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บทนํา
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบันของไทย ได
ชี้ใหเห็นลักษณะและคุณคาของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศนในการ
พัฒนาประเทศของพระองค ชาวไทยถือวาโชคดี มีบุญวาสนาที่ไดเกิดมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เพราะไดมีโอกาสชื่นชมพระบารมีใตฝาละอองธุลีพระบาท ดวยตา ดวยหู ได
สัมผัสดวยจิตใจของตนเอง และไดสัมผัสกับผลที่เกิดจากการทรงงานตามพระราชดําริในโครงการตาง ๆ ที่
ทรงพระราชทานแดพระสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชยที่ยาวนานกวา 60 ป
มากกวา 3,000 โครงการ ทุกปญหาของแผนดินลวนแตอยูในสายพระเนตร พระกรรณของพระองค และ
ทรงใสพระทัยในการปดเปา แกไขปญหาดวยพระอัจฉริยะอยางสูงยิ่ง อยางตอเนื่องจริงจัง และอดทนอด
กลั้นอยางยิ่งยวด หาบุคคลใดในโลกมาเสมอได จนเกิดโครงการในพระราชดําริดังกลาว มากกวา 3,000
โครงการ กระจายอยูทั่วทุกหนทุกแหงของแผนดินไทย และระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็เปนโครงการ
พระราชดําริโครงการหนึ่ง ที่ชวยพลิกฟนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่กําลังลมสลาย ในปลายป พ.ศ.
2539 – 2540 ของประเทศไทยซึ่งกําลังถึงทางตัน ดุจคนที่กําลังจะจมน้ําตาย แตดวยพระปรีชาสามารถและ
พระอัจฉริยะในระบบเศรษฐกิจ พระองคจึงทรงเสนอแนวคิด ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยทรงใหสติ
คนไทยเปรียบประดุจการชวยผายปอดคนจมน้ําตายใหฟนตัว มีชีวิตที่โลดแลนในโลกอยางสงา และมี
ศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่ง เปนแนวทางอันประเสริฐที่จะชวยใหทุกคนอยูรอดปลอดภัยและมีความสุข ถารูจักพอ
ในสิ่งที่ตนมีอยู อันจะทําใหตนเองเขมแข็งและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในที่สุด
พระองคทรงเสียสละ ทรงงานอยางเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยมายาวนาน โดยทรงหวังใหคนไทย “อยู
เย็น” และสังคมไทย “เปนสุข” พระองคทานทรงงานหนัก ทรงบริโภคนอย ทรงใชนอย เพื่อสรางแบบอยางที่
ดีใหพสกนิกรไดเห็น พระองคทานทรงสอนใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม พระองคทานทรงสอนแนวคิด
เศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่อ ใหคนไทยไดศึกษา เรี ยนรูใหเขาใจ เพื่อ ใชเปนหลักในการดําเนิ นชี วิตอยางพอดี
พอประมาณ สมดุล ไมสุ ดโตง และสรางภูมิคุมกัน ภัยที่อาจเกิด แกตน แกครอบครัว แกการงาน และแก
สังคม เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน ไมใชสอนใหเอาเงินเปนตัวตั้ง ไมใชแคเรื่องการคา การขาย เรื่อง
การทํามาหากิน หรือเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน ไมใชการชวนกันถอย
หลังกลับไปอยูในยุคโบราณที่ ขาดแคลน อัตคัดขัดสน เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน ไมใชสอนใหคน
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หยุดพัฒนา หยุดกระตือรือรน หยุดรับความรูและเทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน ไมใช
สอนใหคนรอคอยแบมือขอรับแตการสงเคราะหชวยเหลือเรื่อยไป เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน ไมใช
สอนใหทํ าทุก สิ่ง ที่ส ามารถป นตั วเลขการเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิจ อยางไมลื มหู ลืม ตา ตรงกั นข าม
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน คือการสอนใหทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองคกรอยูในโลกปจจุบันอยางมี
