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ภาคผนวก ฉ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ?1
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังพระราชดํารัสที่ใครขออัญเชิญ
มาจากวารสารชัยพัฒนาวา
“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง
สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืม
เสาเข็มเสียดวยซ้ําไป”
1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง
หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจํ าเป น ที่ จ ะต อ งมี ร ะบบภู มิ คุม กั น ในตั ว ที่ ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน
และการดํ า เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต อ งเสริ ม สร า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความ
รอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี2

1.2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง3
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา มุงเนนการรอด
พนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบน “ทางสายกลาง” และการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน
3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกลและไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภและไมตระหนี่
5. แนวทางปฏิ บั ติ / ผลที่ ค าดว า จะได รั บ จากการนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

2. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ
หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี
มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
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เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิด
ที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือ
เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนขั้นเปนตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ
แบบพื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดังนี้
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพึ่งน้ําฝน
และประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภคและมีขอสมมติวา
มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเรื่องดังกลาว จากการแกปญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา จะทําให
เกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชที่ดินสวนอื่นๆ สนองความตองการ
พื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพื่อมีรายไดที่จะเปนคาใชจายอื่นๆ ที่ไมสามารถผลิต
เองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว
อยางไรก็ตาม แมกระทั่งในทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือ
จากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพี ย งในระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ องค ก รเป น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก า วหน า ซึ่ ง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ
หรือการที่ธุรกิจตางๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละครอบครัว
หรือ องคกรต างๆ มี ความพอเพีย งขั้นพื้ นฐานเปนเบื้ องตนแลวก็จ ะรวมกลุมกันเพื่อรว มมือกั นสรา ง
ประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและ
กันตามกําลังและความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ
เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม
ขั้นที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในประเทศ เชน
บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา
แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตางๆ ที่ดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง กลายเปน เครือ ขายชุมชนพอเพีย งที่เชื่อมโยงกันดวยหลักไม เบียดเบียน แบงปน และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด
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3. การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัต4ิ
สังคมไทยจะยั่งยืนไดดวยการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตองและนําไป
ปฏิบัติไดอยางแพรหลายกวางขวาง ดังนั้น ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปประพฤติปฏิบัติและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มิไดจํากัดอยูแคประชาชนบางกลุม บาง
ระดับเทานั้น หากแตบรรดาเหลาผูนําของประเทศในระดับตางๆ ยิ่งตองนอมนําไปปฏิบัติและประยุกตใช
เพื่อจะคอยๆ ชวยคลี่คลายวิกฤตปญหาของชาติในปจจุบันนี้ได
ทั้งนี้เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพิจารณาการพัฒนาสังคมในหลายระดับ หลายมิติแบบ
บูรณาการไมวาจะเปนการพึ่งตนเอง ความมีจริยธรรม โลกาภิวัตน และการบริหารประเทศ ซึ่งลวน
เกี่ยวกับการตัดสินใจในทุกระดับ ในทุกภาคสวน ชุมชน ประชาชน ธุรกิจเอกชน วิชาการ และการเมือง
ใหถูกทิศทาง
การจะสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งนั้ น ต อ งทํ า ความเข า ใจกั บ สองระบบคิ ด คื อ
แนวคิดเศรษฐกิจแบบการคาเสรี หรือ ทุนนิยมโลกาภิวัตน กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหชัดแจงกอน
ดังตารางตอไปนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. เปาหมายหลัก
2. วิธีการ
3. คานิยม
4. แรงจูงใจ

เศรษฐกิจการคาเสรี/ทุนนิยม
เนนประสิทธิภาพ ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
เนนความเปนปจเจกบุคคล ทุนเอกชน
องคกรธุรกิจ
เนนการแขงขันแบบแพคัดออก
ปลาใหญกินปลาเล็ก
เนนกําไรบริษัท วัตถุนิยม บริโภคนิยม

5. ทรัพยากรธรรมชาติ เนนพัฒนาอุตสาหกรรมนําหนา
และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
6. เทคโนโลยี
เนนไฮเทค เทคโนโลยีราคาแพง
ภูมิปญญาตะวันตก
7. โลกาภิวัตน
เปดเสรีเต็มที่สูโลกาภิวัตน

เศรษฐกิจพอเพียง/พึ่งตนเอง
เนนการพึ่งตนเองได กระจายรายไดที่
เปนธรรม
เนนกลุมชุมชน สหกรณ เศรษฐกิจ
ชุมชน
เนนรวมแรง รวมใจ รวมมือกัน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีธรรม
เนนสํานึกสาธารณะ จิตใจเพื่อสวนรวม
ความสัมพันธที่ดีในชุมชน ตองพึ่งพา
อาศัยกัน
เนนความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ ชีวิต
สังคม กับระบบนิเวศน
เนนเทคโนโลยีขั้นกลาง ภูมิปญญาที่
รับใชชุมชน
เนนความแข็งแกรงโครงสรางระบบ
ภายในชาติ ควบคูการเขาสูโลกาภิวัตน
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ในปจจุบันสํานึกความดีงามของคนเสื่อมถอยลดนอยลงจนเกิด “วิกฤติทางจริยธรรม” การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองนํามาซึ่งวิกฤติดิน น้ํา ปาไม สิ่งแวดลอม เกมการเงินในตลาดหุน
ตลาดเงินทุนจนเกินพอดีนํามาซึ่ง “วิกฤตการณทางการเงิน” การยื้ออํานาจอยางไมสุจริตกลายเปน
“วิกฤตการณทางการเมือง”
สาเหตุแ หงวิ กฤตเหล านี้ มีมาจากทั้งบุ คคล ระบบ โครงสรางของสัง คม โดยเฉพาะระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตย ไมมีธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนาประเทศที่ตกเปน
เบี้ยลางของโลกาภิวัตน
นโยบายสาธารณะ ซึ่งก็คือ นโยบายที่ใหคุณใหโทษตอสาธารณชนที่ออกโดยรัฐบาล สวนใหญ
สรางสํานึกแบบผิดๆ ใหกับประชาชน เชน ทําใหประชาชนหลงระเริง ตกอยูใน “หลมแหงกิเลส” โลภเกินตัว
ถูกกระตุนใหอยากมี อยากใชจนเปนหนี้สินแบบโงหัวไมขึ้น ดังเชนผลจากนโยบาย “ประชานิยม” ที่
สรางมายาภาพ ทําลายศักยภาพการพึ่งตนเองของสังคมชนบท ชาวบานออนเปลี้ยตองพึ่งพาแตเพียงสิ่งที่
