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อารัมภบท
ดั้วัยตัวัข้าพเจ้านั้นเกิดัมาในสัมัยรััชกาลัที� 9 ไดั้มีโอกาสัเรัียนรั่้ในสัิ�งที�พรัะองค์ท่านสัอน
สัิ�งที�พรัะองค์ท่านทำ แลัะไดั้พยายามสั่บเสัาะแลัะเดัินตามรัอยพรัะบาทของพรัะองค์ท่านที�ไดั้พรัะรัาชทานห่ลัักปรััชญาเศรัษฐกิจพอเพียงไวั้ให่้กับชาวัสัยามทั้งปวังมาห่ลัาย
สัิบปี แต่กไ็ ม่อาจรัวับรัวัมข้อม่ลัไดั้ครับถ้้วัน ดั้วัยพรัะองค์ทา่ นนัน้ เน้นการัปฏิิบตั เิ พ่อ� การัรั่้
โดัยการัต้องลังม่อทำดั้วัยตนเอง มิไดั้เขียนไวั้เป็นห่ลัักฐานทางวัิชาการัมากนัก จึงยากแก่
การัรัวับรัวัมเป็นตำรัา สั่วันให่ญ่ไดั้จากคำสัอนของพรัะองค์ท่านที�มีการับันทึกไวั้เป็น
ปรัะวััติศาสัตรั์
โชคดัีที�ข้าพเจ้าเคยดัำรังตำแห่น่งเป็นครั่อาจารัย์ในสัายวัิชาการัดั้านการัทห่ารั จึงมี
โอกาสัไดั้ศึกษางานในห่ลัายรัะดัับ ห่ลัายวัิชา นับตั้งแต่รัะดัับยุทธศาสัตรั์ ยุทธการั แลัะ
ยุทธวัิธี แลัะไดั้นำเอาควัามรั่้นั้นมาเป็นห่ลัักในการัศึกษาปรััชญาฯ ของพรัะองค์ท่าน
ตลัอดัทั้งยังมีโอกาสันำคำสัอนมาปรัะยุกต์ใช้เพ่�อช่วัยแก้ไขปัญห่าควัามขัดัแย้งภิายใน
บ้านเม่องอีกดั้วัย จึงเห่็นแสังสัวั่างนำทางที�ท่านไดั้ทรังพรัะรัาชทานไวั้ แม้ไม่สัวั่างนัก
ก็ไม่ถ้ึงกับม่ดัมนไปเสัียทีเดัียวั
ในรัะดัับยุทธศาสัตรั์นั้นต้องขอขอบคุณท่านธรัรัมน่ญ วัิถ้ี ที�เปิดัโอกาสัให่้ข้าพเจ้าไดั้
รัวับรัวัมข้อม่ลัตามห่ลัักปรััชญาฯ เพ่�อเสันอเป็นเอกสัารัวัิจัยในการัศึกษาในวัิทยาลััย
ป้องกันรัาชอาณาจักรั ซึ่ึ�งเป็นการัศึกษาในรัะดัับยุทธศาสัตรั์ แลัะท่านป้องกันไดั้สัำเรั็จ
นับไดั้วั่าเป็นก้าวัแรักของห่ลัักปรััชญาฯ ที�ข้าพเจ้าไดั้ศึกษามานั้นอย่างน้อยต้องถ้่กวัาง
ไวั้ในรัะดัับยุทธศาสัตรั์แน่นอน ห่ลัังจากนั้นไดั้มีโอกาสัแลักเปลัี�ยนควัามรั่้กับครั่ อาจารัย์
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ห่ลัายท่านที�เชี�ยวัชาญดั้านปรััชญา อย่างอาจารัย์รัวัิช ตาแก้วั อาจารัย์เมธา ห่รัิมเทพาธิป
แลัะอีกห่ลัายท่าน จึงเห่็นวั่าห่ลัักปรััชญาฯ ไดั้กำเนิดัรัะบบเศรัษฐกิจของโลักขึ้นมาให่ม่
แลัะเห่มาะสัมกับชาวัสัยามมากที�สัุดั ในที�นี้จะขอเรัียกวั่ารัะบบเศรัษฐกิจแบบแบ่งปัน
ซึ่ึ�งมีห่ลัาย ๆ ปรัะเทศน้อมนำไปใช้แลั้วัมีผ่ลัเกิดัขึ้นมากมาย นั�นน่าจะเป็นเครั่�องบ่งชี้
วั่าแค่รัะบบเศรัษฐกิจแบบแบ่งปันทีเ� ป็นสั่วันห่นึง� ของห่ลัักปรััชญาฯ ยังถ้่กวัางไวั้ในรัะดัับ
มห่ายุทธศาสัตรั์ทปี� รัะเทศอ่น� ๆ ไม่เพียงแต่ปรัะเทศไทยเท่านัน้ สัามารัถ้นำไปปรัะยุกต์ใช้
ไดั้ดั้วัย
การัที�ไดั้สััมผ่ัสักับท่านผ่่้รั่้ทั้งห่ลัายนำมาซึ่ึ�งแง่คิดัต่าง ๆ ห่ลัากห่ลัายมากมาย ข้อคิดัที�
จุดัปรัะกายให่้แก่ข้าพเจ้าที�โดัดัเดั่นค่อ จะไม่เห่็นอาณาจักรัควัามพอเพียงวั่าขยายไป
มากน้อยแค่ไห่นไดั้เลัยห่ากมองข้ามการัขับเคลั่�อนตามห่ลัักปรััชญาฯ การัขับเคลั่�อน
ที�พรัะองค์ท่านแนะนำจะแบ่งออกเป็นตามกลัุ่มเป้าห่มาย แลัะตามภิารักิจ ซึ่ึ�งการั
ขับเคลั่�อนตามกลัุ่มเป้าห่มายห่ลััก ๆ ไดั้แก่ การัสัรั้างควัามพอเพียงให่้แก่บุคคลัทุกวััย
ที�รัวัมกันเป็นครัอบครััวัพอเพียง การัรัวัมตัวัของคนพอเพียงเป็นเครั่อข่ายช่วัยเห่ลั่อ
เก่้อก่ลักันให่้เป็นชุมชนพอเพียง แลัะขยายตัวัออกไปเป็นรัะห่วั่างชุมชน สัังคม จนเป็น
สัังคมพอเพียง ในขณะเดัียวักันก็ขับเคลั่�อนเข้าไปในเครั่อข่ายธุรักิจภิาคเอกชนให่้เป็น
เครั่อข่ายธุรักิจพอเพียง การัขับเคลั่�อนตามภิารักิจเป็นการัขับเคลั่�อนดั้านวัิชาการั ดั้าน
กรัะบวันการัเรัียนรั่้ แลัะดั้านการัปรัะชาสััมพันธ์ การัขับเคลั่�อนตามภิารักิจนี้เองจะเป็น
ที�มาของแนวัคิดัของการัสัรั้างองค์กรัที�จะสัามารัถ้เช่�อมโยงเป็นห่่วังโซึ่่จากห่ลัักปรััชญาฯ
ไปสั่่ควัามสัมดัุลัรัะห่วั่างคนกับสัิ�งแวัดัลั้อมที�ยั�งย่นไดั้
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นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังนำไปปรัะยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสัตรั์ปรัะชาชนมีสั่วันรั่วัม ที�เป็น
ยุทธศาสัตรั์ห่ลัักของกองอำนวัยการัรัักษาควัามมั�นคงภิายในรัาชอาณาจักรัที�มีภิารักิจ
สัรั้างควัามมั�นคงภิายในของปรัะเทศดั้วัยการัทำให่้ปรัะชาชนอย่่ดัีกินดัี มีควัามมั�นคงใน
ชีวัิตแลัะทรััพย์สัิน ขณะนั้นไดั้นำห่ลัักปรััชญาฯ ไปปรัับปรัะยุกต์ให่้เห่็นถ้ึงควัามสัำคัญ
ของคน 4 วััย วั่าควัรัจะมีห่น้าที� มีบทบาทอย่างไรัในครัอบครััวัแลัะสัังคม ซึ่ึ�งทำให่้ไดั้
มวัลัชนที�มีคุณภิาพแลัะไดั้รัับควัามรั่วัมม่อจากภิาคปรัะชาชนเป็นอย่างดัี ต่อมาไดั้นำ
มาเป็นแนวัทางในการัแก้ไขปัญห่าควัามขัดัแย้งของคนในชาติ
ดั้ วั ยเห่ตุ นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ไดั้ มี เ พ่� อ นสันิ ท มิ ต รัสัห่ายเกิ ดั ขึ้ น มากมาย ลั้ วั นแต่ เ ดัิ น ตาม
ปรััชญาฯ ของพรัะองค์ท่าน แลัะมีโอกาสัถ้กแถ้ลัง รัะดัมควัามคิดั ช่วัยเห่ลั่อเก่้อก่ลักัน
เป้าห่มายของห่ลัักปรััชญาฯ จึงปรัากฏิให่้เห่็นอย่างเดั่นชัดั ค่อ “ควัามสัุข” ที�ทุกคน
มีโอกาสัเข้าถ้ึงกันไดั้อย่างเท่าเทียมเสัมอกันทุกคน ซึ่ึ�งแตกต่างกับเศรัษฐกิจรัะบบอ่�น ๆ
ที�มุ่งต่อทรััพยากรัของชาติ ของโลักเป็นห่ลััก ที�นำมาซึ่ึ�งควัามขัดัแย้ง เอารััดัเอาเปรัียบ
แก่งแย่ง ชิงดัีชิงเดั่นกัน แลัะสัุดัท้ายควัามเห่ลั่�อมลั้ำในสัังคมก็เกิดัขึ้น ข้าพเจ้าจึง
ไม่อาจมองข้ามกลัุม่ คนพอเพียงไปเสัียไดั้ การัมีจติ ใจเอ่อ้ เฟื้้อ� แบ่งปันของคนกลัุม่ นีน้ แี� ห่ลัะ
ที�ทำให่้เห่็นวั่ายิ�งแบ่งปัน ยิ�งมีควัามสัุข “มีกินแลั้วั มีใช้แลั้วั มีทุนสัำรัองแลั้วัจึงแบ่งปัน
ที�เห่ลั่อสัุดัท้ายแลั้วัจึงขาย” นี�เองที�มาของการัแบ่งปัน ช่วัยเห่ลั่อเก่้อก่ลักัน ซึ่ึ�งเป็นผ่ลั
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จากบุคคลัแลัะครัอบครััวัที�พอเพียง รัวัมตัวักันเป็นชุมชนพอเพียง สัังคมพอเพียง แลั้วั
ช่วัยเห่ลั่อเก่้อก่ลักัน ข้าพเจ้าจึงขอสัรัรัเสัรัิญคนพอเพียงทั้งห่ลัายที�แบ่งปันสัรัรัพสัิ�ง
ของท่านให่้กับผ่่้ที�ดั้อยโอกาสักวั่า แลัะนำมาซึ่ึ�งควัามสัุขทั้งผ่่้ให่้แลัะผ่่้รัับ
สัุดัท้ายนี้ในโอกาสัที�ข้าพเจ้าไดั้มีโอกาสัมาดัำรังตำแห่น่งผ่่้อำนวัยการัฯ ต้องขอขอบคุณ
ท่านที�ปรัึกษาข้างกายทั้ง 3 ท่าน ค่อ ท่านทรังธรัรัม สัิทธิพงษ์ ท่านสัมคิดั ทับทิม
แลัะท่านสัมเกียรัติ มาลัากรัณ์ ตลัอดัจนสัมาชิกของศ่นย์ปรัะสัานการัปฏิิบัติที� 5 ของ
กองอำนวัยการัรัั ก ษาควัามมั� น คงภิายในรัาชอาณาจั ก รั ที� ไ ดั้ รั่ วั มม่ อ รั่ วั มใจกั น นำ
ห่ลัักปรััชญาฯ ที�อย่่ในรั่ปของยุทธศาสัตรั์เศรัษฐกิจพอเพียงมาขับเคลั่�อนอย่างเต็มกำลััง
รั่วัมกับยุทธศาสัตรั์พรัะรัาชทาน “เข้าใจ เข้าถ้ึง พัฒนา” แลัะยุทธศาสัตรั์ปรัะชาชนมี
สั่วันรั่วัม นั�นแสัดังให่้เห่็นวั่าปรััชญาฯ ของพรัะองค์ท่านเข้าถ้ึงไดั้จรัิง นำมาใช้ไดั้จรัิง
แลัะมีผ่ลัปรัะเสัรัิฐจรัิง

ขอขอบพรัะคุณทุกท่านอย่างสั่ง
คนเดัินดัิน
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SECTION 1

รู้จักกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
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การ
พััฒนา
อย่่างย่ัง
� ย่ืน
14
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1

ปฐมบทแห่่งห่ลัักปรััชญา
ของเศรัษฐกิจพอเพียง
นัับแต่่พระบาทสมเด็็จพระบรมชนักาธิิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช
บรมนัาถบพิต่รทรงขึ้้�นัครองราชย์เม่�อวัันัท่� 9 มิถุนัายนั พ.ศ. 2489 พระองค์ทรงด็ำรง
ไวั้ซึ่้�ง “ธิรรม” ทั�งปวัง และทรงเปร่ยบประด็ุจแสงชัชวัาลท่�ส่องนัำการพัฒนัาประเทศ
ให้มั�นัคงยั�งย่นัมาเป็นัเวัลาอันัยาวันัานั ด็้วัยพระปณิิธิานัอันัแกร่งกล้าท่�จะทรงเส่ยสละ
ประโยชนั์ส่วันัพระองค์เพ่�อพสกนัิกรชาวัไทยทั�งมวัลโด็ยไม่แบ่งแยกสถานัะ ศาสนัา
ชาต่ิพันัธิุ์ หร่อหมู่เหล่า และทรงถ่อวั่าทุกขึ้์ขึ้องพสกนัิกรค่อทุกขึ้์ขึ้องพระองค์ จ้งได็้ทรง
อุทิศพระวัรกาย ทุ่มเทพระสต่ิปัญญาและพระราชทรัพย์ บำเพ็ญพระราชกรณิ่ยกิจ
ด็้วัยพระวัิริยะอุต่สาหะ ทั�งพระราชทานัคำสอนั และม่พระจริยวััต่รอันัเป็นัแบบอย่าง
ท่�ด็่งาม ซึ่้�งล้วันัแต่่นัำประโยชนั์สุขึ้มาสู่พสกนัิกรชาวัไทยทั�งชาต่ิ ด็ั�งพระปฐมบรมราชโองการในัพระราชพิธิ่บรมราชาภูิเษก เม่�อวัันัท่� 5 พฤษภูาคม พ.ศ. 2493 วั่า

“เราจะครองแผ่่นดิินโดิยธรรม เพื่่�อประโยชน์สุุขแห่่งมห่าชนชาวสุยาม”
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อั นั เป็ นั ท่� ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ป ระชาคมโลกโด็ยทั� วั กั นั แล้ วั วั่ า ปวังชนัชาวัไทย
ทุกหมู่เหล่าและทุกระด็ับต่่างถวัายควัามจงรักภูักด็่และเคารพรัก “พระบาทสมเด็็จพระบรมชนักาธิิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนัาถบพิต่ร” ท่�ทรงเป็นัศูนัย์รวัม
แห่ ง จิ ต่ ใจและเช่� อ มควัามรั ก ควัามสามั ค ค่ ขึ้ องปวังชนัทั� ง ชาต่ิ ใ ห้ ม่ ค วัามสมานัฉัั นั ท์
รวัมกันัเป็นัหนั้�งเด็่ยวั ทรงเป็นัองค์ศาสนัูปถัมภูก และทรงเปร่ยบประด็ุจสัญลักษณิ์เช่�อม
ระหวั่าง “ควัามรักชาต่ิ” และ “ควัามศรัทธิาในัศาสนัา” ต่ลอด็ทั�งทรงเป็นัสัญลักษณิ์
ควัามด็่เลิศแห่งเอกลักษณิ์ขึ้องชาต่ิ การส่บทอด็จาร่ต่ประเพณิ่ ควัามมั�นัคงแห่งระบอบ
การปกครอง เป็นัควัามหวัังแห่งอนัาคต่ขึ้องชาต่ิและขึ้องโลก
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนักาธิิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนัาถบพิต่รทรงต่ระหนัักวั่าประเทศไทยนัั�นัเป็นัประเทศเกษต่รกรรมโด็ยพ่�นัฐานัและ
เป็ นัอาช่ พ หลั ก ขึ้องประชาชนัส่วั นัใหญ่ท่�อ าศัยอยู่ในัพ่�นั ท่�ช นับท พระองค์ จ้งเสด็็จ
พระราชด็ำเนัินัไปทรงเย่�ยมเย่ยนัและศ้กษาควัามเป็นัอยู่ขึ้องพสกนัิกรในัพ่�นัท่�ชนับท
ทุกภููมิภูาคขึ้องประเทศ พระองค์ได็้ทอด็พระเนัต่รเห็นัสภูาพภููมิประเทศท่�ทุรกันัด็าร
และทรงรับทราบปัญหาควัามทุกขึ้์ยากเด็่อด็ร้อนัขึ้องประชาชนัทั�วัทุกท้องถิ�นั ซึ่้�งนัำไป
สู่พระบรมราชวัินัิจฉััยในัปัญหา สาเหตุ่ และแนัวัทางแก้ไขึ้ปัญหาท่�เหมาะสมและม่
ประสิ ท ธิิ ผ ลต่่ อ การพั ฒ นัาประเทศอย่ า งยั� ง ย่ นั โด็ยพระราชทานัแนัวัพระราชด็ำริ
“เศรษฐกิจพอเพ่ยง” ท่�เนั้นัการพัฒนัาให้ประชาชนัและชุมชนัในัชนับทม่ควัามเป็นัอยู่
ท่�ด็่ขึ้้�นัและสามารถพ้�งต่นัเองได็้ อันัเป็นัการพัฒนัาประเทศไปสู่ควัามยั�งย่นัอย่างแท้จริง
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ระบบ
เศรษฐกิจไทย่
ควรเป็็นแบบไหน
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2

รัะบบเศรัษฐกิจโลัก

ระบบเศรษฐกิจ หมายถ้ง การรวัมต่ัวักันัเป็นักลุ่มขึ้องหนั่วัยเศรษฐกิจ ซึ่้�ง
ประกอบด็้วัยบุคคล หร่อสถาบันัท่�ทำหนั้าท่�เฉัพาะอย่างในัทางเศรษฐกิจ ใช้หลักการ
แบ่งงานักันัทำต่ามควัามถนััด็ ม่การปฏิิบัต่ิภูายใต่้ระเบ่ยบ กฎเกณิฑ์์ นัโยบาย และ
แนัวัทางการปฏิิบัต่ิท่�คล้ายคล้งกันั
หนั่วัยเศรษฐกิจ ค่อ หนั่วัยงานัท่�ม่อยู่ในัระบบเศรษฐกิจ ทำหนั้าท่�เก่�ยวักับ
กิจกรรมท่�สำคัญทางด็้านัเศรษฐกิจ อันัได็้แก่ การผลิต่ การบริโภูค และการแจกจ่าย
สินัค้าและบริการ
โด็ยระบบเศรษฐกิจโลกแบ่งออกเป็นั 4 ระบบ ค่อ
1. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวันัิสต่์ (Communism)
2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนันัิยม (Capitalism)
3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนัิยมเสร่ (Socialism)
4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)

19

01-200.indd 19

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

ระบบเศรษฐกิจ : แบ่งออกเป็นั 4 ระบบ ด็ังนั่�
1. ระบบเศรษฐกิิจแบบคอมมิวนิสุต์์ (Communism) ระบบเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวันัิสต่์เป็นัระบบเศรษฐกิจท่�รัฐบาลเป็นัเจ้าขึ้องทรัพยากรต่่าง ๆ ขึ้องประเทศ ซึ่้�ง
รวัมทั�งปัจจัยการผลิต่ทุกชนัิด็ เอกชนัไม่ม่กรรมสิทธิิ�ต่ลอด็จนัเสร่ภูาพท่�จะเล่อกใช้ปัจจัย
การผลิต่ได็้ รัฐบาลทำหนั้าท่�เป็นัผู้ประกอบการ และทำหนั้าท่�จัด็สรรทรัพยากรต่่าง ๆ ให้
กับหนั่วัยธิุรกิจและครัวัเร่อนั การผลิต่และบริโภูคมาจากคำสั�งขึ้องรัฐ กลไกราคาไม่ม่
บทบาทในัการแก้ไขึ้ปัญหาพ่�นัฐานัทางเศรษฐกิจ การแก้ไขึ้ปัญหาพ่�นัฐานัทางเศรษฐกิจ
กระทำโด็ยรัฐบาล จะม่ลักษณิะเด็่นัอยู่ท่�การรวัมอำนัาจทุกอย่างไวั้ท่�ส่วันักลาง
ข้อดิีขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวันัิสต่์ : เป็นัระบบเศรษฐกิจท่ช� วั่ ยลด็ปัญหา
ควัามเหล่�อมล�ำทางฐานัะและรายได็้ขึ้องบุคคลในัสังคม ระบบเศรษฐกิจนั่�เอกชนัจะ
ทำการผลิต่และบริโภูคต่ามคำสั�งขึ้องรัฐ ผลผลิต่ท่�ผลิต่ขึ้้�นัมาจะถูกนัำส่งเขึ้้าส่วันักลาง
และรัฐจะเป็นัผู้จัด็สรรหร่อแบ่งปันัสินัค้าและบริการด็ังกล่าวัให้ประชาชนัแต่่ละคนัอย่าง
เท่าเท่ยมกันัโด็ยไม่ม่การได็้เปร่ยบหร่อเส่ยเปร่ยบ
ข้อเสุียขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวันัิสต่์ : ประชาชนัไม่ม่เสร่ภูาพในัการ
เล่อกสรรบริโภูคสินัค้าและบริการต่่าง ๆ ต่ามควัามพอใจขึ้องต่นั เพราะรัฐบาลจะเป็นัผู้
กำหนัด็สินัค้าและบริการต่่าง ๆ ให้ประชาชนัเป็นัผู้บริโภูคต่ามควัามเหมาะสมและควัาม
จำเป็นัเท่านัั�นั ประชาชนัไม่ม่กรรมสิทธิิ�ในัการถ่อครองและเป็นัเจ้าขึ้องทรัพย์สินัซึ่้�ง
สามารถนัำไปผลิต่สินัค้าและบริการต่่าง ๆ หร่อนัำไปแสวังหารายได็้ เช่นั ท่�ด็ินั โรงงานั
เคร่อ� งจักร ฯลฯ ประชาชนัไม่มเ่ สร่ภูาพในัการเล่อกทำงานัหร่ออาช่พต่ามอำเภูอใจเพราะ
รั ฐ บาลจะเป็ นั ผู้ ก ำหนัด็การทำงานัและค่ า จ้ า งให้ แ ก่ ป ระชาชนัต่ามควัามสามารถ
ประชาชนัจ้งม่สภูาพเป็นัลูกจ้างขึ้องรัฐบาลทุกคนั สินัค้าม่คณิ
ุ ภูาพไม่ด็เ่ ท่าท่ค� วัรเนั่อ� งจาก
ผูผ้ ลิต่ขึ้าด็แรงจูงใจ และการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นัไปอย่างไม่มป่ ระสิทธิิภูาพ
เนั่�องจากรัฐบาลไม่สามารถท่�จะม่ขึ้้อมูลขึ้่าวัสารท่�สมบูรณิ์ในัทุก ๆ เร่�อง
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2. ระบบเศรษฐกิิจแบบทุุนนิยม (Capitalism) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนันัิยม
เป็นัระบบเศรษฐกิจท่เ� ปิด็โอกาสให้บคุ คลทัวั� ไปเล่อกต่ัด็สินัใจด็ำเนัินักิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่ามควัามสามารถและโอกาสขึ้องต่นัโด็ยอาศัยต่ลาด็และราคาในัการเล่อก โด็ยรัฐหร่อ
เจ้าหนั้าท่�จากส่วันักลางม่บทบาทเก่�ยวัขึ้้องนั้อยมาก
ข้อดิีขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบทุนันัิยม : ทรัพย์สินัและปัจจัยการผลิต่เป็นัขึ้อง
เอกชนั เอกชนัเป็นัผู้ด็ำเนัินัการกิจกรรมทางเศรษฐกิจโด็ยผ่านักลไกราคาและม่กำไร
เป็นัแรงจูงใจ ม่การแขึ้่งขึ้ันัเป็นัรากฐานัขึ้องระบบเศรษฐกิจ รัฐไม่เขึ้้าแทรกแซึ่งทาง
เศรษฐกิจ ม่บทบาทเพ่ยงการรักษาควัามสงบเร่ยบร้อย ควัามยุต่ธิิ รรม ประชาชนัสามารถ
ใช้ควัามรูค้ วัามสามารถ โอกาส ควัามคิด็ริเริม� ขึ้องต่นัในัการผลิต่และบริโภูคเพ่อ� ประโยชนั์
ทางเศรษฐกิจขึ้องต่นัได็้อย่างเต่็มท่�
ข้อเสุียขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบทุนันัิยม : เนั่�องจากควัามสามารถและโอกาส
ขึ้องบุคคลท่แ� ต่กต่่างกันัทำให้มร่ ะด็ับรายได็้แต่กต่่างกันั นัำไปสูป่ ญ
ั หาการกระจายรายได็้
ระหวั่างคนัรวัยกับคนัจนั การผลิต่ในัระบบทุนันัิยมเป็นัท่�มาขึ้องการแขึ้่งขึ้ันักันัผลิต่
นัำไปสู่การทำลายทรัพยากรและสิ�งแวัด็ล้อมต่ามธิรรมชาต่ิจนักลายเป็นัปัญหาขึ้องโลก
ในัปัจจุบันั
3. ระบบเศรษฐกิิจแบบสุังคมนิยมเสุรี (Socialism) ระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนัิยมเสร่เป็นัระบบเศรษฐกิจท่�รัฐเป็นัเจ้าขึ้องปัจจัยการผลิต่ วัางแผนัและควับคุม
การผลิต่บางประเภูท โด็ยเฉัพาะการผลิต่ท่�เป็นัผลประโยชนั์ร่วัมกันัขึ้องประชาชนั เช่นั
การสาธิารณิูปโภูคต่่าง ๆ สถาบันัการเงินั ป่าไม้ เอกชนัถูกจำกัด็เสร่ภูาพในักิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโด็ยเฉัพาะส่วันัท่เ� ป็นัผลประโยชนั์ขึ้องส่วันัรวัม ด็ำเนัินัการได็้เพ่ยงอุต่สาหกรรม
และเกษต่รกรรมขึ้นัาด็ย่อม ทัง� นั่เ� พ่อ� แก้ไขึ้ปัญหาควัามแต่กต่่างด็้านัฐานัะระหวั่างคนัรวัย
และคนัจนั
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ข้อดิีขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนัิยมเสร่ : รัฐควับคุมการด็ำเนัินักิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ม่การวัางแผนัจากส่วันักลาง ควัามเสมอภูาคด็้านัฐานัะทางเศรษฐกิจขึ้องบุคคล
ในัสังคม ประชาชนัได็้รบั สวััสด็ิการจากรัฐบาลกลางโด็ยเท่าเท่ยมกันัและสามารถกำหนัด็
นัโยบายเป้าหมายต่ามท่�รัฐบาลกลางต่้องการได็้
ข้อเสุียขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนัิยมเสร่ : ประชาชนัขึ้าด็แรงจูงใจในั
การทำงานั เศรษฐกิจขึ้องประเทศอาจเผชิญวัิกฤต่ิหากรัฐกำหนัด็ควัามต่้องการผิด็พลาด็
การไม่ม่ระบบแขึ้่งขึ้ันัแบบทุนันัิยมทำให้ไม่ม่การพัฒนัาสินัค้าและบริการใหม่ ๆ
4. ระบบเศรษฐกิิจแบบผ่สุม (Mixed Economy) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
เป็นัระบบเศรษฐกิจท่�ผสมระหวั่างระบบทุนันัิยมกับสังคมนัิยม ม่รัฐเป็นัเจ้าขึ้องปัจจัย
การผลิต่หร่อควับคุมการผลิต่ขึ้นัาด็ใหญ่ แต่่ปัจจัยการผลิต่ส่วันัใหญ่เป็นัขึ้องเอกชนั
การกำหนัด็ราคาขึ้้�นักับกลไกแห่งราคาขึ้องต่ลาด็ เอกชนัม่เสร่ภูาพ ม่การแขึ้่งขึ้ันั แต่่รัฐ
อาจแทรกแซึ่งการผลิต่ได็้บ้าง รัฐด็ำเนัินักิจการบางอย่างในัรูปขึ้องรัฐวัิสาหกิจ เช่นั
สาธิารณิูปโภูค (ไฟฟ้า ประปา) ม่การวัางแผนัจากส่วันักลางและม่สวััสด็ิการจากรัฐ
ข้ อ ดิีขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบผสม : เป็นัการยกฐานัะขึ้องคนัในัสังคมให้
เท่าเท่ยมกันัและเป็นัการเปล่�ยนัแปลงจากทุนันัิยมเป็นัแบบสังคมนัิยม โด็ยสันัต่ิวัิธิ่ทาง
รัฐสภูา รายได็้ถูกนัำมาเฉัล่�ยให้ผู้ทำงานัต่ามกำลังงานัท่�ได็้กระทำ มิใช่ต่ามควัามจำเป็นั
ทำให้แรงจูงใจในัการทำงานัจ้งด็่กวั่าระบบอ่�นั ๆ เอกชนัม่บทบาททางเศรษฐกิจ ม่การ
แขึ้่งขึ้ันัสูง สินัค้าจ้งม่คุณิภูาพสูง ผู้บริโภูคม่โอกาสเล่อกสินัค้าได็้มากพอสมควัร
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ข้อเสุียขึ้องระบบเศรษฐกิจแบบผสม : ระบบนั่�ม่การวัางแผนัเพ่ยงบางส่วันัจ้ง
อาจจะไม่ม่ประสิทธิิภูาพเพ่ยงพอในักรณิ่ท่�ต่้องการเร่งรัด็พัฒนัาเศรษฐกิจอย่างรวัด็เร็วั
เช่นั ยามสงคราม การควับคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วันัโด็ยรัฐเป็นัเคร่�องก่ด็ขึ้วัาง
เสร่ภูาพขึ้องเอกชนั การวัางแผนัจากส่วันักลางเพ่�อประสานัประโยชนั์ขึ้องรัฐบาลเขึ้้ากับ
เอกชนัให้เกิด็ผลด็่แก่สวั่ นัรวัมอย่างแท้จริงทำได็้ยาก นัักธิุรกิจขึ้าด็ควัามมันั� ใจในัการลงทุนั
เพราะไม่แนั่ใจวั่าในัอนัาคต่กิจกรรมขึ้องต่นัจะถูกโอนัเป็นัขึ้องรัฐหร่อไม่
ระบบเศรษฐกิจขึ้องประเทศไทยในัปัจจุบันัเป็นัระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่้�ง
หมายถ้งระบบเศรษฐกิจท่�ม่ลักษณิะทั�งส่วันัท่�เป็นัแบบทุ นันัิยมและส่วันัท่�เป็นัแบบ
สังคมนัิยม ค่อ เศรษฐกิจไทยเป็นัระบบท่�ยอมรับกรรมสิทธิิ�ในัทรัพย์สินัส่วันับุคคล ภูาค
เอกชนัสามารถประกอบธิุรกรรมทางเศรษฐกิจได็้โด็ยเสร่ ม่การแขึ้่งขึ้ันัค่อนัขึ้้างอิสระ
หนั่วัยธิุรกิจส่วันัใหญ่ทั�งในัภูาคการเกษต่ร อุต่สาหกรรม และบริการเป็นัหนั่วัยธิุรกิจขึ้อง
ภูาคเอกชนั ส่วันัหนั่วัยธิุรกิจท่เ� ป็นัขึ้องรัฐม่อยูบ่ า้ ง เช่นั รัฐวัิสาหกิจเก่ย� วักับสาธิารณิูปโภูค
และสถาบันัการเงินัขึ้องรัฐ เช่นั ธินัาคารออมสินั และธินัาคารอาคารสงเคราะห์
เศรษฐกิจไทยม่ลักษณิะการแขึ้่งขึ้ันัและยอมรับระบบกรรมสิทธิิ�ขึ้องเอกชนั
แต่่รัฐม่บทบาทค่อนัขึ้้างมากในัการวัางแผนัและแทรกแซึ่งราคา จะม่การผูกขึ้าด็ธิุรกิจ
บางประเภูทจากภูาครั ฐ เศรษฐกิ จ ไทยจ้ ง ม่ ลั ก ษณิะผสมขึ้องระบบเศรษฐกิ จ แบบ
สังคมนัิยมอยู่บ้าง ถ้งแม้วั่าควัามเขึ้้มแขึ้็งขึ้องภูาคเอกชนัจะทำให้บทบาทขึ้องรัฐม่ควัาม
สำคัญลด็ลงก็ต่าม ประเทศไทยเป็นัระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่อนัขึ้้างไปทางทุนันัิยม
เพราะรัฐได็้ลด็บทบาทในักิจกรรมการผลิต่ลงมาก เช่นั ได็้ม่การแปรรูปรัฐวัิสาหกิจ
ให้เป็นัขึ้องเอกชนั โด็ยให้สัมปทานัเอกชนัลงทุนัในัโครงการสาธิารณิูปโภูคบางอย่าง
เช่นั โทรศัพท์ รถไฟฟ้า
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พัอ...ในความต้้องการ
พัอป็ระมาณต้ามอัต้ภาพั
ไม่เบีย่ดเบีย่น แต้่แบ่งป็ัน
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3

เศรัษฐกิจรัะบบที� 5
เศรัษฐกิจแบบสัังคมแบ่งปั น
ปรััชญาให่ม่ในยุคโลักาภิิวััตน์
“เศรษฐกิจไม่ลำ� หนั้าหร่อล้าหลังจนัเกินัไป หากเศรษฐกิจล�ำหนั้ามากเกินัไป ผลประโยชนั์กจ็ ะต่กกับคนักลุม่ ใด็กลุม่ หนั้ง� หากเศรษฐกิจล้าหลังจนัเกินัไป คนัทัง� ชาต่ิจะยากจนั”
เศรษฐกิจแบบสังคมแบ่งปันั (เศรษฐกิจพอเพ่ยง) : เป็นัระบบเศรษฐกิจท่�มุ่งต่่อ
ศักยภูาพขึ้องประเทศท่�ม่ควัามสมด็ุลเป็นัพ่�นัฐานั โด็ยให้ควัามสำคัญกับการผลิต่เพ่�อ
อุปโภูค บริโภูค ให้ม่กินั ม่ใช้ ม่เหล่อสำรอง และพร้อมท่�จะแบ่งปันั จากนัั�นัจ้งผลิต่เพ่�อ
การค้าด็้วัยหลักควัามพอประมาณิ ไม่มาก ไม่นัอ้ ยเกินัไป และไม่เบ่ยด็เบ่ยนัผูอ้ นั่� ใช้ควัาม
ม่เหตุ่ผลในัการต่ัด็สินัใจ โด็ยพิจารณิาถ้งสิ�งต่่าง ๆ ท่�เป็นัเหตุ่ให้เก่�ยวัขึ้้อง คำนั้งถ้งผลจาก
การกระทำอย่างรอบคอบ รวัมทั�งม่ภููมิคุ้มกันัท่�ด็่ในัต่ัวั เพ่�อพร้อมรับผลกระทบจากการ
เปล่ย� นัแปลงในัด็้านัต่่าง ๆ ท่จ� ะเกิด็ขึ้้นั� และคำนั้งถ้งควัามเป็นัไปได็้จากสถานัการณิ์ทค่� าด็
วั่าจะเกิด็ขึ้้�นั โด็ยต่้องม่ควัามรู้และคุณิธิรรมเป็นัพ่�นัฐานั
เศรษฐกิจพอเพ่ยงขึ้องพระบาทสมเด็็จพระบรมชนักาธิิเบศร มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนัาถบพิต่รนัันั� พระองค์ทรงวัางหลักไวั้นัานัแล้วั แม้แต่่ในั พ.ศ. 2517 ก็
ทรงม่พระบรมราโชวัาทท่ม� หาวัิทยาลัยเกษต่รศาสต่ร์ เนั่อ� งในัพิธิพ่ ระราชทานัปริญญาบัต่ร
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ด็ังควัามต่อนัหนั้�งวั่า
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“ในัการพัฒนัาประเทศจำเป็นัต่้องทำต่ามลำด็ับขึ้ั�นั เริ�มด็้วัยการสร้างพ่�นัฐานั
ด็้วัยควัามม่กนัิ ม่ใช้ขึ้องประชาชนัก่อนั ด็้วัยวัิธิก่ ารท่ป� ระหยัด็ ระมัด็ระวััง แต่่ถกู ต่้องต่าม
หลักวัิชา เม่อ� พ่นั� ฐานัเกิด็ขึ้้นั� มันั� คงพอควัรแล้วัจ้งค่อยสร้างเสริมควัามเจริญให้คอ่ ยเป็นัไป
ต่ามลำด็ับด็้วัยควัามรอบคอบ ระมัด็ระวััง และประหยัด็ นัั�นัก็เพ่�อป้องกันัควัามผิด็พลาด็
ล้มเหลวั และเพ่�อให้บรรลุผลสำเร็จได็้แนั่นัอนับริบูรณิ์”
จากพระบรมราโชวัาทและพระราชด็ำรัสนัับต่ั�งแต่่ พ.ศ. 2517 เป็นัต่้นัมา
จะพบวั่าพระองค์ทา่ นัได็้ทรงเนั้นัย�ำทางการพัฒนัาท่อ� ยูบ่ นัพ่นั� ฐานัขึ้องการพ้ง� ต่นัเอง ควัาม
พอม่พอกินั พอม่พอใช้ การรู้จักควัามพอประมาณิ การคำนั้งถ้งควัามม่เหตุ่ผล การสร้าง
ภููมิคุ้มกันัท่�ด็่ในัต่ัวั และทรงเต่่อนัประชาชนัคนัไทยไม่ให้ประมาท ต่ระหนัักถ้งการพัฒนัา
ต่ามลำด็ับขึ้ั�นัต่อนัต่ามหลักวัิชาการ ต่ลอด็จนัม่คุณิธิรรมเป็นักรอบในัการด็ำรงช่วัิต่ ซึ่้�ง
ทั�งหมด็นั่�รู้กันัภูายใต่้ช่�อวั่า “เศรษฐกิจพอเพ่ยง”

“...ให้พอเพ่ยงนั่�ก็หมายควัามวั่า ม่กินัม่อยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได็้ แต่่วั่าพอ
แม้บางอย่างอาจจะด็ูฟุ่มเฟือย แต่่ถ้าทำให้ม่ควัามสุขึ้ ถ้าทำได็้ก็สมควัรท่�จะทำ สมควัรท่�
จะปฏิิบต่ั ิ อันันั่ก� ค็ วัามหมายอ่กอย่างขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยงหร่อระบบพอเพ่ยง พอเพ่ยงนั่�
อาจจะม่มาก อาจจะม่ขึ้องหรูหราก็ได็้ แต่่วั่าต่้องไม่ไปเบ่ยด็เบ่ยนัคนัอ่�นั ต่้องให้พอ
ประมาณิต่ามอัต่ภูาพ พูด็จาก็พอเพ่ยง ทำอะไรก็พอเพ่ยง ปฏิิบัต่ิต่นัก็พอเพ่ยง...”
(พระราชด็ำรัสเนั่�องในัโอกาสวัันัเฉัลิมพระชนัมพรรษา 4 ธิันัวัาคม พ.ศ. 2541)
ทุกคนัสามารถนัำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงมาเป็นัหลักปฏิิบัต่ิในัการ
ด็ำเนัินัช่วัิต่ได็้ไม่ใช่เฉัพาะในัหมู่คนัจนัหร่อเกษต่รกร โด็ยต่้อง “ระเบิด็จากขึ้้างในั” ค่อ
การเกิด็จิต่สำนั้ก ม่ควัามศรัทธิา เช่�อมั�นั เห็นัคุณิค่า และนัำไปปฏิิบัต่ิด็้วัยต่นัเอง แล้วัจ้ง
ขึ้ยายไปสู่ครอบครัวั ชุมชนั สังคม และประเทศชาต่ิต่่อไป
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“...คนัเราถ้าพอในัควัามต่้องการก็ม่ควัามโลภูนั้อย เม่�อม่ควัามโลภูนั้อยก็
เบ่ยด็เบ่ยนัคนัอ่นั� นั้อย ถ้าทุกประเทศม่ควัามคิด็อันันั่ไ� ม่ใช่เศรษฐกิจ ม่ควัามคิด็วั่าทำอะไร
ต่้องพอเพ่ยง หมายควัามวั่า พอประมาณิ ไม่สด็ุ โต่่ง ไม่โลภูอย่างมาก คนัเราก็อยูเ่ ป็นัสุขึ้...”
(พระราชด็ำรัสเนั่�องในัโอกาสวัันัเฉัลิมพระชนัมพรรษา 4 ธิันัวัาคม พ.ศ. 2541)
จะเห็นัได็้วั่า “เศรษฐกิจพอเพ่ยง” เป็นัปรัชญาท่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนักาธิิเบศร มหาภููมพิ ลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนัาถบพิต่รทรงม่พระราชด็ำรัสช่แ� นัะแนัวัทาง
การด็ำเนัินัช่วัต่ิ แก่พสกนัิกรชาวัไทยมานัานักวั่า 40 ปี ต่ัง� แต่่กอ่ นัวัิกฤต่ิการณิ์ทางเศรษฐกิจ
และเม่อ� ภูายหลังได็้ทรงเนั้นัย�ำแนัวัทางแก้ไขึ้เพ่อ� ให้รอด็พ้นัและสามารถด็ำรงอยู่ได็้อย่าง
มั�นัคงภูายใต่้กระแสโลกาภูิวััต่นั์และควัามเปล่�ยนัแปลงต่่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพ่ยงจ้งเป็นั
ปรัชญาท่ช� ถ่� ง้ แนัวัการด็ำรงอยูแ่ ละปฏิิบต่ั ขึ้ิ องประชาชนัในัทุกระด็ับ ต่ัง� แต่่ระด็ับครอบครัวั
จนัถ้ ง ระด็ั บ รั ฐ ทั� ง ในัการพั ฒ นัาและบริ ห ารประเทศให้ ด็ ำเนัิ นั ไปในัทางสายกลาง
โด็ยเฉัพาะการพัฒนัาเศรษฐกิจเพ่�อให้ก้าวัหนั้าทันัต่่อยุคโลกาภูิวััต่นั์
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ด็ังนัั�นัจ้งอาจกล่าวัได็้วั่าแก่นัแท้ขึ้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงนัั�นัให้ควัาม
สำคัญต่ั�งแต่่ระด็ับบุคคลและครอบครัวั การรวัมต่ัวักันัขึ้องชุมชนั ระหวั่างชุมชนั และกับ
ชุมชนัอ่�นั ๆ ท่�รวัมเร่ยกวั่าภูาคประชาสังคม เพราะหากภูาคประชาสังคมม่ควัามเขึ้้มแขึ้็ง
ก็จะก่อให้เกิด็แนัวัทางการพัฒนัาเศรษฐกิจให้เต่ิบโต่อย่างม่คณิ
ุ ภูาพ ซึ่้ง� หมายถ้งการเต่ิบโต่
อย่างม่พลวััต่ ม่เสถ่ยรภูาพ ม่ควัามเป็นัธิรรม และม่สภูาวัะทางธิรรมชาต่ิและสิ�งแวัด็ล้อม
ท่�ยั�งย่นั แต่่ทั�งนั่�เศรษฐกิจพอเพ่ยงยังต่้องอาศัยควัามรอบรู้ ควัามรอบคอบ และควัาม
ระมัด็ระวัังในัการนัำวัิชาการต่่าง ๆ มาใช้ในัการวัางแผนัและการด็ำเนัินัการทุกขึ้ั�นัต่อนั
ขึ้ณิะเด็่ยวักันัจะต่้องเสริมสร้างพ่�นัฐานัจิต่ใจขึ้องคนัในัชาต่ิ โด็ยเฉัพาะเจ้าหนั้าท่�ขึ้องรัฐ
นัักทฤษฎ่ และนัักธิุรกิจทุกระด็ับให้ม่สำนั้กในัคุณิธิรรม ควัามซึ่่�อสัต่ย์สุจริต่ และให้ม่
ควัามรอบรู้ท่�เหมาะสม ด็ำเนัินัช่วัิต่ด็้วัยควัามอด็ทนั ควัามเพ่ยร ม่สต่ิปัญญาและควัาม
รอบคอบ เพ่�อให้สมด็ุลและพร้อมต่่อการรองรับการเปล่�ยนัแปลงอย่างรวัด็เร็วัและ
กวั้างขึ้วัางทัง� ด็้านัวััต่ถุ สังคม สิง� แวัด็ล้อม และวััฒนัธิรรมจากโลกภูายนัอก ซึ่้ง� หากทุกฝ่่าย
เขึ้้าใจกรอบแนัวัคิด็ คุณิลักษณิะ และคำนัิยามขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยงอย่างแจ่มชัด็แล้วั
ก็จะง่ายต่่อการนัำไปประยุกต่์ใช้เป็นัแนัวัทางปฏิิบัต่ิ และจะนัำไปสู่ผลท่�คาด็วั่าจะได็้รับ
ค่อการพัฒนัาท่ส� มด็ุลและยัง� ย่นั พร้อมรับต่่อการเปล่ย� นัแปลงในัทุกด็้านั ทัง� ด็้านัเศรษฐกิจ
สังคม สิ�งแวัด็ล้อม ควัามรู้ และเทคโนัโลย่”
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4

