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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

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหคนไทยไดศึกษา เรียนรูใหเขาใจ เพื่อใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตอยางพอดี 

พอประมาณ สมดุล ไมสุดโตง และสรางภูมิคุมกันภัยที่อาจเกิด 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

สอนใหทําทุกสิ่งที่สามารถปนตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางไมลืมหูลืมตา ตรงกันขาม

เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน คือการสอนใหทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองคกรอยูในโลกปจจุบันอยางมี

สติ มีปญญา รูเทาทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน รับผิดชอบ ทําทุกภารกิจอยางพอดี พอประมาณ 

สมเหตุสมผล ไมโลภเกินพอดี กลาเผชิญกับโลกปจจุบันอยางใชปญญา เพื่อเปนภูมิคุมกันใหตัวเอง ให

ครอบครัวใหองคกร และใหสังคมเพื่อไมตกเปนเหยื่อของกระแสทุนโลก ไมวาจะมาดวยรูปแบบใด

เศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทานจึงเปนหลักที่ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองคกร ทุกสถาบัน ทุกชุมชน ทั้ง

สังคมสามารถนอมนํามาปฏิบัติได ดวยการรูจักทวนกระแสกิเลส อันเปนตนธารแหงความโลภที่ไมมีสิ้นสุด

ที่ผานมา พระองคมิไดทรงสอนเทานั้น แตพระองคทรงปฏิบัติใหคนไทยดูเปนตัวอยางมา โดยตลอด

กวาสองทศวรรษที่ผานมา  กระแสหลักของระบบเศรษฐกิจโลก  ยึดมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยม หรือ  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม(Capitalism Economy)  ประเทศไทยก็ไดนําระบบเศรษฐกิจ
แบบนี้เขามาเปนหลัก  เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ  หรือประเทศไทยก็ตกอยูในวังวนแหงระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเชนกัน  ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเหมาะกับประเทศที่พัฒนาแลว  เหมาะกับ
ประเทศที่มีความพรอมในการแขงขันสูงเทานั้น  ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับสังคมไทยเลย  เพราะประเทศไทย
ยังไมเขมแข็งพอ  และไมพรอมที่จะรวมในสนามของการแขงขันอยางเสรี  (คอนขางไรกติกา)  ดังนั้น  หาก
ประเทศไทยไรสติ  ขาดปญญา  หลงทาง  นําระบบเศรษฐกิจนี้มาใชยอมสงผลกระทบ  สรางความเสียหาย
มากกวาผลดีที่จะไดรับ  จากการวิเคราะหศึกษาของขาพเจาในการศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  มา
ประมาณ  10  ปที่ผานมา  พบวา...ลักษณะอัตลักษณและผลกระทบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
(Capitalism Economy)  พอสรุปได  ดังนี้

1. เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมมีจุดสิ้นสุดของการแขงขัน  โดยการแขงขันไมมีวันจบสิ้น  ตองมี
ความเครียด  ความกังวล  กดดันตลอดเวลา

2. ผูมีทุน  (การเงิน  ทรัพยากร  ภูมิปญญา  เทคโนโลยี  บุคลากร)  ยอมไดเปรียบและมุงทําลาย
เอาชนะผูออนแอ  หรือผูมีทุนนอยกวา

3. เปนระบบเศรษฐกิจที่กอใหเกิดความเปนศัตรูมากกวาการสรางมิตรภาพ   เพราะขาด
ความเห็นอกเห็นใจ  ไมเอื้ออาทรตอกัน  เพราะเห็นแกได  เห็นแกตัวเปนสําคัญ  มุงแสวงหาผลกําไรสูงสุด
เปนหลัก

