
 
 
 

 
 

 

 
จากวกิฤตการณ ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สงผลใหมีการ

อันเชิญพระราชดํารัสปรัชญาหลักเศรษฐกจิพอเพียง  นํามาเปนหลักการ 
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  และ  ฉบับที่ 10 ซ่ึง
เปนหลักในการดําเนินชวีิตทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระราชทาน 
แกประชาชนชาวไทย ใหนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชวีิต  เพื่อเสริมสรางครอบครัว  ชุมชน  ใหพึ่งตนเอง  เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมใน ยุคโลกาภิวัตน   

ทั้งนี้ ผูที่จะนาํปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏิบัติจําเปนตองมีการศึกษา เพิ่มพนูความรู วิชาการ  
ตลอดจน ทักษะการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนั  ใหอยูไดกบัสภาพการณปจจุบนั
อยางถูกตอง เหมาะสม   และเปนแนวทางในการแกปญหาดานตางๆ ในสังคม  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  ดาน
สังคม และดานวัฒนธรรม ดังนั้นปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงมุงเนนใหคนทุกๆ คนเกิดความรวมมือกันใน
สังคม  ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
แนวทางการวิเคราะหไดนําองคประกอบสําคัญ 5 สวน มาวิเคราะหรวมกัน ไดแก 

1. ปญหาสังคมในสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
2. กระแสพระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพยีงและการสรางชุมชนเขมแข็ง 
3. พัฒนาการการแกไขปญหาชมุชน สังคม ดวยเศรษฐกจิพอเพียง ในโครงการพระราชดําริ 
4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ 
5. รูปธรรมของชุมชนเขมแข็ง ที่ใชหลักการพึ่งตนเอง  

ผลการวิเคราะห 
  สังคมไทย ตองปรับกระบวนทัศนใหม ปรับวิสัยทศันเปน 
“สังคมมีความสุขอยางยั่งยนืใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ใหนําสูการปฏิบัติไดใน
ทุกสวน”  เปลี่ยนการวัดความสําเร็จ เปนเรือ่งความสุขของประชาชน เปดโอกาส
ใหทุกสวนเรียนรู วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร ของประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปพรอมๆ กัน ตั้งแตปจเจกบุคคล องคกรชุมชน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด สถาบันตางๆ ภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม 

ดังนั้น หลักเศรษฐกจิพอเพียงจึงเปนปรัชญาการดํารงชีวิต
เปรียบเสมือน การสรางบาน หากบานไมปกเสาเข็มใหแนนหนาคงทนมักพงัลง
งายๆ ซ่ึงคนทั่วไปมักมองไมเห็นถึงความสําคัญของการสรางฐานรากนี้ โดยการดําเนินชีวิตตองการทําอะไรดวย
เหตุผล 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
กับการแกปญหาสังคม 

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

   เรื่อง: กองบรรณาธิการ * 



1.   การทําพอประมาณ         2.  การมีเหตผุล 
3. ทําอะไรตองมภีูมิคุมกัน คือ ทําแบบมีหลักการ  ทําตามขั้นตอนอยางถกูตอง 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. การศึกษาครั้งนี้ เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริกับการแกปญหาในสงัคม ใหประชาชนทุกคนสามารถ นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
2. แนวทางการสรางชุมชนและสงัคมใหเขมแข็ง
รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติ
ตางๆ ตลอดจนสามารถปรับตัว พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน  และแกไข
ปญหาสังคมตางๆ ได 
3. เปนการสรางเสริมพลังทุกภาคสวนให
สามารถพัฒนาไปไดหลากหลายรูปแบบ ภายใตกระแส
โลกาภิวัตน 

ขอบเขตของการศึกษาจะศึกษาถึง 
1. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการแกปญหาในสังคม” 
2. การพัฒนาที่ยงัยืนดวยกระบวนการสรางชมุชนเขมแข็ง 
3. การวิเคราะห (Analyze) และสังเคราะห (Synthesize) องคความรูขอที่ 1 และ 2 มาเปนแนวทาง
การใชเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่การแกไขปญหาสังคม 
 

 
 
 
กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูภายใตกรอบแนวคดิ 
 “3 หวง 2 เงื่อนไข”  กลาวคอื 3 หวง ประกอบไปดวย ความ

พอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  และการมีภมูิคุมกันที่ดีในตัว โดย 
ที่ ทั้งหมดนัน้อยูภายใตเงื่อนไข 2 เงื่อน คือ การมีความรู และคุณธรรม  