3 ห่่วัง 2 เง่อ
� นไข
หากต่้องให้คำนัิยามกับเศรษฐกิจพอเพ่ยง เราสามารถนัิยามคำวั่าเศรษฐกิจ
พอเพ่ยงได็้โด็ย 3 คุณิลักษณิะท่เ� ป็นัห่วังสอด็ร้อยประสานักันัเพ่อ� นัำไปสูก่ ารปฏิิบต่ั ิ ได็้แก่
ความพื่อประมาณ หมายถ้ง ควัามพอด็่ ไม่นั้อยเกินัไปและไม่มากเกินัไป โด็ย
ไม่เบ่ยด็เบ่ยนัต่นัเองและผู้อ่�นั เช่นั การผลิต่และการบริโภูคท่�อยู่ในัระด็ับพอประมาณิ
ความมีเห่ต์ุผ่ล หมายถ้ง การต่ัด็สินัใจเก่�ยวักับระด็ับขึ้องควัามพอเพ่ยงนัั�นั
จะต่้องเป็นัไปอย่างม่เหตุ่ผล โด็ยพิจารณิาจากเหตุ่ปจั จัยท่เ� ก่ย� วัขึ้้อง ต่ลอด็จนัคำนั้งถ้งผล
ท่�คาด็วั่าจะเกิด็ขึ้้�นัจากการกระทำนัั�นั ๆ อย่างรอบคอบ
กิารมีภูมู คิ มุ้ กิันทุีดิ� ใี นต์ัว หมายถ้ง การเต่ร่ยมต่ัวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ย� นัแปลงด็้านัต่่าง ๆ ท่จ� ะเกิด็ขึ้้นั� โด็ยคำนั้งถ้งควัามเป็นัไปได็้ขึ้องสถานัการณิ์ต่า่ ง ๆ
ท่�คาด็วั่าจะเกิด็ขึ้้�นัในัอนัาคต่ทั�งใกล้และไกล
นัอกจากคุณิลักษณิะ 3 ห่วังด็ังกล่าวัแล้วั สิ�งสำคัญอ่กอย่างหนั้�งค่อการกำหนัด็
เง่�อนัไขึ้ไวั้ 2 ประการ เพ่�อให้การต่ัด็สินัใจและด็ำเนัินักิจกรรมต่่าง ๆ อยู่ในัระด็ับพอเพ่ยง
นัั�นัต่้องอาศัยทั�งควัามรู้และคุณิธิรรมเป็นัพ่�นัฐานั นัั�นัค่อเง่�อนัไขึ้ด็ังต่่อไปนั่�
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เง่�อนไขความรู้ ประกอบด็้วัย ควัามรอบรู้เก่�ยวักับวัิชาการต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวัขึ้้อง
อย่างรอบด็้านั ควัามรอบคอบท่�จะนัำควัามรู้เหล่านัั�นัมาพิจารณิาให้เช่�อมโยงกันัเพ่�อ
ประกอบการวัางแผนัและควัามระมัด็ระวัังในัขึ้ั�นัต่อนัปฏิิบัต่ิ
เง่อ� นไขคุณธรรมท่จ� ะต่้องเสริมสร้าง ประกอบด็้วัย ม่ควัามต่ระหนัักในัคุณิธิรรม
ม่ควัามซึ่่�อสัต่ย์สุจริต่ และม่ควัามอด็ทนั ม่ควัามเพ่ยร ใช้สต่ิปัญญาในัการด็ำเนัินัช่วัิต่
องค์ประกอบขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยงนัอกจากคำนัิยามเศรษฐกิจพอเพ่ยง 3 ห่วัง
2 เง่�อนัไขึ้แล้วั เศรษฐกิจพอเพ่ยงยังม่องค์ประกอบสำคัญอ่ก 7 ประการ ค่อ พ้�งพา
ต่นัเอง พอประมาณิ เด็ินัสายกลาง ม่ภููมิคุ้มกันั ม่เหตุ่ผล เป็นัคนัด็่ และรู้รักสามัคค่
เป็นัส่วันัประกอบท่�สำคัญ
การประยุกต่์ใช้ปรัชญาขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยงในัช่วัิต่ประจำวัันัง่าย ๆ เช่นั
1. กิารประยุกิต์์ใช้ความพื่อประมาณ ได็้แก่ การรับประทานัอาหารท่�สะอาด็
และม่ประโยชนั์ในัปริมาณิท่�เหมาะสม ไม่มากจนัเกินัไปหร่อนั้อยจนัเกินัไป หล่กเล่�ยง
อาหารและเคร่�องด็่�มท่�ทำลายสุขึ้ภูาพ ออกกำลังกายอย่างสม�ำเสมอและเหมาะสมกับ
สภูาพขึ้องต่นัเอง เป็นัต่้นั
2. กิารประยุกิต์์ใช้ความมีเห่ต์ุผ่ล ได็้แก่ การจัด็ลำด็ับควัามสำคัญขึ้องควัาม
ต่้องการท่�เกิด็ขึ้้�นั โด็ยแยกแยะให้ออกวั่าสิ�งท่�ต่้องการนัั�นัเป็นัสิ�งท่�จำเป็นัต่่อช่วัิต่หร่อไม่
มากนั้ อ ยเพ่ ย งใด็ และควัรเล่ อ กสิ� ง ท่� จ ำเป็ นั มากท่� สุ ด็ ก่ อ นัเสมอ เม่� อ ม่ สิ� ง ท่� จ ำเป็ นั
เพ่ยบพร้อมต่ามลำด็ับแล้วั จนัสามารถพ้ง� ต่นัเองได็้อย่างมันั� คง ในัสิง� ท่ไ� ม่จำเป็นัก็สามารถ
เล่อกได็้ ม่ได็้ บนัพ่�นัฐานัขึ้องการไม่เบ่ยด็เบ่ยนัต่นัเองและผู้อ่�นัให้เด็่อด็ร้อนั
3. กิารประยุกิต์์ใช้กิารมีภููมิคุ้มกิันทุี�ดิีในต์ัว ได็้แก่ การม่สต่ิปัญญาหร่อม่
วัิจารณิญาณิในัการเสพส่�อท่�ไม่ปลอด็ภูัยและไม่สร้างสรรค์ ค่อ “รู้เท่าทันัส่�อ” (Media
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Literacy) สามารถวัิเคราะห์แยกแยะได็้วั่าอะไรค่อขึ้้อมูล (Data) อะไรค่อควัามเช่�อ
(Belief) อะไรค่อขึ้้อเท็จจริง (Fact) และส่�อท่�เสพนัั�นัให้คุณิและโทษแก่ต่นัเอง ครอบครัวั
และสังคมอย่างไร ควัรเล่อกเสพส่อ� ท่ส� ามารถพัฒนัาคุณิภูาพช่วัต่ิ จิต่ใจ และสุขึ้ภูาวัะทาง
ปัญญาให้เจริญงอกงาม ยกต่ัวัอย่างเช่นั ส่�อท่�ช่วัยสร้างควัามรู้และทักษะท่�จำเป็นัในัการ
ด็ำรงช่วัต่ิ ส่อ� ท่ใ� ห้ประโยชนั์ในัเร่อ� งการรักษาสุขึ้ภูาพต่นัเองและคนัใกล้ชด็ิ ส่อ� ท่ช� วั่ ยสร้าง
ควัามรู้รักสามัคค่ สร้างสรรค์ให้เกิด็ควัามรักควัามเมต่ต่า เกิด็นั�ำใจและมิต่รไมต่ร่ต่่อกันั
ส่�อท่�ช่วัยสร้างการม่ส่วันัร่วัมในัการขึ้ับเคล่�อนัสังคมให้เกิด็ควัามสุขึ้ เป็นัต่้นั
4. กิารประยุกิต์์ใช้เง่�อนไขความรู้ ได็้แก่ การรู้เท่าทันัในัสภูาวัการณิ์ปัจจุบันั
รู้ในัสิ�งท่�ควัรรู้ เป็นัสิ�งท่�ทำให้เกิด็ควัามเขึ้้าใจและเห็นัอกเห็นัใจต่่อต่นัเองและผู้อ่�นั เช่นั
วัิกฤต่ิโควัิด็-19 ในัปัจจุบันั เราทุกคนัจะต่้องรู้จักการด็ูแลต่นัเองและผู้อ่�นั เพ่�อไม่ให้
เช่�อโรคแพร่กระจายขึ้ยายวังกวั้างอันัเป็นัเหตุ่ให้บุคคลต่้องเจ็บป่วัยและล้มต่ายเพิ�มขึ้้�นั
นัอกจากนั่�ทุก ๆ ควัามรู้ท่�นัำมาประยุกต่์ใช้ต่้องมาพร้อมกับควัามรับผิด็ชอบต่่อสังคม
และสิ�งแวัด็ล้อม ใช้ควัามรู้เพ่�อการพ้�งพาต่นัเองและแบ่งปันัเพ่�อให้สังคมม่ควัามสุขึ้
ม่คุณิภูาพช่วัิต่ท่�ด็่ขึ้้�นั
5. กิารประยุกิต์์ใช้เง่�อนไขคุณธรรม ได็้แก่ การด็ำรงต่นัอยู่บนัพ่�นัฐานัขึ้อง
ควัามจริง ไม่เอนัเอ่ยงด็้วัยอคต่ิ ประกอบอาช่พด็้วัยควัามซึ่่�อสัต่ย์สุจริต่ ม่สัจจะ ม่ควัาม
จริงใจ ไม่คด็โกง ไม่คอร์รัปชันั ม่ควัามขึ้ยันัหมั�นัเพ่ยร และม่จิต่ใจท่�เขึ้้มแขึ้็ง มั�นัคง ไม่
หวัั�นัไหวัไปต่ามอารมณิ์ท่�ทำให้เกิด็ควัามลุ่มหลงมัวัเมา ม่การพัฒนัาสต่ิปัญญาอย่าง
สม�ำเสมอ ไม่ประมาท ม่ควัามเส่ยสละ รู้จักการแบ่งปันัโอกาสให้กับต่นัเองและผู้อ่�นั
เช่นั นัักการเม่อง ขึ้้าราชการ นัักธิุรกิจ ไม่ฮั้ั�วัประมูลในัโครงการลงทุนัขึ้นัาด็ใหญ่หร่อ
เมกะโปรเจกต่์ (Megaproject) แม่ค้าขึ้ายผักผลไม้ไม่โกงต่าชั�งลูกค้า ผู้ม่อำนัาจไม่รับ
สินับนัหร่อเงินัใต่้โต่๊ะ นัักเร่ยนัไม่ทุจริต่ในัการสอบ การให้ควัามช่วัยเหล่อผู้ด็้อยโอกาส
หร่อประสบภูัยพิบัต่ิในัลักษณิะต่่าง ๆ การจัด็กิจกรรมจิต่อาสาในัการแก้ปัญหาและ
พัฒนัาองค์กร ชุมชนั สังคม เป็นัต่้นั
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จัดการอย่่างไร?
ให้สนองต้อบต้่อความต้้องการ
ของต้นเอง ภาย่ใต้้เงือ
� นไขทาง
เศรษฐกิจทีเ� ป็ลี่ีย่
� นแป็ลี่งไป็
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5

รัะดัับของควัามพอเพียง
หลายคนัยังม่คำถามวั่า “ควัามพอเพ่ยง” ในัหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพ่ยง
นัั�นัเป็นัเร่�องเด็่ยวักับการพ้�งพาต่นัเอง (Self-sufficiency) หร่อไม่ ควัามจริงแล้วัในัหลัก
ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพ่ยง ควัามพอเพ่ยงในัท่นั� ม่� ค่ วัามหมายกวั้างกวั่าแค่การพ้ง� ต่นัเองได็้
โด็ยเราจะเร่ยกเศรษฐกิจพอเพ่ยงในัระด็ับท่เ� ล่ย� งต่ัวัเองได็้ บนัพ่นั� ฐานัขึ้องควัาม
ประหยัด็และลด็ค่าใช้จา่ ยท่ไ� ม่จำเป็นัวั่า เศรษฐกิจพอเพ่ยงแบบพ่นั� ฐานั ส่วันัเศรษฐกิจพอเพ่ยง
ในัระด็ับท่ม� ก่ ารรวัมต่ัวักันัเพ่อ� ร่วัมกันัด็ำเนัินังานัในัเร่อ� งต่่าง ๆ ม่การสร้างเคร่อขึ้า่ ยและ
การขึ้ยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในัรูปแบบต่่าง ๆ โด็ยประสานัควัามร่วัมม่อกับภูายนัอก
นัันั� จะเร่ยกวั่า เศรษฐกิจพอเพ่ยงแบบก้าวัหนั้า ด็ังนัันั� เศรษฐกิจพอเพ่ยงจ้งไม่ใช่แค่เพ่ยงเร่อ� ง
ขึ้องการพ้�งพาต่นัเองโด็ยท่�ไม่เก่�ยวัขึ้้องกับใคร และมิใช่แค่เร่�องขึ้องการประหยัด็ แต่่ยงั
ครอบคลุมถ้งการขึ้้องเก่ย� วักับผูอ้ นั่� การช่วัยเหล่อเก่อ� กูลซึ่้ง� กันัและกันัอ่กด็้วัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงจ้งเป็นัปรัชญาท่�ต่ั�งอยู่บนัพ่�นัฐานัขึ้องทางสายกลาง
และควัามไม่ประมาท โด็ยคำนั้งถ้งควัามพอประมาณิ ควัามม่เหตุ่ผล การสร้างภููมิคุ้มกันั
ท่ด็� ใ่ นัต่ัวั ต่ลอด็จนัการใช้ควัามรู้ ควัามรอบคอบ และคุณิธิรรมประกอบการวัางแผนั การ
ต่ัด็สินัใจ และการกระทำ จ้งเป็นัแนัวัทางในัการด็ำเนัินัช่วัิต่ขึ้องประชาชนัในัทุกระด็ับ
ต่ัง� แต่่ระด็ับครอบครัวั ระด็ับชุมชนั ระด็ับธิุรกิจ จนัถ้งระด็ับรัฐ ทัง� ในัการพัฒนัาและบริหาร
ประเทศให้ด็ำเนัินัไปในัทางสายกลาง โด็ยเฉัพาะการพัฒนัาต่นัเองทั�งในัระด็ับบุคคล
ธิุรกิจ และเศรษฐกิจ เพ่�อให้ก้าวัทันัต่่อโลกยุคโลกาภูิวััต่นั์
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ควัามพอเพ่ยงสามารถแบ่งเป็นัระด็ับได็้ ด็ังนั่�
1. ความพื่อเพื่ียงระดิับบุคคลและครอบครัว
มุ่ ง เนั้ นั ให้ บุ ค คลและครอบครั วั อยู่ ร่ วั มกั นั อย่ า งม่ ค วัามสุ ขึ้ ทั� ง ทางกายและ
ทางใจ พ้ง� พาต่นัเองอย่างเต่็มควัามสามารถ ไม่ทำอะไรเกินัต่ัวั ด็ำเนัินัช่วัต่ิ โด็ยไม่เบ่ยด็เบ่ยนั
ต่นัเองและผูอ้ นั่� รวัมถ้งใฝ่่รแู้ ละม่การพัฒนัาต่นัเองอย่างต่่อเนั่อ� งเพ่อ� ควัามมันั� คงในัอนัาคต่
และเป็นัท่พ� ง้� ให้ผอู้ นั่� ได็้ในัท่ส� ด็ุ ด็้วัยการประกอบอาช่พเล่ย� งด็ูต่นัเองและครอบครัวั จัด็ทำ
รายรับรายจ่ายบัญช่ครัวัเร่อนั รู้จักประหยัด็แต่่ไม่ต่ระหนั่� เลิก-ลด็-ละอบายมุขึ้ สอนัให้
เด็็ก ๆ ในัครอบครัวัรู้จักคุณิค่าขึ้องเงินัรวัมทั�งสิ�งขึ้องเคร่�องใช้ และรู้จักใช้ร้จู ักออมเงินั
ด็ูแลรักษาสุขึ้ภูาพ รูจ้ กั การแบ่งปันักันัในัครอบครัวั ชุมชนั และสังคมรอบขึ้้าง รวัมถ้งการ
รักษาวััฒนัธิรรมประเพณิ่ และการอยู่ร่วัมกับทรัพยากรธิรรมชาต่ิและสิ�งแวัด็ล้อมได็้
อย่างเหมาะสม
การประยุกต่์ใช้เศรษฐกิจพอเพ่ยงในัระด็ับบุคคลและครอบครัวัควัรพิจารณิา
ด็้วัยเหตุ่ผล และใช้ควัามรอบคอบในัการสร้างภููมิคุ้มกันัท่�ด็่ ด็้วัยการต่ัด็สินัใจต่าม
ควัามเหมาะสม เช่นั จะเล่อกหานั�ำใส่ตุ่่มซึ่้�งก็ค่อการหารายได็้เพิ�ม หร่อจะเล่อกอุด็รูรั�วั
ขึ้องตุ่่มซึ่้�งก็ค่อการลด็รายจ่ายท่�ไม่จำเป็นั วั่าควัรทำสิ�งใด็ก่อนัหลัง
2. ความพื่อเพื่ียงระดิับชุมชน
เป็นัผลจากการท่�ประชาชนัรวัมกลุ่มกันัทำประโยชนั์เพ่�อส่วันัรวัม ช่วัยเหล่อ
เก่�อกูลกันัภูายในัชุมชนับนัหลักขึ้องควัามรู้รักสามัคค่ สร้างเป็นัเคร่อขึ้่ายเช่�อมโยงกันัทั�ง
ในัชุมชนัและนัอกชุมชนั ทั�งด็้านัเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธิรรมชาต่ิและสิ�งแวัด็ล้อม
เช่นั การรวัมกลุม่ อาช่พองค์กรการเงินัสวััสด็ิการชุมชนั การช่วัยด็ูแลรักษาควัามสงบ ควัาม
สะอาด็ ควัามเป็นัระเบ่ยบเร่ยบร้อย รวัมทัง� การใช้ภูมู ปิ ญ
ั ญาท้องถินั� ทรัพยากรธิรรมชาต่ิ
และสิ�งแวัด็ล้อมในัชุมชนัมาสร้างประโยชนั์ได็้อย่างเหมาะสม เพ่�อสร้างเสริมชุมชนัให้ม่
ควัามเขึ้้มแขึ้็งและม่ควัามเป็นัอยู่ท่�พอเพ่ยง
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3. ความพื่อเพื่ียงในภูาคธุรกิิจเอกิชน
เริ�มจากควัามมุ่งมั�นัในัการด็ำเนัินัธิุรกิจท่�หวัังผลประโยชนั์หร่อกำไรระยะยาวั
มากกวั่าระยะสันั� แสวังหาผลต่อบแทนับนัพ่นั� ฐานัขึ้องการแบ่งปันั มุง่ ให้ทกุ ฝ่่ายท่เ� ก่ย� วัขึ้้อง
ได็้ รั บ ประโยชนั์อย่างเหมาะสมและเป็นัธิรรมทั�งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถ่อหุ้นั และพนัักงานั
การขึ้ยายธิุรกิจต่้องทำอย่างค่อยเป็นัค่อยไป รวัมทัง� ต่้องม่ควัามรูแ้ ละเขึ้้าใจธิุรกิจขึ้องต่นัเอง
รูจ้ กั ลูกค้า ศ้กษาคูแ่ ขึ้่ง และเร่ยนัรูก้ ารต่ลาด็อย่างถ่องแท้ ผลิต่ในัสิง� ท่ถ� นััด็และทำต่ามกำลัง
สร้างเอกลักษณิ์ทแ่� ต่กต่่างและพัฒนัาคุณิภูาพผลิต่ภูัณิฑ์์อย่างต่่อเนั่อ� ง ม่การเต่ร่ยมพร้อมต่่อ
การเปล่ย� นัแปลงท่อ� าจเกิด็ขึ้้นั� ม่ควัามซึ่่อ� สัต่ย์ รับผิด็ชอบต่่อสังคม และป้องกันัผลกระทบ
ต่่อสิง� แวัด็ล้อม ท่ส� ำคัญต่้องสร้างเสริมควัามรูแ้ ละจัด็สวััสด็ิการให้พนัักงานัอย่างเหมาะสม
4. ความพื่อเพื่ียงระดิับประเทุศ
เป็นัการบริหารจัด็การประเทศโด็ยการวัางรากฐานัให้ประชาชนัส่วันัใหญ่อยูอ่ ย่าง
พอม่พอกินั พ้�งต่นัเองได็้ ม่ควัามรู้ ม่คุณิธิรรมในัการด็ำเนัินัช่วัิต่ ม่การรวัมกลุ่มขึ้องชุมชนั
หลาย ๆ แห่งเพ่�อแลกเปล่�ยนัควัามรู้ ส่บทอด็ภููมิปัญญา และร่วัมกันัพัฒนัาต่ามแนัวัทาง
เศรษฐกิจแบบสังคมแบ่งปันับนัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงอย่างรูร้ กั สามัคค่ เสริมสร้าง
เคร่อขึ้่ายเช่�อมโยงระหวั่างชุมชนัให้เกิด็เป็นัสังคมแห่งควัามพอเพ่ยงในัท่�สุด็
สรุปได็้วั่า ทุกคนัไม่วั่าจะม่บทบาทหร่อหนั้าท่�อะไรในัสังคมก็สามารถนัำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงมาใช้ได็้ทั�งสิ�นั เพ่ยงแต่่การนัำมาใช้ให้ม่ควัามเหมาะสมนัั�นัก็
จะแต่กต่่างกันัไปต่ามหนั้าท่ขึ้� องแต่่ละคนั ในัขึ้ณิะเด็่ยวักันัก็มค่ วัามจำเป็นัท่จ� ะต่้องเสริมสร้าง
พ่�นัฐานัจิต่ใจขึ้องคนัในัชาต่ิ โด็ยเฉัพาะเจ้าหนั้าท่�ขึ้องรัฐ นัักทฤษฎ่ และนัักธิุรกิจในัทุก
ระด็ับให้มค่ ณิ
ุ ธิรรม ควัามซึ่่อ� สัต่ย์สจุ ริต่ และควัามรอบรูท้ เ่� หมาะสม ด็ำเนัินัช่วัต่ิ ด็้วัยควัาม
อด็ทนั ควัามเพ่ยร ม่สต่ิปัญญาและควัามรอบคอบ เพ่�อให้สมด็ุลและพร้อมต่่อการรองรับ
การเปล่�ยนัแปลงอย่างรวัด็เร็วัและกวั้างขึ้วัาง ทั�งด็้านัวััต่ถุ สังคม สิ�งแวัด็ล้อม และ
วััฒนัธิรรม และจะทำให้ประเทศชาต่ิและประชาชนัม่ภูมู คิ มุ้ กันัจากภูัยคุกคามหลากหลาย
รูปแบบท่อ� าจเกิด็ขึ้้นั� ซึ่้ง� จะเป็นัคำต่อบท่ส� ามารถช่วัยลด็สภูาวัะควัามเส่ย� งขึ้องประเทศชาต่ิ
และประชาชนัในัยุคโลกาภูิวััฒนั์ได็้อย่างแท้จริง
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เลี่ือกเต้ิมนำ�า
หรืออุดรอย่รั�ว
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6

เศรัษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีีตุ่มนำ�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงนัั�นันัับเป็นัแบบแผนัในัการด็ำเนัินัช่วัิต่ท่�ต่ั�งอยู่บนั
พ่�นัฐานัขึ้องทางสายกลางและควัามไม่ประมาท โด็ยคำนั้งถ้งควัามพอประมาณิ ควัามม่
เหตุ่ผล การสร้างภููมคิ มุ้ กันัท่ด็� ใ่ นัต่ัวั ต่ลอด็จนัการใช้ควัามรู้ ควัามรอบคอบ และคุณิธิรรม
มาประกอบการวัางแผนัและต่ัด็สินัใจกระทำสิ�งต่่าง ๆ
โด็ยการประยุกต่์ใช้เศรษฐกิจพอเพ่ยงท่�ง่ายท่�สุด็และสามารถนัำไปปฏิิบัต่ิต่าม
ได็้ด็ท่ ส่� ด็ุ ค่อเศรษฐกิจพอเพ่ยงในัระด็ับบุคคลและครอบครัวั ท่เ� นั้นัแนัวัทางแก้ไขึ้ให้รอด็พ้นั
จากปัญหาควัามยากจนั การพ้ง� พาต่นัเองได็้ และสามารถใช้ชวั่ ต่ิ อยูอ่ ย่างมันั� คงและยัง� ย่นั
ภูายใต่้กระแสโลกาภูิวััต่นั์ รวัมถ้งควัามเปล่�ยนัแปลงต่่าง ๆ ท่�อาจเกิด็ขึ้้�นัได็้ในัอนัาคต่
หากจะยกต่ัวัอย่างเร่�องเศรษฐกิจพอเพ่ยงในัระด็ับบุคคลให้เห็นัภูาพได็้ง่าย คง
ต่้องยกเอาทฤษฎ่ต่มุ่ นั�ำมาอธิิบายขึ้ยายควัามวั่า หากเราม่ต่มุ่ นั�ำอยูห่ นั้ง� ใบ สิง� ใด็ท่ค� วัรทำ
ก่อนั ระหวั่างการอุด็รูรั�วัขึ้องตุ่่มหร่อการลด็รายจ่ายท่�ไม่จำเป็นั หร่อการเต่ิมนั�ำใส่ตุ่่มอันั
หมายถ้งการหารายได็้เพิ�ม

41

01-200.indd 41

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

หากมองในัมุมมองขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยงแล้วันัั�นั เราอาจต่้องย้ด็หลักการอุด็
รูรั�วัก่อนับนัพ่�นัฐานัขึ้องควัามพอ อันัได็้แก่ พออยู่ พอกินั พอใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย หร่อเร่ยก
วั่าการลด็รายจ่ายท่�ไม่จำเป็นั และใช้ช่วัิต่ให้เหมาะสมกับสถานัภูาพและบทบาทขึ้องต่นั
ซึ่้ง� การอุด็รอยรัวั� นั่นั� บั เป็นัวัิธิก่ ารท่ง� า่ ยต่่อการปฏิิบต่ั ิ เพราะสามารถทำได็้ด็วั้ ยต่นัเอง โด็ย
วัิธิก่ ารลด็รายจ่ายท่ไ� ม่จำเป็นันัันั� สามารถเริม� ได็้งา่ ย ๆ โด็ยการต่อบคำถามให้ได็้วัา่ “จะอยู่
อย่างไร และทำอย่างไรจ้งจะพอกินั” ซึ่้�งท้ายท่�สุด็แล้วัสิ�งท่�สำคัญท่�สุด็ในัการอุด็รอยรั�วันั่�
ก็ค่อคำวั่า “พอ” ในัควัามหมายขึ้องการรู้จักพอ และรู้จักประมาณิต่นันัั�นัเอง
แต่่หลักเศรษฐกิจพอเพ่ยงก็ไม่ได็้หมายถ้งเร่�องการอุด็รอยรั�วัหร่อการประหยัด็
ลด็รายจ่ายเพ่ยงอย่างเด็่ยวั การเต่ิมนั�ำเขึ้้าตุ่่มก็ม่ควัามสำคัญเช่นักันั เพราะเม่�อเราม่
ควัาม “พอ” เป็นัพ่�นัฐานัแล้วั ม่ภููมิคุ้มกันัในัต่ัวัท่�ด็่พอแล้วั เราก็ต่้องเร่ยนัรู้ท่�จะแบ่งปันั
รักษา สร้างมูลค่า เพ่อ� พัฒนัาคุณิภูาพช่วัต่ิ ให้ด็ย่ งิ� ขึ้้นั� หร่อกล่าวัได็้วัา่ เม่อ� เราจัด็สรรแบ่งส่วันั
จนัแนั่ชัด็แล้วัวั่า พอม่ พอกินั พอใช้ และม่เก็บสะสมไวั้ยามจำเป็นัแล้วั เราจ้งสามารถ
วัางแผนัและแบ่งปันัสิ�งต่่าง ๆ ไปให้กับผู้อ่�นั สังคม และประเทศชาต่ิได็้
อาจกล่าวัโด็ยสรุปได็้วั่า ทฤษฎ่ตุ่่มนั�ำนัั�นัสามารถนัำไปประยุกต่์ใช้กับการ
ด็ำเนัินัช่วัิต่ต่ามแนัวัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงได็้เป็นัอย่างด็่ แต่่หากถามวั่าเราควัรเต่ิม
นั�ำหร่ออุด็รอยรั�วัก่อนั คงไม่ม่คำต่อบท่�แนั่ชัด็ เพราะขึ้้�นัอยู่กับพ่�นัฐานัควัามพร้อมขึ้อง
แต่่ละบุคคล
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คนัท่�ไม่สามารถหานั�ำมาเต่ิมตุ่่มได็้ทันัก็ควัรต่้องอุด็รูรั�วัก่อนั แต่่คนัท่�สามารถ
หานั�ำมาเต่ิมตุ่่มได็้ทันั ม่วัินััย และสามารถจัด็สรรวัางแผนัได็้ ก็สามารถเต่ิมและปล่อย
ให้นั�ำไหลออกจากตุ่่มเพ่�อการแบ่งปันัและการหมุนัเวั่ยนัขึ้องเศรษฐกิจได็้ เป็นัต่้นั
นัอกจากนั่�เศรษฐกิจพอเพ่ยงและทฤษฎ่ตุ่่มนั�ำยังสามารถนัำมาปรับใช้กับ
การจัด็ทำบัญช่ครัวัเร่อนัได็้อ่กด็้วัย เนั่�องจากผู้จัด็ทําบัญช่ครัวัเร่อนัจะสามารถทราบถ้ง
รายได็้และค่าใช้จ่ายขึ้องต่นัและครอบครัวั จ้งสามารถวัางแผนัการใช้จ่ายต่่อไปได็้อย่าง
รอบคอบ เกิด็ควัามพอประมาณิในัการใช้จ่าย ทําให้เกิด็การการออมและการประหยัด็
เม่�อม่การใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายเท่าท่�ม่ ไม่ก่อให้เกิด็หนั่�สินั จ้งสามารถแก้ไขึ้ปัญหาหนั่�สินั
ได็้อย่างยั�งย่นั เป็นัผลให้เกิด็ภููมิคุ้มกันัท่�ด็่ในัการรับการเปล่�ยนัแปลงทางการเงินัท่�อาจ
เกิด็ขึ้้�นัในัอนัาคต่
การบันัท้กบัญช่ครัวัเร่อนัจ้งสามารถทําให้ผู้บันัท้กใช้จ่ายอย่างประหยัด็และ
ใช้จ่ายอย่างม่เหตุ่และผล แต่่ไม่ใช่ให้เกิด็ควัามต่ระหนั่�ถ่�เหนั่ยวั เพราะนัั�นัไม่ถ่อเป็นัการ
ใช้ช่วัิต่แบบเศรษฐกิจพอเพ่ยง หร่อหากพูด็ในัแง่มุมขึ้องควัามพอเพ่ยงในัระด็ับบุคคล
และครอบครัวัก็ค่อควัามสามารถในัการด็ํารงช่วัิต่ได็้อย่างไม่เด็่อด็ร้อนั ม่ควัามเป็นัอยู่
อย่างประมาณิต่นั ม่เหตุ่ม่ผลต่ามบทบาทหนั้าท่� และท่�สำคัญค่อรู้จักคิด็พิจารณิาอย่าง
รอบคอบ เม่�อใช้ทักษะควัามรู้ท่�จำเป็นัควับคู่กับหลักคุณิธิรรมในัการด็ำเนัินัช่วัิต่แล้วัก็
ต่้องรู้จักถ้งการให้ การแบ่งปันั โด็ยสามารถเริ�มต่้นัจากการแบ่งปันัคนัใกล้ต่ัวัอย่าง
สมาชิกในัครอบครัวั หร่อคนัในัชุมชนั
กล่าวัโด็ยสรุป การประยุกต่์ใช้เศรษฐกิจพอเพ่ยงในัระด็ับบุคคลและครอบครัวั
นัั�นัจะนัำพาให้เราสามารถพ้�งพาต่นัเองและเริ�มช่วัยเหล่อคนัรอบขึ้้างได็้ จนักลายเป็นั
สังคมท่�ม่ควัามมั�นัคง มั�งคั�ง และยั�งย่นัได็้นัั�นัเอง
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เศรษฐกิจพัอเพัีย่ง
จะเป็็นภูมิคุ้มกัน
ของคนไทย่ได้อย่่างไร
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ลดความเหล่อ
� มลำ�า
ด้วยสัังคมแบ่่งปััน
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7

ปััญหาความเหลื่่อ
� มลื่ำ�า
กัับเศรษฐกัิจพอเพียง

ปััญหาความเหลื่่�อมลื่้ำของสัังคมไทยได้้ฝัังรากลื่ึกมายาวนาน โด้ยมีต้้นต้อ
มาจากระบบเศรษฐกิจแบบเสัรี (ทุนนิยม) ที�ใช้้เงินเปั็นต้ัวช้ี้วัด้ โด้ยคนมีเงินมีโอกาสั
แลื่ะอำนาจมากกว่า ทำให้คนจนแลื่ะคนมีความร้้น้อยกว่าถู้กเอารัด้เอาเปัรียบ อีกทั้ง
ระบบภาษีที�ไม่เปั็นธรรม มีข้อยกเว้นแลื่ะเอ่้อปัระโยช้น์ให้กับคนรวยมากกว่าคนจน
รวมทั้งระบบงบปัระมาณที�ลื่ำเอียง โด้ยมักเปั็นปัระโยช้น์ต้่อคนมีรายได้้สั้งมากกว่า
คนยากจน ยิ�งทำให้ความเหลื่่�อมลื่้ำของสัังคมไทยขยายฐานกว้างมากขึ้น
ปัระเทศไทยย่นอย้่ท่ามกลื่างความขัด้แย้งมากว่า 10 ปัี ก็ด้้วยรากฐานของ
ความเหลื่่�อมลื่้ำทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ปััญหาด้้านเศรษฐกิจไม่ได้้มีเฉพาะด้้านเศรษฐกิจเอง
เท่านั้น ยังเกี�ยวข้องกับด้้านภ้มิศาสัต้ร์ ด้้านภาวะปัระช้ากร ด้้านทรัพยากรธรรมช้าต้ิ
ด้้านลื่ักษณะปัระจำช้าต้ิ ด้้านวิทยาศาสัต้ร์เทคโนโลื่ยี การพลื่ังงานแลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อม ด้้าน
ความสััมพันธ์ระหว่างปัระเทศแลื่ะการท้ต้ รวมไปัถูึงด้้านการศึกษา ซึ่ึ�งปััจจัยเหลื่่านี้ได้้
ก่อต้ัวกลื่ายเปั็นปััญหาด้้านการเม่องด้้านสัังคมจิต้วิทยาด้ังที�เห็นในปััจจุบัน
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ความเหลื่่�อมลื่้ำถู้กหยิบยกขึ้นเปั็นปัระเด้็นที�นำไปัสั้่ข้อเรียกร้องทางการเม่อง
แม้หลื่ายฝั่ายจะยังมีความเห็นต้่างกันว่าความขัด้แย้งทางการเม่องในปััจจุบันนั้นมีผลื่
มาจากความไม่ลื่งต้ัวทางการเม่อง แต้่ก็เปั็นที�ยอมรับกันว่าความเหลื่่�อมลื่้ำนั้นมีจริง
แลื่ะเกิด้ขึ้นมาอย่างยาวนานในสัังคมไทย ช้่องว่างระหว่างรายได้้ของคนรวยกับคนจน
เปั็นเหตุ้การณ์หนึ�งที�แสัด้งให้เห็นถูึงความเหลื่่�อมลื่้ำในสัังคม ไม่ว่าจะเกิด้ขึ้นจากการ
ขาด้โอกาสั ขาด้สัิทธิ ขาด้ทรัพยากร หร่อธรรมช้าต้ิไม่เข้าข้างก็ต้าม
จากการศึ ก ษาแลื่ะวิ จั ย พบว่ า หลื่ั ก ปัรั ช้ ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น นั บ เปั็ น
แนวทางสัำคัญที�สัามารถูนำมาปัระยุกต้์ใช้้ในการแก้ไขปััญหาความเหลื่่�อมลื่้ำของสัังคม
ไทยให้เหมาะสัมกับสัถูานการณ์ปััจจุบันได้้ ทั้งนี้หลื่ักปัรัช้ญาฯ มีพ่้นฐานอย้่บนทางสัาย
กลื่างแลื่ะความไม่ปัระมาท โด้ยคำนึงถูึงความพอปัระมาณ ความมีเหตุ้ผลื่ การสัร้าง
ภ้มิคุ้มกันที�ด้ีในต้ัว ต้ลื่อด้จนใช้้ความร้้ ความรอบคอบ แลื่ะคุณธรรมปัระกอบการ
วางแผน การต้ัด้สัินใจ แลื่ะการกระทำ ซึ่ึ�งนับเปั็นแนวทางในการด้ำเนินช้ีวิต้ของ
ปัระช้าช้นอย่างพอเพียงในทุกระด้ับ ต้ั้งแต้่ระด้ับบุคคลื่แลื่ะครอบครัว ระด้ับชุ้มช้น
ระด้ับการด้ำเนินธุรกิจ จนถูึงระด้ับปัระเทศ
หลื่ั ก ปัรั ช้ ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น ให้ ค วามสัำคั ญ ต้ั้ ง แต้่ ร ะด้ั บ บุ ค คลื่แลื่ะ
ครอบครัวไปัจนถูึงระด้ับปัระเทศ โด้ยมีคนหร่อปัระช้ากรเปั็นปััจจัยสัำคัญในการแก้ไข
ปััญหาความเหลื่่�อมลื่้ำของสัังคมไทย ผ่านกระบวนการปัลื่้กฝัังความรับผิด้ช้อบหน้าที�
ต้่อต้นเอง ต้่อครอบครัว แลื่ะต้่อสัังคม การรวมต้ัวกันของชุ้มช้น ระหว่างชุ้มช้น แลื่ะ
กับชุ้มช้นอ่�น ๆ ที�รวมเรียกว่าภาคปัระช้าสัังคมนั้นนับเปั็นพลื่ังใหม่ท�ีจะเข้ามามีสั่วนใน
การแบ่งปัันอำนาจรัฐจากโครงสัร้างอำนาจรัฐเด้ิมที�อย้่ในกลืุ่่มข้าราช้การ ทหาร ต้ำรวจ
นักธุรกิจ แลื่ะหากได้้รับการสั่งเสัริมให้ภาคปัระช้าสัังคมมีความเข้มแข็งจะช้่วยเปัลื่ี�ยน
สัมการแลื่ะแบ่งอำนาจในสัังคมยุคใหม่ โด้ยจะก่อให้เกิด้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เต้ิบโต้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ึ�งหมายถูึงการเต้ิบโต้อย่างมีพลื่วัต้ มีเสัถูียรภาพ มีความเปั็น
ธรรม แลื่ะมีสัภาวะทางธรรมช้าต้ิแลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อมที�ยั�งย่นต้่อไปัในอนาคต้ได้้
50

01-200.indd 50

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

สัำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแลื่ะสัังคมแห่งช้าต้ิได้้สัรุปักรอบ
แนวคิด้เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เปั็นปัรัช้ญาที�ช้ี้แนะแนวทางการด้ำรงอย้่แลื่ะปัฏิิบัต้ิต้น
ในทางที�ควรจะเปั็น โด้ยมีพ่้นฐานมาจากวิถูีช้ีวิต้ด้ั้งเด้ิมของสัังคมไทย สัามารถูนำมา
ปัระยุกต้์ใช้้ได้้ แลื่ะเปั็นการมองโลื่กเช้ิงระบบที�เปัลื่ี�ยนแปัลื่งอย้่ต้ลื่อด้เวลื่า มุ่งเน้นให้
รอด้พ้นจากภัยแลื่ะวิกฤต้ิเพ่�อความมั�นคงแลื่ะความยั�งย่นของการพัฒนา ทุกคนสัามารถู
นำหลื่ักปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปั็นหลื่ักปัฏิิบัต้ิในการด้ำเนินช้ีวิต้ได้้ ไม่ใช้่เฉพาะ
ในหม้่คนจนหร่อเกษต้รกร โด้ยต้้อง “ระเบิด้จากข้างใน” ค่อการเกิด้จิต้สัำนึก มีความ
ศรัทธา เช้่�อมั�น เห็นคุณค่า แลื่ะนำไปัปัฏิิบัต้ิด้้วยต้นเอง แลื่้วจึงขยายไปัสั้่ครอบครัว
ชุ้มช้น สัังคม แลื่ะปัระเทศช้าต้ิต้่อไปั
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การัแบ่่งปััน
สัำาคัญอย่างไรั
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เชื่่อ
� มโยงความพอเพียง
จากัภายในสู่่�ภายนอกั

ระบบของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอาศั ย กลื่ไกของรั ฐ บาลื่เปั็ น โครงร่ า งพ่้ น ฐาน
แลื่ะมีภาคเอกช้นเปั็นต้ัวกระจายความพอเพียงไปัสั้ภ่ าคต้่าง ๆ ทีค� รอบคลืุ่มเปั็นเคร่อข่าย
เช้่�อมโยงกันทั้งปัระเทศในทุกระด้ับช้ั้น ต้ั้งแต้่ระด้ับบุคคลื่พลื่เร่อน ระด้ับครอบครัว
ภาคธุรกิจเอกช้น จนถูึงระด้ับปัระเทศ มีการเช้่�อมโยงกันในทุกปัระเภทที�เปั็นเศรษฐกิจ
ของบุคคลื่ ครอบครัว ภาคธุรกิจเอกช้น แลื่ะของปัระเทศ
ระบบเศรษฐกิจแบบสัังคมแบ่งปััน (เศรษฐกิจพอเพียง) มีการเริ�มต้้นสัายการ
ผลื่ิต้ต้ั้งแต้่ระด้ับบุคคลื่แลื่ะครอบครัว ภาคธุรกิจเอกช้น จนถูึงปัระเทศช้าต้ิ ลื่้วนแต้่ต้้อง
ด้ำเนินต้ามบทบาทของต้นเอง โด้ยเช้่�อมโยงกัน พึ�งพาอาศัยกัน โด้ยอาศัยความมี
คุณธรรมแลื่ะจริยธรรมเปั็นเคร่�องม่อในการปัระสัานเช้่�อมโยง สัำหรับบุคคลื่พลื่เร่อน
ภาคเอกช้น ผ้น้ ำปัระเทศหร่อรัฐบาลื่ยังมีความรับผิด้ช้อบเกีย� วกับหลื่ักความพอปัระมาณ
หลื่ักความมีเหตุ้ผลื่ แลื่ะหลื่ักการมีภ้มิคุ้มกันที�ด้ีในต้ัว ซึ่ึ�งในแต้่ลื่ะระด้ับจะมีรายลื่ะเอียด้
แต้กต้่างกันไปั

55

01-200.indd 55

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

กลื่ไกหลื่ักของเศรษฐกิจพอเพียงเริ�มต้้นที�ความต้้องการทางเศรษฐกิจ ค่อความ
ต้้องการสัำหรับการด้ำรงช้ีพ แลื่ะความต้้องการสัำรองไว้เปั็นทุนหร่อเพ่�อใช้้แก้ไขปััญหา
ในกรณีฉุกเฉิน ความต้้องการขั้นต้่อไปัค่อการมีไว้เพ่�อแบ่งปัันหร่อแจกจ่ายให้กับผ้้มี
โอกาสัด้้อยกว่า หร่อมีไว้สัำหรับเพ่�อการพัฒนาระบบ หร่อมีไว้เพ่�อรักษาสัภาพของสัังคม
ธรรมช้าต้ิ แลื่ะสัิ� ง แวด้ลื่้ อ ม อั น เปั็ น การจุ น เจ่ อ ให้ กั บ สัั ง คมต้ามหลื่ั ก คุ ณ ธรรมแลื่ะ
จริยธรรม หลื่ังจากนั้นจึงเปั็นระด้ับการมีไว้เพ่�อขายหร่อจำหน่าย ซึ่ึ�งเปั็นช้ั้นที�เกินความ
จำเปั็นขั้นพ่้นฐาน อันจะเปั็นการขยายผลื่ผลื่ิต้ออกไปันอกครอบครัว นอกชุ้มช้น จนถูึง
ระด้ับระหว่างปัระเทศ ผลื่ที�ต้ามมาค่อความมั�งคั�ง นั�นหมายถูึงความหมายของความ
พอเพียง ค่อ เพียงพอโด้ยพิจารณาถูึงเศรษฐกิจในทุกระด้ับ ทุกปัระเภทที�จะด้ำเนินการ
อย่างเหมาะสัม ไม่ลื่้าหลื่ังหร่อลื่้ำหน้าปััจจัยด้้านอ่�น ๆ มากจนเกินไปั
ระบบของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปั็นการแข่งขันที�เกิด้จากภายในสั้่ภายนอก
ต้ั้งแต้่ระด้ับบุคคลื่ ครอบครัว ชุ้มช้น แลื่ะปัระเทศ โด้ยไม่ได้้คำนึงถูึงผลื่กำไรเปั็นหลื่ัก
แต้่จะคำนึงถูึงความมั�นคง ความมั�งคั�งยั�งย่นของปัระเทศ สัังคม แลื่ะปัระช้าช้น ภายใต้้
สัภาวะธรรมช้าต้ิแลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อมที�มีความสัมดุ้ลื่ เปั็นปัรัช้ญาช้ี้ถูึงแนวทางการด้ำรงอย้่
แลื่ะปัฏิิบัต้ิของปัระช้าช้นทุกระด้ับ ต้ั้งแต้่ระด้ับครอบครัวถูึงระด้ับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
แลื่ะบริ ห ารปัระเทศให้ด้ ำเนินไปัในทางสัายกลื่าง โด้ยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่�อให้ก้าวหน้าทันต้่อยุคโลื่กาภิวัต้น์
ความพอเพียงจึงหมายถูึงความพอปัระมาณ ความมีเหตุ้มีผลื่ รวมถูึงความ
จำเปั็นที�จะต้้องมีระบบภ้มิคุ้มกันในต้ัวที�ด้ีพอต้่อการมีผลื่กระทบใด้ ๆ อันเกิด้จากการ
เปัลื่ี�ยนแปัลื่งทั้งภายนอกแลื่ะภายใน
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รัักษาสัมดุล
ของพลังอำานาจ
โดยมีเศรัษฐกิจเปั็นแกนหลัก
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9