รัฐหยิบยื่นให คนในสังคมถูกปลูกฝงคานิยม “ยกยองคนรวย” เพราะมีการสรางคุณคาลวงวา “ความรวย
คือความสุข” นโยบายดังกลาวผลักประชาชนใหตกสูหวงเหวลึกของ “การพัฒนาจอมปลอม” ทําให
ประชาชนเสพจนติดและเสียนิสัย ตองรอเสพไปอยางไมมีวันสิ้นสุด
ในปจจุบันพลเมืองโลกที่ไมยอมรับเสนทางพัฒนาแบบประชานิยมนี้มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
มีค วามขั ดแย ง ที่ ว า ดว ยแนวทางการพั ฒ นาสองระบบดั ง กล าว คื อ ระหว า งวั ต ถุนิ ย ม กั บ ยั่ ง ยื น นิ ย ม
มากมาย มีทั้งสงครามที่ใชอาวุธและไมใชอาวุธที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เชน สงครามแยงชิงน้ํามัน แยงชิง
แหลงน้ํา สงครามแบงแยกดินแดน สงครามวัฒนธรรม สงครามเศรษฐกิจการคา เชน ในประเทศไทยมี
หลายกรณีที่มีการเปดเสรีใหทุนขามชาติเขามายึดครองเสนเลือดใหญทางเศรษฐกิจ ผานตลาดหุน ผาน
สนธิสัญญาการคาจนชุมชนหมดทางไปและคนในสังคมเดียวกันเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง เพราะผล
ของการตอตานระบบแนวคิดทุนนิยมที่คนสวนใหญเสพจนติดนั่นเอง
ดังนั้น แนวทางและทิศทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยในขั้นตอนแรกนี้จึงควรแปรเปลี่ยน
จาก “ระบบทุนนิยมแบบมักงายมักได” ในปจจุบัน ที่มีการเก็งกําไรดวยความโลภลนเกินรวมถึงการสราง
สํานึกบริโภคนิยมลนเกิน อีกทั้งมีความไมเปนธรรมใหพัฒนาไปสูอนาคตเปน “ระบบทุนนิยมแนวตลาด
เชิงสังคมบนความพอเพียง” ที่มีการเผื่อแผแบงปน โดยที่มีวิธีการและดําเนินการอยางเปนขั้นตอน ตอง
นําเนื้อหาสาระสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองไปประยุกตและผสมผสานอยางเปนระบบ
ในนโยบายสาธารณะสําคัญๆ ไดแก นโยบายการเงิน การคลัง นโยบายเศรษฐกิจการคาและการเงิน
ระหวางประเทศ นโยบายพัฒนาภาคเกษตรชนบท นโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
นโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

238

ภาคผนวก ฉ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คนทั่ ว ไปมั ก มองเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเชิ ง เทคนิ ค เชิ ง กลไกแบบแยกส ว น จึ ง คิ ด ว า เศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนเรื่องเกี่ยวของอยูแคเพียงภาคเกษตรหรือคนในชุมชนชนบท หรือคิดเชิงเทคนิควาเปนเรื่อง
ของคนยากคนจนมีรายไดนอยเทานั้น การตีความอยางนี้เปนการคิดคับแคบ อันที่จริงควรมองเศรษฐกิจ
พอเพียงในเชิงปรัชญาและแนวทางดวย กลาวคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถนําไปประยุกตใชได
กับคนในทุกสาขาอาชีพไดอยางมีความสุขในทุกสถานะทางสังคม ไมวาคนรวยหรือคนจน ทั้งคนใน
เมืองและในชนบท จากทองนาถึงโลกาภิวัตน ยิ่งไปกวานี้สามารถนําไปเปนฐานคิดหลักของยุทธศาสตร
ชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับโลกได
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด อยู ใ นกระบวนทัศ น ก ารพัฒ นา แนวที่ เ น น การพั ฒ นาให “คน” เป น
ศู น ย ก ลาง มี ค นเป น ตั ว ตั้ ง ไม ใ ช ค นเป น “เครื่ อ งมื อ ” อย า งระบบทุ น นิ ย ม (ดั ง เช น มองเครื่ อ งจั ก ร,
เทคโนโลยี, ที่ดิน เปน เครื่อ งมือ ในการผลิต สิน คา และบริก าร) เพราะ “คน” มีค วามรูสึก นึก คิด และ
จิตวิญญาณ คนจึงควรจะเปน “ผูกระทําการ” เปนตัวของตัวเอง ไมใช “ผูถูกกระทําหรือถูกกําหนด”
เศรษฐกิจพอเพียงจึงใหความสําคัญเบื้องตนกับ “การพึ่งตนเอง” ในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับชาติ
จนถึงระดับโลก
สังคมไทยและสังคมโลกจะมีปญหารุมเราเขามาอีกมากมายในอนาคต เชน วิกฤติเรื่องน้ํามัน
เรื่องน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทางออก สามารถสรางทางเลือก
และทางรอดของโลกสูความสุข รมเย็นอยางยั่งยืนได
การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูกิจกรรมการปฏิบัต5ิ