ดําเนินกิจกรรมดานตางๆ อยางสมดุล และใหยั่งยืน 

การทบทวนความรูเกี่ยวกับ

ปญหาสังคมทฤษฎีแนวทาง

พัฒนาและแกไขปญหา 

การทบทวน 

ความรูหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รูปธรรมการแกไขปญหา 

โดยใชพ้ืนฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

กลไกชุมชนเขมแข็ง 

บทวิเคราะหแนวทางการ

ใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือแกไข

ปญหาสังคม 

 
มีเหตุผล 

   มีภูมิคุมกันท่ี 
ท่ีดี 

พอ 
ประมาณ 

ความสมดุลและยั่งยืน 

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ



  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไ่มนอยเกินไปและไมมากเกนิไป  โดยไมเบียดเบยีน
ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบรโิภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
จากพระราชดาํรัสดานความประหยัด ประมาณ  รูวาสิ่งใดควรจายออกไป   
และสิ่งใดควรรักษาไว  โดยใชการประมาณ ทั้งประมาณตน และ
ประมาณสถานการณ   
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ
ความ     พอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย พิจารณาจากเหตุปจจยัที่เกีย่วของตลอดจน คํานึงถึงผลที่
คาดวาจะเกดิขึน้ จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  รูจักประมาณตน และประมาณสถานการณ  ประการสําคัญ
คือตองพิจารณาอยางมีเหตมุีผล  โดยใชความเปนกลาง เท่ียงตรง ปราศจากอคต ิ  พิจารณาเหตุผลไดรอบดาน  
และมีการตัดสนิใจอยางรอบคอบที่สุด   
  การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว จึงหมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่คาดวา จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล สามารถ
ประมาณไดอยางเหมาะสมเพราะ ไมประมาทมีการเตรียมพรอม  ตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ อยูเสมอ เชนเดียวกับการ มีภมูิคุมกันที่ดี อยางเชน 
ความมีสติรู และความสงบภายในใจอยูเสมอ   

พระเจาอยูหวัพระราชดํารัสถึงความสามัคคี ใหยึดเหนี่ยวไวในยาม
สังคมมีความเปลี่ยนแปลง ความสามัคคีก็คือภูมิคุมกันหนึง่ ที่จะชวยใหรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  นอกจากนี้การตัดสินใจ และการดําเนินกจิกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพยีงนัน้ ตองมี
เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ อาศัยความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน เงื่อนไข
ความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้น มาพิจารณาใหเชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขัน้ปฏิบัติ  การ
เรียนรู อยางรอบดานคือ การเรียนรูตั้งแต รู เขาใจ และประยกุต หรือ
บูรณาการใช   รู คือ รูในหลกัวิชาตามที่ไดศึกษามาเปนอยางดี  จากนั้นจึง
นํามาพิจารณาใหเกิดการเขาใจกลายเปนความรูของตนเอง  และนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเขากับสถานการณ 

  เงื่อนไขคณุธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม 
มีความ  ซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสตปิญญา ในการ
ดําเนินชวีิต และคุณธรรมตางๆ ที่ชวยกํากับการดําเนินชีวิตใหอยูในครรลอง
ที่เหมาะสม ไมวาจะเปน ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ความ     รับผิดชอบ  ความ
เสียสละ ฯลฯ 



  กอนที่จะทําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในการแกปญหาชุมชน และสังคม ใครขอ
กลาวถึง สถานการณปญหาสังคมในปจจบุันกอนที่จะนาํเสนอแนวทางการแกไขตอไป 

  
สถานการณปญหาสังคม  ในที่นี้จะแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ปญหาเชิงโครงสราง 
2. ปญหาที่ส่ังสม 
3. ปญหาที่มาจากผลกระทบโลกาภิวัตน 
 

1. ปญหาเชิงโครงสราง 
โครงสรางประชากรไทยผูสูงอายุ จะมีมากขึ้น  เด็กจะนอยลง  คนวัยทํางานจะเริ่มลด

นอยลง   ตั้งแต พ.ศ. 2552  สังคมไทย จะเริ่มเขาสังคม
ผูสูงอายุเต็มรูป อันหมายถึง สังคมมีภาระพึ่งพิงสูงขึ้น  ดังนั้น
สังคมจะมีผูสูงอายุจํานวนมากขึ้น     