เศรษฐกัิจพอเพียงกัับ
ปััจจัยพลื่ังอำานาจชื่าติิด้า้ นเศรษฐกัิจ
แนวคิ ด้ ปัรั ช้ ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น ถู้ า มองในทรรศนะทางปัรั ช้ ญา
ถู่อว่าเปั็นปัรัช้ญาปัระยุกต้์ แลื่ะมีฐานะเปั็นปัรัช้ญาจริยะ กลื่่าวค่อ เปั็นมาต้รการ
หร่อเกณฑ์์การควบคุมความปัระพฤต้ิเพ่อ� ให้การร้จ้ กั การคาด้ปัระมาณการบริโภคทรัพยากร
ต้่ า ง ๆ ที� มี อ ย้่ ใ นท้ อ งถูิ� น ในแต้่ ลื่ ะสัภาพภ้ มิ ศ าสัต้ร์ ซึ่ึ� ง เปั็ น การจั ด้ การต้นเองใน
ระด้ับบุคคลื่ ครอบครัว ชุ้มช้น สัังคม แลื่ะปัระเทศ ถู้าหากผลื่ผลื่ิต้เพ่�อการบริโภคใน
ครัวเร่อนเหลื่่อจากการใช้้สัอยระด้ับครอบครัวก็สัมควรแบ่งปัันเพ่�อการสัร้างเคร่อข่าย
ความร่วมม่อแลื่ะความสังบสัุขในสัังคม แลื่ะเปั็นการสัร้างความมั�นคงทางด้้านอาหาร
เพ่อ� การบริโภคให้เพียงพอสัำหรับทุกคนในสัังคม ปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีสัว่ น
สัำคัญต้่อการพัฒนาปััจจัยพลื่ังอำนาจของช้าต้ิในด้้านต้่าง ๆ ที�สัำคัญ อันได้้แก่ ปััจจัย
ด้้านภ้มิศาสัต้ร์ ปััจจัยด้้านภาวะปัระช้ากร ปััจจัยด้้านทรัพยากรธรรมช้าต้ิ ปััจจัยด้้าน
ความเช้่�อ ศาสันา จริยธรรม แลื่ะความจงรักภักด้ี ปััจจัยด้้านลื่ักษณะปัระจำช้าต้ิ ปััจจัย
ด้้านกำลื่ังทหาร ปััจจัยด้้านวิทยาศาสัต้ร์ เทคโนโลื่ยี การพลื่ังงานแลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อม ปััจจัย
ด้้านเศรษฐกิจ ปััจจัยด้้านความสััมพันธ์ระหว่างปัระเทศแลื่ะการท้ต้ ปััจจัยด้้านการศึกษา
ปััจจัยด้้านอุด้มการณ์ของช้าต้ิแลื่ะภาวะผ้้นำ
ด้ังนั้นจึงควรมีการสั่งเสัริมแลื่ะสันับสันุนให้เกิด้การศึกษาวิจัยเช้ิงปัรัช้ญาที�มี
สั่วนสัำคัญต้่อการศึกษาแลื่ะสัังเคราะห์องค์ปัระกอบที�เกี�ยวข้องด้ังกลื่่าว เพ่�อให้ได้้
แนวทางการนำหลื่ักปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปัระยุกต้์ใช้้แลื่ะต้่อยอด้ต้่อไปั
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ปััจจัยพลื่ังอำนาจของช้าต้ิที�เกี�ยวข้องกับพลื่ังอำนาจด้้านเศรษฐกิจแลื่ะถู่อเปั็น
ปััจจัยหลื่ัก ได้้แก่
1. สภาพทางภูมิิศาสตร์์ในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
สัภาพทางภ้มิศาสัต้ร์เปั็นสัิ�งจำเปั็นแลื่ะเปั็นปััจจัยพ่้นฐานที�สัำคัญที�สัุด้ปัระการ
หนึง� ของกำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิ สัภาพหร่อลื่ักษณะทางภ้มศิ าสัต้ร์มสัี ว่ นสัำคัญในการทำให้
เกิด้อิทธิพลื่หร่ออาจก่อให้เกิด้ความได้้เปัรียบหร่อเสัียเปัรียบในระหว่างปัระเทศ สัภาพทาง
ภ้มิศาสัต้ร์ที�มีความสัำคัญในฐานะเปั็นปััจจัยกำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิที�จะต้้องนำมาศึกษา
พิจารณา ได้้แก่ ที�ต้ั้ง (Location) ขนาด้ (Size) ร้ปัร่าง (Shape) ลื่ักษณะภ้มิปัระเทศ
(Topography) ลื่ักษณะภ้มิอากาศ (Climate) แลื่ะพรมแด้น (Boundary)
2. ป็ร์ะชากร์ในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
ทรัพยากรมนุษย์หร่อปัระช้ากรเปั็นสัิง� ทีสั� ำคัญทีสั� ดุ้ โด้ยเฉพาะอย่างยิง� ปัระช้ากร
ที�มีคุณภาพ (Knowledge Citizen) เปั็นกำลื่ังสัำคัญที�สัุด้ที�จะเสัริมสัร้างพลื่ังอำนาจของ
ช้าต้ิให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันระหว่างปัระเทศได้้อย่างมีปัระสัิทธิภาพ การด้ำรงอย้ข่ อง
ช้าต้ิหร่อของปัระเทศจะเกิด้ขึน้ ได้้ เกิด้จากการรวมต้ัวกันอย่างเหนียวแน่นของปัระช้าช้น
สั่วนใหญ่ที�ต้้องยอมรับในกฎเกณฑ์์แลื่ะกต้ิกาของสัังคมที�อย้่ร่วมกัน หากเม่�อใด้ที�กลืุ่่ม
ปัระช้าช้นเหลื่่านี้ไม่ยอมรับในกต้ิกาที�เปั็นอย้่ แลื่ะแยกต้ัวออกเปั็นกลืุ่่ม เปั็นพรรคพวก
ช้าต้ิจะได้้รบั ผลื่กระทบแลื่ะไม่อาจจะด้ำรงอย้ไ่ ด้้อย่างมัน� คง
3. ทร์ัพยากร์ธร์ร์มิชาติในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
ทรัพยากรธรรมช้าต้ิ (Natural Resources) หมายถูึง สัิ�งต้่าง ๆ ที�เกิด้ขึ้น
ต้ามธรรมช้าต้ิแลื่ะให้คุณปัระโยช้น์ต้่อมนุษย์ ทรัพยากรธรรมช้าต้ิต้ามลื่ักษณะการคงอย้่
แบ่งออกได้้เปั็น 3 ช้นิด้ ค่อ
1) ทรัพยากรที�ใช้้แลื่้วไม่ร้จักหมด้สัิ้น (Non-Exhausting Natural Resources)
เช้่น อากาศ น้ำ แสังแด้ด้ เปั็นต้้น
2) ทรัพยากรทีใ� ช้้แลื่้วจะทด้แทนได้้ (Renewable Natural Resources) ค่อสัิง�
ทีใ� ช้้ไปัแลื่้วสัามารถูทด้แทนได้้ในระยะสัั้นหร่อระยะยาว เช้่น ปั่าไม้ สััต้ว์ ด้ิน เปั็นต้้น
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3) ทรัพยากรที�ใช้้แลื่้วหมด้ไปั (Exhausting Natural Resources) ค่อสัิ�งที�ใช้้
แลื่้วจะหมด้ไปัโด้ยไม่สัามารถูเกิด้ทด้แทนได้้ บางช้นิด้อาจเกิด้ทด้แทนได้้แต้่ต้้องใช้้ระยะ
เวลื่าเปั็นลื่้าน ๆ ปัี ซึ่ึ�งถู่อว่านานเกินไปั ยากที�จะให้เกิด้ปัระโยช้น์ในช้ั�วอายุ จึงถู่อว่าไม่
สัามารถูทด้แทนได้้ เช้่น น้ำมันปัิโต้รเลื่ียม ถู่านหิน แร่ธาตุ้ ก๊าซึ่ธรรมช้าต้ิ เปั็นต้้น
แต้่ถูา้ แบ่งปัระเภทของทรัพยากรธรรมช้าต้ิในเช้ิงพาณิช้ย์ทอี� ย้ใ่ นฐานะเปั็นปััจจัย
กำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิในปััจจุบันที�สัำคัญ สัามารถูแบ่งออกได้้เปั็น 5 ปัระเภท ค่อ
1) ทรัพยากรน้ำแลื่ะแหลื่่งน้ำ
2) ทรัพยากรด้ินแลื่ะที�ด้ิน
3) ทรัพยากรปั่าไม้
4) ทรัพยากรธรณีแลื่ะพลื่ังงาน
5) ทรัพยากรทางทะเลื่
4. ลัักษณะป็ร์ะจำชาติในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
ลื่ักษณะปัระจำช้าต้ิหร่อลื่ักษณะนิสัยั ปัระจำช้าต้ิ (National Character) หมายถูึงลื่ักษณะในการแสัด้งออกทางความคิด้ การแสัด้งออกทางความร้สั้ กึ แลื่ะการแสัด้งออก
ต้ามการกระทำของปัระช้าช้นในช้าต้ิ โด้ยรวมเปั็นสัิ�งที�สั่บทอด้กันมาทางสัายโลื่หิต้ต้าม
เช้่้อช้าต้ิแลื่ะเผ่าพันธุ์ มักจะเปั็นผลื่มาจากสัภาพแวด้ลื่้อมในการด้ำรงช้ีวิต้ความเปั็นอย้่
แลื่ะเต้ิบโต้ในสัังคมเด้ียวกันทำให้ปัระช้ากรมีความร้สั้ กึ นึกคิด้แลื่ะปัระพฤต้ิปัฏิิบัต้เิ ปั็นไปั
ในแนวทางเด้ียวกัน ด้ังนัน้ ลื่ักษณะปัระจำช้าต้ิจงึ อาจด้้ได้้จากพฤต้ิกรรมของคนสั่วนใหญ่ใน
ช้าต้ิซึ่ึ�งถู่อกำเนิด้อย้่ในปัระเทศนั้น เปั็นการปัระพฤต้ิปัฏิิบัต้ิอย่างสัม�ำเสัมอแลื่ะสั่บทอด้
กันมาจนเปั็นที�ยอมรับว่าเปั็นลื่ักษณะปัระจำช้าต้ินั้น ๆ
5. วิิทยาศาสตร์์เทคโนโลัยีในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
ปัั จ จุ บั น เร่� อ งของวิ ท ยาศาสัต้ร์ เ ทคโนโลื่ยี โด้ยเฉพาะอย่ า งยิ� ง เทคโนโลื่ยี
สัารสันเทศ นับว่าเปั็นปััจจัยที�มีบทบาทสัำคัญต้่อช้ีวิต้ปัระจำวัน ต้่อความเจริญก้าวหน้า
แลื่ะต้่อขีด้ความสัามารถูในการพัฒนาปัระเทศในทุก ๆ ด้้าน ปัระเทศทีพ� ฒ
ั นาแลื่้วต้่างนำ
เอาวิทยาการสัมัยใหม่ทางวิทยาศาสัต้ร์เทคโนโลื่ยีมาเปั็นปััจจัยเพ่อ� เสัริมสัร้างความทันสัมัย
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ความร้้ความสัามารถู แลื่ะสัร้างความได้้เปัรียบของปัระเทศในเวทีการแข่งขันระหว่าง
ปัระเทศ จนเปั็นที�ยอมรับโด้ยทั�วไปัว่าในทศวรรษที�ผ่านมานั้นวิทยาศาสัต้ร์เทคโนโลื่ยีมี
อิทธิพลื่อย่างสั้งในการปัรับเปัลื่ี�ยนวงจรช้ีวิต้ของคนในปัระเทศแลื่ะในสัังคมโลื่กโด้ยรวม
ทั้งในด้้านของสัังคม เศรษฐกิจ การเม่อง หร่อแม้แต้่การทหารหร่อการปั้องกันปัระเทศ
6. ควิามิสัมิพันธ์ร์ะห่วิ่างป็ร์ะเทศแลัะการ์ทูตในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
คำว่า “การท้ต้” หร่อ “Diplomacy” ได้้มผี ใ้ ห้คำนิยามไว้หลื่ายอย่าง แต้่คำนิยาม
ทีเ� ห็นว่าง่ายแลื่ะน่าจะเหมาะสัม ได้้แก่ คำนิยามที� Sir Ernest Satow กลื่่าวไว้ในหนังสั่อ A
Guide to Diplomatic Practice ว่า “การท้ต้” ค่อการใช้้สัต้ิปัญ
ั ญาแลื่ะไหวพริบปัฏิิภาณ
ในการด้ำเนินความสััมพันธ์ทางราช้การระหว่างรัฐบาลื่ของปัระเทศเอกราช้” หร่อหากจะ
กลื่่าวโด้ยย่อก็คอ่ การด้ำเนินกิจการระหว่างรัฐโด้ยสัันต้ิวธิ เี พ่อ� รักษาความสััมพันธ์อนั ด้ีระหว่าง
ปัระเทศ การด้ำเนินกิจการระหว่างรัฐจะเปั็นไปัต้ามนโยบายต้่างปัระเทศ ต้ามวัต้ถูุปัระสังค์
ของช้าต้ิเพ่อ� ผลื่ปัระโยช้น์ของปัระเทศเปั็นสัำคัญ ผลื่ปัระโยช้น์ของปัระเทศกลื่่าวโด้ยทัว� ไปั
จะได้้แก่ ความปัลื่อด้ภัยของช้าต้ิ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การขยายกำลื่ังอำนาจ แลื่ะ
เกียรต้ิภ้มิของช้าต้ิ โด้ยใช้้การท้ต้ซึ่ึ�งเปั็นเคร่�องม่อปัระการหนึ�งในบรรด้าเคร่�องม่ออ่�น ๆ
ทีม� อี ย้ใ่ นการด้ำเนินการระหว่างรัฐ หร่อในการด้ำเนินการทางการเม่องระหว่างปัระเทศ
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7. การ์ศึกษาในฐานะเป็็นป็ัจจัยพลัังอำนาจแห่่งชาติ
การจะพัฒนาปัระเทศให้เจริญรุง่ เร่อง มีอำนาจ มีความมัน� คงปัลื่อด้ภัยในทุก ๆ ด้้าน
ทั้งด้้านเศรษฐกิจ สัังคม วัฒนธรรม การเม่องการปักครอง แลื่ะการทหารให้ได้้นั้นขึ้นอย้่
กับความสัามารถูแลื่ะคุณภาพของปัระช้ากรในช้าต้ิ โด้ยขีด้ความสัามารถูแลื่ะคุณภาพของ
ปัระช้ากรนัน้ มักขึน้ อย้ก่ บั การศึกษา การศึกษาจึงเปั็นสั่วนทีม� คี วามสัำคัญแลื่ะจำเปั็นอย่างยิง�
ทัง้ นีเ้ พราะการศึกษาเปั็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปั็นการถู่ายทอด้วัฒนธรรม
เปั็นการสัร้างภ้มปัิ ญ
ั ญาให้แก่สังั คม รวมทัง้ เปั็นสั่วนทีจ� ะช้่วยเสัริมสัร้างความร้้ ทักษะ แลื่ะ
ทัศนคต้ิให้มนุษย์ร้จักต้นเอง ต้ลื่อด้จนสัังคม สัภาพแวด้ลื่้อมที�สััมพันธ์กับต้น สัามารถูนำ
ความร้ค้ วามเข้าใจไปัแก้ไขปััญหาต้่าง ๆ แลื่ะพัฒนาสัังคมปัระเทศช้าต้ิให้เปั็นไปัในทิศทาง
ที�พึงปัระสังค์ การศึกษาจึงเปั็นรากฐานแลื่ะเคร่�องม่อสัำคัญในการพัฒนาการเม่อง
เศรษฐกิจ สัังคม แลื่ะวัฒนธรรมของปัระเทศ
พลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ินอกเหน่อจากปััจจัยหลื่ักด้ังกลื่่าวข้างต้้นแลื่้วยังปัระกอบ
ด้้วยสั่วนปััจจัยสันับสันุน ได้้แก่
1. ควิามิเช่�อศาสนา จร์ิยธร์ร์มิ แลัะควิามิจงร์ักภักดีีในฐานะเป็็นป็ัจจัยกำลััง
อำนาจแห่่งชาติ
ความเช้่อ� ศาสันา จริยธรรม แลื่ะความจงรักภักด้ีนนั้ ผสัมผสัานอย้ใ่ นปััจจัยภาวะ
ปัระช้ากร เปั็นปััจจัยที�มีอิทธิพลื่ต้่อความร้้สัึกนึกคิด้แลื่ะพฤต้ิกรรมของมนุษย์ มีผลื่ต้่อ
คุณภาพของปัระช้ากรแลื่ะอุด้มการณ์ของช้าต้ิ อีกทั้งยังสัามารถูนำไปัใช้้เปั็นแนวทางใน
การศึกษาสัภาวะของสัังคม การแก้ปััญหาสัังคม
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2. กำลัังทห่าร์ในฐานะเป็็นป็ัจจัยกำลัังอำนาจแห่่งชาติ
ในการรักษาความมั�นคงปัลื่อด้ภัยของช้าต้ิ หร่อการปั้องกันปัระเทศจากการ
รุกรานทัง้ จากภายในแลื่ะภายนอกปัระเทศ สัิง� แรกทีต้� อ้ งคำนึงถูึงค่อกำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิ
ด้้านทหาร จึงนับได้้ว่ากำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิด้้านทหารเปั็นปััจจัยหลื่ัก หร่อเปั็นเคร่�องม่อ
ทีสั� ำคัญของรัฐในการปักปั้องคุม้ ครองช้าต้ิให้อย้ร่ อด้ปัลื่อด้ภัย รวมทัง้ การทีปั� ระช้าช้นจะ
สัามารถูปัระกอบอาช้ีพแลื่ะพัฒนาปัระเทศโด้ยไม่กังวลื่ภัยอันต้รายใด้ ๆ
3. การ์เศร์ษฐกิจในฐานะเป็็นป็ัจจัยกำลัังอำนาจแห่่งชาติ
การเปัลื่ีย� นแปัลื่งฐานะทางเศรษฐกิจของปัระเทศจากบางช้่วงเวลื่าทีม� คี วามแข็งแกร่ง
มีความเจริญรุง่ เร่อง มาสั้ค่ วามช้ะงักงัน ความถูด้ถูอย จนในทีสั� ดุ้ เปั็นความต้กต้�ำทางเศรษฐกิจ
ก่อนทีจ� ะฟื้้น� ต้ัว ซึ่ึง� เรียกว่าเปั็นวัฏิจักรทางธุรกิจนัน้ ผลื่ของการเปัลื่ีย� นแปัลื่งด้ังกลื่่าวย่อม
สั่งผลื่กระทบต้่อกำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิแลื่ะความมัน� คงของปัระเทศในทุกด้้าน รวมทัง้ ปัระช้าช้น
ทุกหม้เ่ หลื่่าอย่างทัว� ถูึง ด้ังจะเห็นได้้จากเหตุ้การณ์ในอด้ีต้ทีผ� า่ นมาโด้ยต้ลื่อด้ เช้่น ภาวะ
วิกฤต้ิทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ได้้สัง่ ผลื่ให้กำลื่ังอำนาจแห่งช้าต้ิในทุก ๆ ด้้านอ่อนแอลื่ง
4. อุดีมิการ์ณ์ของชาติแลัะภาวิะผูู้น� ำในฐานะเป็็นป็ัจจัยกำลัังอำนาจแห่่งชาติ
อุด้มการณ์กบั ภาวะผ้น้ ำมีความสัำคัญอย่างยิง� กลื่่าวค่อ อุด้มการณ์ต้อ้ งเหมาะสัม
แลื่ะผ้้นำต้้องมีคุณสัมบัต้ิที�สัอด้คลื่้องเข้ากันได้้กับสัถูานการณ์ การบรรลืุ่เปั้าหมายแห่ง
การมีกำลื่ังอำนาจทีเ� ข้มแข็งทัง้ อุด้มการณ์แลื่ะภาวะผ้น้ ำจะต้้องสัอด้คลื่้องกัน อุด้มการณ์
ที�เหมาะสัมจะต้้องปัรากฏิอย้่ในต้ัวของผ้้นำระด้ับสั้ง ระด้ับรอง แลื่ะปัระช้าช้นโด้ยทั�วไปั
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1O

เศรษฐกัิจพอเพียงกัับปัั จจัย
ในระบบเศรษฐกัิจ
เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากมีความเช้่�อมโยงกับองค์ปัระกอบพลื่ังอำนาจของ
ช้าต้ิแลื่ะปััจจัยพลื่ังอำนาจของช้าต้ิแลื่้ว ในด้้านเศรษฐกิจเองยังเกี�ยวข้องกับปััจจัย
ในระบบเศรษฐกิจอีกด้้านหนึ�งด้้วย ซึ่ึ�งระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หมายถูึง
กลืุ่ม่ ช้นทีร� วมกันเปั็นกลืุ่ม่ สัถูาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institution) ทีม� แี นวปัฏิิบต้ั ิ
คลื่้าย ๆ กันมาปัระกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) เพ่�อบำบัด้
ความต้้องการของผ้้บริโภค แนวปัฏิิบัต้ิที�คลื่้าย ๆ กันนี้จะเปั็นกฎเกณฑ์์แลื่ะนโยบายที�
หน่วยเศรษฐกิจในสัังคมนั้นยึด้ถู่อเปั็นแนวปัฏิิบัต้ิ เน่�องจากทรัพยากรของปัระเทศมีอย้่
อย่างจำกัด้ แต้่ความต้้องการสัินค้าแลื่ะบริการของปัระช้ากรมีอย้่มากมายไม่จำกัด้
ทรัพยากรที�ปัระเทศต้่าง ๆ มีอย้่จึงไม่สัามารถูต้อบสันองความต้้องการทุกอย่างของ
ปัระช้ากรได้้
ระบบเศรษฐกิจจึงเปั็นต้ัวช้่วยทำหน้าที�แก้ปััญหาพ่้นฐาน 3 ปัระการ ค่อ
1. ต้ัด้สัินว่าจะผลื่ิต้สัินค้าหร่อบริการอะไรบ้าง แลื่ะควรผลื่ิต้จำนวนเท่าใด้
2. ต้ัด้สัินว่าในการผลื่ิต้สัินค้าหร่อบริการเหลื่่านั้นควรใช้้วิธีการผลื่ิต้อย่างไร
จึงจะมีปัระสัิทธิภาพด้ีที�สัุด้ แลื่ะก่อให้เกิด้ผลื่ด้ีแก่หน่วยเศรษฐกิจทุกหน่วยที�เกี�ยวข้อง
3. ต้ัด้สัินว่าจะจำหน่ายจ่ายแจกสัินค้าแลื่ะบริการที�ผลื่ิต้ได้้ไปัยังบุคคลื่กลืุ่่มใด้
จึงจะได้้รับปัระโยช้น์อย่างคุ้มค่า
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หากสัถูาบันทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจใด้สัามารถูแก้ไขปััญหาพ่้นฐาน
3 ปัระการด้ังกลื่่าวได้้เปั็นผลื่ด้ี ปัระเทศก็จะสัามารถูจัด้สัรรทรัพยากรที�มีอย้่อย่างจำกัด้
ให้ต้อบสันองความต้้องการของปัระช้ากรที�มีอย้่ไม่จำกัด้ได้้อย่างทั�วถูึง ช้่วยให้ปัระช้ากร
อย้่ด้ีกินด้ีแลื่ะปัระเทศช้าต้ิพัฒนาไปัสั้่เปั้าหมายที�วางไว้
ระบบเศรษฐกิจที�ปัระเทศต้่าง ๆ นำมาใช้้แก้ปััญหาพ่้นฐานทางเศรษฐกิจมักมี
ร้ปัแบบแต้กต้่างกันมากบ้างน้อยบ้างต้ามความเหมาะสัมกับสัภาพการปักครอง จารีต้
ปัระเพณี แลื่ะวัฒนธรรมในปัระเทศของต้น บางปัระเทศจึงอย้่ในระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสัังคมนิยม แลื่ะบางปัระเทศก็อย้ใ่ นระบบเศรษฐกิจแบบผสัม
ระบบเศรษฐกิจจึงเปั็นเร่�องที�รัฐบาลื่หร่อผ้้ปักครองปัระเทศใช้้อำนาจเข้าจัด้ระเบียบเพ่�อ
ให้การด้ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลื่ะสัถูาบันทางเศรษฐกิจเปั็นไปัต้ามความเหมาะสัม
สั่วนระบบการเม่องนัน้ เปั็นเร่อ� งทีผ� บ้ ริหารปัระเทศใช้้อำนาจเพ่อ� บริหารปัระเทศ เม่อ� ระบบ
การเม่องของปัระเทศเกิด้การเปัลื่ีย� นไปั ระบบเศรษฐกิจของปัระเทศนัน้ จึงอาจจะคงเด้ิม
หร่อเปัลื่ี�ยนแปัลื่งไปัด้้วยก็ได้้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ของแต้่ลื่ะปัระเทศจึงมีความ
แต้กต้่างกัน มีวธิ ที ำมาหากินทีแ� ต้กต้่างกัน เช้่น การปัระกอบอาช้ีพของคนไทย วัฒนธรรม
การกินอย้่ของคนไทยนั้นแต้กต้่างจากคนยุโรปั ทั้งนี้ก็เพราะแต้่ลื่ะปัระเทศในโลื่กอย้่ใน
ระบบเศรษฐกิจทีแ� ต้กต้่างกัน เช้่น สัหรัฐอเมริกาอย้ใ่ นระบบทุนนิยม รัสัเซึ่ียอย้ใ่ นระบบ
สัังคมนิยมอย่างเข้ม ปัระเทศไทยอย้่ในระบบเศรษฐกิจแบบผสัม การนำระบบเศรษฐกิจ
แบบต้่าง ๆ มาใช้้ก็เพ่�อแก้ไขปััญหาเศรษฐกิจของปัระเทศ เพ่�อให้ปัระช้าช้นอย้่ด้ีกินด้ี
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กลืุ่ม่ บุคคลื่ในระบบเศรษฐกิจ หากแบ่งต้ามหน้าทีท� างเศรษฐกิจแลื่้วจะสัามารถู
แบ่งออกได้้ ด้ังนี้
1. ผูู้�บร์ิโภค (Consumers) ได้้แก่ ผ้้ที�สัามารถูจัด้หาสัินค้าแลื่ะบริการเพ่�อนำ
ไปัใช้้บำบัด้ความต้้องการสั่วนต้ัวแลื่ะในครัวเร่อน จึงอาจกลื่่าวได้้ว่าทุกคนเปั็นผ้้บริโภค
ความต้้องการของผ้้บริโภคแต้่ลื่ะคนเม่�อรวมกันจะเปั็นอุปัสังค์รวม (Total Demand) ใน
สัินค้าแลื่ะบริการของต้ลื่าด้ ซึ่ึ�งมีความสัำคัญต้่อการผลื่ิต้แลื่ะการกระจายรายได้้ของ
ปัระเทศ เพราะเม่อ� ผ้บ้ ริโภคต้้องการสัินค้าอย่างใด้มาก ย่อมจ้งใจทำให้ผ้ผลื่ิต้สันใจลื่งทุน
ที�จะขยายการผลื่ิต้สัินค้านั้นเพิ�มขึ้น เม่�อมีการลื่งทุน มีการใช้้ปััจจัยการผลื่ิต้ เช้่น เงินทุน
ทรัพยากรธรรมช้าต้ิ แรงงาน วัต้ถูุด้ิบมากขึ้น สั่งผลื่ให้คนมีงานทำมากขึ้น แลื่ะเจ้าของ
ปััจจัยการผลื่ิต้มีรายได้้เพิ�มขึ้น ซึ่ึ�งจะมีผลื่ทำให้รายได้้ของปัระเทศสั้งขึ้นต้ามไปัด้้วย
2. ผูู้�ผู้ลัิต (Producers) เปั็นผ้้นำปััจจัยการผลื่ิต้ ค่อ ทรัพยากรธรรมช้าต้ิ
แรงงาน แลื่ะทุน มาด้ำเนินการผลื่ิต้สัินค้าแลื่ะบริการเพ่อ� สันองความต้้องการของผ้บ้ ริโภค
แลื่ะจัด้การนำสัินค้าแลื่ะบริการจากแหลื่่งผลื่ิต้ไปัถูึงม่อผ้บ้ ริโภคในท้องถูิน� ต้่าง ๆ การผลื่ิต้
ในทางเศรษฐศาสัต้ร์แลื่ะบริการทุกช้นิด้นั้นเปั็นไปัเพ่�อสันองความต้้องการของผ้้บริโภค
เช้่น การกสัิกรรม การปั่าไม้ เหม่องแร่ การปัระมง การขนสั่ง การค้าสั่ง การค้าปัลื่ีก
การแพทย์ การด้นต้รี ฯลื่ฯ สัิ�งเหลื่่านี้ลื่้วนเปั็นการผลื่ิต้ที�ผ้ผลื่ิต้หร่อผ้้ปัระกอบการเปั็นผ้้
ด้ำเนินการทั้งสัิ้น
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3. เจ�าของป็ัจจัยการ์ผู้ลัิต (Factor Owners) ได้้แก่ ผ้้บริโภคที�เปั็นเจ้าของ
ปััจจัยการผลื่ิต้ บางคนอาจเปั็นเจ้าของทีด้� นิ เปั็นเจ้าของแรงงาน เปั็นเจ้าของเงินทุน หร่อ
เปั็นผ้ปั้ ระกอบการ เช้่น ผ้บ้ ริโภคทีม� ที ด้ี� นิ ให้เกษต้รกรเช้่าทำนาก็จะมีรายได้้จากค่าเช้่านา
หร่อมีเงินให้พ่อค้าก้้ไปัลื่งทุนก็จะมีรายได้้จากด้อกเบี้ยเงินก้้เหลื่่านี้ เปั็นต้้น
4. องค์การ์ร์ัฐบาลั ได้้แก่ สั่วนราช้การหร่อหน่วยงานทีจ� ด้ั ต้ัง้ ขึน้ เปั็นสัถูาบันเพ่อ�
ด้ำเนินงานต้ามนโยบายของรัฐบาลื่ องค์การทางภาครัฐจะทำหน้าที�ในระบบเศรษฐกิจที�
สััมพันธ์กับภาคเอกช้น หน่วยงานของรัฐบาลื่จะจัด้เก็บภาษีร้ปัแบบต้่าง ๆ จากผ้้บริโภค
จากผ้้ผลื่ิต้ แลื่ะผ้้เปั็นเจ้าของปััจจัยการผลื่ิต้ เช้่น ภาษีเงินได้้ ภาษีการค้า ภาษีศุลื่กากร
เปั็นต้้น แลื่้วใช้้จา่ ยออกมาในร้ปัของงบปัระมาณรายจ่ายปัระจำปัี เพ่อ� รักษาความสังบทัง้
ภายในแลื่ะภายนอกปัระเทศ การผลื่ิต้แลื่ะการจำแนกแจกจ่าย ควบคุมให้มกี ารด้ำเนินการ
ต้อบสันองความต้้องการของผ้้บริโภค รวมทั้งเปั็นผ้้บริโภคแลื่ะผ้้ผลื่ิต้ในระบบเศรษฐกิจ
ของปัระเทศด้้วย
ในทางทฤษฎีเราอาจแบ่งหน้าทีข� องผ้บ้ ริโภค ผ้ผ้ ลื่ิต้ เจ้าของปััจจัยการผลื่ิต้ แลื่ะ
องค์การรัฐบาลื่ออกจากกันได้้ช้ด้ั เจน แต้่ในทางปัฏิิบต้ั นิ นั้ หน้าทีข� องแต้่ลื่ะบุคคลื่ในระบบ
เศรษฐกิจมักจะปัะปันกันจนแทบแยกไม่ออก ทุกคนในฐานะผ้้บริโภคจำเปั็นต้้องมีสัินค้า
แลื่ะบริการสันองความต้้องการเพ่�อด้ำรงช้ีวิต้ ผ้้บริโภคจึงต้้องมีรายได้้ แลื่ะรายได้้เหลื่่านี้
ผ้้บริโภคได้้มาจากการเปั็นผ้้ผลื่ิต้หร่อเปั็นเจ้าของปััจจัยการผลื่ิต้ เช้่น มีที�ด้ินให้เช้่าแลื่ะมี
รายได้้เปั็นค่าเช้่า มีเงินให้เขาก้้แลื่ะมีรายได้้เปั็นด้อกเบี้ย เปั็นต้้น

72

01-200.indd 72

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

73

01-200.indd 73

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

สัังคมที่ีม
� ี
ความเข้มแข็งอย่างยัง
� ย่น
ค่อสัังคมแห่งการัแบ่่งปััน
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11

จุด้มุ�งหมายในระบบเศรษฐกัิจ
จุด้มุ่งหมายของบุคคลื่ในระบบเศรษฐกิจนั้นมีความแต้กต้่างกัน ด้ังนี้
1. จุดีมิุ่งห่มิายของผูู้�บร์ิโภค
ต้ามปักต้ิเราถู่อว่าผ้้บริโภคโด้ยทั�วไปัเปั็นผ้้มีเหตุ้ผลื่ทางเศรษฐกิจ (Economic
Rationality) แลื่ะมีความต้้องการที�จะได้้รับความพอใจสั้งสัุด้ (Maximum Satisfaction)
จากการบริโภคสัินค้าแลื่ะบริการ ผ้้บริโภคอาจมีความต้้องการสัินค้าแลื่ะบริการมากมาย
หลื่ายอย่าง แต้่ค่าใช้้จ่ายความต้้องการแลื่ะบริการนั้นเกินรายได้้ของผ้้บริโภค ทำให้
ไม่สัามารถูซึ่่้อสัินค้าหร่อบริการมาบำบัด้ความต้้องการของเขาพร้อม ๆ กันได้้ทั้งหมด้
ทำให้ผ้บริโภคต้้องเลื่่อกเฉพาะสัิ�งที�เขาจะได้้รับความพอใจสั้งกว่าเปั็นอันด้ับแรก เพ่�อให้
ได้้รับความพอใจสั้งสัุด้ต้ามจำนวนรายได้้ที�เขามีอย้่ ซึ่ึ�งผ้้บริโภคจะพยายามปัระหยัด้โด้ย
จ่ายเงินน้อยที�สัุด้ แลื่ะในขณะเด้ียวกันก็ต้้องได้้รับความพอใจมากที�สัุด้ด้้วย
2. จุดีมิุ่งห่มิายของผูู้�ผู้ลัิต
ผ้้ผลื่ิต้หร่อผ้้ปัระกอบการเปั็นผ้้ทำการผลื่ิต้โด้ยจัด้หาปััจจัยการผลื่ิต้ เช้่น ที�ด้ิน
ทุ น แรงงาน เพ่� อ มาด้ำเนิ น การผลื่ิ ต้ สัิ นค้ า แลื่ะบริ ก าร แลื่้ วจั ด้จำหน่ า ยเพ่� อสันอง
ความต้้องการของผ้้บริโภค โด้ยมีจุด้มุ่งหมายที�จะได้้รับกำไรสั้งสัุด้ (Maximum Profit)
ผ้้ผลื่ิต้จึงพยายามหาทางลื่ด้ต้้นทุนการผลื่ิต้ให้ต้�ำลื่ง แลื่ะขายผลื่ิต้ผลื่ให้ได้้ราคาแลื่ะ
ปัริมาณสั้งขึ้น เพ่�อจะได้้รับกำไรสั้งสัุด้ต้ามที�มุ่งหวัง
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3. จุดีมิุ่งห่มิายของเจ�าของป็ัจจัยการ์ผู้ลัิต
ต้ามปักต้ิผ้บริโภคในฐานะเจ้าของปััจจัยการผลื่ิต้ เช้่น ผ้้บริโภคมีที�ด้ินให้เช้่า
ทำนาก็จะได้้รับค่าเช้่าต้อบแทน ผ้้บริโภคที�มีเงินทุนให้ผ้ปัระกอบการก้้ย่มก็จะได้้รับ
ด้อกเบี้ย ผ้้บริโภคที�นำแรงงานไปัรับจ้างก็จะได้้ค่าจ้างต้อบแทน หร่อผ้้ปัระกอบการ
ผลื่ิต้สัินค้าออกขายก็จะได้้กำไรต้อบแทน ซึ่ึ�งจุด้หมายหลื่ักของเจ้าของปััจจัยการผลื่ิต้
ค่อ ผลื่ต้อบแทนสัุทธิสั้งสัุด้ (Maximum Net Gain) ที�มาจากการขายปััจจัยการผลื่ิต้
ของต้น โด้ยเฉพาะผ้้ขายปััจจัยแรงงานนอกจากจะมุ่งหวังให้ได้้รับเงินเด้่อนค่าจ้างสั้งสัุด้
แลื่้วยังต้้องการสัิ�งอำนายความสัะด้วกในช้ีวิต้ปัระจำวัน ต้้องการช้่�อเสัียงเกียรต้ิยศ
ต้ลื่อด้จนความมั�นคงแลื่ะปัลื่อด้ภัยในหน้าที�การงานด้้วย ด้ังจะเห็นได้้จากการรวมต้ัวกัน
ของสัหภาพแรงงาน ที�มักเรียกร้องสัวัสัด้ิการแลื่ะค่าจ้างต้อบแทนที�สั้งขึ้น
4. จุดีมิุ่งห่มิายของร์ัฐบาลั
รัฐบาลื่ของปัระเทศต้่าง ๆ จะจัด้หารายได้้มาใช้้จ่ายเพ่�อให้เกิด้ปัระโยช้น์แก่
สัังคมสั่วนรวม รัฐบาลื่จึงทำหน้าที�เปั็นทั้งผ้้บริโภค ผ้้ผลื่ิต้ แลื่ะเจ้าของปััจจัยการผลื่ิต้
ในขณะเด้ียวกัน แต้่อาจจะมีจุด้มุ่งหมายที�แต้กต้่างไปัจากผ้้บริโภค ผ้้ผลื่ิต้ หร่อเจ้าของ
ปััจจัยการผลื่ิต้ทั�วไปั เพราะรัฐบาลื่มีหน้าที�บำบัด้ทุกข์บำรุงสัุขให้แก่ปัระช้าช้น รัฐบาลื่
มิได้้มงุ่ หวังทีจ� ะได้้รบั ความพอใจสั้งสัุด้จากการบริโภค มิได้้มงุ่ หวังกำไรสั้งสัุด้จากการผลื่ิต้
แลื่ะมิได้้มุ่งหวังผลื่ได้้สัุทธิจากการขายปััจจัยการผลื่ิต้ แต้่รัฐบาลื่มุ่งหวังให้สัังคมสั่วนรวม
ของปัระเทศได้้รับผลื่ปัระโยช้น์สั้งสัุด้ เช้่น รัฐบาลื่ลื่งทุนสัร้างถูนนหนทาง สัร้างโรงเรียน
สัร้างโรงพยาบาลื่ เพ่�อให้ปัระช้าช้นได้้รับความสัะด้วก ได้้รับบริการด้้านการศึกษาแลื่ะ
รักษาพยาบาลื่อย่างทัว� ถูึง เปั็นต้้น
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การปัระยุกต้์ใช้้หลื่ักปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลืุ่มในทุกองค์ปัระกอบ
ของรัฐจึงเปั็นแนวทางที�กำหนด้ให้ใช้้เศรษฐกิจเพ่�อการด้ำรงช้ีพเปั็นหลื่ัก แลื่ะให้มีการ
สัำรองไว้ใช้้ในยามจำเปั็น หากครบถู้วนสัมบ้รณ์แลื่้วจึงจุนเจ่อแบ่งปัันให้กบั สัังคม แลื่ะถู้า
หากมีกำลื่ังผลื่ิต้เพียงพอจึงขาย จำหน่าย จ่ายแจก เพ่�อความมั�นคงแลื่ะมั�งคั�ง ภายใต้้การ
รวมกลืุ่ม่ กันเปั็นภาคปัระช้าสัังคมให้ครอบคลืุ่มทัว� ทุกองค์ปัระกอบของเศรษฐกิจ จึงนับเปั็น
หลื่ักสัำคัญที�จะทำให้เศรษฐกิจแบบสัังคมแบ่งปัันด้ำเนินการได้้อย่างครบวงจร เปั็นไปั
ต้ามหลื่ักปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงที�เหมาะสัมกับวัฒนธรรม ปัระเพณี การด้ำรงช้ีวิต้
ความเปั็นอย้่ของคนไทยแลื่ะสัังคมไทย
สั่วนแนวทาง “ลื่ด้ความเหลื่่�อมลื่้ำ สัร้างโอกาสัทางเศรษฐกิจ” ในปััจจุบัน
นั้นมีอย้่ 3 แนวทาง ค่อ การกระจายรายได้้โด้ยจัด้สัวัสัด้ิการถู้วนหน้า การสัร้างโอกาสัแก่
คนฐานลื่่าง แลื่ะการใช้้นโยบายพัฒนาใหม่ที�เน้น “การเต้ิบโต้แบบทั�วถูึง” ซึ่ึ�งยังคงอิง
อยู่กับร์ะบบเศร์ษฐกิจแบบทุนนิยมิที�ติดีอยู่กับผู้ลัป็ร์ะโยชน์ นับเป็็นการ์แก�ไขป็ัญห่า
เฉพาะห่น�า ไมิ่สามิาร์ถแก�ไขป็ัญห่าไดี�อย่างยัง� ย่น ซึ่ึง� แตกต่างจากร์ะบบเศร์ษฐกิจแบบ
สังคมิแบ่งป็ันที�มิุ่งแก�ป็ัญห่าทั�งร์ะบบ โด้ยแก้ไขปััญหาต้ั้งแต้่ระด้ับบุคคลื่แลื่ะครอบครัว
ภาคธุรกิจเอกช้น แลื่ะระด้ับปัระเทศ โด้ยใช้้หลื่ัก 3 ห่วง 2 เง่�อนไข ความพอเพียงใน
แต้่ลื่ะระด้ับ ต้ลื่อด้จนการปัระยุกต้์ใช้้พลื่ังอำนาจของช้าต้ิให้มคี วามสัมดุ้ลื่ทีใ� ช้้พลื่ังอำนาจ
ทางเศรษฐกิจเปั็นหลื่ัก แลื่ะไม่ให้ลื่้ำหน้าหร่อลื่้าหลื่ังพลื่ังอำนาจด้้านอ่�น ๆ มากจนเกินไปั
ผลื่ที�ต้ามมาค่อ ปััจจัยพลื่ังอำนาจที�เกี�ยวข้องกับพลื่ังอำนาจด้้านเศรษฐกิจ ค่อ
สภาพทางภูมิศิ าสตร์์ ป็ร์ะชากร์ ทร์ัพยากร์ธร์ร์มิชาติ ลัักษณะป็ร์ะจำชาติ วิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลัยี ควิามิสัมิพันธ์ร์ะห่วิ่างป็ร์ะเทศแลัะการ์ทูต แลัะการ์ศึกษา จะมีความเข้มแข็ง
แลื่ะจะสั่งผลื่ให้ปััจจัยพลื่ังอำนาจสันับสันุนมีความเข้มแข็งต้ามไปัด้้วย กลื่่าวโด้ยรวมการ
ปัระยุกต้์ใช้้ปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงจะแก้ไขปััญหาความเหลื่่�อมลื่้ำของสัังคมไทยที�
พ่้นฐานโด้ยแท้จริง
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ปััจจัยที่ีน
่ วามสัำาเรั็จ
� าำ ไปัสั่ค
ของสัังคมแห่งความพอเพียง ค่อ
คุณธรัรัม จรัิยธรัรัม และศีลธรัรัม
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ปัระชื่ากัรในฐานะปััจจัยหลื่ักั
ของกัารพัฒนา
ปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปั็นปัรัช้ญาจริยะเพราะมีเปั้าหมายค่อความสัุข
แลื่ะความสัุขจะเกิด้ขึ้นได้้ก็เพราะคนมีความพอเพียง สัิ�งสัำคัญจึงได้้แก่ การพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพช้ีวิต้ด้ีขึ้น เริ�มต้้นจากการมีสัุขภาพกาย สัุขภาพใจที�ด้ีเปั็นต้้นทุน สัามารถู
พึ�งพาต้นเองได้้ แลื่ะด้้แลื่ผ้้อ่�นได้้ต้ามลื่ำด้ับ แต้่เน่�องจากปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นมีหลื่ายระด้ับ ต้ั้งแต้่ระด้ับปััจเจกช้น ระด้ับครอบครัว ระด้ับองค์กร ชุ้มช้น/สัังคม
จนกระทั�งถูึงระด้ับปัระเทศ ยิ�งขยายจำนวนปัระช้ากรกว้างขึ้น ความพอเพียงที�เกิด้ขึ้น
ก็จะขยายกว้างขึ้นต้ามลื่ำด้ับ แลื่ะเม่�อพิจารณาจากท้ายพระปัฐมบรมราช้โองการที�ว่า
“...เพ่�อปัระโยช้น์สัุขแห่งมหาช้นช้าวสัยาม” ก็ยิ�งที�เปั็นปัระจักษ์แก่พสักนิกรช้าวไทยว่า
ความพอเพียงทีพ� ระบาทสัมเด้็จพระปัรมินทรมหาภ้มพิ ลื่อดุ้ลื่ยเด้ช้ต้รัสันัน้ หมายถูึงความ
พอเพียงของคนทั้งแผ่นด้ิน พระองค์จึงทรงมุ่งพัฒนาคน โด้ยทรงสั่งเสัริมทั้งทางด้้าน
สัาธารณสัุข การปัระกอบอาช้ีพ การพัฒนาระบบสัาธารณ้ปัโภคที�จำเปั็นแลื่ะสัอด้คลื่้อง
กับภ้มิสัังคมนั้น ๆ นั�นก็เพราะความสัุขที�ปัระช้าช้นจะได้้รับจากปัรัช้ญาของพระองค์นั้น
ก็ค่อความภาคภ้มิใจที�สัามารถูพึ�งพาต้นเองได้้ สัามารถูด้้แลื่ผ้้อ่�นได้้ แลื่ะยิ�งพัฒนา
ศักยภาพให้สั้งขึ้น เสัียสัลื่ะมากขึ้น ก็ยิ�งสัร้างโอกาสัให้กับต้นเองแลื่ะผ้้อ่�นที�จะช้่วยขยาย
ความพอเพียงต้ั้งแต้่ระด้ับปััจเจกช้นไปัจนถูึงระด้ับที�กว้างขวางออกไปั ด้ังนั้นจึงกลื่่าว
ได้้ว่า คนค่อต้ัวแปัรที�สัำคัญที�สัุด้ในการขับเคลื่่�อนงานด้้านปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่�อการบำบัด้ทุกข์บำรุงสัุขอย่างแท้จริง
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คนหร่อปัระช้ากรเปั็นปััจจัยสัำคัญในการแก้ไขปััญหาความเหลื่่อ� มลื่้ำของสัังคม
ไทย ด้้วยการยึด้หลื่ักปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงผสัมผสัานกับกระบวนการปัลื่้กฝััง
ความรับผิด้ช้อบหน้าที�ต้่อต้นเอง ต้่อครอบครัว แลื่ะต้่อสัังคม กับเสัริมสัร้างอุด้มการณ์
ความรักช้าต้ิแลื่้ว จะก่อให้เกิด้คุณลื่ักษณะด้ังนี้
มิี ค วิามิสำนึ ก ในพร์ะมิห่ากร์ุ ณ าธิ คุ ณ แลื่ะแสัด้งออกถูึ ง ความจงรั ก ภั ก ด้ี
ด้้วยการปักปั้องแลื่ะเทิด้ท้นสัถูาบันพระมหากษัต้ริย์ในทุกโอกาสั
มิีควิามิร์ักควิามิสามิัคคี ปัฏิิบัต้ิหน้าที�ด้้วยความซึ่่�อสััต้ย์สัุจริต้ ด้ำรงช้ีวิต้อย่าง
พอเพียง แลื่ะเห็นถูึงปัระโยช้น์ของสั่วนรวมมากกว่าสั่วนอ่�น
มิีควิามิเช่�อมิั�นศร์ัทธาในการปักครองระบอบปัระช้าธิปัไต้ยอันมีพระมหากษัต้ริยท์ รงเปั็นปัระมุข แลื่ะช้่วยเผยแพร่ปัระช้าธิปัไต้ยต้ัง้ แต้่ระด้ับครอบครัว ชุ้มช้น แลื่ะ
สัังคมโด้ยรวมของปัระเทศ
มิีจิตสำนึก ด้้านความมั�นคงแลื่ะพร้อมที�จะเข้าร่วมแก้ไขปััญหาที�มีผลื่กระทบ
ต้่อความมั�นคงของช้าต้ิในทุกมิต้ิ
มิีควิามิสำนึกในห่น�าที�ของช้นช้าวไทยต้ามที�กำหนด้ไว้ในรัฐธรรมน้ญแห่ง
ราช้อาณาจักรไทย
มิีสถาบันคร์อบคร์ัวิทีอ� ยูร์่ วิ่ มิกันอย่างมิีควิามิสุข ร้จ้ กั การแบ่งปัันในครอบครัว
ชุ้มช้น แลื่ะสัังคมรอบข้าง รวมถูึงการรักษาวัฒนธรรมปัระเพณีแลื่ะการอย้ร่ ว่ มกับธรรมช้าต้ิ
แลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อมได้้อย่างเหมาะสัม
มิีภาคป็ร์ะชาสังคมิที�เข�มิแข็ง โด้ยการรวมกลืุ่่มกันทำปัระโยช้น์เพ่�อสั่วนรวม
ช้่วยเหลื่่อเก่้อก้ลื่ซึ่ึ�งกันแลื่ะกันภายในชุ้มช้นบนหลื่ักของความร้้รักสัามัคคี สัร้างเปั็น
เคร่ อ ข่ า ยเช้่� อ มโยงกั น ทั้ ง ในชุ้ ม ช้นแลื่ะนอกชุ้ ม ช้น เพ่� อ สัร้ า งเสัริ ม ชุ้ ม ช้นให้ มี ค วาม
เข้มแข็งแลื่ะมีความเปั็นอย้่แบบพอเพียง
มิีส่วินร์่วิมิในการ์บร์ิห่าร์จัดีการ์ป็ร์ะเทศ โด้ยร่วมม่อในการวางรากฐานให้
ปัระช้าช้นสั่วนใหญ่อย้่อย่างพอมีพอกินแลื่ะพึ�งต้นเองได้้ มีความร้้ มีคุณธรรมในการ
ด้ำเนินช้ีวิต้ แลื่ะร่วมกันพัฒนาต้ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสัริมสัร้างเคร่อข่าย
เช้่�อมโยงระหว่างชุ้มช้นให้เปั็นสัังคมแห่งความพอเพียง เปั็นต้้น
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หากบุคคลื่มีคุณลื่ักษณะด้ังที�กลื่่าวไว้ข้างต้้น ย่อมสั่งเสัริมให้ปัระเทศช้าต้ิเกิด้
การพัฒนา ยกต้ัวอย่างเช้่น การมีความสัำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต้่อสัถูาบันจะช้่วย
ให้เกิด้สัายใยแห่งคุณค่า มีหลื่ักยึด้เหนีย� วทีก� อ่ ให้เกิด้ความมัน� คงในจิต้ใจทีจ� ะช้่วยแบ่งเบา
ภาระแลื่ะสันับสันุนงานของสัถูาบันพระมหากษัต้ริย์อย่างเต้็มกำลื่ังเพ่�อการบำบัด้ทุกข์
บำรุงสัุขแก่ราษฎร เปั็นการสัร้างความต้ระหนัก ใสั่ใจ แลื่ะแบ่งปััน สั่งต้่อไปัอย่างไม่
ขาด้สัาย การปักปั้องสัถูาบันทีด้� ที สัี� ดุ้ ค่อการน้อมนำหลื่ักคำสัอนของพระราช้าผ้ท้ รงธรรม
แลื่ะทรงกระทำเอาไว้เปั็นแบบอย่างมาด้ำเนินต้ามในทุกการกระทำ
วิธีการที�จะปัลื่้กฝัังคุณลื่ักษณะเหลื่่านี้ ผ้้ที�จะปัลื่้กฝัังจะต้้องครองต้นโด้ยธรรม
เสัียก่อน เพราะต้ัวอย่างที�ด้ีมีค่ากว่าคำสัอน หากครองต้นยังไม่ได้้ ย่อมครองใจคนอ่�น
ลื่ำบาก หากมองไปัทีพ� ระจริยวัต้รของพระบาทสัมเด้็จพระปัรมินทรมหาภ้มพิ ลื่อดุ้ลื่ยเด้ช้
รัช้กาลื่ที� 9 ก็จะเห็นช้ัด้ว่าพระองค์ต้รัสัสัอนคนเช้่นใด้ พระองค์ก็ทรงปัฏิิบัต้ิต้ัวเช้่นนั้น
อย่างเสัมอต้้นเสัมอปัลื่าย พระปัฐมบรมราช้โองการทีท� รงเปัลื่่งออกมาว่า “เราจะครองแผ่นด้ิน
โด้ยธรรม เพ่อ� ปัระโยช้น์สัขุ แห่งมหาช้นช้าวสัยาม” พระองค์ทรงด้ำเนินต้ามธรรมนีต้้ ลื่อด้
พระช้นม์ช้ีพของพระองค์ พระองค์จึงกลื่ายเปั็นแบบอย่างที�ด้ี มีภาวะผ้้นำโด้ยธรรมช้าต้ิ
เพราะทรงมีฐานคุณธรรมแห่งปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบพร้อม ซึ่ึ�งเกิด้จาก
การระเบิด้ข้างใน ซึ่ึ�งเปั็นสั่วนหนึ�งในหลื่ักการทรงงาน เม่�อ ทรงครองต้นได้้ ก็ครองคนได้้
แลื่ะครองงานได้้โด้ยธรรม เม่�อบุคคลื่สัามารถูครองต้นได้้โด้ยธรรมแลื่้ว บุคคลื่เหลื่่านี้จึง
เหมาะแก่งานที�จะสัร้างกระบวนการให้เกิด้ความต้ระหนัก ใสั่ใจ แลื่ะแบ่งปััน ต้ามหลื่ัก
ปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้่อไปั ซึ่ึ�งสัามารถูทำได้้ทั้งในเช้ิงข้อม้ลื่ทางวิช้าการ การ
เผยแพร่ปัระช้าสััมพันธ์ การจัด้กระบวนการฝัึกอบรม กระบวนการเรียนร้้ ที�สัามารถู
พัฒนาต้น พัฒนาคน พัฒนาสั้่ความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่นสั่บไปั
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คนคุณภาพ...
ก่อให้เกิดสัังคมคุณภาพ...
ด้วยการัพัฒนาคนตามช่่วงวัย
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พัฒนาคนติามหลื่ักัปัรัชื่ญา
เศรษฐกัิจพอเพียง
หัวใจสัำคัญของการพัฒนาต้ามหลื่ักเศรษฐกิจพอเพียง แกนกลื่างจะเน้นที�ต้ัว
คนเปั็นหลื่ัก โด้ยเฉพาะคนไทยในช้่วงวัยต้่าง ๆ จะมีจุด้เน้นที�ต้่างกันในการเสัริมสัร้าง
ให้เกิด้ความเข้มแข็งภายในจิต้ใจทั้งด้้านความร้้แลื่ะคุณธรรม
เศรษฐกิจแบบสัังคมแบ่งปัันหร่อเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสัำคัญกับการ
รวมต้ัวของปัระช้าช้นเปั็นภาคปัระช้าสัังคม ภายใต้้หลื่ักของ 3 ห่วง 2 เง่�อนไข การ
รวมต้ัวของปัระช้าช้นต้้องครอบคลืุ่มทุกปััจจัยพลื่ังอำนาจของช้าต้ิ โด้ยให้ความสัำคัญ
กับปัระช้ากรต้ัง้ แต้่วยั เด้็กแลื่ะเยาวช้นเพ่อ� ให้มคี วามพร้อมเปั็นกำลื่ังสัำคัญของปัระเทศช้าต้ิ
เม่�อถูึงวัยอันควร แลื่ะแสัวงปัระโยช้น์จากผ้้สั้งอายุ/วัยช้ราเพ่�อสันับสันุนหร่อช้่วยเหลื่่อ
ในการเต้รียมเด้็กแลื่ะเยาวช้น
ความพอเพี ย งขั้ น พ่้ น ฐานที� เ ริ� ม ต้้ น จากบุ ค คลื่แลื่ะครอบครั ว พิ จ ารณาจาก
คุณลื่ักษณะของทรัพยากรมนุษย์เปั็นสัำคัญ การจะก้าวข้ามปััญหาความเหลื่่�อมลื่้ำของ
สัังคมไทยไปัให้ได้้จำเปั็นต้้องสัร้างหร่อปัลื่้กฝัังอุด้มการณ์คนในสัังคมไทยให้ร้หน้าที� มี
จิต้สัำนึกของความสัำคัญของต้นเองต้่อสัังคมไทย ซึ่ึ�งกระบวนการด้ังกลื่่าวเม่�อพิจารณา
ต้ามหลื่ักปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงโด้ยยึด้หลื่ัก 3 ห่วง 2 เง่�อนไขแลื่้ว สัามารถูแบ่ง
คนไทยต้ามวัยแลื่ะเปั้าหมายของปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้้ ด้ังนี้
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1. วิัยเดี็ก
เน้นการศึกษาอบรมให้มีจิต้สัำนึกของความเปั็นคนไทย แสัวงหาจุด้เด้่นแลื่ะ
ลื่ด้จุด้ด้้อยต้ามลื่ักษณะปัระจำช้าต้ิ กับมีความพอเพียงระด้ับบุคคลื่โด้ยการพึ�งพาต้นเอง
อย่างเต้็มความสัามารถู ไม่ทำอะไรที�เกินต้ัว ด้ำเนินช้ีวิต้โด้ยไม่เบียด้เบียนต้นเอง รวมถูึง
มีความใฝั่ร้แลื่ะพัฒนาต้นเองอย่างต้่อเน่�อง
สัรุปัจุด้เน้นที�สัำคัญก็ค่อ
• แสัวงหาจุด้เด้่นแลื่ะลื่ด้จุด้ด้้อย
• มีความพอเพียงระด้ับบุคคลื่
2. เยาวิชน
มีอุด้มการณ์ความรักช้าต้ิ ศาสันา พระมหากษัต้ริย์ มีความรักความสัามัคคี
ปัฏิิบต้ั หิ น้าทีด้� ว้ ยความสัุจริต้ ด้ำรงช้ีวต้ิ อย่างพอเพียง แลื่ะเห็นปัระโยช้น์สัว่ นรวมมากกว่า
สั่วนอ่น� กับมีความพอเพียงระด้ับครอบครัว ด้ำเนินช้ีวต้ิ โด้ยไม่เบียด้เบียนผ้อ้ น่� รวมถูึงใฝั่ร้
แลื่ะมีการพัฒนาต้นเองอย่างต้่อเน่�องเพ่�อความมั�นคงในอนาคต้แลื่ะเปั็นที�พึ�งให้แก่ผ้อ่�น
ได้้ในที�สัุด้
สัรุปัจุด้เน้นที�สัำคัญก็ค่อ
• มีอุด้มการณ์ความรักช้าต้ิ ศาสันา พระมหากษัต้ริย์
• มีความสัุจริต้ ความสัามัคคี
• มีความพอเพียงระด้ับครอบครัว
3. ป็ร์ะชาชนทั�วิไป็
มีอุด้มการณ์ มีความเช้่�อมั�นในระบอบปัระช้าธิปัไต้ยอันมีพระมหากษัต้ริย์
ทรงเปั็นปัระมุขบนเง่�อนไขเศรษฐกิจพอเพียง มีจิต้สัำนึกด้้านความมั�นคง แลื่ะเข้าร่วม
แก้ไขปััญหาที�มีผลื่กระทบต้่อความมั�นคงของช้าต้ิในทุกด้้าน มีความสัำนึกที�จะปัฏิิบัต้ิ
หน้าที�ของช้นช้าวไทยต้ามที�กำหนด้ไว้ในรัฐธรรมน้ญฯ กับมีความพอเพียงระด้ับชุ้มช้น มี
การรวมกลืุ่ม่ ทำปัระโยช้น์เพ่อ� สั่วนรวม ช้่วยเหลื่่อเก่อ้ ก้ลื่กันภายในชุ้มช้นบนหลื่ักของความ
ร้้รักสัามัคคี
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สัรุปัจุด้เน้นที�สัำคัญก็ค่อ
• เช้่�อมั�นในระบอบปัระช้าธิปัไต้ยฯ
• มีจิต้สัำนึกด้้านความมั�นคง
• มีความพอเพียงชุ้มช้น
4. ผูู้�สูงอายุห่ร์่อคนชร์า
มีสั่วนร่วมในการปัลื่้กจิต้สัำนึก ปัลื่้กฝััง แลื่ะเสัริมสัร้างอุด้มการณ์ความรักช้าต้ิ
ศาสันา แลื่ะพระมหากษัต้ริย์ให้กับคนในช้าต้ิ แลื่ะเปั็นแบบอย่างความพอเพียงระด้ับ
ปัระเทศ กับมีสัว่ นร่วมในการบริหารจัด้การปัระเทศ มีการรวมกลืุ่ม่ ของชุ้มช้นหลื่าย ๆ แห่ง
เพ่อ� แลื่กเปัลื่ีย� นความร้้ สั่บทอด้ภ้มปัิ ญ
ั ญา แลื่ะร่วมกันพัฒนาต้ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ด้้วยความร้้รักสัามัคคี เสัริมสัร้างเคร่อข่ายเช้่�อมโยงระหว่างชุ้มช้นให้เกิด้เปั็นสัังคมแห่ง
ความพอเพียงในที�สัุด้
สัรุปัจุด้เน้นที�สัำคัญก็ค่อ
• มีสั่วนร่วมในการปัลื่้กจิต้สัำนึก
• เปั็นแบบอย่างความพอเพียงระด้ับปัระเทศ
• มีสั่วนร่วมในการบริหารจัด้การปัระเทศ
การพัฒนามนุษย์ต้ามหลื่ักปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะนำไปัสั้่ “ภาค
ปัระช้าสัังคม” ที�มีความเข้มแข็งจากภายใน เพราะเกิด้ขึ้นจากกระบวนการระเบิด้จาก
ข้างใน จากใจที�ศรัทธา ทำให้เกิด้ความต้ระหนัก ใสั่ใจ แลื่ะแบ่งปัันต้ามธรรมช้าต้ิ เม่�อคน
มีคุณภาพมารวมกันก็จะเกิด้สัังคมคุณภาพ สัังคมที�มีความเข้มแข็ง เกิด้ชุ้มช้นของการ
พัฒนาอย่างเปั็นองค์รวมทั้งทางด้้านกายภาพแลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อม ด้้านคุณภาพช้ีวิต้ทางกาย
ทางใจ ทางสัต้ิปัญ
ั ญา เกิด้ “ปัระช้าสัังคม” หร่อ Civil Society แห่งความร้ร้ กั สัามัคคีของ
คนในทุกช้่วงวัย ทุกอาช้ีพ มีการเปัิด้พ่้นที�หร่อโอกาสัให้กับภาคปัระช้าช้นได้้ร่วมกัน
ขับเคลื่่�อนปัระเทศด้้วยปัรัช้ญาไทยบนฐานอารยธรรมไทย เปั็นการเช้่�อมโยงในเช้ิงพหุวัฒนธรรมที�ยอมรับความแต้กต้่างทั้งด้้านศาสันา วัฒนธรรม ปัระเพณีอันด้ีงาม เคารพ
ในความเปั็นมนุษย์ มีหลื่ักมนุษยธรรมที�เปั็นสัากลื่ต้ามหลื่ักปัรัช้ญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สัังคมใดก็ตาม
ถ้้ามีความเอ่อ
� เฟื้้� อเก่อ
� ก่ลกัน
ด้วยความมุง
่ ดีมง
ุ่ เจรัิญต่อกัน
สัังคมนัน
ิ มิตรัภาพ
� ย่อมเต็มไปัด้วยไมตรัีจต
มีความรั่มเย็นเปั็นสัุข น่าอย่่
พระราชดำำารัส
� ะลึก
พระราชทานเพ่�ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารท่ร
ครบ 36 ปีีของสโมสรไลออนส์แห่่งกรุงเทพฯ
ในพระบรมราชูปีถััมภ์์
วัันท่� 31 ม่นาคม พ.ศ. 2538
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14

นำ�าใจคนไทยเกัิด้จากัใจทีร
� ่้จักัพอ

เอกลื่ักษณ์อนั โด้ด้เด้่นของคนไทยทีสั� ร้างความปัระทับใจให้กบั คนทัง้ โลื่กนัน้ ค่อ
“ความมีน้ำใจ”
ย้อนไปัในอด้ีต้ ช้่วงเหตุ้การณ์แผ่นด้ินไหวสัึนามิถูลื่่มรุนแรงที�สัุด้ในรอบ 140 ปัี
ซึ่ึ�งปัระเทศไทยเองก็ได้้รับผลื่กระทบจากเหตุ้การณ์ครั้งนั้นเช้่นกัน แต้่สัิ�งที�น่าแปัลื่กใจ
เกี�ยวกับอุปันิสััยของคนไทยก็ค่อ ถูึงแม้ว่าในขณะนั้นคนไทยเองจะปัระสับภัยอันต้ราย
จากเหตุ้ ธ รรมช้าต้ิ ค รั้ ง นี้ แต้่ ก็ ยั ง คิ ด้ ถูึ ง ปัระเทศเพ่� อ นบ้ า นในหลื่ายปัระเทศที�ไ ด้้ รั บ
ผลื่กระทบในขณะนั้น เหตุ้การณ์ที�ปัระทับใจที�สัุด้ค่อการที�คนไทยช้่วยกันบริจาคเงิน
แลื่ะข้าวของที�จำเปั็นให้กับปัระเทศญี�ปัุ่นเปั็นจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที�ปัระเทศญี�ปัุ่นเอง
ถู่อว่าเปั็นปัระเทศทีร� ำ� รวยกว่าปัระเทศไทยเสัียอีกหากมองในเช้ิงเศรษฐกิจ ธุรกิจหลื่ายอย่าง
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ของปัระเทศญีปั� นุ่ ก็มาเต้ิบโต้ในด้ินแด้นของปัระเทศไทย โด้ยเฉพาะอุต้สัาหกรรมยานยนต้์
แลื่ะช้ิ้นสั่วนที�เราคุ้นเคย เช้่น TOYOTA, HONDA, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI,
ISUZU, HINO, SUZUKI ฯลื่ฯ ต้ลื่อด้ถูึงเคร่�องใช้้ไฟื้ฟื้้าในครัวเร่อนอีกหลื่ากหลื่ายยี�ห้อ
แสัด้งให้เห็นถูึงความมีนำ้ ใจของคนไทยทีก� า้ วข้ามเง่อ� นไขทางเศรษฐกิจหร่อผลื่ปัระโยช้น์
หร่ออำนาจใด้ ๆ แต้่เปั็นสัิ�งที�หลื่ั�งไหลื่ออกมาจากธารน้ำใจของคนไทยโด้ยแท้
สัิง� ทีเ� ปั็นร้ปัธรรมทีม� นุษย์จะแสัด้งออกซึ่ึง� ความมีนำ้ ใจต้่อกันก็คอ่ “การแบ่งปััน”
การที�คนเราจะแบ่งปัันสัิ�งใด้ ๆ ให้แก่ใครก็ต้าม เขาผ้้นั้นจะต้้องมีสัิ�งที�จะแบ่งปัันเสัียก่อน
สั่วนจะมีน้อยหร่อมากนั้นเปั็นเร่�องของปัริมาณภายนอก แต้่หากความร้้สัึกภายในยังไม่
เต้็มอิม� ยังร้สั้ กึ ว่ามีเท่าไหร่กย็ งั ไม่พอ ก็ยากทีจ� ะทำให้บคุ คลื่ผ้น้ นั้ แบ่งปัันน้ำใจออกมาให้
กับผ้้อ่�นได้้ ด้ังนั้นบุคคลื่ที�จะให้หร่อแบ่งปัันด้้วยความบริสัุทธิ�ใจ สัิ�งที�เปั็นพ่้นฐานแรกจึง
ได้้แก่ “ความพอเพียง” ในจิต้ใจนั�นเอง
ด้้วยเหตุ้นี้ “ความพอเพียง” กับ “การแบ่งปััน” จึงแยกจากกันไม่ออก แลื่ะ
ถู่อเปั็นเอกลื่ักษณ์ที�โด้ด้เด้่นของคนไทย เปั็นลื่ักษณะปัระจำช้าต้ิที�ถู้กปัลื่้กฝัังมาต้ั้งแต้่
วัยเยาว์ หลื่่อหลื่อมผ่านปัระสับการณ์ ขนบธรรมเนียม ปัระเพณี คำสัอนทางศาสันา
โด้ยเฉพาะพุทธศาสันาที�สัอนเร่�องทานเปั็นพ่้นฐานของคุณธรรมในหลื่ายหมวด้หม้่ เช้่น
ทศพิธราช้ธรรม ก็มเี ร่อ� งทานเปั็นพ่น้ ฐานข้อแรก หร่อเร่อ� งของการฝัึกฝันอบรมขัน้ พ่น้ ฐาน
ก็มีการสัอนเร่�องทาน ศีลื่ ภาวนา ให้แก่อุบาสักอุบาสัิกาเปั็นขั้นต้้น การจะเปั็นที�รักของ
เพ่�อนมนุษย์ทั้งหลื่ายก็ต้้องสัอนเร่�องทาน ค่อ การให้ การแบ่งปัันเสัียก่อน จึงจะ
กลื่่าวถูึงข้อธรรมในด้้านอ่�น ๆ ต้่อไปั
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ความมีน้ำใจแสัด้งให้เห็นถูึงกระบวนการขัด้เกลื่าทางสัังคมไทยที�มีมาช้้านาน
แม้แต้่พระมหากษัต้ริย์ไทย เช้่น พระบาทสัมเด้็จพระบรมช้นกาธิเบศร มหาภ้มิพลื่อดุ้ลื่ยเด้ช้มหาราช้ บรมนาถูบพิต้รทรงนับถู่อพุทธศาสันา แต้่ก็ทรงมีน้ำพระทัยหร่อน้ำใจต้่อ
ศาสันิกช้นของศาสันาอ่�น ๆ ด้้วย พระองค์ไม่ทรงเบียด้เบียน (อวิหิงสัา) แต้่กลื่ับให้การ
อนุเคราะห์เก่้อก้ลื่ในฐานะอัครศาสัน้้ปัถูัมภก จึงเปั็นที�รักแก่ปัระช้าช้นในทุกศาสันา
เปั็นความภาคภ้มิใจของคนไทยมาจวบจนถูึงทุกวันนี้
ด้ร.สัุเมธ ต้ันต้ิเวช้กุลื่ เลื่ขาธิการม้ลื่นิธิช้ัยพัฒนา กลื่่าวไว้ในหนังสั่อ “หลื่ัก
ธรรม หลื่ักทำ ต้ามรอยพยุคลื่บาท” โด้ยเลื่่าว่า พระบาทสัมเด้็จพระบรมช้นกาธิเบศร
มหาภ้มิพลื่อดุ้ลื่ยเด้ช้มหาราช้ บรมนาถูบพิต้รทรงเคยต้รัสัว่า “ร้้ไหม บ้านเม่องอย้่รอด้
มาได้้ทุกวันนี้ เพราะอะไร… เพราะคนไทยยัง ‘ให้’ กันอย้่” สัิ�งที�พระองค์ทรงต้รัสันี้
ค่อสััจจะวาจาที�คนไทยควรภาคภ้มิใจ ช้่วยกันด้้แลื่เอาใจใสั่ มีน้ำใจต้่อคนรอบข้าง ต้ั้งแต้่
คนในครอบครัว คนในชุ้มช้น ด้้วยความร้้รักสัามัคคี ก็จะทำให้ปัระเทศไทยเปั็นปัระเทศ
ที�น่าอย้่แลื่ะหาได้้ยากในโลื่กนี้
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กัารพัฒนาติามภ่มิสู่ังคม

สัำนักงาน กปัร. ได้้ระบุไว้วา่ “การพัฒนาใด้ ๆ ต้้องคำนึงถูึงสัภาพภ้มปัิ ระเทศของ
บริเวณนัน้ ว่าเปั็นอย่างไร แลื่ะสัังคมวิทยาเกีย� วกับลื่ักษณะนิสัยั ใจคอคน ต้ลื่อด้จนวัฒนธรรม
ปัระเพณีในแต้่ลื่ะท้องถูิน� ทีม� คี วามแต้กต้่างกัน การพัฒนาจะต้้องเปั็นไปัต้ามภ้มปัิ ระเทศทาง
ภ้มศิ าสัต้ร์แลื่ะภ้มปัิ ระเทศทางสัังคมศาสัต้ร์ ในสัังคมวิทยาค่อนิสัยั ใจคอของคนเราจะไปั
บังคับให้คนอ่น� คิด้อย่างอ่น� ไม่ได้้ เราต้้องแนะนำ เข้าไปัด้้วา่ เขาต้้องการอะไรจริง ๆ แลื่้วก็
อธิบายให้เขาเข้าใจหลื่ักการของการพัฒนานี้ ก็จะเกิด้ปัระโยช้น์อย่างยิง� ”
จากข้อความด้ังกลื่่าว เม่อ� ต้้องการให้เกิด้การพัฒนาต้ามหลื่ักภ้มสัิ งั คม สัิง� แรกที�
นักพัฒนาทัง้ หลื่ายจะต้้องทำก็คอ่ การเปัิด้ใจรับฟื้ังเสัียงของคนทีอ� ย้ใ่ นพ่น้ ที� อาจมีการจัด้
เวทีหร่อพ่้นที�การมีสั่วนร่วมสัำหรับการรับฟื้ังปััญหาหร่อแรงบันด้าลื่ใจ เพ่�อให้ทราบถูึง
ข้อเท็จจริงแลื่ะข้อจำกัด้ต้่าง ๆ ทีเ� กิด้ขึน้ สัำหรับการออกแบบแนวทางการแก้ไขปััญหาร่วมกัน
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สัิ�งสัำคัญที�จะทำให้เกิด้การพัฒนาอย่างยั�งย่นได้้นั้นจะต้้องไม่ลื่่มหลื่ักการพึ�งพา
ต้นเอง ค่อ ต้้องสั่งเสัริมให้คนในพ่น้ ทีไ� ด้้มบี ทบาทในการแก้ไขแลื่ะพัฒนาชุ้มช้นหร่อสัังคม
ด้้วยต้ัวของเขาเอง โด้ยนักพัฒนาทำหน้าทีเ� ปั็นเพ่อ� นร่วมทาง หร่อคอยเปั็นทีปั� รึกษา ช้่วยคิด้
แลื่ะวางแผน ช้่วยสั่งเสัริมแลื่ะขับเคลื่่อ� น ช้่วยปัระสัานงานบางอย่างให้งานของการพัฒนา
เด้ินต้่อไปัได้้ ทำหน้าที� “อุด้รอยรัว� ” ทีเ� กิด้ขึน้ ในขณะทีด้� ำเนินการพัฒนา คอยให้กำลื่ังใจ
หร่อช้่วยสัะท้อนให้เห็นคุณค่าของการพัฒนาทีเ� กิด้ขึน้ จากความร่วมม่อ ร่วมแรง ร่วมใจ หร่อ
ความร้ร้ กั สัามัคคีทเี� กิด้ขึน้ จากการแก้ปัญ
ั หาหร่อพัฒนาชุ้มช้นสัังคมร่วมกัน
นอกจากการเปัิด้ใจรับฟื้ัง สัำรวจความคิด้เห็นแลื่ะทัศนคต้ิต้่าง ๆ ของคนใน
พ่น้ ทีแ� ลื่้ว สัิง� สัำคัญของนักพัฒนาก็คอ่ การร้จ้ กั ปัระเมินแนวทางในการด้ำเนินงานที�คมุ้ ค่า
เช้่น ปัระหยัด้ เรียบง่าย ได้้ปัระโยช้น์สัง้ สัุด้ ทัง้ ในด้้านทรัพยากรแลื่ะเวลื่า เพ่อ� สัร้างทางเลื่่อก
ให้แก่คนในพ่้นที�ได้้ต้ัด้สัินใจเลื่่อกในสัิ�งที�คุ้มค่าแลื่ะเกิด้ปัระโยช้น์สัุขสั้งสัุด้ นอกจากนี้
นักพัฒนาควรปัระสัานการมีสั่วนร่วมจากทุกภาคสั่วนที�สัามารถูเข้ามาร่วมแบ่งปัันให้
โครงการสัำเร็จลืุ่ลื่่วงไปัด้้วยด้ี
หลื่ังจากที�ด้ำเนินงานต้ามแผน ควรมีการปัระเมินโครงการอย่างต้่อเน่�องเพ่�อให้
คนในชุ้มช้นทราบถูึงจุด้ด้ีจดุ้ ด้้อยจากการพัฒนา ซึ่ึง� จะเกิด้การเรียนร้้ ปัรับปัรุง แลื่ะพัฒนา
ทำให้เกิด้สัังคมแห่งการเรียนร้้ที�สัามารถูพัฒนาแลื่ะต้่อยอด้อย้่เสัมอ จนกลื่ายเปั็น
องค์ความร้ข้ องชุ้มช้น เกิด้ศ้นย์การเรียนร้้ เกิด้ปัราช้ญ์ช้มุ ช้น ทีสั� ามารถูแบ่งปัันองค์ความร้้
แลื่ะปัระสับการณ์ให้กับผ้้ที�สันใจเข้ามาศึกษา ด้้งาน หร่อทำการวิจัยได้้ ซึ่ึ�งถู่อว่าเปั็นการ
สัร้างสัังคมแห่งการแบ่งปัันต้ามหลื่ักปัรัช้ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้้วย
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ความคิดอ่านตามเหตุผลความเปั็นจรัิง
ซึ่ึง
� แต่ละคนควรัเรัียนรั่ใ้ ห้ครับ่ เพ่�อสัามารัถ้นำาไปัใช่้
ปัรัะกอบ่กิจการังาน และแก้ปััญหาที่ัง
� ปัวงได้อย่างมี
ปัรัะสัิที่ธิภาพ
พระบรมราโชวัาทในพิธีพ
่ ระราชทานปีริญญาบัตร
มห่าวัิทยาลัยมห่ิดำล
วัันพฤห่ัสบดำ่ท่� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
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กัารศึกัษาแลื่ะกัารพัฒนา
อย�างพอเพียง
“การศึกษาอย่างเปั็นระบบ” ต้ามแนวทางของหลื่ักการทรงงานข้อแรกของ
พระบาทสัมเด้็จพระบรมช้นกาธิเบศร มหาภ้มพิ ลื่อดุ้ลื่ยเด้ช้มหาราช้ บรมนาถูบพิต้รนัน้ ไม่ได้้
เปั็นเพียงระบบคิด้ทางวิช้าการหร่อทฤษฎีหร่อการวางแผนในเช้ิงเหตุ้ผลื่เท่านัน้ แต้่มลื่ี กั ษณะ
เปั็น “ปัรัช้ญาปัฏิิบต้ั นิ ยิ มแบบไทย” ทีเ� กิด้ขึน้ จากปััญญาปัฏิิบต้ั ิ (Phronesis) จากภ้มปัิ ญ
ั ญา
ไทยเพ่�อปัระโยช้น์สัุขสั่วนรวมเปั็นสัำคัญ แม้สัิ�งที�กระทำบางอย่างจะมุ่งปัระโยช้น์ไปัทาง
สั่วนต้ัว แต้่กไ็ ม่ลื่ม่ ทีจ� ะคิด้ว่าการกระทำนัน้ เบียด้เบียนผ้อ้ น่� แลื่ะสัิง� แวด้ลื่้อมรอบข้างให้เกิด้
ความเสัียหายหร่อไม่ ค่อ มีความรับผิด้ช้อบทัง้ สั่วนของการกระทำ ต้ลื่อด้ถูึงระบบการคิด้ทีม� ี
การไต้ร่ต้รอง ทบทวนซึ่้ำก่อนทีจ� ะลื่งม่อปัฏิิบต้ั เิ พ่อ� ให้เกิด้ความคุม้ ค่าทีสั� ดุ้ มุง่ หวังปัระโยช้น์สัขุ
สั่วนรวมเปั็นเปั้าหมาย ด้ังนัน้ เม่อ� ศึกษาทฤษฎีหร่อวิช้าการใด้ ๆ จน “เข้าใจ” เปั็นเบ่อ้ งต้้น
แลื่้ว ควรหาโอกาสัลื่งม่อปัฏิิบต้ั เิ พ่อ� เสัริมสัร้างให้เกิด้การ “เข้าถูึง” เพ่อ� พัฒนาคุณภาพช้ีวต้ิ
ด้ังพระราช้ด้ำรัสัทีท� รงต้รัสัว่า

“การหาโอกาสันำความร้ภ้ าคทฤษฎีมาลื่งม่อปัฏิิบต้ั กิ ด้็ ี การฝัึกหัด้ปัฏิิบต้ั งิ านเพ่อ�
ใช้้แรง ใช้้ฝัีม่อ ใช้้ความลื่ะเอียด้ถูี�ถู้วนก็ด้ีเปั็นสัิ�งจำเปั็นอย่างยิ�ง แลื่ะต้้องกระทำมิให้น้อย
ไปักว่าภาคทฤษฎี เพราะการศึกษาภาคนี้เปั็นปัระโยช้น์สัร้างเสัริมปััจจัยสัำคัญของช้ีวิต้
ในด้้านความขยันขันแข็ง ความเข้มแข็ง ความอด้ทนพยายาม ความลื่ะเอียด้รอบคอบของ
บุคคลื่ได้้อย่างมากที�สัุด้ ผ้้ที�ปัรกต้ิทำอะไรด้้วยต้นเองจะเปั็นผ้้มีอิสัระ ไม่ต้้องพึ�งไม่ต้้อง
อาศัยผ้้ใด้ จะไม่ต้้องรอคอย ไม่ต้้องผิด้หวัง แลื่ะจะได้้รับผลื่สัำเร็จสัมใจนึกเสัมอไปั
ท่านทั้งหลื่ายจึงควรต้ั้งใจแสัวงปัระโยช้น์จากการปัฏิิบัต้ินี้ให้ได้้”
พระบรมราโช้วาทในพิธพี ระราช้ทานปัริญญาบัต้รแก่ผสั้ ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลื่ัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกร์ที� 27 มิถูนุ ายน พ.ศ. 2523
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การศึกษาอย่างเปั็นระบบเพ่อ� การพัฒนาอย่างพอเพียงแลื่ะยัง� ย่นต้ามแนวทางของ
หลื่ักการทรงงาน ได้้แก่ “ทฤษฎีซึ่าแปัะ” มาจากต้ัวย่อภาษาอังกฤษ ค่อ SAPAE เปั็นวงจร
แห่งการทำงานทีช้� ว่ ยให้เกิด้การศึกษาอย่างเปั็นระบบ มีลื่ำด้ับ มีขนั้ มีต้อน ค่อ “ทำต้าม
ลื่ำด้ับขัน้ ” แบบบ้รณาการ เพ่อ� ให้การทำงานปัระสับผลื่สัำเร็จ ปัระกอบด้้วย 5 ขัน้ ต้อน ค่อ
S = Survey/การ์สำร์วิจ
A = Analysis/การ์วิิเคร์าะห่์
P = Planning/การ์วิางแผู้น
A = Action/การ์ป็ฏิิบตั ิ
E = Evaluation/การ์ป็ร์ะเมิินผู้ลั
จุด้เริ�มต้้นของการใช้้ทฤษฎีนี้ค่อเริ�มจากการสัำรวจสัิ�งที�ต้้องการศึกษา เช้่น
สัภาพปััญหา ปััจจัยของความสัำเร็จ โด้ยนำปััญหามาวิเคราะห์เพ่อ� ทำความเข้าใจ กำหนด้
แนวทางเพ่อ� วางแผนแลื่ะสัร้างเคร่อ� งม่อในการแก้ปัญ
ั หา ปัรับปัรุง แก้ไข แลื่ะพัฒนา ลื่งม่อ
ปัฏิิบต้ั เิ พ่อ� ทด้สัอบแลื่ะปัระเมินผลื่ในทุกขัน้ ต้อน อาจใช้้กระบวนการมีสัว่ นร่วมในการให้
ข้อคิด้เห็น ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ แลื่ะข้อเสันอแนะเพ่อ� นำไปัปัรับปัรุงพัฒนาแลื่ะนำกลื่ับมาใช้้อกี
โด้ยปัระเมินผลื่ทุกครัง้ จนแน่ใจว่ากระบวนการทด้ลื่องหร่อวิจยั นีม้ คี ณ
ุ ภาพ น่าเช้่อ� ถู่อได้้
ทฤษฎี SAPAE ในพระบาทสัมเด้็จพระบรมช้นกาธิเบศร มหาภ้มิพลื่อดุ้ลื่ยเด้ช้
มหาราช้ บรมนาถูบพิต้รนีม้ คี วามลื่ะเอียด้อ่อนในรายลื่ะเอียด้แลื่ะสัอด้คลื่้องกับสัภาพการ
ทำงานจริงมากกว่าทฤษฎีวงกลื่มเด้มมิง� หร่อ PDCA ทีเ� ริม� จากการวางแผน (P=Plan) เลื่ย
โด้ยขาด้การสัำรวจแลื่ะวิเคราะห์ข้อม้ลื่ต้ามความเปั็นจริงก่อน ทั้งนี้รัฐบาลื่ ภาคเอกช้น
สัมาคม ภาคี ม้ลื่นิธิต้่าง ๆ สัามารถูนำหลื่ัก SAPAE ไปัปัระยุกต้์ใช้้เพ่�อให้เกิด้ผลื่สัำเร็จ
ได้้ต้ามวัต้ถูุปัระสังค์
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การศึกษาเพ่อ� การพัฒนาอย่างพอเพียงในโครงการอันเน่อ� งมาจากพระราช้ด้ำริมี
อย้ห่ ลื่ายด้้าน เช้่น ด้้านการเกษต้ร สัิง� แวด้ลื่้อม สัาธารณสัุข การสั่งเสัริมอาช้ีพ การพัฒนา
แหลื่่งน้ำ การคมนาคมสั่�อสัาร สัวัสัด้ิการสัังคม ฯลื่ฯ แสัด้งให้เห็นถูึงขอบข่ายของคำว่า
“พอเพียง” ทีพ� ระองค์ทรงต้รัสันัน้ ว่า “เปั็นความพอเพียงของคนทัง้ ช้าต้ิ” ด้ังทีปั� รากฏิใน
ต้อนท้ายพระปัฐมบรมราช้โองการว่า “…เพ่อ� ปัระโยช้น์สัขุ แห่งมหาช้นช้าวสัยาม” แต้่ลื่ำด้ับ
ขัน้ ต้อนของการพัฒนาก็เปั็นสัิง� สัำคัญ จำเปั็นต้้องพัฒนาต้ามลื่ำด้ับขัน้ แลื่ะคำนึงถูึงการศึกษา
ทีเ� หมาะสัมในแต้่ลื่ะพ่น้ ทีท� มี� ปัี ระเด้็นการศึกษาทีแ� ต้กต้่างกัน เช้่น ในพ่น้ ทีท� ปัี� ระสับปััญหา
ความยากจน พระองค์ก็ทรงมีพระราช้ด้ำริให้ทำโครงการต้่าง ๆ เพ่�อแก้ปััญหาแลื่ะให้
เกิด้การพัฒนาอย่างต้่อเน่อ� ง เช้่น โครงการธนาคารข้าว โครงการธนาคารโค-กระบ่อ โครงการ
พัฒนาทีด้� นิ ต้ามพระราช้ปัระสังค์ “หุบกะพง” อำเภอช้ะอำ จังหวัด้เพช้รบุรี ศ้นย์ศกึ ษาการ
พัฒนาห้วยฮ่่องไคร้อันเน่�องมาจากพระราช้ด้ำริ จังหวัด้เช้ียงใหม่ ศ้นย์การศึกษาพัฒนา
ภ้พานอันเน่อ� งมาจากพระราช้ด้ำริ จังหวัด้สักลื่นคร ศ้นย์การศึกษาพัฒนาพิกลืุ่ ทองอันเน่อ� ง
มาจากพระราช้ด้ำริ จังหวัด้นราธิวาสั เปั็นต้้น เพ่�อด้ำเนินการให้ปัระช้าช้นมีที�อาศัย
ทำมาหากินร่วมกัน
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ในระยะหลื่ังที�ปัระช้าช้นเริ�มพึ�งพาต้นเองได้้ก็จะสั่งเสัริมสันับสันุนให้เกิด้การ
ศึกษาต้่อยอด้เพ่�อขยายความพอเพียงสั่วนต้นไปัสั้่การให้การแบ่งปัันที�ช้่วยขยายโอกาสั
ได้้มากขึ้น เน่�องจาก “การพึ�งพาต้นเองนั้น” เปั็นเพียงจุด้เริ�มต้้นที�ช้่วยให้ปัระช้าช้น
พอมีพอกินแลื่ะสัามารถูเก็บสัำรองไว้ได้้เท่านัน้ แต้่สัำหรับความหมายของความพอเพียง
นั้นไม่ได้้ถู้กจำกัด้ไว้เพียงเท่านี้ เม่�อสัามารถูพัฒนาต้นให้อย้่รอด้ปัลื่อด้ภัยเปั็นพ่้นฐาน
ได้้แลื่้วก็พร้อมที�จะเปัิด้รับการเรียนร้้ เพ่�อพัฒนาสัิ�งที�อย้่รอบต้ัวให้เจริญงอกงามเปั็น
ปัระโยช้น์แก่ต้นแลื่ะสั่วนรวมต้่อไปั เช้่น การสัร้างการมีสั่วนร่วมเพ่�อรวมกลืุ่่มพัฒนา
อาช้ีพในร้ปัแบบสัหกรณ์ รัฐวิสัาหกิจชุ้มช้ม การร่วมม่อกับทางภาครัฐแลื่ะเอกช้น
เพ่�อพัฒนานวัต้กรรมชุ้มช้นสัำหรับการขายสั้่ต้ลื่าด้ทั้งภายในแลื่ะต้่างปัระเทศ นอกจาก
ปัระโยช้น์ในด้้านการปัระกอบอาช้ีพแลื่้ว ศ้นย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัยต้่าง ๆ ที�ยกต้ัวอย่าง
มาข้างต้้นยังสัามารถูเปั็นพ่้นที�ที�เปัิด้โอกาสัให้เกิด้การศึกษาเรียนร้้ระหว่างนักวิช้าการ
นักปัฏิิบัต้ิ แลื่ะปัระช้าช้น เพ่�อสั่งเสัริมให้เกิด้สัหวิทยาการในหลื่ากหลื่ายสัาขาวิช้า
สั่งเสัริมให้เกิด้การบ้รณาการในด้้านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีแลื่ะปัฏิิบัต้ิ สั่งเสัริมให้เกิด้
องค์ความร้ท้ เ�ี ปั็นปัระโยช้น์ต้อ่ ราษฎรในพ่น้ ทีร� วมถูึงปัระช้าช้นทีสั� นใจเข้ามาศึกษาด้้งาน
ต้่อไปั
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17

