซึ่งสามารถติดตามไดภายในเลม
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สาระนารู
สัมภาษณพิเศษ
สั ม ภ า ษ ณ พิ เ ศ ษ เ ล ข า ธิ ก า ร ส ศ ช . นํ า เ ส น อ แ น ว คิ ด
ของ นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ แผนพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง ได เ ริ่ ม น อ มนํ า มาเป น
หลั ก ในการวางแผนพั ฒ นาประเทศตั้ ง แต แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๘ ในช ว ง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ จะมุ ง การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งร ว มกั บ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้ น เป น แนวทางให ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม

เรื่องเดนประจําฉบับ
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ กลาวถึง
ความหมาย นิยาม และแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและกลุมตาง ๆ รวมทั้งการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และยกตัวอยางกรณีศึกษาชุมชนบาน
ดอกบัว ที่ไดประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิตที่ไดรับ
คัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และรางวัลชนะเลิศการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทความประจําฉบับ
จากอดีตสูปจจุบันและอนาคตของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใหภาพการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีการพัฒนาที่สําคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ปจเจก รวมทั้งผลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทําใหภูมิคุมกันของ
ประเทศเพิ่มขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกลาวถึงอุปสรรคสําคัญใน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการขับเคลื่อนในระยะตอไป
การพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยตามวิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กล า วถึ ง การนํ า หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการพัฒนาคนและสังคม ความสําเร็จที่เกิดขึ้น
และทิศทางการพัฒนาคนและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะตอไป ทั้ง
ในดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ศักยภาพคนไทยทุกชวงวัยตามหลักปรัชญาฯ และการสรางภูมิคุมกันใหแกสังคมไทย

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ม.ค.-มี.ค. ๕๔
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การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย า งมี ภู มิ คุ ม กั น ชี้ ป ระเด็ น การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยศึกษาจากบทเรียนการพัฒนาประเทศที่ผาน
มา การเชื่อมโยงหลักปรัชญาฯ กับเศรษฐกิจมหภาค และการประยุกตใชปรัชญาฯ เพื่อสราง
ความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจ การสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู การสรางภูมิคุมกันในระบบ
เศรษฐกิจ และการสรางความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ
การรู จั ก ใช แ ละจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งฉลาด
นําเสนอการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ดานตางๆ การฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยใชนวัตกรรมจากภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีที่เรียบ
งายและไดผลดี การปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และครัวเรือน รวมทั้งผลที่ไดรับจากการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“แขงขัน” อยาง “พอเพียง” : ความเหมือนบนความแตกตาง ชี้ประเด็นที่คนทั่วไป
มักเกิดความสงสัยวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะขัดแยงกับหลักเศรษฐกิจแขงขัน
หรือไม บทความนี้จะวิเคราะหใหเห็นอยางชัดเจนวา หลักการทั้งสองไมไดขัดแยงกัน เพียงแต
ธุรกิจจะตองปรับเปลี่ยนหลักการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันแบบไมแบงปน มาเปนการแขงขัน
แบบพอเพียงและแบงปน นําไปสูความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจในที่สุด
พัฒนาการดานการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลาวถึงผลการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา ประกอบ
ดวยกลุมวิชาสําคัญ ๕ กลุมคือ วิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร เกษตรและสิ่งแวดลอม ปรัชญา และ
การประยุกตในวิชาชีพ

ขอมูลชวนรู
ผลการสํ า รวจการประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ องค ก ร
กลุม ศูนย และสถานศึกษา นําเสนอผลการสํารวจการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุม ตางๆ ที่ สศช. ดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียจ าํ นวน ๑,๐๐๐ ชุด
กลาวถึงรูปแบบและการประยุกตใชปรัชญาฯ ปจจัยความสําเร็จของการประยุกตใช ปญหา
และอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการประยุกตใช

แนะนําโครงการวิจัย
การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการพั ฒ นาชุ ม ชน
อย า งยั่ ง ยื น นํ า เสนอผลการศึ ก ษาโครงการวิ จั ย การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา : ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ๖ แหง โดยกลาวถึงความเปนมา
ของการจัดตั้งศูนยศึกษาฯ ความเชื่อมโยงของการดําเนินงานศูนยศึกษาฯ กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และผลที่ไดจากการดําเนินการศูนยศึกษาฯ ดังกลาว
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การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ มุ  ง ทํ า งานร ว มกั บ ภาคประชาชนและภาค
เอกชน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีจุดเนนในการแกปญหาพื้นฐานของสังคม
ไทย ไดแก ความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคม ทําใหประชาชนในภาคชนบทไดรับประโยชนจากการพัฒนา มีอาชีพที่สรางรายไดอยาง
เพียงพอ สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี และคนที่ดอยโอกาสหรือคนที่ไมไดเปนเจาของทุนสามารถอยูไดในสังคมอยางพอใจในสิ่งที่มีอยู
มีรายไดเลี้ยงตนเองโดยไมตองมีหนี้สิน มีความรูและสุขภาพที่แข็งแรง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ จึงควรมุงการทํางานรวมกัน ๓ ฝาย ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ดังนี้
ภาคประชาชน เปนสวนที่สําคัญมาก เนื่องจาก สศช. ไมสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ทั้งหมดไดเพียงลําพัง แตจะตองทํางาน
รวมกับภาคประชาชน โดยเฉพาะชนบท ปจจุบันประเทศไทยมีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนปราชญชาวบานที่
มีภูมิปญญา และควรสงเสริมใหมีความรูทั้งแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีตางๆ โดยเฉพาะการเกษตร
ภาคเอกชน ปจจุบันมีความตื่นตัวในดานความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เปนแนวโนมที่ดี แตไมควรกําหนดใหเปนขอบังคับของ
การดําเนินธุรกิจ ตองมุงดําเนินการดวยจิตสาธารณะอยางจริงจัง เปนการทําดวยจิตอาสา และสงผลดีตอประชาชนใหสามารถพึ่งตนเอง
ได เกิดการเรียนรูในการทําธุรกิจขนาดเล็ก และเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ใหความชวยเหลือได อยางไรก็ตาม ดร.มีชัย วีระไวทยะ ไดกลาวไววา
ในภาคประชาชนและภาคเอกชน กอนที่ธุรกิจจะเกิดความรับผิดชอบตอสังคม จะตองมีความรับผิดชอบระดับบุคคลกอน ดังเชนที่ไดเคยมี
การปลูกฝงในการเรียนการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาศีลธรรมในอดีต ที่สอนใหเด็กรูวาตนตองปฏิบัติหนาที่ในสังคม เชน มีคุณธรรม
จริยธรรม ชวยเหลือผูอื่น เปนคนดีของสังคม เปนตน เปนการสรางความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคมตั้งแตวัยเด็ก อยางไรก็ตาม สิ่งเหลานี้
ไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับภาครัฐ ไดมีการกําหนดหนาที่ไวชัดเจน และ สศช. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ และบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
“หลายเรื่องที่ระบุไวในแผนพัฒนาฯ เปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ แตบางเรื่องมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการที่
ยาวนาน อาทิ การสรางความเปนธรรมในสังคม หากเนนการแกไขกฎหมายการถือครองที่ดิน ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน และการใชประโยชน
จากทรัพยสินตางๆ จะตองใชเวลานานกวาจะเห็นผลเปนรูปธรรม ดังนั้น จึงควรเนนไปที่การสรางความรู ความเขาใจใหแกประชาชน
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหเกิดประโยชนสูง สศช. มีบทบาทในการประสานนําองคความรูและความเชี่ยวชาญที่มีอยู
ในแตละหนวยงาน ไปใชประโยชนกับกลุมชาวบานและภาคธุรกิจ อาทิ การทําการเกษตรของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จะตองใชหลัก
วิชาการและประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนั้น จะเห็นวา สศช. จะเนนการทํางานที่เปนระดับจุลภาคหรือโครงการที่ไม
ใหญจนเกินไป เพื่อใหสามารถเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น”
สศช. ไดกอตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนกลไกการขับเคลื่อน และมีการศึกษา
วิจัยที่สามารถถายทอดสูชุมชนหรือธุรกิจเอกชน อาทิ การวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมของตลาดผูบริโภคระดับโลกในเรื่องอาหาร ที่ประเทศไทย
มีความเขมแข็ง เปนโอกาสของประเทศ หรืองานศึกษาวิจัยดานการเกษตร ที่มีแนวโนมทําเกษตรอินทรียหรือการผลิตอาหารปลอดสารพิษ
มากขึ้น แลวนําไปหารือกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ภาคประชาชนและภาคเอกชนใชแผนพัฒนาฯ มากขึ้น
เลขาธิการ สศช. ไดชี้ประเด็นการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ การดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาฯ มักบังเกิด
ผลนอย อาจเปนเพราะพิจารณาจากภาครัฐฝายเดียว เพราะในอดีตทุกหนวยงานจะตองนําแผนพัฒนาฯ ไปดําเนินการ แตปจจุบัน มี
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลเปนกรอบการดําเนินงาน และกลุมที่นําแผนพัฒนาฯ ไปใช มีแนวโนมเปนภาคประชาชนและภาคเอกชน
ที่นําไปใชตอยอดการดําเนินงานมากขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะหผลกระทบและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการชี้ทิศทางในอนาคต
“ตัวอยางเชน การใชทุนวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจโดยใชความคิดสรางสรรคดานการออกแบบ ภาคเอกชน
สามารถนําไปตอยอด ดําเนินการวิจัยและพัฒนาตอเนื่อง ก็จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากสินคาราคาถูกที่วางขายทั่วไปในตลาด
และกําหนดราคาใหสูงขึ้น ทําใหภาคเอกชนมีกําไรเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการใชแผนพัฒนาฯ ในอดีต ผูใชหลักเปนภาครัฐ กับการใชแผนใน
ปจจุบัน ผูใชหลักเปนภาคเอกชนและภาคประชาชน แมจะไมเกิดผลจากการใชแผนในภาครัฐมากดังเชนในอดีต แตผลประโยชนจากการใช
แผนพัฒนาฯ จะอยูกับภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้น”

การปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผานการศึกษาทุกระดับ
สศช. มีบทบาทในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการศึกษา โดยประสานกับสถานศึกษาใหสอดแทรก
การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการดํารงชีวิต การ
ทํามาหากินอยางมั่นคง มีหลักในการดําเนินธุรกิจอยางมีเหตุผล ที่จะตองปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก
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“ผมคิดวาควรเริ่มตั้งแตระดับประถม โดยสอนใหไมทําอะไรเกินตัว ใชหลักพอประมาณ มัธยัสถ ใหมีเงินเหลือสําหรับออม และทํา
บัญชี โดยเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน ในระดับมัธยม อาจสอดแทรกหลักการสหกรณไวในการเรียนการสอน ใหรูหลักการบริหาร
เงินสําหรับการใชจาย การออม และการลงทุุน ระดับอุุดมศึกษา อาจสอนโอกาสการทําธุุรกิจ หรือรููปแบบการลงทุุนในสาขาที่ประกอบ
อาชีพ การบริหารความเสี่ยง และความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน เปนการใหความรูการบริหารทางการเงิน หากมีการปลูกฝงตั้งแตเด็กเชนนี้
เมื่อเด็กจบการศึกษา ก็จะมีจิตสํานึกในเรื่องความมีเหตุผล พอประมาณ ไมทําอะไรสุมเสี่ยง”

การใช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งมุงลดความเสี่ยง ความพอประมาณในการดํารงชีวิต การมีความ
รูและเหตุผล ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการใชอยางรูเทาทัน บางเรื่องจําเปนตองใชเพื่อสรางรายได จะตองกําหนดการใชที่เหมาะสม ตรง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะตองมีเหตุผล อาทิ หากจะรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร ก็ตองพิจารณาความสมเหตุสมผลหรือ
พอเพียง และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ควบคูกันไป การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอาจไมจําเปนตองบุกรุกปา แตใชวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และกระบวนการผลิตที่สะอาด ไมทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการผลิตมีความยั่งยืน
“เป า หมายในการใช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
จึงอยูในทิศทางเดียวกัน ที่ตองการใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมั่นคง ยั่งยืน หากปฏิบัติดังเชนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๗ โดยเนนการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ แมทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและรอยหรอลง เกิดความเหลื่อมลํ้า
ของคนในสังคมในการเขาถึงทรัพยากรทีม่ อี ยูน อ ย แตหากรูว ธิ กี ารใชทถี่ กู ตอง เขมงวดในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช สงเสริมใหมกี ารใชซาํ้
หรือนํามาใชใหม ทรัพยากรธรรมชาติก็จะไมเสื่อมโทรม อยูกับคนไดนาน ทําใหคนมีกินมีใช และมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี นอกจากนี้
จะตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นทั่วโลก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเปนพายุที่รุนแรง คลื่นยักษสึนามิ แผนดินไหว โดยเฉพาะปญหานํ้าทวมซึ่งไดสรางความสูญเสียใหแกประเทศไทย
อยางใหญหลวง จึงจําเปนอยางยิง่ ทีป่ ระเทศไทยจะตองมีระบบการบริหารจัดการนํา้ อยางถาวร เพือ่ ปองกันปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกในอนาคต”

การเขาสููประชาคมอาเซียน ตองอาศัยองคความรู การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
การกระจายความเสี่ยง
ในป ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เลขาธิการ สศช. ไดใหความเห็นในเรื่องนี้วา
วัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการมุงใหเกิดตลาดสินคาและบริการที่เปนหนึ่งเดียว การคาของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิก
เสมือนเปนประเทศเดียวกันโดยไมแบงตามอาณาเขตของประเทศ ดังนั้น สินคาและบริการในประเทศหนึ่ง จะสามารถขายในอีกประเทศ
หนึ่งไดโดยไมเสียภาษี เศรษฐกิจพอเพียงจะเขามาประยุกตใชได เมื่อมีการรวมกลุมกัน จะเห็นศักยภาพของแตละประเทศในการผลิตสินคา
ราคาถูก เปนความไดเปรียบในการขยายการคาที่จะรุกเขามาในประเทศไทย จึงตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจผลิต
สินคาชนิดเดียวกับที่ประเทศอื่นสามารถผลิตไดในราคาถูกกวา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถ
แขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย (๑) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคม โดยเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝมืออยางเสรี
(๒) ใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยูแลว (๓) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน เพื่อลดชองวางการพัฒนา และทําใหประเทศเหลานี้สามารถ
รวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการ
เงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย
การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญ ๑๑ สาขา เปนการนํารอง โดยมีประเทศสมาชิก
รับผิดชอบในการจัดทําแผนในแตละสาขา ดังนี้ ไทย : ทองเทีย่ วและการบิน พมา: สินคาเกษตรและสินคาประมง อินโดนีเซีย : ยานยนต
และผลิตภัณฑไม มาเลเซีย: ยางและสิ่งทอ ฟลิปปนส: อิเล็กทรอนิกส สิงคโปร: เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
และการบริการดานสุขภาพ๒
๒

ที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย. “ประชาคมอาเซี ย น” (ออนไลน ) . เข า ถึ ง ได จ าก thaifacultysenate.com/Documents/
ASEAN%๒๐Main.pdf – .สืบคนเมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ . “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ออนไลน). เขาถึงไดจาก www.
mfa.go.th/internet/document/๗๔๐.doc สืบคนเมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
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“ประเด็นนี้นํามาสูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยตองมีองคความรูและความสามารถในการผลิตสินคาชนิดนั้น
หากมีไมพอ จะสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงโดยผลิตในสิ่งที่สามารถทําไดดีกวา และจะตองยึดหลักการกระจายความเสี่ยง
บางกรณี ประเทศไทยอาจผลิตไดไมดีนัก แตยังตองทําตอไป ก็ตองวิจัยหาแนวทาง/โอกาสทางธุรกิจอยูในตลาดเดียวกันโดยไมตองใหรัฐ
ชวยเหลือ อาจพัฒนาสินคาและบริการของไทยใหมีความแตกตาง มีคุณภาพสูงขึ้น เพราะผูบริโภคทุกคนตางตองการบริโภคสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน การปรับกระบวนการผลิตใหสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ตองอาศัยความรูซึ่งมาจากการ
ศึกษา และการสรางภูมิปญญาใหแกผูประกอบการไทย โดยฝกตั้งแตวัยเด็กใหมีความคิดสรางสรรค เมื่อจบการศึกษาและทํางานในดาน
ตางๆ ก็สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมีความแตกตาง”
ผลกระทบอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการมีประชาคาอาเซียน ไดแก การเคลื่อนยายของวัฒนธรรมอยางเสรี ทําใหวัฒนธรรม
ในอนาคตมีแนวโนมที่จะรวมเปนหนึ่งเดียว ดังนั้น ประเทศไทยจะตองเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติ และประชาคมอาเซียนไดกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติตอคนในประเทศสมาชิกใหเสมือนเปน “สัญชาติอาเซียน” เดียวกัน ใหเขาใจในเรื่องกฎ กติกาหลักที่ใชรวมกัน เชน การเคารพ
วัฒนธรรมของประเทศที่อาศัยอยู ไมทําสิ่งที่ลบหลูหรือขัดแยงกับวัฒนธรรม ดังเชนสังคมไทยที่มีคนจากหลากหลายวัฒนธรรมสามารถ
อาศัยอยูดวยกันไดอยางสงบสุข

สศช.ประยุ ก ต ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการทํ า งานที่ เ น น การศึ ก ษาวิ จั ย
การลงพื้นที่ และการทํางานอยางบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใชไดในทุกระดับ รวมทั้งการทํางานของ สศช. แตละสํานักตองพิจารณา
งานที่รับผิดชอบ ทั้งการจัดทํานโยบายและแผน การวิเคราะหโครงการ เศรษฐกิจมหภาค และการประเมินผลที่เปนประโยชนตอประเทศ
เปนการสรางรายได องคความรู ภูมิคุมกัน และขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งกําหนดขนาดที่เหมาะสมในการพัฒนา การลงทุน
ดานตางๆ จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงงานของ สศช. กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการศึกษาวิจัยภายใน
สศช. ใหมากขึ้น เพราะเจาหนาที่ สศช. มีความสามารถในการวิเคราะห มีความพรอมของขอมูล และรับฟงความคิดเห็นจากภายนอก
จะทําใหขอเสนอแนะตางๆ ของ สศช. มีความครอบคลุม ครบถวน ถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น
“ขอยกตัวอยางเรื่องเศรษฐกิจมหภาคที่มุงการเจริญเติบโตจากประสิทธิภาพการผลิต หรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความยั่งยืน หรือในชวงที่ประเทศมีความตองการใชเงินลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานสูง ก็จะตองวิเคราะห
ขีดความสามารถในการกูยืมเงินของประเทศ และจํากัดภาระหนี้ ประเทศไทยควรสรางรายไดที่เปนฐานภาษีของประเทศเพิ่มขึ้น ทําให
กําลังซื้อในประเทศสูงขึ้น พรอมกับการสรางวินัยการออม ดังเชนที่ สศช. เคยเสนอการตั้งกองทุนการออมแบบบังคับ ทําใหเศรษฐกิจภายใน
ประเทศมีความแข็งแกรง ไมตองกูยืมเงินจากตางประเทศ”
เมื่อศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงของงานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะตองมีการลงพื้นที่ใหมากขึ้นเพื่อศึกษาจาก
ประสบการณจริง มีหลักฐานในการพิสจู นผลงานวิจยั ทีไ่ ดวา ถูกตองและใชไดในสถานการณจริง ชาวบานมีความตืน่ ตัวเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนาไปอยางมาก มีการรวมกลุมตางๆ อาทิ กลุมสัจจะออมทรัพย ที่โยงกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ตองปรับการทํางานใหบูรณาการ แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางสํานักตางๆ ภายใน
สศช. ใหมากขึ้น เนื่องจากงานของ สศช. มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนเปนรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงระหวางสํานักมากขึ้น
“ตัวอยางของการบูรณาการงานของ สศช. เชน โครงสรางประชากรที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมใหผูสูงอายุ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจ อาทิ การออมที่โยงกับอาชีพของผูสูงอายุจะสรางเงินออม
ได ประเด็นทางสังคม อาทิ สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ และสถาบันทางสังคมตางๆ ที่เปนหลักยึดเหนี่ยวในสังคมไทย และประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ การอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี จะมีผลตอการมีอายุยืนยาว เห็นไดจากคนชนบทมักมีอายุยืนกวา
คนในเมือง เนื่องจากอยูในสิ่งแวดลอมที่มีมลพิษนอย และมีพฤติกรรมเสี่ยงนอยกวาคนในเมือง”

บทสรุป
แนวคิดของเลขาธิการฯ สศช. ในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ เปนแนวทางสําคัญใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการพัฒนาประเทศ ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
จะตองอาศัยการทํางานรวมกับภาคีการพัฒนาตางๆ อยางบูรณาการ โดยเฉพาะภาคประชาชนและเอกชน ในการรวมกันพัฒนาประเทศสู
สังคมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง สมดังวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ไดในที่สุด ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูการปฏิบัติ

บทนํา

สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ*

นับจากวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และ
ไดพระราชทานพระปฐมราชโองการไววา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะ
เวลาที่ทรงครองราชย พระองคไดทรงทุมเทพระวรกายและพระสติปญญารวมทุกข รวมสุขกับพสกนิกร บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ในดานตางๆ ทรงนําสิ่งที่ทรงเรียนรูอยางลึกซึ้งจากประสบการณและโครงการตางๆ ที่ไดทรงริเริ่ม สรุปเปนขอคิดบนพื้นฐานของ
หลักคุณธรรม เพื่อเตือนสติประชาชนของพระองค เปนที่รูจักกันดีภายใต “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

จากการทรงงานสู...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดระยะเวลาครองราชยกวา ๖๐ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญที่พึงดํารงมั่นในคุณธรรม มีพระราชปณิธานอันแนวแนที่ทรงเสียสละประโยชนสวนพระองคเพื่อประโยชน
สุขของประชาชนชาวไทย ทรงพระวิริยะอุตสาหะทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจใหถูกตองตลอดเวลา ทรงยึดการดําเนินงาน
ในลักษณะทางสายกลางที่สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัวและสามารถปฏิบัติไดจริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหา
แนวทางพัฒนาเพื่อมุงสูประโยชนตอประชาชนสูงสุด๑ ดังเชน ทรงบูรณาการแผนงานอยางมีระบบ ใหหนวยงานรวมกันคิด รวมกันทํา
ทรงวางรากฐานการบริหารจัดการงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางมีประสิทธิภาพโดยใชหลักการใชทรัพยากร
อยางคุมคาในทุกโครงการ ทรงพิจารณาถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับกอนตัดสินใจ ทรงใชงบประมาณอยางประหยัด และวางแผน
การใชอยางไมซํ้าซอน รวมทั้งทรงแนะนําใหหนวยงานราชการใชงบประมาณแผนดินอยางคุมคา บางกรณีทรงใชพระราชทรัพยสวน
พระองคในการแกปญหาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทรงยึดหลัก “ขาดทุนคือกําไร” การลงทุนในโครงการเชนนี้
นักวิชาการคาดวาไมคุมทุนแตทรงพิสูจนใหเห็นวา ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ไมสําคัญไปกวาการที่ราษฎรอยูเย็นเปนสุข การบริหาร
จัดการคน ทรงใชคนใหเหมาะสมกับงาน มุงการทํางานเปนทีม ดังเชนที่ทรงดําเนินการใหเปนตัวอยางในการกําหนดหนวยงานหลัก
บริหารการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทรงยํ้าการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาเพื่อใหเกิดประโยชน
* สํานันกย
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แกประชาชนทรงใชวิธีการที่เรียบงาย ประหยัด ใชเทคโนโลยีพื้นบาน โดยเรียนรูจากธรรมชาติ เขาใจและปรับใชใหเหมาะสมกับ
ภูมิสังคม โดยแสดงใหเห็นจริงจากตัวอยางผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีมากกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ทรงยึดหลักการ
บริหารแบบเรียบงายแตลึกซึ้ง โดยใหประชาชนพยายามพึ่งตนเอง มีความเปนประชาธิปไตยในความเปนไทย รู รัก สามัคคี และ
ทรงนําสิง่ ทีท่ รงเรียนรูอ ยางลึกซึง้ จากประสบการณและโครงการตางๆ ทีไ่ ดทรงริเริม่ สรุปเปนขอคิดบนพืน้ ฐานของหลักคุณธรรม เพือ่ เตือน
สติประชาชนของพระองค ผานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในวโรกาสตางๆ หรือทรงแสดงทางออมผานพระราชกรณียกิจ
แนวทางการดําเนินชีวิต และโครงการในพระราชดําริตางๆ และเปนที่รูจักกันดีภายใต “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แกนแทและความหมายของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย รากเหงาของสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมาแตดั้งเดิมและยึดมั่นในพระพุทธ
ศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณีทางพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตนับตั้งแตเกิดจนตาย๒ จึงทําให
คนไทยรักอิสระ อยูอยางเรียบงาย พอมีพอกิน พึ่งพาตนเอง มีความสุขตามอัตภาพ มีจิตใจออนโยน รักความสงบ เอื้อเฟอ
เผื่อแผ เกื้อกูลกันและกัน เปนครอบครัวใหญที่มีพอแม ลูก หลาน ปูยา ตา ยาย หรือญาติอยูรวมกัน มีสายสัมพันธแบบ
เครือญาติ เกิดความผูกพัน หวงใย ดูแลทุกขสขุ กัน ใหความสําคัญในอาวุโส ใหเกียรติยกยองผูใ หญ หรือผูท อี่ าวุโสกวา นอกจากนี้
สังคมไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย จากการปกครองในระบอบกษัตริยมาแตโบราณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักดีวา หลักคิด หลักปฏิบัติ และหลักการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเหมาะสมกับคนไทยมากทีส่ ดุ จึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกีย่ วกับ “เศรษฐกิจพอเพียง”
สําหรับเปนแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย ดังเชน
พระบรมราโชวาท วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความวา “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตอง
สรางพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญ เปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด
แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมให
แผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคลองกันดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ
ขึ้น อาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
รุนแรงในเวลานี้...”
การเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ สงผลกระทบตอความเปนอยูของคนไทยอยางมาก จึงไดพระราชทาน
พระราชดํารัสใหขอ คิดแกพสกนิกรชาวไทยเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความวา “...วันนัน้
ไดพูดถึงวาเราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน มีพอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน
ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนไมมี
เลย แตสมัยกอนนี้มีพอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมมีพอมีพอกิน จึงตองเปนนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให
ทุกคนพอเพียงได ใหพอเพียงก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย
แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ...”
๒
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คนไทยจึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมากขึ้ น ในการจั ด ทํ า แผนระดั บ ชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดปรับแนวคิดที่เคยเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เปนประเด็นหลักมาเปนการพัฒนาทีใ่ หความสําคัญกับการพัฒนาคนและมิตทิ างสังคม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงเปนจุดเริ่มตนแนวคิดที่มุง “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีใ่ หความสําคัญกับการพัฒนาคน รวมทัง้ ไดเชิญผูท รงคุณวุฒปิ ระมวลและกลัน่ กรองเศรษฐกิจพอเพียงจาก
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสที่เกี่ยวของ สรุปเปน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๒ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชน และ สศช. ไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่มีการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ

นิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง”๓ เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปบน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อใหกาวทันยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันที่ดีตอผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังในการนําวิชาการมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน จะเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และรอบรู
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบเพื่อใหเกิดสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ ทุกอาชีพ ดังนี้
๑. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัว๔ เริ่มจากการเสริมสรางคน
ใหมีการเรียนรู วิชาการและทักษะตางๆ เพื่อใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งเสริมสรางคุณธรรม มีความเขาใจ
และตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกันของคนในสังคม และอยูรวมกับระบบนิเวศอยางสมดุล เพื่อจะไดละเวนตอการ
ประพฤติผิดมิชอบ เปนผูให เกื้อกูล แบงปน มีสติยั้งคิด พิจารณาอยางรอบคอบ กอนที่จะตัดสินใจหรือกระทําการใด เกิดเปน
ภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิต สามารถคิดและกระทําบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ
บทบาทและหนาที่ของแตละบุคคล ในแตละสถานการณ เพียรฝกปฏิบัติเชนนี้ จนสามารถพึ่งตนเองได และเปนที่พึ่ง
ของผููอื่นไดในที่สุด
๒. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบดวย บุคคล /

นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และสรางเครือขายระหวางชุมชน
๓

หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, มีนาคม ๒๕๔๖
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๓. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ การบริหารประเทศสงเสริมใหบุคคล/
ชุมชนมีวิถีปฏิบัติ มีความรวมมือ และการพัฒนาในสาขาตางๆ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ
อยางรอบคอบเปนขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศใหมีความพอเพียง โดยสงเสริมใหประชาชนสวนใหญ
สามารถอยูอยางพอมีพอกินและพึ่งตนเองได มีความรูและทักษะในการดํารงชีวิตอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และมี
คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟอแบงปน และใชสติปญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิตพรอมทั้งสงเสริม
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ระหวางกลุม คนตางๆ จากหลากหลายภูมสิ งั คม อาชีพ ความคิดและประสบการณ เพือ่ สรางความเขาใจ
และรูความเปนจริงระหวางคนในประเทศ นําไปสูความสามัคคี และจิตสํานึกที่จะรวมแรงรวมใจกันพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาไปอยางสอดคลองสมดุลกับภาพความเปนจริงอยางเปนขั้นเปนตอน
๔. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมนักธุรกิจ นักธุรกิจจะตองคํานึงถึงความมั่นคงและ
ยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจมากกวาการแสวงหาผลประโยชนระยะสั้น จึงตองมีความรอบรูในธุรกิจที่ตนดําเนินการอยู และ
มีการศึกษาขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง รอบคอบในการตัดสินใจเพื่อปองกัน
ขอบกพรองเสียหายตางๆ ไมใหเกิดขึน้ มีคณ
ุ ธรรม ความซือ่ สัตยสจุ ริตในการประกอบอาชีพ ไมผลิตหรือคาขายสินคาทีก่ อ โทษ
หรือสรางปญหาใหกับคนในสังคมและสิ่งแวดลอม มีความขยันหมั่นเพียร อดทนในการพัฒนาธุรกิจไมใหมีความบกพรอง
และกาวหนาไปอยางตอเนื่อง มุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินคาและคุณภาพใหทันกับความตองการของ
ตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและระบบนิเวศนในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินธุรกิจ โดยรักษาสมดุลในการแบงปนผลประโยชนทางธุรกิจระหวางผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมเหตุสมผลตั้งแต
ผูบริโภค พนักงาน บริษัทคูคา ผูถือหุน และสังคมวงกวาง รวมถึงสิ่งแวดลอม
๕. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเกษตร๕ แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภายใต “ทฤษฎีใหม” เปนตัวอยางของการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่และภูมิสังคม เพื่อลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนและความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เนนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้าเพื่อจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ดําเนินการใน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ ๑ การผลิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน ขั้นที่ ๒ การรวมพลังในรูปกลุมสหกรณหรือกลุมวิสาหกิจชุมชน และขั้นที่ ๓
การสรางเครือขายชุมชน

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ภายหลังที่ สศช. ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหนํานิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ มีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธานอนุกรรมการฯ ดําเนินการสรางกระบวนการทําความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกทุ
เขาใจปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง
ใหแกทกภาคส
กภาคสวนของสงคมไทย
วนของสังคมไทย และผลั
และผลกดนใหเกดการปฏบตในระดบครอบครว
กดันใหเกิดการปฏิบัติในระดับครอบครัว ชมชน
ชุมชน

ในป ๒๕๔๙ สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดจัดทําเปนรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย
ป ๒๕๕๐ : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน เผยแพรท่วั โลก
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มที่ เกิดความตองการความรูท จี่ ะนําไปประยุกตใชสงู ขึน้ จึงมีการปรับกลไกการขับเคลือ่ นใหสอดรับกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยขับเคลื่อนขยายวงกวางทั้งในและตางประเทศ มีการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

๔
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พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ภายใต สศช. ทําหนาที่เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ และดําเนินงานโดยมีคณะอนุกรรมการ ๔ ชุดเปนหลักในการขับเคลื่อนแตละดาน ไดแก คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกลุมเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูองคกรปกครองทองถิ่น และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานธุรกิจเอกชน
รวมทั้งมีภาคีเครือขายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญในหลายหนวยงาน อาทิเชน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาและเยาวชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) ศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ องคกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาครัฐและเอกชน ทุกฝายกําลังมุงมั่นใหการขับเคลื่อนมีความตอเนื่องและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

ความสําเร็จของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบานดอกบัว
ชุมชนบานดอกบัว ต.บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา มีวถิ ชี วี ติ แบบพอเพียง๖ ไดนอ มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ อยางเขมขนประกอบดวย การลดรายจาย การเพิม่ รายได การประหยัด การเรียนรู การอนุรกั ษ
และใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทงความเอออาร
และใชทรพยากรธรรมชาต
รวมทั้งความเอื้ออารี ไดแก
ไดแก การทาปุ
การทําปยชวภาพ
ชีวภาพ การเอามอ
การเอามื้อ (ลงแขก) ในการทานา
ในการทํานา และลดคาใชจาย
และลดคาใชจาย

พอเพียงทําให “ฉุกคิด” ไดวามีทางเลือกที่จะทําใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน และสมดุลในระยะยาว

๕
๖

เกษตรยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, ๒๕๕๔
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน กปร.
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บทสรุป
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของวิถีการดําเนินชีวิตที่ใชคุณธรรมกํากับความรู เปนการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติใหกาวหนาพรอมกับสรางสมดุลและมั่นคง เปนหลักปฏิบัติของการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี ระหวางคนกับคนในสังคม และคนกับธรรมชาติอยางยั่งยืน
ผูท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชจนเกิดผลจะมีคุณสมบัติท่ีคลายกัน ไดแก ยินดีที่จะ
ทํางานหนัก มีความซื่อสัตย สนุกสนานกับการเรียนรู และการสรางปญญาใหกับตนเอง เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน
ในสังคม และการอยูรวมกับระบบนิเวศอยางสมดุล มีความเคารพธรรมชาติและความเมตตาตอเพื่อนมนุษย เปนผูที่มี
จิตสํานึกและวิธีคิดในแบบฉบับเฉพาะ และ “ความสําเร็จระยะยาวของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยูกับการ
ปลูกฝงแนวคิดนี้ใหเปนสวนสําคัญในวัฒนธรรมการพัฒนาของประเทศ” ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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จากอดีตสูปจจุบันและอนาคตของการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประสพสุข ทรงผาสุก๑ และ นิสวันต พิชญดํารง๒

บทนํา
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการพัฒนาประเทศ เริม่ ตัง้ แตชว งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ทีไ่ ดมกี ารปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม จากเดิมทีใ่ หความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนหลัก
มาเปนการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมกัน และเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เปลี่ยนวิธีการ
พัฒนาเปนแบบองครวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาดวยกันอยางสมดุล และประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาประเทศ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางเปนทางการ และตอเนื่องในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาที่ทุกภาคีมีสวนรวมขับเคลื่อน มุงสูความสมดุลและยั่งยืน

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ
กวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตาง ๆ มีความกาวหนาไปมาก ภาครัฐไดใชเปน
ปรัชญาพื้นฐานในวางกรอบการบริหารจัดการประเทศในภาพรวมที่ใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนภายนอกประเทศ ตามที่ปรากฏในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายและมาตรการทางการเงินและการคลัง
นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐไดประยุกตใชในการบริหารจัดการภายในองคกร การสรางองคความรูของการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลสรางการเรียนรูสูครัวเรือน/ชุมชนอยางกวางขวาง อาทิ การใหความรูแกขาราชการและพนักงานในการ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ผานการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา และอบรม การนําหลักการสรางภูมิคุมกันมาใชกับการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ จิตอาสา และการทํางานอยางมีความสุข การดําเนินงานที่ใชหลักประหยัด คุมคา โปรงใสในการปฏิบัติงาน เชน
การเสริมสรางคานิยมดานความประหยัดและความมีวินัยทางการเงินใหกับขาราชการ เปนตน

แนวปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สวนกลาง

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารงานและใหบริการ อาทิ บริหารงบประมาณดวยความพอประมาณ
โดยยึดหลักการพึ่งตนเองใหมากที่สุด ใชหลักระเบิดจากขางในที่ตนเองตองพอเพียงกอนสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตาม มี
การสรางสรรคบริการที่มีคุณภาพ รักษาสิ่งแวดลอม สนับสนุนการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งเจาหนาที่ พนักงาน
และผูรับบริการ เนนรากฐานความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เสมอภาค และกระบวนการมีสวนรวมในทุกระดับ

สวนภูมิภาค

มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงกําหนดเปนยุทธศาสตรการบริหารในทุกระบบงาน เนนบูรณาการการทํางานที่มีสวนรวม
จากทุกภาคสวนของทองถิ่นมารวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการอยางมีเหตุผล รวมทั้งนําหลักธรรมาภิบาลมาใชสราง
ความเปนธรรม โปรงใส สุจริต ใชทรัพยากรอยางพอประมาณ ขยายผลพัฒนาตามแนวพระราชดําริสูประชาชนและสวน
ทองถิ่น

ที่มา : สรุปจากลักษณะการดําเนินงานของกลุมตางๆที่เขาประกวดผลงานการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริป ๒๕๕๑ –๒๕๕๒

๑
๒

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน
วิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ ทําใหภาคเอกชนตระหนักถึงคุณคาของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
และวางแนวทางการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการแบบมองการณไกล มุงหวังกําไรระยะยาว เตรียมความพรอมใหองคกรในการเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ขยายธุรกิจแบบ
คอยเปนคอยไปอยางรอบคอบ บริหารความเสี่ยงบนฐานความรู แบงปนความรูใหคูแขงขันทางธุรกิจในการพัฒนาตลาดที่เกิดผลประโยชนตอ
ผูบ ริโภค มีวฒ
ั นธรรมองคกรทีแ่ ข็งแกรง พัฒนาพนักงานอยางตอเนือ่ ง และรักษาผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียในธุรกิจ สามารถรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง สรางความนาเชื่อถือ มีภาพลักษณที่ดี มีความสัมพันธภายในองคกรที่ดี นอกจากนี้ ภาคธุรกิจมีการขยายบทบาทการทํา
กิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อาทิ การพัฒนาชุมชนรวมกับภาครัฐ และเปนผูนําการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเปน
บทบาทที่มีความสําคัญมากขึ้นในการรวมขับเคลื่อนสังคมไทย
สศช. ไดสาํ รวจบริษทั เอกชนทัว่ ประเทศ รวม ๒๐๐ แหงในป ๒๕๕๓ พบวารอยละ ๙๗ ของกลุม ตัวอยางมีการดําเนินกิจกรรมรับผิดชอบ
ตอสังคมหลายรูปแบบ อาทิ การใหความรูแกชาวบาน การใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบภัยตางๆ นอกจากนี้ กิจการเพื่อสังคม๓ เริ่มมีบทบาทชัดเจนมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

แนวปฏิบัติของธุรกิจเอกชนที่ยึดมั่นในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ขนาดยอม
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

เลือกการลงทุนที่เหมาะสม ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ไมเนนกําไรอยางเดียว ใชภูมิปญญาในการลดคาใชจาย และใชความ
รอบรูในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตและบริการ เนนความพึงพอใจ ซื่อสัตยตอลูกคาและคูคา ชวยเหลือชุมชน จาง
แรงงานในทองถิ่น และจัดสวัสดิการใหพนักงาน
มุงดําเนินธุรกิจที่มีความชํานาญ บริหารจัดการหนี้สินไมใหเกินเงินทุน ใชความรอบคอบและความมีเหตุผลในการ
พิจารณาปจจัยแวดลอม ใสใจผูม สี ว นไดสว นเสียใหเกิดประโยชนและความสุข ผูบ ริหารมีความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนอยางดี สามารถถายทอดสูพนักงานได และเนนการพัฒนาบุคลากรดานจิตใจอยางตอเนื่อง
พัฒนาธุรกิจควบคููกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ใหความสําคัญในการพัฒนาและใชเชื้อเพลิงชีวภาพ การ
ลดมลพิษทางอากาศ และการกําจัดนํ้าเสีย รวมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงสรางคนดี มีการเผยแพรกิจกรรมของ
บริษัทที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชักชวนผูอ่ืนรวมทํากิจกรรมทางสังคม มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และลดการใชทรัพยากรในการผลิตสินคา

ที่มา : สรุปจากลักษณะการดําเนินงานของภาคเอกชนที่เขาประกวดผลงานการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริป ๒๕๕๑

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปจเจกและชุมชน
ปจเจกและชุมชนมีการประยุกตหลักปรัชญาฯ ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ทั้งการเรียนรูและประสบการณการคิดแกปญหา
ของชุมชนดวยตนเอง และการสงเสริมของหนวยงานภาครัฐ หลายชุมชนประสบความสําเร็จ มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได และไดรับ
การคัดเลือกจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนชุมชนตนแบบ ชุมชนเหลานี้มีบทบาทเกื้อกูลชุมชนอื่นในการใหความชวยเหลือการพัฒนาชุมชนและ
เปนตัวอยางสําหรับศึกษา แลกเปลี่ยนและเรียนรู สศช. ไดสํารวจชุมชน ๓๑๒ แหงในป ๒๕๕๔ พบวา ชุมชนที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชมีการชวยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟอเผื่อแผ รวมมือกันพัฒนาและแกปญหาในชุมชน รวมทั้งพัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางชุมชนเพิ่มขึ้น

ภูมิคุมกันของประเทศที่เปนผลจากการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตาง ๆ ไปประยุกตใชและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ไดนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้
๑. เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจโลกได การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ในชวงป ๒๕๕๐ –
๒๕๕๔ ประเทศเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปนเครื่องบงชี้ไดเปนอยางดีวา เศรษฐกิจไทยเริ่มมีภูมิคุมกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากการใชนโยบายและมาตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ใหความ
๓

16

กิ จ การเพื่ อ สั ง คม คื อ กิ จ การที่ มี เ ป า หมายอย า งชั ด เจนในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มเป น หลั ก มี ร ายได ห ลั ก จาก
การขายสินคาและบริการที่สอดคลองกับเปาหมาย
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สําคัญทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง อาทิ การกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะไมเกินรอยละ ๕๐.๐ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ภาระหนี้ภาครัฐตองไมเกินรอยละ ๑๕.๐ ของงบประมาณรายจาย งบลงทุนภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ ๒๕.๐ ของงบประมาณ
โ
ินทีี่สอดคลองกัับสถานการณเศรษฐกิิจ มีีมาตรการควบคุม ปประกอบกัับภาคสงออกมีี
ควบคุมหนีี้สาธารณะ นอกจากนีี้ ไไดดําเนิินนโยบายการเงิ
ความสามารถสูงขึ้นและการใชพลังงานภายในประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗.๘ ในป ๒๕๕๓
หลังจากที่หดตัวรอยละ ๒.๓ ในป ๒๕๕๒ สอดคลองกับผลิตภาพการผลิตรวมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๕.๑ ในป ๒๕๕๓ หลังจากที่หดตัวลง
รอยละ ๔.๓ ในป ๒๕๕๒
๒. ภูมิคุมกันดานสังคมมีเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาภาคสังคมโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับ
จุดเดนของสังคมไทยทีเ่ ปดกวางบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมชวยเหลือเกือ้ กูลกัน สามารถสรางภูมคิ มุ กันใหครอบครัวและชุมชน เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน แกปญหาความยากจน กระจายผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ครัวเรือนกอ
หนี้สินลดลงจากรอยละ ๖๔.๔ ในป ๒๕๔๙ เปนรอยละ ๖๐.๙ ในป ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ครัวเรือนที่มีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตมีจํานวนเพิ่ม
ขึ้น อาทิ มีนํ้าประปาใชรอยละ ๗๑.๕ มีที่อยูอาศัยมั่นคงรอยละ ๗๗.๖ ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ ประชาชนเขาถึงหลักประกันสุขภาพ
อยางทั่วถึง อาทิ ขยายบริการหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูเจ็บปวยโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ และโรคเอดส รวมทั้งชีวิตความเปนอยูมีความ
มั่นคง และไดรับโอกาสทางการศึกษา อาทิ การใหบริการการศึกษา ๑๕ ปท่ไี มเสียคาใชจายครอบคลุมเด็กและเยาวชน ๑๒.๓ ลานคน สงผลให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
๓. การสรางภูมิคุมกันดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเริ่มมีความชัดเจน การดําเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ปา การอนุรักษ
สายพันธุที่มีอยูเดิมใหคงอยูไดสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไดดําเนิน
การปลูกปาทั้งปาอนุรักษ ปาชุมชน ฟนฟูพื้นที่และทรัพยากรชายฝงทะเล สามารถเพิ่มพื้นที่ปารอยละ ๓๓.๖ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งใกลเคียงกับ
เกณฑที่เหมาะสมของระบบนิเวศที่กําหนดไวรอยละ ๔๐.๐ ของพื้นที่ประเทศ และในป ๒๕๕๒ ไดมีการคนพบพันธุพืช พันธุสัตวชนิดใหมใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก ๓๑ ชนิด ควบคูกับการอนุรักษสายพันธุที่มีอยูเดิมใหคงอยู ขณะที่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนดวยการมี
สวนรวมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูไดขยายวงกวางมากขึ้นและสรางความมั่นคงดานอาหาร สงผล
ใหสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี
รวมทั้งเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนไดอยางยั่งยืน

อุปสรรคสําคัญของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา แมวาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติมีความกาวหนา ทุกภาคสวนมีความ
ตื่นตัวมากขึ้น และมีผลในเชิงประจักษที่ปจเจก ชุมชน หรือองคกรที่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการดําเนินชีวิตหรือ
ประกอบธุรกิจสามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ไดคอนขางดี แตในภาพรวม คนสวนใหญยังขาด
ความเขาใจในความหมายและหลักแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเขาใจไมถูกตอง ชัดเจน จึงขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไมได
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ผลสํารวจความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในโครงการ พ.ศ.พอเพียง พบวา ประชาชน รอยละ ๗๔.๐ มี
ความเขาใจการมีภูมิคุมกันและการมีคุณธรรมสูงถึงรอยละ ๘๗ – ๘๕ ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ขณะที่หลักความมีเหตุผลอยูในระดับตํ่าสุด ทําให
ไมสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ สศช. ที่สํารวจความเห็นผูนําองคกรและกลุม
ตางๆ ในชุมชน ที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและขับเคลื่อนในระดับองคกร รวม ๗ ประเภท๔ จํานวน ๓๘๓ ราย ใน
ป ๒๕๕๔ พบวา ปญหาสําคัญในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชขององคกรและกลุมตางๆ ๓ อันดับแรก ไดแก สมาชิก
และคนในชุมชนขาดความรูความเขาใจ ประชาชนและบุคลากรในองคกรมีทัศนคติ คานิยมที่ยังติดอยูกับกระแสทุนนิยม ทําใหไมมั่นใจในการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรและกลุมตางๆ ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยรวมอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรคของการขับเคลื่อนชุมชนสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ๑) กระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม วัฒนธรรมภายนอกชุมชน ที่สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ทําใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ และภาวะหนี้สิน ๒) ขาด
การเขาถึงปจจัยการผลิตที่เปนสวนสําคัญในการประกอบอาชีพ ทําใหชุมชนไมสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ได เพราะตองทุมเทกับการแสวงหา
ปจจัยในการประกอบอาชีพ ๓) ความขัดแยงในกลุมหรือผูนํา ทําใหชุมชนขาดความสามัคคี และการรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ๔) ทัศนคติ
การพึ่งพาภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหชุมชนสวนใหญมีความคิดที่จะพึ่งตนเองนอย ตองการใหภาครัฐสนับสนุนดานตางๆ เปนอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาที่มุงสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ ๕) ความไมตอเนื่องของการดําเนินนโยบายในหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ
๔

ประกอบดวยกลุมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุมเกษตรกร ภาคธุรกิจเอกชน กลุมธุรกิจชุมชน สถานศึกษาพอเพียงแบบอยางของกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยปราชญชาวบาน (ชุมชนตนแบบพอเพียง) และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน /หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
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ทิศทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะตอไป
การขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนสวนใหญ และการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบตางคนตางทําตามความเขาใจของตนเอง รวมทั้งไมมีกลไกที่จะทําหนาที่เปนศูนยรวมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคกรตางๆ อยางบูรณาการและเปนเอกภาพ ทําใหการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมมกี ารกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน ดังนั้น การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะตอไป จึงควรใหความสําคัญกับประเด็นตอไปนี้
๑. สรางความรูค วามเขาใจแกทกุ ภาคสวนอยางตอเนือ่ ง ดวยการสงเสริมการสรางความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับกรอบความคิด
หลักการ คุณลักษณะ และนิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกคนทุกกลุมในสังคม โดยใชสื่อที่เหมาะสมในการสรางความรูความเขาใจ
แกกลุมเปาหมายที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม อาทิ ใชส่ือนิทานสําหรับเด็ก สังคมออนไลนสําหรับวัยรุนและนักศึกษา
ละครโทรทัศนสําหรับวัยแรงงาน
๒. ปลูกฝงคานิยมที่เอื้อตอวิถีความพอเพียง และสนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแตเด็กจนโต อาทิ การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน การ
ใหความสําคัญกับคุณคามากกวามูลคา รวมทั้งสงเสริมการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการรวมแกปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ประยุกตใช เสาะหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและศึกษาวิจัยเพื่อคนหาตนแบบหรือตัวอยางในการประยุกตใช ทั้งที่เปนปจเจก ชุมชน
องคกร สถาบัน
๓. เสริมสรางความเขมแข็งและความเปนเอกภาพของกระบวนการบริหารจัดการ หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันกําหนด
โครงสรางและกลไกเพื่อบริหารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงระดับชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งจัดทํา
ยุทธศาสตร แนวทาง และกระบวนการขับเคลื่อน อาทิ การจัดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นในการรวมกันจัดทําแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมใหภาคสวนตางๆ เขาใจบทบาทของตนในการดําเนินงาน โดยใหภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวก ภาคเอกชนสนับสนุนดานงบประมาณ
สําหรับดําเนินการ สถาบันการศึกษาใหขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ใชชุมชนเปนพื้นที่ดําเนินการ ตลอดจนจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อใหการขับเคลื่อนมีความตอเนื่องอยางเปนระบบ
๔. สรางเครือขายและพัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงหนวยงานหรือองคกรที่มีการประยุกตใชหรือขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขาดวยกันเปนเครือขาย อาทิ เครือขายวิชาการ เครือขายเผยแพรประชาสัมพันธ เครือขายการศึกษาวิจัย เพื่อรวมพลัง
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกภาคสวน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยู

บทสรุป
การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แมจะดําเนินการมาเปนระยะเวลานานกวา ๑๐ ปแลว และการดําเนินงาน
ไดมีความกาวหนาพอสมควร แตยังคงมีอุปสรรคในเรื่องความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลไกที่จะบูรณาการการ
ขับเคลื่อนเขาดวยกัน ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะตอไป จะทําใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สัมฤทธิ์ผลตามที่มุงหวัง และนําพาประเทศสูวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนไดในที่สุด ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
ธันวา จิตตสงวนและคณะ. โครงการศึกษาแนวทาง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก ๔๐ หมูบาน . มกราคม ๒๕๕๑
หนา ๘-๒๗ ถึง ๘-๒๘
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . (ราง) รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) . ๒๕๕๔
________________. (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) . ๒๕๔๔
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การพัฒนาคนและสังคมไทยตามวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง

บทนํา

มนนิภา สังขศักดา*

การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในโลก ลวนเปนสภาวะ
ทีท่ กุ คนตองเผชิญและมิอาจเลีย่ งพน หากในโลกยุคปจจุบนั
สภาวะการเปลีย่ นแปลงแตกตางจากอดีตอยางเห็นเดนชัด
เพราะเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว เปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ทัง้
ทีค่ าดการณไดและเหนือความคาดหมาย และมีความสลับ
ซับซอนมากขึ้น ทําใหคนที่ไมเตรียมความพรอม หรือใช
ชีวติ อยูอ ยางประมาท ไมสามารถตามทันการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ จึงตองไดรบั ผลกระทบโดยมิอาจปฏิเสธได แนวคิด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
รัชกาลที่ ๙ จึงเปนแนวคิดหนึง่ ทีช่ แ้ี นวทางการเตรียมรับมือ
เพื่อใหอยูรอดและกาวหนาทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เปนแนวคิดที่ผานการทดลองมาแลวหลายสิบป
ภายใต โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ห ลายพั น
โครงการ ดําเนินการในลักษณะ“พออยู พอกิน” เปนเบือ้ งแรก ความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการนําแนวคิดไปปฏิบตั ไิ ดพสิ จู นชดั เจน แม
ประเทศไทยตองเผชิญวิกฤตหลายครัง้ หลายครา โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ ใหญทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ป ๒๕๔๐ ก็มผี ลกระทบทีเ่ กิดขึน้ นอย
ขณะทีแ่ นวคิดการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดนาํ มาใชในการพัฒนาประเทศเกือบครึง่ ศตวรรษทําใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวสูง แตเกิดปญหาสังคม และสิง่ แวดลอมทีท่ บั ถมทวีคณ
ู ดวยเหตุนี้ จึงเชือ่ วาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถปรับสมดุล
ของการพัฒนาและนําไปสูค วามยัง่ ยืน สงผลใหนาํ แนวคิดนีม้ าชีน้ าํ ทางพัฒนาประเทศนับตัง้ แตป ๒๕๔๐ เปนตนมา โดยเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา และยึดหลักการมีสว นรวมในการพัฒนา

หลักคิด หลักทํา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในปจจุบัน คนไทยสวนใหญรับรูกันดีวาหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดี โดยใชคุณธรรมและความรู เปนกุญแจไขไปสูความสําเร็จในการดําเนินชีวิตและหนาที่
การงาน คุ ณ ธรรม ถือเปนคุณลักษณะพื้นฐานสําคัญ เพราะเปนเครื่องกํากับจิตใจ มีผลใหคนแสดงพฤติกรรมทั้งคําพูดและ
การกระทําแตสิ่งที่ดีงามเกี่ยวของกับศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกซ ลวนมีหลักธรรมคําสอนคลายคลึงกัน
ในการยึดมั่นความจริง ความสัตย คุณคาของความเปนคน การมีความรัก ความสามัคคี และความเมตตาตอกัน จริยธรรม ทั้ง
จริยธรรมทั่วไป จริยธรรมเฉพาะกลุม/วิชาชีพ หลั ก นิ ติ ธ รรม เปนกฎเกณฑทางกฎหมาย หลั ก ธรรมาภิ บ าล/บรรษั ท ภิ บ าล
สํ า หรั บ ใช ใ นการบริ ห ารองค ก ร ให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ธรรม ความโปร ง ใส การมี ส  ว นร ว ม สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ ความคุ  ม ค า
และนิตธิ รรม กฎเกณฑทางสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี มารยาท และสุดทาย คุณธรรมประจําตระกูล คือคําสอนประจํา
ครอบครัวทีท่ าํ ใหเด็กเติบโตเปนคนดีมคี ณ
ุ ธรรมแนบแนนอยูใ นจิตใจ (ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ น.พ.เกษม วัฒนชัย,
สศช., สิงหาคม, ๒๕๕๑.)
สวนความรู เปนฐานรากสําคัญของชีวิต ความรูแรกที่คนเราพึงระลึกไวอยูเสมอและตองยอมรับความจริงที่วา ทุกสรรพ
สิ่งในโลกยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ลวนมีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดทั้งสิ้น จําเปนตองมีความรูสําหรับวิเคราะหคนหาเหตุ
แหงปจจัย โดยศึกษาดวยความรอบรู มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังในการนําหลักวิชามาใชอยางแมนยํา ทําใหรูถึง
ผลกระทบจึงตัดสินใจแกเหตุแหงปญหาไดอยางถูกตอง และวางแผนปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สรางภูมิคุมกัน อันเปน
หลักประกันความมั่นคงในอนาคต
อยางไรก็ตาม กอนการตัดสินใจกระทําการใดๆ จําเปนตองมีเหตุผลมาสนับสนุน อาจจะใชหลักกฎหมาย ศีลธรรม กฎ
เกณฑทางสังคม และความจําเปนในการดําเนินชีวิต รวมถึง ความพอประมาณ มาประกอบการตัดสินใจควบคูกันไป ตองรูวาสิ่ง
ทีจ่ ะกระทําตองพอดี พอเหมาะกับความจําเปน และไมเกินกําลังความสามารถทีม่ อี ยู สวนการสรางภูมคิ มุ กันทีเ่ ขมแข็ง ประกอบดวย
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม
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ดานวัตถุ มีเงินออม ประกันความเสี่ยง การลงทุนเพื่อการพัฒนา และการวางแผนระยะยาว ดานสังคม ที่คนในสังคม รู รัก สามัคคี มี
ความรวมมอกน
ความร
วมมือกัน มีมทุทนทางสั
นทางสงคมสู
งคมสงง มีมคุคณธรรมใฝ
ณธรรมใฝศาสนธรรม
ศาสนธรรม เป
เปนสงคมสขาว
นสังคมสีขาว และอย
และอยูเย็ยนเปนสุ
นเปนสขข ดานสงแวดลอม
ดานสิง่ แวดลอม คนในสั
คนในสงคมมความรู
งคมมีความร สํสานก
านึก
และหวงแหนสิ่งแวดลอม ผูบริหารมีนโยบายสิ่งแวดลอม ทุกคนสรางสุขนิสัย สะอาด เปนระเบียบ และมีความสุขกับธรรมชาติ โดยไมตอง
เปนเจาของ และดานวัฒนธรรม ที่มีความมั่นคงในวัฒนธรรมไทย เชิดชูวัฒนธรรมทองถิ่น เขาใจและยอมรับวัฒนธรรมตางถิ่น และตางชาติ
หากตองการนําหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมไทยผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ที่ไดเริ่มนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จนถึงฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และพัฒนาแบบองครวม พรอมกับยึดหลักการมีสวนรวม การพัฒนาคน
ตามแนวคิดนีใ้ หความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพ ครอบคลุมตัง้ แตการมีสขุ ภาพพลานามัยทีด่ ี การศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวติ การมี
ทักษะฝมอื ทีไ่ ดมาตรฐานและมีอาชีพทีม่ น่ั คง การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การมีสว นรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนถึงแผนชาติฉบับที่ ๑๑
๑
ไดเริม่ นําเรือ่ งสังคมคุณภาพ มาเปนกรอบการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ เปนการพัฒนาสังคมไทยแบบองครวม ทําใหคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
สงผลใหสงั คมโดยรวมดีขน้ึ และเปนแนวทางทีจ่ ะทําใหการพัฒนาเกิดสมดุล

ความสําเร็จของการพัฒนาคนและสังคมไทยภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาพรวมคนไทยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิต มีรายได มีอายุยืนยาว และมีการศึกษาสูงขึ้น แตมีขอจํากัดในการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช โดยเฉพาะคุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิตใจ และความรูท จี่ ะนําไปพัฒนาศักยภาพใหสอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
ขณะทีค่ วามเหลือ่ มลํา้ ความไมเปนธรรมเปนปญหาเชิงโครงสรางทําใหคนจน คนดอยโอกาส คนชนบทในถิน่ ทุรกันดาร คนทีอ่ ยูน อกระบบทางการ
มีคุณภาพชีวิตแตกตางจากคนในเมือง และคนในระบบทางการ เพราะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมนอย ไมสามารถเขาถึงแหลงทุน
สวัสดิการสังคม และโครงสรางพืน้ ฐานอยางเสมอภาค นําไปสูค วามขัดแยงทางความคิด และความแตกแยกในสังคม การพัฒนาทีผ่ า นมา พบจุดออน
ดอยทีจ่ ะตองแกไข และมีจดุ แข็งทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การขับเคลือ่ นการพัฒนาคนและสังคมไทยในอนาคต ดังตอไปนี้
๑. การยึดคานิยมทางวัตถุเปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิบัติตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง แมวาแผนชาติไดนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้นําการพัฒนาประเทศมากวาสิบป แตแนวคิดในโลกปจจุบันที่เปนเสรีนิยม หรือทุนนิยมไดเขามาสู
ประเทศไทย มีอิทธิพลใหคนไทยเกิดการบริโภคอยูตลอดเวลา เกิดภาวะการแกงแยงแขงขันกันรุนแรง การมีสื่อหลากหลายรูปแบบที่โฆษณา
นาสนใจและสงผานไปถึงผูบริโภคอยางฉับไว ก็ยิ่งกระตุนคนใหอยากบริโภคเพิ่มขึ้น หรือถูกกิเลสตัณหาครอบงํา ทําใหอยากมีอยากไดโดย
ไมรูจักประมาณตน เปนสังคมแหงบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมที่ผูคนมุงหารายไดหรือแสวงหาอํานาจเพื่อสนองความตองการ โดยไมคํานึงถึง
ความถูกตองดีงาม สะทอนใหเห็นวา ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่เคยบมเพาะหลอหลอมพื้นฐานทางจิตใจของคนไทยใหดีงาม เปนที่ยึดโยง
จิตใจของผูคนในสังคมใหผูกพันกลมเกลียว มีอิทธิพลตอชีวิตจิตใจคนไทยนอยลง ขณะเดียวกัน ภาวะการแกงแยงแขงขันที่รุนแรง สงผล
ใหการใชชีวิตและการปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอยลง การชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีนํ้าใจไมตรีนอยลง เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น เปน
แรงผลักดันใหคนไทยขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอ่นื และยึดประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม
๒. คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น แตตองเนนคุณภาพการศึกษา ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่บั่นทอนสุขภาพ และเพิ่ม
คุณภาพของแรงงาน การพัฒนาทีผ่ า นมาทําใหคนไทยมีระดับการศึกษาเฉลีย่ สูงขึน้ ถึง ๙ ป แตมปี ญ
 หาคุณภาพการศึกษาทีม่ คี วามแตกตางกัน
มากระหวางเมืองและชนบท กระบวนการเรียนการสอนทีเ่ นนใหจดจํา และทําตาม มีผลตอการคิด วิเคราะห สังเคราะห การมีวจิ ารณญาณ
และการคิดอยางสรางสรรค ระบบประกันสุขภาพมีคณ
ุ ภาพไมเทาเทียมกัน ขณะทีค่ นไทยสวนใหญมพี ฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพ เพราะบริโภค
มากเกินความจําเปน ไมถกู สุขลักษณะ และใหความสําคัญกับการออกกําลังกายคอนขางนอย สงผลใหเด็กมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอวน
คาดวาอีก ๑๐ ปขา งหนา ๑ ใน ๕ ของเด็กปฐมวัยจะเปนโรคอวน ขณะเดียวกัน คนไทยสวนใหญมกี ารเจ็บปวยดวยโรคทีป่ อ งกันไดสงู ขึน้ ทัง้ โรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และมะเร็ง สวนกลุม สูงอายุเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ สําหรับคนวัยทํางาน
ในภาพรวมมีขอจํากัดดานทักษะฝมือและคุณภาพแรงงาน เปนผลมาจากคุณภาพการศึกษา การฝกอบรมและพัฒนาคนที่ไมตรงกับความ
ตองการของตลาด ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในภาคเกษตร รวมทัง้ การบริหารจัดการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมมปี ระสิทธิภาพ๒
ขณะทีร่ ะบบการคุม ครองทางสังคมทีม่ อี ยูไ มสามารถกระจายการบริการไดอยางทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกกลุม โดยเฉพาะกลุม ทีอ่ ยูน อกระบบ
๓. กลไกการมีสวนรวมภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดพลังในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม และประเทศมากขึ้น
ป ๒๕๔๐ นับเปนปที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของคนและสังคมไทยครั้งสําคัญ ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ ๑๖ ทีเ่ นนหลักการมีสว นรวม ประกอบกับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลใหคนในชุมชนมีการรวมตัว รวมคิด รวมทํา เพือ่ ฟนฝาวิกฤตเศรษฐกิจ
โดยนอมนําพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงและตนแบบจากโครงการอันเนือ่ งมากพระราชดําริมาปรับวิถกี ารดํารงชีวติ ทีเ่ นนความ “พออยู”
“พอกิน” และมีความสมถะ พอเพียงในทุกมิตขิ องชีวติ ความเปนอยู ขณะเดียวกัน มีองคกรและหนวยงานตางๆ สนับสนุนทัง้ ในเชิงวิชาการและ
๑

Beck และคณะ (๑๙๙๗) นิยามคุณภาพสังคมไววา “ระดับความสามารถของการมีสวนรวมของคนในชุมชนทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ใหเกิดสภาพความเปนอยูที่ดี และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่” โดยคุณภาพสังคมมีความเชื่อมโยงกัน ๔ มิติ ไดแก ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
(Socio-economic security) การยอมรับเปนสมาชิกของสังคม (Social inclusion) ความสมานฉันททางสังคม (Social cohesion) และการเสริมสรางพลังทางสังคม
ใหแกประชาชน (Social empowerment)
๒
รายงานสรุปสภาวะของประเทศ, มิถุนายน ๒๕๕๔.
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งบประมาณ เพือ่ ใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจริงไดในหลายชุมชน ทีด่ าํ เนินตามรอยพระยุคลบาทจึงมีความเขมแข็ง และเปนแบบ
อยางใหชมุ ชนอืน่ นําแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช เกิดเปนเครือขายทีช่ ว ยเหลือเกือ้ กูลกันมากขึน้
แมในชวงแรกการรบรู
แม
ในชวงแรกการรับรและการคิ
ละการคดยดตดทเศรษฐกจพอเพยงเปนแนวคดทเหมาะกบเกษตรกรหรอกลุ
ดยึดติดที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่เหมาะกับเกษตรกรหรือกลมคนฐานราก
ของสังคม หากใครจะดําเนินชีวิตตามแนวทางนี้ ก็ตองละทิ้งทุกอยางไปทําไร ทํานาแทน๓ แตชวงตอมา นักธุรกิจ นักวิชาการ
ขาราชการ ฯลฯ รวมถึงองคกรและหนวยงานตางนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกันอยางกวางขวาง ตัวอยาง
เชน กลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่ดําเนิน
การในลั ก ษณะบรรษั ท ภิ บ าล และดํ า เนิ น กิ จ การด ว ย
ความรับผิดชอบตอสังคม สวนภาครัฐมักนําไปปรับใช
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ โดยเน น
หลักประหยัด คุม คา โปรงใสในการปฏิบตั งิ าน และสอดแทรก
ปรั ช ญาฯ ไว ใ นภารกิ จ ของหน ว ยงาน โดยเฉพาะการ
จัดทําแผนงาน/โครงการตางๆ เพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางเปนรูปธรรม อาทิ ไดบรรจุสาระความรูเกี่ยว
กับปรัชญาฯ ไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา การนําปรัชญาฯ ใสไวในแผน
สุขภาพพอเพียง (๒๕๕๐-๒๕๕๔) และการสงเสริมดาน
อาหารปลอดภัยเพื่อสรางภูมิคุมกันใหประชาชน การ
ขยายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยเตรียมการ
ปลดปลอยผูตองขัง และสงเสริมจริยธรรมนักเรียนตาม
แนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทิศทางการพัฒนาคนและสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จากการพัฒนาคนและสังคมไทยที่ยังมีจุดออนจําเปนตองเรงพัฒนา ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
มีความสลับซับซอนและยากแกการคาดการณ ทําใหคนและสังคมไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงอยูหลายดาน จําเปนตองสราง
ภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคมไทยที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพคน มีจุดเนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกวัยใหเขาสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน นําหลักคิด หลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนใน
ทุกมิติ ทั้งการมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจดี และมีสติปญญาดี โดยมุงสรางความรูตามหลักวิชาการ มีความรอบรู มีความ
เพียรในการใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติใชปญญาในการจัดการความเสี่ยงและปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลง สวนการ
พัฒนาคุณภาพของสังคม มุงพัฒนาใหเกิดความเปนธรรมทั้งระดับปจเจกและสังคมภาพรวม โดยพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหความสําคัญกับการสรางระบบภูมคิ มุ กันทีม่ น่ั คงทางเศรษฐกิจและสังคม และสรางพลังทางสังคมทีท่ กุ คนอยูเ ย็นเปนสุข
รวมกันและมีความเปนปกแผน ดังตอไปนี้
๑. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหคนไทยขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรมเปน
หัวใจหลักตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่จําเปนตองพัฒนาเรื่องนี้เปนประเด็นแรก เพื่อใหคนไทยสามารถนําปรัชญาฯ ไป
ประยุกตใช แลวดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติสุข สามารถอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงนําหลักคิด
ดังกลาวมากําหนดกลยุทธการพัฒนาคนไทยที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไวในแนวทางที่สงเสริมใหสถาบันทางสังคมทํา
หนาที่พัฒนาความรู ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความซื่อสัตย และการมีระเบียบวินัย เริ่มจากการสรางครอบครัวใหมท่ี
คูสมรสจะตองมีคุณธรรมประจําใจ เพื่อเปนเบาหลอมในการสรางคนใหเปนคนดีมีคุณภาพตั้งแตอยูในครรภมารดา เมื่อเขาสูวัย
เด็กและวัยเรียน สถาบันครอบครัวตองปลูกฝงคานิยมที่ดีงามของไทยควบคูไปกับการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ขณะที่สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทสําคัญตอการปลูกฝงเพิ่มเติมในเรื่องจิตอาสาเพื่อชวยแหลือสังคมผานการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
เมื่ออยูในวัยทํางาน องคกรภาครัฐ จะตองปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกเจาหนาที่
รัฐ ที่เอื้อใหเกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ นอกจากนี้ ยังสงเสริมสถาบันทางสังคมอื่นๆ เขามาทําหนาที่ภายใตบทบาทที่มีอยู อาทิ
สื่อตางๆ ควรทําหนาที่เผยแพรแนวคิดและวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลที่ไดรับการยกยองวาเปนคนดีและเปนตนแบบของสังคม
สถาบันศาสนามีบทบาทหลักในการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคําสอนของศาสนาแกคนทุกเพศทุกวัยโดย
เฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน
๓

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการ “พ.ศ.พอเพียง” (สศช.และบริษัท เนลสัน, ๒๕๕๑.)
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๒. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีความรูตามหลักวิชาการ มีความรอบรู มีความเพียร
ในการใฝเรยนรู
ในการใฝ
เรียนรโดยไม
ดยไมหยุ
หยดนิ
ดนง่ง มีมสตใชปญญาในการจดการความเสยงและปรบตวไดทนการเปลยนแปลง
สติใชปญญาในการจัดการความเสี่ยงแล ปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลง ความร
ความรูเปปนหวใจหลกของการขบ
นหัวใจหลักของการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ความรูจะมีติดตัวคนไดขึ้นอยูกับการเปนคนใฝรู ในแผนชาติฉบับที่ ๑๑ จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยทุกวัยใหมีความรูตามหลักวิชาการ มีความรอบรู มีความเพียรในการใฝรู มีสติใชปญญาในการจัดการความเสี่ยงและปรับตัวไดทัน
เปลี่ยนแปลง โดยมุงใหความรูเพื่อการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัยและสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยและการเปลี่ยนแปลง ความรูที่ได
ครอบคลุมไปถึงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถแสวงหาไดจากหลากหลายชองทางและสามารถเขาถึงแหลงความรูไดโดยสะดวก
ทั่วถึง ทุกพื้นที่ เปนความรูที่สามารถนําไปใชในหนาที่การงาน การดูแลสุขภาพแบบองครวม และการดําเนินชีวิต รวมทั้งพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหเอื้อตอการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาคนไทยใหมีความรูเพื่อการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัยอยางมีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคลอง
กับวัฒนธรรมไทยและการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคนไทยใหมีความรูตามพัฒนาการของคนตั้งแตกอนคลอดสูปฐมวัย วัยเรียน วัยรุน
วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ตองอาศัยสถาบันทางสังคมตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพคน ในชวงอยูใ นครรภมารดาและปฐมวัย พอแมและผูด แู ล
ตองมีความรูในการเลี้ยงดูแลเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง สติปญญา รางกาย และจิตใจ หมั่นเอาใจใสใหเด็กไดเรียนรูอยางมี
ความสุข พรอมกระตุนใหเด็กรูจักคิดและทําดวยตนเอง รูจักนําความรูที่ไดรํ่าเรียนมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เมื่อเด็กเขามาสูชั้นเตรียมอนุบาล
ศูนยเด็กเล็กที่อยูในชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐตองมีมาตรฐานในการดูแลเด็กที่ดี ทั้งสภาพแวดลอมของศูนยเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน และมีผูดูแลเด็กที่มีคุณภาพ ในวัยเรียนและวัยรุน เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของชีวิต จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มุงปลูกฝงนิสัยใฝรู ควบคูไปกับทักษะในการคิดวิเคราะห สามารถแกปญหาเฉพาะหนา เปดใจ
กวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และรูจักนําความรูไปแบงปนและชวยเหลือสังคม
ขณะเดียวกัน ทักษะชีวิตจําเปนตองพัฒนาในเด็กวัยเรียน ในหลักสูตรการเรียนการสอน จะตองบูรณาการการเรียน
รูใหหลากหลาย ทั้งดานวิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมเรื่องศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความ
เปนไทย โดยเฉพาะอาเซียนศึกษา เปนเรื่องใหมท่เี ด็กไทยจะตองเรียนรูและเขาใจในวิถีชีวิต ไมวาจะเปน ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน๔ เพื่อเตรียมความพรอมในการรวมตัวประชาคมอาเซียนเปนหนึ่งเดียวในป ๒๕๕๘ นอกจากนี้ เด็กยังตองเรียน
รูเรื่องพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม อาทิ การรูจักควบคุมอารมณของตนไมกอใหเกิดปญหาใหสังคมเดือดรอน รูหลักโภชนาการ มีการ
ออกกําลังกาย ใชเวลาอยางสรางสรรค และจําเปนตองพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณภาพ โดยพัฒนาระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพที่สามารถดึงดูด
คนดีคนเกงใหเขามาเรียน และประกอบวิชาชีพเปนครูดวยจิตวิญญาณความเปนครู จึงจะสามารถสอนใหเด็กเปนคนดีมีคุณภาพ
วัยทํางาน คนทํางานจะตองมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและ
เศรษฐกิจสรางสรรค จึงตองเชื่อมโยงระบบการศึกษากับการทํางาน โดยสรางและบมเพาะความรูมาตั้งแตวัยเรียน มุงพัฒนาการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ไปจนถึงอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยเพื่อคิดคนและพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ภูมิปญญาไทย จึงจะทําใหการตอยอดฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค สามารถสรางคุณคาและ
เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการที่มีเอกลักษณความเปนไทย เปนจุดแข็งที่แขงขันในเวทีการคาโลกได เศรษฐกิจสรางสรรคท่ีทาทายความ
สามารถของคนไทยเปนการทําให ภาคการเกษตรเปนฐานการผลิตที่มั่นคงของประเทศ จึงจําเปนตองเริ่มตนตั้งแตการสรางจิตสํานึกและ
แรงจูงใจใหเยาวชนเขาสูอาชีพเกษตรกรรมอยางมีศักดิ์ศรี พรอมกับพัฒนาการศึกษาที่สรางเกษตรกรรุนใหมใหมีความรูความสามารถดาน
การเกษตรสามารถใชความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมอยางครบวงจร จัดหาพื้นที่การเกษตรตามความถนัด มีแหลงทุนสนับสนุน และมีทักษะ
ความรูดานธุรกิจและการตลาด
สุดทายตามวงจรชีวิตของคนเปน วัยสูงอายุ ในแผนชาติฉบับนี้ไดใหความสําคัญกับคุณคาอันเกิดจากการทํางานของ
ผูสูงอายุทั้งการสงเสริมอาชีพและสรางรายได และการนําความรู ประสบการณของผูสูงอายุที่เปนคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
ปราชญชาวบาน ผูมีความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ตลอดจนการพัฒนาผูสูงอายุใหเขากับ
ยุคสมัย โดยเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทั้งวิชาการและการใชสื่อการเรียนรูสมัยใหม เพื่อใหคนสูงวัยสามารถเรียนรูได
นอกจากนี้ คนไทยทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน มีความรูในการลดปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพที่จะทําใหสุขภาพออนแอ
และเสี่ยงตอโรคภัย มีความรูในเรื่องยาสมุนไพรที่จะปองกันและรักษาอาการปวยไขในเบื้องตน รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
สื่อสารเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุก
๒.๒ พัฒนาแหลงเรียนรูใหคนไทยเขาถึงไดโดยสะดวกทั่วถึงทุกพื้นที่ พรอมกับสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนใหมีการลงทุนพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และพัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับภูมิสังคม ใหทุกคน
๔