สภาพความเปนเมือง  ขยายตัวคอนขางสูง  โดยเพิ่ม
จากรอยละ 33 เปน รอยละ 40  ในป พ.ศ. 2533   ความเปน
เมือง   มีผลกระทบทางสั งคมเชิ งลบหลายด าน  เชน 
ความสัมพันธ ในครอบครัว  สมาชิกในครอบครัวทั้งพอและ
แมทํางานนอกบาน  ลูกถูกเลี้ยงดวย TV   คอมพิวเตอร  เด็ก
อยูกับเพื่อนมากกวา   

 
2. ปญหาที่สั่งสม 

ดานการศึกษา  เด็กไทยมีคุณภาพคอนขางต่ํา  จํานวนป
การศึกษา  โดยเฉลี่ยของคนไทย  ยังไมถึง 9 ป  ทั้งที่เมื่อส้ินสุด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9  กําหนดไว 9.5 ป   
นอกจากนั้นยังพบเด็กเรรอน  เด็กไรสัญชาติ   เด็กถูกทอดทิ้ง
จํานวนมาก ไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษา   

ดานสุขภาพ  แมวาจะมีหลักประกันสุขภาพ  แตคุณภาพ 
การจัดบริการ  ยังตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป  ที่สําคัญทํา
อยางไรใหคนมีสุขภาพดี  โดยไมตองพึ่งพาโรงพยาบาลมากนัก 
ควรเนนให มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

ปญหายาเสพติด  ปจจุบันลดนอยลงระดับหนึ่ง  แตมีการเปล่ียนรูปแบบ การเสพและการ
เปลี่ยนแปลงตัวยาชนิดอื่นๆ    



 
3. ปญหาที่มาจากผลกระทบโลกาภิวัตน 
สังคมไทยเปนสังคมเปดกวาง  ยอมรับสิ่งตางๆ เร็วและมาก  โดยขาดภมูิคุมกันที่เพยีงพอ  รับโดยไมรูเทา

ทัน   
 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  เปนแนวทาง 

แตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ไดนํากรอบเศรษฐกิจพอเพียงมาแปลงสูการปฏิบัติ โดยยังคงให คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคี การพัฒนา  เพราะฉะนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  จึง
มิใชมองเพียงบทบาทภาครัฐเทานั้น  แตมองถึงภาคี การพัฒนาตางๆ   ซ่ึงไดรวมกันสรุปวิสัยทัศนของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 วา  “สังคมมีความสุขอยางยั่งยืน  ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําสูการปฏิบัติ” 
และกําหนดเปนยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาคนและสังคม สูสังคมภูมิปญญาและการเรียนรูประกอบดวย   5   แนวทางหลัก 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาเดก็ตามวัย ดานทกัษะชวีิต และความรูพื้นฐาน  ตองใหความรู 

ผูปกครอง  ตลอดจนสงเสริมใหสามารถอยูรวมกับผูสูงอายุได  สรางการเรียนรู
ดานศีลธรรม จริยธรรม ดวยการบมเพาะระดับครอบครัว   เมื่อเดก็และเยาวชนเขา
สูระบบโรงเรียน  ตองไดรับการพัฒนาดานสติปญญา  อารมณ  สังคม และ
ศีลธรรม   

แนวทางที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทํางาน  เพื่อรองรับการแขงขัน 
ของประเทศ  เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุล  เสริมทักษะการ
วิเคราะหการทํางานเปนทีม   

แนวทางที่ 3 การเรงสรางกําลังคนที่เปนเลิศ  เพื่อสรางนวัตกรรม  องคความรู ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสริมขีดความสามารถในการแขงขันดาน
ฐานความรูของประชากร   

แนวทางที่ 4 การจัดการเรียนรูที่ตอเนื่องและหลากหลาย  จําเปนตองมีการจัดการความรู 
ในระดับชุมชน  ภูมิภาค และประเทศ  ครอบคลุมหลายมิติ  ทั้งภาคเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

แนวทางที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงในชีวิต ที่ครอบคลุมสุขภาพ การคุมครองทางสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและการจัดสวัสดิการดวยกระบวนการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การเสริมความเขมแข็งของชุมชน   จะประกอบดวยแนวทาง    4 แนวทาง 
แนวทางที่ 1 การจัดการความรู และระบบการเรียนรู ของชุมชน  อยางครอบวงจร โดยเนน