23 หลัักทรงงาน
กับการพััฒนาอย่่างพัอเพัีย่ง

เศรษฐกิิจพอเพียงเป็็นหลัักิกิารทรงงานข้้อหน่�งในหลัักิกิารทรงงาน 23 ข้้อ
ข้องพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกิาธิิเบศร มหาภููมพิ ลัอด็ุลัยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร
เม่อ� นำหลัักิเศรษฐกิิจพอเพียงมาใช้จง่ จำเป็็นต้องนำหลัักิกิารทรงงานมาเป็็นเคร่อ� งป็ระกิอบ
เพราะหลัักิกิารทรงงานแต่ลัะข้้อนัน� ไม่แยกิออกิจากิกิัน มีกิารจัด็ลัำด็ับในแต่ลัะข้้อด็้วยความ
เอาใจใส่ทสี� อด็คลั้องกิับวิชากิารสากิลั กิลั่าวค่อ มีกิารจัด็ลัำด็ับหลัักิกิารทรงงาน โด็ยเริม� จากิ
ข้้อทีเ� ป็็นพ่น� ฐานทีส� ด็ุ ไป็จนถ่งข้้อทีม� คี วามซัับซั้อนข้่น� เร่อ� ย ๆ แลัะในส่วนหลัักิกิารข้้อสุด็ท้าย
(รู้ รักิ สามัคคี) จะเป็็นหลัักิกิารที�เป็็นองค์รวม สามารถครอบคลัุมทุกิหลัักิกิารทั�งหมด็ได็้
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ยกิตัวอย่างเช่น “หลัักิกิารทรงงานข้้อที� 1 ศ่กิษาข้้อมูลัอย่างเป็็นระบบ” กิารที�ต้อง
จัด็วางหลัักิกิารข้้อนีเ� ป็็นข้้อแรกิกิ็เพราะเป็็นพ่น� ฐานข้องกิารศ่กิษาเบ่อ� งต้น เป็็นจุด็เริม� ต้น
ข้องความรู้ท�งั ในด็้านคุณภูาพแลัะป็ริมาณ ในด็้านคุณภูาพนั�นเป็็นส่วนข้องกิารสอบถาม
หร่อสัมภูาษณ์จากิบุคคลัทีเ� กิีย� วข้้องโด็ยตรง ในด็้านป็ริมาณเป็็นเร่อ� งข้องข้้อมูลัทีเ� กิิด็จากิ
กิารรวบรวมทั�งในส่วนข้องเอกิสาร แผนที� แผนภููมิ แผนภูาพ หร่อสัญลัักิษณ์ต่าง ๆ ซั่�งมี
ทัง� ในส่วนข้องข้้อมูลัป็ฐมภููมแิ ลัะทุตยิ ภููมติ ามลัำด็ับ ส่วน “หลัักิกิารทรงงานข้้อที� 4 ทำตาม
ลัำด็ับข้ั�น” จำเป็็นต้องอยู่หลัังหลัักิกิารทรงงานข้้อที� 1 เพราะเป็็นกิารนำเอาข้้อมูลัจากิ
หลัักิกิารข้้อที� 1 มาจัด็ลัำด็ับให้เป็็นข้ั�นเป็็นตอน เพ่�อให้ทราบว่าในกิารป็ฏิิบัติงานใด็ ๆ
กิ็ตาม สิ�งใด็ควรทำเป็็นอันด็ับแรกิ เพราะหากิติด็กิระด็ุมเม็ด็แรกิผิด็ สุด็ท้ายป็ลัายทางกิ็
อาจต้องมีกิารร่�อถอนใหม่ ซั่�งจะทำให้เกิิด็ความเสียหาย ทำให้งานลั่าช้า เป็รียบเสม่อน
กิารพายเร่อวนอยู่ในอ่าง ไม่ไป็หน้ามาหลััง ด็ังนั�นเม่�อสามารถรวบรวมข้้อมูลัต่าง ๆ ที�
จำเป็็นนำมาจัด็เป็็นหมวด็หมู่ได็้แลั้ว ในลัำด็ับถัด็ไป็กิ็ให้นำข้้อมูลัเหลั่านี�มาจัด็ลัำด็ับ
เรียงข้ั�นตอนอย่างเป็็นเหตุเป็็นผลั ซั่�งจะทำให้เกิิด็ “ข้ั�นตอนกิารป็ฏิิบัติงาน” (Protocol)
ที�ใช้เป็็นมาตรฐานในกิารด็ำเนินงาน อันจะกิ่อให้เกิิด็ป็ระโยชน์แกิ่ผู้ท�มี าศ่กิษาแลัะนำไป็
ป็ฏิิบัติในภูายหลััง ส่วน “หลัักิกิารทรงงานข้้อที� 7 ไม่ติด็ตำรา” จำเป็็นต้องอยู่หลัังหลัักิ
กิารทรงงานข้้อที� 4 นัน� กิ็เพราะกิารไม่ตด็ิ ตำรานัน� เป็็นเร่อ� งข้องกิารป็รับป็รุง เป็ลัีย� นแป็ลัง หร่อ
พัฒนาสิง� เด็ิมให้ด็ยี งิ� ข้่น� ไป็ตามสถานกิารณ์หร่อตามป็ัจจัยต่าง ๆ ข้องแต่ลัะพ่น� ทีท� มี� คี วาม
แตกิต่างกิัน โด็ยไม่ย่ด็หลัักิกิารหร่อทฤษฎีีในตำรามากิจนเกิินไป็ เพราะจะทำให้ข้าด็พลััง
แห่งกิารสร้างสรรค์ ทำให้คนไม่กิลั้าคิด็นอกิกิรอบหร่อนอกิตำรา อย่างไรกิ็ตาม กิารคิด็
นอกิกิรอบนั�นจำเป็็นจะต้องแม่นยำในกิรอบเสียกิ่อน ไม่เช่นนั�นจะกิลัายเป็็นกิารคิด็แบบ
สะเป็ะสะป็ะ ด็้วยเหตุนี�หลัักิกิารทรงงานข้้อที� 7 จ่งต้องอยู่หลัังหลัักิกิารทรงงานข้้อที� 4
เพ่อ� ให้แน่ใจว่าสิง� ทีค� ด็ิ นัน� เป็็นกิารคิด็นอกิกิรอบ นอกิตำราจริง ๆ ไม่ใช่กิารคิด็แบบสะเป็ะสะป็ะแลั้วอ้างว่าเป็็นกิารคิด็นอกิกิรอบ นอกิตำรา ส่วน “หลัักิกิารทรงงานข้้อที� 23 รู้
รักิ สามัคคี” จำเป็็นต้องวางไว้ในหลัักิกิารทรงงานข้้อสุด็ท้ายนัน� กิ็เพราะหลัักิกิารทรงงาน
ข้้อนี�ได็้ห่อรวมความเป็็นทั�งหมด็ ทั�งในส่วนที�เกิี�ยวข้้องกิับคำว่า “รู้” (เช่น ศ่กิษาข้้อมูลั
อย่างเป็็นระบบ ทำตามลัำด็ับข้ัน� ) คำว่า “รักิ” (เช่น ป็ลัูกิป็่าในใจคน ใช้ธิรรมชาติชว่ ย
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ธิรรมชาติ) แลัะคำว่า “สามัคคี” (เช่น ความร่วมม่อ ป็ระโยชน์สว่ นรวม) มาไว้รวมกิันในข้้อ
สุด็ท้าย ด็ังนัน� หลัักิกิารทรงงานข้้อสุด็ท้ายจ่งมีลักิั ษณะเป็็นองค์รวม เป็็นสภูาวะแห่งความ
เป็็นหน่ง� เด็ียวกิัน (Oneness) มีความสัมพันธิ์เช่อ� มโยงไม่แยกิส่วนออกิจากิกิัน เป็็นส่วนหน่ง�
ข้องกิันแลัะกิัน เป็็นเป็้าหมายข้องความสุข้ทีเ� ป็็นแกิ่นแท้อนั เกิิด็จากิกิารนำหลัักิกิารทรงงาน
มาเป็็นวิถใี นกิารด็ำเนินชีวติ เพ่อ� ให้งานเป็็นเคร่อ� งม่อในกิารนำไป็สูค่ วามสุข้ทีย� งั� ย่น
สำนั กิ งานคณะกิรรมกิารพิ เ ศษเพ่� อ ป็ระสานงานโครงกิารอั น เน่� อ งมาจากิ
พระราชด็ำริ (สำนักิงาน กิป็ร.) แลัะมูลันิธิิมั�นพัฒนา ได็้รวบรวมหลัักิกิารทรงงาน 23 ข้้อ
ข้องพระบาทสมเด็็จพระป็รมินทรมหาภููมิพลัอด็ุลัยเด็ช รัชกิาลัที� 9 ไว้ ป็ระกิอบด็้วย
1) ศึึกษาข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ กิ่อนทีพ� ระองค์ทา่ นจะทรงด็ำเนินกิารโครงกิาร
พระราชด็ำริโครงกิารใด็กิ็ตาม พระองค์จะทรงศ่กิษาหาความรู้แลัะค้นคว้าข้้อมูลัต่าง ๆ
ทัง� ภูาคทฤษฎีีแลัะภูาคป็ฏิิบตั อิ ย่างลัะเอียด็ พร้อมกิันนัน� ยังเสด็็จพระราชด็ำเนินไป็ยังพ่น� ที�
ทรงงานเพ่�อทำกิารศ่กิษารายลัะเอียด็ต่าง ๆ ข้องโครงกิารจากิหน้างาน แลัะทรงพบป็ะ
ป็ระชาชนในพ่�นที�เพ่�อหาข้้อมูลัที�แท้จริง อันจะนำมาซั่�งกิารเข้้าใจป็ัญหาอย่างถ่องแท้
สามารถตัด็สินใจแลัะวางแผนกิารป็ฏิิบัติงานได็้ถูกิต้อง หลัังจากินั�นจ่งพระราชทาน
หลัักิกิารแลัะนโยบายในกิารป็ฏิิบัติงานนั�นลังไป็สู่ผู้ป็ฏิิบัติงาน
2) ระเบิดจากข้้างใน พระบาทสมเด็็จพระป็รมินทรมหาภููมพิ ลัอด็ุลัยเด็ช รัชกิาลั
ที� 9 ทรงมุ่ ง เน้ น ในเร่� อ งกิารพั ฒ นาคนกิ่ อ นจะทำอย่ า งอ่� น เพ่� อ ให้ ไ ด็้ ที ม งานที� ด็ี มี
คุณภูาพ พร้อมที�จะรับกิารพัฒนาหร่อกิารเป็ลัี�ยนแป็ลังต่าง ๆ ต่อไป็ โด็ยพระองค์ทรง
ตรัสว่า “ต้องระเบิด็จากิข้้างใน” ซั่�งหมายความว่า หากิท่านจะทำงานอะไรกิ็ตาม ท่าน
ต้องพัฒนาบุคลัากิรข้องท่านเองกิ่อน โด็ยให้บุคลัากิรข้องท่านมีความพร้อม เช่�อมั�นแลัะ
ศรัทธิา รวมทั�งมีความเข้้มแข้็งเสียกิ่อน เม่�อ “ข้้างใน” ข้องแต่ลัะคนในทีมมีความพร้อม
จากินั�นจ่งมาสร้างทีมให้เป็็นทีมที�มีความเข้้มแข้็ง เม่�อคนพร้อม ทีมพร้อม ต่อมาท่านกิ็
พัฒนาโด็ยใส่เคร่�องม่อแลัะวิธิีกิารที�ท่านมีแลัะต้องกิารลังไป็
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3) แก้ป็ัญหาที่่�จุดเล็ก พระองค์ทรงใช้หลัักิกิารในกิารที�พระองค์จะทรงมอง
ป็ัญหาใหญ่ในภูาพรวม (Macro) ให้ชัด็เจนกิ่อนเสมอ เพราะพระองค์จะต้องมีข้้อมูลัเพ่�อ
ทำให้สามารถมองเห็นภูาพรวมใหญ่ รวมทั�งเห็นถ่งผลักิระทบต่าง ๆ ที�จะมีหร่อเกิิด็ข้่�น
ตามมาจากิกิารแกิ้ป็ญ
ั หา แต่เม่อ� จะลังม่อแกิ้ป็ญ
ั หา พระองค์จะทรงเริม� ต้นด็้วยกิารแกิ้ไข้
ป็ัญหาในจุด็เลั็กิ ๆ (Micro) ซั่�งเป็็นป็ัญหาเฉพาะหน้าที�คนอ่�นมักิมองข้้ามกิ่อน เม่�อสำเร็จ
แลั้วจ่งค่อย ๆ ข้ยับข้ยายแกิ้ไป็เร่�อย ๆ ทีลัะจุด็ เพราะคนทั�วไป็ (ข้้าราชกิาร) มักิชอบมอง
แลัะทำอะไรใหญ่ ๆ กิ่อนเลัยทีเด็ียว แต่กิารทำใหญ่กิ่อนมักิทำไม่สำเร็จแลัะเสียค่าใช้จ่าย
เยอะ อีกิทั�งเม่�อทำไม่สำเร็จกิ็หยุด็ทำ ความเสียหายมากิมายกิ็เกิิด็ตามมา ป็ัญหาต่าง ๆ
กิ็ไม่ได็้รับกิารแกิ้ไข้อย่างรวด็เร็วทันสถานกิารณ์ ต่างกิับกิารทรงงานข้องพระองค์ที�เม่�อ
พระองค์ทรงเข้้าไป็ด็ำเนินกิารกิ็แกิ้ได็้ตรงจุด็เสมออย่างรวด็เร็วแลัะทันเวลัา มีค่าใช้จ่าย
น้อยกิว่าแต่ได็้ผลัสำเร็จสูง ทำให้ป็ัญหาข้องป็ระชาชนได็้รับกิารแกิ้ไข้ให้ผ่อนคลัายความ
ต่งเครียด็ลังได็้ จนกิระทั�งเกิิด็กิารแกิ้ไข้อย่างเป็็นระบบแลัะยั�งย่น เช่น ป็ัญหาภูัยแลั้ง
ป็ัญหาน�ำท่วม เป็็นต้น
4) ที่ำตามูลำดับข้ัน� พระองค์ทรงใช้หลัักิกิารทรงงานในข้้อนีด็� ว้ ยกิารเริม� ต้นทำ
ในสิ�งที�มีความจำเป็็นสำหรับป็ระชาชนกิ่อน เม่�อสำเร็จแลั้วกิ็เริ�มลังม่อทำสิ�งที�จำเป็็นรอง
ลังมาลัำด็ับต่อไป็ (โด็ยพิจารณาความจำเป็็นจากิกิารเกิ็บข้้อมูลัมาวิเคราะห์) เช่น กิาร
พัฒนาแลัะกิารด็ูแลัในเร่อ� งสาธิารณสุข้ เพราะเม่อ� ป็ระชาชนมีสขุ้ ภูาพทีด็� ี ร่างกิายแข้็งแรง
กิ็จะสามารถทำกิารพัฒนาในเร่�องอ่�น ๆ ได็้สำเร็จต่อไป็ ตัวอย่างเช่น กิารสร้างถนน กิาร
สร้างแหลั่งกิักิเกิ็บน�ำเพ่�อไว้ใช้ทำกิารเกิษตรแลัะกิารบริโภูคในหน้าแลั้ง เม่�อมีถนนที�ด็ี
พอผลัผลัิตในกิารเพาะป็ลัูกิออกิมา ป็ระชาชนกิ็สามารถนำผลัผลัิตใส่รถเพ่�อเด็ินทางไป็
จำหน่ายได็้ ทำให้ป็ระชาชนมีรายได็้มากิข้่น� ความเป็็นอยูข้่ องป็ระชาชนกิ็ด็ข้ี น่� ตามรายได็้
เม่�อความเป็็นอยู่ด็ี ป็ระชาชนกิ็ไม่เข้้าไป็บุกิรุกิแผ้วถางป็่าหร่อทำลัายธิรรมชาติซั่�งเป็็น
แหลั่งต้นน�ำ ทำให้ฝนตกิต้องตามฤด็ูกิาลั กิารเพาะป็ลัูกิกิ็สัมฤทธิิ�ผลั ต่อมากิ็มีกิารให้
ความรู้ป็ระชาชนเกิี�ยวกิับเกิษตรทฤษฎีีใหม่ ทำให้ป็ระชาชนมีกิารจัด็ทำกิารเกิษตรแบบ
ผสมผสาน (ทฤษฎีีใหม่) ได็้ผลัสำเร็จ ความเป็็นอยู่ข้องป็ระชาชนกิ็เจริญแลัะมั�นคงข้่�น
ตามไป็ จนทำให้เกิษตรกิรทุกิครอบครัวมีความเป็็นอยู่ที�ด็ี มีสุข้กิันตลัอด็ไป็
110

01-200.indd 110

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

111

01-200.indd 111

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

5) ภููมูิสัังคมู กิ่อนจะทำกิารพัฒนาเร่�องใด็ในองค์กิารหร่อหน่วยงาน ท่านต้อง
คำน่งถ่งภููมิป็ระเทศทางภููมิศาสตร์แลัะภููมิป็ระเทศทางสังคมศาสตร์ข้องพ่�นที�ที�ท่านจะ
ทำกิารพัฒนากิ่อน โด็ยต้องทำกิารศ่กิษาลังไป็ในรายลัะเอียด็เพ่อ� ให้เข้้าใจถ่งหลัักิกิารทาง
สังคมวิทยาที�เกิี�ยวข้้องกิับอุป็นิสัยข้องคนหร่อพนักิงาน/ลัูกิค้าว่ามีอุป็นิสัยเป็็นเช่นไร
วัฒนธิรรมแลัะข้นบธิรรมเนียมป็ระเพณีแบบด็ั�งเด็ิมที�มีอยู่เด็ิมข้องบุคคลัในแต่ลัะกิลัุ่มใน
พ่�นที�เป็็นอย่างไรบ้าง แลัะในแต่ลัะพ่�นที�ที�จะทำกิารพัฒนานั�นมีความเหม่อน คลั้ายคลั่ง
หร่อแตกิต่างกิันอย่างไร หลัังจากินัน� จ่งนำทัง� ข้้อด็ีแลัะข้้อเสียข้องข้้อมูลัทีไ� ด็้มาจากิสภูาพ
โด็ยรอบมาทำกิารวิเคราะห์/สังเคราะห์ แยกิแยะเอาสิ�งที�ด็ีแลัะสิ�งที�ไม่ด็ีออกิมา เพ่�อนำ
หลัักิกิารแลัะวิธิีกิารใหม่ที�ด็ีเข้้าไป็พัฒนาแลัะแกิ้ไข้ป็รับป็รุง
6) องค์รวมู กิ่อนที�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที� 9 จะทรงจัด็ทำ
โครงกิารใด็ ๆ พระองค์จะทรงมองภูาพโครงกิารข้องพระองค์แบบองค์รวมอย่างรอบด็้าน
ว่า โครงกิารข้องพระองค์มีความเกิี�ยวพันหร่อเช่�อมโยงกิับอะไรบ้าง ยกิตัวอย่างเช่น กิาร
จัด็ทำโครงกิารเกิษตร “ทฤษฎีีใหม่” ทีพ� ระองค์ทรงมองภูาพในองค์รวมว่าป็ระชาชนข้อง
พระองค์ถ่อครองที�ด็ินโด็ยเฉลัี�ยป็ระมาณ 10-15 ไร่ต่อครัวเร่อน ซั่�งกิารบริหารจัด็กิาร
ทีด็� นิ เหลั่านัน� จะต้องมีแหลั่งน�ำอันเป็็นป็ัจจัยพ่น� ฐานทีส� ำคัญในกิารทำกิารเกิษตร หากิใน
ทีด็� นิ ไม่มแี หลั่งน�ำกิ็จะไม่สามารถทำป็ระโยชน์ทางกิารเกิษตรได็้เต็มที� ด็ังนัน� เม่อ� ป็ระชาชน
ข้องพระองค์มีที�ด็ินแลั้ว พระองค์จ่งจำเป็็นต้องสร้างหร่อจัด็ทำแหลั่งน�ำในที�ด็ินเหลั่านั�น
ข้่�นมาด็้วย เพ่�อให้สามารถทำกิารเกิษตรได็้อย่างมีป็ระสิทธิิภูาพแลัะใช้ป็ระโยชน์ในพ่�นที�
ได็้อย่างสมบูรณ์ จ่งเห็นได็้ว่าในทุกิโครงกิารข้องพระองค์จะมีกิารสำรวจแลัะจัด็ทำแหลั่ง
น�ำควบคูกิ่ นั ไป็ด็้วยเสมอ ทัง� แหลั่งน�ำทีม� อี ยูต่ ามธิรรมชาติ (ทีต� อ้ งเข้้าไป็ด็ูเร่อ� งกิารบริหาร
จัด็กิารน�ำแลัะกิักิเกิ็บน�ำ) แลัะแหลั่งน�ำที�มนุษย์สร้างข้่�นเองในที�ด็ิน (ไร่นาสวนผสม) เม่�อ
ทีด็� นิ มีแหลั่งน�ำ กิารทำกิารเกิษตรกิ็จะได็้ผลัผลัิตทีด็� ี สร้างรายได็้ให้เกิษตรกิร หลัังจากินัน�
เม่�อเกิษตรกิรมีรายได็้จากิผลัผลัิตแลั้ว เกิษตรกิรกิ็จำเป็็นต้องมีความรู้ในเร่�องกิารจัด็กิาร
ตลัาด็แลัะกิารจัด็กิารกิารผลัิตข้องตนเองให้ด็ข้ี น่� เพ่อ� ให้มคี วามสามารถในกิารสร้างรายได็้
แลัะพัฒนารายได็้ให้เพิ�มมากิข้่�นในแบบยั�งย่น รวมถ่งต้องทำความเข้้าใจในเร่�องอำนาจ
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กิารต่อรองทางกิารตลัาด็ เพ่อ� ทีจ� ะทำให้มอี ำนาจในกิารควบคุมแลัะต่อรองตลัาด็ข้องตนเอง
ได็้อกิี ด็้วย จ่งเป็็นทีม� าทีท� ำให้เกิษตรกิรเกิิด็กิารรวมตัวกิันเป็็นกิลัุม่ ต่าง ๆ จนกิลัายมาเป็็น
“สหกิรณ์กิารเกิษตร” ซั่ง� ช่วยสร้างพลัังอำนาจให้แกิ่เกิษตรกิรในกิารต่อรองกิับพ่อค้าคนกิลัาง
แลัะต่อสู้กิับกิลัไกิตลัาด็ตามหลัักิกิารด็ำเนินธิุรกิิจ
7) ไมู่ติดตำรา หลัักิกิารทรงงานข้้อที� 7 นี�หมายความว่า ในกิารด็ำเนินงาน
ทุกิโครงกิารพระราชด็ำริข้องพระองค์ พระองค์จะทรงอนุโลัมตามป็ัจจัยสภูาวะแวด็ลั้อม
ตามธิรรมชาติในแต่ลัะแห่งที�พระองค์ทรงทำโครงกิาร ทรงออมชอมกิับธิรรมชาติตาม
สภูาพที�โครงกิารสามารถด็ำเนินงานอยู่ได็้ โด็ยไม่ทรงย่ด็ติด็ในหลัักิกิารหร่อทฤษฎีีจากิ
ตำราทางวิชากิารมากิเกิินไป็ แต่ทรงป็รับป็รุงเป็ลัี�ยนแป็ลังไป็ตามสถานกิารณ์ที�หน้างาน
แลัะป็รั บ ไป็ตามป็ั ญ หาที� ท รงพบระหว่ า งด็ำเนิ น งาน เพ่� อ ให้ โ ครงกิารพระราชด็ำริ
ข้องพระองค์ป็ระสบความสำเร็จ เกิิด็ป็ระโยชน์สูงสุด็ ได็้รับกิารยอมรับจากิชุมชน แลัะ
สามารถด็ำเนินกิารต่อไป็ได็้ด็้วยชุมชนเอง ตามความเหมาะสมบนพ่�นฐานป็ัจจัยข้อง
ทรัพยากิรต้นทุนที�ชุมชนมีอยู่ในพ่�นที�นั�น แลัะตามวิถีชีวิตข้องป็ระชาชนที�จะได็้รับ
ป็ระโยชน์จากิโครงกิารนั�น
8) ป็ระหย่ัด เร่ย่บง่าย่ ได้ป็ระโย่ชน์สัูงสัุด หลัักิกิารทรงงานข้้อนี�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกิาลัที� 9 ทรงทำให้ป็ระชาชนข้องพระองค์ด็เู ป็็นแบบอย่างมาโด็ยตลัอด็
ตั�งแต่เร่�องยาสีพระทนต์ข้องพระองค์ที�ทรงใช้อย่างคุ้มค่า ตลัอด็จนเร่�องฉลัองพระองค์
แลัะข้องใช้สว่ นพระองค์ตา่ ง ๆ ทีจ� ะทรงใช้งานจนคุม้ ค่าทีส� ด็ุ ด็้วยความป็ระหยัด็ เรียบง่าย
ทั� ง นี� ใ นกิารทำโครงกิารพระราชด็ำริ ข้ องพระองค์ ห ร่ อ กิารให้ ค วามช่ ว ยเหลั่ อ แลัะ
แกิ้ไข้ป็ัญหาข้องป็ระชาชน ทรงนำหลัักิกิาร “ป็ระหยัด็ เรียบง่าย ได็้ป็ระโยชน์สูงสุด็”
เข้้ามาใช้ด็ว้ ยกิารจัด็หาวัสด็ุ สิง� ข้องทีส� ามารถหาได็้ในท้องถิน� ข้องภููมภูิ าคนัน� มาป็ระยุกิต์ใช้
โด็ยไม่ต้องลังทุนสูงหร่อต้องไป็ซั่�อหามาจากิต่างป็ระเทศ รวมถ่งกิารใช้เทคโนโลัยี
กิ็จะไม่ทรงเลั่อกิใช้เทคโนโลัยีที�ยุ่งยากิซัับซั้อน แต่จะทรงเลั่อกิใช้เทคโนโลัยีที�เรียบง่าย
สะด็วกิ เหมาะสมกิับกิารนำมาใช้งานในท้องถิ�นนั�น ๆ
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9) ที่ำให้งา่ ย่ จากิพระอัจฉริยภูาพแลัะพระป็รีชาสามารถในองค์พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที� 9 ที�พระองค์ทรงทำกิารป็ระด็ิษฐ์คิด็ค้นแลัะพัฒนาป็ระเทศด็้วย
โครงกิารพระราชด็ำริต่าง ๆ เพ่�อแกิ้ไข้ป็ัญหาความยากิจนแลัะป็ัญหาป็ากิท้องข้อง
ป็ระชาชนในถิน� ทุรกิันด็ารนัน� พระองค์จะทรงด็ำเนินกิารในรูป็แบบทีเ� รียบง่าย ไม่ยงุ่ ยากิ
ซัับซั้อน เพ่�อให้สอด็คลั้องกิับสภูาพความเป็็นอยู่ข้องป็ระชาชนแลัะระบบนิเวศที�มีอยู่
10) การมู่สัว่ นร่วมู พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกิาลัที� 9 พระองค์ทรงเป็็น
นักิป็ระชาธิิป็ไตย โด็ยพระองค์จะทรงนำหลัักิกิาร “ป็ระชาพิจารณ์” มาใช้ในกิาร
บริหารงาน บริหารโครงกิารข้องพระองค์เสมอ เพ่�อเป็ิด็โอกิาสให้ป็ระชาชน เจ้าหน้าที�
แลัะสาธิารณชนได็้เข้้ามามีสว่ นร่วมในกิารด็ำเนินกิารข้ับเคลั่อ� นแต่ลัะโครงกิาร ซั่ง� พระองค์
จะทรงรับฟัังความคิด็เห็นข้องป็ระชาชนแลัะความต้องกิารข้องสาธิารณชน ด็้วยเหตุนี�จ่ง
ส่งผลัให้โครงกิารต่าง ๆ ข้องพระองค์ลัว้ นสามารถแกิ้ไข้ป็ัญหาความยากิจนแลัะตอบโจทย์
ข้องป็ัญหาที�ทำให้ป็ระชาชนข้องพระองค์ได็้รับความเด็่อด็ร้อนได็้อย่างตรงจุด็แลัะตรง
ความต้องกิารอยู่เสมอ
11) ป็ระโย่ชน์สัว่ นรวมู กิารป็ฏิิบตั พิ ระราชกิรณียกิิจในแต่ลัะครัง� แลัะกิารเสด็็จ
พระราชด็ำเนินเยีย� มราษฎีรในถิน� ทุรกิันด็ารเพ่อ� ให้ความช่วยเหลั่อพสกินิกิรทีไ� ด็้รบั ความ
ยากิลัำบากิแลัะเด็่อด็ร้อนนั�น พระองค์จะทรงคำน่งถ่งป็ระโยชน์ส่วนรวมเป็็นสำคัญ ใน
กิารทรงงานแต่ลัะครัง� พระองค์จะทรงพิจารณาแลัะเลั่อกิกิารป็ฏิิบตั ภูิ ารกิิจในกิารแป็รพระราชฐานในแต่ลัะครั�ง แต่ลัะป็ี เพ่�อทรงเยี�ยมเย่อนราษฎีร พร้อมทั�งบำบัด็ทุกิข้์บำรุงสุข้
ให้กิารช่วยเหลั่อ แกิ้ไข้ป็ัญหาความยากิจน ความยากิลัำบากิในกิารป็ระกิอบอาชีพข้อง
ป็ระชาชนข้องพระองค์ให้มีกิารอยู่ด็ีกิินด็ี โด็ยกิารจัด็ทำโครงกิารพระราชด็ำริต่าง ๆ ข้่�น
มา ซั่�งลั้วนจัด็ทำเพ่�อยังป็ระโยชน์แลัะแกิ้ไข้ป็ัญหาข้องส่วนรวมแบบยั�งย่นตลัอด็ไป็
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12) บริการรวมูที่่จ� ดุ เด่ย่ว หร่อ One Stop Service ค่อกิารรวมบริกิารมาไว้
ทีจ� ด็ุ เด็ียว เป็็นรูป็แบบเบ็ด็เสร็จทีเ� กิิด็ข้่น� เป็็นครัง� แรกิในระบบกิารบริหารราชกิารแผ่นด็ิน
ข้องป็ระเทศไทย โด็ยองค์พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที� 9 ทรงมีพระราชด็ำริ
ให้ “ศูนย์ศกิ่ ษากิารพัฒนาอันเน่อ� งมาจากิพระราชด็ำริ” เป็็นต้นแบบในกิารให้บริกิารแบบ
เบ็ด็เสร็จ ณ จุด็เด็ียวเพ่�อป็ระโยชน์ข้องราษฎีร เม่�อมาข้อใช้บริกิารจากิภูาครัฐในเร่�อง
ต่าง ๆ กิ็สามารถด็ำเนินกิารเรียบร้อยได็้เสร็จสิ�นในที�เด็ียว ซั่�งเป็็นกิารช่วยป็ระหยัด็เงิน
ป็ระหยัด็เวลัาแลัะค่าใช้จ่ายข้องทั�งป็ระชาชนแลัะหน่วยงานข้องรัฐในกิารทำงาน ทำให้
มีกิารป็ระสานงานกิันได็้อย่างรวด็เร็ว ภูารกิิจแลัะกิารด็ูแลัช่วยเหลั่อป็ระชาชนกิ็จะสำเร็จ
ลัุลั่วงไป็ได็้อย่างรวด็เร็วทันเวลัานั�นเอง
13) ใช้ธรรมูชาติชว่ ย่ธรรมูชาติ พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกิาลัที� 9 ทรง
มีความเข้้าใจธิรรมชาติ ในส่วนนี�พระองค์จ่งทรงมีพระราชป็ระสงค์ให้ป็ระชาชนข้อง
พระองค์มีความเข้้าใจแลัะใกิลั้ชิด็กิับธิรรมชาติด็้วยเช่นกิัน เพราะหากิป็ระชาชนมีความ
เข้้าใจธิรรมชาติแลัะมองธิรรมชาติได็้อย่างลัะเอียด็แลั้ว จะทำให้สามารถนำธิรรมชาติ
มาใช้ แ กิ้ ไ ข้ป็ั ญ หาจากิธิรรมชาติ ด็้ ว ยกิั น ได็้ เช่ น ในกิารแกิ้ ไ ข้ป็ั ญ หาป็่ า เส่� อ มโทรม
พระองค์ทรงมีพระราชด็ำริในกิารป็ลัูกิป็่าโด็ยไม่ต้องป็ลัูกิ ป็ลั่อยให้ธิรรมชาติช่วยฟั้�นฟัู
ธิรรมชาติกิันเอง เช่น โครงกิารป็ลัูกิป็่า 3 อย่าง ป็ระโยชน์ 4 อย่าง เป็็นต้น
14) ใช้อธรรมูป็ราบอธรรมู พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที� 9 ทรงนำ
ความจริงในเร่�องความเป็็นไป็แห่งธิรรมชาติแลัะกิฎีเกิณฑ์์ข้องธิรรมชาติมาเป็็นหลัักิกิาร
แลัะแนวทางป็ฏิิบตั ทิ สี� ำคัญในกิารแกิ้ไข้ป็ัญหาแลัะกิารป็รับป็รุงเป็ลัีย� นแป็ลังสภูาวะทีไ� ม่
ป็กิติเข้้าสูร่ ะบบสภูาวะป็กิติ เช่น โครงกิารกิารนำน�ำด็ีมาข้ับไลั่นำ� เสียหร่อมาเจ่อจางน�ำเสีย
ให้กิลัับมาเป็็นน�ำด็ีตามจังหวะกิารข้่�นลังข้องน�ำตามธิรรมชาติ แลัะกิารบำบัด็น�ำเน่าเสีย
โด็ยใช้ผักิตบชวาซั่�งมีอยู่แลั้วตามธิรรมชาติให้มาด็ูด็ซั่มซัับสิ�งสกิป็รกิแลัะป็นเป็้�อนในน�ำ
ออกิไป็ ตามพระราชด็ำรัสที�ว่า ใช้อธิรรมป็ราบอธิรรม
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15) ป็ลูกป็่าในใจคน เป็็นกิารทำกิารป็ลัูกิป็่าลังบนผ่นแผ่นด็ินด็้วยความต้องกิาร
ข้องมนุษย์ ซั่�งจะทำให้มนุษย์มีความเข้้าใจในกิารใช้ทรัพยากิรธิรรมชาติอย่างมีคุณค่า ไม่
สิ�นเป็ลั่อง เพราะในอด็ีตจนถ่งป็ัจจุบันมนุษย์มีความต้องกิารใช้ทรัพยากิรธิรรมชาติอย่าง
สิ�นเป็ลั่องโด็ยข้าด็จิตสำน่กิเพียงเพ่�อป็ระโยชน์ข้องตนเอง ทำให้เกิิด็ความเสียหายต่อ
สิง� แวด็ลั้อมจนเกิิด็ความไม่สมด็ุลัข้องธิรรมชาติ เม่อ� ธิรรมชาติข้าด็ความสมด็ุลัจ่งทำให้เกิิด็
อุบัติภูัยต่าง ๆ ตามมา เช่น ภูัยแลั้ง น�ำท่วม ไฟัไหม้ป็่า ด็ินถลั่ม เป็็นต้น ในกิารฟั้�นฟัู
ธิรรมชาติให้กิลัับค่นมานัน� ต้องมีกิารป็ลัูกิจิตสำน่กิในกิารรักิษ์ผน่ ป็่าในใจคนให้ได็้เสียกิ่อน
กิารป็ลัูกิป็่าในใจคนจ่งจะเกิิด็ข้่น� มา แลัะทำให้มนุษย์มคี วามเข้้าใจแลัะความร่วมม่อในกิาร
รักิษาทรัพยากิรธิรรมชาติ โด็ยกิารใช้ทรัพยากิรธิรรมชาติแบบรู้คุณค่าให้มากิที�สุด็
16) ข้าดทีุ่นคือกำไร หลัักิกิารนี�ทรงมีพระเมตตาต่อพสกินิกิรข้องพระองค์ด็้วย
กิารให้แลัะกิารเสียสลัะ เป็็นกิารกิระทำอันมีผลัทีเ� ป็็น “กิำไร” ค่อกิารอยูด็่ มี คี วามสุข้ข้อง
ราษฎีร ซั่ง� สามารถสะท้อนให้เห็นเป็็นรูป็ธิรรมอย่างชัด็เจนจากิกิารทีป็� ระเทศมีความเจริญ
กิ้าวหน้า มีเศรษฐกิิจที�ด็ีข้่�น
17) การพึ่ึง� ตนเอง เป็็นกิารพัฒนาตามแนวทางพระราชด็ำริเพ่อ� กิารแกิ้ไข้ป็ัญหา
โด็ยตนเองกิ่อนในเบ่�องต้น แบบกิารแกิ้ไข้เฉพาะหน้า เพ่�อให้ตนเองมีความแข้็งแรงพอที�
จะด็ำรงชีวิตได็้ต่อไป็ แลั้วข้ั�นตอนต่อไป็กิ็ทำกิารพัฒนาให้ป็ระชาชนมีความสามารถที�จะ
อยู่ในสังคมได็้ตามสภูาพแวด็ลั้อมจนสามารถพ่�งพาตนเองได็้ในที�สุด็
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18) พึ่ออยู่พึ่่ อกิน หลัักิกิารทรงงานในข้้อนีกิ� เ็ พ่อ� พัฒนาให้พสกินิกิรทัง� หลัายข้อง
พระองค์ป็ระสบความสุข้สมบูรณ์ในชีวิต อันเริ�มจากิกิารเสด็็จพระราชด็ำเนินไป็เยี�ยม
ราษฎีรข้องพระองค์ทุกิหมู่เหลั่าในทุกิภููมิภูาคข้องป็ระเทศ ทรงทอด็พระเนตรเห็นความ
เป็็นอยู่ข้องราษฎีรด็้วยพระองค์เอง จนทรงเข้้าพระทัยในสภูาพป็ัญหาต่าง ๆ ข้องราษฎีร
อย่างลั่กิซั่�ง ด็ังนั�นในกิารพัฒนาข้องพระองค์จะทรงมองในภูาพรวมข้องป็ระเทศ ซั่�ง
พระองค์ทรงทราบด็ีว่าไม่ใช่งานเลั็กิน้อย แต่เป็็นงานที�ต้องใช้ความคิด็แลัะกิำลัังข้องคน
ทั�งชาติเข้้ามาด็ำเนินกิารร่วมกิันเพ่�อให้บรรลัุผลัสำเร็จในกิารพัฒนา ด็้วยพระป็รีชาญาณ
ข้องพระองค์ในกิารทรงงานทำให้คนไทยทัง� หลัายได็้ป็ระจักิษ์แลั้วว่าแนวพระราชด็ำริแลัะ
โครงกิารพระราชด็ำรินั�นเป็็นโครงกิารที�เรียบง่าย ป็ฏิิบัติแลั้วได็้ผลั จนเป็็นที�ยอมรับกิัน
โด็ยทั�วไป็ เพราะโครงกิารพระราชด็ำริจะเป็็นโครงกิารที�ทำให้ราษฎีรข้องพระองค์มี
รายได็้พออยู่พอกิินบนพ่�นฐานข้องเศรษฐกิิจพอเพียงส่บไป็
19) เศึรษฐกิจพึ่อเพึ่่ย่ง เป็็นป็รัชญาที�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที�
9 ทรงชีแ� นะแนวทางกิารด็ำเนินชีวติ ให้แกิ่พสกินิกิรชาวไทยมาโด็ยตลัอด็กิว่า 30 ป็ี ตัง� แต่
กิ่อนเกิิด็วิกิฤติกิารณ์ทางเศรษฐกิิจ แลัะเม่�อภูายหลัังวิกิฤติพระองค์ยังได็้ทรงย�ำแนวทาง
กิารแกิ้ไข้เพ่อ� ให้ราษฎีรข้องพระองค์สามารถรอด็พ้นแลัะด็ำรงอยูไ่ ด็้อย่างมัน� คงแลัะยัง� ย่น
ภูายใต้กิระแสโลักิาภูิวัตน์แลัะความเป็ลัี�ยนแป็ลังต่าง ๆ ข้องโลักิที�เข้้ามาสู่ป็ระเทศไทย
ป็รัชญาเศรษฐกิิจพอเพียงทีพ� ระองค์พระราชทานไว้นนั� มีความหมายด็ังนี� ความ
พอเพียง หมายถ่ง ความพอป็ระมาณ ความมีเหตุมผี ลั รวมถ่งความจำเป็็นทีจ� ะต้องมีระบบ
ภููมคิ มุ้ กิันในตัวทีด็� พี อสมควรต่อผลักิระทบทีจ� ะเกิิด็มาจากิกิารเป็ลัีย� นแป็ลังทัง� ภูายในแลัะ
ภูายนอกิ ที�ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ แลัะความระมัด็ระวังอย่างยิ�งในกิารนำ
วิชากิารมาใช้ในกิารวางแผนแลัะกิารด็ำเนินกิารทุกิข้ั�นตอนข้องแผนที�วางไว้ เช่น แผน
รายรับ-รายจ่ายข้องครัวเร่อน แผนกิารทำไร่นาสวนผสม เป็็นต้น
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20) ความูซื่ื�อสััตย่์ สัุจริต จริงใจต่อกัน หลัักิกิารในข้้อนี�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกิาลัที� 9 ทรงมีพระเมตตาสัง� สอนให้ข้า้ ราชกิาร ป็ระชาชน แลัะเจ้าหน้าที�
ในองค์กิารระด็ับสูงให้มีความเข้้าใจในเร่�องความซั่�อสัตย์ เพราะพระองค์ทรงเลั็งเห็นว่า
หากิคนเราทำงานแลั้วไม่มีความซั่�อสัตย์จริงใจทั�งต่อตนเอง องค์กิาร แลัะป็ระเทศชาติ
แลั้ว ความเจริญกิ้าวหน้าแลัะความสำเร็จคงเกิิด็ข้่�นได็้ยากิ สาเหตุสำคัญที�ทำให้องค์กิาร
แลัะป็ระเทศชาติต้องป็ระสบป็ัญหาในกิารพัฒนา ไม่เจริญกิ้าวหน้า กิ็เพราะมีกิารทุจริต
เกิิด็ข้่�น กิารทุจริตจ่งเป็็นสาเหตุหลัักิที�ทำลัายลั้างองค์กิารแลัะป็ระเทศชาติให้เส่�อมสลัาย
ไป็ได็้ ด็ังนัน� เราท่านทัง� หลัายจะต้องช่วยกิันข้จัด็กิารทุจริตไม่ให้เกิิด็ข้่น� แม้แต่ในตัวเราเอง
แลัะองค์กิาร เม่�อไม่เกิิด็กิารทุจริตข้่�นในตัวเราเองหร่อในองค์กิารแลั้ว ป็ระเทศชาติกิ็จะ
เจริญรุ่งเร่องส่บไป็
21) ที่ำงานอย่่างมู่ความูสัุข้ พระองค์ทรงมีพระเกิษมสำราญแลัะทรงงานอย่าง
มีความสุข้ทุกิครัง� ทีไ� ด็้ชว่ ยเหลั่อป็ระชาชน โด็ยพระองค์ทรงเคยรับสัง� ครัง� หน่ง� ว่า “ทำงาน
กิับฉัน ฉันไม่มอี ะไรจะให้ นอกิจากิกิารมีความสุข้ร่วมกิันในกิารทำป็ระโยชน์ให้กิบั ผูอ้ น่� …”
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22) ความูเพึ่่ย่ร พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที� 9 ทรงใช้ความเพียร
เป็็นอย่างมากิในกิารทำงานในโครงกิารพระราชด็ำริ โด็ยเฉพาะในระยะเริม� แรกิข้องแต่ลัะ
โครงกิารที�มีอุป็สรรคแลัะความไม่พร้อมในด็้านต่าง ๆ มากิมาย มีโครงกิารจำนวนมากิที�
พระองค์ตอ้ งทรงใช้พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ในกิารจัด็ทำ แต่พระองค์กิม็ เิ คยท้อพระทัย
แลัะทรงมุง่ มัน� เด็ินหน้าพัฒนาเพ่อ� ให้โครงกิารฯ ป็ระสบความสำเร็จ อันจะช่วยให้ราษฎีร
ข้องพระองค์แลัะบ้านเม่องบังเกิิด็ความร่มเย็นเป็็นสุข้
23) รู้ รัก สัามูัคค่ พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกิาลัที� 9 ทรงมีพระราชด็ำรัสในเร่�องรู้ รักิ สามัคคี ต่อข้้าราชกิารแลัะป็ระชาชนข้องพระองค์มาโด็ยตลัอด็ ซั่�งคำ
3 คำนี�มีค่าแลัะมีความหมายลั่กิซั่�ง สามารถนำไป็ป็รับใช้ได็้ทุกิยุคทุกิสมัย
รู้ – กิารที�เราท่านจะลังม่อทำสิ�งใด็ จะต้องรู้ถ่งป็ัจจัยทั�งหมด็ รู้ถ่งป็ัญหาแลัะวิธิี
กิารแกิ้ไข้ป็ัญหานั�น
รัก – เม่�อเรารู้ ครบด็้วยกิระบวนกิารที�เราจะทำแลั้ว เราจะต้องใช้ความรักิใน
กิารพิจารณาที�จะเข้้าไป็ลังม่อป็ฏิิบัติแลัะแกิ้ไข้ป็ัญหานั�นให้ได็้
สัามูัคค่ – กิารที�คนเราจะลังม่อป็ฏิิบัติงาน เราควรคำน่งเสมอว่าเราจะทำงาน
คนเด็ียวไม่ได็้ แต่ต้องทำงานร่วมม่อร่วมใจกิับคนอ่�น เป็็นองค์กิารหร่อเป็็นหมู่คณะ จ่งจะ
มีพลัังในกิารช่วยกิันแกิ้ไข้ป็ัญหาให้ลัุลั่วงไป็ได็้ด็้วยด็ี

122

01-200.indd 122

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

กิารพัฒนาอย่างพอเพียงนั�นนอกิจากิจะต้องมีสติป็ัญญาที�สามารถแยกิแยะให้
เห็นป็ระเด็็นป็ัญหาแลัะทางออกิแลั้ว จำเป็็นต้องมีความรักิทีเ� กิิด็จากิกิารระเบิด็จากิข้้างใน
มีความใส่ใจในกิารทำงานด็้วยความป็รารถนาทีจ� ะบำบัด็ทุกิข้์บำรุงสุข้ให้แกิ่สว่ นรวม เม่อ�
เกิิด็สติป็ัญญาควบคู่ไป็กิับความรักิความเข้้าใจ ความสามัคคีกิ็จะเกิิด็ข้่�น เป็็นเอกิภูาพใน
ความหลัากิหลัายทีเ� ห็นคุณค่าข้องกิันแลัะกิัน กิ่อให้เกิิด็เคร่อข้่ายทีส� ามารถสร้างความสุข้
อันเกิิด็จากิกิารพ่�งพาตนเองแลัะกิารแบ่งป็ันกิันแลัะกิันในสังคม แม้ป็ระเทศไทยจะ
เผชิญมรสุมจากิป็ัญหาแลัะความยากิลัำบากิมากิน้อยสักิเพียงใด็ เพียงแค่คนไทยมีความ
รูร้ กิั สามัคคี คำน่งถ่งความพอเพียงข้องคนทัง� ชาติ กิารเติมเต็มส่วนทีข้� าด็ด็้วยสายธิารแห่ง
น�ำใจข้องคนไทยสามารถทำให้ป็ระเทศมีความมั�นคง รอด็พ้นจากิทุกิวิกิฤติที�เกิิด็ข้่�นด็้วย
ความรู้รักิสามัคคี ด็ังที�พระบาทสมเด็็จพระป็รมินทรมหาภููมิพลัอด็ุลัยเด็ช รัชกิาลัที� 9
ทรงตรัสไว้ ณ ชายทะเลัแห่งหน่�ง ความว่า “รู้ไหม ป็ระเทศไทยรอด็วิกิฤติต่าง ๆ มาได็้
เพราะอะไร” คำสั�น ๆ ที�ทรงเฉลัยค่อ “เพราะคนไทยยังให้กิันอยู่”
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18