22

มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ม.ค.-มี.ค. ๕๔

1-48_pc18.indd 22

2/7/2555 23:34:56

สามารถเขาถึงไดสะดวกและใชบริการอยางเต็มที่ ตัวอยางเชน การพัฒนาศูนยการเรียนรูของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มุงพัฒนาและรวบรวมความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนที่ทันสมัย ทุกคนสามารถเขาถึงไดและมีขอมูลตามที่
ตองการ และเปนศููนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรููระหวางนักคิด ผููรู ปราชญ
ญชาวบาน รวมกับคนทุุกกลุุมวัยในทองถิ่น รวมถึง
เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงและบุคคลภายนอก เกิดการไหลเวียนขอมูลที่ทันสมัยอยูตลอดเวลาและสามารถเผยแพรผลงาน
เชิงสรางสรรค โดยเฉพาะการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและความรูสมัยใหมท่สี อดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํา
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย และสรางภูมิคุมกันใหแกคนใน
ชุมชนและทองถิ่น
๓. สร า งภู มิ คุ  ม กั น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ให ทุ ก คนในสั ง คมไทย มุ  ง การลงทุ น ที่ เ น น การพึ่ ง พา
ภายในมากกวาการพึ่งพาภายนอก มีเงินออม มีระบบการ
ประกันความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดไม ถึ ง ได ต ลอดเวลา ในช ว งแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุงพัฒนาใหเศรษฐกิจฐานรากมีความ
แข็งแกรงและมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพาภายนอก
และผลกระทบจากความเสี่ยงอันเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจโลก โดยกระตุนใหเกิดการลงทุนขนาดเล็กๆ
ภายในชุมชน ตั้งแตการสรางโอกาสใหเกิดผูประกอบการ
รายยอย การรวมกลุมอาชีพ ยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจขนาดยอม และวิสาหกิจขนาดกลาง ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพืน้ ที่ การใชทรัพยากรและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ สามารถ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการใหเปนทีย่ อมรับทัง้ ในและตางประเทศ รวมทัง้ มีระบบตลาดทีเ่ อือ้ ใหธรุ กิจรายยอยสามารถเขาสู
ตลาดทีม่ กี ารแขงขันอยางเปนธรรม
ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเงินฐานราก โดยมุงใหเกิดการออมภาคประชาชนหลากหลาย
รูปแบบ เชน กลุมออมทรัพย กลุมสัจจะออมทรัพย สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนียน กองทุนสวัสดิการสวัสดิการชุมชน
เปนตน เปนการสรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหคนในชุมชน และเก็บออมเพือ่ สรางหลักประกันการดํารงชีวติ ทีม่ น่ั คง โดยเฉพาะ
ยามชราภาพ เปนสวัสดิการสังคมที่จะตองเรงสงเสริมใหคนไทยเก็บออมเงินตั้งแตวัยทํางาน เพื่อลดภาระทางการเงินการคลัง
ของประเทศและรองรับการเปนสังคมผูส งู อายุทจ่ี ะมีผสู งู อายุมากถึง ๑ ใน ๔ ของประชากรรวมในระยะเวลาไมถงึ ๒๐ ปขา งหนา
นอกจากนี้ การพัฒนาสวัสดิการสังคมเปนแนวทางทีเ่ สริมสรางความมัน่ คงในการดํารงชีวติ ของคนไทย ทีเ่ นนใหทกุ ภาคสวน
มีสว นรวมจัดบริการ ทัง้ สถาบันครอบครัว ชุมชนทองถิน่ องคกรเอกชนทีไ่ มแสวงหากําไร และภาคเอกชนทีแ่ สดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยเชือ่ มโยงกันตัง้ แตระดับชาติ ทองถิน่ และชุมชน ทําใหคนดอยโอกาส คนอยูใ นถิน่ ทุรกันดารมีโอกาสเขาถึงบริการทีม่ ี
คุณภาพมากขึน้
๔. สร า งพลั ง ทางสั ง คมที่ เ ข ม แข็ ง ให เ ป น ภู มิ คุ  ม กั น ของสั ง คมไทย พลั ง ทางสั ง คมเป น ภู มิ คุ  ม กั น ในยามมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากระทบ เกิดจากคนในสังคมมีความรักความสามัคคี มีความเมตตาตอกัน นําไปสูความรวมมือรวมใจ มีทุนทาง
สังคมสูง และอยูเย็นเปนสุข ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมุงพัฒนาคนใหรูจักหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะเปน
พลเมืองที่ดขี องประเทศ มีคานิยมไมยอมรับการคอรรัปชั่น สวนผูที่ทําหนาที่บริหารประเทศ ทั้งนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
ตองเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหเอื้อตอการทํางานอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และมุงประโยชนสุขของประชาชน
เปนสําคัญ ทุกคนสามารถใชศกั ยภาพทีม่ อี ยูอ ยางเต็มที่ มีความภาคภูมใิ นคุณคาและความมีศกั ดิศ์ รีทตี่ นไดมสี ว นรวมพัฒนา รวมเปน
เจาของชุมชน และรวมเปนเจาของประเทศ มุง สงเสริมการมีสว นรวมทัง้ ในกระบวนการพัฒนาไปถึงการตรวจสอบ กลาวคือ ใหทกุ คน
สามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคผา นกระบวนการมีสว นรวมในการพัฒนาทุกระดับตัง้ แตประเทศ ชุมชน และกลุม
ตางๆ เปดโอกาสใหกลุม เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ กิ าร ผูส งู อายุ ผูด อ ยโอกาสทางสังคม คนยากจนและผูอ ยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล ไดเขามามีสว น
รวมพัฒนามากขึน้ การมีสว นรวมพัฒนาในระดับประเทศตองทําอยางเปนกระบวนการตัง้ แตรว มคิด รวมตัดสินใจ รวมกําหนดแนวทาง
และการขับเคลือ่ นไปสูก ารปฏิบตั ิ จนถึงการรวมตรวจสอบ ทีใ่ หความสําคัญกับการเสริมสรางพลังการมีสว นรวมของภาคสวนตางๆ อาทิ
องคกรอิสระ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสือ่ มวลชน เปนเครือขายการตรวจสอบ ถวงดุลอํานาจทางการเมืองและอํานาจรัฐ ให
เกิดการบริหารราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ตองมีการกระจายอํานาจใหชมุ ชนทองถิน่ สามารถจัดการปญหาและสราง
ภูมคิ มุ กันดวยตนเอง มีขดี ความสามารถในการจัดทําแผนชุมชนเพือ่ กําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนทองถิน่ และเชือ่ มโยงไปในทิศทาง
เดียวกับแผนระดับตางๆ ในพืน้ ที่ และระดับชาติ รวมถึงสอดคลองกับบริบทการเปลีย่ นแปลงในโลก อาเซียน และอนุภมู ภิ าค
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แนวทางที่จะสรางพลังทางสังคมใหเขมแข็งตองเสริมสรางทุนทางสังคมใหแข็งแกรง ทําใหความสัมพันธของผูคนในสังคม
แนนแฟนและเปนปกแผนยงขน
แน
นแฟนและเปนปกแผนยิง่ ขึน้ พร
พรอมทงปรบทศนคตและคานยมรวมของคนไทย
อมทัง้ ปรับทัศนคติและคานิยมรวมของคนไทย โดยรื
โดยรอฟนคานยมทดและสรางคานยมใหมทเปนทยอมรบ
อ้ ฟน คานิยมทีด่ แี ละสรางคานิยมใหมทเี่ ปนทีย่ อมรับ
บนพืน้ ฐานของความไวเนือ้ เชือ่ ใจ เกิดความรวมมือ แบงปนและเอือ้ อาทรกันในสังคมไทย เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน การอยูร ว มกันในสังคมทีม่ ี
ความเชือ่ และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ยอมรับความแตกตางในอัตลักษณของแตละพืน้ ที่ และเคารพในศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ขณะเดียวกัน
วิถปี ระชาธิปไตยเปนประเด็นทีต่ อ งใหความสําคัญ โดยพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมทีจ่ ะตองมีการสืบสานอยางเนือ่ งเชนเดียวกับวัฒนธรรมทีด่ งี าม
ของไทย

สรุป
แมวาแนวทางการพัฒนาคนและสังคมไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุงพัฒนาคุณภาพภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได
มีการวิเคราะห สังเคราะห ผานกระบวนการมีสวนรวม เปนที่ยอมรับ หากทุกคนไมมีสวนรวมในการนําไปปฏิบัติ การขับเคลื่อนการพัฒนาที่
มุงหวังใหคนไทยและสังคมไทยนําพาประเทศไทยไปถึง “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง” มิอาจเปนจริงได จึงจําเปนตองเรงสรางความรูความเขาใจ เผยแพรผานชองทางที่หลากหลาย และสามารถกระจายลงไป
ถึงชุมชนทองถิ่น
ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มีหลายหนวยงานของภาครัฐ ไดจดั ทําโครงการและกิจกรรมขับเคลือ่ นการ
พัฒนาคนและสังคมภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของการพัฒนาคน
ภายใตการเสริมสรางศีลธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน และการพัฒนาตนแบบคุณธรรมความดี การปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแหงชาติ
สวนการพัฒนาสังคม มีการขับเคลื่อนที่สงเสริมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นในระดับตําบล รวมทั้งรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
ใหกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหหมูบานบริหารจัดการดวยตนเอง นอกจากนี้ ได
ขับเคลือ่ นการพัฒนาในลักษณะความรวมมือจากหลายภาคสวน เชน ธนาคารสมองไดเริ่มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทํางานใน
ระดับพื้นที่รวมกับประชาชน เนนใหคนในชุมชนเปนผูคิดหาหนทางแกปญหาและพัฒนาดวยตนเอง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
กลุมธุรกิจกําลังรวมมือกับสถาบันการศึกษา พัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
ในวันนี้คนไทยทุกคนพรอมใจกันนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช เริ่มจากการนําไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง แลวแผขยาย
ไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็จะสงผลใหเกิดคนดีเพิม่ ขึน้ เปนพลังการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล มีความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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เครือขายการศึกษาคุณภาพสังคมแหงประเทศไทย. คุณภาพสังคมเพื่อคุณภาพประเทศไทย. ตุลาคม ๒๕๕๓.
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและคณะ รายงานสรุปสภาวะของประเทศ. มิถนุ ายน ๒๕๕๔.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เสนทางสูความพอเพียง.ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยเกษม วัฒนชัย. สิงหาคม ๒๕๕๑
. ๒๕๕๔. การทรงงานพัฒนาประเทศของประบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประสบการณการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ของ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
. ๒๕๕๑. เอกสารการนําเสนอโครงงานวิจยั ประเมินผลโครงการ “พ.ศ.พอเพียง” โดยบริษทั เนลสัน
. ๒๕๕๔. การติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔). เอกสารประกอบการประชุมประจําป ๒๕๕๔ ของ สศช.
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การพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีภูมิคุมกัน
วิวชานน
ชานัน นินวาตจนดา
วาตจินดา สมเกี
สมเกยรต
ยรติ เยาว
เยาวนุนน และพรทิ
และพรทพา
พา แซ
แซเอยว
เอี้ยว
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใตระบบทุนนิยมในระยะ ๓๐ ปที่ผานมา (ป๒๕๒๒-๒๕๕๓) ประสบผลสําเร็จ
อยางตอเนือ่ ง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิม่ ขึน้ ถึง ๑๘ เทา จาก ๕.๖ แสนลาน เปน ๑๐.๑ ลานลานบาท ณ ราคาปจจุบนั รายไดประชาชาติ
ตอหัวเพิม่ ขึน้ ๑๒ เทา จาก ๑.๒ หมืน่ บาท เปน ๑.๔ แสนบาทตอคนตอป การสงออกเพิม่ ขึน้ ๓๗๗ เทา จาก ๕.๒ พันลาน เปน ๑.๙ แสนลาน
ดอลลารสหรัฐ ดุลการคาจากขาดดุล ๑.๕ พันลาน เปนเกินดุล ๓.๒ หมื่นลานดอลลารสหรัฐ เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิเพิ่มขึ้น ๑๕๕ เทา จาก
๑.๖ พันลาน เปน ๒.๔ หมื่นลานดอลลารสหรัฐ และทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นถึง ๕๘ เทา จาก ๓.๑ พันลาน เปน ๑.๘ แสนลาน
ดอลลารสหรัฐ และธนาคารโลกไดปรับใหไทยอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับสูง๒
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเชิงคุณภาพความสําเร็จดังกลาวตองแลกมาดวยตนทุนเชิงโครงสราง และคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเฉพาะโครงสรางเศรษฐกิจที่มีลักษณะพึ่งพาการคาโลกเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศป ๒๕๒๒ หรือรอยละ ๔๓ เปนกวาเทาตัวในป ๒๕๕๓ หรือรอยละ ๑๑๒ และโครงสรางการผลิตที่เคยมีภาคการเกษตรใน
สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศถึงรอยละ ๒๑ ในป ๒๕๒๒ ลดลงเหลือเพียงรอยละ ๘ ในป ๒๕๕๓ สวนโครงสรางการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เห็นไดจากการรุกลํา้ พืน้ ทีป่ า และการขยายตัวของชุมชนเมือง
จากเดิมที่เคยมีถึงรอยละ ๕๓.๓ ในป ๒๕๐๔ ลดลงเหลือเพียงรอยละ ๓๔.๔ ในป ๒๕๕๑ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เฉลี่ยจาก ๗๒ ตัน เปน ๕๒๘ ตันตอตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นถึง ๘ เทา ในเวลา ๒๙ ป (๒๕๕๒๐-๒๕๔๘) หรือเพิ่มขึ้นเทาตัวใน
ทุก ๓ ปครึ่ง หากพิจารณาการกระจายรายได พบวา การกระจายรายไดในปจจุบันไมไดดีกวาการกระจายรายไดเมื่อ ๒๐ ปท่ีแลว๓
ไมรวมถึงคุณภาพสังคม คานิยม รูปแบบและวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิงในบางพื้นที่
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลา ๓๐ ป เพื่อแลกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้นของรายไดและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่สรางความอยูดีกินดีใหกับสังคมบางกลุมขาดความสมดุล ขาดภูมิคุมกัน สรางความ
เหลื่อมลํ้า และใชทรัพยากรไมสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืนแบบไทย เปนที่มาของปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก

บทเรียนจากการพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมา
ประเทศไทยเริ่มจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกเมื่อป ๒๕๐๔ จนถึงป ๒๕๕๔ ซึ่งเปนปสุดทายของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีการพัฒนาที่สงผลใหอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี แมจะมีปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจในชวงป ๒๕๔๐-๒๕๔๑ และป ๒๕๕๒ แตการขยายตัวดังกลาวนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตางๆ หลายดานในรอบ ๒๐ ปท่ี
ผานมา ดังนี้
๑) โครงสรางการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มุงเกษตรกรรมไปสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นจากรอยละ
๒๙.๕ ในป ๒๕๓๕ เปนรอยละ ๔๐.๘ของ GDP ในป ๒๕๕๓ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมลดลงจากรอยละ ๑๓.๐ เปนรอยละ ๘.๓ ของ GDP
สวนภาคบริการมีแนวโนมลดลงจากรอยละ ๕๗.๖ เปนรอยละ ๕๑.๐ ของ GDP ในชวงเดียวกัน การปรับโครงสรางนี้สงผลใหอัตราการ
เจริญเติบโตของไทยมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมอัตราการเจริญเติบโตมีความผันผวนสูงกวาภาค
เกษตรกรรมและภาคบริการ๔
๒) โครงสรางการจางงาน มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่สัดสวนกําลังแรงงานสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมไปสูโครงสรางที่มี
แรงงานสวนใหญอยูภาคบริการ โดยมีสัดสวนแรงงานเพิ่มจากรอยละ ๓๔.๕ ของการจางงานทั้งหมด ในป ๒๕๓๕ เปนรอยละ ๔๗.๗ ในป
๒๕๕๓ ขณะที่สัดสวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมคอนขางคงที่ เกิดความเหลี่อมลํ้าของโครงสรางในภาคการผลิต พบวา ภาคอุตสาหกรรม
มีแรงงานเพียงรอยละ ๑๔.๑ ของกําลังแรงงานทั้งหมดในป ๒๕๕๓ แตมีสัดสวนตอ GDP ถึงรอยละ ๔๐.๘ สะทอนวาโครงสรางการผลิตของ
ประเทศขาดความสมดุล กระทบตอความยั่งยืนในโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
๑

สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ธนาคารโลกจัดใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับสูง โดยใชเกณฑการประเมินรายไดประชาชาติตอหัว (GNI per
capita) ที่เรียกวา Atlas method ซึ่งประเทศที่ถือวามีรายไดปานกลางระดับสูง คือประเทศที่ประชากรมีรายไดเฉลี่ย ๓,๙๗๖ – ๑๒,๒๗๕ เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ
๑๑๘,๖๖๒ - ๓๖๖,๓๓๗ บาท)
๓
เปนที่นาสังเกตวา การกระจายรายไดของไทยมีลักษณะสอดคลองกับ Kuznets curve ซึ่งชี้วา ในกรณีปกติ การกระจายรายไดของไทยนาจะดีข้นึ ตามระดับการพัฒนาใน
ระยะตอไป
๔
Growth Volatility rate ของภาคอุตสาหกรรมในชวงป ๒๕๓๗-๒๕๕๑ มีคารอยละ ๕.๕ ในขณะที่ภาคบริการและเกษตรกรรมมีคารอยละ ๕.๓ และ ๓.๙ ตามลําดับ
๒
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๓) การคา ภาคอุตสาหกรรมยังผลิตสินคาเพื่อสงออกมาโดยตลอด และเพิ่มขึ้นอยาง
ตตอเนอง
อเนือ่ ง ขณะที
ขณะทการสงออกสนคาเกษตรและอุ
ก่ ารสงออกสินคาเกษตรและอตสาหกรรมซึ
ตสาหกรรมซงเปนภาคการผลตทใชแรงงานเปนสวนใหญ
ง่ เปนภาคการผลิตทีใ่ ชแรงงานเปนสวนใหญ
มีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ พบวา การสงออกสวนใหญเปนการสงออกโดยผูประกอบการ
ตางชาติ ซึ่งมีลักษณะของการนําเขาปจจัยการผลิตในสัดสวนที่สูง
๔) การกระจายรายได การพัฒนาที่ผานมาไมไดทําใหการกระจายรายไดดีขึ้นสะทอน
จากสัดสวนของรายไดประชากรแตละกลุมในป ๒๕๓๑ มีการเปลี่ยนแปลงนอยเมื่อเทียบกับ
ป ๒๕๕๒ รายไดเกินครึ่งยังคงอยูในคนเพียงกลุมเดียว เมื่อพิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาคหรือสัมประสิทธิจีนี่๕ ในภาพรวมของป ๒๕๕๒ ไมเปลี่ยนแปลงจากป ๒๕๓๑ แตเมื่อ
พิจารณากรุงเทพฯ จะเห็นวาคาสัมประสิทธิ์มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๐.๓๙ ในป ๒๕๓๑ เปน ๐.๔๗
ในป ๒๕๕๒ แสดงใหเห็นวาความแตกตางของรายไดในเขตเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ตารางใน
ภาคผนวก)
การเปลี่ยนแปลงในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ไมสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ที่ตองคํานึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดควบคูไปกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีปญหา และ
ไมสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาประเทศในระยะตอไปจําเปนตองคํานึงถึงแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และบทเรียนที่ผานมาเพื่อเปนกรอบใหการพัฒนาเปนไปอยาง
รอบคอบและตรงเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
ประเมินวาประเทศไทย จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกทีส่ ง ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังนี้
๑) กฎ กติ ก าใหม ข องโลกหลายด า นส ง ผลให ทุ ก ประเทศต อ งปรั บ
ÿĆéÿŠüîÖćøÿŠÜĂĂÖǰ
ตัว วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกสงผลใหประเทศตางๆ ตองปรับเปลี่ยนกฎ
ÿĆéÿŠüîǰ øšĂ÷úą
ระเบียบเพื่อปรับตัวใหทันตอเหตุการณ ทั้งดานการเงิน การคา การลงทุน รวมถึง
ÿĉîÙšćÿŠÜĂĂÖǰǰ
Ēñîǰħǰ ĒñîǰĨǰ Ēñîǰĩǰ ĒñîǰĪǰ ĒñîǰĢġǰ
มาตรการที่มิใชภาษี ที่เปนอุปสรรคตอการคาของไทย เชน พันธกรณีและขอตกลง
ģĦĤĥ ģĦĤĪ ģĦĥĥ ǰ ģĦĥĪ
ģĦĦĤ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคาที่เกี่ยวของกับการแก
đÖþêøǰ
ģġĪ
ĢħĢ
Ģġĩ
ĢġĢ
ĢĢġ
ปญหาโลกรอน และ กฎ ระเบียบดานสังคม เปนตน
ĂčêÿćĀÖøøöđÖþêøǰǰ ĢġĦ
Īġ
Ĩĥ
ħĢ
ħĩ
ĂčêÿćĀÖøøö
ħĦĪ
ĨĢĩ
ĨĦĤ
ĨĨĢ
ĨħĪ
๒) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้งภูมิภาค
ĒøŠĒúąđßČĚĂđóúĉÜǰǰ
ĢĦ
ģġ
ĤĢ
ĦĤ
Ħĥ
เอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ
ĂČęîė
Ģģ
ĢĢ
ĤĤ
ĢĤ
ġġ
ฮองกง เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซียนมีแนวโนมเปนศูนยกลาง ìĊęöćǰýĎî÷ŤđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćøǰÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜóćèĉß÷Ťǰēé÷
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมระดับโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยตองเตรียมความ ÙüćöøŠüööČĂÝćÖÖøöýčúÖćÖøǰ ǰǰ ǰðŘÿčéìšć÷×ĂÜĒñîĄ
ǰ
พรอมสําหรับการเปดเสรีทางการคาภายใตกรอบตางๆ อาทิ การเขาสูประชาคม
ÿĆéÿŠüîÖćøîĞćđ×šćǰ
อาเซียนในป ๒๕๕๘
ÿĆéÿŠüîǰ øšĂ÷úą ǰ
ÿĉ
î
Ùš
ć
îĞ
ć
đ×š
ć
ǰ
๓) การเข า สู  สั ง คมผู  สู ง อายุ ข องโลก โครงสร า งของประชากรโลก
Ēñîǰħǰ ĒñîǰĨǰ Ēñîǰĩǰ ĒñîǰĪ ĒñîǰĢġǰ
ģĦĤĥ ģĦĤĪ ģĦĥĥ ģĦĥĪ ģĦĦĤ
มีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหโครงสรางการผลิตตองปรับเปลี่ยนจาก
Īģǰ
ĩĨǰ
Ģģġǰ ĢĪĨǰ ĢĨĥǰ
การใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น มีการพัฒนา ÿĉîÙšćđßČĚĂđóúĉÜǰǰ
ÿĉîÙšćìčîǰǰ
ĤĢĢǰ ĤĤĪǰ ĤĢĦǰ ģĩĤǰ ģĦĪǰ
เทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน โครงสรางการใชจายงบประมาณ ÿĉîÙšćüĆêëčéĉïĒúąÖċęÜÿĞćđøĘÝøĎðǰ ĥĦĩǰ ĥĢĦǰ ĥĥĩǰ ĥġħǰ ĥģĨǰ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพ ÿĉîÙšćĂčðēõÙǰïøĉēõÙǰǰ
ħģǰ
ħĪǰ
Ĩĩǰ
ĨĤǰ ĪĦǰ
÷ćîóćĀîąĒúąĂčðÖøèŤ×îÿŠÜǰ Ħĥǰ
ħĩǰ
ĤĤǰ
ĤĢǰ ĥĥǰ
เพิ่มขึ้น ทาใหงบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาดานอื่นๆ ลดลง
ĂČęîėǰǰ
ģĤǰ
ģģǰ
ġĨǰ
ĢĢǰ ġĢǰ
๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน
î÷ŤđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćøǰÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜóćèĉß÷Ťǰǰ
กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง สงผลเสียตอเศรษฐกิจ ìĊęöćǰýĎēé÷ÙüćöøŠ
üööČĂÝćÖÖøöýčúÖćÖøǰǰǰǰ ǰðŘÿčéìšć÷×ĂÜĒñîĄ
และโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ รวมทัง้ ตอผลผลิตทางการเกษตรและแหลงอาหารของโลก
๕) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ
๕

26

คาสัมประสิทธิ์ จีนี่ (Gini Coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรููปของสัดสวน (Gini ratio) ซึ่งคาอยููระหวาง ๐ กับ ๑ ยิ่งคาเขาใกล ๑ มากเทาไร
แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายไดยิ่งมีมากขึ้น โดยคํานวณจากการใชคาของพื้นที่ระหวาง Lorenz curve ของการกระจายรายไดกับเสนการกระจายรายไดสัมบููรณ
เปนตัวตั้ง และคาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายไดสัมบูรณทั้งหมดเปนตัวหาร และรายได หมายถึง รายไดประจํา ที่ไมรวมรายรับอื่นๆ (เชน เงินทุนการศึกษา มรดก
พินัยกรรม ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน เปนตน
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๖) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเขาถึงเทคโนโลยีทไี่ มเทาเทียมกัน
ของกลุมคนในสังคมจะทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในการพัฒนาจึงเปนประเด็น
ทาทายในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันและลดความเหลือ่ มลํา้
๗) การก อ การร า ยสากลเป น ภั ย คุ ก คามประชาคมโลก การ
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง
มีรูปแบบและโครงขายที่ซับซอนมากขึ้น สงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศ

ÿĆéÿŠüîøć÷ĕéš×ĂÜðøąßćÖøĕì÷øąĀüŠćÜðŘǰģĦĤĢģĦĦģǰ



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเชื่อม
โยงในระดับมหภาค

,V[OFUTǰDVSWFǰ×ĂÜĕì÷øąĀüŠćÜðŘǰģĦĤĢģĦĦģǰ
Ϭ͘ϯϵ
Ѱяь

Ѱяь

Ѱяь

Ѱяь

ѝѤєюіѣѝѧъыѧѻль
Ѩ Ѩѷ >ŽŐĂƌŝƚŚŵͿ

Ϭ͘ϯϳ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตให
Ϭ͘ϯϱ
เกิดความสมดุลระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม และพรอมรับ
Ϭ͘ϯϯ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ มีลักษณะสําคัญที่การพัฒนาเชื่อมโยงกันแบบเปน
Ϭ͘ϯϭ
Ϭ͘Ϯϵ
ขั้นตอน ทั้งในระดับฐานรากหรือจุลภาค และองครวมหรือมหภาค ขับเคลื่อน
Ϭ͘Ϯϳ
ผานกลไกความรวมมือของทุกภาคสวน โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชน ถือ
Ϭ͘Ϯϱ
เปนรากฐานสําคัญสําหรับการสรางความสมดุลและความแข็งแกรงใหประเทศ
ϵ͘ϴ
ϭϬ͘ϯ
ϭϬ͘ϴ
ϭϭ͘ϯ
ในระดับมหภาค สามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงจากระดับฐานรากสูระดับ
มหภาค ดังนี้
๑. ปจเจก การสรางความสมดุลในระดับบุคคล มุงการรูจักใชจาย การดูแลตนเอง และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสภาพ
แวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันใหอยูบนพื้นฐานของการใชชีวิตอยางมีความสุข
ส ทุกคนรวมคิด รวมทํา
๒. ชุมชนหรือองคกร มุงการแบงปนองคความรู ประสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ และเปดโอกาสให
สงผลใหชุมชนนาอยู มีระเบียบ เขมแข็ง มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๓. ภูมิภาคหรือประเทศ เปนการประสานการเรียนรูระหวางชุมชนควบคูกับการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญา เพื่อขยายเศรษฐกิจฐานรากใหมีความหลากหลายและเขมแข็ง รวมทั้ง พัฒนาระบบการเงินฐานรากและการออมที่หลากหลาย
พรอมกับพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิทางปญญาใหครอบคลุมในทุกภาคสวนของสังคม เพื่อเสริมสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคหรือประเทศ
іѥѕѳчҖюіѣнѥнѥшѧшѠҕ ўѤњ >ŽŐĂƌŝƚŵͿ

ความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับฐานรากและมหภาค
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจมหภาค ชี้ใหเห็นวา จุดออนของการพัฒนาโดย
เฉพาะความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ และความสมดุลของโครงสรางการผลิต สามารถแกไขไดโดยการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เนนความพอเพียงอยางมีเหตุผลในทุกระดับของระบบเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดความสมดุลเชิงโครงสราง และมีภูมิคุมกันใน
ระดับมหภาค หลักการดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใช ดังนี้
๖

อางจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม
ฎ ๒๕๑๗ ความวา “…..ในการพัฒนาประเทศนั้น จําเปนตอง
ทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของประชนกอน ดวยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคง
พอควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับ....”
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การสรางความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจ ที่สรางสมดุลในโครงสรางการใชจาย การออม การลงทุน และภาระหนี้ ที่เนนการ
บรหารความเสยงตา
บริ
หารความเสี่ยงตํ่า และมี
และมการกระจายความเสยงอยางมเหตุ
การกระจายความเสี่ยงอยางมีเหตผลในระดั
ผลในระดบฐานรากซงเปนฐานของโครงสรางความแขงแกรงของระบบ
บฐานรากซึ่งเปนฐานของโครงสรางความแข็งแกรงของระบบ
เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด ตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ไปจนถึงผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลาง เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสําคัญ
ทําหนาที่เชื่อมโยงใหกลไกขับเคลื่อนระดับมหภาคสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ดวยการแลกเปลี่ยนองคความรู และรวมมือกันพัฒนาทั้งระดับชุมชน และองคกร เปนกลไกที่
สนับสนุนความแข็งแกรงของเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจที่สรางมูลคาเพิ่ม จากฐานความรูของประเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง และสงเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจ
การสรางภูมิคุมกันในระบบเศรษฐกิจ มุงสรางความสมดุลระหวางการออมและการลงทุนที่เหมาะสม ลดการพึ่งพาจากตาง
ประเทศ ใหความสําคัญกับตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งระดับชุมชน ภาค และประเทศ และพัฒนาประเทศบนฐานการบริโภค การ
ลงทุน และการใชจายภาครัฐอยางเหมาะสมและสมดุล รวมทั้งสรางวัฒนธรรมและคานิยมในการบริโภคอยางมีเหตุมีผล สอดคลองกับความ
สามารถของประเทศตามโครงสรางการผลิตที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงกับฐานความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
การสรางความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ ที่สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรบนฐานความชํานาญของประเทศอยางสมดุล ทั้งราย
สาขาและการใชปจจัยการผลิต รวมทั้งสรางความสมดุลในโครงสรางความมั่งคั่งของประเทศอยางเปนธรรม จะเห็นไดวาการกระจายรายได
ของไทยเริ่มดีขึ้นตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ ถึงฉบับที่ ๘ เปนตนมา เพราะเปนชวงที่มีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง
หลักการทัง้ ๔ สงเสริมการสรางและพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ เี สถียรภาพและยัง่ ยืน บนฐานความแข็งแกรงเชิงโครงสรางและองคความรู
ที่มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จนเกิดผลอยางเต็มที่ และไดรับการปฏิบัติอยางยั่งยืน จําเปนตองมีความเขาใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ง เกิดความศรัทธาในระดับบุคคล และพัฒนาเปนวัฒนธรรมระดับชุมชน องคกร และสังคม
ในที่สุด เปนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปที่ตองมีการสั่งสมเชิงวัฒนธรรม และใชระยะเวลา ทายที่สุด ความอดทน
และมุงมั่นบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยในอนาคตมีความเขมแข็งเชิงโครงสราง มี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และมีความเทาเทียมกันอยางมีเหตุผล เปนจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
๑. เสนทางสูความพอเพียง, ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย, ๒๕๕๒
๒. ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม โดย ศ. อานันท กาญจนพันธุ, ๒๕๕๓
๓. Sufficenccy Economy Philosophy and Development โดย Dr. Chaiwat Wibulswasdi, et.al., ๒๕๕๒
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การรูจักใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางฉลาด
อาชัญ รุจิระชุณห*และอนุภิชญ ศุภนิทัศนาภร**

บทนํา
ผลการพั ฒ นาประเทศที่ ผ  า นมาได ส ร า งความ
เจริญกาวหนาในหลายดาน อาทิ เศรษฐกิจ การคา และการ
ลงทุนระหวางประเทศ ขณะเดียวกัน ไดสรางผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ เนื่องจาก
มีการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสูงเกินศักยภาพใน
การรองรับของระบบนิเวศ และสรางความเสื่อมโทรมตอ
สิ่งแวดลอม กลาวคือ พื้นที่ปาไมยังคงถูกบุกรุกทําลายและ
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ทรัพยากรดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ
การขาดแคลนนํ้าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย
และป ญ หาภั ย แล ง เกิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง และทวี ค วามรุ น แรง
สร า งความเสี ย หายต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชน
เปนจํานวนมาก สวนสถานการณมลพิษและสิ่งแวดลอม
ดานตางๆ ก็รุนแรงเพิ่มขึ้น เชน มลพิษทางอากาศ นํ้า และขยะมูลฝอยจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชน และ
พฤติกรรมการบริโภคที่ฟุมเฟอย เปนตน
เกษตรกรในพื้นที่ชนบทหลายแหงสามารถใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล สามารถประกอบอาชีพไดตอเนื่อง กําหนด
ระยะเวลาการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพและธรรมชาติของพืน้ ที่ เมือ่ ถึงฤดูนาํ้ หลาก เกษตรกรก็หาเลีย้ งชีพ
ดวยการทําประมง สามารถสรางรายไดสูง เมื่อนํ้าลดระดับลง ตะกอนดินที่นํ้าพัดพามาทําใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ และสามารถ
ปลูกพืชผลตางๆ ไดโดยไมตองใชปุย การหมุนเวียนของธรรมชาติในลักษณะนี้ไมจัดเปนภัยธรรมชาติ แตเปนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติทสี่ รางสมดุลใหกบั พืน้ ทีแ่ ละสรางประโยชนใหเกษตรกรมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงในสังคมโลกทีส่ ง ผล
ตอวัฒนธรรมการบริโภค ทําใหความตองการสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นและสงผลตอราคาผลผลิต ทําใหเกษตรกรพยายามหาวิธีเพิ่มผลผลิต
ทั้งการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก การใชปุยเคมีและยาฆาแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรง รวมกับการใชเครื่องจักรทดแทนกําลังคนและสัตวในการผลิตยิ่ง
เพิ่มตนทุนการผลิตใหสูงขึ้นจนสรางภาระคาใชจายและหนี้สินใหแกเกษตรกรแตละครัวเรือน เมื่อเกษตรกรหาทางเพิ่มผลผลิตดวยการ
ปลูกพืชนอกฤดูกาลและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เปนเหตุใหมีความตองการนํ้าเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้น รวมทั้งการบุกรุกทําลายปาใน
หลายพื้นที่ สงผลตอระบบนิเวศ และศักยภาพของพื้นทีใ่ นการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ ปรากฏการณ โ ลกร อ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจะเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยทั้งในอนาคตอันใกลและระยะยาว สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวโนม
เสือ่ มโทรมยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะความเปราะบาง ไดแก การสูญเสียพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลจากการกัดเซาะและระดับนํา้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ การขาดแคลน
นํ้าเนื่องจากปริมาณนํ้าฝนแปรปรวนในหลายพื้นที่ สงผลตอปริมาณนํ้าทาและนํ้าใตดินในระยะยาว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน พายุ
นํ้าทวม แผนดินถลม ไฟปา และภัยแลงเกิดขึ้นอยางรุนแรงและถี่มากขึ้น ควบคูกับการที่ประชาชนขาดความรู ความเขาใจและตระหนัก
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล ก็ย่งิ สงผลกระทบตอประเทศไทยอยางกวางขวาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนพระราชดํารัสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานใหประชาชนไทย
ใชดําเนินตามวิถีชีวิตแหงการดํารงชีพที่สมบูรณ มีธรรมะเปนเครื่องกํากับและมีใจตนเปนสําคัญ เปนวิถีชีวิตไทยที่ยึดทางสายกลางของ
ความพอดี ไดทรงชี้แนะ “แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปบนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน” (สศช., ๒๕๕๔)
แนวคิดนี้สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมกับประเทศเปนอยางยิ่ง
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรงมีพระราชดํารัสให “รูจักใชและจัดการอยางฉลาดรอบคอบ ใหเกิด
ความยงยนสู
ความยั
่ ง ยื น สงสด
ง สุ ด และใช
และใชทรพยากรในประเทศเพอพฒนาประเทศใหมนคงอยางเปนขนเปนตอน”
ท รั พ ยากรในประเทศเพื่ อ พั ฒ นาประเทศให มั่ น คงอย า งเป น ขั้ น เป น ตอน” เปนแนวคดการใชประโยชน
เป น แนวคิ ด การใช ป ระโยชน
การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เชน ดิน แหลงนํา้ ปาไม และปาชายเลนอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ
บริโภคที่เหมาะสมและสมดุลกับทรัพยากร ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ แนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทางที่สอดคลองกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนการศึกษาวิธีอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณหรือมีคุณภาพดีขึ้น
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการศึกษาทดลองวิธีการจัดการและประดิษฐคิดคน
เทคโนโลยีรูปแบบตางๆ ที่เรียบงาย ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดภายใต “โครงการพัฒนาสวนพระองค” เมื่อการวิจัยประสบผลสําเร็จ
ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ เกิดเปน “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ที่สะทอนใหเห็น
ถึงการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวมาสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ การ
แกปญ
 หามลพิษทางนํา้ การจัดการขยะมูลฝอย การบรรเทาปญหามลพิษทางอากาศ การฟน ฟูและอนุรกั ษปา ไม การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
การอนุรักษดินและการอนุรักษสัตวและพันธุพืช
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในชวงป ๒๔๙๕ – ๒๕๕๔ ทัง้ สิน้ ๔,๑๐๐ โครงการ จําแนกเปน ๘ ประเภท ไดแก แหลงนํา้ สิง่ แวดลอม การเกษตร การสงเสริมอาชีพ
สาธารณสุข คมนาคม-สื่อสาร สวัสดิการสังคม-การศึกษา และโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑ เปนที่ประจักษชัด
วาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางจริงจัง เชนที่
ปรากฏเปนรูปธรรมในโครงการพัฒนาแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๓,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ
ตารางที่ ๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในชวงป ๒๔๙๕ – ๒๕๕๔
จํานวน
แหลงนํ้า
๒,๙๐๐
สิ่งแวดลอม
๑๓๒
การเกษตร
๑๖๔
การสงเสริมอาชีพ
๑๙๒
สาธารณสุข
๓๓
คมนาคม-สื่อสาร
๗๖
สวัสดิการสังคม-การศึกษา
๓๗๒
แบบบูรณาการ
๒๓๑
รวม
๔,๑๐๐
ที่มา : สํานักงาน กปร. (๒๕๕๔)

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาพระราชหฤทัยถึงความสัมพันธอันซับซอนเชื่อมโยงกันของธรรมชาติ และทรัพยากร
ปาไม ดิน และนํา้ ทรงเห็นการเปลีย่ นแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมาเปนระยะเวลายาวนาน ไดมพี ระราชดํารัสเมือ่ ครัง้ เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรและทอดพระเนตรพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนนํา้ ใน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมือ่ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐ วา
“...การที่จะมีตนนํ้าลําธารไปชั่วกาลนาน สําคัญอยูที่การรักษาปา และปลูกปาบริเวณตนนํ้าบนยอดเขาและเนินสูง ตองมีการปลูกปา
ดวยไมยนื ตน และปลูกไมทาํ ฟนซึง่ ไมฟน ราษฎรสามารถตัดไปใชได แตตอ งมีการปลูกทดแทนเปนระยะ สวนไมยนื ตนทําใหอากาศมีความชุม ชืน้
เปนขั้นตอนหนึ่งของระบบการใหฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังยืดดินบนเขาไมใหพังทลายเมื่อเกิดฝนตกถารักษาสภาพปาไมไวดีแลวทองถิ่นก็จะ
มีน้าํ ไวใชชั่วกาลนาน...”
แนวคิดนี้ ไดทรงนํามาปรับใชในศูนยศึกษาการพัฒนาหลายแหง ที่มีสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่แตกตางกันออกไป
การฟนคืนธรรมชาติและจัดการลุมนํ้าอยางเปนระบบ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปน
ศูนยศึกษาทดลองและศูนยการเรียนรู เกี่ยวกับการฟนคืนธรรมชาติและการสรางความสมดุลของระบบนิเวศ ศูนยน้เี คยเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ “ปาขุนแมกวง” ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนปาเขา ทิศเหนือเปนปาไมเบญจพรรณ พื้นที่ตอนกลางและตอนใต
เปนปาเสื่อมโทรม จึงใชเปนพื้นที่ในการศึกษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรม แบงออกเปน ๕ พื้นที่ ดังนี้
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การจัดการพื้นที่ตนนํ้า เปนการพัฒนาปาไมดวยนํ้าฝน ประกอบดวยพื้นที่ตอนบนที่มีความลาดชันสูง ไมสามารถนําระบบ
ชลประทานเขาไปในพื้นที่ และบางสวนทางตอนลางมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ โดยเฉพาะทิศตะวันตก มีการสรางฝายตนนํ้าเพื่อใชเปน
พื้นที่พัฒนาปาไม ปลููกปาในพื้นที่ที่ถูกทําลายหรือความหนาแนนของปานอย บํารุุงปาไมโดยการตัดตนไมที่มีลักษณะไมดีออก ปองกัน
การลักลอบการตัดไมและขุดหนอไม ตลอดจนจัดระบบปองกันไฟปา พื้นที่บางสวนที่ติดกับอางเก็บนํ้าที่ ๒ ถูกใชสําหรับการเพาะเลี้ยง
สัตวปาและพัฒนาตนนํ้ารวม ๖,๐๐๐ ไร
การพัฒนาปาไมดวยระบบชลประทาน นํานํ้าจากอางเก็บนํ้ามาใชในการฟนฟูระบบนิเวศปาไม โดยปลอยผานทอนํ้าจาก
สันเขา ในรองหวยสรางฝายตนนํ้าเปนระยะเพื่อกักเก็บนํ้าสําหรับเพิ่มระดับนํ้าผิวดินและใตดิน ขุดคลองไสไกขนาดเล็กสงนํ้าไปยังสอง
ขางของฝายตนนํ้า เพิ่มความชื้นใหกระจายออกทั่วพื้นที่ ทําใหฝายตนนํ้ามีสภาพเปนแนวกันไฟเปยกที่ลดความรุนแรงและการลุกลาม
ของไฟปา ปลูกเสริมปาและระบบบํารุงและปองกันรักษาปา มีทุงหญาและปลูกไมที่ใหผลเปนอาหารแกสัตวปา พรอมทั้งปลูกไมไผ ไมผล
ในรม พริกไทย หวายและมะกอหลวง (มะคาเดเมีย) ผสมในปา รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๐๐ ไร
การจัดการพื้นที่กลางนํ้า ที่มุงสรางเกษตรอุตสาหกรรมและวนเกษตร เปนพื้นที่ตอนกลางของลุมนํ้า โดยทดสอบการทํา
เกษตรแบบอุตสาหกรรมผสมกับการปลูกปาในรูปวนเกษตร ตลอดจนหารูปแบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสังคมชนบทในภาคเหนือ
ตอนบนและอนุรักษดินและนํ้า ประกอบดวย การทดลองปลูกขาวและพืชไร ไมผล สมุนไพร พืชผักพื้นบาน ไมดอกไมประดับ พืชเพื่อ
อุตสาหกรรมพื้นบาน ตลอดจนเปนแหลงสะสมพันธุกรรมพืช ทั้งไมพื้นบานและไมที่นําเขาจากแหลงอื่นทั้งในและนอกประเทศรวมพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๖๐๐ ไร
การจัดการลุมนํ้าตอนลาง ที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตวและพัฒนาการประมง ในตอนลางของพื้นที่ซึ่งอยูติดกับอางเก็บนํ้าที่ ๗
ถูกจัดใหเปนพื้นที่ใชในกิจกรรมการเลี้ยงสัตวในสภาพปาโปรงเพื่อเพิ่มคุณคาของปา ทั้งหารูปแบบการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับสภาพปา
ไมในภาคเหนือตอนบน การผลิตอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพของปาในรูปของการเจริญเติบโตของไมปาและการกระจายของลูกไม รวม
พื้นที่ทั้งหมด ๗๐ ไร สําหรับอางเก็บนํ้าในพื้นที่ ๗ อาง ประกอบดวยอางใหญ ๓ อางเพื่อกักเก็บนํ้าไวใช สวนที่เหลือใชทดลองเลี้ยงปลา
ในอางเก็บนํ้า ตลอดจนศึกษาการจัดรูปแบบการบริหารแหลงนํ้าเพื่อการประมง โดยเฉพาะการจับปลาของหมูบานปางเรียงเรือ รวม
พื้นที่ท้งั หมด ๔๐๐ ไร
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพระราชดําริเกี่ยวกับการนํา “หญาแฝก” มาใชปองกันการพังทลายของดิน และโครงพระราชดําริ
“แกมลิง” เพื่อลดปญหาผลกระทบจากอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหประชาชนสามารถนํามาใชในการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหอุดมสมบูรณสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดอยางตอเนื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอม
การบําบัดนํ้าเสีย การแกปญหามลพิษทางนํ้า เปนกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางชัดเจนในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ดวยความพอเพียงในหลายมิติ ทั้ง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

การสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาชาวบานดวยกังหันนํ้าชัยพัฒนา
สภาพแหลงนํ้าเนาเสียในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นจนไมอาจบรรเทาความเสื่อมโทรมไดทันการณดวยการ
ใชวิธีธรรมชาติ เมื่อป ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระราชทานพระราชดําริใหพัฒนาเครื่องกลตนแบบเติมอากาศที่
ผิวนํ้า ทรงไดแนวทางมาจากอุปกรณวิดนํ้าเขานาอันเปนภูมิปญญาชาวบาน คือ “หลุก” (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๙)
รวมทัง้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหมลู นิธชิ ยั พัฒนาสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจยั รวมดําเนินงานกับกรมชลประทาน การประดิษฐ
เครื่องจักรกลดังกลาวประสบผลสําเร็จและเปนที่รูจักแพรหลายในนามของ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” เปนเครื่องเติมอากาศที่ผิวนํ้าดวย
ใบพัดที่หมุนชาแบบ “ทุนลอย”และวิดนํ้าใหสาดกระจายเปนฝอยจนสามารถสัมผัสอากาศไดอยางทั่วถึง
ตอมาไดมีการทดลองพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศและระบบบําบัดนํ้าเสียเพิ่มอีก ๙ รูปแบบ เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีลักษณะ
แตกตางกัน ไดแก ระบบเปาอากาศลงไปใตนาํ้ และกระจายฟอง ระบบเปาอากาศหมุนใตนาํ้ “ชัยพัฒนาซุปเปอรฟองแอร” ระบบแรงดันนํา้
“ชัยพัฒนาเวนจูรี่” ระบบอัดและดูดอากาศลงใตนํ้า “ชัยพัฒนาแอรเจ็ท” ระบบตีนํ้าสัมผัสอากาศ “เครื่องตีนํ้าชัยพัฒนา” ระบบดูด
และอัดนํ้าลงไปที่ใตผิวนํ้า “ชัยพัฒนาไฮโดรแอร” ระบบจับเกาะจุลินทรีย “ชัยพัฒนาไบโอ” ระบบกระจายนํ้าสัมผัสอากาศ “นํ้าพุชัย
พัฒนา” และระบบบําบัดนํ้าเสียดวยสารเรงตกตะกอน-โพลีอลูมินัมคลอไรด (PAC) “TRX-๑” (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๙)
ปจจุบันมีการนําเครื่องกลเติมอากาศแตละประเภทไปติดตั้งใชงานตามสถานที่ตางๆ เปนจํานวนมาก กลาวไดวา นวัตกรรมเครื่องกลเติม
อากาศและระบบบําบัดนํ้าเสียเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพและความตองการของประเทศ สะดวกในการใชงาน บํารุง
รักษาไดงาย มีอายุการใชงานยาวนาน ประหยัดคาใชจาย และไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
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การแกปญหาในพื้นที่ดวยระบบและเทคโนโลยีที่เรียบงายและไดผลดี
แหลงนํ้าหลายแหงในเมืองใหญของประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครอยูในสภาพเสื่อมโทรม เพราะเปนแหลงรองรับนํ้าเสีย อาทิ
จากแหลงชุมชน และพาณิชยกรรม โดยไมมีการบําบัดและจัดการอยางเหมาะสม เปนปญหาตอสภาพแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตอพสกนิกรในพื้นที่เหลานี้ ทรงพระราชทานพระราชดําริในการแกปญหานํ้าเสียเปน
ตัวอยางสําหรับการจัดการและบําบัดนํ้าเสีย ดวยการออกแบบที่เฉพาะเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งใชระบบและเทคโนโลยีที่ประหยัด เรียบงาย
และไดผลดี ดังที่ไดมีพระราชดํารัสไวเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จังหวัดสกลนคร
“...กรรมวิธีทดลองกําจัดปญหานํ้าเนาเสียในเขตกรุงเทพมหานครมีหลายวิธีดวยกัน แลวแตพื้นที่และสภาพแวดลอมของแตละ
เขต และสังเกตไดวาแตละวิธีลวนมุงใชประโยชนจากธรรมชาติไมทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะจะสามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานลง
ไดเปนจํานวนมาก สําหรับโครงการบึงมักกะสัน มีวัตถุประสงคหลักในการบรรเทาภาวะนํ้าเนาเสีย ในทํานองเครื่องกรองนํ้าธรรมชาติ ซึ่งได
ทรงทดลองกรรมวิธีน้ีในสวนจิตรลดาแลว จึงนําผลการวิจัยมาเผยแพร สวนผลพลอยไดคือ สามารถนําผักตบชวาขึ้นมาหมักเปนปุย หรือหมัก
เพื่อผลิตกาซชีวมวล เปนสวนประกอบของเชื้อเพลิง และเปนอาหารสัตว สวนนํ้าที่ใสสะอาดขึ้นจะไดระบายออกไปตามคลองธรรมชาติตามเดิม
แลวรับนํ้าเนาเสียจํานวนใหมผานกรรมวิธี เปนวงจรเชนนี้ตลอดไป เมื่อสภาพของบึงมักกะสันมีภาวะกึ่งสะอาดกึ่งสกปรกตลอดเวลา จึงไม
เหมาะที่จะปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะสําหรับประชาชนใชพักผอนหยอนใจ สิ่งสําคัญที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษก็คือการวิเคราะหสารพิษที่
ผักตบชวาดูดขึ้นมาอยางตอเนื่องวาอยูในเกณฑปลอดภัยที่จะนําไปใชประโยชน เปนผลตอบแทนไดมากนอยเพียงใด เมื่อโครงการนี้ประสบ
ผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ ก็ตองพิจารณาวางโครงการดําเนินงานในเขตอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครตอไป ...”
บึงมักกะสัน เปนแหลงระบายนํ้าและรองรับนํ้ามันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสัน รวมทั้งนํ้าเสียจากชุมชนแออัดโดยรอบ ๓ แหง
ไดแก ชุมชนรัชฏภัณฑ ชุมชนสามเสน และชุมชนทับแกว รวม ๗๒๙ ครัวเรือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหามลพิษ
ทางนํ้าที่สงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากจึงไดพระราชทานพระราชดําริเมื่อป ๒๕๒๘ ใหหนวยงานตางๆ รวมกันฟนฟูและปรับปรุงบึง
มักกะสัน ใหเปนแหลงระบายนํ้าและบรรเทาสภาพนํ้าเสียในคลองสามเสน หลักการบําบัดนํ้าเสียของบึงมักกะสันเปนระบบ “บอผึ่ง” ใช
การพึ่งพาอาศัยกันและกัน ระหวางสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ ไดแก ผักตบชวา สาหราย และจุลินทรียในชวงกลางวัน ผักตบชวาซึ่งเปนพืชนํ้าจะ
สังเคราะหแสงโดยใชแสงแดดและคารบอนไดออกไซดในนํ้า สรางเซลลใหมในการเติบโต ขณะเดียวกัน ก็ผลิตออกซิเจนออกมาใหจุลินทรียนํา
ไปใชในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าทําใหความสกปรกและกลิ่นเหม็นในนํ้าลดลง
บึงพระราม ๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงพระราชทานพระราชดําริใหมีการบําบัดนํ้าเสียในบึงพระราม ๙ และใชเปน
แหลงบําบัดนํ้าเสียจากคลองลาดพราว หลักการบําบัดนํ้าเสียของบึงพระรามเกาเปนระบบ “สระเติมอากาศชีวภาพบําบัด” ใชกระบวนการ
ทางชีววิทยาผสมผสานกับเครื่องกลเติมอากาศ ที่เพิ่มออกซิเจนละลายนํ้า ทําใหจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสียไดดีขึ้น และใชพื้นที่
นอยกวาระบบบอผึ่ง
หนองสนม-หนองหาน เปนแหลงนํ้าขนาดใหญในจังหวัดสกลนคร ที่ประสบปญหานํ้าเนาเสียรุนแรงและสรางความเดือดรอน
กับประชากรในบริเวณใกลเคียงเปนอยางมาก ทรงใชวิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีอยางงาย โดยใชระบบ “บึงประดิษฐท่ีมีการเติม
อากาศ” ประกอบดวย ๔ สวนสําคัญ ดังนี้ สวนแรก เปนบอผึ่ง เปนลานกอนกรวดทําหนาที่กรองสารแขวนลอย รวมทั้งเปนแหลงใหจุลินทรีย
เกาะและเพิ่มการยอยสลายสารอินทรียไดดีขึ้น ตอจากลานกอนกรวดจะเปนตะแกรงกรองเศษขยะที่ปะปนมากับนํ้าเสียกอนที่จะไหลเขาสูสวน
ตอไป สวนที่สอง เปนบอดักนํ้าเสียที่ปลูกตนกกอียิปต ดูดซับสารปนเปอนตางๆ ในนํ้าเสีย กรองสารแขวนลอย และเติมออกซิเจนใหนํ้า
สวนที่สาม เปนการบําบัดนํ้าเสียโดยการเติมอากาศดวยกังหันชัยพัฒนาและแผงเติมอากาศ ทําใหจุลินทรียสามารถยอยสลายสารอินทรียไดดี
และเปลีย่ นสภาพเปนตะกอน นํา้ เสียจึงมีลกั ษณะใสมากขึน้ สวนทีส่ ี่ เปนบอปลูกผักตบชวาเรียงสลับกันเปนแถว ดูดซับสารอันตรายตางๆ เปนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าและเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า นอกจากนี้ พระองคทรงพระราชทานพระราชดําริใหประดิษฐและใชเครื่องบําบัดนํ้า
เสียดวยสารเรงตกตะกอนที่หนองสนม-หนองหาร โดยใชสาร Poly Aluminum Chloride (PAC) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเรงกระบวนการ
ตกตะกอน ประหยัดคาใชจาย สามารถปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการนํากลับมาใชหมุนเวียนไดเปนอยางดี และทรงพระราชทานชื่อเครื่องบําบัด
นํ้าเสียรุนนี้วา TRX-๑
การบําบัดนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๓ กรณีที่กลาวขางตนแสดงใหใหเห็นวาพระองคทรงใชวิธี
บรรเทาปญหาที่เรียบงายตามหลัก “ธรรมชาติชวยธรรมชาติ” ดวยการใชนํ้าดีขับไลนํ้าเสีย หรือเจือจางนํ้าเสียใหมีคุณภาพดีขึ้น เชน ใหสูบนํ้า
เสียจากคลองสามเสนเขาบึงทางหนึ่ง แลวพักนํ้าไวในบึงมักกะสันจนความสกปรกลดลง แลวจึงสูบนํ้าออกจากบึงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
พระองคยังทรงใชหลัก “อธรรมปราบอธรรม” ดวยการใชผักตบชวาซึ่งเปนวัชพืชทําหนาที่ดูดซับความสกปรกและสารพิษในนํ้า บริเวณกลาง
บึงมักกะสัน และใหผักตบชวาเติบโตเปนระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบกําหนดก็นําออกไปใชประโยชน เชน ปุยหมัก เชื้อเพลิง และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ที่สามารถเสริมรายไดใหกับชุมชน เปนตน
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การสงเสริมการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดวยสายพระเนตรอัันยาวไกลของพระบาทสมเด็
ไ
็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล
โป
าฯ ให
ใ จัดหาพืื้นทีี่สําหรัับดํําเนิินการ
ศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องในการบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีธรรมชาติ เปนที่มาของ
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี กลาวไดวา โครงการนี้ เปนแหลงวิจัย พัฒนา ตอยอดองคความรูและนวัตกรรม เปนศูนยถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งแหลงเรียน
รูดานการฟนฟูสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งของประเทศไทย สวนหนึ่งของโครงการ เปนการวิจัยและพัฒนา
การบําบัดนํ้าเสีย โดยรับนํ้าเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีเขาสูการ
ทดลองดวยระบบบอบําบัดและวัชพืช การบําบัดนํ้าเสียชุมชนดวยวิธี
การธรรมชาติ ประกอบดวย ๓ สวนหลัก ไดแก บึงชีวภาพ เปนสวนที่
ใหนํ้าเสียไหลผานบอดินตื้นๆ ภายในบอปลูกพืชที่มีรากพุมประเภทกก
พันธุตางๆ และออ พืชเหลานี้มีระบบรากแผกระจายยึดดินและเจริญได
ดีในนํ้าเสียที่ขังอยู พืชเหลานี้จะดูดซับสารพิษและสารอินทรียใหลดนอย
ลง แปลงหญา มีลักษณะคลายระบบผึ่งชีวภาพ ทําหนาที่ดูดซับสารพิษ
ตางๆ ในนํ้าเสีย และปรับคุณภาพนํ้าใหดีขึ้น และปาชายเลน ประกอบ
ดวย พืชประเภทโกงกาง แสมขาวปลูกผสมผสานกันตามธรรมชาติ ทํา
หนาที่ดูดซับสารพิษ เปนขั้นสุดทายจนคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐาน
กอนระบายออกสูทะเล
การบรรเทาปญหามลพิษทางอากาศและการจัดการขยะ
มูลฝอย ประชากรที่อาศัยอยูอยางหนาแนนแออัดในเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร กอใหเกิดกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิต
การบริโภค และการเดินทางขนสง อันเปนที่มาของมลพิษทางอากาศ และขยะมูลฝอยปริมาณมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
พระราชทานพระราชดําริในการแกปญหามลพิษทางอากาศโดยใชธรรมชาติ จากการที่ตนไมจํานวนมากในพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ
สามารถชวยดูดซับสารพิษในอากาศ สรางความรมรื่น และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนในเมืองไดเปนอยางดี
“...ในกรุงเทพฯ ตองมีพื้นที่หายใจ แตที่นี่เราถือวาเปนไตกําจัดสิ่งสกปรกและโรค สวนสาธารณะถือวาเปนปอด แตนี่เหมือนไต
ฟอกเลือด ถาไตทํางานไมดีเราตาย อยากใหเขาใจหลักของความคิดอันนี้...” พระราชดํารัสเมื่อเมษายน ๒๕๓๘
ยิ่งไปกวานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแนวคิดในการบริหารจัดการขยะอยาง
บูรณาการ สามารถบรรเทาความรุนแรงของสภาพมลพิษทางอากาศไดพรอมกัน ดวยการใชตนไม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตงอกงามได
ดวยปุยที่ผลิตจากขยะมูลฝอยบางประเภท แนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระเจาอยูหัวในการวิเคราะหปญหาได
อยางเปนระบบครบวงจร
“...กรุงเทพฯ นี้ไมมีที่ที่จะทําใหสิ่งโสโครกนี้สลายตัวไปได มีแตสรางมลภาวะ มันมีหลายดาน แตถาพูดถึงดานเดียว คนใน
กรุงกี่ลานคน เดี๋ยวนี้ขึ้นไปถึง ๑๐ ลานคน ไมทําตามธรรมชาติดั้งเดิม คือธรรมชาติดั้งเดิมก็มีการปลูกผักปลูกหญาปลูกตนไม แลวก็มา
บริโภค เสร็จแลวตนไมกเ็ ติบขึน้ ไปใหม มันก็จะกินปุย ไปหมุนเวียน ตนไมกก็ นิ คารบอนไดออกไซด แลวก็เอาออกซิเจนออกมา อันนีต้ ามหลัก
ในกรุงเทพฯ นี้ไมไดทําอยางนั้น เอาอาหารมาจากขางนอกกรุงเทพฯ อาหารเหลานั้นปลูกแลวก็ตองใสปุย ก็ซื้อปุยมาจากตางประเทศ
เดีย๋ วนีก้ าํ ลังจะทําปุย ในประเทศ แตวา รวมความแลวเอาของทีส่ รางทีป่ ลูกในตางจังหวัดในชนบทเอามาในกรุงเทพฯ คือ ขนเขามาแลวคน
ก็บริโภคแลวก็ถาย ถาไดสิ่งโสโครกมากก็ไมมีทางที่จะทําใหสิ่งโสโครกเหลานี้สลายไป เพราะเหตุวาไมมีพืชตนไม อะไรตางๆ ที่จะกิน
สิ่งโสโครกเหลานี้ …” พระราชดํารัสเมื่อกรกฎาคม ๒๕๓๒

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวปฏิบตั ทิ ส่ี รางความสมดุลและพอดี สามารถดําเนินการไดในทุกมิติ และรวมดําเนินการ
โดยประชาชนทุกคนในทุกภาคสวน ไดแก
ภาคการเกษตร ตองอาศัยความรวมมือทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและเกษตรกร ในการคิดคนวิธีการทําการเกษตรที่มี
ความสมดุลและยืดหยุนระหวางปริมาณผลผลิต และการสูญเสียควบคูกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตปจจัยการผลิต วิธีการ
ขั้นตอนการผลิต จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและทางเลือกในการจัดสงถึงมือผูบริโภค ตองอาศัยความรู ความเขาใจและความรวมมือ
อยางเปนระบบและยึดประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสว นตนทัง้ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพือ่ ลดการสูญเสีย
ทรัพยากรตางๆ และการทําลายสิง่ แวดลอมโดยไมจาํ เปน นอกจากนี้ ตองคํานึงถึงความสามารถในการฟน ฟูตามธรรมชาติ และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกรบกวนหรือทําลายดังที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ม.ค.-มี.ค. ๕๔
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ภาคอุตสาหกรรม ควรคํานึงถึงการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากกิจกรรม
ดดานอุ
านอตสาหกรรมส
ตสาหกรรมสวนใหญมความจาเปนตองใชทรพยากรธรรมชาตจานวนมากในกระบวนการผลต
วนใหญมีความจําเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในกระบวนการผลิต เช
เชนน หลายพื
หลายพนทเกดปญหาความตองการ
้นที่เกิดปญหาความตองการ
นํ้าซึ่งมีปริมาณไมเพียงพอหรือจําเปนตองใชในปริมาณมากสงผลตอตนทุนการผลิต ทําใหเกิดปญหาการลักลอบใชนํ้าบาดาล สงผลตอการ
ทรุดตัวของพื้นดินในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเกิดปญหาการลักลอบปลอยนํ้าเสียลงทางนํ้าสาธารณะและทิ้งกากขยะอันตราย การปลอย
สารประกอบอินทรียระเหยซึ่งมีอันตรายตอระบบการหายใจของมนุษยและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษใน
ดินและนํ้า จนไมสามารถใชประโยชนเพื่อการปลูกพืชและบริโภค รวมทั้งสงผลตอสุขภาพของประชาชนโดยรอบ
ภาคครัวเรือน โดยทั่วไปอาจดูเหมือนวาไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตหากพิจารณา
รายละเอียดพบวา ภาคครัวเรือนมีกิจกรรมที่สงผลกระทบไดหลายกรณี เชน การปลอยนํ้าเสียจากการบริโภคและอุปโภค ลงสูทางนํ้าธรรมชาติ
โดยไมผานกระบวนการบําบัดเบื้องตน แมวาปจจุบันจะเริ่มมีประชาชนบางสวนที่ตระหนักถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดตดิ ตัง้ ถังบําบัดนํา้ เสียหรือถังดักไขมันเพือ่ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม แตยงั ไมแพรหลายและมีราคาแพง ประกอบกับการขาด
กฎหมายควบคุมและบังคับ เปนผลใหน้ําเสียจากภาคครัวเรือนสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และสุขอนามัยของประชาชนเมื่อมีการแพร
กระจายของเชื้อโรค และมีปญหาปริมาณขยะจากภาคครัวเรือนที่มีมากจนเกิดผลกระทบตอการจัดการขยะของชุมชนเมือง

ผลที่ไดรับจากการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากที่กลาวมาขางตน เห็นไดวา ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสงผลใหกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนทุกระดับตางมุงแสวงหาผลประโยชนสวนตนเปนหลักจนขาดความตระหนักตอผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางขาดความระวัง ทายที่สุดแลวผลกระทบดังกลาวไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและกายภาพของพืน้ ที่ เมือ่ เกิดภัยธรรมชาติจงึ มีความรุนแรงและแผไปในวงกวางสรางความเสียหายตอชีวติ และทรัพยสนิ ตลอดจน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนแนวทางสําคัญที่ประชาชนไทยพึง
ตระหนักรูและเขาใจ เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการฟนฟู ใหคนรุนหลัง
ไดใชประโยชนอยางยั่งยืน
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหกับ
ปวงชนชาวไทยมาประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดปรากฏเดนชัดวาเปนหนทางทีน่ าํ ไปสูค วามอยูร อดของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน นําไปสูความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในหลากหลายมิติท้ังทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนทองถิ่น
สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมไปกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทัง้ มวล ตลอดจนการพึง่ พาตนเองในดานเทคโนโลยี การใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีม่ อี ยูอ ยางสอดคลองกับสภาพภูมปิ ระเทศและภูมสิ งั คม กอใหเกิด
นวัตกรรมที่เรียบงายและประหยัด นําไปสูการพึ่งพาตนเองไดในเชิงเศรษฐกิจ กลาวโดยสรุป การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
ในทุกดานทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผูทรงเปนพลังพัฒนาประเทศ. พิมพครั้งที่ ๑
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.ท.]. ๒๕๕๓.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙. พิมพครั้งที่ ๑
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.ท.]. ๒๕๕๓.
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‘แขงขัน’ อยาง ‘พอเพียง’ :

ความเหมือนบนความแตกตาง

๑

ปยะนิตย โอนพรัตนวิบูล๑

เปนที่ทราบกันดีวา ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจเสรีในระบบทุนนิยม และการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปนไปภายใตกระแสแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน ในบทความนี้จึงใชคําวา “เศรษฐกิจ
แขงขัน” ลักษณะเชนนี้ทําใหคนทั่วไปเกิดความสงสัยและสับสนวา ประเทศไทยกําหนดใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง
การพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ก็สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักการที่ขัดแยงกันเอง หรือหากจะ
พัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไมควรสนใจความสามารถในการแขงขันใชหรือไม ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะสราง
ความเขาใจที่ชัดเจนในความสับสนดังกลาว โดยจะอธิบายแกนของหลักคิดพื้นฐาน ทําใหเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขัน รวมทั้งอธิบายถึงการประยุกตใชแนวคิดทั้งสองที่เปนรูปธรรม

แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขัน
โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขัน มักจะมีคําถามเกี่ยวกับความหมายหรือหลักการของทั้งสองแนวคิด
สําหรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายลึกซึ้ง ดังเชนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลศิริราชวา “....เศรษฐกิจพอเพียงไมใชของเลน ไมไดเปนเศรษฐกิจที่หรูหรา แตเปนเศรษฐกิจที่ไดผลจริง....โดยมาก
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็คิดแบบเลนๆ เกินไป แตวาเปนการรอคําวา เศรษฐกิจแลวก็พอเพียง ก็ไมคอยเขาใจวาพอเพียงอะไร ถาถามความคิด
ในตัวพอเพียง ก็แปลวา ทําอะไรไมฟุมเฟอย ไมฟุงซาน แลวก็ทําดวยเหตุผล อันนี้ผูเชี่ยวชาญก็ตองพยายามที่จะอธิบายวา เปนเศรษฐกิจ
ความพอเพียง...”๓ พระราชดํารัสดังกลาว มีความสําคัญมาก คนทั่วไปมักเขาใจวา “เศรษฐกิจแลวก็พอเพียง” คือ หาเงินหาทอง อยูดีกินดี
ถึงจุดหนึ่งคนเราก็จะตองมีความพอเพียง แตในความเปนจริงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ “เศรษฐกิจ ความพอเพียง” โดยใชความพอเพียง
เปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตปจเจก
ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ โดยมุงพัฒนาตามหลักทางสายกลาง๔ “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนเรื่องของ “เศรษฐกิจ” และ “ความพอเพียง”
คําวา ‘เศรษฐกิจ’ อธิบายงายๆ วาเปนการทํามาหาเลี้ยงชีพ เพื่อใหมีกินมีใช สวนคําวา ‘ความพอเพียง’ หมายถึง ความพอประมาณ การมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก จะตองดําเนินไปบนเงื่อนไข
๒ ประการ ไดแก การมีคุณธรรม และการใชความรอบรูในหลักวิชาในการวางแผนการดําเนินชีวิตอยางรอบคอบ
๑
๒
๓
๔

ขอขอบคุณ คุณวชิระชัย คูนําวัฒนา สําหรับการใหคําปรึกษาและขอคิดเห็นในการเขียนบทความนี้
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ที่มา: เดลินิวส ฉบับวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔, หนา ๑ และ ๑๕
อางอิงจาก “ปาฐกถาพิเศษของ ดร.อําพน กิตติอําพน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย”, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
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สําหรับ ‘เศรษฐกิจแขงขัน’ เปนคําศัพทท่ไี มไดมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายที่ชัดเจน แตเปนการผสมผสานแนวคิด/ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรหลายแนวคด
เศรษฐศาสตร
หลายแนวคิด ไดแก
ไดแก การพั
การพฒนาเศรษฐกจ
ฒนาเศรษฐกิจ ตลาดแขงขนเสร
ตลาดแขงขันเสรี และความสามารถในการแข
และความสามารถในการแขงขน
งขัน เมื
เมอประมวลแนวคดเหลานจะ
่อประมวลแนวคิดเหลานี้จะ
สะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจแขงขันมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (๑) เปนเศรษฐกิจที่เนนการกินดีอยูดี เปนเรื่องปากทอง การทํามาหากิน มีการ
ผลิต การบริโภค การคา การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การออมเงิน การลงทุน (วิทยากร เชียงกูร และพรภิรมณ เอี่ยมธรรม
๒๕๔๗) (๒) เกิดขึ้นในสภาพตลาดที่มีการแขงขัน ดวยการมีธุรกิจหลายองคกร สามารถสนองตอบสินคาชนิดเดียวกันหรือคลายกันใหกับ
ผูซื้อจํานวนมากได (ณรงค ธนาวิภาส ๒๕๔๙) เปนลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Stanford ๒๐๐๘) (๓) มุงใหเกิดความ
สามารถในการแขงขัน ดวยการเพิ่มผลิตภาพเพื่อนําไปสูความมั่งคั่งของประเทศ (Porter ๑๙๙๘, Martin et al. ๒๐๑๐)

เขาใจ ‘เปาหมาย’ เพื่อเขาใจ ‘แกน’ ของ
แนวคิด

ÊœñÊñıä!œ/ëòâƒÊññî
(Behaviours)
Í˜àóŒÊ÷àı (Attribute)

คนทั่วไปมักจะพิจารณาวาคนนี้มีความพอเพียง
คนนั้ น ใช วิ ถี ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง จากการกระทํ า หรื อ
ùóŒÊÍƒá(Mindset)
‘พฤติกรรม’ ในลักษณะตางๆ เชน ใชจายประหยัด รูจัก
อดออม วางแผน การทํางานและการใชจาย ไมเบียดเบียน
ผู  อื่ น เป น ต น เป น ระดั บ การพิ จ ารณาที่ เ ห็ น ได ง  า ยที่ สุ ด
หรื อ อาจพิ จ ารณาในระดั บ ที่ ลึ ก ซึ้ ง มากขึ้ น เป น ระดั บ
‘คุณลักษณะ’ เชน เปนคนซื่อสัตย มีความรอบคอบ ใจเย็น
ขยัน มีเหตุมีผล เปนตน อยางไรก็ตาม การพิจารณาเพียง
ระดับพฤติกรรมและคุณลักษณะ อาจไมสามารถเห็นความ
แตกตางของเศรษฐกิจพอเพียงจากเศรษฐกิจแขงขันไดอยาง
ชัดเจน ตัวอยางเชน คนที่ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ มีการวางแผนการลงทุนทางธุรกิจและการใชจายอยางรอบคอบในการดําเนิน
ธุรกิจ ประกอบอาชีพอยางซื่อสัตยและไมละเมิดกฎกติกาของบานเมือง และมุงผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูบริโภค
หากพิจารณาเพียงแคการกระทําอาจยังไมสามารถชี้ไดอยางชัดเจนวาบุคคลนั้นใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือไม แตอาจมีความเชื่อและดําเนินกลยุทธตามแนวทางการแขงขันทางธุรกิจที่มุงใหเกิดการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวก็เปนได
ดังนั้น การสรางความเขาใจอยางชัดเจนถึงความเหมือนหรือความแตกตางของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขัน จําเปน
ตองเขาใจในระดับ ‘หลักคิด’ ที่เปนรากฐานหรือแกนที่หลอหลอมเปนคุณลักษณะ และสะทอนออกมาเปนพฤติกรรมของบุคคล หลักคิดที่
แตกตางกันนี้เกิดจากการมี ‘เปาหมาย’ ในการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันของแตละบุคคล การทําความเขาใจในเรื่องนี้มีความลึกซึ้งมาก หาก
พิจารณาในระดับองคกรหรือประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนผลของพฤติกรรมรวมหรือการกระทํารวมของหลายคนที่มีพื้นฐานหลักคิดที่
หลากหลาย ก็จะทําความเขาใจไดยากมากขึ้น
เมื่อวิเคราะหหลักคิดของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขัน พบวา เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขันมีหลัก
คิดแตกตางกัน เกิดจากการมี ‘เปาหมาย’ ของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตางกัน กลาวคือ เศรษฐกิจแขงขันมีเปาหมายการพัฒนาเพื่อสราง
ความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ๖ ดังนั้น ธุรกิจตางๆ ที่ดําเนินกิจการอยูในระบบเศรษฐกิจแขงขัน และถูกหลอหลอมหลัก
คิดแบบเศรษฐกิจแขงขัน มีแนวโนมที่จะมุงประกอบธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายในการเพิ่มผลกําไรสูงสุด และลดตนทุนใหมากที่สุด
(Stanford ๒๐๐๘)
สํ า หรั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี เ ป า หมายสุ ด ท า ยในการพั ฒ นาให สั ง คมดี ขึ้ น การพั ฒ นาในที่ นี้ ห มายถึ ง การพั ฒ นาจิ ต ใจ
อยางไรก็ตาม หากคนขาดปจจัยพืน้ ฐานการดํารงชีวติ หรือปจจัยสี่ ก็จะไมสนใจการพัฒนาจิตใจ ดังนัน้ ‘เศรษฐกิจ’ จึงไมใชเปาหมายทีแ่ ทจริง
ของเศรษฐกิจพอเพียง แตเศรษฐกิจเปนเพียง ‘เครื่องมือ’ ในการแกปญหาปากทอง เพื่อใหคนสามารถเลี้ยงตัวเอง จะไดมีเวลาในการ
พัฒนาจิตใจของตน ดังเชนที่พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๕) กลาววา “....กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปน means คือ มรรคา ไมใช
end หรือจุดหมายในตัวเอง ผลที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรไมใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุน
๕