สติ มีป ญญา รู เทาทัน โลก ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน รับ ผิดชอบ ทําทุ กภารกิจอยางพอดี พอประมาณ
สมเหตุสมผล ไมโลภเกินพอดี กล าเผชิญ กับ โลกปจ จุบั นอย างใชปญ ญา เพื่อเปนภูมิคุมกันใหตัวเอง ให
ครอบครั วใหองคกร และใหสั งคมเพื่ อไมตกเป นเหยื่อของกระแสทุน โลก ไมวาจะมาดวยรูป แบบใด
เศรษฐกิจ พอเพียงของพระองคทานจึงเปนหลักที่ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองคกร ทุกสถาบัน ทุกชุมชน ทั้ง
สังคมสามารถนอมนํามาปฏิบัติได ดวยการรูจักทวนกระแสกิเลส อันเปนตนธารแหงความโลภที่ไมมีสิ้นสุด
ที่ผ านมา พระองคมิไ ดทรงสอนเทา นั้น แตพระองคท รงปฏิบั ติให คนไทยดูเป นตั วอยางมา โดยตลอด

กวาสองทศวรรษที่ผานมา กระแสหลักของระบบเศรษฐกิจโลก ยึดมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยม หรือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม(Capitalism Economy) ประเทศไทยก็ไดนําระบบเศรษฐกิจ
แบบนี้เข ามาเปนหลัก เปน แนวทางในการพัฒนาประเทศ หรือประเทศไทยก็ต กอยูในวั งวนแหงระบบ
เศรษฐกิจ แบบทุนนิ ยมเชน กัน ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบทุน นิยมเหมาะกับประเทศที่พัฒนาแลว เหมาะกั บ
ประเทศที่มีความพรอมในการแขงขันสูงเทานั้น ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับสังคมไทยเลย เพราะประเทศไทย
ยังไมเขมแข็งพอ และไมพรอมที่จะรวมในสนามของการแขงขันอยางเสรี (คอนขางไรกติกา) ดังนั้น หาก
ประเทศไทยไรส ติ ขาดปญญา หลงทาง นําระบบเศรษฐกิจนี้มาใชยอมสงผลกระทบ สรางความเสียหาย
มากกว า ผลดีที่ จะได รั บ จากการวิเคราะหศึ กษาของขา พเจา ในการศึ กษาระบบเศรษฐกิจ แบบเสรี มา
ประมาณ 10 ป ที่ ผา นมา พบวา ...ลักษณะอั ตลั ก ษณ และผลกระทบของระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิย ม
(Capitalism Economy) พอสรุปได ดังนี้
1. เปนระบบเศรษฐกิ จที่ไมมีจุดสิ้นสุด ของการแขงขัน โดยการแขงขั นไม มีวันจบสิ้ น ตอ งมี
ความเครียด ความกังวล กดดันตลอดเวลา
2. ผูมีทุน (การเงิน ทรัพยากร ภูมิปญญา เทคโนโลยี บุคลากร) ยอมไดเปรียบและมุงทําลาย
เอาชนะผูออนแอ หรือผูมีทุนนอยกวา
3. เป น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ก อ ให เ กิ ดความเป น ศั ตรู ม ากกว า การสร างมิ ตรภาพ เพราะขาด
ความเห็นอกเห็นใจ ไมเอื้ออาทรตอกัน เพราะเห็น แกได เห็นแกตัว เปน สําคัญ มุงแสวงหาผลกําไรสู งสุด
เปนหลัก
4. ทํ า ลายความมั่ น คงของระบบสิ่ ง แวดล อ ม ระบบนิ เ วศถู ก ทํ า ลาย เกิ ด วิ ก ฤต
สิ่งแวดลอม สมดุลธรรมชาติเสีย หาย ขาดความตระหนัก ไมเรียนรูคุณคาที่แทจริงของธรรมชาติ มีความ
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พยายามขมขืน ทําลายธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม (อาทิ ดิน น้ํา อากาศ ปาไม
รวมทั้ง
มนุษยดวย) เพราะมุงกอบโกยผลตอบแทนใหเกิดผลกําไรสูงสุดเปนหลัก
5. ก อ ให เ กิ ด ภาวะวุ น วาย - ไร ค วามสงบร ม เย็ น เกิ ด สภาพสั งคมแบบตั วใครตัว มั น ขาด
ความเห็นอกเห็ นใจซึ่งกั นและกัน แตละคนมุ งแสวงหาความสุขจากการเอาการกอบโกยมากกวาการให
การเสียสละ หรือการแบงปน เปนระบบที่ทําลายสันติภาพโลก ชีวิตตองเรงรีบ
เรารอน ดิ้นรน ใน
การแขงขัน ตอสูกันตลอดเวลา เกิดความขัดแยง กอความกดดันใหกันและกัน เกิดความแตกแยก มีชีวิต
อยูอยางไรทิศทาง จะสรางความสมานฉันทไดลําบาก
6. มุงกระตุนใหคนนิยมบริโภคมาก ๆ โดยอางวาเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจ โดยรวม