มองหลัักการทรงงาน
ผ่่านเลันส์์ยุ่ทธศาส์ตร์

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกิาธิิเบศร มหาภููมิพลัอด็ุลัยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็็นพระมหากิษัตริย์ที�ทรงงานเพ่�อช่วยเหลั่อราษฎีรตลัอด็ระยะเวลัา ที�ทรง
ครองราชย์ยาวนาน 70 ป็ี ทำให้เกิิด็เป็็นโครงกิารอันเน่�องมาจากิพระราชด็ำริมากิมาย
ในทุ กิ ด็้ า นกิระจายไป็ทั�ว ทุ กิ พ่�นที� ข้องป็ระเทศไทย สำนักิงานคณะกิรรมกิารพิเ ศษ
เพ่อ� ป็ระสานงานโครงกิารอันเน่อ� งมาจากิพระราชด็ำริ (สำนักิงาน กิป็ร.) ในฐานะหน่วยงาน
กิลัางในกิารป็ระสานงานโครงกิารอันเน่�องมาจากิพระราชด็ำริทำให้มีข้้อมูลัเกิี�ยวกิับแนว
พระราชด็ำริในกิารทรงงานโครงกิารต่าง ๆ จ่งได็้ศ่กิษา รวบรวมองค์ความรู้มาจัด็พิมพ์
เอกิสารเผยแพร่ตั�งแต่ พ.ศ. 2524 เป็็นต้นมา โด็ยหลัักิกิารทรงงานในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกิาธิิเบศร มหาภููมิพลัอด็ุลัยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็็นเร่�องข้องหลัักิ
ธิรรม หลัักิคิด็ แลัะหลัักิป็ฏิิบตั ิ ทำให้ได็้รบั ความสนใจ มีกิารนำไป็ศ่กิษาแลัะเผยแพร่อย่าง
ต่อเน่อ� ง ทีผ� า่ นมาสำนักิงาน กิป็ร. ได็้ศกิ่ ษา รวบรวม แลัะป็รับป็รุงเน่อ� หาหลัักิกิารทรงงาน
มาโด็ยตลัอด็ ทำให้มหี ลัักิกิารทรงงานเพิม� ข้่น� จนใน พ.ศ. 2548 มีหลัักิกิารทรงงานรวม 23 ข้้อ

127

01-200.indd 127

21/1/2565 BE 09:15

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

เอกิสารหลัักิกิารทรงงานเลั่มด็ังกิลั่าวได็้มีกิารเผยแพร่ ป็ระชาสัมพันธิ์มาเป็็น
ระยะเวลัาหน่�งแลั้ว ในโอกิาสนี� ด็ร.สุเมธิ ตันติเวชกิุลั กิรรมกิารแลัะเลัข้าธิิกิารมูลันิธิิ
ชัยพัฒนา แลัะอด็ีตเลัข้าธิิกิาร กิป็ร. คนที� 1 ที�เป็็นผู้ริเริ�มจัด็ทำหลัักิกิารทรงงานข้่�น มี
ความเห็นว่าควรมีกิารป็รับป็รุงหลัักิกิารทรงงานในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกิาธิิเบศร
มหาภููมพิ ลัอด็ุลัยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ ด็ังนัน� สำนักิงาน
กิป็ร. ได็้จัด็ตั�งคณะทำงานเพ่�อเข้้าพบ รับคำแนะนำจากิ ด็ร.สุเมธิ ตันติเวชกิุลั เกิี�ยวกิับ
กิารป็รับป็รุงเน่�อหาหลัักิกิารทรงงาน โด็ยเป็็นข้้อมูลัจากิป็ระสบกิารณ์กิารทำงานสนอง
พระราชด็ำริที�มีมาต่อเน่�องยาวนาน ทำให้ได็้เน่�อหาหลัักิกิารทรงงานที�มีความสมบูรณ์
โด็ยภูายหลัังกิารป็รับป็รุงทำให้หลัักิกิารทรงงานจากิ 23 ข้้อ เพิ�มเป็็น 27 ข้้อ
เม่�อกิลั่าวถ่งป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติ 11 ด็้านในทางตะวันตกิ ได็้แกิ่ ป็ัจจัย
ด็้านภููมิศาสตร์ ป็ัจจัยด็้านภูาวะป็ระชากิร ป็ัจจัยด็้านทรัพยากิรธิรรมชาติ ป็ัจจัยด็้าน
ความเช่�อ ศาสนา จริยธิรรม แลัะความจงรักิภูักิด็ี ป็ัจจัยด็้านลัักิษณะป็ระจำชาติ ป็ัจจัย
ด็้านกิำลัังทหาร ป็ัจจัยด็้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลัยี กิารพลัังงานแลัะสิ�งแวด็ลั้อม ป็ัจจัย
ด็้านเศรษฐกิิจ ป็ัจจัยด็้านความสัมพันธิ์ระหว่างป็ระเทศแลัะกิารทูต ป็ัจจัยด็้านกิารศ่กิษา แลัะ
ป็ัจจัยด็้านอุด็มกิารณ์ข้องชาติแลัะภูาวะผูน้ ำ พบว่าป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติ 11 ด็้านนี�
ยังไม่ครอบคลัุมพ่น� ฐานเศรษฐกิิจพอเพียงในหลัักิกิารทรงงาน 27 ข้้อ เน่อ� งจากิเศรษฐกิิจ
พอเพียงเป็็นส่วนหน่ง� ในหลัักิกิารทรงงานทีต� อ้ งมองอย่างเป็็นองค์รวมทีเ� กิีย� วข้้องสัมพันธิ์
กิับหลัักิกิารข้้ออ่�น ๆ ซั่�งตามหลัักิวิชากิารแลั้ว ป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติ 11 ด็้าน
เป็็นเพียงกิรอบแนวคิด็ทีว� างอยูบ่ นพ่น� ฐานหลัักิกิารเท่านัน� เม่อ� เศรษฐกิิจพอเพียงเป็็นส่วน
ข้องหลัักิกิาร ป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติ 11 ด็้านจ่งอยู่บนพ่�นฐานข้องหลัักิกิารด็ังกิลั่าวนี�
ยกิตัวอย่างเช่น ป็ัจจัยด็้านอุด็มกิารณ์ข้องชาติแลัะภูาวะผู้นำ เม่�อวางอยู่บนหลัักิกิาร
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ข้องเศรษฐกิิจพอเพียง อุด็มกิารณ์ข้องชาติแลัะภูาวะผู้นำจะเป็็นไป็เพ่�อป็ระโยชน์สุข้ข้อง
ป็ระชาชนทั�งป็ระเทศ ภูาวะผู้นำกิ็จะวางอยู่บนพ่�นฐานข้องความรู้แลัะคุณธิรรม มีความ
ซั่�อสัตย์แลัะเสียสลัะ เป็็นต้น เพ่�อป็ระโยชน์สุข้ข้องป็ระชาชนอันพ่งมีพ่งได็้ตามความ
ชอบธิรรม หากิข้าด็ตกิบกิพร่อง ณ จุด็ใด็ข้องป็ัจจัยด็ังกิลั่าวนี�กิ็จะต้องป็รับให้เกิิด็ความ
สมด็ุลั เติมเต็มในส่วนที�ข้าด็ตกิบกิพร่องให้เกิิด็ความพอเพียง เพราะความพอเพียงแห่ง
ภูาวะผู้นำมีผลัต่อความพอเพียงข้องคนไทยทั�งแผ่นด็ิน หากิผู้นำไม่มีความพอเพียง
เห็นแกิ่ป็ระโยชน์ส่วนตนหร่อพวกิพ้องมากิกิว่าป็ระโยชน์สุข้ข้องคนส่วนรวม อุด็มกิารณ์
ข้องชาติกิ็จะเป็็นเพียงโฆษณาชวนเช่�อหร่อข้้ออ้างเพ่�อป็ระโยชน์ข้องใครคนใด็คนหน่�ง
หร่อคณะใด็คณะหน่�งเท่านั�น
นอกิจากินี�เศรษฐกิิจพอเพียงยังมีลัักิษณะเป็็นเศรษฐกิิจในระบบที� 5 ได็้แกิ่
เศรษฐกิิจแบบสังคมแบ่งป็ัน ที�ส่งเสริมให้เกิิด็กิารพ่�งพาตนเองได็้ เป็็นระบบเศรษฐกิิจที�
ช่วยเสริมในส่วนที�ข้าด็หร่อนำส่วนที�เหลั่อใช้มาแบ่งป็ันในระบบเศรษฐกิิจ อย่างเช่นใน
ป็ัจจุบันที�มีกิารนำรถส่วนตัวมาแบ่งป็ันเป็็นรถแท็กิซัี�ผ่านระบบแอป็พลัิเคชัน กิารแบ่ง
พ่�นที�ห้องนอนหร่อห้องว่างภูายในบ้านเพ่�อแบ่งป็ันเป็็นที�พักิชั�วคราว (Homestay) หร่อ
ทีเ� กิ็บข้อง กิารสร้างเคร่อข้่ายเพ่อ� กิิน เพ่อ� ใช้ เพ่อ� สำรอง เพ่อ� แบ่งป็ันร่วมกิันข้องคนในชุมชน
กิารทำธิุรกิิจเพ่�อสังคม (SE) ร่วมกิัน กิารแลักิเป็ลัี�ยนแลัะแบ่งป็ันในรูป็แบบข้องแรงงาน
องค์ความรู้ ทักิษะหร่อความสามารถ พ่�นที�ในระบบออนไลัน์หร่อแพลัตฟัอร์มต่าง ๆ
เป็็นต้น เศรษฐกิิจแบบสังคมแบ่งป็ันเกิิด็ข้่�นได็้หลัากิหลัายรูป็แบบ แต่หัวใจสำคัญค่อต้อง
ทำให้เกิิด็กิารพ่�งพาตนเองได็้อย่างยั�งย่น เม่�อมีพอกิิน พอใช้ มีเหลั่อสำรองอย่างพอเพียง
แลั้วกิ็พร้อมที�จะแบ่งป็ันโอกิาสให้กิับผู้อ่�นต่อไป็
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บทส์รุป
ป็รัชญาเศรษฐกิิจพอเพียงเป็็นระบบเศรษฐกิิจทีม� งุ่ ต่อกิารแบ่งป็ันให้กิบั สังคม มี
แนวทางกิารป็ฏิิบตั ข้ิ องป็ระชาชนในทุกิระด็ับตัง� แต่ระด็ับครอบครัวจนถ่งระด็ับรัฐ ทัง� ใน
กิารพัฒนาแลัะบริหารป็ระเทศให้ด็ำเนินไป็ในทางสายกิลัาง โด็ยเฉพาะกิารพัฒนาเศรษฐกิิจ
เพ่�อให้กิ้าวหน้าทันต่อยุคโลักิาภูิวัตน์ ความพอเพียงบนหลัักิ 3 ห่วง 2 เง่�อนไข้ ค่อ
ความพอป็ระมาณ ความมีเหตุมผี ลั รวมถ่งความจำเป็็นทีจ� ะต้องมีระบบภููมคิ มุ้ กิันในตัวที�
ด็ีพอต่อกิารมีผลักิระทบใด็ ๆ อันเกิิด็จากิกิารเป็ลัี�ยนแป็ลังทั�งภูายนอกิแลัะภูายใน ซั่�ง
นอกิจากิหลัักิ 3 ห่วง 2 เง่อ� นไข้แลั้ว ความพอเพียงระด็ับบุคคลัแลัะครอบครัว ความพอเพียง
ระด็ับชุมชน ความพอเพียงในภูาคธิุรกิิจเอกิชน แลัะความพอเพียงระด็ับป็ระเทศกิ็ยัง
นับว่ามีความจำเป็็น เพ่�อเป็็นแนวทางในกิารด็ำเนินชีวิตป็ระจำวันข้องบุคคลั สถาบัน
ครอบครัว กิารด็ำเนินธิุรกิิจเอกิชน แลัะกิารบริหารป็ระเทศ ถ่งแม้วา่ คนหร่อป็ระชากิรจะ
เป็็นป็ัจจัยสำคัญตามหลัักิป็รัชญาเศรษฐกิิจพอเพียงแลัะผ่านกิระบวนกิารป็ลัูกิฝังความ
รับผิด็ชอบหน้าที�ต่อตนเอง ต่อครอบครัว แลัะต่อสังคม กิับเสริมสร้างอุด็มกิารณ์ความ
รักิชาติแลั้วเศรษฐกิิจพอเพียงในระด็ับป็ระเทศยังมีป็ัจจัยที�ต้องพิจารณาอีกิป็ระกิารหน่�ง
ค่อ พลัังอำนาจข้องชาติ โด็ยเฉพาะพลัังอำนาจด็้านเศรษฐกิิจจำเป็็นจะต้องรักิษาสถานภูาพ
ไม่ให้ลัำ� หน้าหร่อลั้าหลัังพลัังอำนาจข้องชาติในด็้านอ่น� ๆ หร่อเรียกิว่ากิารรักิษาสมด็ุลัข้อง
พลัังอำนาจข้องชาติโด็ยใช้พลัังอำนาจด็้านเศรษฐกิิจเป็็นแกินนำแลัะใช้พลัังอำนาจ
ด็้านอ่�นสนับสนุน ซั่�งนอกิเหน่อจากิต้องพิจารณาพลัังอำนาจข้องชาติแลั้วยังจำเป็็น
จะต้องพิจารณาถ่งป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติด็้วย เน่�องจากิป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติ
เป็็นสิ�งที�จับต้องได็้ยากิหร่อเป็็นนามธิรรม หากิต้องป็ฏิิบัติให้เป็็นรูป็ธิรรมแลั้วยังต้อง
พิจารณาแนวทางด็้านเศรษฐกิิจในรูป็ข้องป็ัจจัยพลัังอำนาจข้องชาติอีกิด็้วย
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กิารป็ระยุกิต์ใช้หลัักิป็รัชญาเศรษฐกิิจพอเพียงในทุกิองค์ป็ระกิอบข้องรัฐ ค่อ คน
หร่อป็ระชากิร แผ่นด็ินหร่ออาณาเข้ต กิารป็กิครองภูายใต้ระบอบป็ระชาธิิป็ไตยอัน
มีพระมหากิษัตริยท์ รงเป็็นป็ระมุข้บนเง่อ� นไข้เศรษฐกิิจพอเพียง แลัะผูน้ ำหร่อรัฐบาลั โด็ย
ใช้ป็ัจจัยที�เกิี�ยวข้้องกิับกิารเศรษฐกิิจด็้านพลัังอำนาจข้องชาติ ป็ัจจัยพลัังอำนาจข้อง
ชาติ แลัะระบบเศรษฐกิิจเป็็นแนวทางในกิารด็ำเนินกิาร กิ็ยังถ่อเป็็นกิารป็ระยุกิต์ใช้
เป็็นส่วน ๆ ข้าด็ความเช่�อมโยง ไม่สามารถนำแนวทางเศรษฐกิิจแบบสังคมแบ่งป็ันไป็
ป็ฏิิบัติได็้อย่างชัด็เจน เศรษฐกิิจพอเพียงหร่อเศรษฐกิิจแบบสังคมแบ่งป็ันเป็็นกิารใช้
เศรษฐกิิจเพ่�อกิารด็ำรงชีพเป็็นหลัักิ แลัะให้มีกิารสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็็นกิับให้จุนเจ่อ
แบ่งป็ันให้กิับสังคม แลัะหากิมีเพียงพอแลั้วส่วนเกิินจ่งข้าย จำหน่าย จ่ายแจกิ เพ่�อให้
มีชีวิตแลัะความเป็็นอยู่ท�ีด็ีข้่�น ภูาคป็ระชาสังคมนับเป็็นหลัักิสำคัญที�จะทำให้เศรษฐกิิจ
แบบสังคมแบ่งป็ันด็ำเนินกิารได็้อย่างครบถ้วน เป็็นสังคมแห่งความรู้คู่คุณธิรรม เป็็น
ไป็ตามหลัักิป็รัชญาเศรษฐกิิจพอเพียงที�เหมาะสมกิับวัฒนธิรรม ป็ระเพณี กิารด็ำรงชีวิต
ความเป็็นอยู่ข้องคนไทยแลัะสังคมไทย ส่งผลัให้ป็ระเทศชาติแลัะป็ระชาชนมีภููมิคุ้มกิัน
จากิภูั ย คุกิ คามหลัากิหลัายรูป็แบบที�อ าจเกิิด็ ข้่�น กิับช่วยลัด็สภูาวะความเสี�ยงข้อง
ป็ระเทศชาติแลัะป็ระชาชนได็้อย่างแท้จริง
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ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียง
คืือปรััชญาแห่่งคืวามสุุข
ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงคืือปรััชญาแห่่งคืวามสุุข (ปรััชญาจรัิยะ) เป็นปรััชญา
แห่่งกิารัแบ่่งปัน เมื�อนำไปใช้กิับ่เศรัษฐกิิจกิ็จะกิลายเป็นเศรัษฐกิิจแห่่งกิารัแบ่่งปัน
เมื�อนำไปใช้กิับ่สุังคืมกิ็จะเกิิดสุังคืมแห่่งกิารัแบ่่งปัน
กิารัปรัะยุกิต์์ใช้เศรัษฐกิิจพอเพียงสุามารัถปรัะยุกิต์์ใช้ได้ทุกิุ อาชีพ ทุุกิช่วงวัย ทุุกิ
รัะดับ่ ต์ัง� แต์่รัะดับ่บุ่คืคืล รัะดับ่คืรัอบ่คืรััว รัะดับ่ชุมชน/สุังคืม และรัะดับ่ปรัะเทุศ
ห่ัวใจห่ลักิของเศรัษฐกิิจพอเพียงเรัิม� ต์้นจากิกิารัรัะเบ่ิดจากิภายใน และเสุรัิมสุรั้าง
ภูมคืิ มุ้ กิันด้านสุุขภาพรั่างกิาย สุุขภาวะทุางสุต์ิปญ
ั ญา คืวามมัน� คืงและมัง� คืัง� ด้านคืุณธรัรัม
จรัิยธรัรัมและเคืรัือข่ายกิัลยาณมิต์รั คืวบ่คืูไ่ ปกิับ่กิารัสุ่งเสุรัิมด้านกิารัปรัะกิอบ่อาชีพ เพือ�
เน้นห่ลักิกิารัพ่ง� พาต์นเองและพ่ง� พากิันและกิันจากิกิลุม่ เคืรัือข่าย เพือ� กิิน เพือ� ใช้ เพือ� สุำรัอง
และเพือ� แบ่่งปัน สุ่งเสุรัิมคืวามคืิดสุรั้างสุรัรัคื์ให่้เกิิดนวัต์กิรัรัมเพือ� กิารัแกิ้ปญ
ั ห่าและพัฒนา
คืุณภาพชีวิต์ รัวมถ่งเป็นมิต์รักิับ่สุิ�งแวดล้อม สุ่วนภูมิคื้มุ กิันในรัะดับ่นโยบ่าย เศรัษฐกิิจ
พอเพียงเป็นปรััชญาทุีช� ว่ ยอุดรัอยรััว� ให่้กิบ่ั ทุุกินโยบ่ายในทุุกิรััฐบ่าล โดยเฉพาะช่วงทุีเ� กิิด
ภัยพิบ่ต์ั ห่ิ รัือวิกิฤต์ิกิารัณ์ทุคืี� าดไม่ถง่ และทุางภาคืรััฐไม่สุามารัถดูแลปรัะชาชนได้อย่างทุัว� ถ่ง
ผูู้ด้ ำเนินต์นต์ามห่ลักิปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียง (ทุัง� ทุีรั� ต์ู้ วั และไม่รัต์ู้ วั ) จะออกิมาแสุดง
น�ำใจ แบ่่งปัน บ่รัิจาคื ให่้คืวามช่วยเห่ลือ ให่้โอกิาสุ ให่้กิำลังใจกิันและกิัน จนวิกิฤต์ิต์า่ ง ๆ
เห่ล่านั�นเบ่าบ่างและคืลี�คืลายลงไปได้ สุ่วนในด้านคืวามมีเห่ต์ุผู้ลและคืวามพอปรัะมาณ
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สุามารัถแยกิแยะคืวามต์้องกิารัทุีจ� ำเป็นออกิจากิคืวามต์้องกิารัทุีไ� ม่จำเป็นได้ สุามารัถจัด
ลำดับ่คืวามสุำคืัญ และต์ัดสุินใจเลือกิกิารัดำเนินชีวต์ิ ทุีไ� ม่กิอ่ คืวามเดือดรั้อนให่้กิบ่ั ต์นเองและ
ผูู้อ้ นื� คืือ รัูเ้ ห่ต์ุ รัูผู้้ ล รัูต์้ น รัูป้ รัะมาณ รัูกิ้ าลเทุศะ รัูช้ มุ ชน (ภูมสุิ งั คืม) และรัูบ่้ คืุ คืล (คืวามเชือ�
ทุัศนคืต์ิ กิารัดำเนินชีวต์ิ ) ในรัะดับ่ทุีสุ� งู ข่น� ไป เมือ� สุามารัถพ่ง� ต์นเองได้แล้ว มีพอกิิน พอใช้
และมีสุำรัองไว้พอปรัะมาณแล้ว กิ็รั้จู ักิแบ่่งปัน สุงเคืรัาะห่์เกิื�อกิูล เพื�อสุรั้างสุังคืมแห่่ง
กิารัแบ่่งปันต์่อไป
จากิข้อสุรัุปดังกิล่าวทุำให่้เห่็นว่าเศรัษฐกิิจพอเพียงคืรัอบ่คืลุมทุัง� ด้านวิชากิารัและ
วิถปี ฏิิบ่ต์ั ใิ นสุ่วนด้านวิชากิารั ยกิต์ัวอย่างเช่น
ด้้านจิิตวิิทยา : เศรัษฐกิิจพอเพียงเป็นปรััชญาทุีสุ� รั้างแรังจูงใจทุางจิต์วิทุยาเพือ�
นำไปสุูกิ่ ารับ่ำบ่ัดทุุกิข์ บ่ำรัุงสุุข เป็นกิารัแกิ้ปญ
ั ห่าและพัฒนาคืุณภาพชีวต์ิ ทุัง� ในรัะดับ่บุ่คืคืล
และชุมชนบ่นพืน� ฐานของภูมสุิ งั คืม
ด้้านมนุษยศาสตร์์ : เศรัษฐกิิจพอเพียงชีใ� ห่้เห่็นถ่งคืวามต์้องกิารัพืน� ฐานทุีจ� ำเป็น
ของมนุษย์ ได้แกิ่ รัะบ่บ่สุาธารัณสุุขพืน� ฐานและปัจจัย 4 ไปจนถ่งคืวามสุุขในรัะดับ่ทุีเ� ต์็มอิม�
จากิภายใน สุูกิ่ ารัแบ่่งปันด้วยใจทุีรั� จู้ กิั พอ บ่นพืน� ฐานคืุณธรัรัมสุากิล (Cardinals Virtue)
ด้้านเศร์ษฐศาสตร์์ : เศรัษฐกิิจพอเพียงสุ่งเสุรัิมให่้เกิิดรัะบ่บ่เศรัษฐกิิจแห่่งกิารัแบ่่ง
ปัน เรัิม� ต์้นจากิแบ่่งปันโอกิาสุเพือ� ให่้ต์นเองและผูู้อ้ นื� สุามารัถพ่ง� พาต์นเองได้ มีพอกิิน พอใช้
พอสุำรัอง สุามารัถทุีจ� ะแบ่่งปันสุิง� ต์่าง ๆ ให่้กินั ได้ในทุางธุรักิิจ เช่น กิารัแบ่่งปันคืวามรัู้ ทุัศนคืต์ิ
เคืรัือข่าย แรังงาน พืน� ทุีว� า่ ง เคืรัือ� งมือ-อุปกิรัณ์ ทุรััพยากิรั ทุุนทุรััพย์ เป็นต์้น กิารัแบ่่งปัน
โอกิาสุให่้กินั และกิันนำไปสุูห่่ ลักิกิารัพ่ง� พาต์นเองและพ่ง� พากิันและกิันด้วยคืวามรัูรั้ กิั สุามัคืคืี
สุ่วนในด้านเศรัษฐกิิจชุมชนจะเกิิดกิารัรัวมกิลุ่มเคืรัือข่ายเพื�อกิิน เพื�อใช้ เพื�อสุำรัอง
เพื� อ แบ่่ ง ปั น เกิิ ด กิารัรัวมต์ั ว เพื� อ ผู้ลิ ต์ และแปรัรัู ป สุิ น คื้ า และบ่รัิ กิ ารั และเน้ น กิารั
กิรัะจายสุินคื้าทุี�เป็นทุี�ต์้องกิารัของชุมชนและชุมชนใกิล้เคืียงเพื�อปรัะห่ยัดคื่าขนสุ่ง
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ต์ลอดจนถ่งกิารัห่าพื�นทุี�กิรัะจายสุินคื้าในจุดทุี�ขาดแคืลนและเป็นทุี�ต์้องกิารัทุั�งในและ
ต์่างปรัะเทุศ โดยใช้รัะบ่บ่ขนสุ่งและรัะบ่บ่ออนไลน์ให่้เป็นปรัะโยชน์ รัวมถ่งสุ่งเสุรัิมนวัต์กิรัรัม
เพื�อกิารัพัฒนาคืุณภาพชีวิต์และเป็นมิต์รักิับ่สุิ�งแวดล้อม คืือ มีคืวามรัับ่ผู้ิดชอบ่ต์่อสุังคืม
นอกิจากินี�ในสุ่วนอาชีพอื�น ๆ กิ็สุามารัถดำเนินกิารัต์ามห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงนี�ได้บ่น
พืน� ฐานคืวามไม่เบ่ียดเบ่ียน มีคืวามซื่ือ� สุัต์ย์ รัูจ้ กิั แบ่่งปัน สุงเคืรัาะห่์ เกิือ� กิูล
ด้้านร์ัฐศาสตร์์ : เศรัษฐกิิจพอเพียงช่วย “อุดรัอยรััว� ” นโยบ่ายต์่าง ๆ ทุีทุ� างภาคืรััฐ
ไม่สุามารัถดำเนินกิารัได้อย่างคืรัอบ่คืลุม อันเนื�องมาจากิข้อจำกิัดในรัะบ่บ่บ่างอย่าง
ห่รัือเป็นวิกิฤต์ิกิารัณ์ทุไี� ม่คืาดคืิด เศรัษฐกิิจพอเพียงจะเข้าไปเป็นสุ่วนเสุรัิมเพือ� เต์ิมเต์็มสุ่วน
ทุีข� าดให่้กิบ่ั ทุุกินโยบ่าย ทุุกิรััฐบ่าล โดยไม่เข้าข้างพรัรัคืกิารัเมืองใดพรัรัคืกิารัเมืองห่น่ง� แต์่
เป็นไปเพือ� ปรัะโยชน์สุขุ ของปรัะชาชนสุ่วนรัวม ยกิต์ัวอย่างเช่น ในวิกิฤต์ิกิารัณ์โคืวิด-19 เป็น
เห่ต์ุให่้สุภาพเศรัษฐกิิจของปรัะเทุศย�ำแย่ลง บ่างคืรัอบ่คืรััวมีรัายได้นอ้ ยลง ห่ลายคืนต์้อง
ต์กิงาน มีเยาวชนสุ่วนห่น่ง� ไม่สุามารัถเรัียนต์่อในรัะบ่บ่ปกิต์ิได้ ห่ากิเกิิดวิกิฤต์ิกิารัณ์เช่นนีข� น่�
และสุมมต์ิวา่ รััฐบ่าลไม่สุามารัถเกิ็บ่ต์กิเยาวชนเห่ล่านีไ� ด้ กิลุม่ เคืรัือข่ายเศรัษฐกิิจพอเพียง
จะเข้าไป “อุดรัอยรััว� ” ด้วยกิารัดำเนินกิารับ่างอย่างเพือ� ให่้เยาวชนกิลุม่ นีม� พี นื� ทุีข� องโอกิาสุ
ทุี�จะได้เรัียนรัู้ในด้านกิารัปรัะกิอบ่อาชีพคืวบ่คืู่ไปกิับ่กิารัสุ่งเสุรัิมทุัศนคืต์ิเพื�อสุรั้างรัะบ่บ่
ภูมคืิ มุ้ กิัน ในขัน� ต์่อไปอาจมีกิารัดำเนินกิารักิับ่ทุางกิรัะทุรัวงศ่กิษาธิกิารัและกิรัะทุรัวงกิารั
อุดมศ่กิษาฯ ให่้กิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัูน้ สุี� ามารัถเกิ็บ่ห่น่วยกิิต์สุะสุม ห่รัือ Credit Bank ทุีสุ� ามารัถ
นำไปใช้ได้ในรัะบ่บ่กิารัเรัียนภาคืปกิต์ิ เพือ� ให่้ผู้เู้ ข้าเรัียนได้รับ่ั สุิทุธิและปรัะโยชน์ให่้มากิทุีสุ� ดุ
เป็นต์้น นอกิจากินีเ� ศรัษฐกิิจพอเพียงยังสุ่งเสุรัิมด้านธรัรัมาภิบ่าลอย่างมีสุว่ นรั่วมเพือ� ให่้เกิิด
คืวามพอเพียงแกิ่คืนทุัง� ปรัะเทุศ
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จากิบ่ทุสุรัุปดังกิล่าวในเชิงวิชากิารั สุามารัถสุรัุปเป็นแผู้นภาพ ดังนี�
สัังคมแห่่งการแบ่่งปััน
บ่นพื้้�นฐานปัรัชญาเศรษฐกิจพื้อเพื้ียง

นำาไปัสั่่

ด้้านรััฐศาสุตรั์

ด้้านเศรัษฐกิิจ

• ปรััชญาที่ีช
่ ยอุด้รัูรัว
ั� ให่้กิบ่
ั ทีุ่กินโยบ่ายในทีุ่กิรััฐบ่าล
� ว
• เป็ นปรััชญาที่ีสุ
่ เสุรัิมธุรัรัมาภิบ่าลอย่างมีสุว
่ นรั่วม
� ง
เพื�อคืวามพอเพียงของคืนที่ัง
� ชาติ
• เป็ นปรััชญาที่ีเ� สุรัิมสุรั้างเศรัษฐกิิจแห่่งกิารัแบ่่งปัน
ในภาคืธุุรักิิจรัายย่อยและธุุรักิิจรัายให่ญ่
• เป็ นปรััชญาที่ีเ� สุรัิมสุรั้างเคืรัือข่ายกิิน ใช้ สุำารัอง แบ่่งปัน
บ่นห่ลักิกิารัพ่�งพาตนเองในด้้านธุุรักิิจชุมชน

ด้้าน
มนุษยศาสุตรั์

• ปรััชญาที่ีช
� ใี� ห่้เห่็นถึ่งคืวามต้องกิารัพื�นฐานที่ีจ
� าำ เป็ นไปสุู่
คืวามสุุขที่ีเ� ต็มอิม
่ ารัแบ่่งปันด้้วยใจที่ีรั
ู้ กิ
ั พอ
� จ
� จากิภายในสุูกิ
บ่นพื�นฐานคืุณธุรัรัมสุากิล

ด้้านจิตวิทยา

• ปรััชญาที่ีสุ
� รั้างแรังจูงใจให่้เกิิด้กิารัรัะเบ่ิด้จากิข้างใน
รัะด้ับ่บุ่คืคืล (ฐานคืวามรัู้ + คืุณธุรัรัม)
• ปรััชญาที่ีสุ
� รั้างแรังจูงใจให่้เกิิด้กิารัรัะเบ่ิด้จากิข้างใน
รัะด้ับ่คืรัอบ่คืรััวและชุมชุน (แกิ้ปัญห่า + พัฒนา)

คื่อ ปรััชญาแห่่งคืวามสุุข
• สุุขที่ีพ
� ่�งพาตัวเองได้้
• สุุขที่ีไ� ด้้แบ่่งปันด้้วยใจที่ีรั
ู้ กิ
ั พอ
� จ

คื่อ ปรััชญาแห่่งกิารัแบ่่งปัน
• สุรั้างเศรัษฐกิิจแห่่งกิารัแบ่่งปัน
• สุรั้างสุังคืมแห่่งกิารัแบ่่งปัน

ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพี ยง
3 ห่่วง 2 เง่อ
� นไข
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จากิปรััชญาสุู่คืวามสุมดุ้ล

ปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงเป็นปรััชญาทุี�ต์ั�งอยู่บ่นพื�นฐานของทุางสุายกิลาง
และคืวามไม่ปรัะมาทุ โดยคืำน่งถ่งคืวามพอปรัะมาณ คืวามมีเห่ต์ุผู้ล กิารัสุรั้างภูมิ
คืุ้มกิันทุี�ดีในต์ัว ต์ลอดจนใช้คืวามรัู้ คืวามรัอบ่คือบ่ และคืุณธรัรัมปรัะกิอบ่กิารัวางแผู้น
กิารัต์ัดสุินใจและกิารักิรัะทุำ จ่งเป็นแนวทุางในกิารัดำเนินชีวิต์ของปรัะชาชนทุุกิรัะดับ่
ต์ั�งแต์่รัะดับ่คืรัอบ่คืรััว รัะดับ่ชุมชน รัะดับ่ธุรักิิจ จนถ่งรัะดับ่รััฐ ทุั�งในกิารัพัฒนาและ
บ่รัิห่ารัปรัะเทุศให่้ดำเนินไปในทุางสุายกิลาง โดยเฉพาะกิารัพัฒนาต์นเองทุั�งในรัะดับ่
บุ่คืคืล ธุรักิิจ และเศรัษฐกิิจ เพื�อให่้กิ้าวทุันต์่อโลกิยุคืโลกิาภิวัต์น์
ดังนัน� กิารัน้อมนำปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงมาปรัะยุกิต์์ใช้ ให่้ทุกิุ องคื์ปรัะกิอบ่
ของรััฐมีคืุณสุมบ่ัต์ิต์ามห่ลักิ 3 ห่่วง 2 เงื�อนไข ไม่ว่าจะเป็นกิารัพัฒนาปรัะชากิรัห่รัือคืน
ต์ามช่ ว งวั ย ต์่ า ง ๆ กิารัพั ฒ นาปรัะเทุศต์ามห่ลั กิ ภู มิ สุั ง คืมทุี� แ บ่่ ง ออกิได้ เ ป็ น ลุ่ ม น� ำ
กิารัพัฒนากิารับ่รัิห่ารัปรัะเทุศของภาคืรััฐ จะสุ่งผู้ลให่้กิารัพัฒนาปรัะเทุศเป็นไปอย่าง
สุมดุล มั�นคืง และยั�งยืน ห่รัือกิล่าวได้อีกินัยห่น่�งว่า เศรัษฐกิิจพอเพียงจะช่วยให่้ปรัะเทุศชาต์ิพรั้อมรัับ่ต์่อกิารัเปลี�ยนแปลงในทุุกิด้าน ทุั�งด้านชีวิต์ เศรัษฐกิิจ สุังคืม วัฒนธรัรัม
สุิ�งแวดล้อม และเทุคืโนโลยี
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แต์่ในปัจจุบ่ันทุี�ห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงได้ถูกิบ่รัรัจุอยู่ในแผู้นงานของรััฐทุุกิ
ห่น่วยงาน เป็นแกินกิลางของแผู้นพัฒนาเศรัษฐกิิจและสุังคืมแห่่งชาต์ิ เป็นเข็มทุิศ
นำทุางในกิารัรั่างแผู้นยุทุธศาสุต์รั์ชาต์ิ 20 ปี แต์่ทุำไมคืำว่า “เศรัษฐกิิจพอเพียง” จ่ง
ยั ง คืงเป็ น เพี ย งทุฤษฎีี บ่ นห่น้ า กิรัะดาษ แต์่ ไ ม่ มี กิ ารันำมาปรัะยุ กิ ต์์ ใ ช้ ใ นทุางปฏิิ บ่ั ต์ิ
โดยเฉพาะแนวคืิดด้านกิารัพัฒนาเศรัษฐกิิจทุี�จะช่วยลดคืวามเห่ลื�อมล�ำของสุังคืมไทุย
ซื่่�งทุี�ผู้่านมาชวนให่้สุงสุัยว่า
ห่รัือเป็นเพรัาะว่าปัญห่าของเศรัษฐกิิจพอเพียงนั�นไม่ได้อยู่ทุ�ต์ี ัวทุฤษฎีี แต์่อยู่ทุ�ี
กิารันำไปใช้
ห่รัือเป็นเพรัาะว่ากิารันำเศรัษฐกิิจพอเพียงไปใช้นนั� ยังคืงอยูกิ่ บ่ั ภาคืเกิษต์รักิรัรัม
เป็นห่ลักิ ยังไม่มีกิารันำมาปรัะยุกิต์์ใช้กิับ่คืนเมืองให่้แพรั่ห่ลาย
ห่รัือเป็นเพรัาะนโยบ่ายรััฐเองทุีไ� ม่สุอดคืล้องกิับ่ห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียง เพรัาะแคื่
5 ปีทุผู้ี� า่ นมา สุังคืมไทุยมีจำนวนคืนจน และห่นีคื� รััวเรัือนทุีเ� พิม� ข่น� อย่างเห่็นได้ชดั
ห่รัือเป็นเพรัาะว่าโคืรังกิารัห่รัือนโยบ่ายด้านเศรัษฐกิิจพอเพียงนัน� ไม่มกิี รัะบ่วนกิารั
และกิารัวัดผู้ลทุี�ชัดเจน เพรัาะสุ่วนให่ญ่โคืรังกิารัเห่ล่านี�มักิจะเป็นกิารัอบ่รัม สุนับ่สุนุน
คืรััวเรัือนต์้นแบ่บ่ห่รัือปรัาชญ์ชาวบ่้านซื่่ง� มักิอยูใ่ นภาคืกิารัเกิษต์รั และกิารัจัดกิารัทุ่องเทุีย� ว
ชมวิถพี อเพียงทุีต์� า่ งจังห่วัด กิารัวัดผู้ลสุำเรั็จเป็นเพียงต์ัวเลขของผูู้เ้ ข้ารั่วมโคืรังกิารั แต์่ไม่มี
ผู้ลลัพธ์ว่าโคืรังกิารัเห่ล่านั�นได้ช่วยพัฒนาคืุณภาพชีวิต์ของผูู้้เข้ารั่วมอย่างไรั
ซื่่�งห่ากิมองต์ามคืวามเป็นจรัิงเห่ล่านี�อาจจะกิล่าวได้ว่า ห่ลักิปรััชญาเศรัษฐกิิจ
พอเพียงยังไม่สุามารัถขยายผู้ลจากิรัะดับ่ปัจเจกิบุ่คืคืลให่้เป็นรัะดับ่ธุรักิิจเอกิชนห่รัือรัะดับ่
นโยบ่ายรััฐได้นั�นเอง สุ่วนวิธีกิารัทุี�ห่ลักิปรััชญาเศรัษฐกิิจพอเพียงจะถูกินำไปปรัะยุกิต์์ใช้
ให่้ได้กิบ่ั สุังคืมทุุกิรัะดับ่นัน� อาจต์้องพ่ง� พากิรัะบ่วนกิารั 3 อย่าง คืือ กิารัสุอนห่ลักิวิชากิารัทุี�
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คืรัอบ่คืลุม กิารัสุรั้างกิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัูทุ้ ทุ�ี นั สุมัย และกิารัปรัะชาสุัมพันธ์อย่างถูกิวิธี โดย
อาศัยกิารัรัวมต์ัวเป็นภาคืปรัะชาสุังคืม กิารัสุรั้างเคืรัือข่ายในกิลุ่มและรัะห่ว่างกิลุ่มให่้
กิว้างขวางคืรัอบ่คืลุมพืน� ทุีข� องปรัะเทุศ โดยมีภาคืปรัะชาชนเป็นห่ลักิและมีภาคืรััฐเป็นฝ่่าย
สุนับ่สุนุนให่้กิารัช่วยเห่ลือ
องค์์กร์ด้้านวิิชาการ์
ห่ากิพูดถ่งห่ลักิปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียง แล้วยังมองแคื่วา่ เป็นเรัือ� งทุีเ� กิีย� วข้อง
กิับ่กิารัเกิษต์รั ปลูกิข้าวปลูกิผู้ักิกิินเองในพื�นทุี�เล็กิ ๆ ใช้ชีวิต์เรัียบ่ง่ายเพียงอย่างเดียว
กิ็ต์้องบ่อกิว่าเรัากิำลังเดินผู้ิดทุาง เพรัาะคืวามพอเพียงของภาคืเกิษต์รักิรัรัมนั�นเป็น
เพียงต์ัวอย่างของคืวามสุำเรั็จทุีเ� กิิดข่น� ได้จากิกิารันำห่ลักิปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงไปใช้
ต์ัวเศรัษฐกิิจพอเพียงเองไม่ใช่ทุฤษฎีีด้านเกิษต์รักิรัรัม เพรัาะแทุ้จรัิงแล้วห่ลักิปรััชญา
เศรัษฐกิิจพอเพียงนัน� สุามารัถนำมาสุรั้างสุรัรัคื์ให่้กิอ่ เกิิดคืวามสุุข คืวามพอดี กิารัรัูจ้ กิั ต์นเอง
และคืวามสุมดุ ล ในชี วิ ต์ ไปจนถ่ ง กิารัดำเนิ น ธุ รั กิิ จ ขนาดเล็ กิ ไปจนถ่ ง ขนาดให่ญ่ ใ ห่้
ปรัะสุบ่คืวามสุำเรั็จได้ ดังนัน� กิารัจัดต์ัง� องคื์กิรัด้านวิชากิารัห่รัือสุถาบ่ันกิารัศ่กิษาทุีเ� กิีย� วข้องกิับ่
ห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงจ่งเป็นสุิง� สุำคืัญพืน� ฐานทุีจ� ะช่วยปลูกิฝ่ังจิต์สุำน่กิแห่่งห่ลักิทุฤษฎีี 3
ห่่วง 2 เงือ� นไขว่าเป็นคืวามรัูทุ้ สุ�ี ามารัถนำไปปรัะยุกิต์์ใช้ได้ต์งั� แต์่กิารัดำเนินชีวต์ิ ไปจนถ่งกิารั
ปรัะกิอบ่ธุรักิิจ สุามารัถนำไปใช้ได้ทุกิุ รัะดับ่ต์ัง� แต์่คืนพอเพียง คืรัอบ่คืรััวพอเพียง ชุมชนพอ
เพียง สุังคืมพอเพียง ไปจนถ่งธุรักิิจพอเพียง
องค์์กร์ด้้านกร์ะบวินการ์เร์ียนร์้้
“ห่ลักิปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียง” มีห่ลักิกิารัง่าย ๆ เพียงแคื่ 3 ข้อ กิับ่อีกิ
2 เงือ� นไข แต์่ปญ
ั ห่าห่ลักิของกิารัเรัียนรัูเ้ รัือ� งเศรัษฐกิิจพอเพียงกิลับ่มีแต์่กิารัยกิต์ัวอย่าง
เฉพาะภาคืเกิษต์รักิรัรัม ปัจจุบ่นั ยังไม่คือ่ ยมีกิารัจัดกิารัเรัียนรัูห่้ รัือกิารัลงมือปฏิิบ่ต์ั ทุิ สุี� ามารัถ
นำมาปรัับ่ใช้กิบ่ั ภาคืธุรักิิจ ห่รัือคืนเมือง ห่รัือแม้แต์่คืนในช่วงอายุวยั รัุน่ วัยทุำงานได้
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เศรัษฐกิิจพอเพียงภาคืกิารัเกิษต์รัมี “ปรัาชญ์ชาวบ่้าน” เป็นผูู้ใ้ ห่้คืวามรัู้ เศรัษฐกิิจ
พอเพียงสุำห่รัับ่คืนเมืองกิ็คืวรัมี “บ่ัณฑิิต์ชาวเมือง” เป็นผูู้ต์้ อ่ ยอดกิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัูใ้ ห่้กิบ่ั
ชาวเมือง ให่้สุามารัถนำคืวามรัูไ้ ปปรัับ่ใช้กิบ่ั กิารัดำเนินชีวต์ิ ได้เช่นกิัน
เพรัาะกิารัสุ่งเสุรัิมให่้คืนในชุมชนมีกิารัรัวมกิลุ่มกิันเพื�อแลกิเปลี�ยนคืวามรัู้ ทุำ
ปรัะโยชน์เพื�อสุ่วนรัวม และช่วยเห่ลือเกิื�อกิูลกิันภายในชุมชนและนอกิชุมชน ห่รัือกิารั
สุ่งเสุรัิมให่้ภาคืธุรักิิจรัวมกิลุม่ กิันดำเนินธุรักิิจอย่างเป็นธรัรัมและมีคืวามรัับ่ผู้ิดชอบ่ต์่อสุังคืม
จะช่วยสุรั้างองคื์กิรัด้านกิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัู้ กิ่อให่้เกิิดต์ัวอย่างและนำไปสุูกิ่ ารัปรัะยุกิต์์ใช้ จน
ทุ้ายทุีสุ� ดุ จะเกิิดเป็นเคืรัือข่ายทุีเ� ชือ� มโยงกิันทุัง� ด้านเศรัษฐกิิจ สุังคืม ทุรััพยากิรัธรัรัมชาต์ิและ
สุิง� แวดล้อม จนกิลายเป็นปรัะเทุศทุีม� คืี วามเข้มแข็ง และมีคืวามเป็นอยูทุ่ พี� อเพียง พรั้อมรัับ่
ต์่อกิารัเปลีย� นแปลงได้นนั� เอง
องค์์กร์ด้้านการ์ปร์ะชาสัมพัันธ์์
เมือ� ห่ลักิวิชากิารัและกิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัูสุ้ ามารัถทุำให่้ห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงแทุรักิ
ผู้่านเข้าไปในกิรัะบ่วนกิารัคืิด กิารัใช้ชีวิต์ได้แล้ว กิารัสุรั้างเคืรัือข่ายอย่างสุรั้างสุรัรัคื์
เพือ� ขยายต์่อคืวามสุำเรั็จกิ็นบ่ั เป็นสุิง� จำเป็นอย่างยิง�
กิารัห่ยิบ่ยกิเฉพาะต์ัวเลขของผูู้เ้ ข้ารั่วมโคืรังกิารั ห่รัือกิารัปรัะชาสุัมพันธ์เชิงทุ่อง
เทุี�ยวภาคืเกิษต์รัอาจจะต์้องเปลี�ยนมาเป็นกิารันำเสุนอแง่มุมของคืนต์้นแบ่บ่ทุี�สุามารัถ
ดำเนินชีวต์ิ ได้อย่างรั่วมสุมัย ห่รัือธุรักิิจต์้นแบ่บ่ทุีสุ� ามารัถทุำธุรักิิจได้อย่างยัง� ยืน สุรั้างสุรัรัคื์
เป็นต์้น
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นอกิจากินีภ� าคืรััฐห่รัือสุถาบ่ันใด ๆ ทุีอ� า้ งถ่งกิารัน้อมนำห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงมา
ปรัับ่ใช้คืวรัเลิกิห่ยิบ่ห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงมาต์ำห่นิปรัะชาชนจำนวนมากิทุีย� งั มีกินิ มีใช้ไม่
เพียงพอ แล้วลองห่ันมาพัฒนานโยบ่ายทุีม� งุ่ เน้นสุ่งเสุรัิมให่้ทุกิุ คืนดำรังชีพได้อย่างพอดี ไม่
น้อยเกิินไปและไม่มากิเกิินไป ต์ัดสุินใจเรัือ� งสุ่วนงบ่ปรัะมาณอย่างมีเห่ต์ุมผู้ี ล รัวมถ่งผู้ลักิดัน
ภูมคืิ มุ้ กิันด้านคืวามยากิจน กิารัศ่กิษา และสุุขภาพให่้ได้มากิข่น� จะดีกิว่า
โดยสุรัุปแล้วกิารัขับ่เคืลื�อนขยายผู้ลเรัื�องเศรัษฐกิิจพอเพียงจำเป็นต์้องปลูกิฝ่ัง
แนวคืิด 3 ห่่วง 2 เงือ� นไขให่้เป็นสุ่วนห่น่ง� ของวิถชี วี ต์ิ ของคืนไทุยในทุุกิภาคืสุ่วน เพือ� สุรั้าง
คืวามรัูคื้ วามเข้าใจทุีถ� กิู ต์้องเกิีย� วกิับ่ห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียงให่้ปรัะชาชนทุุกิคืนสุามารัถนำ
ไปปรัะยุกิต์์ใช้ได้อย่างเห่มาะสุม และปลูกิฝ่ังปรัับ่เปลีย� นแนวคืิดในกิารัดำรังชีวต์ิ ให่้อยูบ่่ น
พืน� ฐานของเศรัษฐกิิจพอเพียง
โดยกิารัขับ่เคืลือ� นเศรัษฐกิิจพอเพียงนัน� คืวรัจะดำเนินกิารัด้วยลักิษณะเคืรัือข่าย
และรั่วมมือกิันของทุุกิภาคืสุ่วน โดยมีเป้าห่มายคืือกิารัสุรั้างเคืรัือข่ายด้านปรัะชาสุังคืมและ
ชุมชน รัวมถ่งเคืรัือข่ายธุรักิิจเอกิชน ผู้่านกิารัสุรั้างองคื์กิรัด้านวิชากิารัเพือ� เผู้ยแพรั่คืวามรัูทุ้ ี�
ถูกิต์้อง กิารัสุรั้างองคื์กิรัด้านกิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัูเ้ พือ� กิารัปฏิิบ่ต์ั ทุิ ถี� กิู ต์้อง และองคื์กิรัด้านกิารั
ปรัะชาสุัมพันธ์ทุสุี� รั้างสุรัรัคื์ โดยมีภาคืรััฐเป็นฝ่่ายสุนับ่สุนุนเสุรัิมสุรั้างภูมคืิ มุ้ กิันเชิงนโยบ่าย
ทุัง� ด้านกิารัศ่กิษา รัายได้พนื� ฐาน และสุาธารัณสุุข เพือ� ให่้ปรัะชาชนสุามารัถเอาต์ัวรัอดจากิ
คืวามโง่ คืวามจน และคืวามเจ็บ่ได้กิอ่ นนัน� เอง
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พิพิธุภัณฑ์์ธุรัรัมชาติมีชีวิต
โด้ยกิษัตรัิย์นักิพัฒนา
“...กิารัพัฒนาชนบ่ทุเป็นงานทุี�สุำคืัญ เป็นงานทุี�ยากิ เป็นงานทุี�จะต์้องทุำให่้ได้
ด้วยคืวามสุามารัถ ด้วยคืวามเฉลียวฉลาด คืือ ทุัง� เฉลียวทุัง� ฉลาด ต์้องทุำด้วยคืวามบ่รัิสุทุุ ธิใ� จ
มิใช่มุ่งทุี�จะห่ากิินด้วยวิธีกิารัใด ๆ ใคืรัอยากิห่ากิินขอให่้ลาออกิจากิต์ำแห่น่งไปทุำกิารัคื้า
ดีกิว่า เพรัาะว่าถ้าทุำผู้ิดพลาดไปแล้วบ่้านเมืองเรัาล่มจม และเมือ� บ่้านเมืองของเรัาล่มจม
แล้วเรัาอยู่ไม่ได้ กิ็เทุ่ากิับ่เสุียห่มดทุุกิอย่าง...”
คืัดต์ัดต์อนจากิพรัะบ่รัมรัาโชวาทุพรัะรัาชทุานแกิ่
คืณะผูู้้บ่รัิห่ารังานเรั่งรััดพัฒนาชนบ่ทุ
รัะดับ่ผูู้้ว่ารัาชกิารัจังห่วัด ณ พรัะทุี�นั�งอัมพรัสุถาน
วันศุกิรั์ทุี� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2512
โคืรังกิารัพัฒนาอันเนือ� งมาจากิพรัะรัาชดำรัินนั� มีอยูม่ ากิมายห่ลากิห่ลายปรัะเภทุ
แต์กิต์่างกิันไปต์ามลักิษณะและวัต์ถุปรัะสุงคื์ของโคืรังกิารันั�น ๆ ซื่่�งสุ่วนมากิจะเป็นกิารั
แกิ้ไขปัญห่าและพัฒนาด้านกิารัทุำมาห่ากิินของปรัะชาชนเป็นสุำคืัญ และดังทุี�ทุรัาบ่
กิันดีว่าปรัะชากิรัสุ่วนให่ญ่ของปรัะเทุศไทุยนั�นยังชีพอยู่ด้วยกิารันำอาชีพเกิษต์รักิรัรัม
ดังนั�นโคืรังกิารัพัฒนาอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิจ่งเกิี�ยวข้องอยู่กิับ่เรัื�องของกิารัพัฒนา
ปัจจัยกิารัผู้ลิต์ต์่าง ๆ เช่น ดิน น�ำ ทุี�ทุำกิิน ทุุน และคืวามรัู้ด้านเกิษต์รักิรัรัม กิารั
อนุรัักิษ์ทุรััพยากิรัธรัรัมชาต์ิและสุิ�งแวดล้อม เป็นต์้น และดังได้กิล่าวมาแล้วในเบ่ื�องต์้น
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ไม่วา่ จะเป็นแนวคืิดและทุฤษฎีีในงานสุาขาใดทุีไ� ด้พรัะรัาชทุานพรัะรัาชดำรัิเพือ� กิารัแกิ้ไข
ปรัับ่ปรัุงและพัฒนาไว้ ห่ลักิสุำคืัญของทุุกิเรัื�องกิ็คืือคืวามเรัียบ่ง่าย ดังทุี�ทุรังใช้คืำว่า
“Simplify” ห่รัือ “Simplicity” จะต์้องเรัียบ่ง่ายไม่ยงุ่ ยากิสุลับ่ซื่ับ่ซื่้อน ทุัง� ในแนวคืวามคืิด
และด้านเทุคืนิคืวิชากิารัจะต์้องสุมเห่ต์ุสุมผู้ล ทุำได้รัวดเรั็ว และสุามารัถแกิ้ไขปัญห่าให่้กิอ่
ปรัะโยชน์ได้จรัิง ต์ลอดจนมุ่งไปสุู่วิถีแห่่งกิารัพัฒนายั�งยืน (Sustainability) อีกิด้วย
แนวคืิดและทุฤษฎีีเรัื�องต์่าง ๆ ทุี�ทุรังคืิดพิจารัณาอย่างถ่องแทุ้และพรัะรัาชทุาน
ให่้เป็นแนวทุางในกิารัปฏิิบ่ัต์ิงานนั�นจะเป็นปรัะโยคืง่ายๆ แต์่ผู้่านกิารักิลั�นกิรัองมาแล้ว
เป็นอย่างดี เป็นข้อคืวามง่าย ๆ ทุีม� คืี วามห่มายล่กิซื่่ง� และบ่างคืรััง� บ่่งบ่อกิถ่งวิธดี ำเนินกิารั
ไว้ด้วยอย่างเบ่็ดเสุรั็จในต์ัวเอง เช่น ห่ลักิของ “น�ำดีไล่น�ำเสุีย” “4 น�ำ 3 รัสุ” “แกิล้งดิน”
“ป่าสุามอย่าง ปรัะโยชน์สุี�อย่าง” “ปลูกิป่าแบ่บ่ไม่ปลูกิ” “ขาดทุุนเป็นกิำไรั” “โคืรังกิารั
แกิ้มลิง” “เสุ้นทุางเกิลือ” เป็นต์้น
1. ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาพัิกุลทองอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ จิังหวิัด้นร์าธ์ิวิาส
โคืรังกิารัศู น ย์ ศ่ กิ ษากิารัพั ฒ นาพิ กิุ ล ทุองเป็ น โคืรังกิารัอั น เนื� อ งมาจากิ
พรัะรัาชดำรัิเพื�อพัฒนาพื�นทุี�พรัุในจังห่วัดนรัาธิวาสุ โดยมีปรัะวัต์ิกิารักิ่อต์ั�งจากิกิารัทุี�
พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัว รััชกิาลทุี� 9 เสุด็จพรัะรัาชดำเนินไปเยี�ยมเยียนรัาษฎีรัใน
เขต์พืน� ทุีภ� าคืใต์้ และพบ่ว่าพืน� ทุีจ� ำนวนมากิมีสุภาพเป็นพรัุ ซื่่ง� เป็นดินเปรัีย� วและมีคืณ
ุ ภาพ
ต์�ำ ไม่สุามารัถนำมาใช้ปรัะโยชน์ทุางกิารัเกิษต์รัได้ จ่งพรัะรัาชทุานพรัะรัาชดำรัิให่้จัดต์ั�ง
ศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาพิกิุลทุองฯ ข่�นเมื�อวันทุี� 18 สุิงห่าคืม พ.ศ. 2524 เพื�อศ่กิษา คื้นคืว้า
วิจัย ทุดลอง และพัฒนาดินอินทุรัีย์และดินทุี�มีปัญห่าอื�น ๆ ในพื�นทุี�พรัุเพื�อนำมาใช้
ปรัะโยชน์ดา้ นกิารัเกิษต์รั รัวมทุัง� แสุวงห่าแนวทุางและวิธกิี ารัพัฒนาทุัง� ทุางด้านกิารัเกิษต์รั
กิารัเลี�ยงสุัต์ว์ และกิารัเกิษต์รัอุต์สุาห่กิรัรัมทุี�มีคืวามเห่มาะสุมสุอดคืล้องกิับ่สุภาพพื�นทุี�
ภาคืใต์้ เพื�อให่้เป็นต์้นแบ่บ่แห่่งคืวามสุำเรั็จให่้พื�นทุี�อื�น ๆ
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ศูนย์กิารัศ่กิษาพัฒนาพิกิลุ ทุองฯ แห่่งนีจ� ง่ เป็นพืน� ทุีใ� ห่้ทุงั� นักิวิชากิารั นักิปฏิิบ่ต์ั ิ และ
ชาวบ่้านทุีเ� ป็นเกิษต์รักิรัสุามารัถมารั่วมกิันแลกิเปลีย� นข้อมูลในมุมมองของต์นเพือ� ให่้เกิิดกิารั
ศ่กิษา วิจยั และแกิ้ปญ
ั ห่า เป็นกิารัให่้คืวามรัูคื้ กิู่ บ่ั กิารัลงมือทุำจากิคืวามรัูข้ องทุุกิภาคืสุ่วน
แบ่บ่ผู้สุมผู้สุาน ทุั�งจากินักิวิชากิารั นักิกิารัเกิษต์รั และจากิคืวามรัู้ของคืนในทุ้องถิ�น
รัวมถ่งกิารันำเทุคืโนโลยีเข้ามาช่วยจัดกิารัองคื์คืวามรัู้ให่้เป็นรัะบ่บ่และเกิิดผู้ลสุูงสุุด
เพื�อให่้ชาวบ่้านในพื�นทุี�สุามารัถดำรังชีวิต์เลี�ยงชีพในพื�นทุี�ได้อย่างยั�งยืน ไม่เพียงแต์่
ชาวบ่้านเทุ่านัน� แต์่ผู้ทุู้ ม�ี าเยีย� มชมกิ็สุามารัถมาเรัียนรัูเ้ รัือ� งเกิษต์รัยัง� ยืนต์ามแนวทุฤษฎีีให่ม่
กิารัปลูกิไม้ดอกิเมืองห่นาว กิารัฝ่ึกิอบ่รัมศิลปาชีพ และงานอื�น ๆ เพื�อให่้สุามารัถนำไป
ต์่อยอดพัฒนาในพื�นทุี�ของต์นเองให่้สุามารัถสุรั้างปรัะโยชน์ได้
ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาพัิกุลทองอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
ตั�งอย้�ที�อำเภอเม่อง จิังหวิัด้นร์าธ์ิวิาส
โทร์ศัพัท์ 0-7351-3562-3 โทร์สาร์ 0-7351-3560
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2. ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาห้วิยฮ่�องไค์ร์้อันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ จิังหวิัด้เชียงใหม�
โคืรังกิารัศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาห่้วยฮ่่องไคืรั้เป็นโคืรังกิารัอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิเพือ� พัฒนาพืน� ทุีล� มุ่ น�ำ ป่าเต์็งรัังในพืน� ทุีภ� าคืเห่นือ โดยเรัิม� จากิกิารัเสุด็จพรัะรัาชดำเนิน
ไปเยี�ยมเยียนรัาษฎีรัใน พ.ศ. 2524 พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัวได้เสุด็จฯ ผู้่านพื�นทุี�
ลุม่ น�ำห่้วยฮ่่องไคืรั้และพบ่ว่าพืน� ทุีล� มุ่ น�ำดังกิล่าวเป็นป่าเต์็งรัังทุีเ� สุือ� มโทุรัม มีคืวามลาดชัน
ไม่สุูงนักิ ไม่มีรัาษฎีรัอาศัยอยู่ในเขต์พื�นทุี� ดังนั�นจ่งได้พรัะรัาชทุานพรัะรัาชดำรัิทุี�จะใช้
ลุ่มน�ำดังกิล่าวเป็นลุ่มน�ำสุำห่รัับ่ศ่กิษาและพัฒนาพื�นทุี�ในรัูปแบ่บ่ต์่าง ๆ โดยใช้รัะบ่บ่น�ำ
ชลปรัะทุานเป็นแกินนำ เพรัาะทุรังทุรัาบ่ว่าสุภาพป่าเต์็งรัังทุีเ� สุือ� มโทุรัมนีเ� ป็นสุภาพลุม่ น�ำ
ทุี�มีอยู่คื่อนข้างมากิในพื�นทุี�ภาคืเห่นือ ห่ากิว่าพื�นทุี�ลมุ่ น�ำชนิดนี�ได้รัับ่กิารัพัฒนาแล้วกิ็จะ
ทุำให่้พนื� ทุีต์� น้ น�ำลำธารัของภาคืเห่นือ รัวมทุัง� คืวามเป็นอยูข่ องรัาษฎีรัในพืน� ทุีล� มุ่ น�ำชนิดนี�
มีสุภาพดีขน่� ด้วย
ศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาห่้วยฮ่่องไคืรั้ฯ จ่งได้รัับ่กิารัจัดต์ั�งข่�นมาต์ามแนวทุางพรัะรัาชดำรัิ ข องพรัะบ่าทุสุมเด็ จ พรัะปรัมิ น ทุรัมห่าภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยพรัะองคื์ ไ ด้
พรัะรัาชทุานพรัะรัาชดำรัิเมื�อวันทุี� 11 ธันวาคืม พ.ศ. 2525 ด้วยทุรังมีพรัะรัาชปรัะสุงคื์
ให่้ทุี�นี�เป็นศูนย์กิลางในกิารัศ่กิษาทุดลองทุี�เห่มาะสุมกิับ่พื�นทุี�ภาคืเห่นือ และเผู้ยแพรั่แกิ่
รัาษฎีรัให่้สุามารัถนำไปปฏิิบ่ัต์ิได้ด้วยต์ัวเองต์่อไป โดยทุำกิารัศ่กิษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง
ปรัะโยชน์ 4 อย่าง คืือ ใช้สุอย ไม้ผู้ล ไม้เชื�อเพลิง ซื่่�งจะอำนวยปรัะโยชน์ในกิารัอนุรัักิษ์
ดินและน�ำ ต์ลอดจนคืงคืวามชุ่มชื�นเอาไว้เป็นปรัะโยชน์อย่างทุี� 4 และพื�นทุี�ต์้นน�ำลำธารั
ให่้ได้ผู้ลอย่างสุมบู่รัณ์เป็นห่ลักิ โดยต์้นทุางเป็นกิารัศ่กิษาสุภาพพื�นทุี�ป่าไม้ต์้นน�ำลำธารั
และปลายทุางเป็นกิารัศ่กิษาด้านกิารัปรัะมงต์ามอ่างเกิ็บ่น�ำต์่าง ๆ ผู้สุมกิับ่กิารัศ่กิษาด้าน
กิารัเกิษต์รักิรัรัม ด้านปศุสุัต์ว์และโคืนม และด้านเกิษต์รัอุต์สุาห่กิรัรัม เพื�อให่้เป็นศูนย์ทุี�
สุมบู่รัณ์แบ่บ่ กิ่อให่้เกิิดปรัะโยชน์ต์อ่ รัาษฎีรัทุีจ� ะเข้ามาศ่กิษากิิจกิรัรัมต์่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
แล้วนำไปใช้ปฏิิบ่ัต์ิอย่างได้ผู้ลต์่อไป
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ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาห้วิยฮ่�องไค์ร์้อันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
ตั�งอย้�ที�อำเภอด้อยสะเก็ด้ จิังหวิัด้เชียงใหม�
โทร์ศัพัท์ 0-5338-9228-9 โทร์สาร์ 0-5338-9229
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3. ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาภ้พัานอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ จิังหวิัด้สกลนค์ร์
ภาคืต์ะวันออกิเฉียงเห่นือเป็นภาคืทุี�มีพื�นทุี�กิว้างให่ญ่มากิทุี�สุุดของปรัะเทุศ
โดยมีพื�นทุี�ถ่ง 170,218 ต์ารัางกิิโลเมต์รั คืิดเป็นรั้อยละ 33.1 ของพื�นทุี�ทุั�งปรัะเทุศ
แต์่เนื�องด้วยสุภาพภูมิปรัะเทุศและทุรััพยากิรัทุี�มีคืุณภาพต์�ำ โดยเฉพาะทุรััพยากิรัดินทุี�
ไม่สุามารัถอุ้มน�ำและมีคืวามเคื็ม ต์ลอดจนแห่ล่งน�ำธรัรัมชาต์ิมีไม่เพียงพอ ทุำให่้ดินขาด
คืวามชุม่ ชืน� สุ่งผู้ลต์่อกิารัเพาะปลูกิ และมีกิารัแผู้้วถางป่าเพือ� ปรัะกิอบ่อาชีพจนทุำให่้แห่ล่ง
ต์้นน�ำลำธารัและรัะบ่บ่นิเวศวิทุยาถูกิทุำลาย นอกิจากิปัญห่าทุางด้านทุรััพยากิรัและ
ภูมิปรัะเทุศทุี�ไม่พรั้อมแล้ว ผู้ลจากิกิารัขาดคืวามรัู้พื�นฐานทุี�จำเป็นต์่อกิารัดำรังชีวิต์
โดยเฉพาะเทุคืนิคืวิชากิารัเกิษต์รัทุี�ถูกิต์้อง กิารัปรัับ่ปรัุงบ่ำรัุงรัักิษาคืุณภาพของปัจจัย
กิารัผู้ลิต์อย่างมีห่ลักิวิชา เช่น เรัื�องป่าไม้ กิารัใช้ปรัะโยชน์จากิทุี�ดิน กิารัแปรัรัูปผู้ลผู้ลิต์
และเรัื�องกิารัต์ลาดกิ็ไม่มีคืุณภาพเช่นกิัน
ด้วยเห่ต์ุปัจจัยเห่ล่านี�พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัว รััชกิาลทุี� 9 จ่งทุรังคืัดเลือกิ
พืน� ทุีจ� ดั ต์ัง� ศูนย์ฯ ด้วยพรัะองคื์เอง เพือ� ศ่กิษาปัญห่าสุภาพทุ้องถิน� วิถชี วี ต์ิ ของรัาษฎีรั เพือ�
จัดห่ารัูปแบ่บ่กิารัพัฒนาทุี�เห่มาะสุมกิับ่ภาคือีสุาน ดังนั�นด้วยพื�นทุี�นี�มีลักิษณะสุภาพ
ธรัรัมชาต์ิ สุิ�งแวดล้อม และวงจรัทุางชีวภาพทุี�คืล้ายคืล่งกิับ่ภูมิภาคืโดยทุั�วไปของภาคื
อีสุาน ศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาภูพานอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิจ่งถือกิำเนิดข่�นเมื�อวันทุี�
25 พฤศจิกิายน พ.ศ. 2525 เพื�อเป็นแบ่บ่จำลองของภาคือีสุานและเป็นพื�นทุี�สุ่วนย่อทุี�มี
คืวามเห่มาะสุมสุอดคืล้องกิับ่กิารัแกิ้ไขปัญห่าด้วยวิธีกิารัต์่าง ๆ เพื�อพัฒนาให่้ภูมิภาคืนี�
เกิิดคืวามอุดมสุมบู่รัณ์ยิ�งข่�น
ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาภ้พัานอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
ต้้ปณ. 21 อำเภอเม่อง จิังหวิัด้สกลนค์ร์ 47000
โทร์ศัพัท์ 0-4271-2975 โทร์สาร์ 0-4271-2975
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4. ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาอ�าวิค์ุ้งกร์ะเบนอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ จิังหวิัด้จิันทบุร์ี
ศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาอ่าวคืุ้งกิรัะเบ่นอันเนื�องมาจากิพรัะรัาชดำรัิได้เรัิ�มกิ่อต์ั�ง
ต์ามพรัะรัาชดำรัิพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัว รััชกิาลทุี� 9 ในคืรัาวทุี�พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัวเสุด็จพรัะรัาชดำเนินปรัะกิอบ่พิธีเปิดพรัะบ่รัมรัาชานุเสุาวรัีย์สุมเด็จพรัะเจ้าต์ากิสุินมห่ารัาชทุี�จังห่วัดจันทุบุ่รัี เมื�อวันทุี� 28 ธันวาคืม พ.ศ. 2524 โดยมีพรัะรัาชดำรัิแกิ่ผู้วู้ า่ รัาชกิารัจังห่วัดจันทุบุ่รัี “ให่้พจิ ารัณาพืน� ทุีทุ� เี� ห่มาะสุมจัดทุำโคืรังกิารัพัฒนา
ด้ า นอาชี พ กิารัปรัะมงและกิารัเกิษต์รัในเขต์พื� น ทุี� ดิ น ชายฝ่ั� ง ทุะเลจั น ทุบุ่ รัี ” และ
พรัะรัาชทุานเงินทุี�รัาษฎีรัจังห่วัดจันทุบุ่รัีได้รั่วมทุูลเกิล้าทุูลกิรัะห่ม่อมถวายโดยเสุด็จ
พรัะรัาชกิุศลในโอกิาสุดังกิล่าวเป็นทุุนรัิเรัิ�มดำเนินกิารั
ต์่อมาเมื�อวันทุี� 30 ธันวาคืม พ.ศ. 2524 พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัวได้มีพรัะ
รัาชดำรัิเพิม� เต์ิม ณ พรัะต์ำห่นักิจิต์รัลดารัโห่ฐาน สุารัะโดยสุรัุปว่า ให่้พจิ ารัณาจัดห่าพืน� ทุี�
ป่าสุงวนเสุือ� มโทุรัม ห่รัือพืน� ทุีสุ� าธารัณปรัะโยชน์ เพือ� จัดต์ัง� ศูนย์ศกิ่ ษากิารัพัฒนาเช่นเดียว
กิับ่ศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาเขาห่ินซื่้อน ให่้เป็นศูนย์ศ่กิษาเกิี�ยวกิับ่กิารัพัฒนาในเขต์ทุี�ดิน
ชายทุะเล จังห่วัดจันทุบุ่รัีจ่งได้รั่วมห่ารัือกิับ่ห่น่วยงานต์่าง ๆ ทุี�เกิี�ยวข้องและพิจารัณา
คืวามเห่มาะสุม และกิำห่นดพืน� ทุี�ต์ำบ่ลคืลองขุด อำเภอทุ่าให่ม่ จังห่วัดจันทุบุ่รัี เป็นพืน� ทุี�
จัดต์ั�งศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาอ่าวคืุ้งกิรัะเบ่นฯ ต์ั�งแต์่ พ.ศ. 2525
ศูนย์ศ่กิษาดังกิล่าวเป็นห่น่วยงานทุี�ดำเนินกิารัศ่กิษา สุาธิต์ และกิารัพัฒนาใน
เขต์ทุี�ดินชายทุะเล โดยวิธีกิารัผู้สุมผู้สุานคืวามรัู้อันห่ลากิห่ลายของแต์่ละห่น่วยงาน เพื�อ
วางแผู้นพัฒนากิารัจัดกิารัทุรััพยากิรัทุี�มีอยู่ให่้เห่มาะสุมและยั�งยืนต์ลอดไป
ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาอ�าวิค์ุ้งกร์ะเบนอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
ตั�งอย้�ที�อำเภอท�าใหม� จิังหวิัด้จิันทบุร์ี
โทร์ศัพัท์ 0-3943-3216-8 โทร์สาร์ 0-3943-3209
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5. ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาห้วิยทร์ายอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ จิังหวิัด้เพัชร์บุร์ี
แต์่เดิมสุภาพภูมปิ รัะเทุศในเขต์พืน� ทุีจ� งั ห่วัดเพชรับุ่รัี จังห่วัดปรัะจวบ่คืีรัขี นั ธ์ และ
จังห่วัดใกิล้เคืียงมีคืวามอุดมสุมบู่รัณ์เป็นอย่างมากิ แต์่ภายห่ลังได้มรัี าษฎีรัเข้ามาบุ่กิรัุกิแผู้้วถาง
ทุำลายป่า ทุำกิารัเกิษต์รัอย่างผู้ิดวิธี และใช้สุารัเคืมีทุสุี� ง่ ผู้ลเสุียต์่อดินและน�ำ ขาดกิารับ่ำรัุง
รัักิษาคืุณภาพดิน ทุำให่้พนื� ทุีบ่� รัิเวณดังกิล่าวเปลีย� นแปรัสุภาพไปอย่างรัวดเรั็ว ห่น้าดินถูกิ
ชะล้างคืวามอุดมสุมบู่รัณ์ไปห่มดสุิน� ดินกิลายเป็นดินทุรัายและดินดานทุีไ� ม่มแี รั่ธาต์ุ คืวาม
สุมดุลทุางธรัรัมชาต์ิถกิู ทุำลาย เกิิดภาวะฝ่นทุิง� ช่วง คืวามแห่้งแล้งของพืน� ทุีแ� ผู้่ขยายเป็นวงกิว้าง
พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยูห่่ วั มีพรัะรัาชดำรััสุเกิีย� วกิับ่ศูนย์ศกิ่ ษากิารัพัฒนาห่้วย
ทุรัายฯ คืวามต์อนห่น่ง� ว่า “...ศูนย์ศกิ่ ษากิารัพัฒนาห่้วยทุรัาย อำเภอชะอำ จังห่วัดเพชรับุ่รัี
เดิ ม เป็ น ป่ า โปรั่ ง คืนไปต์ั ด ไม้ สุ ำห่รัั บ่ เป็ น ฟืื น และสุำห่รัั บ่ เผู้าถ่ า น ต์่ อ จากินั� น มี
กิารัปลูกิพืชไรั่และสุับ่ปะรัดจนดินจืดกิลายเป็นทุรัาย ถูกิลมและน�ำชะล้างไปห่มด จน
เห่ลือแต์่ดินดาน ซื่่�งเป็นดินทุี�แข็งต์ัวเมื�อถูกิอากิาศ ดินนี�กิ็ไม่มีแรั่ธาต์ุทุี�เป็นปรัะโยชน์...”
ด้วยเห่ต์ุนี� เมือ� วันทุี� 5 เมษายน พ.ศ. 2526 พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยูห่่ วั จ่งมีพรัะรัาชดำรัิ
ให่้พัฒนาพื�นทุี�นี�เป็นศูนย์ศ่กิษากิารัพัฒนาเพื�อฟืื�นฟืูสุภาพแวดล้อมด้วยกิารัปลูกิป่าและ
จัดห่าแห่ล่งน�ำ โดยจัดให่้รัาษฎีรัทุี�ทุำกิินเดิมได้มีสุ่วนรั่วมในกิารัรัักิษาป่าไม้ และได้
ปรัะโยชน์จากิป่าไม้คืวบ่คืู่ไปกิับ่กิารัพัฒนาเกิษต์รักิรัรัมทุี�เห่มาะสุมเพื�อพัฒนาอาชีพ
ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาห้วิยทร์ายอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
ตั�งอย้�ที�อำเภอชะอำ จิังหวิัด้เพัชร์บุร์ี
โทร์ศัพัท์ 0-3259-3252-3 โทร์สาร์ 0-3259-3252
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6. ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาเขาหินซ้้อนอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ จิังหวิัด้
ฉะเชิงเทร์า

เมือ� วันทุี� 8 สุิงห่าคืม พ.ศ. 2522 พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยูห่่ วั รััชกิาลทุี� 9 เสุด็จ
พรัะรัาชดำเนินมาเปิดศาลพรัะบ่วรัรัาชานุสุาวรัีย์ของพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะปิ�นเกิล้าเจ้าอยู่ห่ัว ณ ต์ำบ่ลเขาห่ินซื่้อน อำเภอพนมสุารัคืาม จังห่วัดฉะเชิงเทุรัา ณ ทุี�นั�นรัาษฎีรั
7 รัาย ได้น้อมเกิล้าฯ ถวายทุี�ดินบ่รัิเวณห่มู่ทุี� 2 ต์ำบ่ลเขาห่ินซื่้อน อำเภอพนมสุารัคืาม
จังห่วัดฉะเชิงเทุรัา จำนวน 264 ไรั่ เพื�อต์้องกิารัให่้สุรั้างพรัะต์ำห่นักิ ด้วยเห่็นว่า
พรัะเจ้าอยู่ห่ัวเสุด็จไปทุี�ไห่นกิ็พยายามทุี�จะพัฒนาทุำให่้ทุี�ดินเจรัิญข่�น เนื�องจากิผู้ืนดิน
เสุื�อมโทุรัมไม่สุามารัถทุำกิารัเกิษต์รัได้ ดังพรัะรัาชดำรััสุ
“... ปรัะวัต์ิมีว่า ต์อนแรักิมีทุี�ดิน 264 ไรั่ ทุี�ผูู้้ให่ญ่บ่้านให่้เพื�อสุรั้างต์ำห่นักิในปี
2522 ทุี�เชิงเขาห่ินซื่้อนใกิล้วัดเขาห่ินซื่้อน ต์อนแรักิกิ็ต์้องคื้นคืว้าว่าทุี�ต์รังนั�นคืือต์รังไห่น
กิ็พยายามสุืบ่ถามกิ็ได้พบ่บ่นแผู้นทุี�พอดี อยู่มุมบ่นของรัะวางของแผู้นทุี� จ่งต์้องต์่อแผู้นทุี�
4 รัะวาง สุำห่รัับ่ให่้ได้ทุรัาบ่ว่าสุถานทุีต์� รังนัน� อยูต์่ รังไห่น กิ็เลยถามผูู้ทุ้ ใี� ห่้ทุนี� นั� นะ ถ้าห่ากิ
ไม่สุรั้างต์ำห่นักิ แต์่วา่ สุรั้างเป็นสุถานทุีทุ� จี� ะศ่กิษาเกิีย� วกิับ่กิารัเกิษต์รัจะเอาไห่ม เขากิ็บ่อกิ
ยินดี กิ็เลยเรัิ�มทุำในทุี�นั�น ...”
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กิารัดำเนินงานของศูนย์ฯ เขาห่ินซื่้อนฯ ได้ดำเนินกิารัต์ามแนวพรัะรัาชดำรัิ เพือ�
เป็นแห่ล่งรัวบ่รัวมกิารัศ่กิษา ทุดลอง วิจัย และกิารัพัฒนาปรัับ่ปรัุงพื�นทุี�ดินทุรัายเพื�อ
เกิษต์รักิรัรัม ซื่่�งมีรัูปแบ่บ่กิารัให่้บ่รัิกิารัแบ่บ่เบ่็ดเสุรั็จ ณ จุดเดียว โดยให่้บ่รัิกิารัแกิ่
ปรัะชาชนและเกิษต์รักิรัทุีเ� ข้ามาศ่กิษาห่าคืวามรัู้ ณ ทุีแ� ห่่งเดียวในทุุกิสุาขาวิชาชีพ เสุมือน
“พิพธิ ภัณฑิ์ธรัรัมชาต์ิทุมี� ชี วี ต์ิ ” เป็นต์ัวอย่างแห่่งคืวามสุำเรั็จในด้านกิารัเกิษต์รักิรัรัมและ
กิารัพัฒนาอาชีพ เป็นต์้นแบ่บ่และแนวทุางให่้แกิ่เกิษต์รักิรัและผูู้้สุนใจนำไปปรัะยุกิต์์ใช้
ในกิารัปฏิิบ่ัต์ิในพื�นทุี�ต์่อไป โดยเฉพาะห่มู่บ่้านเป้าห่มายจำนวน 15 ห่มู่บ่้าน เนื�อทุี�
113,214 ไรั่
ศ้นย์ศึกษาการ์พััฒนาเขาหินซ้้อนอันเน่�องมาจิากพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
ตั�งอย้�ที�อำเภอพันมสาร์ค์าม จิังหวิัด้ฉะเชิงเทร์า
โทร์ศัพัท์ 0-3859-9105-6 โทร์สาร์ 0-3859-9107
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กิารัรั่วมมือกิันของภาคืปรัะชาสุังคืม
กิารัพ่�งรัะบ่บ่ทุุนนิยมอย่างสุุดโต์่งนั�นเรั่งให่้เกิิดกิารัแข่งขันชิงชัยเพื�อให่้ได้กิำไรั
สุูงสุุด ยิง� อยากิมีกิำไรัมากิกิ็ยงิ� ต์้องแข่งขันมากิข่น� แรังข่น� ห่นักิข่น� โดยรัางวัลแห่่งชัยชนะ
จะต์กิเป็นของกิลุม่ คืนเพียงห่ยิบ่มือในสุังคืม เมือ� เขาเห่ล่านัน� ได้รัางวัลแห่่งชัยชนะไปแล้ว
กิ็จะเรัิม� ผูู้กิขาดอำนาจคืวามได้เปรัียบ่เพือ� ให่้ชนะซื่�ำแล้วซื่�ำเล่า จนเกิิดภาวะ “รัวยกิรัะจุกิ
จนกิรัะจาย” ยิ�งนับ่วันช่องว่างของคืนรัวยกิับ่คืนจนกิ็ยิ�งห่่างชั�นข่�นไปทุุกิทุี ถ้าเรัาเข้าไป
เล่นในเกิมของเขาเห่ล่านี� เรัากิ็ต์้องต์กิเป็นทุาสุเขา ต์กิเป็นทุาสุของรัะบ่บ่ ทุำให่้เรัาไม่
สุามารัถพ่�งพาต์นเองได้ ยิ�งไปกิว่านั�นกิารัพ่�งรัะบ่บ่จนเคืยชินจะทุำให่้เรัา “เชื�อง” ทุำให่้
มนุษย์กิลายเป็นสุำเนาถ่ายเอกิสุารั คืือทุุกิคืนมีชวี ต์ิ เห่มือนกิันห่มด กิินเห่มือนกิัน ต์ืน� นอน
เวลาเดียวกิัน เลิกิงานพรั้อมกิัน ทุำงานคืล้าย ๆ กิัน เชื�อในมายาสุมมต์ิเดียวกิัน จ่งขาด
คืวามคืิดสุรั้างสุรัรัคื์ ขาดกิารัคืิดนอกิกิรัอบ่ สุูญเสุียคืวามเป็นต์ัวของต์ัวเอง และลืมไปว่า
เรัาสุามารัถพ่�งพากิันและกิันได้
ห่ลักิกิารัพ่�งพาต์นเองไม่ได้ห่มายคืวามว่าเรัาต์้องผู้ลิต์ของทุุกิอย่างด้วยต์นเอง
นั�นไม่ใช่ห่ลักิปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงเพรัาะมีคืวามสุุดโต์่งจนเกิินไป กิารัพ่�งพากิัน
และกิันนั�นคืือกิารัพ่�งพาต์นเองแบ่บ่ห่น่�ง เป็นกิารัแบ่่งปันศักิยภาพรั่วมกิัน ไม่ว่าจะเป็น
กิำลังทุรััพย์ เคืรัื�องมืออุปกิรัณ์ พื�นทุี�ใช้สุอย องคื์คืวามรัู้ คืวามคืิด ทุัศนคืต์ิ กิำลังใจ ฯลฯ
แต์่ในรัะบ่บ่ทุุนนิยมแบ่บ่สุุดโต์่งนั�นจะไม่ยอมให่้คืนพ่�งพากิัน ไม่ยอมให่้มีกิารัแบ่่งปันกิัน
ทุางด้านเศรัษฐกิิจ ทุุกิคืนจะต์้องอยู่ในรัะบ่บ่และพ่�งรัะบ่บ่เพียงเทุ่านั�น
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เมือ� เป็นเช่นนีผู้� ลเสุียจ่งเกิิดข่น� เมือ� รัะบ่บ่ทุุนนิยมเรัิม� เสุือ� มสุลาย ทุรััพยากิรัธรัรัมชาต์ิ
ทุีถ� ูกิทุำลายมาอย่างต์่อเนื�องเพื�อสุนองต์่อกิำไรัสุูงสุุดของรัะบ่บ่ทุุนนิยมกิ็เรัิ�มสุรั้างปัญห่า
ให่้กิับ่มนุษยชาต์ิทุั�งโลกิ เช่น ปัญห่าโลกิรั้อน น�ำเน่าเสุีย ดินเสุื�อมสุภาพ ไมโคืรัพลาสุต์ิกิ
ในทุ้องทุะเล ทุรััพยากิรัป่าไม้ลดน้อยถอยลง อากิาศเสุียจากิมลพิษทุางอากิาศ ปัญห่า
มลภาวะ PM2.5 ฯลฯ
ห่ากิต์้องกิารัชนะคืวามขาดแคืลนอันเกิิดจากิรัะบ่บ่ทุุนนิยมล่มสุลาย เรัาต์้อง
ออกิจากิเกิมกิารัแข่งขัน เพรัาะจุดเด่นของเศรัษฐกิิจพอเพียงไม่ใช่เรัื�องของกิารัแข่งขัน
อย่างไรัเพือ� ให่้ชนะ แต์่เป็นเรัือ� งของกิารัทุำอย่างไรัจ่งไม่ต์อ้ งแข่ง เพือ� ไม่ต์อ้ งมีทุงั� ผูู้แ้ พ้ห่รัือ
ผูู้ช้ นะ คืำต์อบ่กิ็คือื กิารัพออยูพ่ อกิินไปพรั้อม ๆ กิัน ซื่่ง� เกิิดจากิกิารัพ่ง� พาต์นเองและพ่ง� พา
กิันและกิันนั�นเอง
ดังนั�นจ่งต์้องปรัับ่ทุัศนคืต์ิเสุียให่ม่ว่ากิารัไม่แข่งขันทุางธุรักิิจไม่ใช่เรัื�องผู้ิดบ่าป
ั นา เพรัาะ
แต์่ปรัะกิารัใด และถือว่าเป็นคืวามล้าห่ลังห่รัือล้มเห่ลวเสุียด้วยซื่�ำ ถือว่ายังไม่พฒ
กิารัพัฒนาทุีแ� ทุ้จรัิงต์้องเกิิดจากิกิารัพัฒนาคืุณภาพชีวต์ิ รั่วมกิันของคืนไทุยทุัง� ชาต์ิ เปลีย� น
จากิกิารัแข่งขันเป็นคืวามรั่วมมือ แบ่่งห่น้าทุี�ช่วยเห่ลือกิัน ไว้วางใจกิัน
เศรัษฐกิิจพอเพียงในรัะดับ่ต์้นนั�นเกิิดจากิรัวมกิลุ่มเคืรัือข่ายกิิน ใช้ สุำรัอง
แบ่่งปัน ห่มายคืวามว่า เรัากิินสุิ�งใดกิ็ปลูกิสุิ�งนั�น ใช้สุิ�งใดกิ็ผู้ลิต์สุิ�งนั�นต์ามศักิยภาพทุี�
แต์่ละคืนมี จนพอกิินพอใช้ พอมีสุำรัองแล้ว เห่ลือจ่งแบ่่งปันห่รัือนำขาย โดยเรัิ�มต์้น
จากิชุมชนของต์นเอง แล้วจ่งผู้ลิต์เพิ�มเผู้ื�อคืวามต์้องกิารัของชุมชนใกิล้เคืียง กิ็จะลด
ต์้นทุุนด้านกิารัขนสุ่งไปในต์ัวด้วย
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เศรัษฐกิิจพอเพียงในรัะดับ่กิ้าวห่น้าเรัิ�มจากิกิารัรัวมต์ัวของคืนในชุมชนเพื�อ
เพิ�มศักิยภาพในกิารัผู้ลิต์และแปรัรัูปสุินคื้าห่รัือบ่รัิกิารัในลักิษณะเคืรัือข่ายสุห่กิรัณ์ห่รัือ
วิสุาห่กิิจชุมชน ห่รัือทุำในลักิษณะธุรักิิจเพื�อสุังคืม (Social Enterprise : SE) ห่รัือธุรักิิจ
อื�น ๆ ต์ามคืวามเห่มาะสุม โดยมีพื�นฐานคืวามพออยู่พอกิินเป็นพื�นฐานกิ็จะสุามารัถเกิิด
กิารัรัวมกิลุ่มในกิารัพัฒนาชุมชนให่้เข้มแข็งและยั�งยืนได้ สุามารัถพัฒนาไปถ่งรัะดับ่
ปรัะเทุศได้ต์ามลำดับ่
สุิ�งนี�คืือชัยชนะอันเกิิดจากิกิารัพัฒนาทุี�สุรั้างภูมิคืุ้มกิันให่้กิับ่สุังคืมไทุย แม้ใน
ปัจจุบ่ันจะเกิิดวิกิฤต์ิกิารัณ์โคืวิด แต์่ด้วยวิถีแห่่งคืวามพอเพียงและต์้นทุุนทุางทุรััพยากิรั
ด้านอาห่ารัของไทุยยังมีคืวามเข้มแข็งอยู่จ่งทุำให่้ปรัะเทุศไทุยได้รัับ่ผู้ลกิรัะทุบ่จากิ
วิกิฤต์ิกิารัณ์คืรัั�งนี�น้อยกิว่าปรัะเทุศอื�น ๆ โดยเฉพาะปรัะเทุศทุี�ขาดคืวามมั�นคืงทุางด้าน
อาห่ารัและทุรััพยากิรัธรัรัมชาต์ิ
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จ่งกิล่าวได้ว่า พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่ารัาชบ่รัมนาถบ่พิต์รั ทุรังเป็นผูู้้นำแห่่งชัยชนะอันเกิิดจากิกิารัพัฒนา ปรััชญาของ
เศรัษฐกิิจพอเพียงช่วยให่้เรัาเกิิดกิารัพ่�งพาต์นเองได้ในยุคืวิกิฤต์โคืวิด-19 ปรัะกิอบ่กิับ่
ต์้นทุุนทุางวัฒนธรัรัมด้านกิารัมีนำ� ใจของคืนไทุยทุำให่้เกิิดกิารัให่้ กิารัแบ่่งปันซื่่ง� กิันและกิัน
ด้วยใจทุี�พอเพียง ดังต์ัวอย่างต์่อไปนี�
1. ศ้นย์เร์ียนร์้้โค์ร์งการ์ตามพัร์ะร์าชปร์ะสงค์์หุบกะพัง
นับ่ต์ัง� แต์่ พ.ศ. 2507 พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมพิ ลอดุลยเดช
มห่ารัาช บ่รัมนาถบ่พิต์รัแปรัพรัะรัาชฐาน ณ พรัะรัาชวังไกิลกิังวล อำเภอห่ัวห่ิน จังห่วัด
ปรัะจวบ่คืีรัขี นั ธ์ และทุรัาบ่ฝ่่าละอองธุลพี รัะบ่าทุว่ามีเกิษต์รักิรัชาวสุวนผู้ักิชะอำจำนวน 83
คืรัอบ่คืรััวมีฐานะยากิจน ไม่มีทุี�ทุำกิินเป็นของต์นเอง จ่งโปรัดรัับ่เกิษต์รักิรักิลุ่มนี�ไว้ใน
พรัะบ่รัมรัาชูปถัมภ์ และโปรัดเกิล้าฯ ให่้ ม.ล.เดช สุนิทุวงศ์ ซื่่ง� ขณะนัน� ดำรังต์ำแห่น่งเป็น
ปรัะธานคืณะกิรัรัมกิารัพัฒนาเศรัษฐกิิจและสุังคืมแห่่งชาต์ิ จัดห่าทุีด� นิ ในพืน� ทุีเ� ขต์จังห่วัด
เพชรับุ่รัแี ละปรัะจวบ่คืีรัขี นั ธ์เพือ� นำมาจัดสุรัรัให่้แกิ่เกิษต์รักิรัทุีไ� ด้รับ่ั คืวามเดือดรั้อน ซื่่ง� เป็น
ทุี�มาของโคืรังกิารัจัดพัฒนาทุี�ดินต์ามพรัะรัาชปรัะสุงคื์หุ่บ่กิะพง เป็นโคืรังกิารัแรักิของ
ปรัะเทุศไทุย
ทุีด� นิ บ่รัิเวณหุ่บ่กิะพง ต์ำบ่ลเขาให่ญ่ อำเภอชะอำ จังห่วัดเพชรับุ่รัี เนือ� ทุีป� รัะมาณ
12,000 ไรั่ ได้ถูกินำมาจัดสุรัรัให่้แกิ่เกิษต์รักิรัทุี�ไม่มีทุี�ดินทุำกิินเข้าทุำปรัะโยชน์เพื�อ
ปรัะกิอบ่อาชีพเกิษต์รักิรัรัม และรัวมกิลุ่มกิันในรัูปของสุห่กิรัณ์ โดยรััฐบ่าลอิสุรัาเอล
ได้ให่้คืวามช่วยเห่ลือ สุ่งผูู้้เชี�ยวชาญกิารัพัฒนาชนบ่ทุสุาขาต์่าง ๆ มาให่้คืำแนะนำด้าน
กิารัทุำเกิษต์รัภายใต์้ชอื� “โคืรังกิารัไทุย-อิสุรัาเอล เพือ� พัฒนาชนบ่ทุหุ่บ่กิะพง” รัวมรัะยะ
เวลา 5 ปี กิ่อนจะอพยพคืรัอบ่คืรััวเกิษต์รักิรัจำนวน 83 คืรัอบ่คืรััว และเกิษต์รักิรัทุี�อาศัย
ในพื�นทุี�เดิม 48 คืรัอบ่คืรััวเข้ามาทุำปรัะโยชน์ในทุี�ดินดังกิล่าว
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ต์่อมากิรัมสุ่งเสุรัิมสุห่กิรัณ์ได้จดั ต์ัง� ศูนย์สุาธิต์สุห่กิรัณ์โคืรังกิารัหุ่บ่กิะพงเพือ� ดูแล
งานต์่าง ๆ สุืบ่ต์่อจากิโคืรังกิารัไทุย-อิสุรัาเอล มีภารักิิจห่ลักิ 7 ด้าน ได้แกิ่ งานจัดสุรัรัทุีด� นิ
และกิารัทุำปรัะโยชน์ในทุี�ดิน งานด้านรัะบ่บ่ชลปรัะทุานและจัดรัะบ่บ่กิารัใช้น�ำจากิ
อ่างเกิ็บ่น�ำ งานด้านกิารัสุาธิต์และทุดลองกิารัเกิษต์รั งานกิารัสุ่งเสุรัิมสุห่กิรัณ์ในโคืรังกิารั
ต์ามพรัะรัาชปรัะสุงคื์ห่บุ่ กิะพง ดูแลช่วยเห่ลือกิารัดำเนินธุรักิิจของสุห่กิรัณ์ ซื่่ง� ในห่มูบ่่ า้ น
หุ่บ่กิะพงได้มีกิารัจัดต์ั�งสุห่กิรัณ์กิารัเกิษต์รัหุ่บ่กิะพง จำกิัด ข่�นเมื�อวันทุี� 12 สุิงห่าคืม
พ.ศ. 2519 และได้รัับ่พรัะรัาชทุานใบ่ทุะเบ่ียนสุห่กิรัณ์จากิพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่ารัาช บ่รัมนาถบ่พิต์รัในวันทุี� 19 พฤษภาคืม
พ.ศ. 2519 มีสุมาชิกิแรักิเรัิ�มต์้นจำนวน 83 คืรัอบ่คืรััว ปัจจุบ่ันมีสุมาชิกิ 465 คืรัอบ่คืรััว
นอกิจากินี�ยังมีงานด้านกิารัเผู้ยแพรั่ปรัะชาสุัมพันธ์ งานบ่รัิกิารัสุวัสุดิกิารัชุมชนและอื�นๆ
ปรัับ่ปรัุงโคืรังสุรั้างพืน� ฐานภายในห่มูบ่่ า้ น และงานด้านกิารับ่รัิห่ารับุ่คืคืลและกิารัปรัะสุานงาน
ห่น่วยงานทุีเ� กิีย� วข้อง ปัจจุบ่นั ศูนย์สุาธิต์สุห่กิรัณ์โคืรังกิารัหุ่บ่กิะพงได้เปิดเป็นศูนย์เรัียนรัู้
ด้านกิารัเกิษต์รัและสุห่กิรัณ์ มีอาคืารัแสุดงนิทุรัรัศกิารัภาพพรัะรัาชกิรัณียกิิจด้านกิารั
พัฒนาดิน ชลปรัะทุาน ฝ่นห่ลวง พัฒนาพันธุ์พืช และกิารัสุ่งเสุรัิมงานสุห่กิรัณ์ พรั้อมทุั�ง
มีแปลงสุาธิต์กิารัปลูกิพืช เช่น ข้าว เมลอน ทุับ่ทุิม และห่น่อไม้ฝ่รัั�ง และศูนย์เรัียนรัู้จากิ
เกิษต์รักิรัต์้นแบ่บ่ทุี�อยู่ภายในห่มู่บ่้านสุห่กิรัณ์หุ่บ่กิะพง
ศ้นย์สาธ์ิตสหกร์ณ์โค์ร์งการ์หุบกะพัง สำนักงานสหกร์ณ์จิังหวิัด้เพัชร์บุร์ี
ตั�งอย้�ที�หม้�ที� 8 ตำบลเขาใหญ่� อำเภอชะอำ จิังหวิัด้เพัชร์บุร์ี
โทร์ศัพัท์ 0-3247-1543
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2. โค์ร์งการ์ธ์นาค์าร์ข้าวิพัร์ะร์าชทาน
ปรัะเทุศไทุยเป็นปรัะเทุศเกิษต์รักิรัรัมมาแต์่อดีต์ ชาวนาไทุยปลูกิข้าวเลี�ยงคืน
ในปรัะเทุศ แต์่กิลับ่มีชวี ต์ิ ทุีย� ากิลำบ่ากิ พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมพิ ลอดุลยเดชมห่ารัาช บ่รัมนาถบ่พิต์รั ทุรังเห่็นคืวามสุำคืัญของชาวนาและกิารัปลูกิข้าวจ่งมี
พรัะรัาชดำรัิมาอย่างต์่อเนื�องว่าคืนไทุยต์้องปลูกิข้าว เพื�อมีกิินในคืรัอบ่คืรััวและเห่ลือ
จำห่น่ายเป็นรัายได้ ต์้องไม่เป็นห่นี�ห่รัือพ่�งพาผูู้้อื�น ทุำให่้ขาดอิสุรัภาพ ไม่สุามารัถพัฒนา
สุู่กิารัมีชีวิต์แบ่บ่ปรัะชาธิปไต์ย
จากิกิารัทุี�พรัะองคื์ทุ่านเสุด็จพรัะรัาชดำเนินไปทุรังเยี�ยมและแกิ้ไขปัญห่าให่้แกิ่
ชาวนาชาวไรั่มาโดยต์ลอด ทุรังเล็งเห่็นปัญห่าทุีช� าวนาต์้องซื่ือ� ข้าวรัาคืาแพงทุัง� ทุีเ� ป็นผูู้ป้ ลูกิ
และเมื�อปลูกิได้มากิ็ถูกิพ่อคื้าคืนกิลางทุี�มารัับ่ซื่ื�อกิดรัาคืา บ่างคืรัั�งต์้องกิู้ยืมข้าวห่รัือเงิน
จากิพ่อคื้าคืนกิลาง เสุียดอกิเบ่ี�ยในอัต์รัาทุี�สุูงมากิ
คืรัั�งห่น่�งเมื�อ พ.ศ. 2513 พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมิพล
อดุลยเดชมห่ารัาช บ่รัมนาถบ่พิต์รั เสุด็จพรัะรัาชดำเนินไปทุรังเยี�ยมรัาษฎีรับ่้านป่าแป๋
อำเภอแม่สุะเรัียง จังห่วัดแม่ฮ่่องสุอน ซื่่�งเป็นพื�นทุี�ห่่างไกิลกิารัคืมนาคืม เมื�อรัาษฎีรัปลูกิ
ข้าวได้ผู้ล มีผูู้้ไปรัับ่ซื่ื�อและกิดรัาคืา เนื�องจากิเดินทุางออกิมาขายเองได้ลำบ่ากิจ่งต์้อง
จำยอม พ่อคื้าคืนกิลางมีวธิ กิี ารัรัับ่ซื่ือ� และจำนำข้าวจนชาวนาไม่มขี า้ วเห่ลือเลีย� งคืรัอบ่คืรััว
เมื�อทุรังทุรัาบ่ปัญห่าของชาวนาในพื�นทุี� ซื่่�งปรัะกิอบ่อาชีพทุำนาแต์่ไม่มีข้าวกิิน จ่ง
พรัะรัาชทุานพรัะรัาชทุรััพย์ 20,000 บ่าทุ จัดต์ั�งธนาคืารัข้าว มีพรัะรัาชดำรัิกิำห่นด
แนวทุางของธนาคืารัว่า ผูู้ย้ มื ข้าวต์้องสุ่งคืืนเมือ� เกิ็บ่เกิีย� วได้ในฤดูต์อ่ ไป และให่้รัวมต์ัวดูแล
ช่วยเห่ลือกิันและกิัน
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ห่รัืออีกิห่น่ง� ต์ัวอย่างโคืรังกิารัธนาคืารัข้าวทุีเ� กิิดข่น� คืือ เมือ� พ.ศ. 2519 ทุีห่� มูบ่่ า้ น
กิะเห่รัี�ยง อำเภอจอมทุอง จังห่วัดเชียงให่ม่ พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัว รััชกิาลทุี� 9
พรัะรัาชทุานข้าวเปลือกิแกิ่ผูู้้ให่ญ่บ่้านเป็นทุุนเรัิ�มดำเนินกิิจกิารั พรั้อมแนวพรัะรัาชดำรัิ
ให่้ห่น่วยรัาชกิารัทุี�รัับ่ผู้ิดชอบ่ชี�แจงรัาษฎีรัอย่างง่าย ๆ แต์่ต์้องให่้แน่ใจว่าชาวไทุยภูเขา
ทุุกิคืนเข้าใจดี กิารัดำเนินงานธนาคืารัมีคืณะกิรัรัมกิารัคืวบ่คืุม คืัดเลือกิรัาษฎีรัในห่มูบ่่ า้ น
และพิจารัณาจำนวนข้าวทุีจ� ะให่้ยมื และรัับ่คืืน จัดทุำบ่ัญชี ต์ิดต์ามกิารัให่้ยมื และรัับ่คืืนข้าว
เมือ� ชาวนาปลูกิข้าวได้ พรั้อมดอกิเบ่ีย� จำนวนเล็กิน้อยต์ามแต์่ต์กิลงกิัน ดอกิเบ่ีย� เกิ็บ่รัวมไว้
ในธนาคืารัถือเป็นสุมบ่ัต์สุิ ว่ นรัวม กิรัรัมกิารัคืวบ่คืุมมีสุทุิ ธิข� อยืมข้าวเทุ่ากิับ่รัาษฎีรั ทุุกิคืน
ต์้องซื่ือ� สุัต์ย์ต์อ่ ห่ลักิกิารัว่าข้าวจากิธนาคืารัเป็นของสุ่วนรัวม เมือ� ถ่งกิำห่นดเวลาทุีสุ� ญ
ั ญา
ต์้องนำมาคืืนพรั้อมดอกิเบ่ีย� นอกิจากิมีเห่ต์ุสุดุ วิสุยั ต์้องชีแ� จงอย่างชัดเจน รัาษฎีรัต์้องรั่วมมือ
กิันสุรั้างยุ้งทุี�แข็งแรัง ทุรังเน้นว่าห่ากิปฏิิบ่ัต์ิต์ามห่ลักิกิารั จำนวนข้าวทุี�ห่มุนเวียนใน
ธนาคืารัจะไม่มวี นั ห่มด มีขา้ วบ่รัิโภคืต์ลอดไปจนถ่งลูกิห่ลาน เป็นแห่ล่งรัักิษาผู้ลปรัะโยชน์
ของสุ่วนรัวม และเป็นแห่ล่งอาห่ารัสุำรัองของห่มู่บ่้าน
กิารัดำเนินกิิจกิารัธนาคืารัข้าวเป็นกิารัสุงเคืรัาะห่์ เป็นกิิจกิรัรัมทุีช� มุ ชนช่วยชุมชน
โดยทุางรัาชกิารัเสุนอแนะแนวทุางปฏิิ บ่ั ต์ิ ใ ห่้ เ กิิ ด ปรัะโยชน์ สุู ง สุุ ด ซื่่� ง โคืรังกิารั
ธนาคืารัข้าวจากิพรัะรัาชดำรัิของพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยูห่่ วั รััชกิาลทุี� 9 สุามารัถแกิ้ไข
ปัญห่าให่้แกิ่ปรัะชาชนได้เป็นอย่างดี ช่วยแกิ้ปัญห่ากิารัขาดแคืลนข้าวบ่รัิโภคืของชาวนา
ทุำให่้รัาษฎีรัมีคืวามเป็นอยู่ทุี�ดีข่�น นอกิจากินี�ยังจะช่วยแกิ้ปัญห่าห่นี�สุินทุี�เกิษต์รักิรั
ผูู้้ขาดแคืลนไปกิู้ยืมเงินห่รัือข้าวมาบ่รัิโภคืโดยเสุียดอกิเบ่ี�ยในอัต์รัาสุูงอีกิด้วย
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3. โค์ร์งการ์ธ์นาค์าร์โค์–กร์ะบ่อเพั่�อเกษตร์ ตามพัร์ะร์าชด้ำร์ิ
“...ธนาคืารัโคืและกิรัะบ่ือ กิ็คืือกิารัรัวบ่รัวมโคืและกิรัะบ่ือ โดยมีบ่ัญชีคืวบ่คืุม
ดูแลรัักิษา แจกิจ่าย ให่้ยืม เพื�อใช้ปรัะโยชน์ในกิารัเกิษต์รัและเพิ�มปรัิมาณโคืและกิรัะบ่ือ
ต์ามห่ลักิกิารัของธนาคืารั ธนาคืารัโคืและกิรัะบ่ือเป็นเรัื�องให่ม่ของโลกิทุี�มีคืวามจำเป็น
เกิิดข่�น เพรัาะปัจจุบ่ันมีคืวามคืิดแต์่จะใช้เคืรัื�องกิลไกิเป็นเคืรัื�องทุุ่นแรังในกิิจกิารัเกิษต์รั
แต์่เมือ� รัาคืาน�ำมันเชือ� เพลิงแพงข่น� คืวามกิ้าวห่น้าในกิารัใช้เคืรัือ� งกิลไกิเสุียไป จำเป็นต์้อง
ห่ันมาพ่�งแรังงานจากิสุัต์ว์ทุี�เคืยใช้อยู่กิ่อน เมื�อห่ันกิลับ่มากิ็ปรัากิฏิว่ามีปัญห่ามากิ เพรัาะ
ชาวนาไม่มีเงินซื่ื�อโคื กิรัะบ่ือมาเลี�ยงเพื�อใช้แรังงาน...”
พรัะบ่รัมรัาโชวาทุพรัะรัาชทุานแกิ่สุมาชิกิกิลุ่มเกิษต์รักิรัทุั�วปรัะเทุศ
ณ บ่รัิเวณโคืรังกิารัสุ่วนพรัะองคื์ สุวนจิต์รัลดา
วันทุี� 14 พฤษภาคืม พ.ศ. 2523
ด้วยในกิารัเสุด็จพรัะรัาชดำเนินออกิต์รัวจเยี�ยมรัาษฎีรัเมื�อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2522 ของพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่ารัาช
บ่รัมนาถบ่พิต์รั ได้ทุรังทุรัาบ่ว่ามีรัาษฎีรัผูู้ย้ ากิจนในพืน� ทุีโ� คืรังกิารัพัฒนาพืน� ทุีรั� าบ่เชิงเขา
จังห่วัดปรัาจีนบุ่รัี ต์ามพรัะรัาชดำรัิจำนวนมากิต์้องเช่าโคื-กิรัะบ่ือไว้ใช้แรังงานในรัาคืา
แพงมากิ และบ่างคืรััง� เมือ� จำห่น่ายผู้ลผู้ลิต์ทุางกิารัเกิษต์รัแล้วกิ็แทุบ่ไม่เห่ลืออะไรั เพรัาะ
เงินทุี�ได้ต์้องจ่ายเป็นคื่าเช่าโคื-กิรัะบ่ือเกิือบ่ห่มด จ่งทุรังมีพรัะรัาชดำรัิให่้กิรัมปศุสุัต์ว์
จัดต์ัง� ธนาคืารัโคื-กิรัะบ่ือข่น� ใน พ.ศ. 2522 เพือ� ช่วยเห่ลือเกิษต์รักิรัผูู้ย้ ากิจนได้มโี อกิาสุมีโคื
-กิรัะบ่ือไว้ใช้แรังงานเป็นของต์นเอง โดยกิารัเช่าห่รัือเช่าซื่ื�อห่รัือวิธีกิารัอื�นใดในรัาคืา
ทุี�ถูกิจากิสุ่วนรัาชกิารั องคื์กิรั ห่รัือเอกิชน ฯลฯ
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ดังนั�นกิรัมปศุสุัต์ว์จ่งได้นำกิรัะบ่ือของกิรัมปศุสุัต์ว์จำนวน 280 ต์ัวไปให่้คืวาม
ช่วยเห่ลือเกิษต์รักิรัผูู้้ยากิจนในพื�นทุี�โคืรังกิารัพัฒนาพื�นทุี�รัาบ่เชิงเขาจังห่วัดปรัาจีนบุ่รัี
ต์ามพรัะรัาชดำรัิ ในทุ้องทุี�อำเภอสุรัะแกิ้ว และอำเภอวัฒนานคืรั จังห่วัดปรัาจีนบุ่รัี (ใน
ขณะนัน� ) เป็นคืรััง� แรักิเมือ� พ.ศ. 2522 โดยกิารัให่้เช่าซื่ือ� และผู้่อนสุ่งใช้ให่้กิรัมภายใน 3 ปี
และกิรัมปศุสุัต์ว์ได้รัับ่กิารัอนุมัต์ิจากิกิรัะทุรัวงกิารัคืลังให่้ดำเนินกิารัดังกิล่าวได้ ต์่อมา
พรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะเจ้าอยู่ห่ัว รััชกิาลทุี� 9 ได้ทุรังมีพรัะมห่ากิรัุณาธิคืุณโปรัดเกิล้าฯ ให่้
กิรัมปศุสุัต์ว์เป็นผูู้้รัับ่ผู้ิดชอบ่ดำเนินกิารัโคืรังกิารัธนาคืารัโคื-กิรัะบ่ือเพื�อเกิษต์รักิรั ต์าม
พรัะรัาชดำรัิทุั�งห่มด โดยได้พรัะรัาชทุานทุั�งพรัะรัาชทุรััพย์สุ่วนพรัะองคื์ต์ลอดจนโคืกิรัะบ่ือทุีม� ผู้ี นู้ อ้ มเกิล้าฯ ถวายโดยเสุด็จพรัะรัาชกิุศลให่้แกิ่กิรัมปศุสุต์ั ว์เพือ� นำไปดำเนินกิารั
ธนาคืารัโคื-กิรัะบ่ือฯ ให่้เป็นไปต์ามพรัะรัาชปรัะสุงคื์ของพรัะองคื์ทุจี� ะพรัะรัาชทุานคืวาม
ช่วยเห่ลือแกิ่เกิษต์รักิรัผูู้้ยากิจนทุี�ไม่สุามารัถช่วยต์นเองได้ในด้านกิารัซื่ื�อห่าโคื-กิรัะบ่ือ
ได้มีโอกิาสุใช้โคื-กิรัะบ่ือทุี�พรัะรัาชทุานนี�ไปใช้เพื�อให่้มีรัายได้มากิข่�น และมีคืวามรั่มเย็น
ผู้าสุุขในกิารัดำรังชีพต์ลอดไป
ปัจจุบ่ันธนาคืารัโคื-กิรัะบ่ือเป็นทุี�รัู้จักิกิันกิว้างขวางข่�นว่าเป็นโคืรังกิารัอันเนื�อง
มาจากิพรัะรัาชดำรัิทุชี� ว่ ยเห่ลือเกิษต์รักิรัยากิจนทุีไ� ม่มโี คื-กิรัะบ่ือเป็นของต์นเอง โดยกิารั
แบ่่งเบ่าภารัะคื่าเช่า ห่รัือดำเนินกิารัเพื�อให่้เกิษต์รักิรัมีโอกิาสุได้เป็นเจ้าของโคื-กิรัะบ่ือ
เพื�อใช้แรังงานต์่อไป
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4. ม้ลนิธ์ิร์ักษ์ด้ิน ร์ักษ์น�ำ (EarthSafe Foundation)
มาต์รัฐานอิ น ทุรัี ย์ วิ ถี ไ ทุย ห่รัื อ EarthSafe Standard คืื อ แนวทุางและ
กิรัะบ่วนกิารัปฏิิบ่ัต์ิทุี�เป็นมาต์รัฐานสุำห่รัับ่ผู้ลผู้ลิต์ทุางกิารัเกิษต์รั กิารัแปรัรัูปเป็น
ผู้ลิต์ภัณฑิ์ จนถ่งกิารัรัักิษาคืุณภาพทุี�ดีทุี�สุุดจากิเกิษต์รักิรัสุู่ผูู้้บ่รัิโภคื กิลไกิดังกิล่าวถูกิ
ออกิแบ่บ่และพัฒนาข่�นโดยคืณะทุำงานและภาคืีเคืรัือข่ายภายใต์้มูลนิธิรัักิษ์ดิน รัักิษ์น�ำ
(EarthSafe Foundation) มีภารักิิจห่ลักิคืือมุ่งเน้นในกิารัเป็นต์ัวชี�วัดทุี�คืรัอบ่คืลุม
กิรัะบ่วนกิารัผู้ลิต์พืช ผู้ักิ และผู้ลไม้ทุไี� ม่มกิี ารัใช้สุารัเคืมี กิารัเกิ็บ่เกิีย� วผู้ลผู้ลิต์ทุีไ� ม่เอาเปรัียบ่
ธรัรัมชาต์ิ และกิารัแปรัรัูปเป็นผู้ลิต์ภัณฑิ์ทุมี� คืี ณ
ุ ภาพและคืวามปลอดภัยทุีผู้� บู่้ รัิโภคืสุามารัถ
ต์รัวจสุอบ่ได้ ทุั�งนี�ยังต์้องคืำน่งถ่งสุิ�งแวดล้อม กิารัสุรั้างผู้ลกิรัะทุบ่เชิงบ่วกิต์่อชุมชน และ
กิารัมีวิถีชีวิต์ต์ามห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียง กิล่าวคืือ ต์้องไม่ปลูกิเพื�อขายผู้ลผู้ลิต์ทุั�งห่มด
เพียงอย่างเดียว เกิษต์รักิรัต์้องปลูกิพืชไว้บ่รัิโภคืในคืรัอบ่คืรััว เมื�อเห่ลือจ่งแบ่่งปัน เมื�อ
เห่ลือจากิกิารัแบ่่งปันจ่งรัวมกิันขาย สุรั้างภูมิคืุ้มกิันในคืุณภาพชีวิต์ และลดกิารัพ่�งพา
พ่อคื้าคืนกิลางในต์ลาดทุี�ขาดคืวามโปรั่งใสุและไรั้คืุณธรัรัม
มาต์รัฐานอินทุรัีย์วิถีไทุยจ่งเป็นมากิกิว่ากิารัรัับ่รัองคืุณภาพผู้ลผู้ลิต์ เพรัาะ
มาต์รัฐานอินทุรัียว์ ถิ ไี ทุยใสุ่ใจในทุุกิขัน� ต์อนต์ัง� แต์่รัากิเห่ง้าคืวามเป็นไทุย วิถชี วี ต์ิ กิารัเกิษต์รั
อย่างไทุย พรั้อมกิรัะบ่วนกิารัปฏิิบ่ัต์ิ นวัต์กิรัรัม และแนวทุางทุี�สุอดคืล้องกิับ่กิารัสุรั้าง
คืวามมั�นคืงทุางอาห่ารัทุั�งในวันนี�และในอนาคืต์
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ปรัาชญ์ชาวบ่้าน บ่ันฑ์ิตชาวเมือง

สุังคืมไทุยในปัจจุบ่ันมีปรัาชญ์ชาวบ่้านและบ่ัณฑิิต์นักิคืิดชาวเมืองมากิมาย
ทุี�ช่วยกิันเสุนอห่ลักิคืิดและวิธีกิารัทุำงาน เพื�อแกิ้ไขปัญห่าให่้กิับ่ชุมชนและสุังคืม ผู้่าน
กิรัะบ่วนกิารักิารัปฏิิบ่ัต์ิต์ลอดจรัิง กิารัลองผู้ิดลองถูกิ เรัียนรัู้ทุ่ามกิลางกิารัเผู้ชิญปัญห่า
ถอดสุรัุปบ่ทุเรัียน จนกิรัะทุั�งต์กิผู้ล่กิกิลายเป็นภูมิปัญญาทุี�สุามารัถนำไปปฏิิบ่ัต์ิใช้ได้
โดยแกิ่นของห่ลักิคืิดและวิธกิี ารัทุีป� รัาชญ์ชาวบ่้านและบ่ัณฑิิต์ชาวเมืองนำเสุนอ
ไม่ว่าจะเป็นรัะดับ่บุ่คืคืลห่รัือรัะดับ่ชุมชน เบ่ื�องต์้นคืือกิารัเรัิ�มจากิห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียง
คืือกิารัรัู้จักิต์ัวเองให่้ได้ ห่รัือต์้องรัู้ว่าปัญห่าทุี�เรัาเผู้ชิญอยู่เกิิดจากิอะไรั เน้นกิารัสุรั้าง
กิรัะบ่วนกิารัเรัียนรัูแ้ ละพัฒนาคืนให่้เกิิดปัญญา จากินัน� จ่งสุรั้างกิารัมีสุว่ นรั่วม โดยชักิชวน
คืนเข้ารั่วมจากิกิลุ่มเล็กิ ๆ กิ่อน ทุำให่้เกิิดผู้ลงานเห่็นชัดเจน มีต์ัวอย่างรัูปธรัรัมพิสุูจน์ได้
จนเกิิดกิารัยอมรัับ่ว่าสุามารัถทุำได้จรัิงจ่งขยายผู้ลไปสุู่วงกิว้าง
เรัาจ่งคืวรัถอดบ่ทุเรัียนวิถชี วี ต์ิ ของปรัาชญ์เห่ล่านีทุ� พี� อ้ งต์้องกิันกิับ่ห่ลักิปรััชญา
เศรัษฐกิิจพอเพียงมาศ่กิษาเรัียนรัูเ้ พือ� นำไปเป็นแบ่บ่อย่างในกิารัดำรังชีวต์ิ ในกิารัทุำงาน
ทุั�งในรัะดับ่บุ่คืคืลและชุมชน ดังต์ัวอย่างเช่น
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1. นางอรุณี นิยมก่ล
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพั นธุ์ของแผ่นดินและการอาชีพ
165 หมู่ที่ 9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
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เกิษต์รักิรัชาวปรัาจีนบุ่รัีทุี�ดำเนินชีวิต์แบ่บ่พอเพียงและพ่�งพาต์นเองมาต์ั�งแต์่
เยาว์วัย โดยมีพ่อและแม่เป็นต์้นแบ่บ่ ด้วยกิารัปลูกิพืชผู้ักิผู้สุมผู้สุาน ทุั�งพืช ผู้ักิ ผู้ลไม้
ไว้เป็นรัายได้เลี�ยงคืรัอบ่คืรััว และด้วยรัากิฐานคืวามพอเพียงและกิารัพ่�งพาต์นเองมา
ต์ลอดของคืรัอบ่คืรััว เธอจ่งให่้คืวามสุำคืัญกิับ่กิารัพ่�งพาต์นเองและเอื�อเฟืื�อแบ่่งปัน เป็น
ปัจจัยฐานห่ลักิสุำคืัญในกิารัดำเนินชีวิต์ต์ลอดมา
สุ่วนแรังบ่ันดาลใจในกิารักิ่อต์ั�งศูนย์กิารัเรัียนรัู้ธนาคืารัเมล็ดพันธุ์ของแผู้่นดิน
และกิารัอาชีพนั�นเรัิ�มจากิคืำว่า...พอเพียง
ด้วยปณิธานแห่่งกิารัแบ่่งปัน เธอจ่งสุรั้างเคืรัือข่ายแบ่่งปันเมล็ดพันธุ์จากิ
แปลงผู้ักิของต์นเองทุี�เห่ลือใช้เกิินจำเป็นไปทุั�วภูมิภาคื ซื่่�งนอกิจากิจะทุำให่้เกิิดคืวาม
ห่ลากิห่ลายของเมล็ดพันธุ์แล้ว เคืรัือข่ายยังสุามารัถปลูกิพืชห่มุนเวียนได้ต์ลอดทุั�งปี
ห่รัือกิล่าวได้ว่าเกิิดเป็นเคืรัือข่ายกิารัให่้ กิารัพัฒนาคืุณภาพทุางด้านอาห่ารั
และคืุณภาพชีวิต์ และเชื�อมโยงคืวามสุัมพันธ์ มิต์รัภาพ แบ่่งปันอย่างบู่รัณากิารัผู้่าน
ทุางกิารัปฏิิบ่ัต์ิจรัิงและกิารัอบ่รัมแบ่่งปันคืวามรัู้
ปัจจุบ่ันกิลุ่มธนาคืารัเมล็ดพันธุ์กิ่อต์ั�งมาได้เกิือบ่ 5 ปี มีสุมาชิกิรัาว 7 ห่มื�นคืน
สุามารัถทุำห่น้าทุีกิ� อบ่กิูแ้ ละอนุรักิั ษ์เมล็ดพันธุด์ ว้ ยกิารัแบ่่งปันและสุ่งต์่อรัะห่ว่างสุมาชิกิ
ภายในกิลุ่ม เพียงจ่าห่น้าซื่อง ชื�อ-ทุี�อยู่ รัะบุ่เมล็ดพันธุ์ทุี�ขอรัับ่เป็นใบ่เบ่ิกิสุ่งถ่งธนาคืารั
เมล็ดพันธุ์ ธนาคืารัฯ กิ็จะจัดสุ่งเมล็ดพันธุ์ให่้ และเมื�อสุมาชิกิบ่่มเพาะเมล็ดจนเป็น
ต์้ น กิล้ า เต์ิ บ่ ให่ญ่ ใ ห่้ ด อกิออกิผู้ล กิ็ ต์้ อ งแบ่่ ง สุั น ปั น สุ่ ว นคืื น ดอกิเบ่ี� ย เป็ น เมล็ ด พั น ธุ์
ให่้ธนาคืารัฯ
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2. นายคำาห่าญ ศรีช่
ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
159/1 หมูท
่ ี่ 12 บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
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ปรัาชญ์คืำห่าญรัู้จักิและเรัียนรัู้กิารัทุำนา ทุำกิารัเกิษต์รัมาต์ั�งแต์่เด็กิ เพรัาะ
พื�นฐานคืรัอบ่คืรััวนั�นมาจากิคืรัอบ่คืรััวชาวนา โดยในอดีต์นั�นคืรัอบ่คืรััวได้ปลูกิข้าว อ้อย
และมันสุำปะห่ลัง และต์้องเรัิ�มทุำให่ม่ทุุกิ ๆ ปีเพรัาะเป็นพืชเชิงเดี�ยว ต์้องซื่ื�อปุ๋ยและ
ยาฆ่่าห่ญ้า ทุำให่้ลงทุุนสุูง แต์่ผู้ลขายออกิมาไม่คืุ้มคื่า ทุำให่้ขาดทุุนมาต์ลอดทุุกิปี และ
ดินกิ็เสุื�อมเพรัาะถูกิทุำลายด้วยสุารัเคืมี
เมื�อมองเห่็นปัญห่า ต์่อมาจ่งได้ห่ันมาทุำกิารัเกิษต์รัแบ่บ่ผู้สุมผู้สุาน มีทุั�งกิารั
ปลูกิพืชและเลี�ยงสุัต์ว์ เลี�ยงปลาในบ่่อดินในแปลงนา ซื่่�งกิารัทุำเกิษต์รัแบ่บ่ผู้สุมผู้สุาน
กิลับ่ทุำให่้คืรัอบ่คืรััวพออยู่พอกิิน มีรัายได้ และยังสุามารัถแบ่่งปันให่้ญาต์ิพี�น้องได้
บ่รัิโภคืด้วยอย่างไม่ขัดสุน
ซื่่�งวิถีชีวิต์แบ่บ่นี�ได้ทุำให่้พื�นทุี�ของปรัาชญ์คืำห่าญกิลายเป็นแห่ล่งเรัียนรัู้ของ
ชุมชนและเป็นแบ่บ่อย่างได้อย่างยั�งยืน นอกิจากินั�นปรัาชญ์คืำห่าญเองยังแบ่่งปันคืวามรัู้
ด้ ว ยกิารัเป็ น วิ ทุ ยากิรั และเปิ ด สุอน สุาธิ ต์ เรัื� อ งเกิษต์รัผู้สุมผู้สุานให่้ กิั บ่ ห่น่ ว ยงาน
รัาชกิารัและโรังเรัียนทุี�สุนใจอีกิด้วย
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3. คร่รง
ุ่ ขนิษฐา มะโนสัมบ่ัติ
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง 53 ตารางวา แก้จน
บ้านขนิษฐา ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
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คืรัูบ่ัญชีทุี�น้อมนำปรััชญาของเศรัษฐกิิจพอเพียงในพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่ารัาช บ่รัมนาถบ่พิต์รั มาใช้แกิ้ไขปัญห่าในกิารั
ดำเนินชีวิต์และกิารัปรัะกิอบ่อาชีพ บ่นพื�นทุี�อยู่อาศัยขนาด 53 ต์ารัางวา ให่้เป็นต์ลาด
รัิมรัั�ว คืรััวรัิมบ่้าน ปลูกิผู้ักิ เลี�ยงสุัต์ว์ ทุั�งไกิ่ เป็ด ห่มู ปลา และกิบ่ โดยผู้ลิต์ปุ๋ยอินทุรัีย์
ใช้เองจากิวัสุดุเห่ลือใช้จากิธรัรัมชาต์ิ อีกิทุั�งสุรั้างบ่่อจำกิัดวัชพืชและเศษอาห่ารัภายใน
บ่้าน จากิคืนทุี�ไม่เคืยทุำงานและล้มเห่ลวในชีวิต์ กิ็กิลับ่มามีคืวามสุุขจากิกิารัทุำงานใน
พื�นทุี�กิารัเกิษต์รัของต์นเอง
โดยคืรัูรังุ่ ได้นำรัะบ่บ่บ่ัญชีคืรััวเรัือนมาใช้เป็นเคืรัือ� งมือให่้เข้าถ่งแกิ่นแทุ้ของคืวาม
พอเพียง และวิเคืรัาะห่์ข้อมูลทุางบ่ัญชีบ่รัิห่ารัจัดกิารัทุำเกิษต์รัทุฤษฎีีให่ม่ ผู้ลิต์อาห่ารั
ปลอดภัยทุีม� นั� คืงในคืรััวเรัือนและขยายผู้ลเป็นแนวทุางในกิารัสุรั้างแห่ล่งอาห่ารัปลอดภัย
ของชุมชนได้อย่างมีปรัะสุิทุธิภาพ สุ่งผู้ลให่้มีคืุณภาพชีวิต์ทุี�ดีข่�น ปรัะสุบ่คืวามสุำเรั็จ
ในอาชีพ
จากิคืวามสุำเรั็จนีคื� รัูรังุ่ จ่งเปิดเป็น “ศูนย์เรัียนรัูเ้ ศรัษฐกิิจพอเพียง 53 ต์ารัางวา
แกิ้จน” และนับ่เป็นคืรััวเรัือนห่ลังแรักิทุี�เป็นต์้นแบ่บ่ของจังห่วัดเชียงรัายในกิารัจัดกิารั
บ่รัิห่ารัพื�นทุี�ของบ่้านให่้เกิิดปรัะโยชน์สุูงสุุด
ศูนย์เรัียนรัู้ฯ ของคืรัูรัุ่งเป็นแห่ล่งศ่กิษาดูงานขนาดย่อมทุี�เปิดต์้อนรัับ่ผูู้้ทุี�สุนใจ
เรัียนรัู้วิถีกิารัทุำกิารัเกิษต์รัแบ่บ่พอเพียง และกิารัทุำบ่ัญชีรัับ่-จ่ายในคืรััวเรัือนและบ่ัญชี
ต์้นทุุนอาชีพ เพือ� ใช้วเิ คืรัาะห่์วางแผู้นกิารัใช้จา่ ยเงินในคืรััวเรัือนและในกิารัปรัะกิอบ่อาชีพ
ลดรัายจ่าย เพิ�มรัายได้ ช่วยปลดห่นี� และมีเงินออม รัวมถ่งสุ่งเสุรัิมให่้คืนในทุ้องถิ�นห่ันมา
รั่วมกิันอนุรักิั ษ์ ปกิป้องคืุม้ คืรัอง และฟืืน� ฟืูกิารัใช้ทุรััพยากิรัอย่างคืุม้ คื่าและเกิิดปรัะโยชน์สุงู สุุด
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� ด้วง
4. นายวิทยา เก้อ
วิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตร สวนเหมวรากร
90 หมูท
่ ี่ 7 ต.ท่ากระดาน อ.คีรร
ี ฐ
ั นิคม จ.สุราษฎร์ธานี
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เกิษต์รักิรัชาวจังห่วัดสุุรัาษฎีรั์ธานีทุี�เรัิ�มต์้นกิารัใช้ชีวิต์แบ่บ่พอเพียงโดยได้
แรังบ่ันดาลใจมาจากิกิารัดำเนินชีวิต์ของพ่อแม่ทุ�ีทุำทุุกิอย่างเพื�อให่้ชีวิต์ของสุมาชิกิใน
คืรัอบ่คืรััวมีกิินมีใช้ ซื่่�งแนวทุางทุี�ซื่่มซื่ับ่และย่ดถือมาต์ลอดชีวิต์นั�นสุอดคืล้องกิับ่แนวคืิด
เรัื�องเศรัษฐกิิจพอเพียงของพรัะบ่าทุสุมเด็จพรัะบ่รัมชนกิาธิเบ่ศรั มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่ารัาช บ่รัมนาถบ่พิต์รั จากิกิารัดำเนินชีวิต์ต์ามห่ลักิเศรัษฐกิิจพอเพียง ปัจจุบ่ันนาย
วิทุยานับ่เป็นปรัาชญ์ชาวบ่้านทุี�รัอบ่รัู้เรัื�องกิารัเกิษต์รัและกิารัใช้ชีวิต์อย่างมีคืวามสุุข
จุดเด่นของสุวนเห่มวรัากิรัของนายวิทุยาคืือสุภาพแวดล้อมของพื�นทุี�อยู่อาศัย
ทุี�ต์รังกิับ่โคืกิ ห่นอง นาโมเดล เมื�อมีโอกิาสุจ่งจัดรัะบ่บ่กิารัดำเนินชีวิต์ปรัะจำวัน
อย่างจรัิงจังโดยไม่ทุำลายป่า ปลูกิไม้ผู้ลห่ลากิห่ลายทุี�เป็นไม้ผู้ลในทุ้องถิ�น และปลูกิไผู้่
22 สุายพันธุ์ ปลูกิไม้ยืนต์้นทุุกิชนิด เช่น ยางนา สุักิ ต์ะเคืียนทุอง กิฤษณา ทุำให่้มี
คืวามรั่มรัื�น และสุามารัถจำห่น่ายไม้ทุี�โต์เต์็มทุี�เป็นรัายได้
กิารัปรัับ่สุภาพแห่ล่งน�ำให่้ต์ื�นล่กิแบ่บ่ธรัรัมชาต์ิ มีเกิาะกิลาง รัะดับ่น�ำล่กิสุุด
4 เมต์รั ทุำให่้ต์ั�งแต์่ปี 2526 น�ำไม่เคืยแห่้ง ทุำให่้มีกิุ้ง ห่อย ปู ปลา ปลาไห่ล ไว้บ่รัิโภคื
ต์ลอดเวลา
นอกิจากินั�นเมื�อใช้ชีวิต์ได้อย่างพอเพียงแล้วจ่งเรัิ�มแบ่่งปันแนวคืิดให่้บุ่คืคืลทุี�
สุนใจอยู่เสุมอ จนกิลายเป็นศูนย์เรัียนรัู้เศรัษฐกิิจพอเพียงของ กิศน. อำเภอคืีรัีรััฐนิคืม
ทุี�มีกิารัจัดอบ่รัมและแบ่่งปันคืวามรัู้ให่้แกิ่เกิษต์รักิรั และเป็นวิทุยากิรับ่รัรัยายให่้แกิ่
ผูู้้เข้ารั่วมกิิจกิรัรัมอยู่เสุมอ

193

01-200.indd 193

21/1/2565 BE 09:16

P ORP EA NG t he E XPLOR E R

5. ดร.ศิรก
ิ ล
ุ เลากัยกุล
พอแล้วดี THE CREATOR
ผูเ้ ชีย
วชาญเรื
อ
งการสร้
างแบรนด์อน
ั ดับต้น ๆ ของประเทศ
่
่
ผูร
้ เิ ริม
้ โครงการ “พอแล้วดี THE CREATOR”
่ ก่อตัง
ทีม
แ
ี
นวคิ
ด
ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
่
นัน
้ สามารถตีความและนําไปใช้
กับเรือ
ุ เรือ
่ บ
ั โจทย์
่ งอะไรก็ได้ทก
่ งขึน
้ อยูก
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วัต์ถุปรัะสุงคื์ของพอแล้วดี The Creater นัน� กิ่อต์ัง� ข่น� เพือ� สุรั้างนักิธุรักิิจรัุน่ ให่ม่
ทุี�มีคืวามเชื�อและมีห่ลักิปฏิิบ่ัต์ิบ่นแนวทุางปรััชญาเศรัษฐกิิจพอเพียง ทุั�งยังให่้คืวาม
สุำคืัญกิับ่กิารัพัฒนาทุ้องถิ�นห่รัือบ่้านเกิิดคืวบ่คืู่ไปกิับ่แนวคืิดของเศรัษฐกิิจสุรั้างสุรัรัคื์
ด้วยกิรัอบ่คืวามคืิดทุี�จะทุำให่้ธุรักิิจเต์ิบ่โต์อย่างยั�งยืนต์ามศาสุต์รั์พรัะรัาชาทุี�ไม่ใช่แคื่
เรัือ� งเกิษต์รั และไม่ใช่ “พอ” ทุีแ� ปลว่าต์้องห่ยุดพัฒนา โดยห่ลักิสุูต์รัทุีเ� กิิดข่น� ในพอแล้วดี
The Creator นั�นต์ั�งอยู่บ่นพื�นฐาน 3 ห่่วง 2 เงื�อนไขของเศรัษฐกิิจพอเพียง คืือ
ห่่วงแรักิ เรัื�องคืวามพอปรัะมาณ ห่รัือกิารัปรัะมาณต์น ผู้่านกิารัสุอนเรัื�อง
SWOT Analysis เรัื�อง Brand DNA และกิารัทุำ Brand Model
ห่่วงทุี�สุอง เรัื�องคืวามมีเห่ต์ุผู้ล ห่รัือกิารัวางแผู้นธุรักิิจผู้่านกิารัทุำ Business
Model Canvas เพื�อให่้รัู้ว่ารัายได้จะมาจากิไห่น ดำเนินกิารัอะไรัอย่างไรั เป็นกิารั
สุรั้างเห่ต์ุและผู้ลของกิารัทุำธุรักิิจ
ห่่วงทุี�สุาม เรัื�องสุรั้างภูมิคืุ้มกิัน เรัียนรัู้เรัื�อง Financial Management เพื�อ
วางแผู้นทุางกิารัเงิน กิารัทุำธุรักิิจแบ่บ่พอเพียงไม่ได้แปลว่าจะกิู้เงินไม่ได้ เพียงแต์่ว่า
ถ้าจะกิู้เงิน ต์้องกิู้เงินเทุ่าไห่รั่ถ่งจะพอ
ขณะทุีเ� งือ� นไขคืวามรัูม้ ต์ี งั� แต์่เรัือ� งเทุคืโนโลยีและกิารัปรัะยุกิต์์ศาสุต์รั์และศิลป์
สุมัยให่ม่ให่้เกิิดคืวามพอดี โดยสุิ�งเดียวทุี�ไม่มีสุอนในห่ลักิสุูต์รัของโคืรังกิารัพอแล้วดี
The Creator คืือเงื�อนไขคืุณธรัรัม เพรัาะถือว่าเป็นเงื�อนไขพื�นฐานของทุุกิคืนทุี�ต์ั�งใจมา
เข้ารั่วมห่ลักิสุูต์รั
นอกิจากิบ่ทุบ่าทุกิารัเป็นทุี�ปรั่กิษาแบ่รันด์เพื�อคืวามยั�งยืน ทุี�ผู้่านมา ดรั.ศิรัิกิุล
ยังได้รัับ่เชิญให่้เป็นต์ัวแทุนปรัะเทุศนำเสุนอศาสุต์รั์พรัะรัาชากิับ่กิารัทุำกิารัต์ลาดและ
แบ่รันดิ�งอย่างยั�งยืนถ่ายทุอดไปสุู่สุากิลผู้่านงาน Sustainable Brand เวทุีสุัมมนาเรัื�อง
กิารัสุรั้างแบ่รันด์อย่างยั�งยืนทุี�จัดอยู่ต์ามเมืองให่ญ่สุำคืัญของโลกิอีกิด้วย
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Note :
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จัดพิมพ์โดย
ศูนย์ปรัะสุานกิารัปฏิิบ่ัต์ิทุี� 5 กิอ.รัมน. ใน บ่กิ.ทุบ่. อาคืารั 2 ชั�น 4
ถนนรัาชดำเนินกิลาง แขวงบ่างขุนพรัห่ม เขต์พรัะนคืรั
กิรัุงเทุพมห่านคืรั 10200
กิองอำนวยกิารัรัักิษาคืวามมั�นคืงภายในรัาชอาณาจักิรั
สุวนรัื�นฤดี ถนนนคืรัรัาชสุีมา แขวงดุสุิต์ เขต์ดุสุิต์
กิรัุงเทุพมห่านคืรั 10300
พิมพ์คืรัั�งทุี� 1 มกิรัาคืม 2565
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