4. ทํ า ล า ย ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ร ะบ บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม   ร ะ บ บ นิ เว ศ ถู ก ทํ า ล า ย   เ กิ ด วิ ก ฤ ต           
สิ่งแวดลอม  สมดุลธรรมชาติเสียหาย  ขาดความตระหนัก  ไมเรียนรูคุณคาที่แทจริงของธรรมชาติ  มีความ
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พยายามขมขืน  ทําลายธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม (อาทิ ดิน น้ํา อากาศ ปาไม      รวมทั้ง
มนุษยดวย)  เพราะมุงกอบโกยผลตอบแทนใหเกิดผลกําไรสูงสุดเปนหลัก

5. กอใหเกิดภาวะวุนวาย - ไรความสงบรมเย็น  เกิดสภาพสังคมแบบตัวใครตัวมัน  ขาด
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  แตละคนมุงแสวงหาความสุขจากการเอาการกอบโกยมากกวาการให  
การเสียสละ  หรือการแบงปน  เปนระบบที่ทําลายสันติภาพโลก  ชีวิตตองเรงรีบ         เรารอน    ดิ้นรน  ใน
การแขงขัน  ตอสูกันตลอดเวลา  เกิดความขัดแยง  กอความกดดันใหกันและกัน  เกิดความแตกแยก  มีชีวิต
อยูอยางไรทิศทาง  จะสรางความสมานฉันทไดลําบาก

6. มุงกระตุนใหคนนิยมบริโภคมาก ๆ โดยอางวาเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจ    โดยรวม  
มุงแสวงหาสินเชื่อ  เพื่อใหคนมีกําลังใชจายไดมาก ๆ หรือมีเงินทุนทําธุรกิจที่มีความ  เสี่ยงสูง  (โดยเชื่อวา
นาจะสรางผลกําไร  ผลตอบแทนไดมาก)  จึงเปนเหตุใหเกิดหนี้สิน  เปนการ   สรางภาพ  “ลวงตา”  วามี
เศรษฐกิจดี  แตเปนเศรษฐกิจที่ดีแบบหลอกหลอนตัวเองมากกวา

7. มุงเนนวัตถุนิยมมากกวาจิตใจ – จิตวิญญาณของความเปนมนุษย  (สุดประเสริฐ)  จึงทําลาย
ความเปนมนุษย  ทําใหคนเห็นแกตัว  เสียสติ  ไรปญญา  จิตใจเรารอน  มีความอยากเสมอ  (คลายเปรต)  
สรางความสุขไดยาก  แตเกิดความทุกขไดงาย  ทําใหความสามารถพึ่งตนเองลดลง  และเปนภาระตอสังคม
เพิ่มขึ้น

8. เปนระบบเศรษฐกิจที่ทํารายคนจน  คนจนจะเปนเหยื่อของคนรวย  คนออนแอจะถูกเอา
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  ห า ก ป ร ะ เท ศ ใ ด ไ มพ ร อ ม ที่ จ ะ แ ข ง ขัน ต ล อ ด เว ล า   ไ ม มี กํ า ลั ง   ( พ ลั ง )   ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนเทคโนโลยี  เงินทุน  และทรัพยากรมนุษยเพียงพอ  ยอมเสียเปรียบและตองไดรับ
ความพายแพ  และเสียหายอยางแนนอน  ดังเชนประเทศไทยในกลางป  พ.ศ.  2540  ที่เผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง  ระบบการเงินขาดสภาพคลอง  การขาดเงินทุนสํารอง  มีคนตกงานจํานวนมาก  
การประกอบธุรกิจตองประสบกับสภาวะขาดทุน  ตองปดกิจการ  มีการตัดลดเงินเดือน  คาตอบแทนลดลง
ทั้งภาครัฐและเอกชน  เกิดปญหาสังคมและการเมืองวุนวายนานัปการ      ทําใหตองตกเปนทาสของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF)  อยูหลายป  แตดวยพระปรีชา พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีสติมั่นคง  ซึ่งทรงไม
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หวั่นไหวไปตามกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมแตอยางใด  ทรงใหสติคนไทย  ในวันที่  4  ธันวาคม  2540  ทรง
มีพระกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยวา  

“....การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ  สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน  และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ
พอมีพอกิน  แบบพอมีพอกิน  หมายความวา  อุมชูตัวเองได  ใหมีพอเพียงกับตัวเอง...”