มุงแสวงหาสิน เชื่อ เพื่อใหคนมีกําลังใชจายไดมาก ๆ หรือมีเงินทุนทําธุรกิจที่มีความ เสี่ยงสูง (โดยเชื่อวา
นาจะสรางผลกําไร ผลตอบแทนไดมาก) จึงเปนเหตุใหเกิด หนี้สิน เปนการ สรา งภาพ “ลวงตา” วามี
เศรษฐกิจดี แตเปนเศรษฐกิจที่ดีแบบหลอกหลอนตัวเองมากกวา
7. มุงเนนวัตถุนิยมมากกวาจิตใจ – จิตวิญญาณของความเปนมนุษย (สุดประเสริฐ) จึงทําลาย
ความเปน มนุ ษย ทํา ใหคนเห็นแกตัว เสีย สติ ไรปญญา จิตใจเรารอน มีค วามอยากเสมอ (คล ายเปรต)
สรางความสุขไดยาก แตเกิดความทุกขไดงาย ทําใหความสามารถพึ่งตนเองลดลง และเปนภาระตอสังคม
เพิ่มขึ้น
8. เปนระบบเศรษฐกิจที่ทํ ารายคนจน คนจนจะเป นเหยื่อของคนรวย คนอ อนแอจะถูกเอา
เปรียบ เกิดภาวะนายทุน ขูดรีด (หนาเลือด) โหดราย ทําใหฐานะความเปนอยูของคนจนและคนร่ํารวยมี
ฐานะแตกตางเพิ่มมากขึ้น
9. เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมยั่งยืน เพราะทําลายสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ทําลายความเปน
มิตรและสรางศัตรูเพิ่มขึ้น ขาดความเปนธรรม ทําใหคนไมสนใจกติกา อาทิเชน USA บุกยึดอิรัก เพราะ
อยากไดน้ํามัน ทําใหชาวอิรักลมสลาย คนอเมริกามีศัตรูทั่วโลก
10. เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดความตองการของคนเปนศูนยกลาง มุงสรางกิเลส (โลภ – โกรธ –
หลง) กอใหเกิดการคดโกง อยากได อยากมี อยากเปน เกิดคอรัปชั่น ทําใหเกิดความ ขัดแยง หลงตนเอง
บาอํานาจ ไรสติปญญา ไมมีมิตรภาพที่แทจริง
ดั ง นั้ น หากประเทศใดไม พ ร อ มที่ จ ะแข ง ขั น ตลอดเวลา ไม มี กํ า ลั ง (พลั ง ) ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนเทคโนโลยี เงินทุน และทรัพยากรมนุษยเพีย งพอ ยอมเสียเปรียบและตองไดรับ
ความพ ายแพ และเสี ย หายอย างแน นอน ดั งเชนประเทศไทยในกลางป พ.ศ. 2540 ที่เ ผชิ ญกับ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง ระบบการเงินขาดสภาพคลอง การขาดเงินทุนสํารอง มีคนตกงานจํานวนมาก
การประกอบธุรกิจตองประสบกับสภาวะขาดทุ น ตองป ดกิจการ มีการตัดลดเงินเดือน คาตอบแทนลดลง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดปญหาสังคมและการเมืองวุนวายนานัปการ ทําใหตองตกเปนทาสของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) อยูหลายป แตดวยพระปรีชา พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีสติมั่นคง ซึ่งทรงไม
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“....การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง...”
จากพระราชดํารัสครั้งนั้น ไดชวยเตือนสติรัฐบาลและชาวไทยวา ...อยาไดหลงกับ คําเยินยอ
คําพูดของตางชาติที่วา ไทยจะเปนเสือเศรษฐกิจตัวใหม. ..เปนประเทศที่กําลังขยายตั วทางเศรษฐกิจสูงกวา
ประเทศอื่น ๆ โดยมุงแตการลงทุนทางธุรกิจที่ มีความเสี่ยงสูง การเก็งกําไรมาก ๆ จนกระทั่ง จอรส โซ
รอส แอบมาโจมตี คา เงินบาท ทํา ใหคา เงินบาทลดลงอย างหนั ก ไมมีเสถีย รภาพเลย จนในที่ สุด ตองพึ่ ง
IMF ทํา ใหไมมี อิสรภาพทางเศรษฐกิ จ (เสีย เอกราชของชาติ) ตกเปนทาสของ IMF ดูจะไมคุมกับคํ ายก
ยองวาจะเปน เสือเลย (กลายเปนเสือ ลําบากอยางนาเวทนา) ในหลวงจึงทรงใหสติวา ...เราควรใชระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง อยูอยางพอมีพอกิน ดูแล พึ่งตนเองได ดีกวาการอยากที่จะเปนเสือเศรษฐกิจตัว
ใหม
กําเนิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนี้ พระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระกระแส
รับสั่งแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2517 แลว ดังความตอนหนึ่ง วา...
“...ในการพัฒนาประเทศนั้น จําเปนตองทําตามลําดับขั้น
เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชนกอน
ดวยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว
จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับตอไป
...การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับ
ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว
และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ”
ซึ่งในพระราชดํารัสนี้ ไดกลาวถึงหลักการของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ...ความมีกินมี
ใช...ดว ยวิธีก ารที่ประหยั ด ระมัดระวัง ทําใหคนไมประมาท รูประมาณตน รอบคอบระมัดระวัง นับวา
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ปรัชญาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 32 ป ตั้งแต ตอนกอนวิกฤติ การณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อ ภายหลังไดท รงเนนย้ํา แนวทางการแกไขเพื่อให รอดพ น และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคง และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลง ตาง ๆ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบั ติตนของประชาชนใน ทุก
ระดับ ตั้ง แตร ะดับบุค คล ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุม ชน จนถึง ระดับรัฐ ทั้ งในการพั ฒนาและบริ หาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีร ะบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดพี อสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้
จะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้ นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจา หน าที่ ของรั ฐ นัก ทฤษฎี และนักธุร กิจ ใน ทุกระดั บใหมีสํานึ กในคุณธรรม ความซื่อ สัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวา งขวาง ทั้งดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มี
ใจความตอนหนึ่ง วา...
“…อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียง นี้ไมไดหมายความวา
ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว
จะทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป
แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร
บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได
แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก…”
จากพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ในตอนหนึ่งที่ทรงตรัสวา...
“เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy
... คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีในตําราเศรษฐกิจ
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จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม
... Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตํารา
เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม...
และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา
เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการ
เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น”
ทรงชี้แนะวา ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดใหม (ทฤษฎีใหม) ยังไมมีในตํารา ใด ๆ
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ทรงมีพระราชดํา รัส เสนอใหป ระชาชน และ หนวยงานตา ง ๆ นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย งไป
ปฏิบัติ มีใจความตอนหนึ่งวา...

“...เศรษฐศาสตรเปนวิชาของเศรษฐกิจ การที่ตองใชรถไถตองไปซื้อ เราตองใชตองหาเงินมา
สําหรับซื้อน้ํามันสําหรับรถไถ เวลารถไถเกาเราตองยิ่งซอมแซม แตเวลาใชนั้นเราก็ตองปอน
น้ํามันใหเปนอาหาร เสร็จแลวมันคายควัน ควันเราสูดเขาไปแลวก็ปวดหัว สวนควายเวลาเราใช
เราก็ตองปอนอาหาร ตองใหหญาใหอาหารมันกิน แตวามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เปน
ปุย แลวก็ใชไดสําหรับใหที่ดินของเราไมเสีย...”
พระราชดํารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙
“...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี
และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย
...”………………………………………………………………
“...พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวา พอ ก็พอเพียงนี้ ก็พอแคนั้นเอง
คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา
ประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ
ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได
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“...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี
และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย
...”………………………………………………..
“...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน
มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความความพออยูพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได
เราก็จะยอดยิ่งยวดได...
ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล
มีพลังที่จะทําใหผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ําพอควร
พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล”
พระราชดํารัสในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ระดับของความพอเพียง
ระดับของความพอเพียง อาจแบงได 3 ระดับคือ
1. ความพอเพีย งในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป นเศรษฐกิจ พอเพียง
แบบพื้นฐาน เที ยบได กับทฤษฎีใหมขั้ นที่ 1 ที่มุ งแกป ญหาของเกษตรกรที่อยู หา งไกลแหล งน้ํา ตองพึ่ ง
น้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไม จากการแกปญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา จะทําใหเกษตรกรสามารถ
มีข า วเพื่อการบริ โภค ยังชีพ ในระดับ หนึ่ งได และใชที่ดิ นสวนอื่น ๆ สนองความต องการพื้ นฐานของ
ครอบครัว รวมทั้ งขายในส วนที่ เหลือ เพื่อ มีร ายได ที่จะใชเ ปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมส ามารถผลิต เองได
ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว
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2. ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร เปนเศรษฐกิจเพีย งพอแบบกาวหนา ซึ่ง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกัน ในรูปกลุมหรือสหกรณ
หรือการที่ธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ
3. ความพอเพีย งในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่ งครอบคลุมทฤษฎี
ใหมขั้ นที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขา ยวิส าหกิจ สรา งความรว มมือกับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ
เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบ ทอด ภูมิปญญา
แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ทําใหป ระเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดว ยชุ มชน องค กรและธุรกิ จตาง ๆ ที่ ดํา เนิ นชี วิต
อย างพอเพี ย ง กลายเป นเครื อข ายชุ มชนพอเพี ยงที่ เ ชื่อ มโยงกั นดว ยหลั กไมเบี ยดเบี ยน แบง ป น และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด
การพัฒนาตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทาง สายกลาง
และความไม ป ระมาท โดยคํ า นึ งถึง ความพอประมาณ ความมีเ หตุ ผ ล การสร างภู มิคุ ม กั น ที่ ดีใ นตั ว
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดสรุป ปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ไวดังนี้
คุณ ลัก ษณะเศรษฐกิ จพอเพี ยงสามารถนํามาประยุกตใ ชกั บการปฏิบัติต นไดในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
คํานิยาม ความพอเพียง จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอ ยเกิ นไปและไมม ากเกิ นไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเป นไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้น ๆ อยางรอบคอบ
3. การมี ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มรั บ ผลกระทบ และการ
เปลี่ย นแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึ งความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น
ตองอาศัยทั้ง
ความรูแ ละคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดา น
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
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2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
คื อ การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น พร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด า น ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (อางถึงใน วรนุช อุษณกร : 2544 : 45-46) ไดกลาวถึงความหมายของ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ไววา...
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือ
ภูมิภาค
หนึ่งในการผลิตสินคา และบริการทุกชนิด เพื่ อเลี้ยงสังคมนั้ น ๆ ได โดยไมตอ งพึ่งพาป จจัยตาง ๆ ที่ต น
ไมไดเปนเจาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดั บบุคคล คือ ความสามารถในการดํ ารงชีวิตได อยางไมเดือดรอน มี
ความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมมีพันธนาการอยูกับสิ่งใด หรือกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง
ในการดํารงชีวิต

สรุปหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการดําเนินการ
ปรัชญา ยึดหลักพิจารณา 5 ประการ คือ
1. กรอบความคิด เปนปรัชญาที่แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนมีพื้นฐาน
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสาย
กลางและการพัฒนาแบบยั่งยืน
3. คํานิยาม ประกอบดวย 3 ลักษณะพรอม ๆ กัน
3.1 ความพอประมาณ ความพอดีที่ไมนอยไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
3.2 ความมีเหตุผล การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง ตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ
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3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใด
ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงสถานการณที่จะเกิดในปจจุบันและอนาคต
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับความพอเพียง ตองอาศัยทั้ง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน
4.1 ความรู ประกอบดวย ความรูสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่
จะนําความรูมาใช พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อการวางแผนและระมัดระวังในการปฏิบัติดําเนินการตามแผน
4.2 คุณธรรม ตองเสริมสราง ใหมีความตระหนักในคุณธรรม คือ ความซื่อสัตยสุจริต ขยัน
ความอดทน ความเพียร การใชสติปญญา ในการดําเนินชีวิต ไมโลภ ไมตระหนี่
5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ นําไปใชประยุกต เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอม
รับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

ผลลัพธจากการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ระบบเศรษฐกิจ แบบพอเพียง เปนระบบเศรษฐกิจทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่ พัฒ นาตามกระแสวัฒ นธรรมตะวัน ออก (เอเชีย ) และอัฟ ริก าซึ่ งเนน เรื่องความร่ํารวยทาง
จิต ใจ การสรางความสุข ทางใจ ความมี จิต วิญ ญาณที่เห็นอกเห็ นใจ เอื้ อเฟอ การให เสี ยสละ การ
แบงปน มากกวาการสรางความสุขจากการเอา / การกอบโกย/การบริโภค ซึ่งตรงขามกับระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิย มของกระแสวัฒนธรรมตะวั นตก ของกลุมประเทศที่ พัฒนาแลว ดัง นั้น จากการติดตามศึกษา
วิเคราะห แนวคิดเศรษฐกิจ แบบพอเพีย งตามแนวพระราชดํา ริของในหลวงของเรา ในชวง 15 ปที่ผ านมา
พอจะสรุปอัตลักษณและผลกระทบจากผลลัพธที่ไดจากการที่บุคคล กลุมบุคคล องคกรที่ไดนําแนวคิดนี้ไป
ปฏิบัติแลว พบวา...