มีขอที่ควรคํานึงดังตอไปนี้
1. การพัฒนาตองเกิดจากภายในจึงจะมั่นคง
2. การพัฒนาตองเปนลําดับขั้นตอน
3. เนนเรื่องความสามารถพึ่งตนเองเปนมาตรฐานขั้นตน
4. ศึกษาทดลองจนหาวิธีที่เหมาะสมโดยเริ่มจากขนาดเล็กกอน
5. การพัฒนาที่ยั่งยืนตองอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคูกันไป
6. การพัฒนาที่ดีตองไมกอใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม
7. การพัฒนาจะไดผลดีตองเปนไปตามลักษณะทางภูมิศาสตรและสังคมของแตละทองถิ่น
8. การพัฒนาจะไดผลดีตองอาศัยหลักวิชาและวิธีการที่เหมาะสม
9. การพัฒนาจะไดผลดีตองทําการเปนรูปแบบโครงการ
10. การพัฒนาจะไดผลดีตองมีการประสานงานและบูรณาการ
11. โครงการพัฒนาจะดําเนินการไดดีตองมีสํานักงานรับผิดชอบ
12. การพัฒนาจะสําเร็จไดตองอาศัยความขยัน อดทน อยางตอเนื่องและยาวนาน
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เศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของชุมชน6
ในการสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกไขปญหาความยากจน ที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
จั ด ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2547 ผู นํ า ชุ ม ชนได ร ว มกั น ค น หาความหมายและให คํ า นิ ย ามเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณของแตละคน ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกตางกัน โดยสามารถสรุปและ
แบงแยกความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับจิตสํานึก ระดับ
ปฏิบัติและระดับปฏิเวธ (ผลที่ไดจากการปฏิบัติ) ดังนี้ คือ
1. ระดับจิตสํานึก
เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในชุมชนแตละคนตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใชชีวิต
อยางพอดี (ความสันโดษ) และรูสึกถึงความพอเพียง คือ ดําเนินชีวิตอยาง “สมถะ” ประกอบสัมมาอาชีพ
อยางถูกตอง ไมใหอดอยากหรือไมโลภมากจนตักตวงเกินไปหรือกระทั่งเบียดเบียนผูอื่น ทั้งยังตองรูจัก
เผื่อแผ แบงปนไปยังสมาชิกในชุมชนดวย แมวาระดับความพอเพียงของสมาชิกแตละคนไมเทาเทียมกัน
แต ส มาชิ ก ทุ ก คนที่ ดํา เนิ น ตามหลั ก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเห็ น สอดคล อ งกั น ในการยึ ด มั่ น หลั ก การ
3 ประการ คือ
1.1 การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง รูจักพัฒนาตนเองดวยการพยายามทําจิตให
ผองใส เย็นอยูเปนประจํา
1.2 การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดําเนินกิจการตางๆ ตองรวมกันใช
สติปญญา ความสามารถ ศักยภาพที่ตนเองมีอยูแกปญหากอนที่จะพึ่งผูอื่น มีการปรึกษาหรือถอยทีถอย
อาศัยชวยเหลือกันในชุมชน เปนตน
1.3 การใชชีวิตอยางพอเพียง รูจักลดกิเลสและลดความตองการของตนเองลงเพื่อใหเหลือ
แรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทําประโยชนใหแกสวนรวมมากขึ้น
2. ระดับปฏิบัติ
ผูนําชุมชนจากแตละทองที่ไดใหความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทางในการ
นําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับปฏิบัติไดเปน 4 ขั้น คือ
2.1 ขั้นแรก พึ่งตนเองได คือ ตองพึ่งพาตนเองดานปจจัย 4 ไดในระดับครอบครัวกอน แตละ
ครอบครัวตองทําบัญชีรายรับ รายจาย เพื่อรักษาระดับการใชจายไมใหฟุมเฟอย ใชจายอยางพอดี ประหยัด
2.2 ขั้นที่สอง อยูไดอยางพอเพียง คือ หลังจากที่สมาชิกพึ่งตนเองดานปจจัย 4 ไดแลว ตอง
พัฒนาให “สามารถอยูไดอยางพอเพียง” คือ ดําเนินชีวิตตามหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลาง”
ใหตนเองอยูไดอยางสมดุล มีความสุขที่แทจริง ไมใหอัตคัดหรือขาดแคลนเกินไป หรือโลภมากเกินไป
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จนตองเบียดเบียนผูอื่นและสิ่งแวดลอม หากเปนสังคมเกษตร ก็มุงใหทําเกษตรแบบพออยูพอกิน ปลูกไว
กินเองกอ น หากเหลือ จึงขาย และขยายพันธุ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการลงแขกหรือ เอาแรงกัน เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกแทนการใชเครื่องจักรเพื่อทุนแรง
2.3 ขั้นที่สาม อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร คือ มีความคิดที่จะแจกจายแบงปนไปใหผูอื่น เปน
วัฒนธรรมที่สามารถลดความเห็นแกตัว และสรางความพอเพียงใหเกิดในจิตใจ เชน ในการจัดการ
ทรัพยากรปานั้น สมาชิกที่อาศัยอยูบริเวณปาจะมุงเก็บผลผลิตจากปา เพื่อมาใชในการยังชีพใหพออยูพอกิน
และแบงปนสวนที่เหลือ ตองไมใหดวยวิธีการขายที่จะเพิ่มความโลภในเงินทองและเรงทําลายปาชุมชน
ใหเสื่อมเร็วขึ้น การทําเชนนี้เปนการสราง เครือขาย รวมกลุมกันทางสังคม
2.4 ขั้นสุด ทาย อยู ดียิ่งขึ้ นดวยการเรีย นรู คือ สมาชิกแต ละคนในชุมชนตอ งรูจัก พัฒนา
ตนเอง โดยการเรียนรูจากธรรมชาติและประสบการณในโลกกวางดวยตนเองหรือจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผูอื่น กอใหเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่ทุกคนตางชวยกันพัฒนาชีวิตของตนเองและ
ผูอื่น มีการสืบทอดและเรียนรูเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนสังคมที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชคุณธรรมและวัฒนธรรมเปนตัวนํา ไมใชเงินเปนตัวตั้ง
3. ระดับปฏิเวธ
เปน ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ในระดั บที่สอง เปนผลที่เกิ ดจากการพัฒนาจิตใจใหเกิ ดความ
พอเพียงในทุกระดับของการดําเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และขยายไปถึงในระดับสังคม ดังนี้
3.1 ความพอเพี ย งในระดั บ ครอบครั ว คื อ การที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามเป น อยู ใ น
ลักษณะที่พึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุขทั้งทางกายและใจ มีปจจัยสี่พอเพียง ไมเปนหนี้ ไมเบียดเบียน
ผูอื่นและสิ่งแวดลอม
3.2 ความพอเพียงในระดับชุมชน คือ การที่แตละครอบครัวที่พึ่งตนเองไดแลวรวมกลุมกัน
ดําเนินตามวิถีชีวิตอยางพอเพียง รวมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม ดําเนินชีวิตอยางสมดุล ไมมากเกินไป
ไมนอยเกินไป
3.3 ความพอเพีย งในระดั บสังคม คือ การที่ชุม ชนหลายๆ แหงที่ มีความพอเพี ย งแลว มา
รวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญาและรวมกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเปน
เครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชนใหเกิดเปนสังคมแหงความพอเพียงในที่สุด

ตัวอยางของบุคคลที่ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บุคคลที่ไดดําเนินชีวิต ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพีย งที่ทั้ง มีชื่อ เสีย งเปน ที่รูจัก กัน ดีในระดับ
วงกวางและที่เปนปราชญชาวบานที่รูจักกันในระดับชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการดวย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ควรยกเปนตัวอยางดังนี้7
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

1. พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ
อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ผูปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดชีวิต
ทานไดใหแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไววา
“เศรษฐกิจพอเพียง จะเปนทั้งภูมิคุมกันและปอมปราการอันสําคัญยิ่งใหญที่จะใหคนไทย
อยูรอดปลอดภัยในทุกสภาวการณโดยเฉพาะ “ยุคโลกาภิวัตน” ที่ลมตะวันตกพัดแรงนําเอาทั้งสิ่งที่ดีงาม
และไมดีงามเขามา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานมรดกทางปญญาใหคนไทยมีความ