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กันยายน ๒๕๕๓ และรายงานการพัฒนาคน
ของประเทศไทย ป ๒๕๕๐: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน โดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
๖
ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมีลักษณะที่สําคัญ คือ (๑) รายไดหรือผลผลิต (GDP) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (๒) มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี (๓) มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตและปจจัยการผลิต (๔) โครงสรางทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง (๕) มีการปรับปรุงดานสถาบัน ทัศนคติ และ
อุดมคติ และ (๖) การไดประโยชนจากการคาของโลกในระดับสูง (ณรงค ธนาวิภาส ๒๕๔๙)
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กระบวนการพัฒนาตนของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ใหเขา
“....พอมีพอกินของตัวเอง ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง พอมีพอกินของตัวเองนัน้ มันเปน
บริโภคอาหารแลว ไมใชอ่ิมเฉยๆ ไมใชอ่ิมแลว พออรอยก็
เศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตวา คอยๆ พัฒนาขึน้
จบ เสรจกน
เสร็จกัน ไมใชแคนน
ไมใชแคนั้น แตใหเขาอมเพอใหเขามกาลงกาย
แตใหเขาอิ่มเพื่อใหเขามีกําลังกาย
มา ก็ตอ งมีการแลกเปลีย่ นกัน มีการชวยระหวางหมูบ า นหรือระหวางอําเภอ จังหวัด
ประเทศ ก็ตองมีการแลกเปลี่ยนมีการไมพอเพียงกัน ถึงบอกวาถามีเศรษฐกิจ
มีกําลังความคิด จะไดฟง ไดพิจารณาในเรื่องที่เจริญปญญา
พอเพียงเศษ ๑ สวน ๕ ก็จะพอแลว....”
ตอไป...”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั , ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
ดังนั้น ธุรกิจที่ดําเนินกิจการโดยใชหลักเศรษฐกิจ
ทีม่ า : รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป ๒๕๕๐: เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พอเพียงเปนพื้นฐาน ไมมีเปาหมายสุดทายที่ผลกําไร แตอยูที่
พัฒนาคน จัดทําโดย โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP), ๒๕๕๐
‘การแบงปนกันเพื่อใหสังคมดีข้ึน’ กลาวคือ จะมองตนเอง
วาเปนสวนหนึ่งของชุมชนสังคม หากชุมชน สังคมอยูไมได
ธุรกิจของตนก็อยูไมไดเชนกัน เมื่อเปนดังนี้ กลไกทางสังคมจะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณา
แตกตางจากระบบเศรษฐกิจแขงขันที่มีตลาดเปนกลไกขับเคลื่อนหลัก เนื่องจากหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธของเศรษฐกิจ
กับระบบการดํารงอยูของมนุษยวามีองคประกอบ ๓ อยาง๗ ไดแก มนุษย ธรรมชาติ และสังคม ซึ่งมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกัน ฉะนั้น
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปในทางที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง และจะตองเปนไปในทาง
ที่พัฒนาตนใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งจะ ตองไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอสังคม และไมทําใหเสียคุณภาพของระบบ
ธรรมชาติแวดลอม (พระธรรมปฎก ๒๕๔๕)
กลาวโดยสรุป การพิจารณาความเหมือนหรือความแตกตางของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแขงขัน จําเปนตองพิจารณา
อยางลึกซึ้งในหลายระดับ หากพิจารณาพฤติกรรม หรือคุณลักษณะอาจดูเหมือนวาทั้งสองแนวคิดไมขัดแยงกัน แตการพิจารณาหลักคิด
และเปาหมาย พบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดแยงกับเปาหมายในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจแขงขันอยางมาก

‘คิด’ อยาง ‘พอเพียง’
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา หลักคิดและเปาหมายของธุรกิจมีความสําคัญและเปนพื้นฐานของวิถีการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน แตการพิจารณาหลักคิดและเปาหมายของธุรกิจเปนเรื่องที่ยากและซับซอน เนื่องจากไมไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม
อาจพิจารณาปจจัยสําคัญ ไดแก
(๑) พฤติกรรมของธุรกิจที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน สามารถสะทอนใหเห็นเจตนารมณ หลักคิด ความเชื่อ
ตลอดจนเปาหมายที่แทจริงในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการได
(๒) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณที่ไมปกติ ทั้งภาวะที่เปนสุข หรือเปนทุกข ๘ สถานการณท่ีไมปกติเปนเสมือนบทพิสูจนใน
การตัดสินใจเพื่อการดําเนินการใดๆ ของบุคคลหรือธุรกิจ เปนสถานการณที่แสดงพฤติกรรมตามพื้นฐานหลักคิดที่ชัดเจน แตบทพิสูจน
ของความพอเพียงของภาคธุรกิจ มักเกิดขึ้นในชวงที่บริษัทกําลังเจริญเติบโตมั่งคั่ง โดยเฉพาะในชวงที่มีผลกําไรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หาก
บริษัทยังมุงลงทุน ขยายกิจการ เพื่อเพิ่มรายไดใหมากขึ้น จนเกิดความประมาทในการลงทุน และไมไดสนใจถึงผลกระทบตอสังคมแวดลอม
สะทอนใหเห็นวาบริษัทไมไดยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง
หากบริษัทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ จะพิจารณาวาธุรกิจของตนเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม เปาหมาย
สูงสุดของบริษัทจะไมมุงผลกําไร แตเปนการพัฒนาใหสังคมดีขึ้น ดังนั้น บริษัทจะพัฒนาธุรกิจและเติบโตดวยความรอบคอบ ไมเรงรีบสราง
ผลกําไรใหมากที่สุดโดยขาดความยั้งคิดและไมคํานึงถึงผลกระทบตอผูอื่นในสังคมและสิ่งแวดลอม

ทําอยาง “พอเพียง” แต “แขงขัน” ได
แมวาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจแขงขันเกิดขึ้นจากรากฐานทางความคิดที่แตกตางกัน และดูเหมือนจะไมสามารถ
กลมกลืนกันได แตแทที่จริงแลว เศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงก็ไมไดทําใหความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่อยูในระบบเศรษฐกิจแขงขันลดลง แตธุรกิจจะตองแขงขันบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของกระแสโลกาภิวัตน๙
๗

เปนหลักคิดที่คํานึงถึงความสัมพันธของสังคม สิ่งแวดลอม และผลกําไร (พระมหาสมพงษ สฺนฺตจิตฺโต ๒๕๕๔ )
ประยุกตจากหลักการในบทความของพระมหาสมพงษ สนฺตจิตฺโต (๒๕๕๔) ที่ไดอธิบายถึงการทําซีเอสอาร (Corporate Social Responsibility)
เชิงพุทธของภาคธุรกิจ ที่เกิดขึ้นใน ๓ สถานการณ คือ ในสถานการณอยูปกติ ในสถานการณประสบทุกขเดือดรอน และในสถานการณประสบสุข
ซึ่งในแตละสถานการณธุรกิจจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน
๙
อางอิงจากบทเรียบเรียงการสัมภาษณ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจ, วันศุกรที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๔) จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...สูการปฏิบัติ, กรุงเทพฯ: เพชรรุงการพิมพ
๘
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ดังที่กลาวมาแลว เศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายอยูที่สังคม คือ เปนการพัฒนาสังคมใหดีข้ึน ตางจากเปาหมายทางเศรษฐกิจที่
เปนผลกําไร อยางไรก็ตาม ธุรกิจที่ดําเนินตามหลักความพอเพียงก็สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแขงขันได ความสามารถใน
การแขงขัน หมายถึง การมีผลิตภาพสูง โดยการมีตนทุนตํ่า หรือสรางมูลคาเพิ่มไดสูง การใชหลักความพอเพียงในการดําเนินธุรกิจจะทําให
ตัดสินใจอยางรอบคอบในการใชจายและการลงทุน ไมลงทุนเกินตัว จึงชวยใหธุรกิจสามารถควบคุมตนทุนในการผลิตสินคาและบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงตอบโจทยของการมีตนทุนตํ่า ในขณะเดียวกัน ธุรกิจแบบพอเพียงก็สามารถสราง Value Creation ของสินคาและ
บริการที่สูงไดดวย ซึ่ง “Value” ในที่นี้ หมายถึงทั้งคุณคาและมูลคา โดยการดําเนินธุรกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับคน ไมไดมองคน
ทํางานในองคกรเปน “แรงงาน” ในลักษณะที่เปนปจจัยการผลิต แตใหคุณคากับความเปนคน ยอมรับในศักยภาพของคน จึงนําไปสูการ
สรางคุณคารวมกันและความผูกพันที่แนนแฟนของคนในองคกร พัฒนาเปนทุนทางสังคม นอกจากนี้ ใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของคน ทั้งความรู ทักษะ และคุณธรรม สั่งสมกลายเปนภูมิปญญาเปนปจจัยที่ทําใหเกิด “ความเกง” ภายในขององคกร หรือที่ตาม
หลักเศรษฐกิจแขงขัน เรียกวา “สมรรถนะ” องคกรสามารถนํามาใชพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพใหกับผูบริโภคและสังคม และ
สงผลใหเกิดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนได๑๐
กรณีของนางฟองคํา หลาปนตา เจาของธุรกิจกระดาษสา “บานอนุรักษกระดาษสา” ในจังหวัดเชียงใหม เปนตัวอยางที่ดีของ
ผูประกอบการธุรกิจที่ใชหลักความพอเพียงในการดําเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา ๔๐ ป สามารถพัฒนาใหธุรกิจเติบโตไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน นางฟองคําไดเผชิญเหตุการณท่ีเปนบทพิสูจนหลักคิดที่ยึดมั่นในความพอเพียงมาหลายเหตุการณ เชน ในชวงที่ธุรกิจรุงเรือง มี
โอกาสขยายกิจการใหใหญข้ึน แตเลือกที่จะขยายกิจการดวยเงินจากผลกําไรที่ตนเองสะสมไวเทานั้น การตัดสินใจเชนนี้สะทอนใหเห็นถึง
หลักคิดที่มุงใหธุรกิจพึ่งพาตนเอง มากกวาการเติบโตอยางกาวกระโดด นอกจากนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนในทองถิ่น มากกวาการ
เพิ่มผลผลิตเพื่อใหไดผลกําไรมากขึ้น เห็นไดจากชวงที่กจิ การเริ่มขยายตัว บริษัทสามารถซื้อเครื่องจักรมาใชแทนที่คนในการผลิตสินคาเพื่อ
ใหผลิตไดมากขึ้นเร็วขึ้น แตเลือกที่จะใชแรงงานในการผลิต และมุงพัฒนาทักษะฝมือของพนักงานที่เปนคนในทองถิ่น เพื่อใหคนเหลานี้มี
ทักษะความรูในการประกอบอาชีพ ทําใหเกิดเปนภูมิปญญาของทองถิ่น และปลูกฝงทัศนคติในหลายประเด็น เชน การรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติในการปลูกตนสา การผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยผลิตกระดาษสาที่ใชสีจากธรรมชาติแทนการใช
สารเคมี รวมทั้งความซื่อสัตยและยึดมั่นในการสรางงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสําหรับผูบริโภคอีกดวย
การดําเนินธุรกิจของนางฟองคําซึ่งมีมาตอเนื่องเปนระยะเวลา ๔๐ กวาป และผานบทพิสูจนทางธุรกิจไดหลายครั้ง สะทอนใหเห็น
ถึงแนวคิดที่ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง ปจจุบันธุรกิจเติบโตกาวหนา สรางงานสรางรายไดใหกับคนในชุมชนใกลเคียง มี
คนงานถึง ๔๐๐ คน และผลิตภัณฑของบานอนุรักษกระดาษสาไดรับความเชื่อถือจากลูกคา และสามารถสงไปยังตลาดตางประเทศหลาย
แหงกวารอยละ ๘๐ ของผลิตภัณฑทั้งหมด
๑๐

38

ศิริกุล เลากัยกุล (๒๕๕๐) ไดอธิบายถึงการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสรางแบรนดของธุรกิจ ซึ่งทําใหธุรกิจมีความสามารถในการ
แข ง ขั น สู ง ขึ้ น โดยได ก ล า วว า “...ขอยื น ยั น ว า ‘ความพอเพี ย ง’ ไม ไ ด ทํ า ให โ อกาสในการทํ า งานน อ ยลง ไม ไ ด ทํ า ให มี จุ ด อ อ นในการแข ง ขั น
ไม ไ ด ทํ า ให คุ ณ ภาพของงานถดถอย แต ทํ า ให มี โ อกาสเลื อ กทํ า ในสิ่ ง ที่ ต รงกั บ ความถนั ด ทํ า ให มี โ อกาสสร า งจุ ด ขายให ชั ด เจน ทํ า ให มี โ อกาส
พัฒนาคุณภาพที่สมเหตุสมผล ทําใหมีความสุขอยางยั่งยืน ...ครบหมดทั้ง Competency, Competitiveness, Customer Satisfaction และ
Contentment…”
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ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง: กรณี ธุ ร กิ จ กระดาษสา
(บานอนุรักษกระดาษสา)
“บานอนุรักษกระดาษสา” เปนบริษัทที่ทําธุรกิจกระดาษสาขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม โดยมีนางฟองคํา หลาปนตา
เปนเจาของกิจการ ดําเนินกิจการมามากกวา ๔๐ ปแลว ปจจุบนั มีพนักงานประมาณ ๔๐๐ คนจากชุมชนใกลเคียง และสงออก
ถึงรอยละ ๘๐ ของสินคาที่ผลิตทั้งหมด บานอนุรักษกระดาษสาถือเปนตัวอยางของธุรกิจ SMEs ที่ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสังเกตไดจากการดําเนินธุรกิจที่สะทอนหลักคิดในหลายมิติ

เติบโตอยางพอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุมกัน
ชวงแรกไดเปดธุรกิจผลิตกระดาษสาในปริมาณนอย และใหความสําคัญกับตนทุน โดยซื้อวัตถุดิบจากชุมชนใกลเคียง
และใชแรงงานในครัวเรือนเพื่อขายในตลาดเชียงใหม เมื่อตลาดกระดาษสาเริ่มเติบโต นางฟองคําตองการขยายกําลังการผลิต
เพื่อสรางรายไดใหคนในชุมชนดวย จึงเปดอบรมการทํากระดาษสาใหชาวบาน และรับซื้อวัตถุดิบในชุมชนใกลเคียง เมื่อขยาย
กําลังการผลิตมากขึ้น เริ่มเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงจางคนในทองถิ่นปลูกตนสา
เมื่อธุรกิจเฟองฟู มีหลายธนาคารยื่นขอเสนอเงินกู แตนางฟองคําไดปฏิเสธ จนถึงปจจุบันก็ไมเคยกูเงินมาใชในการ
ดําเนินธุรกิจเลย มีการวางแผนการใชจายอยางเปนระบบ เปนคาจางและซื้อวัตถุดิบ รายไดที่หักคาใชจายจะถูกนําไปออม
เปนกองทุนปองกันความเสี่ยง และลงทุนขยายกิจการ ตอมาเมื่อกิจการเติบโตดีขึ้น จึงขยายตลาดไปตางประเทศ และผลิต
สินคาที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยง จากสินคา ๑๐๐ ชนิด เปน ๑,๐๐๐ ชนิด

รักษาสมดุลของผลกําไร-สังคม-สิ่งแวดลอม
การดําเนินธุรกิจดวยการพยายามรักษาสมดุลกับธรรมชาติและสังคม หลายครั้งที่ปฏิเสธคําสั่งซื้อสินคา ดวยเหตุผล
ที่วา การผลิตกระดาษสาขึ้นอยูกับธรรมชาติ ตองใชเวลา ใชแสงอาทิตยซึ่งเปนสิ่งที่ไมแนนอน ดังนั้น การผลิตตามกําลังความ
สามารถและสภาวะของธรรมชาติ โดยเนนความเปนธรรมชาติ ไมใหกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยใชสีจากธรรมชาติ
มาใชแทนสีเคมี และกําจัดนํ้าเสียที่งายไมซับซอน แตมีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการบําบัดเปนนํ้าสะอาดที่สามารถใช
เลี้ยงปลา ไมสงกลิ่นเหม็นและไมสรางมลภาวะตอชุมชน และไดรับคําแนะนําจากสถาบันการศึกษาในทองถิ่นผลิตพลังงาน
ความรอนโดยใชกาซจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินคา

พัฒนาดวยความรูคูคุณธรรม
ดวยความยึดมั่นและเขมงวดกับหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูขาย
วัตถุดิบ พนักงาน ลูกคา และชุมชน นางฟองคําไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเนนการผลิต
กระดาษสาที่ใชแรงงานคนเปนหลัก ไมใชเครื่องจักร เปนการเสริมสรางศักยภาพของแรงงานทั้งในดานทักษะความชํานาญ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และสั่งสมเปนภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานรูจักการเก็บออม และยึดมั่นในการ
รักษาคุณภาพมาตรฐานของสินคาอยางตอเนื่อง และไมเอาเปรียบหรือคดโกงผูบริโภค
ที่มา : โครงการพั ฒ นาแห ง สหประชาชาติ (UNDP) ประจํ า ประเทศไทย (๒๕๕๐) รายงานการพั ฒ นาคนของประเทศไทย ป ๒๕๕๐ :
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน, หนา ๕๗-๕๘

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ม.ค.-มี.ค. ๕๔

1-48_pc18.indd 39

39

2/7/2555 23:36:48

โดยสรุป บทความนี้สะทอนใหเห็นวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับธุรกิจที่อยูในระบบเศรษฐกิจ
แขงขันในปจจุบนั ได เพียงแตธรุ กิจจะตองปรับเปลีย่ นหลักคิดการดําเนินธุรกิจจาก “แขงแบบไมแบง” มาเปน “แขงแบบพอเพียงและแบงปน”
จะนําไปสูความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของธุรกิจในทายที่สุด ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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พัฒนาการของการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*
นริสา พิชัยวรุตมะ

บทนํา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ระบุเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา “ หลัก
การเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนปรัชญาของการดํารงชีวิตดวยทาง
สายกลาง มีผลตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ มีเปาประสงคในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
การเมืองที่มีความสมดุล มั่นคง เปนธรรม ยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีหลักของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน เงื่อนไข
สําคัญ เปนความรอบรู คุณธรรม และความเพียร อุดมศึกษาจึงควรเปนผูนําไปปฏิบัติ วิเคราะห และสรางองคความรูใหม รวมทั้ง
ประยุกตใชในกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติของผูเรียนในระดับตาง ๆ นําไปสูการปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยรวม ”

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอุดมศึกษา๒
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓ ไดสํารวจหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดสงแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ๑๐๑ แหง และมี ๕๖ แหง ตอบ
แบบสอบถาม มีการจัดการเรียนการสอนและอบรม จึงไดคดั เลือกหลักสูตร/รายวิชา มีเนือ้ หาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนสาระสําคัญและ
มีการเปดสอนอยางตอเนือ่ งแกนกั ศึกษาภาคปกติของสถาบัน ๒๖ หลักสูตร/รายวิชา ใน ๑๙ สถาบัน พรอมทัง้ สํารวจขอมูลเชิงลึก โดยสัมภาษณ
อาจารยผสู อนและเขาสังเกตการณในชัน้ เรียนบางแหง และจัดประชุมกลุม ยอยอาจารยผสู อนเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณและระดมความคิดเห็น
รวมกัน พบวา สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในระดับ
ปริญญาตรี ๑๖ รายวิชา ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๖ รายวิชา ๑ หลักสูตร และปริญญาเอก ๑ รายวิชา รวมทั้ง ๓ ระดับเปน ๒๓ รายวิชา
๓ หลักสูตร วิชาทีส่ อนมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ เปนหัวขอหนึง่ ใน ๙ วิชา และเปนวิชาใหมเฉพาะดาน ๑๔ วิชา สวนหลักสูตรทีส่ อนเปนหลักสูตรใหม
ที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตในสาขาวิชา หรือศาสตรดานนั้น ทั้ง ๓ หลักสูตร ดานการเลือกเรียน พบวา ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) เปนวิชาบังคับ ๑๐ วิชา (๒) เปนวิชาเลือกบังคับแบบมีเงื่อนไข ๔ วิชา และ (๓) เปนวิชาเลือกเสรี ๑๒ วิชา เมื่อนําวิชาและหลักสูตร
การเรียนการสอนทั้งหมดมาจัดกลุม สามารถจัดกลุมวิชา/หลักสูตร ไดเปน ๕ กุลม กลุมที่มีมากที่สุด ไดแก กลุมวิชาพื้นฐาน ๗ วิชา
และ กลุมเศรษฐศาสตร ๗ วิชา รองลงมา ไดแก กลุมเกษตรและสิ่งแวดลอม ๔ วิชา กลุมปรัชญา ๓ วิชา และกลุมประยุกตในวิชาชีพ ๒ วิชา
๓ หลักสูตร

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ
๑

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) , กันยายน ๒๕๕๐
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองไปใน ทิศทางที่
เหมาะสม (กรมวิชาการ, ๒๕๓๔) . การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทําใหหลักสูตรที่มีอยูแลวดีขึ้นหรือทําใหสมบูรณขึ้น และ/หรือการสรางหลักสูตร
ขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย (สงัด อุทรานันท,๒๕๓๒) การบริการทางวิชาการhttp:/www.stou.ac.th/thaii/offices/Oaa/cur
/services/index๒.htm
๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ๒๕๕๓
(ปจจุบัน ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ภายใตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ)
๒
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หากลุมวิชาสําคัญที่มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. กลุมวิชาพื้นฐาน
เปาหมาย มุงปูพ้ืนฐานความรูใหแกนักศึกษาทุกคนในทุกสาขาวิชาใหสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสถานภาพของตนเองในทุกชวงชีวิต
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนใหกบั นักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี ใชการเรียนการสอนทีใ่ ชกจิ กรรมสรางให
นักศึกษาเรียนรูแ ละเขาใจถึงแกนของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานการลงมือปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมความไมพอเพียง
ในเรื่องตางๆ ใชประโยชนในการทํางานบริการทางวิชาชีพ ใชเปนแบบอยางในการทํางานเพื่อตอบแทนสังคมและการดําเนินชีวิตสวนตน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหกับสังคม บางมหาวิทยาลัยออกแบบเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมกับสถานการณและภูมิสังคมอาทิพื้นที่
ภาคใต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใชเปนตนแบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกันได
โครงสรางรายวิชา/หลักสูตร ประกอบดวย ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดําริ
และหลักการทรงงาน การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ และดานตางๆ ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหม
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาเฉพาะตามสาขาที่เรียน วิชาเฉพาะตามสาขาที่เรียนกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
เปาหมาย ใหนักศึกษาเขาใจและตระหนักถึงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตร ตลอดจนการทํางานในวิชาชีพและการดําเนินชีวิตในอนาคต
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๕ วิชาและปริญญาโท ๒ วิชา ใชการเรียนการสอนที่สรางความ
ตระหนักและความเขาใจดวยการใหทํากิจกรรมที่ฝกฝนตัวเอง เชน วิเคราะหบัญชีรายรับรายจาย การบันทึกความดีตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหนักศึกษาสรางนิสัยและใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาตอไปในอนาคต และศึกษาความสัมพันธ
และวิวัฒนาการของสังคมและระบบเศรษฐกิจตางๆของโลก รวมทั้งประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจไทย นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรยุคใหม ที่มีแนวคิด “การใชทุนที่มีอยูอยางชาญฉลาด” เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึงการ
ประยุกตใชในแนวทางที่เปนจริงและสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน
โครงสรางรายวิชา/หลักสูตร ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ความเปนมาและความหมายของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดําริและหลักการทรงงาน การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ และ
ดานตางๆ ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตร การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และนโยบายสาธารณะ

๓. กลุมวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกิดความรักและ
ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกร รวมทั้งเขาใจถึงการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๕ วิชาและปริญญาโท ๒ วิชา ใชชวิธีการเรียนรูทฤษฎีควบคูไปกับ
การปฏิบัติทดลอง ตามขั้นตอนเกษตรทฤษฎีใหมจนเกิดผลผลิตจริง เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปดําเนินการไดดวยตนเอง ใชความรู
ไปประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา สรางความเขาใจและเกิดจิตสํานึกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใชกํากับการทํางานการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม รวมไปถึงการกํากับมาตรฐาน คุณภาพ การผลิต การตลาดใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเกิดความยั่งยืน
ใชการเรียนสรางจิตสํานึกในแนวทางการเกษตรที่ปลอดภัยกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งผูผลิต ผูบริโภค ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
โครงสรางรายวิชา/หลักสูตร ประกอบดวย ความสําคัญและขอบเขตของระบบเกษตร การเกษตรเชิงระบบ เกษตรยั่งยืน
เกษตรทฤษฎีใหม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหมในแตละทองถิ่น ความสัมพันธของระบบนิเวศน
เศรษฐกิจและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและ การพัฒนาที่ยั่งยืน
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๔. กลุมวิชาปรัชญา
เปาหมาย มุุงพัฒนาพื้นฐฐานจิตใจของนักศึกษาใหเขาใจและเรียนรููถึงสภาพความเปนจริงในโลกของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในอนาคตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๒ วิชา เนนการนําแนวคิดเชิงพุทธมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหตระหนักถึงศีลธรรมและหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่อยูเบื้องหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนน
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อสรางความสุขในการดําเนินชีวิต โดยสอนใหยึดมั่นในความสันโดษ ชี้ใหเห็นหลักการทุนนิยมที่ไมประมาณตน
การบริโภคมากเกินความจําเปนนําไปสูปญหาสังคม เปนแนวทางที่ชี้ใหเห็นการพัฒนาที่กวางขวาง นอกเหนือจากทฤษฎีทุนนิยม โดยเฉพาะ
แนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน และเนนการพัฒนาจิตใจเปนหลักการที่สอดคลองกันในทุกศาสนา โดยใชการปฏิบัติฝกสมาธิเปนเครื่องมือ
ในการฝกฝนใหมีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจและปฏิบัติตนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต รวมทั้งสรางความเขาใจผาน
วิวัฒนาการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวคิดของนักคิดสําคัญของโลก
โครงสรางรายวิชา/หลักสูตร ประกอบดวย ความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับคําสอนในพระพุทธศาสนา การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวติ และสังคม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับกระแสโลกาภิวัตน เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ และแนวคิดของนักปรัชญาตางๆ