1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะเนนการเสียสละ การแบงปนซึ่งกันและกัน จะยุติการแขงขัน
กดดัน และการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
2. ระบบเศรษฐกิ จแบบพอเพีย งจะเนน การสรางความสุขทางใจ การสรางความร่ํารวยทางใจ
มากกวา การสร างความสุขจากการเสพวัตถุ จะยึดใจเปน นายและใหกายเปนบาว เน นการใหและการรั บ
อยางสมดุลและเปนธรรมชาติ
3. ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ผูปฏิบัติจะแสวงหาความสุขทางกายและใจไดงาย หรือทุกขกายและ
ทุกขใจไดยาก
4. ชวยลดความเสี่ยงของความเปนมนุษยที่สมบูรณได คือทําใหผูปฏิบัติมีสติ รอบคอบ สุขุม
เยือกเย็น ใจสงบ ลดละเลิกกิเลส (โลภ–โกรธ–หลง) ตัณหาทุกดา นได รูจักพอ
ยุติการกอบโกย คด
โกง รูจักการเห็นอกเห็นใจ รูจักการใหอภัยผูอื่นเสมอ
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5. ชวยสรางสังคมแหงสันติภาพใหเกิดขึ้นได ผูปฏิบัติจะเกิดความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ
ผู อื่น โดยเฉพาะผู ออนแอกวา ช วยลดความขั ด แย ง ความกดดั นซึ่ งกันและกัน ซึ่ งจะช วยสร างความ
สมานฉันท ความกลมเกลียว ความสามัคคีในสังคมโลกได
6. ช ว ยสร า งภู มิ คุ ม กั น ให แ ก ร ะบบสิ่ ง แวดล อ ม ทํ า ให ร ะบบนิ เ วศเข า สู ค วามสมดุ ล ตาม
ธรรมชาติ ผูป ฏิบัติต ามระบบเศรษฐกิ จแบบพอเพียง จะรูจัก เกรงใจ และเคารพธรรมชาติ จะไม ทํา ราย
ขมขืนธรรมชาติ แตเรี ยนรูธ รรมชาติมากขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหธ รรมชาติมีความหลากหลาย มีความมั่งคั่ง
อุดมสมบูรณอยางยั่งยืน
7. เปนระบบเศรษฐกิจที่ สร างผูช นะตลอดกาล ไมมีผูแพ เพราะผูปฏิบัติ จะได รับประโยชน
รวมกัน ไมมีการทํารายซึ่งกันและกัน มีแตการแบงปน การอยูรวมกันอยางสันติ
8. เปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยสรางมิตร ลดความเปน ปรปกษศัตรู ตอ กัน เพราะผูป ฏิบัติตา ง
เห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟอ เอื้ออาทรตอกัน ใหอภัย แบงปน และลดความขัดแยง ลดแรงกดดันตอกัน
9. เปนระบบเศรษฐกิจที่ ชวยลดชองวางระหวางคนจนและคนร่ํารวย สรางความเสมอภาคของ
ฐานะความเปนมนุษ ยใหเทาเทีย มกัน คนร่ํารวยมีฐานะดี จะเห็นอกเห็น ใจ และชว ยเหลือแบงปนคนจน
คนเขมแข็ง คนแข็งแรงจะชว ยเหลือคนออนแอและอยูร วมกันกันอยางสันติสุ ข อาจไมมี คนจน (ทางใจ)
โดยจะลดความเปนหนี้ทางใจลง
10. เปนระบบเศรษฐกิจ ที่ชว ยสรา งความมั่นคง ความสงบสุขใหแ กโ ลกอยา งยั่ งยื น เพราะผู
ปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงทุกคน จะสรางความสุขทางกายและจิตใจ จากการให การแบงปน
การเสีย สละ เปนผูมีสติป ญญา มี เหตุผล รูจัก ควบคุม ความชั่ว รายได รูจัก ยับยั้ งความโลภ ความโกรธ
ความหลง กิเลส ตัณหาของตนเอง ไมใหเปนพิษเปนภัยตอตนเอง และ ผูอื่นได
ดังนั้น จะเห็น วา ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพี ยง จะเปนระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ เปน
ระบบเศรษฐกิจสายกลาง ไมตรึง ไมหยอนยานเกินไป ไมกดดัน ไมฝาฝนธรรมชาติ เปนระบบเศรษฐกิจ
ที่ไ มเ อาเปรีย บ ข มขืนธรรมชาติ เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมไดทํารายใครทั้งตนเองและผูอื่น ผู ปฏิบัติตาม
ระบบเศรษฐกิจนี้ จะกลายรางเปนนักบุญที่ยิ่งใหญ ดังเชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว และพระบรม
วงศานุวงศของในหลวงของเรา เปนตน ซึ่งไมเปนพิษเปนภัยตอ ใคร ๆ แลว ยังเปนผูสรางประโยชน ให
ความเอื้ อเฟอ เกื้อ กู ล ชว ยเหลือ ทุกชีวิต ไม มีข อจํ ากัด เรื่อ งเชื้อชาติ ฐานะ ศาสนา ภาษา สภาพภู มิ
ประเทศ หรือสภาพภูมิอากาศ และกาลเวลาทิวาราตรีอีกดวย

แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต
๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกัน ในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง
๔. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมี
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ดังนั้น จะเห็นวา ระบบเศรษฐกิ จแบบพอเพียง จะเป นระบบเศรษฐกิจ แบบธรรมชาติ เปนระบบ
เศรษฐกิจสายกลาง ไมตรึง ไมห ยอนยานเกิน ไป ไมกดดัน ไมฝา ฝนธรรมชาติ เปนระบบเศรษฐกิจที่ไ ม
เอาเปรีย บ ขมขืนธรรมชาติ เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมไดทํารายใครทั้งตนเองและผูอื่น ผูปฏิบัติตามระบบ
เศรษฐกิจนี้ จะกลายรางเปนนักบุญที่ยิ่งใหญ ดังเชน พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุ
วงศข องในหลวงของเรา เปนตน ซึ่ง ไมเปนพิษเป นภัยตอ ใคร ๆ แลว ยังเปนผู สรางประโยชน ใหความ
เอื้อเฟอ เกื้ อกูล ช วยเหลือทุกชีวิต ไมมีขอจํากัด เรื่อ งเชื้อชาติ ฐานะ ศาสนา ภาษา สภาพภูมิป ระเทศ
หรือสภาพภูมิอากาศ และกาลเวลาทิวาราตรีอีกดวย
ผู ป ฏิบั ติต ามระบบเศรษฐกิจ แบบพอเพี ย ง จะช ว ยสร างลัก ษณะมนุ ษ ยที่ สมบู ร ณ คื อ
มนุษย ที่มีลักษณะดังนี้
1. รูจักตนเอง คนหาคานิยมที่เหมาะสม ความสามารถพิเศษ สรางเสริมคุณคา ของตน
2. สรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางจริงใจ เปดเผย เห็นคุณคาผูอื่น
3. มีความกลาที่จะทําความดี
4. มีความพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จอยางสุจริต
5. เปดรับประสบการณใหม ๆ อยางเต็มใจ
6. มีชีวิตอยางอิสระ สามารถรับเหตุการณในชีวิตทุกสถานการณได
7. มีความคิดสรางสรรค มีพัฒนาการชีวิต ประสบความสําเร็จสูงขึ้นตามวัย
8. รูหลักการมีเหตุ – ผล
9. ควบคุมตนเองใหพัฒนาดีขึ้น และสรางความสุขได โดยไมมีผูอื่นเดือดรอน
10. รูจักกาลเทศะ
11. รูจักสังคม มีทักษะทางสังคม อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
12. รูจักประมาณตน ใชชีวิตอยางพอเพียง พอดี
13. ใจเปนสุข อารมณแจมใส มองโลกในแงดี ไมหวาดระแวง ไมจับผิดผูอื่น รูจักใหอภัย ไม
ผูกใจพยาบาท มีความเอื้ออาทร อยากชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
14. มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนมิตรทุคน มีอารมณขันทุกโอกาส มีอารมณสุนทรีย เรียนรูความ
ซาบซึ้งในความงาม ความจริงตามธรรมชาติ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
15. รูจักปลอยวาง ไมยึ ดติด ยอมรับโลกธรรม 8 (ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และทางเสื่อมทั้ง
4) รูวิธีขจัดทุกข อาทิ ความเครียด กลัว โกรธ โลภ ความทอแท ความหลงผิด ความ วุนวาย รูจักสราง
พลังใจใหเขมแข็ง หึกเหิม มีพลังทําความดีอยางตอเนื่อง
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หากสมาชิก ในครอบครัวรวมปฏิบัติ ตามแนวทางเศรษฐกิจ แบบพอเพีย งนี้ จะชว ยสราง
สังคมครอบครัวที่มีความสุข สงบ มั่งคั่งอยางยั่งยืน จะชวยทําใหครอบครัวมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ทุกคนรักใคร หวงใย สามัคคี ผูกพันตอกัน
2. ยอมรับ เคารพในบทบาทหนาที่ซึ่งกันและกัน
3. ศรัทธา ภูมิใจ ซื่อสัตย จงรักภักดีตอกัน ใหเกียรติกัน
4. อดทน อดกลั้น หนักแนน ตอปญหารวมกัน
5. ใชหลักประชาธิปไตย ประนีประนอม รวมมือ รวมใจแกปญหา
6. จัดสรรรายได – รายจาย อยางมีประโยชนคุมคา ไมมีหนี้สิน
7. ใชหลักธรรม สรางความสงบทางใจ ยึดมั่นในกรรมดี ลด – ละ – เลิกกรรมชั่ว
หากสมาชิกของสั งคม (ของประเทศหรื อของโลก) ปฏิบัติตามแนวทางระบบเศรษฐกิ จแบบ
พอเพียงแลว จะทําใหสังคมเปนสังคมแหงสติปญญา เปนสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน เปนสังคมที่เห็นอก
เห็นใจ เอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ดี เปนบอเกิดแหง อารยธรรม เปนสังคมแหง
สันติสุข เปนสังคมที่มีพลังแหงความดีงาม จะชวยสรางสังคมใหมีลักษณะพิเศษอยางธรรมชาติ ดังตอไปนี้
1. เปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยอยางเกื้อกูลกัน เอื้ออาทร หวงใยกัน
2. เสียสละ รูจักการให มีน้ําใจ สรางสุขจากการให - การแบงปน
3. ยึดคุณงามความดี ยกยองคนดี มากกวาความร่ํารวยทางวัตถุ
4. มีความสามัคคี มีพลัง ไมแตกแยก ไมขัดแยง
5. มีความเสมอภาค เทาเทียม ไมมีอภิสิทธิ์ชน
6. มีระเบียบวินัย ทุกคนจะเคารพกติกา กฎหมาย
7. ยึดประชาธิปไตย เคารพสิทธิกันและกัน
8. มีความพอดี พอเพียง ตามกําลังฐานะ และพึ่งตนเองได
ดังนั้น เพื่อเปนการสนองแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” และนอมนําแนวพระราชดําริ
ไปปฏิบั ติอยางเปนรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงไดกํ าหนดยุทธศาสตร “เศรษฐกิจแบบพอเพีย ง” ขึ้น
ประกอบดวยหลักการสําคัญ 7 ประการคือ (อางถึงใน วรนุช อุษณกร 2544 : 46-47)
1. ควรยึ ด ครอบครั ว และชุ มชนในชนบทเป น หลัก ด ว ยการสร า งความสามั ค คี ร ว มมื อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2. ยึดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการสรางพลังและความเขมแข็งใหแกชุมชน
3. สร างเครือข ายของกลุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และการสะสมความรวมมือชว ยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อลดการพึ่งพาและปองกันมิใหผลประโยชนออกไปสูนอกระบบใหมากที่สุด
4. สงเสริมการตลาด การพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขยายผลการ
พึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง
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5. สงเสริมให มีเวทีป ระชาชนทุกระดับ เพื่ อผนึ กกําลั งของทุกฝายใหเขา มาแกปญหาของ
ชุมชนในลักษณะคิดเอง ทําเอง
6. สงเสริมใหพึ่งตนเองได โดยยึดหลักการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
7. สงเสริมใหยึดทองถิ่นเปนฐานชุมชน
จากยุทธศาสตร 7 ประการขางตน สามารถนําไปกําหนดเปนแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ในอัน
ที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 13 ประการ ประกอบดวย
1. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฏีใหม
2. การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โดยใหประชาชนมีสวนรวม
3. การจัดกิจกรรมกลุมออมทรัพย และการจัดทุนหมุนเวียนในชุมชน
4. การพัฒนากลุ มอาชีพ เชน พื ชสมุน ไพร แพทยแผนไทย สงเสริมการท องเที่ ย วในเชิ ง
อนุรักษ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพัฒนาแหลงชุมชนโบราณ
5. การทําผังเครือขายองคการชุมชน
6. การจัดลานคุมชุมชน หรือตลาดนัดชุมชน
7. การสรางเครือขายรานคาชุมชน
8. การจัดเวทีประชาคมอําเภอ
9. การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการเกษตร
10. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานของภาครัฐ
11. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาตามแนวทางแผนดินธรรม แผนดินทอง
12. สนับสนุนการขยายบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
13. สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจแบบพอเพียงอื่น ๆ ที่กลุมหรือชุมชนตองการ
การดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว ไดรับพระบรมราชานุญาตใหใชชื่อวา “โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งการดําเนินงานเทาที่ผานมา ปรากฏวาไดรับผลที่นาพึง
พอใจ ชวยใหสังคมไทยเขมแข็ง พึ่งตนเองได

……………………………………………………………
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