“เขมแข็ง” ไวเปนคาถาปองกันลมรายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง เปนพระราชปรัชญาเพื่อการดํารงชีวิตที่ยึดหลักความพอดี มีเหตุผล
พอประมาณ ไมประมาท ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง ไมตกขอบ มีความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต ไมแยงชิงของผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน คําวา พอเพียงนั้น ไมเฉพาะทางเศรษฐกิจเทานั้น
จะตองมีความพอเพียงทั้งทางการเมือง พอเพียงทั้งทางสังคมอีกดาน เชน เปนการเมืองที่สุจริต เที่ยงธรรม
ไมซื้อสิทธิขายเสียง มีความสมานฉันท เปนสังคมเอื้ออาทร สงบ เรียบรอย ไมเลือกปฏิบัติ มีความผสม
กลมกลืนกันในชาติ ศาสนา เผาพันธุ”
2. นายคําเดื่อง ภาษี
ปราชญชาวบาน หรือ ครูภูมิปญญาไทย แหงบานโนนเขวา ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย
ผูถอยหลังเพื่อตั้งรับและสรางอนาคตใหมที่พอเพียง
จากการลมลุกคลุกคลานเพราะการดําเนินชีวิตตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
โลกาภิวัตน ตัดไมทําลายปา เบียดเบียนธรรมชาติ จนทําใหปาเสื่อมโทรม ทําเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว
คือ ปลูกพืชชนิดเดียวตลอด ทําใหดินเสีย ทํามาหากินไมพอเลี้ยงตนเอง เปนหนี้สินมาก เกิดความเครียด
ทั้งทางกายและใจ เกษตรกรรากหญากลายเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจของนายทุน ทํางานโดยมั่งหวังเงิน
เปนตัวตั้ง เมื่อคิดไดจึงหันหลังกลับมาตั้งรับเพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการหวนกลับคืนสูระบบ
เกษตรธรรมชาติ
เกษตรธรรมชาติ ของพอคําเดื่อง ภาษี คือ การเรียนรูธรรมชาติ ใชความหลากหลายทางชีวภาพ
สรางปฏิสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ ใหธรรมชาติเปนเครื่องมือทํางานแทนคนแตกอนคนเราเคยลงมือ
ปฏิบัติเอง แตปจจุบันเราจะใชธรรมชาติปฏิบัติแทน เราเปนเพียงแคผูดูแล เชน การปลูกพืช ตนไมโดยไม
ใชเงินซื้อปุย แตหาวัสดุที่ไดจากธรรมชาติ นั้นคือใหใบไมหลนลงมาเปนปุยเอง สังเกต จดจําทําเปนขอมูล
บันทึกไวเพื่อศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการทําเกษตรแบบธรรมชาติใหประสบผลสําเร็จจนกระทั่ง
เกิดความพอดี สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ คนก็พอเพียง ธรรมชาติก็พอดี ไมมีการเบียดเบียนกัน
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พอคําเดื่อ ง ภาษี เปนนักพัฒนาที่เปนตนแบบของแนวทางความคิดในการสรางขบวนการ
ดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมดวยวิถีไทยโดยอาศัยธรรมชาติ กลาวคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เดิมเปนฐานทรัพยากรของตนเองและชุมชน รูจักการเรียนรูจากธรรมชาติโดยการสังเกตแลวตั้งคําถาม
ให กั บ ตั ว เอง เพื่ อ นํ า ไปสู วิ ธี ก ารแก ป ญ หา ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า งานของพ อ คํ า เดื่ อ ง คื อ จะพึ่ ง ตนเอง
ชวยเหลือตัวเองไดตลอดไป แตก็ยังติดตอสังคมภายนอกดวยการถายทอดความรูและประสบการณที่มี
ไปสูชุมชน สงเสริมชุมชนใหใชชีวิตอยางพอเพียงเพื่อใหเกิดความสุขสงบอยางยั่งยืน
ทานไดใหเหตุผลของการถอยหลังกลับไปสูการดําเนินชีวิตแบบเกษตรธรรมชาติไววา
“...คิดวาตองตั้งหลักใหม คือ การตั้งหลักเพื่อเปนการฝกตนเอง ไมใชตั้งหลักบนพื้นฐาน
แบบเดิมที่ผานมา สรางขบวนการทางความคิดขึ้นมาใหม “ตองหันมามองตัวเองกอน” คือ ถามีความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติแบบสมัยกอนแลวจะเริ่มตนสูใหม แตจะสูแบบที่ไมไปทําลายฐานของตัวเองคือ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เป น การมาสร า งกองทั พ สร า งขุ ม กํ า ลั ง ไว ก อ นจึ ง จะสู ไม ใ ช ก ารถอยแบบ
สะเปะสะปะ คือ เปนการถอยแบบรูหลักและเขาใจ “เปนการถอยแบบมีแนวคิดมีอุดมการณของตัวเอง”
3. นายประยงค รณรงค
ผูไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาพัฒนาชุมชน ป พ.ศ. 2547
ปราชญชาวบาน แหงตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูเสนอแนวคิดจัดทําแผนแมบทยางพาราไทยและตอสูกับทุนนิยมดวยเศรษฐกิจชุมชนที่พอเพียง
จากที่เคยเปนเพียงผูผลิตยางสงโรงงานยางแผน เปนเพียงผูถูกกระทํา ถูกกําหนดโดยระบบ
การตลาดแบบทุ น นิ ย ม พ อ ประยงค ได ริ เ ริ่ ม เป น ผู นํ า ให ชุ ม ชนรวมตั ว กั น ผลิ ต น้ํ า ยาง และสร า ง
โรงงานผลิตยางแผนที่มีคุณภาพดี เพื่อกําหนดราคายางพาราเอง โดยตั้งกลุมเกษตรทําสวนยางไมเรียง
ตั้งแต ป พ.ศ. 2527 และไดดําเนินกิจการมาอยางมั่นคง ยั่งยืน ไมเคยกูเงิน ธกส. มาลงทุน
นอกจากนี้พอประยงคยังไดสรางเครือขายการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
ชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และภาคอีสาน ตลอดจนภาคกลาง และไดเรียนรูเพิ่มเติมวา
ชีวิตของชาวสวนยางจะฝากไวกับยางพาราตลอดไปไมได จึงไดพัฒนาจากสวนยางพาราไปเปนสวน
เกษตรผสมผสานซึ่งเปนการดําเนินชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน
4. นายมารติน วีเลอร (Mr. Martin Wheeler)
ชาวอังกฤษแตเปนเขยอีสาน แหงบานคําปลาหลาย ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
ผูคิดวา “คนไทยรวยกวาคนอังกฤษ”
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

มารติน วีเลอร เปนชาวอังกฤษ เกิดที่เมืองแบล็คพูล (Blackpool) จบการศึกษาปริญญาตรี
เกียรตินิยมสาขาภาษาละติน จากมหาวิทยาลัยลอนดอน เขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีพอสมควร แตมา
อยูประเทศไทยกับภรรยาที่เปนชาวอีสาน
มารตินลงมือปลูกตนไมทุกชนิดในที่ดินของตนเอง เพื่อใหตนไมเปนบํานาญชีวิตของตนและ
ของลูกๆ ปลูกผักทุกชนิด เขาไดกลาววา
“ประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ 200 ปที่แลว ก็มีสภาพเหมือนกับประเทศไทยในวันนี้
เกษตรกรขายที่ดินใหกับนายทุน และหอบลูกหลานเขาไปอยูในเมือง ซึ่งมีแตความแออัด “ตองขี่หัวกัน
อยู” หากคนไทยคิดอยางนี้อยูก็จะมีสภาพเหมือนประเทศอังกฤษ จึงควรดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของชีวิต ไมใชเฉพาะดานเกษตรเทานั้น จะตองมีความเปนอยู
แบบเรียบงาย การรูจักตัวเองเปนสิ่งสําคัญ การรูจักอดออม ขยัน ประหยัด อดทน ไมทะเยอทะยาน
ไมแขงขัน ไมเนนกําไร สามารถพึ่งตนเองได ชุมชนพอเพียง มีความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน เทานี้ก็ทําให
ชีวิตมีความสุขแลว...ผมถือวางานที่อิสระที่สุดคือ งานการเกษตร เพราะทําใหเราอิ่มทุกวัน...”
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2549) หนา 3-4
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาส
ตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร. เรื่องเดียวกัน หนา 12-22
สรุปสาระจากบทความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แสงธรรมนําชีวิต โดย รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตีพิมพในหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี รวมกับ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องในวโรกาสฉลองการครองราชยครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ.2549
เจตน ธนวัตน. การดําเนินวิถีชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปจากหนังสือ “การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. ป 2547
หนา 11-18
คัดเลือกจากหนังสือ การดําเนินวิถีชีวติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย เจตน ธนวัฒน. และหนังสือ ปราชญชมุ ชน สืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน จัดพิมพโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2548.
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