๕. กลุมวิชาประยุกตในวิชาชีพ
เปาหมาย สรางความรู ความเขาใจ และปรับพฤติกรรมของนักศึกษาใหสามารถนําความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในแตละวิชาชีพทั้งในการทํางานและการดําเนินชีวิต
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๓ วิชาและปริญญาโท ๒ วิชา โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพใหกับนักศึกษา มีคุณธรรมประจําตน มีความถูกตองเที่ยงตรง มองประโยชนสวนรวมเปนหลัก
สรางจิตสํานึกตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่น และทํางานรวมกับชุมชน นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิดในทุกเรื่อง และใชเกษตรทฤษฎีใหมเปนหลักปฏิบัติรวมกับพัฒนาความรูในวิชาชีพทองเที่ยว เพื่อใหมี
ทางเลือกในการทํางานบริการทองเที่ยว หรือเปนผูประกอบการการทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีอัตลักษณเฉพาะถิ่นควบคูการเกษตร ที่ดําเนินตาม
เกษตรทฤษฎีใหม ใชวิธีการเรียนรูซึมซับหลักคิด หลักปฏิบัติจากโครงการในพระราชดําริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อนํามาประยุกต ถอดหลักการเบื้องหลังการทรงงานเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาใหกับนักเรียนในพื้นที่
ที่บริหารงาน
โครงสรางรายวิชา/หลักสูตร ประกอบดวยความเปนมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีพตามสาขาวิชา
การประยุกตใชในวิชาชีพ เชน บัญชี การจัดการการทองเที่ยว การบริหารโครงการ และการจัดการการศึกษา เปนตน

บทสรุป
การเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหาวิทยาลัย แมจะมีความหลากหลาย แตกตางกันไป แต
ทุกวิชามีวัตถุประสงคและเปาหมายทางการศึกษาที่เหมือนกัน ในการสรางความตระหนัก เขาใจถึงความสําคัญและคุณคาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยางถูกตองชัดเจน ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในทุกชวงชีวิต เนื้อหา
การสอนของทุกสถาบันมีลักษณะคลายกัน ทั้งความเปนมาและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใช
ในกรณีตางๆ แตวิธีการเรียนการสอนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะวิชาที่เปดสอน ภูมิหลังและความคาดหวังของนักศึกษา ทําเลที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยหรือภูมิสังคมของพื้นที่ และนโยบายการศึกษาของแตละสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหาวิทยาลัย เปนแนวทางสําคัญตอการพัฒนาเยาวชน
ใหเปนผูนําในการนอมนําปรัชญาไปปฏิบัติและขยายผลสูชุมชนและสังคมโดยรวมตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงครึ่งหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จึงควรเสริมสราง
เครือขายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอนอยางตอเนื่อง โดยอบรมและพัฒนาความรูของคณาจารยผูสอนและบุคลากร
ที่เกี่ยวของ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมําเสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันเหลานั้นใหเขมขนยิ่งขึ้น สามารถเปนแมขาย
ขยายผลไปสูมหาวิทยาลัยที่อยูใกลเคียงกันได รวมทั้งพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สามารถสรางความรูความเขาใจใหแกผูเรียน
ไดอยางนาสนใจและมีความหลากหลาย และสนับสนุนใหผูเรียนไดทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจอยางถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชกับศาสตรตางๆในเชิงลึกไดตอไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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ผลการสํารวจการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับองคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา

ภารา จันทรสุวรรณ*

ผลการสํารวจการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมตาง ๆ ที่สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดาํ เนินการดวยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ๑,๐๐๐ ชุด ไปยังกลุม ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุม เกษตรกร กลุม ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ศูนยปราชญชาวบาน และศูนย
เรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ คาหารูปแบบ ปจจัยความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกปญ
 หา และแนวทางการขับเคลือ่ นการประยุกตใช
ปรัชญาฯ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จากแบบสอบถามกลุม เปาหมายทีส่ ง กลับมา ๓๘๓ ชุด มีขอ คนพบทีน่ า สนใจ

รูปแบบและการประยุกตใชปรัชญาฯ
วัตถุประสงคการประยุกตใชปรัชญาฯ ของกลุม เปาหมาย สวนใหญมงุ ใหสมาชิกกลุม นําไปใชในการดําเนินชีวติ ประจําวันอยางมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมรอยละ ๕๘.๔ รองลงมาเพือ่ ลดรายจาย สรางรายได และแกปญ หาหนีส้ นิ รอยละ ๒๓.๐ และเพือ่ สรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับปรัชญาฯ
ใหแกผเู รียนและผูฝ ก อบรมรอยละ ๖.๒ ขณะที่วิธีการประยุกตใชปรัชญาฯ ดําเนินการโดยรวมกลุม คนในหมูบ า นและชุมชนทําผลิตภัณฑในครัวเรือน
จากวัตถุดบิ ในพืน้ ทีไ่ วใชเองและพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑรอ ยละ ๒๕.๖ รองลงมาเปนการจัดการเรียนการสอน และ
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูเ กีย่ วกับปรัชญาฯ รอยละ ๑๙.๐ และดําเนินธุรกิจทีค่ าํ นึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความ
โปรงใสรอยละ ๑๐.๗
ผลจากการประยุกตใชปรัชญาฯ ที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย พบวา เกิดความเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการออม และ
ดําเนินชีวติ ตามปรัชญาฯ เพิม่ ขึน้ สามารถพึง่ พาตนเองได มีรายไดเพิม่ ขึน้ และรายจายลดลง มีความสัมพันธทด่ี รี ะหวางสมาชิกกับผูน าํ กลุม
มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น สถานประกอบการมีความนาเชื่อถือ มีภาพลักษณท่ีดี และไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรรับรอง
เพิม่ ขึน้ สามารถเผยแพรความรูค วามเขาใจ และฝกอบรมเกีย่ วกับปรัชญาฯ ไดเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะความเอือ้ อาทร ชวยเหลือซึง่ กันและกัน กลุม เปาหมาย
สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนประโยชนท่ตี องเนนคุณธรรมเปนเงื่อนไขสําคัญที่สมาชิกกลุมตองไดรับการเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ใหมคี วามซือ่ สัตย สุจริต รู รัก สามัคคี ไมโลภ ไมตระหนี่ และรูจ กั แบงปนใหผอู น่ื
ตารางที่ ๑ การเปลีย่ นแปลงระดับมากทีส่ ดุ ๓ อันดับแรก จากการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา
ชุมชน
ศก.พอ
เพียง

เกษตรกร

กลุมเปาหมาย (รอยละ)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
สถาน
ศูนย
ศูนยเรียนรู
ชุมชน/
เอกชน ศึกษาพอ ปราชญชาว ศก.
วิสาหกิจ
เพียง
บาน
พอเพียง
ชุมชน
๕๒.๒
๔๙.๐
๖๐.๐
๔๔.๔

๑ การพึ่งพาตนเองมากขึ้น
๔๖.๒
๒ การฝกอบรม/การสอนภายในองคกร/กลุมอยางตอเนื่อง
๓ การเผยแพร/สงเสริม/สนับสนุนการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช
๔๒.๔
๔ การออมทรัพยของคนในองคกร/กลุม
๕ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดํารง
๓๘.๙
๕๐.๐
ชีวิตของคนในองคกร/กลุม
๖ การมีความเอื้ออาทร ชวยเหลือ และความรวมมือ
๔๕.๒
๓๙.๓
๔๙.๒
๕๕.๐
ระหวางสมาชิกของคนในองคกร/กลุม
๗ ความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางคนในองคกรกับผูนํา
๓๙.๓
๓๓.๓
๔๗.๗
๘ การนําความรูที่ไดไปลดรายจายหรือเพิ่มรายไดของคนใน
๔๒.๓
องคกร/กลุม
๓๓.๓
๔๐.๐
๙ การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และรับผิดชอบตอสังคม
ภายนอกเพิ่มขึ้นของคนในองคกร/กลุม
๑๐ การไดรับรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตรรับรองหรือยกยอง
๓๓.๓
๔๒.๒
๑๑ การไดรับความเชื่อถือ มีภาพลักษณที่ดีขึ้น
๓๘.๕
ทีม่ า : การสํารวจขอมูลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา ๒๕๕๔ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ปจจัยความสําเร็จของการประยุกตใชปรัชญาฯ
ปจจัยที่ทําใหการประยุกตใชปรัชญาฯ ของกลุมเปาหมายประสบผลสําเร็จ ไดแก ผูนําและสมาชิกกลุมมีความสามัคคี ทํางานเปน
หมูค ณะ เสียสละ ซือ่ สัตย และมุง มัน่ โดยเฉพาะผูน าํ กลุม ทีม่ คี วามเขมแข็ง มีความสามารถในการเรียนรู และทํางานเชิงรุกไดดี สมาชิกกลุม มี
สวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงานของกลุม และกลุม มีจติ สํานึกทีด่ ี มีความซือ่ สัตยตอ ลูกคา ผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา และรักษา
คุณภาพมาตรฐานของสินคา โดยเฉพาะปจจัยการมีผนู ํากลุมที่เขมแข็ง เสียสละ ซื่อสัตย และมุงมั่น เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการประยุกตใช
ปรัชญาฯ ประสบผลสําเร็จ จากการทีม่ ผี นู าํ เปนแบบอยางของการปฏิบตั ติ นอยางมีคณ
ุ ธรรม จะจูงใจใหสมาชิกกลุม ปฏิบตั ติ าม
ตารางที่ ๒ ปจจัยความสําเร็จระดับมาก ๓ อันดับแรก ทีท่ าํ ใหการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
กลุมเปาหมาย (รอยละ)
ชุมชน เกษตรกร ธุรกิจ ธุรกิจ สถาน
ศูนย ศูนยเรียน
ศก.
ชุมชน/ เอกชน ศึกษาพอ ปราชญ รู ศก.
พอเพียง
วิสาหกิจ
เพียง ชาวบาน พอเพียง
ชุมชน
๑
๒
๓
๔
๕

ผูนําองคกรมีความเขมแข็ง เสียสละ ซื่อสัตย มุงมั่น
ผูนําองคกรมีความสามารถในการเรียนรู ทํางานเชิงรุกไดดี
การทํางานเปนหมูคณะ
ความสามัคคี เสียสละ ซื่อสัตย มุงมั่นของคนในองคกร/กลุม
การมีสวนรวมของคนในองคกร/กลุมในการแกไข ปรับปรุง
งานอยางสมําเสมอ
๖ การรักษาคุณภาพ มาตรฐานของสินคา
๗ การผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา
๘ ความซื่อสัตยตอลูกคา การมีจิตสํานึกของผูขายที่ดี

๘๒.๖
๗๔.๘

๘๘.๕

๗๐.๘
๗๐.๘
๗๑.๙

๗๖.๐

๘๒.๙

๗๗.๘

๙๔.๗

๗๕.๖

๙๔.๗
๙๔.๗

๘๔.๖

๘๔.๖

๖๖.๗
๖๖.๗
๗๗.๘

๘๕.๗
๘๖.๘

๗๗.๘

ทีม่ า : การสํารวจขอมูลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา ๒๕๕๔ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปญหาอุปสรรคของการประยุกตใชปรัชญาฯ
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญของการประยุกตใชปรัชญาฯ กลุมเปาหมายมีความเห็นวาเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ ทั้งหลักการ
และการนําไปประยุกตใช และการขาดการฝกอบรม ขณะที่บางสวนเขาใจวาปรัชญาฯ สามารถนําไปประยุกตใชไดเฉพาะดานการเกษตร
เทานัน้ งบประมาณมีไมเพียงพอ และบางกลุม ไมยอมรับ ขาดความเชือ่ มัน่ และความอดทนตอการนําปรัชญาฯ ไปประยุกตใช
ตารางที่ ๓ ปญหาอุปสรรคสําคัญในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา
ปญหาอุปสรรค
รอยละ
๒๗.๖
๑ การขาดความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งดานหลักการและการประยุกตใช และการขาดการฝกอบรม โดย
สมาชิกบางสวนเขาใจวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชไดเฉพาะดานการเกษตรเทานั้น ดังนั้น การขับ
เคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนไปไดชา
๒ งบประมาณสนับสนุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีไมเพียงพอ
๑๕.๙
๓ ปญหาดานทัศนคติ และคานิยมของสมาชิกที่ไมยอมรับ ขาดความเชื่อมั่น และความอดทนตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓.๗
ไปประยุกตใช
๑๒.๒
๔ การขาดแคลนทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ บุคลากร วัตถุดิบ ในการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕ การขาดการขยายผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไปสูระดับบุคลากรของบริษัท
๔.๘
๔.๑
๖ การขาดวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการวิจัย ใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่ า : การสํารวจขอมูลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา ๒๕๕๔ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา ๑ คําตอบ
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แนวทางแกปญหา
แนวทางแกปญ
 หาอุปสรรคการประยุกตใชปรัชญาฯ ทีส่ าํ คัญ กลุม เปาหมายมีขอ เสนอแนะวาควรสรางความรูค วามเขาใจ โดยคนหา
และเรียนรูจากตนแบบการประยุกตใชปรัชญาฯ ที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม สื่อสารประชาสัมพันธใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาฯ สงเสริมภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการสนับสนุนและเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกันเพื่อขับเคลื่อนการประยุกตใช
ปรัชญาฯ และพัฒนาศักยภาพของภาคีการพัฒนาใหรหู นาทีข่ องตนเองและมีสว นรวมในงานการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การฝกอบรม และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
ตารางที่ ๔ แนวทางแกปญ
 หาสําคัญในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ปญหาอุปสรรค
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคนหาและเรียนรูจากตนแบบการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม และสื่อสารประชาสัมพันธใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการสนับสนุนและเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนใหรูจักหนาที่ของตนเองและมีสวนรวมในงานการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดการฝกอบรมอบรม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกบุคลากร
ผูนําปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยาง และบุคลากรมีการเรียนรูการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูสมําเสมอ
จัดตั้งศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายและประสานการดําเนินงานระหวางเครือขายการขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
จัดสรรปจจัยการดําเนินงานการขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสม โดยสอบถามความตองการของ
ชุมชน และใหความชวยเหลือดานตาง ๆ อยางจริงจัง เพื่อใหการแกปญหาของชุมชนเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รอยละ
๒๖.๙
๑๘.๗
๑๒.๔
๑๑.๗
๖.๐
๓.๕

ทีม่ า : การสํารวจขอมูลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา ๒๕๕๔ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา ๑ คําตอบ

ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุม ตาง ๆ ชีใ้ หเห็นวาการขับเคลือ่ นการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระยะตอไปตองดําเนินการ
ตอเนือ่ งใหเปนรูปธรรม ทัง้ การสรางความรูค วามเขาใจทีเ่ ขาถึงกลุม ตาง ๆ อยางกวางขวาง การเผยแพรตน แบบทีม่ หี ลายรูปแบบใหทกุ ภาคสวนได
เรียนรูแ ละนําไปปรับใชอยางเหมาะสม การชีใ้ หเห็นจุดแข็งของการนําไปใชประโยชนและการแกไขจุดออนทีท่ าํ ใหการนําไปปฏิบตั เิ ปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจะสงผลใหทกุ ภาคสวนมีภมู คิ มุ กันและความพรอมในการเผชิญการเปลีย่ นแปลงทีท่ า ทายในอนาคต ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานการสํารวจขอมูล
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร กลุม ศูนย และสถานศึกษา, (เอกสารอัดสําเนา) พฤษภาคม ๒๕๕๔
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืน

ความเปนมา

ปรีชา ไวยะวงษ ๑

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลายพื้นที่
ทัว่ ประเทศ ถือเปนสวนสําคัญทีส่ ามารถถายทอดแนวคิดการดํารงชีวติ อยางพอเพียง ใหราษฎรพึง่ พาตนเองไดควบคูไ ปกับการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน ประกอบกับความสําเร็จในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบังเกิดผลเปนรูปธรรมในแตละศูนยศึกษาฯ สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๒ จึงไดมอบหมายศูนยให
คําปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําโครงการวิจัยการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา : ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช ๖ แหง๓ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนยศึกษาฯ ในอันที่จะนําไปสนับสนุน
การจัดทําคูมือการทองเที่ยวที่มีเปาหมายเฉพาะ สําหรับใชเปนสื่อประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตัวอยางที่เห็นผลจริงในทางปฏิบัติกับกลุมผูเขาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น แต ก ารเร ง รั ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
ประเทศ ส ง ผลให ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมและถู ก ทํ า ลายลงอย า งรวดเร็ ว
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ไมวาจะเปนดิน นํ้า ปาไม หรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักดีถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรเหลานั้น หากทรัพยากร
อยางหนึ่งอยางใดถูกรบกวน ก็จะสงผลกระทบตอความสมดุลขอทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของเกษตรกรนําไป
สูการพัฒนาที่ไมสมดุลและยั่งยืน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ชนบทหางไกลทุกภูมิภาคเปนประจําจึงทรงทราบวา วิถีชีวิตของประชาชนสวนใหญของประเทศยึดการเกษตรเปน
อาชีพหลักในการเลีย้ งตนเองและครอบครัว ดังนัน้ เปาหมายการพัฒนาประเทศทีส่ าํ คัญตองทําใหประชาชนพอมีพอกิน สามารถพึง่ ตนเอง จากนัน้
จึงสงเสริมใหมีความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้นไป ดวยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖ แหงในทุกภูมิภาคของประเทศ เปนตัวแทนของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติแบบตางๆ ที่มีอยูในแตละ
ภูมิภาค เปนสถานที่ศึกษาของการพัฒนาดานตางๆ และนําไปสาธิตขยายผลทดลองเพื่อหาตนแบบแหงความสําเร็จ เปนศูนยกลางการศึกษาดู
งานของราษฎรที่มีความสนใจและนําความรูไปปรับใชในการประกอบอาชีพของตน เสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติ ที่มีชีวิต” ในลักษณะ “การ
ใหบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” เนนการเผยแพรความรูใหประชาชนนําไปปฏิบัติเองได เปนการวางรากฐานใหสังคมไทยพึ่งพาตนเองและอยูอยาง
ยั่งยืน ไดแก
ปรีชา ไวยะวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ
ปจจุบันจดทะเบียนเปนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓
เรี ย บเรี ย งจากเอกสารรายงานฉบั บ สมบู ร ณ “การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษา :
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ๖ แหง” ศูนยใหคําปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑
๒
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๑. ศููนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนศููนยรวมของการพัฒนา
ดดานการเกษตร
านการเกษตร เน
เนนการปรบปรุ
นการปรับปรงและฟ
งและฟนฟู
นฟทรั
ทรพยากรดนและนาใหมความสมบู
พยากรดินและนํ้าใหมีความสมบรณ
รณ เพื
เพอใหเกษตรกรสามารถใชในการประกอบอาชพ
่อใหเกษตรกรสามารถใชในการประกอบอาชีพ
๒. ศููนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เปนศูนู ยศึกษาทดลองวิจัยและ
ปรับปรุงสภาพปาพรุทเี่ สือ่ มโทรมใหสามารถนํามาใชทาํ การเกษตร ศูนยแหงนีน้ บั เปนตนแบบของการพัฒนาพืน้ ทีพ่ รุทปี่ ระสบผลสําเร็จเปนอยางดี
๓. ศููนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีทําการศึกษา ทดลอง คนควา วิจัย
เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดลอมดานการประมงชายฝง แกประชาชน พรอมทัง้ อนุรกั ษทรัพยากรปาชายเลนอันเปนแหลงอาหารทีส่ มบูรณทาํ ใหสตั วนาํ้
เจริญเติบโตและเจริญพันธุตอไป
๔. ศููนยศึกษาการพัฒนาภููพานอันเนื่องมากจากพระราชดําริ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดําเนินการศึกษาทดลองงาน
พัฒนาดานการเกษตรสาขาตางๆ ในพื้นที่ดินปนทราย เค็ม และขาดแคลนนํ้า แลวนําผลการศึกษาทดลองที่ไดผลดีไปแนะนําใหประชาชนใชเปน
แบบอยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
๕. ศููนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางในการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ตนนํ้าลําธาร และแนวทางอนุรักษปา
๖. ศููนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาปาไมใหเกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติและดําเนินการฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนเปนปาที่สมบูรณ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง มีเปาหมายเดียวกันในการเปนศูนยทดลองและวิจัยเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยมุงสรางจิตสํานึกใหรูจักความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกัน การดําเนินงานจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของความรูและคุณธรรม การดําเนินงานภายในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมุงความประหยัดและเรียบงาย ใหการดําเนินงานของศูนยฯ เกิดประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาใหกับราษฎร จึงจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิเปนการบูรณาการทางความคิด และ
“องคความรู” ดานตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเปน “การบริหารจัดการแบบบูรณาการ”
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มุงศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของและสงผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบเปนหลักกอน เพื่อ
ปรับรูปแบบการใชทรัพยากรของชุมชนใหมีความสมดุล และใหราษฎรรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นของตนเองใหเกิดประโยชนมากที่สุด เชน
การใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า และการปลูกปาโดยวิธีธรรมชาติ เปนตน โดยไมจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีราคาแพงจากตางประเทศ
ศูนยศกึ ษาการพัฒนาฯ ไดถา ยทอดแนวพระราชดําริใหแกราษฎรนําไปใชไดจริง สอดคลองกับความพอเพียง เรียบงาย ประหยัด และมัน่ คง ผลจาก
การศึกษา ทดลอง และทดสอบของศูนยฯ ไดถูกนําไปขยายผลสูหมูบานราษฎรรอบศูนยฯ เมื่อการดําเนินงานประสบความสําเร็จ จึงขยายวงกวาง
ไปยังหมูบาน หรือพื้นที่อื่นๆ ตอไป ควบคูกับการสรางจิตสํานึก และความตระหนักรูในแงของคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหราษฎรตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม รูจักการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหคุมคา และประกอบอาชีพที่อยูรวมกับธรรมชาติไดอยาง
เกื้อกูลและยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็พรอมที่จะถายทอดองคความรูที่เปนประโยชนไปสูบุคคลอื่นตอไป
นอกจากนี้ แนวพระราชดําริยังสอดคลองกับหลักความมีเหตุผล โดยแกปญหาหรือพัฒนาใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไดทดลองใชและ
ปฏิบัติ ทรงคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และภูมิปญญาชาวบาน ทรงนําไปปรับเขากับแนวคิดการพัฒนาแบบ
วิชาการแผนใหมอยางเปนระบบและตอเนื่อง และใหกาวทันกับกระแสโลกาภิวัตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนา ทรงดําริใหมีการทดลอง คนควา และทําการวิจัยเพื่อใหเกิดเทคโนโลยีที่สามารถใชงานไดจริง เรียบงาย
และพอดีกับระดับฐานะของราษฎร เหมาะสมกับแตละสภาพภูมิสังคมที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่

ผลสําเร็จจากการพัฒนา
การพระราชทานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ถือ
เปนสวนสําคัญที่สามารถถายทอดแนวคิดการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง ใหราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน ยังผลใหเกิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกปญหาความเปนอยูของราษฎรที่มีความยากลําบากจากการประกอบอาชีพในพื้นที่
ที่ทรัพยากรธรรมชาติไมเอื้ออํานวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนอยูและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาเดิม เปนการทรงริเริ่มนําหลักการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาและแกปญหา ปจจุบันศูนยฯ สามารถสรางประโยชนนานัปการใหกับประเทศ นับตั้งแตการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง ดิน นํ้า ปาไม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การสรางงานและอาชีพใหกับราษฎรผานการฝกอบรม
ในศูนยฯ โดยเฉพาะอาชีพการเกษตร การเลี้ยงสัตว หรือการประมง ลวนเปนอาชีพที่ราษฎรสามารถยึดเปนแนวทางในการดํารงชีวิต สรางงาน
ใหกับตนเองโดยไมตองยายถิ่นฐานเขามาทํางานในเมืองใหญ แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาญาณที่กวางไกล ทรงใหความสําคัญในการถายทอดองค
ความรูเพื่อมุงขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีปญหา เปนการสรางรากฐานแหงการประกอบสัมมาอาชีพอยางยั่งยืน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง
ลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิไดตอปวงชนชาวไทย ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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รูปอักษร “พ” สีทอง เปนศูนยกลางอยูในวงกลมธงชาติไทย มีรัศมี
สีทองแผออกไปสูวงกลมสีเขียว ดานหลังมีริ้วธงชาติเปนรูปลูกศร
ชี้ขึ้น ดานลางเปนริบบิ้นสีเขียว มีถอยคําวา “มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) หรือ Research and
Development Institute of Sufficiency Economy Philosophy Foundation (RSEPF) ไดเริ่มกอตั้งใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ และจดทะเบียนเปนมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการศึกษาวิจัย การสราง
องคความรู การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ การเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อการขับเคลื่อนและ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ รวมทั้งเปนศูนยกลางใหหรือรับการสนับสนุน
จากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคกรประชาชน องคการสาธารณประโยชน สถาบันทางศาสนา
องค ก ารระหว า งประเทศ ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาประเทศตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
มูลนิธิสถาบันวิจัยฯ ทําหนาที่เปน “ศูนยกลาง” ในการประสานเชื่อมโยงใหมีการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทุกมิติ โดยสรางกระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือในการนําความรู
ที่ผานการสังเคราะหใหเปนองคความรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน การสรางผูนํา/วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ภาคี
เครือขาย ทําหนาที่เชื่อมโยงสงผานองคความรูใหเครือขายตางๆ รวมเผยแพร ขยายผลนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติผานกิจกรรมงาน โครงการในมิติตางๆ ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตในชุมชนและสังคม
การดําเนินงานของมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการมูลนิธิ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและดําเนินการตามนโยบาย
ของมูลนิธิ ซึ่งมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการ ๖ ทาน และ
นางสุวรรณี คํามั่น เปนกรรมการและเลขาธิการ ภายใตคณะกรรมการดังกลาว มีคณะกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนงานมูลนิธิฯ ทําหนาที่บริหาร กํากับ ติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงานของมูลนิธฯิ โดยมีนายอําพน กิตติอาํ พน เปนประธาน กรรมการ ๔ ทาน ผูจ ดั การมูลนิธฯิ เปนกรรมการ
และเลขานุการ และนางชุตินาฏ วงศสุบรรณ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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