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บทคัดยอ
บทความนี้ มุ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวในมิติแหงการนําไปประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยกลาวถึงคํานิยามของคําวา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความสํ า คั ญ ของการประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู การประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ สร า งความมั่ ง คั่ ง ทาง
วัฒนธรรม การประยุกตใชในระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และรัฐ ตลอดจนการนําเสนอใหหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวาระแหงชาติ เปนหัวใจของยุทธศาสตรในการพัฒนาชาติ
เปนการ “ประยุกตใช” ใหเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนทามกลางกระแส
โลกาภิวัตน
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดําริ การประยุกตใช

ABSTRACT
This article will indicate the philosophy of sufficiency economy of His Majesty the king in the
dimensions of knowledge application, cultural wealth, individual , community, and state application
together with the government agencies to raise the idea of sufficiency economy to the national
agenda, which will important in developing the country. The so called application is the most powerful
movement to develop the country sustainably in the stream of globalization.
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บทนํา
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เปนปรัชญาที่ทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเพื่อใหประชาชนรอดพนจาก
วิกฤติเศรษฐกิจ สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งในโลกนี้คงมีอยูไมกี่ประเทศ
นักที่พระมหากษัตริยในฐานะองคพระประมุขของชาติทรงมีบทบาทเดนชัดในการพัฒนาสังคม ทรงสนพระทัย
หวงใยในความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอยางจริงจังเสมอตนเสมอปลายเฉกเชนองคพระประมุขของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหประชาชนทุกคนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมนั้นคือการสรางองคความรูความเขาใจที่ถูกตอง พรอมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถดํารง
อยูได อ ยา งมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวั ตน บทความนี้ผูเขี ยนจึง มุงนํา เสนอบริบทของการนอ มนํา ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางแหงความเพียงพอรวมกัน

เศรษฐกิจพอเพียง : นิยามในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยพระองคทรง
มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับคํานิยามหรือความหมายของคําวา เศรษฐกิจพอเพียง ดังตัวอยางเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๑ ความวา
“...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตําราไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยางอื่นแตไมใชคํา
นี้ ปที่แลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมได และไดพูดอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้
ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ...ความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่
ของการกระทํา”
ตอมาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ทรงมีพระราชดํารัสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงวา
“...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวาใหพอเพียงในหมูบาน
หรือในทองถิ่นใหสามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มตนดวย พอมี พอกิน พอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของ
เศรษฐกิจ เมื่อปที่แลวบอกวาถาพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมใชเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เศรษฐกิจสมัยหิน ไมเปนเศรษฐกิจพอเพียง...”
เรื่องคําแปลความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระองคทรงมีพระราชดํารัสเพิ่มเติมในปถัดมาเมื่อวันที่
๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ความวา
“เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวย้ําอีก แปลเปนภาอังกฤษวา Sufficiency Economy ภาษาไทยก็
ตอวาไมมี Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ได ก็หมายความวา ประหยัด แตวาไมขี้เหนียว
ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมี
ความสุขแตวาพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด...”
และไดพระราชทานอธิบายเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ ความวา
“ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทําจาก
รายได ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท ขึ้นไป เปน ๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียง
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ไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียงคือ ทําเปน Self – Sufficiency มันไมใชความหมาย ไมใชแบบที่
ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เปน Self – Sufficiency of Economy เชน ถาเขาตองการดู TV ก็ควรใหเขามีดู ไมใชไป
จํากัดไมใหเขาซื้อ TV ดู เขาตองการดูเพื่อสนุกสนาน ในหมูบานไกลๆ ที่ฉันไป เขามี TV ดูแตใช
แบตเตอรี่ เขาไมมีไฟฟา แตถา Sufficiency นั้น มี TV เขาฟุมเฟอยเปรียบเสมือนคนไมมีสตางคไปตัด
Suit และยังใส Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป...”
ดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทานดังตัวอยางขางตนนี้เอง หนวยงานภาครัฐโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดดังกลาว จึงไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองพระราชดํารัสฯ สรุปเปนนิยาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําบทความไป
เผยแพร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๐: ๔) ดังความวา
“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความ
พอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขึ้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความ
รอบคอบ เพื่ อ ให ส มดุ ล และพร อ มต อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และกว า งขวางทั้ ง
ทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”
อยางไรก็ตาม การทําความเขาใจกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นก็มิควรนําเฉพาะ
เนื้อความของพระราชดํารัสมาพิจารณาเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองเขาใจประเทศในบริบทตางๆ ไมวาจะเปน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในขณะที่มีพระราชกระแสรับสั่งดวย (อภิชัย พันธเสน, ๒๕๕๐: ๔๕)
ความสําคัญของพระบรมราโชวาทนี้สะทอนความหวงใยที่พระองคทรงมีตอสถานการณในบานเมืองมาโดยตลอด
ซึ่งพระองคทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียว
อาจเกิดปญหาไดจึงทรงเนนการพอมีพอกินของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคง
พรอมสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้นเปนลําดับตอมา
และแมวาทุกภาคสวนจะตื่นตัวขานรับและสนใจในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันอยาง
กวางขวางในหลายระดับ แตก็เปนที่นาเสียดายวา ความเขาใจอยางแทจริงและความตั้งใจจริงในการปฏิบัติยังมี
คอนขางจํากัด ซึ่งเปนที่มาถึงความจําเปนที่จะตองมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุก
ระดับเกิดความเขาใจและสามารถนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง : มิติขององคความรูสูแนวคิดการประยุกตใช
“ความรูความสามารถทางวิชาการ กับความรูความเขาใจอันกระจางชัดในบานเมืองของเรานั้น
เมื่อนํามาใชดวยกันใหประสมประสานสอดคลอง แลวจะบันดาลใหงานของชาติทุกอยางบรรลุผลเปน
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เลิศ” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ ที่ทรงชี้ใหเห็นวาวิชา
ความรูหรือวิทยาการเปนรากฐานสําคัญและเปนเครื่องมือที่จะชวยชี้แนวทางใหแกการปฏิบัติได เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศที่ผานมา ทําใหสังคมไทยออนแอเหตุเพราะสังคมมิไดสรางกระบวนการเรียนรูใหกับคนสวนใหญ
ประชาชนในชาติลมลุกคลุกคลาน หวังพียงเพื่อใหตนเองอยูรอด (พิศิษฐ โจทยกิ่ง, ๒๕๕๑: ๒๔๗) อยางไรก็ตาม
เมื่อไดศึกษาเรื่ององคความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากนักวิชาการ นักวิจัย หลากหลายสาขาก็พบวาองค
ความรูดานการนําไปประยุกตใชนั้นมีประเด็นตางๆ ที่นาสนใจและนําไปใชประโยชนไดจริง กลาวคือ
๑) องคความรูที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวน / อนุรักษเพื่อการใช
อยางยั่งยืนยาวนานซึ่งเกี่ยวของกับองคความรูทางจิตวิญญาณ ความมีสํานึกและคุณธรรมในการดํารงชีวิต
๒) การแสวงหาและการพัฒนาองคความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต / การเกษตร การปรับแกสภาพทาง
กายภาพของพื้นดิน โดยการปรับเปลี่ยนสภาพเดิมที่มีปญหา อาทิ ดินเค็ม ดินดาล ดินเปรี้ยว หรือดินที่มีน้ําขัง
มีสภาพเปนกรด ใหเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเพาะปลูก การสรางองคความรูดานการพัฒนาและ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เนนการประหยัดแตถูกหลักวิชาการ