ใหชุมชนมีโอกาสอยางกวางขวาง 



แนวทางที่ 2 การสรางความมั่นคงของมนุษย  ซ่ึงจะบูรณาการกระบวนการผลิตบน
ศักยภาพ  และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล  เนนการผลิตเพื่อการ
บริโภคอยางพอเพียง   

แนวทางที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน  ในการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางเกื้อกูลกัน   

แนวทางที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคล่ือน ดุลยภาพการพัฒนาชุมชน โดยใชแผนแมบท
ชุมชน  เปนกลไกที่สําคัญ  และพัฒนาสื่อเพื่อการพัฒนาใหมากขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และสามารถแขงขันในชวงทศวรรษ
แหง  เอเชีย 
 ยุทธศาสตรนี้มุงพัฒนาดานการเงิน  การคลัง  และประสิทธิภาพการบริหารการเงิน  
การคลัง  ตลาดทุน  สถาบันการเงิน  การจัดเก็บรายไดและการกระจายอํานาจการคลังสูทองถ่ิน   
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาบนพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  เปนจุดแข็งของประเทศไทย   มีความไดเปรียบมากกวา   
หลายประเทศ   จึงกําหนดเปนยุทธศาสตรขึ้นพรอมกับการฟนฟูสภาพ ดิน  น้ํา  ปา  พื้นที่
ชายฝงทะเล  และตองเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 

กลไกตางๆ ของรัฐ  ตองมีการปรับโครงสราง ใหมีการกระจาย การจัดสรรทรัพยากรสู  
ภูมิภาค  ทองถ่ิน  และชุมชน  ดวยระบบการบริหารยุทธศาสตรแบบบูรณาการ   

สังคมไทยท่ีพงึปรารถนา 
สังคม คือ การอยูรวมกัน  การอยูรวมกันดวยดีเปนสิ่งสาํคัญที่สุด  ฉะนั้นคนไทยตองรวมคิด 

รวมสรางสังคม 
ที่พึงปรารถนา 
สงัคมไทยท่ีพงึปรารถนา คอื สังคมที่ดงีามและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

สังคมที่ดีงามและอยูเยน็เปนสุขรวมกัน หมายถึง สังคมแหงความพอเพียงและสันติ  มีเศรษฐกจิ
พอเพียง  
ไมทอดทิ้งกัน มีความเปนธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความเขมแข็งทางสังคม และสามารถรักษาความ
สมดุลในตัวเอง  

 
 
 
 



หลัก 8 ประการ แหงสังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกัน 
  สังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกนั มีหลัก 8 ประการ ตามภาพขางลาง ดังตอไปนี ้
 
 

 
1.  เปนสังคมท่ีไมทอดท้ิงกนั   2.  มีเศรษฐกิจพอเพียง   3.  มีการใชทรัพยากรอยางเปนธรรมและยั่งยนื     
4.  มีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของทุกคนอยางเทาเทียมกัน   5.  มีความเปนธรรมทางสงัคม    
6.  มีสันติภาพ    7.  มีการพัฒนาจิตใจใหสงูขึ้น  8.  ความเขมแข็งของชมุชนทองถิ่นและประชาสังคม 
  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชญาชีวิต “ชีวิตตองรูจักพอ”  โดยธรรมชาติมนุษย มปีญญามาก   
มีความตองการไมมีที่ส้ินสุด  ดังนั้น การควบคุมความคดิใหรูจกัพอ จงึเปนเรื่องสําคัญ 
ผูท่ีตองการปฏิบัตตินอยางเศรษฐกิจพอเพียง 

• ตองคิดใหตรงกัน คือ ตองรูจักพอ  เห็นความทกุขของการไมรูจักพอ  ผูรูจักพอยอมมี
ความสุขมากกวา 
ผูไมรูจักพอ  ผูไมรูจักพอจะตื่นเตนในการหาทรัพยและใชจายทรัพย  จนครอบครัวไมอบอุน  
แตกแยก  พักผอน 
ไมพอ   จิตกังวล  นอนไมหลับ   

• คนคิด รูจักพอ  ชีวิตสงบสุข  ครอบครัวอบอุน  กินอรอย  หลับสนิท  ไมทุรนทุรายกับการ
แสวงหาทรัพย 
อยางไมรูจักพอ 
 
 

                              5.  ความเปนธรรมทางสังคม 

4.  เคารพศักดิ์ศรีและ 

คุณคาแหงความเปนคน                          6.  สันติภาพ 

3.  ใชทรัพยากรอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

สังคมอยูเย็น 

เปนสขรวมกัน    7.  พัฒนา

จิตใจใหสูงขึ้น 

 

2.  เศรษฐกิจพอเพียง  1.  ไมทอดทิ้งกัน  8.  ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 

            และประชาสังคม 



ลักษณะของการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
1.)  ตองพึ่งตัวเองใหมากที่สุด     2.)   ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดผลคุมคาที่สุด 

                      3.)   ไมผลิตหรือบริโภคเกินกําลัง  แสวงหาความพอเหมาะพอดีที่ไดสมดุล 
4.)  ตางมีสวนรวม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ขอดีของการดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีความเครียดนอยกวาการดาํเนินชวีิตแบบเศรษฐกิจการตลาด เพราะมีภาวะ หนีสิ้นนอย ไมตอง

ทํางานเกินกําลัง   
2. ไมเกิดปญหาเดือดรอนจากปจจัยภายนอก  ราคาปุยแพงขึ้น ก็ไมเดือดรอน   
3. เปนอิสระจากอิทธิพลตางประเทศ มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเศรษฐกิจการตลาด   
4. ไมมีปญหาการตกงาน  
5. ปจเจกบุคคลและสังคม  สงบรมเย็น  แตละคนไมเอาเปรยีบกัน   
6. ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลายอยางรวดเร็ว  เพราะไมเรงการผลิต  
แตที่สําคัญขอเสียของเศรษฐกิจพอเพยีง คอื การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติจากเศรษฐกจิการคา  ซ่ึงทําใหการ

เติบโตทางวัตถุของแตละคน  ครอบครัว  และประเทศชาติชา  และทําใหตองหลุดจากกระแสการแขงขันของ
โลก 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาตองสงเสริมความสัมพันธแบบปฐมภูมิในครอบครัวและ
ชุมชน 

2. รัฐจะตองพัฒนากลไกเกี่ยวกับการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง 
3. รัฐจะตองพัฒนาสถาบัน พฒันาผูนําชุมชนตัวแบบกลุมชมุชนตางๆ ที่ดําเนินการดานเศรษฐกจิ

พอเพียง ที่สําเร็จแลว เพื่อนําสูการขยายผล 
4. รัฐจะตองสงเสริมใหมีการจดัทําแผนชุมชน โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการของแผน 
5. รัฐจะตองสงเสริมการพัฒนาความสมดุลระหวางวัตถุกับจิตใจ 
6. รัฐจะตองสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนเกิดการเรยีนรูหรือใหชุมชนเรียนรู ดานการดําเนินชวีิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. รัฐจะตองมีการสงเสริมศึกษาตัวช้ีวดัการพฒันาที่หลากหลาย 
8. รัฐควรสนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่เปนรูปแบบการทํางานแบบพหุภาคี ซ่ึงเอาคนและ

ชุมชนเปนศูนยกลาง 
9. ตองมียุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส มุงแกปญหาอยางครบ     
10. รณรงค สงเสริม การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา

อยางกวางขวาง 
 



ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบตั ิ
1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการรื้อฟน ฟนฟู และเพิ่มศกัยภาพของครอบครัว ชุมชน ใหมี

ความเขมแข็งสูการพัฒนา การอยูดีมีสุข 
2. ตองรวมกําหนดแนวทางการปฏิบัติการสงเสริม การใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีงในหลาย

ระดับ  ตั้งแต ปจเจกบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน  องคกรประชาชน  ภาคธุรกิจ  
ประเทศชาต ิ

3. ตองรวมมือหลายฝาย เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหมากขึ้น 
4. ควรมีการเพิ่มเติมศึกษา วิจยั ทุนทางสังคม  ทุนมนุษย  ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  และควรศึกษา

แนวทางการพฒันามนุษย การแกไขปญหาสังคมตางๆ อยางเปนรูปธรรมชัดเจน   
  
อยางไรก็ตามหากทุกคนเริ่มตนที่ตนเองนอมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับตนเองใน

การดํารงชีวิตแลว ขยายผลสูคนใกลชิด ครอบครัว  เพื่อนบาน  แลวสูชุมชน ในที่สุดสังคมนั้นๆ รวมมือกันยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป สังคมนั้นๆ ก็จะอยูรวมกันอยางรมเย็น มีความเขมแข็ง ปราศจากปญหา
สังคม  มีเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสุขอยางที่ไมตองเบียดเบียนใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา…สํานักพัฒนาสังคม คุณกฤติกา เพี้ยนศรี 