จากพระราชดํารัสครั้งนั้น  ไดชวยเตือนสติรัฐบาลและชาวไทยวา  ...อยาไดหลงกับ     คําเยินยอ  
คําพูดของตางชาติที่วา  ไทยจะเปนเสือเศรษฐกิจตัวใหม...เปนประเทศที่กําลังขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวา
ประเทศอื่น ๆ  โดยมุงแตการลงทุนทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง  การเก็งกําไรมาก ๆ  จนกระทั่ง  จอรส  โซ
รอส  แอบมาโจมตีคาเงินบาท  ทําใหคาเงินบาทลดลงอยางหนัก  ไมมีเสถียรภาพเลย  จนในที่สุดตองพึ่ง  
IMF  ทําใหไมมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจ  (เสียเอกราชของชาติ)  ตกเปนทาสของ  IMF  ดูจะไมคุมกับคํายก
ยองวาจะเปนเสือเลย  (กลายเปนเสือลําบากอยางนาเวทนา)      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...ดวยวิธีการที่ประหยัด  ระมัดระวัง  ทําใหคนไมประมาท  รูประมาณตน  รอบคอบระมัดระวัง  นับวา
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ทรงมีพระราชวินิจฉัยที่แมนยําเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่ประเทศใชอยูวา  อาจไมเหมาะสม  อาจมีอันตราย
เปนพิษเปนภัยตอชาติในอนาคต  ทรงมีวิสัยทัศนที่ยาว-ไกล  ลุมลึก        ชัดเจนแมนยํามาก

 
  ปรัชญาระบบเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  32  ป  ตั้งแตตอนกอนวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน  และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคง  และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลง  ตาง ๆ 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู   และปฏิบัติตนของประชาชนใน ทุก
ระดับ  ตั้งแตระดับบุคคล  ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  
ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดพีอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน            ทั้งนี้
จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจใน  ทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย
สุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญา  และความ
รอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  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 

              ทรงมีพระราชดํารัสเสนอใหประชาชน และ  หนวยงานตาง ๆ  นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
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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แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น...” ……………………….

“...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. ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว  โดยเฉพาะเกษตรกร  เปนเศรษฐกิจ พอเพียง

แบบพื้นฐาน  เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่  1  ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา  ตองพึ่ง
น้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไม จากการแกปญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา  จะทําใหเกษตรกรสามารถ
มีขาวเพื่อการบริโภค  ยังชีพในระดับหนึ่งได  และใชที่ดินสวนอื่น ๆ  สนองความตองการพื้นฐานของ
ครอบครัว  รวมทั้งขายในสวนที่ เหลือ  เพื่อมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่น ๆ  ที่ไมสามารถผลิตเองได  
ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว



                                                   แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency  Economy) รองศาสตราจารย ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป

8
2.   ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร เปนเศรษฐกิจเพียงพอแบบกาวหนา  ซึ่ง

ครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่  2  เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกัน  ในรูปกลุมหรือสหกรณ  
หรือการที่ธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ

3.   ความพอเพียงในระดับประเทศ  เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา  ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหมขั้นที่  3  ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจ  สรางความรวมมือกับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ  
เชน  บริษัทขนาดใหญ  ธนาคาร  สถาบันวิจัย  เปนตน

การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้  จะเปนประโยชนในการสืบทอด     ภูมิปญญา
แลกเปลี่ยนความรู  เทคโนโลยี  และบทเรียนจากการพัฒนา  หรือรวมมือกันพัฒนา     ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน  องคกรและธุรกิจตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง  กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่ เชื่อมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียน  แบงปน  และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทาง    สายกลาง  
และความไมประมาท  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว  
ตลอดจนใชความรู   ความรอบคอบ  และคุณธรรม  ประกอบการวางแผน    การตัดสินใจ และการกระทํา

คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ   ไดสรุป  ปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ไวดังนี้

คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ  
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน

คํานิยาม  ความพอเพียง  จะตองประกอบดวย  3  คุณลักษณะพรอม ๆ กัน  ดังนี้
1. ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป  โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น  เชน  การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตองเปนไป

อยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ  ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้น ๆ อยางรอบคอบ

3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว   หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ  และการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกลและไกล

เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น         ตองอาศัยทั้ง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน  กลาวคือ

1. เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการ     วางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
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2.  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความ

ซื่อสัตยสุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ  จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  

คือ  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดลอม  ความรูและเทคโนโลยี

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  (อางถึงใน  วรนุช  อุษณกร  :  2544  :  45-46)  ไดกลาวถึงความหมายของ  
“เศรษฐกิจพอเพียง”  ไววา...

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ความสามารถของชุมชนเมือง  รัฐ  ประเทศ  หรือ         ภูมิภาค
หนึ่งในการผลิตสินคา  และบริการทุกชนิด  เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได  โดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่ตน
ไมไดเปนเจาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  คือ  ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน  มี
ความเปนอยูอยางประมาณตน  ตามฐานะ  ตามอัตภาพ  และที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม  
มีอิสรภาพ  เสรีภาพ  ไมมีพันธนาการอยูกับสิ่งใด  หรือกลาวโดยสรุปคือ  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

ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  เปนระบบเศรษฐกิจทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา  
และประเทศที่พัฒนาตามกระแสวัฒนธรรมตะวันออก  (เอเชีย)  และอัฟริกาซึ่งเนนเรื่องความร่ํารวยทาง
จิตใจ   การสรางความสุขทางใจ   ความมีจิตวิญญาณที่เห็นอกเห็นใจ  เอื้อเฟอ    การให  เสียสละ  การ
แบงปน  มากกวาการสรางความสุขจากการเอา / การกอบโกย/การบริโภค     ซึ่งตรงขามกับระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมของกระแสวัฒนธรรมตะวันตก  ของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว  ดังนั้น  จากการติดตามศึกษา
วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของในหลวงของเรา  ในชวง  15  ปที่ผานมา  
พอจะสรุปอัตลักษณและผลกระทบจากผลลัพธที่ไดจากการที่บุคคล  กลุมบุคคล  องคกรที่ไดนําแนวคิดนี้ไป
ปฏิบัติแลว  พบวา...

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  จะเนนการเสียสละ  การแบงปนซึ่งกันและกัน  จะยุติการแขงขัน  
กดดัน  และการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

2. ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงจะเนนการสรางความสุขทางใจ  การสรางความร่ํารวยทางใจ
มากกวาการสรางความสุขจากการเสพวัตถุ  จะยึดใจเปนนายและใหกายเปนบาว  เนนการใหและการรับ
อยางสมดุลและเปนธรรมชาติ

3. ระบบเศรษฐกิจแบบนี้  ผูปฏิบัติจะแสวงหาความสุขทางกายและใจไดงาย  หรือทุกขกายและ
ทุกขใจไดยาก

4. ชวยลดความเสี่ยงของความเปนมนุษยที่สมบูรณได  คือทําใหผูปฏิบัติมีสติ  รอบคอบ  สุขุม  
เยือกเย็น  ใจสงบ  ลดละเลิกกิเลส  (โลภ–โกรธ–หลง)  ตัณหาทุกดานได  รูจักพอ       ยุติการกอบโกย  คด
โกง  รูจักการเห็นอกเห็นใจ  รูจักการใหอภัยผูอื่นเสมอ
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5. ชวยสรางสังคมแหงสันติภาพใหเกิดขึ้นได  ผูปฏิบัติจะเกิดความเอื้ออาทร  เห็นอกเห็นใจ