๓) องคความรูที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ (Decision – Making Process) และกระบวนให
เหตุ ผ ลต อ วิ ธี ก ารผลิ ต การริ เ ริ่ ม การผลิต ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง โดยเฉพาะในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการรับรูและบริโภคขาวสาร (Information Processing) ซึ่งจัดไดวาเกี่ยวของกับสาจิตวิทยาการรูคิด
(Cognitive Psychology)
๔) องคความรูเชิงประยุกตในสาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มีการศึกษาในประเด็น “การกระจาย
ความเสี่ ย ง” หรื อ “การบริ ห ารความเสี่ ย งต่ํ า ” ซึ่ ง เป น องค ค วามรู ที่ ใ ช ก รอบแนวคิ ด จากพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ที่วา “ถาหากวาเราทําโครงการที่เหมาะสม ขนาด
เหมาะสม อาจจะดูไมหรูหราแตวาจะไมลม หรือถาลม ถามีอันตรายก็ไมเสี่ยงมาก”
๕) องคความรูที่เกี่ยวของกับการประยุกตหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานในระดับองคการ
อาทิ สถานศึกษา สถานสงเคราะห มีการประยุกตหลักการพึ่งพาตนเองดานอาหาร และการสรางรายไดจากการ
จําหนายผลผลิตการเกษตรที่เปนสวนเกิน
๖) องคความรูดานกระบวนการเรียนรูของชุมชนผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสอดคลอง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จากสาระสําคัญเรื่ององคความรูในมิติการประยุกตใชดังกลาวแลวขางตนอาจสะทอนใหเห็นถึงการ
ขานรับตอแนวคิดนี้จากคนในแทบทุกสาขาวิชาชีพและในหลายระดับของการผลิต อยางไรก็ตามสังคมไทยยังคง
ตองการการพัฒนางานดานวิชาการและการประยุกตใชในภาคปฏิบัติใหครอบคลุมทุกภาคสวน ซึ่งขอคนพบจาก
การศึกษาของนักวิชาการทั้งหลายนั้นเปนการยืนยันใหเห็นถึงความเปนไปไดของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชไดจริงจนกระทั่งสามารถนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ
ไทยอีก ทางเลือ กหนึ่งได เป นอยา งดี ถึงแม วา องคค วามรู ใ นมิติ การประยุก ตใ ชป รัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งใน
บานเมืองเราปจจุบันยังคงพัฒนาไปไมมากนักก็ตาม
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เศรษฐกินจไทยนั
พอเพี้นยเปงน:สมบั
มิติขตองการประยุ
ชเพื่อบสร
างความมั
คัง่ ทางวั
ฒนธรรม าลายเสีย
“ความเป
ิอยางหนึ่งที่มกีคตาใประดั
โลกอยู
 ไมค่งวรที
่ใครจะละเลยทํ
เพราะจะทําใหสูญเสียสมบัติมีคานั้นไป คนที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดีและเหมาะที่สุด ไม
มีใครอื่นนอกจากไทย เพราะฉะนั้นไมวาจะอยู ณ แหงหนใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย
เสมอ” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ที่พระองคทรงชี้ใหเห็น
ถึงคุณคาของความเปนไทย ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งในโลกที่มีศักยภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่
มั่งคั่ง เรามีทุนทางวัฒนธรรมในมืออยูมาก ไมวาจะเปนความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิง
ชีว ภาพ แตประเด็ นของเราอยูที่ การบริหารจัดการใหเกิ ดการเคลื่อนไหลของทุ นวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทย
จําเปนตองมีนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติที่ชัดเจนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
วัฒนธรรม เปนรากฐานสําคัญของความเปนชาติและเอกราชของแตละชนชาติ วัฒนธรรมมีความสําคัญ
ตอชุมชนในฐานะเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (ณรงค เส็งประชา,๒๕๓๘: ๔๔ – ๔๕) วัฒนธรรมไทยถือเปน
สวนสําคัญที่สรางความเปนเอกลักษณใหแกชาติได ตัวอยางหนึ่งที่จะขอยกใหเห็นเปนประเด็นเดนชัดในมิติของ
การประยุกตใชวัฒนธรรมใหเปนไปเพื่อการสรางความมั่งคั่งมั่นคงทางวัฒนธรรมก็คือ “โขน” (Royal Masked
Dance) นาฏศิลปชั้นสูงของไทยเราที่รังสรรคขึ้นดวยขนบและจารีตอันประณีตงดงาม นับตั้งแตโบราณมา โขน
เปนการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดงเฉพาะในงานใหญๆ เชน งานราชพิธีตางๆ งานตอนรับแขกบานแขกเมือง
และงานตามวาระสําคัญอื่นๆ การเลนโขนเปนกิจการใหญที่ละเอียดพิสดาร นับตั้งแตการคัดเลือกผูแสดงที่ลวนแต
เปนลูกหลานขาราชการในวัง การฝกหัดที่เขมงวดมีแบบแผน อีกทั้งมีองคประกอบของการแสดงที่ทรงคุณคาทาง
ศิลปะหลายแขนง ไดแก บทพากยและบทรองที่ประพันธโดยศิลปนชั้นครู ดนตรีปพาทยที่ตองบรรเลงโดยผูช่ําชอง
รวมทั้งการประดิดประดอยเครื่องแตงกายโขนที่ลวนงดงามวิจิตรตระการตา เปนตน
ดวยความที่โขนเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของประเทศไทยที่หาชมไดยากยิ่ง ปจจุบันเยาวชนหรือผูที่
เขาใจและซาบซึ้งในศิลปะแขนงนี้ก็มีนอยลงไปทุกขณะ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงมีพระราชดําริใหมี
การอนุ รั ก ษ ก ารแสดงโขนไว เ พื่ อ อนุ ช นรุ น หลั ง ได มี โ อกาสสั ม ผั ส และเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลสมั ย ที่
พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยูหั ว ทรงครองสิริ ราชสมบัติ ๖๐ ป มู ลนิ ธิศ าลาเฉลิม กรุง สํา นั กงานทรั พ ยสิ นส ว น
พระมหากษัตริยและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงไดรวมกันดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โขน – ศาลาเฉลิมกรุงจึงเกิดขึ้น เปนโขนของคนรุนใหมที่ดําเนินการดวยรูปแบบใหม
เปนการเนน Authenticity และ Exoticism ควบคูกับ Entertainment โดยคงความพยายามในการธํารงรักษาไวซึ่ง
ความงดงามตามจารีตดั้งเดิม ทั้งลีลาและทวงทาการแสดงลวนเนนความประณีตออนชอย และกระตุนใหเกิด
ความนาสนใจดวยเทคนิคแสง สี ตลอดจนฉากตระการตาอยางสมัยใหม เพื่อเปดกวางในการนําเสนองานศิลปะ
ออกไปใหชวนพิสมัย และเปนสากลยิ่งขึ้น (สุวิทย เมษินทรีย, ๒๕๔๙: ๑๑๕ – ๑๑๖)
ตัวอยางดังกลาวนี้จึงนับเปนมิติหนึ่งของการประยุกตใชวัฒนธรรมที่เรียกไดวาเปน “ราก” ของชาติมา
สรางเปนความมั่งคั่งใหแกประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได เพียงแคเรากลับคืนสูพื้นฐาน (Back to
basic) กลับไปคนหาที่มาของตัวเองแลวหาทางเชื่อมอดีตกับปจจุบันเพื่อสานตอสูอนาคต สํานึกและเชื่อมั่นใน
วัฒนธรรมของตนแลวกลับไปสืบทอดมรดกที่บรรพบุรุษไดสะสมและสั่งสมเอาไว แลวถายทอดออกมาทําให
กลายเปนความมั่งคั่งของชีวิตของสังคมและของประเทศชาติใหจงได แมเปนสิ่งที่คนสมัยใหมใชคําวาโบราณแต
ทวาก็เกาลายครามและทรงคาดวยภูมิปญญา ซึ่งคนไทยทุกคนจะตองหันกลับมาทบทวนบทบาทของตนเองดวย
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วา ถึงเวลาแลวที่เราควรยอนคืนสูรากเหงา (Back to the roots) บวกกับวาจะผนวกแนวคิดเชิงประยุกตใช
วัฒนธรรมเกาใหผสมผสานกับวัฒนธรรมใหมอยางไรเพื่อสรางความมั่งคั่งใหเกิดขึ้นอยางที่ควรจะเปน อยางที่ควร
งดงามลงตัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา “พอเพียง พอเหมาะ พอประมาณ”

เศรษฐกิจพอเพียง : มิติการประยุกตใชในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐ
“ถาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้งหมด แมจะไมถึง
ครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งสวนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากคนก็
ใจรอน เพราะเดือดรอน แตทวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ ก็จะสามารถที่จะแกไขได…”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ทรงชี้ใหเห็นวาการ
ปฏิบัติตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแมจะไมใชแนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกปจจุบันทั้งหมด
แตภายใตเงื่อนไขของสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเปนปจจัยที่สงผลใหแนวโนมการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยอนกลับมาสูวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น จนอาจกลาวไดวาเปนกระบวนการพัฒนาอีก
รูปแบบหนึ่งที่ไดรับการคัดเลือกจากธรรมชาติ เปนกฎของธรรมชาติ การกลับคืนสูธรรมชาติที่เหมาะสมกับปจเจก
บุคคล ชุมชน และรัฐของไทยเรา ทั้งนี้ก็เปนเพราะวิถีพอเพียงสามารถปรับตัวไดอยางสอดคลองกับเงื่อนไขทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมในโลกที่เปลี่ยนแปลงไดดีมากกวากระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใตระบอบทุนนิยม
ที่มีมากเกินไปในปจจุบัน ซึ่งเปนวิธีการที่เดินสวนทางกันอยางสิ้นเชิง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาวาดวยการประพฤติปฏิบัติ (Praxis) เปนการประสานหลักทฤษฎี
เขากับการประพฤติปฏิบัติ (Practical Theory for Theoretical Practice) ใหสอดคลองกับการแกปญหาตางๆ ใน
ชีวิตผูคนแตละคน แตละชุมชน รวมทั้งแตละภูมิสังคม (สุนัย เศรษฐบุญสราง, ๒๕๔๙: ๒๑๙) เราสามารถนํา
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และระดับรัฐ ไดดังนี้ (เสรี พงศพิศ,
๒๕๕๐: ๕๑)
๑) ในระดับปจเจกบุคคล/ครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจัก
ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองไดและดําเนินชีวิตอยางพอกิน พอใช โดยไมเบียดเบียนผูอื่น
๒) ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในชุมชนมีความพอเพียงในระดับครอบครัวเปน
พื้นฐานแลว สมาชิกสามารถขยายผลในทางปฏิบัติไปสูระดับชุมชนได มีการรวมกลุมทําประโยชนเพื่อสวนรวม มี
ความชวยเหลือแบงปนกัน สรางเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางกันตอไป
๓) ความพอเพียงในระดับรัฐหรือระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา เกิดขึ้นจากการ
รวมกลุมของชุมชนหลายๆ แหง ที่มีความพอเพียง มารวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ตลอดจนรวมมือ
กันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อยางไรก็ตาม ปจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเปนเรื่องยากสําหรับปจเจกและสําหรับสังคมสําหรับ
ชาวบานและสําหรับรัฐบาล เพราะตองมีปญญาและความกลาหาญจึงจะทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งความกลา
หาญทางจริยธรรม ดังนั้นถาเราจะจริงกับเศรษฐกิจพอเพียง เราคงตองเริ่มคอยๆ ประยุกตใชไปทีละนอยๆ ชาติ
เราก็จะอยูไดโดยตองอาศัยเวลาแบบคอยเปนคอยไปในสถานการณบานเมืองที่ยังโกลาหลอยูเฉกเชนนี้
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บทสงทาย
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยูเหนือกวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง
วัตถุที่เปนรูปธรรม
ไมเกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเปนนามธรรม (สมพร เทพสิทธา, ๒๕๔๘: ๒๑) การอยูอยางมี
ความสุขอยางเต็มภาคภูมิในกระแสโลกาภิวัตนไมไดหมายความวาประเทศนั้นจะตองเปนทุนนิยมแบบสุดโตง
เพียงแตเราอยูในโลกที่ทุนนิยมกําลังโดดเดน และดวยกระแสโลกาภิวัตนซึ่งนับเปนปรากฏการณตามธรรมชาติของ
โลกที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทุกประเทศตองเผชิญ เราคงไมสามารถที่จะปดประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
กระแสดังกลาว แตในขณะเดียวกันเราคงไมสามารถที่จะเปดประเทศอยางเต็มที่ ตราบใดที่เรายังมีความไมพรอม
ตราบใดที่เรายังไมมีภูมิคุมกันที่มากพอ
ประเด็นสําคัญกลาวคือ ในกระแสโลกาภิวัตน ประเทศไทยจําเปนตองมีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติได นโยบายที่ชัดเจนคือ นโยบายที่สามารถตอบโจทกความตองการ โอกาส ขอจํากัด และเงื่อนไขของ
ประเทศในการสรางความมั่งคั่งได เพราะแมกระทั่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๘
(๑) ยังไดกําหนดใหรัฐตองบริหารราชการแผนดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวม ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตองผลักดันใหประชาชนเขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียง
ไมใชแคเรื่องชาวบานในชนบทเทานั้น แตเปนการพัฒนาทุกระดับและทุกภาคสวน เสมือนลมหายใจเขาออกใน
รางกายและการทํางานที่ประสานพรอมกันทุกสวน ซึ่งทําใหมนุษยมีชีวิตอยูได
การทําใหเศรษฐกิจพอเพียงเปน “วาระแหงชาติ” เปนหัวใจของยุทธศาสตรในการพัฒนาชาติ ซึ่งจะเปน
การตัดสินใจ “ประยุกตใช” ที่แทจริงที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะนั่น
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมใหมเลยทีเดียว การพัฒนาประเทศอาจไมจําเปนตองเนนใหเปนประเทศ
ที่โดดเดนดานอุตสาหกรรม ซึ่งถามวาเมืองไทยหรือก็มีความเปนไปไดนอยมากอยูแลว ในทางตรงกันขาม การ
สรางรากฐานการคิดใหมในการพัฒนาใหผูคนอยูเย็นเปนสุขมากกวามูลคาทางเศรษฐกิจยอมเปนสิ่งที่สรางสมดุล
แกบานเมืองเราไดมากกวา เหตุผลหนึ่งก็เพราะวาไทยเรามีธรรมชาติสวยงาม มีวัฒนธรรมที่มีเสนห ดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทั่วโลก มีวัดวาอาราม มีที่ทําสมาธิใหความสงบรมเย็น มีภูมิปญญาทองถิ่น มีสมุนไพร มี
ความรูดูแลสุขภาพแบบองครวม เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่คนทั่วทั้งโลกตางเดินทางมาสัมผัสพบเห็นแลวก็รูสึกเปนสุข
เปนอะไรๆที่ใครๆก็กําลังโหยหาในสังคมที่ออนแอหลังอุตสาหกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่เปนสากลสามารถนํามาประยุกตใชไดในทุกมิติตั้งแต
ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ระดับนโยบายสูการปฏิบัติ ระดับมหภาคสูระดับจุลภาค จากมิติเชิงโครงสรางสูมิติ
เชิงพฤติกรรม หากเพียงแคเราทุกคนนอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มาประยุกตใชเปนหลักคิดหลักปฏิบัติในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศอยาง
“รู เ ท า ทั น รู จั ก พอดี และมี ภู มิ คุ ม กั น ” เราก็ จ ะอยู ไ ด อ ย า งมี ค วามก า วหน า พร อ มๆ กั บ ความสงบสุ ข
ประเทศชาติก็จะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ณ เบื้องหนาไดแมในภาวะจําเปนที่ตองดํารงอยู
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่เชี่ยวกรากจากภายนอก

1660

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

หนังสืออางอิง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. ๒๕๕๐. นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ :
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน).
ณรงค เส็งประชา. ๒๕๓๘. มนุษยกับสังคม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
พิศิษฐ โจทยกิ่ง. ๒๕๕๑. ๒๐๙ คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.
สมพร เทพสิทธา. ๒๕๔๘. เดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ชวยแกปญหาความยกจนและ
การทุจริต. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จํากัด.
เสรี พงศพิศ. ๒๕๕๐. เศรษฐกิจพอเพียงเกิดไดถาใจปรารถนา. กรุงเทพฯ : พลังปญญา.
สุนัย เศรษฐบุญสราง. ๒๕๔๙. แนวทางปฏิบัติ ๗ ขั้นสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีสุข.
สุวิทย เมษินทรีย. ๒๕๔๙. จุดเปลี่ยนประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน. กรุงเทพฯ :
การเงินธนาคาร.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.). ๒๕๔๙. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล.
กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
อภิชัย พลเสน, สรวิชญ เปรมชื่น และพิเชษฐ เกียรติเดชปญญา. ๒๕๔๖. จะประยุกตพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไดอยางไร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
อภิชัย พันธเสน, (บรรณาธิการ). ๒๕๕๐. สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพครั้งที่ ๓.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

1661