ผูอื่น  โดยเฉพาะผูออนแอกวา  ชวยลดความขัดแยง  ความกดดันซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะชวยสรางความ
สมานฉันท  ความกลมเกลียว  ความสามัคคีในสังคมโลกได

6. ชวยสรางภูมิคุมกันใหแกระบบสิ่งแวดลอม   ทําใหระบบนิเวศเขาสูความสมดุลตาม
ธรรมชาติ  ผูปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  จะรูจักเกรงใจ  และเคารพธรรมชาติ  จะไมทําราย
ขมขืนธรรมชาติ  แตเรียนรูธรรมชาติมากขึ้น  ซึ่งจะชวยทําใหธรรมชาติมีความหลากหลาย  มีความมั่งคั่ง
อุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

7. เปนระบบเศรษฐกิจที่สรางผูชนะตลอดกาล  ไมมีผูแพ  เพราะผูปฏิบัติจะไดรับประโยชน
รวมกัน  ไมมีการทํารายซึ่งกันและกัน  มีแตการแบงปน  การอยูรวมกันอยางสันติ

8. เปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยสรางมิตร  ลดความเปนปรปกษศัตรูตอกัน  เพราะผูปฏิบัติตาง
เห็นอกเห็นใจ  เอื้อเฟอ  เอื้ออาทรตอกัน  ใหอภัย  แบงปน  และลดความขัดแยง  ลดแรงกดดันตอกัน

9.  เปนระบบเศรษฐกิจที่ ชวยลดชองวางระหวางคนจนและคนร่ํารวย  สรางความเสมอภาคของ
ฐานะความเปนมนุษยใหเทาเทียมกัน  คนร่ํารวยมีฐานะดี  จะเห็นอกเห็นใจ  และชวยเหลือแบงปนคนจน  
คนเขมแข็ง  คนแข็งแรงจะชวยเหลือคนออนแอและอยูรวมกันกันอยางสันติสุข  อาจไมมีคนจน  (ทางใจ)  
โดยจะลดความเปนหนี้ทางใจลง
                   10.  เปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยสรางความมั่นคง  ความสงบสุขใหแกโลกอยางยั่งยืน  เพราะผู
ปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงทุกคน  จะสรางความสุขทางกายและจิตใจ  จากการให  การแบงปน  
การเสียสละ  เปนผูมีสติปญญา  มีเหตุผล  รูจักควบคุมความชั่วรายได  รูจักยับยั้งความโลภ  ความโกรธ  
ความหลง  กิเลส  ตัณหาของตนเอง  ไมใหเปนพิษเปนภัยตอตนเอง  และ    ผูอื่นได
                        ดังนั้น  จะเห็นวาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  จะเปนระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ  เปน
ระบบเศรษฐกิจสายกลาง  ไมตรึง  ไมหยอนยานเกินไป  ไมกดดัน  ไมฝาฝนธรรมชาติ  เปนระบบเศรษฐกิจ
ที่ไมเอาเปรียบ  ขมขืนธรรมชาติ  เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมไดทํารายใครทั้งตนเองและผูอื่น  ผูปฏิบัติตาม
ระบบเศรษฐกิจนี้  จะกลายรางเปนนักบุญที่ยิ่งใหญ  ดังเชน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และพระบรม
วงศานุวงศของในหลวงของเรา  เปนตน  ซึ่งไมเปนพิษเปนภัยตอ   ใคร ๆ แลว  ยังเปนผูสรางประโยชน  ให
ความเอื้อเฟอ  เกื้อกูล  ชวยเหลือทุกชีวิต  ไมมีขอจํากัด  เรื่องเชื้อชาติ  ฐานะ  ศาสนา  ภาษา  สภาพภูมิ
ประเทศ  หรือสภาพภูมิอากาศ  และกาลเวลาทิวาราตรีอีกดวย

แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
              ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต

              ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต

             ๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกัน ในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง

            ๔. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมี
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รายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ

           ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา

            ดังนั้น  จะเห็นวาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  จะเปนระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ  เปนระบบ
เศรษฐกิจสายกลาง  ไมตรึง  ไมหยอนยานเกินไป  ไมกดดัน  ไมฝาฝนธรรมชาติ  เปนระบบเศรษฐกิจที่ไม
เอาเปรียบ  ขมขืนธรรมชาติ  เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมไดทํารายใครทั้งตนเองและผูอื่น  ผูปฏิบัติตามระบบ
เศรษฐกิจนี้  จะกลายรางเปนนักบุญที่ยิ่งใหญ  ดังเชน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และพระบรมวงศานุ
วงศของในหลวงของเรา  เปนตน  ซึ่งไมเปนพิษเปนภัยตอ   ใคร ๆ แลว  ยังเปนผูสรางประโยชน  ใหความ
เอื้อเฟอ  เกื้อกูล  ชวยเหลือทุกชีวิต  ไมมีขอจํากัด  เรื่องเชื้อชาติ  ฐานะ  ศาสนา  ภาษา  สภาพภูมิประเทศ  
หรือสภาพภูมิอากาศ  และกาลเวลาทิวาราตรีอีกดวย

ผูปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  จะชวยสรางลักษณะมนุษยที่สมบูรณ  คือ  
มนุษย ที่มีลักษณะดังน้ี

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  มีความเอ้ืออาทร  อยากชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
14. มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เปนมิตรทุคน  มีอารมณขันทุกโอกาส  มีอารมณสุนทรีย    เรียนรูความ

ซาบซึ้งในความงาม  ความจริงตามธรรมชาติ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
15. รูจักปลอยวาง  ไมยึดติด  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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                     หากสมาชิกในครอบครัวรวมปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงนี้  จะชวยสราง
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 – เลิกกรรมช่ัว
หากสมาชิกของสังคม  (ของประเทศหรือของโลก)  ปฏิบัติตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงแลว  จะทําใหสังคมเปนสังคมแหงสติปญญา  เปนสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน  เปนสังคมที่เห็นอก
เห็นใจ  เอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนกัน  เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ดี  เปนบอเกิดแหง อารยธรรม  เปนสังคมแหง
สันติสุข  เปนสังคมที่มีพลังแหงความดีงาม  จะชวยสรางสังคมใหมีลักษณะพิเศษอยางธรรมชาติ  ดังตอไปนี้

1. เปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยอยางเก้ือกูลกัน  เอ้ืออาทร  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
ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดยุทธศาสตร  “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  ขึ้น  
ประกอบดวยหลักการสําคัญ  7  ประการคือ  (อางถึงใน  วรนุช  อุษณกร  2544  :  46-47)

1. ควรยึดครอบครัวและชุมชนในชนบทเปนหลัก  ดวยการสรางความสามัคคี  รวมมือ  
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

2. ยึดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในการสรางพลังและความเขมแข็งใหแกชุมชน
3. สรางเครือขายของกลุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู  และการสะสมความรวมมือชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน  เพื่อลดการพึ่งพาและปองกันมิใหผลประโยชนออกไปสูนอกระบบใหมากที่สุด
4. สงเสริมการตลาด  การพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขยายผลการ

พึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง
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5. สงเสริมใหมีเวทีประชาชนทุกระดับ  เพื่อผนึกกําลังของทุกฝายใหเขามาแกปญหาของ

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. การพัฒนากลุมอาชีพ  เชน  พืชสมุนไพร  แพทยแผนไทย  สงเสริมการทองเที่ยวในเชิง

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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…………………………………………………………………………..
หมายเหตุ
             บทความนี้ ตีพิมพเปนเอกสารการสัมมนา ในการประชุมทางวิชาการ ประจําป  พ.ศ. 2550 
ของสมาคมภูมิศาสตร แหงประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม


