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บทคัดยอ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมือนหรือแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางไร
และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาจะสงผลตอเศรษฐกิจอยางไร
ซึ่งเปนขอสงสัยของคนทั่วไปหรือแมแตนักวิชาการดวยกัน ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา
ทีม่ เี หตุผลทางวิชาการรองรับ และสามารถพิสจู นไดดว ยหลักทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก โดยทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักตางมีแนวคิดตั้งอยูบน
พื้นฐานที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุดขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และทั้งสองทฤษฎีตางก็
ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชทรัพยากร แตสิ่งที่แตกตางกันคือ
เปาหมายและวิธีการนําไปสูเปาหมาย กลาวคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายนอกจากเรื่อง
ของเศรษฐกิจแลวยังเชื่อมโยงกับมิติในดานความสุขที่ไดจากครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ดวยการใชหลักความพอเพียง ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักจะเนน
เปาหมายเพียงวัตถุอยางเดียวดวยการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในทุกระดับดวยการยึดหลักการดําเนินเศรษฐกิจบนทางสายกลาง ซึ่งจะสงผลทําให
เศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
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คําสําคัญ
การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตรกระแสหลัก

Abstract
How does the philosophy of sufficiency compare to mainstream economics?. And how to
implement the philosophy of sufficiency economy as a guideline for development will affect the
economy? Which is the question of people or even scholars together. The Philosophy of
Sufficiency Economy is a philosophy that has academic reasons. And it can be proved with the
same scientific principles as the mainstream economics. Both the philosophy of sufficiency
economy and the mainstream economics are based on the idea that human beings have endless
needs while limited resources. And both theories run the economy to achieve the same thing:
maximum efficiency from resource use. But what is different is the goal and the way to the goal.
The philosophy of sufficiency economy is, in addition to economic matters, also linked to the
dimensions of happiness from family, society, culture and environment. The use of the principle
of sufficiency in economy activity. While mainstream economics focuses on only objects, by
increasing the productivity of the country. The philosophy of sufficiency economy can be applied
at all levels by adopting economic principles on the middle line. This will result in a balanced and
sustainable economy.

Keywords
Development, Sufficiency Economy, Mainstream Economics

บทนํา
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมาประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาประทศโดยเนน
ที่ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งอาศัยแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream
Economics) ทัง้ นีแ้ นวคิดดังกลาวตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานทีว่ า มนุษยมคี วามตองการอยางไมสนิ้ สุดขณะทีท่ รัพยากร
มีอยูอ ยางจํากัด ดังนัน้ จะทําอยางไรทีจ่ ะจัดสรรทรัพยากรมาใหมนุษยบริโภคใหเกิดประโยชนสงู สุด เปาหมาย
ในการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจของแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักจึงเกี่ยวกับการบริโภค
เพือ่ ใหไดรบั ความพอใจสูงสุด (ในแงผบู ริโภค) การผลิตเพือ่ ใหไดกาํ ไรสูงสุด (ในแงผผู ลิต) การบริหารเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อใหมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (ในแงผูบริหารประเทศ) จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ
ดวยการกระตุนความอยากหรือความตองการของมนุษยอันจะนํามาซึ่งอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนอง
อุปสงคดงั กลาว ซึง่ จากการใชแนวทางในการพัฒนาประเทศดังกลาวไดกอ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางรุนแรง
ในทุก ๆ ดานเพือ่ ทีจ่ ะมุง ไปสูเ ปาหมายดังกลาวโดยไมไดอยูบ นพืน้ ฐานของเศรษฐกิจทีแ่ ทจริงจึงนํามาซึง่ วิกฤต
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ทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทุกภาคสวนจึงใหความสําคัญกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เปนทางออก
ในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดวยการเนนการพึ่งตนเอง อยูอยางพอเพียงดวยการ
ใชหลักคําสอนทางศาสนาเพื่อควบคุมความอยากหรือความตองการเพื่อนําไปสูความสุขที่ยั่งยืน ทั้งนี้ภาครัฐ
ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแตฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) เปนตนมาจนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
(Palasri, 2016, 290)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดยึดหลักการพัฒนาประเทศโดยใหคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา เนื่องจากคนเปนทรัพยากรที่มีคาเพราะการพัฒนาในดานตาง ๆ จะตองเริ่มตน
จากคน ดังนั้นถาประเทศมีประชากรที่มีคุณภาพทั้งดานความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
จะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตในดานอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ไดกําหนดระบบกลไกในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชน
เพื่อใหเกิดผลในการนําไปประยุกตใช โดยไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ดวยการสงเสริมการขยายผลแนวคิด
การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการเกษตร สงเสริมและพัฒนาการผลิตระบบเกษตรกรรมอยางยัง่ ยืนทัง้ ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม
เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย เปนตน นอกจากนี้ยังมุงเนนใหเกิดการรวมกลุมทางการเกษตร
ในรูปแบบของสหกรณ หางหุน สวนและบริษทั เพือ่ ใหเกิดการประหยัดตอขนาด สามารถใชเทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิต รวมทั้งใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง โดยสนับสนุน
บทบาทเครือขายปราชญชาวบานในการขับเคลื่อนโดยการสรางองคความรูและการสนับสนุนเงินทุน
ในลักษณะสินเชือ่ สีเขียวเพือ่ จูงใจการผลิตและการสงเสริมการตลาด รวมทัง้ การใชมาตรการทางการเงินและ
การคลัง (Office of The National Economic and Social Development Board, 2017, 89) สําหรับ
การพัฒนาประเทศตองรักษาผลประโยชนสวนรวม บูรณาการพัฒนาประเทศในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล
พอประมาณและมี ภู มิ คุ  ม กั น มุ  ง เน น สร า งความเข ม เข็ ง ทางเศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก การ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม รวมทั้งการอยูรวมกันกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล
ซึ่งจะทําใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองบริหารจัดการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งจะสงผลตอความสุข
ของคนในประเทศ
ดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทุกภาคสวนได
ตอบรั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด ว ยการดํ า เนิ น เศรษฐกิ จ บนทางสายกลางโดยให ค วามสํ า คั ญ
กับประโยชนสวนรวมและการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในสังคมในทุกระดับ สงผลใหปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดรบั การเชิดชูจากองคการสหประชาชาติ (UN) วาเปนปรัชญาทีม่ ปี ระโยชนตอ ประเทศไทย
และนานาประเทศ พรอมสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
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มุมมองของ ฯพณฯ จิกมี ทินเลย นายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน ใหทรรศนะวาหัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือการอยูไ ดดว ยสิง่ ทีม่ อี ยูอ ยางยัง่ ยืน และไทยจะสรางโลกใบใหมจากแนวคิดดังกลาว และสุดทายหากสําเร็จ
จะกลายเปนหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องโลก (Apiprachyasakul, 2015, 110) จึงมีขอ สงสัยตามมาวาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดและเปาหมายเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร
กระแสหลักซึ่งใชเปนทฤษฎีหลักสําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งเปนแนวทางในการบริหารประเทศทั่วโลก
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ โดยไดทรงเนนยํ้าแนวทางการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในทางสายกลางและความไมประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนการใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกัน
ใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางแกพสกนิกรชาวไทย มีหลักแนวคิด
ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศที่ต้งั อยูบนพื้นฐานในทางสายกลางหรือความพอเพียง ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความวา
“…ในการพัฒนาประเทศนัน้ จําเปนตองทําตามลําดับขัน้ เริม่ ดวยการสรางพืน้ ฐานคือความมีกนิ
มีใชของประชาชนกอนดวยวิธกี ารทีป่ ระหยัดระมัดระวัง แตตอ งถูกตองตามหลักวิชา เมือ่ พืน้ ฐาน
เกิดขึ้นมั่งคงพอควรแลวจึงคอยสรางเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนัน้ ก็เพือ่ ปองกันความผิดพลาดลมเหลวและเพือ่ ใหบรรลุ
ผลสําเร็จไดแนนอนบริบรู ณ…” (Office of The National Economic and Social Development
Board, 2007b, a)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ความวา
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“…ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณในทางดี ที่เขาเรียกวาเล็งผลเลิศ ก็เห็นวาประเทศไทย
เรานี่กาวหนาดี การเงิน การอุตสาหกรรม การคาดีมีกําไร อีกทางหนึ่งก็ตองบอกวาเรากําลัง
เสือ่ มลงไปสวนใหญ ทฤษฎีวา ถามีเงินเทานัน้ ๆ มีการกูเ ทานัน้ ๆ หมายความวาเศรษฐกิจกาวหนา
แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังวาจะเปนมหาอํานาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาวา จริงตัวเลขดี
แตวาถาเราไมระมัดระวังในความตองการพื้นฐานของประชาชนนั้น ไมมีทาง…”
(The Chaipattana Foundation, 2010)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสเนือ่ ง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ความวา
“…การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่วามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา
ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวา
ในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวา
ความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก…”
(The Chaipattana Foundation, 2010)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสเนือ่ ง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความวา
“…เมื่อป 2517 วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย…”
(The Chaipattana Foundation, 2010)
“…ใหพอเพียงนี้หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็
ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง…” (Office of The National Economic
and Social Development Board, 2007b, b)
“…พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง
คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณ
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ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได
แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” (Sriwichailamphan, 2011, 71)
จากการประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความพอเพียงจึงมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไมฟุมเฟอย ดําเนินชีวิตใหเหมาะสมพอดี สมดุล
ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ไมมากและไมนอยเกินไป ทําแลวมีความสุขตามอัตภาพโดยไมไป
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตอง
อยูบนหลักเหตุผลวามีความเหมาะสมกับบริบทของตัวเองเพียงใด เปนสิ่งที่มีความจําเปนมากนอยเพียงใด
รวมทั้งจะตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึงผล
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ
3. ความมีภูมิคุมกัน หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่จะตองทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ
ไมมงุ หวังเพียงผลตอบแทนอยางเดียวโดยไมคาํ นึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได ซึง่ จะสงผลตอความมัน่ คง
และเสถียรภาพ ดังนั้น การมีภูมิคุมกันจึงเปนการสรางความเขมแข็งไวเตรียมพรอมที่จะรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ทั้งนี้ ในการดําเนินชีวิตรวมทั้งการพัฒนาชุมชนและประเทศตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะตองอยูภายใตเงื่อนไขหรือพื้นฐานที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. การมีคณ
ุ ธรรม หมายถึงการมีความซือ่ สัตยสจุ ริต ไมมคี วามโลภ รูจ กั แบงปนชวยเหลือคนอืน่
ตลอดจนการดําเนินชีวิตที่มีความเพียรพยายาม ขยัน และอดทน
2. การมีความรู้ หมายถึงการมีความรอบรูทั้งหลักวิชาการและความรูทั่วไปที่จะนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนและประเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ุ ธรรมก็จะทําใหการนํา
เงือ่ นไข 2 ประการจะขาดอยางใดอยางหนึง่ ไมได เชน มีความรูแ ตไมมคี ณ
ความรูไปแสวงหาประโยชนในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตถามีคุณธรรมแตขาดซึ่งความรูก็จะทําให
การตัดสินใจผิดพลาดได ทั้งนี้จากที่ไดศึกษามาขางตน สามารถสรุปกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: Office of The National Economic and Social Development Board, 2007a, 8
จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดใหคาํ จํากัดความของความพอเพียง ไดแก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองอยูภายใต
การมีความรูแ ละคุณธรรม ทัง้ นี้ การกระทําใด ๆ ทีอ่ ยูภ ายใตความรูแ ละคุณธรรม จะทําใหการกระทําดังกลาว
ไมคาํ นึงแคผลประโยชนสว นตัวเทานัน้ แตจะคํานึงถึงผลไดและผลเสียของประโยชนสว นรวมดวย ซึง่ จะทําให
เกิดความมั่นคงและการพัฒนาอยางสมดุลไมทําลายสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังกอใหเกิดการแบงปนและ
การอยูรวมกันอยางมีความสุข ทั้งนี้ ถานําผลที่ไดดังกลาวมาพิจารณารวมกันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
จากการใชทรัพยากรในแงของสวนรวมไดอยางยั่งยืน ซึ่งจากความหมายดังกลาวจึงทําใหปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะคลายคลึงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในประเทศออสเตรเลีย
เศรษฐกิจสมานฉันท (Solicarity Economy) ในประเทศบราซิล เศรษฐกิจแบบคานธี (Gandhian Economics)
ในประเทศอินเดีย (Apiprachyasakul, 2015, 109)
เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รั ช กาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํ า รั ส ชี้ แ นะแนวทางแก พ สกนิ ก รชาวไทย
เพื่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางสายกลาง สวนเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปนแนวคิดทฤษฎี
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ทางเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิกใหม (Neo - Classical Economics) ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับนํามาสอน
ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายเพื่อวางแผนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ (Palasri,
2016, 41)
จากการวิเคราะหของผูเขียน พบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดการวิเคราะหอยูบน
พื้นฐานเดียวกันกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุด ขณะที่ทรัพยากร
มีอยูอยางจํากัด และทั้งสองทฤษฎีตางก็ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุด
จากการใชทรัพยากร แตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการนําไปสูเปาหมายโดยใชหลักความพอเพียง
ซึ่งมีลักษณะการดําเนินเศรษฐกิจแบบทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาโดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกันที่ดี ดังนั้น ความพอเพียงจึงไมใชเปาหมาย
ของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางทีค่ นทัว่ ไปเขาใจแตเปนวิธกี ารนําไปสูเ ปาหมาย ซึง่ ถาความพอเพียง
คือ เปาหมายก็จะทําใหคนเขาใจวา เงินรายได ความสุข และความมั่งคงในชีวิตจะตองมีไมมากหรือ
นอยเกินไปอันจะขัดแยงกับคําวาประสิทธิภาพหรือการใชทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดเพือ่ กอใหเกิดประโยชน
สูงสุด (ความพอเพียงถานําไปปรับตามความหมายของเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือความเหมาะสม
ความสมดุล ความมีดุลยภาพไมมากไมนอยจนเกินไป ซึ่งถาวิเคราะหตามหลักอุปสงคและอุปทานจะตองมี
ความสมดุลกันแตถาไมสมดุลกันแลวจะไมสามารถดํารงอยูไดในระยะยาวนั่นคือจะไมมีความยั่งยืน)
ทัง้ นีก้ ารดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะสงผลตอการสรางภูมคิ มุ กันทีด่ ใี หกบั ตนเองควบคูไ ปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (การมีภมู คิ มุ กันทีด่ จี ะตอง
สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ตนเองและการลดความเสี่ ย งจากผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ)
อนึ่ง การใชนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เปนไปตามความเหมาะสมหรือความพอเพียงโดยยึดหลัก
ภาคเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศจะทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางมั่นคง ยั่งยืนมีเสถียรภาพ และ
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อยางไรก็ตามถึงแมวาทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะมีลักษณะ
ที่เหมือนกันบางประการ แตก็มีขอแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
สรุปขอแตกตางระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (ยกตัวอยางเศรษฐกิจ
ทุนนิยมซึ่งมีทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักรองรับ)
¦³ÁÈµ¦¡´µ
1. Ájµ®¤µ¥®¨´
2. ª·¸µ¦
3. nµ·¥¤
4. Â¦¼Ä

5. ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
6. ÁÃÃ¨¥¸
7. Ã¨µ£·ª´r

¦´ µ °Á«¦¬·¡°Á¡¸¥
Áoµ¦¡¹ÉÁ°Åo Â¨³µ¦¦³µ¥
¦µ¥Åo¸ÉÁ}¦¦¤
Áo¨»n¤¤ ®¦r
Â¨³Á«¦¬·»¤
Áoªµ¤¦nª¤Â¦¦nª¤Ä¦nª¤¤º°
nª¥Á®¨º°ÁºÊ°¼¨´
ÁoÎµ¹µµ¦³·°µµ
ªµ¤´¤¡´r¸É ¸Ä»¤
Â¨³¡¹É¡µ°µ«´¥´
Áoªµ¤¤»¨¦³®ªnµÁ«¦¬·¸ª·
´¤´¦³·Áª«r
ÁoÁÃÃ¨¥¸´Ê¨µÂ¨³
£¼¤·{µo°·É
Áoªµ¤Â ÈÂ¦n °Ã¦¦oµ¦³
£µ¥Äµ·ª¼nµ¦Á oµ¼nÃ¨µ£·ª´r

Á«¦¬·»·¥¤
Áoªµ¤Á¦·Á·ÃµÁ«¦¬·
Áo{Á»¨ »Á°
Â¨³°rµ¦»¦·
Áoµ¦Â n ´ÂÂ¡o´°°
Â¨³¨µÄ®n· ¨µÁ¨È
ÁoÎµÅ¦ ª´»·¥¤ Â¨³¦·Ã£·¥¤
(µ¦Â¨Á¨¸É¥ÁºÉ°¤Ã¥oª¥µ¦Áo
¸ÉÁ·¦µÁ}®¨´)
Áo¡´µ°»µ®¦¦¤Îµ®oµ·ÉÂª¨o°¤
ÁoÁÃÃ¨¥¸´Ê¼¦µµÂ¡
Â¨³£¼¤·{µnµµ·
ÁdÁ¦¸ÁÈ¤¸É¼nÃ¨µ£·ª´r

ìĊęöć: Puntasen, 2007, 28
จากขอมูลในตารางที่ 1 มีขอสังเกต ดังนี้
1. ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก มี ค วามแตกต า งที่ สํ า คั ญ ที่
นิยามศัพทของเปาหมายและวิถีทางในการไปสูเปาหมาย ทั้งนี้นิยามศัพทของเปาหมายของประโยชนสูงสุด
จากการใชทรัพยากรในทัศนะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกตางจากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
คือความยั่งยืน และการนําเอาความสุขและผลประโยชนที่สังคมโดยสวนรวมพึงไดรับมาพิจารณารวมดวย
ดังนั้น วิถีทางดําเนินการที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองนําเอาหลักทางพุทธศาสนาและ
ศีลธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวย ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ความมีภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองมีความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน (มีลักษณะ
คลายคลึงกับพุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรศลี ธรรม) อันจะสงผลตอการแบงปนในสังคม การอยูร ว มกัน
อยางมีความสุข การมีภูมิคุมกันจากความผันผวนตาง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม โดยผลประโยชน
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ที่ไดรับจะไมจํากัดเฉพาะบุคคลเทานั้นแตจะแบงปนไปยังสังคมโดยรวม รวมทั้งยังมุงประโยชนระยะยาว
มากกวาประโยชนระยะสั้นจากการใชทรัพยากรอันมีอยางจํากัด ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงใหความสําคัญกับคนมากกวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การปลูกฝงจิตสํานึกจึงเปนสิ่งที่จําเปน (Palasri,
2016, 295)
2. เศรษฐศาสตรกระแสหลักมีขอบเขตการศึกษาทีแ่ คบ เชือ่ ในความเปนผูเ ชีย่ วชาญ และแบงแยก
สาขาความรูเปนแขนง โดยเนนเปาหมายที่ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา
ภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนสูงอยางเชน ภาคอุตสาหกรรมและละเลยภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนตํ่า
จึงไมสอดคลองกับสภาพทีแ่ ทจริงซึง่ ทุกภาคสวนมีความสัมพันธกนั ยากทีจ่ ะตัดออกจากกันได ขณะทีป่ รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความรูที่เปนองครวม ผสมผสานหลายมิติ หลายสาขาวิชา จึงมี
ความเปนสหวิทยาการ (Puntasen, 2006, 73) ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการผลิตโดยใชปจจัย
การผลิตที่มีมากในทองถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในปจจัย
การผลิ ต และยั ง เป น ฐานการผลิ ต ของคนส ว นใหญ ข องประเทศ โดยดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ดวยความพอดีตามปจจัยการผลิตที่มีอยู ไมมุงแตความรํ่ารวยโดย ไมอยูบนฐานปจจัยการผลิตที่แทจริง
ของประเทศ นอกจากนี้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งยั ง ได เ ชื่ อ มโยงกั บ มิ ติ ท างด า นต า งๆ ไม ว  า จะ
ดานครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเชื่อวามนุษยและครอบครัวของชุมชนมีพลังและ
สามารถรักษาระบบโดยอยูไดดวยตนเองอยางสมดุล ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักมองวามนุษย
จะแบงหนาที่การทํางานตามปจจัยการผลิตที่มีอยูเทานั้น (Natsupa, 2011, 43)
3. เศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนเปาหมายที่วัตถุ จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดวยการกระตุน
ความอยากหรือความตองการของมนุษยเปนหลัก ซึ่งในแงของผูบริโภคความพอใจหรือประโยชนจะสูงสุด
เมื่อไดบริโภคสินคาจํานวนมากที่สุด สวนในแงของผูผลิตจะไดรับประโยชนสูงสุดเมื่อไดผลผลิตหรือกําไร
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ศรษฐศาสตรกระแสหลักอาศัยแนวคิดทีว่ า ความตองการของมนุษยไมมที สี่ นิ้ สุดจึงตองกระตุน
ความอยาก (กิเลส) ของมนุษยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (กระตุนการบริโภคดวยการพัฒนาวัตถุหรือสินคา
รวมทัง้ สินเชือ่ ทีด่ งึ ดูดใจอันจะนํามาซึง่ การผลิตและการจางงาน) ดังนัน้ ทุกคนจึงมุง บริโภควัตถุเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการอันนํามาซึ่งหนี้สินตามมาในที่สุด นอกจากนี้เศรษฐศาสตรกระแสหลักไมไดใหความสําคัญกับ
ดานศีลธรรมซึง่ เปนองคประกอบทีส่ าํ คัญในการอยูร ว มกันของสังคมมนุษย จึงมีแนวโนมนําไปสูก ารแสวงหา
ประโยชนในทางที่ไมชอบดวยกฎหมาย เชน การคอรรัปชั่น เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งการบริโภคสําหรับ
ตอบสนองความตองการของตน ขณะที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนที่การพึ่งตนเอง มุงควบคุม
ความอยาก (กิเลส) ของตนเองใหมีความเหมาะสมกับฐานะทางรายไดของตนเองโดยยึดคําสอนของ
ศาสนาเปนหลักอันจะนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเพื่อนําไปสูผลของการปฏิบัติโดยใชเหตุผล
ทางวิชาการสนับสนุน ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปนแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกอาชีพและทุกระดับไมวาจะเปน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ในการทีจ่ ะดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุมกันที่ดี ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การบรรลุเปาหมายอยางมั่นคง
ไมเสีย่ งตอความผันผวนอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของปจจัยทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ จะไดศกึ ษาแนวทาง
การนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใ ช โดยแยกออกเป น การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตามลําดับ ดังนี้
1. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน
เราสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพของครัวเรือนไดดังนี้ (Palasri, 2016, 297)
1.1 การดํ า เนิ น ชี วิ ต ควรปฏิ บั ติ ต นในแนวทางที่ ดี ลดละสิ่ ง ชั่ ว และประพฤติ ต นตาม
หลักศาสนา ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต
(The Chaipattana Foundation, 2010) อนึ่ง ดานการใชจายไมควรใชจายเกินตัว ควรมีการใชจายใหสมดุล
กั บ รายได ซึ่ ง ไม มี สู ต รตายตั ว ว า สั ด ส ว นของรายจ า ยต อ รายได ค วรเป น เท า ใด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู  กั บ เหตุ ผ ล
หรืออรรถประโยชนของแตละบุคคลที่แตกตางกันไปตามนิสัยและระดับรายได ซึ่งบุคคลที่มีระดับรายไดตํ่า
จะมีสัดสวนของรายจายตอรายไดคอนขางสูงกวาบุคคลที่มีระดับรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม บุคคลควร
ที่จะมีการสะสมเงินออมเพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉิน และในกรณีที่มีการกูยืมเงินควรกูยืมเงินมาใชจาย
ในสิ่งที่กอใหเกิดรายได
1.2 การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพนํามาซึง่ รายไดของครัวเรือน ซึง่ ไมควรผลิตสินคา
ตามกระแสหรือการผลิตเพือ่ มุง ความรํา่ รวยในชวงสัน้ ๆ ทัง้ นีถ้ า ทุกคนมุง ผลิตสินคาทีม่ รี ะดับราคาสูงในชวงนัน้
จะทําใหในระยะยาวสินคาลนตลาด สงผลใหระดับราคาสินคาตกตํา่ ในทีส่ ดุ ดังนัน้ ควรผลิตสินคาทีม่ ที รัพยากร
และภูมปิ ญ
 ญาในทองถิน่ ซึง่ จะทําใหการผลิตดังกลาวมีจดุ แข็ง ลดอุปสรรคในการผลิต จึงทําใหมคี วามมัน่ คง
มีภมู คิ มุ กันตอการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากความผันผวนของราคาปจจัยการผลิตไดดกี วาการใชทรัพยากร
หรือปจจัยการผลิตจากแหลงอื่น นอกจากนี้ยังเปนการลดตนทุนการผลิตและสามารถสรางเครือขายหรือ
ความรวมมือระหวางหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ในชุมชนทองถิน่ ไดเปนอยางดี รวมทัง้ ยังเปนการสรางาน สรางรายได
ในชุมชน ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง อันจะนํามาซึ่งการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขของคนในชุมชน อนึง่ ในการประกอบอาชีพควรแสวงหาประสบการณและเริม่ จากธุรกิจขนาดเล็กกอน
และเมื่อกิจการมีความเจริญเติบโตอยางมั่นคงจึงคอย ๆ ขยายธุรกิจ และไมควรขยายธุรกิจแบบเรงรีบหรือ
กาวกระโดดเพือ่ หวังผลประโยชนระยะสัน้ ๆ ซึง่ อาจจะมีปญ
 หาตอภูมคิ มุ กันในกรณีทเี่ กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจได
นอกจากนี้ตองประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหธุรกิจอยูได
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อยางยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Thonglard, Intakhan & Busaba (2016) พบวา ปจจัย
ด า นคุ ณ ธรรมเป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให มี ค วามยั่ ง ยื น ตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
การศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษของ Kansuntisukmongkol (2017) พบวาเกษตรกรที่ดําเนิน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมได
ทั้งนี้เกษตรกรตองรูจักการประเมินตนเอง การพึ่งพาความหลากหลายทางธรรมชาติ การเก็บสํารองผลผลิต
ทางการเกษตรรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติ และความรวมมือดวยการรวมกลุมกัน ซึ่งกลยุทธเหลานี้สามารถ
ชวยในการลดความเสีย่ งและเพิม่ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมได
2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
ชุมชนเกิดจากครัวเรือนหลาย ๆ ครัวเรือนมาอยูรวมกันเกิดเปนชุมชน ดังนั้น เมื่อระดับครัวเรือน
มีการดําเนินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะสงผลตอชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามไปดวย นั่นหมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนจะอยูบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้ภูมิปญญาดังกลาวสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยการพัฒนาตอยอด
เพื่อการบรรลุการผลิตที่มีประสิทธิภาพได นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ในชุมชนไดเปนอยางดีระหวางผูผลิต เจาของปจจัยการผลิต รวมทั้งผูบริโภค เนื่องจาก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการจําหนายผลผลิตใหเพียงพอกับทองถิ่นกอน แลวจึงนําผลผลิต
สวนเกินไปจําหนายในทองถิ่นอื่นที่อยูหางไกลออกไปตามลําดับ อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพจากการลดตนทุน
การผลิตและการขนสงสินคา สงผลตอความเขมแข็งและการพึง่ ตนเองของหนวยเศรษฐกิจในชุมชนอยางยัง่ ยืน
ซึ่งมีขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษาของ Munlerk (2013) พบวาประโยชนที่ไดจากการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม
คือสามารถประหยัดงบประมาณขององคกร เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษา
ของ Donkwa (2016) พบวาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเกณฑการมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีและความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการธุรกิจชุมชนดานการผลิตมากที่สุด
3. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ
ในเมือ่ ภาคครัวเรือนและชุมชนมีความเขมแข็งจึงสงผลตอประเทศมีความเขมแข็งและมีภมู คิ มุ กัน
ที่ดีตอความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได เนื่องจากการที่ประชาชนใชจายไมฟุมเฟอยจะ
ทําใหประเทศมีเงินออม ซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินลงทุนของประเทศ รวมทั้งในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ประชาชนยั ง มี เ งิ น ออมเพื่ อ นํ า มาใช จ  า ยได อ ย า งต อ เนื่ อ งจึ ง ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ จุ ล ภาคและ
มหภาคสามารถดําเนินไปไดดว ยความราบรืน่ อนึง่ ภาครัฐบาลสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดาน ไดแก การพัฒนาประเทศไมควรมุงเนนที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต เ พี ย งอย า งเดี ย ว ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกระจายรายได แ ละความสุ ข ของภาคประชาชน และ
ควรสนับสนุนการผลิตสินคาและบริการที่เนนใชทรัพยากรและแรงงานของประเทศเปนหลัก สวนการดําเนิน
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นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรยึดหลักความสมดุลไมมากและไมนอยจนเกินไป และไมควรเรง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบกาวกระโดดโดยไมอยูบ นพืน้ ฐานของเศรษฐกิจทีแ่ ทจริง ซึง่ ถาเพิม่ อุปทาน
ของเงินมากเกินความเหมาะสมจะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอได แตถาอุปทานของเงินนอยเกินไปจะกอใหเกิด
ปญหาการวางงานได สําหรับการกอหนีส้ าธารณะไมควรเกินความสามารถในการชําระหนี้ โดยใหเปนสัดสวน
ที่เหมาะสมกับรายไดของประเทศ ทั้งนี้แนวทางการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อการกระตุน
อุปสงครวม ควรใหมีความสมดุลกับระดับรายไดประชาชาติที่แทจริง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมี
ความเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ สอดคลองกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสาํ นักตาง ๆ โดยเฉพาะแนวคิด
ของนักเศรษฐศาสตรสาํ นักคลาสสิก ในแนวคิดทีว่ า อุปทานของเงินถูกกําหนดโดยระดับรายไดประชาชาติทแี่ ทจริง
และไมควรแทรกแซงระบบเศรษฐกิจจนทําใหเกิดการบิดเบือน อันจะนํามาซึ่งการไมมีประสิทธิภาพใน
การผลิ ต และความไม มี เ สถี ย รภาพของระดั บ ราคาผลผลิ ต ซึ่ ง จะส ง ผลต อ ความผั น ผวนและภู มิ คุ  ม กั น
ในระยะยาว (Palasri, 2016, 298) ทั้งนี้จากการศึกษาของ Mongsawad (2010) พบวาการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาประเทศจะสงผลทําใหความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองโดยอยูรวมกับธรรมชาติได นอกจากนี้รัฐบาลที่มีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ
ดําเนินนโยบายดวยความรอบคอบโดยมีหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต
ข อ สั ง เกตในการประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ ประเทศดั ง ที่ ก ล า วไว ข  า งต น
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไมไดหา มการคาขายกับตางประเทศ ไมไดหา มการใชจา ยเพือ่ การบริโภค เพียงแตวา การตัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ
ทางเศรษฐกิจจะตองอยูบนความพอประมาณไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งถามากหรือนอยเกินไปก็อาจจะเกิด
ความเสี่ยงตามมา นอกจากนี้การตัดสินใจจะตองมีเหตุผลรองรับและมีการพิจารณาถึงผลที่จะไดอยาง
รอบคอบ เชน การดําเนินเศรษฐกิจในแงของผูบ ริโภคสามารถใชจา ยไดตามฐานะหรือตามอัตภาพไมมากหรือ
ไม น  อ ยจนเกิ น ไป ถ า น อ ยเกิ น ไปก็ จ ะทํ า ให ค วามพอใจลดลงไม อ ยู  ใ นดุ ล ภาพแต ถ  า มากเกิ น ไป
เมือ่ เทียบกับฐานะก็จะเปนการเบียดเบียนตนเองกอใหเกิดหนีส้ นิ ตามมาจนในทีส่ ดุ ภูมคิ มุ กันลดลง เกิดความเสีย่ ง
ซึง่ ถาในอนาคตเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึน้ จึงไมสามารถรับผลกระทบจากวิกฤตได สวนการดําเนินเศรษฐกิจ
ในแงของผูผลิตจะตองนําทรัพยากรมาผลิตใหเพียงพอตอความตองการที่แทจริงของผูบริโภค นั่นหมายถึง
การผลิ ต ตามความต อ งการจริ ง ไม ไ ด ผ ลิ ต ตามกระแสหรื อ ตามการคาดการณ จ ากการเก็ ง กํ า ไรหรื อ
ตามเศรษฐกิจเทียมและไมควรที่จะขยายการผลิตจนเกินศักยภาพของตัวเอง ดังเชน ชวงป พ.ศ. 2530 –
พ.ศ. 2539 ประเทศไดเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมไดอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่แทจริง
โดยเฉพาะมีการขยายการลงทุนของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยที่ผลิตมากจนเกินความตองการที่แทจริง
ซึง่ สวนหนึง่ เปนผลมาจากการเก็งกําไร จึงทําใหเกิดเศรษฐกิจเทียมหรือทีเ่ รียกวาเศรษฐกิจฟองสบูจ นเปนเหตุ
ใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวาวิกฤติตมยํากุงขึ้นในป พ.ศ. 2540 เปนตน
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สําหรับการดําเนินเศรษฐกิจในแงของรัฐบาลก็เชนกัน การทีจ่ ะมุง เนนเพียงแตใหเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพือ่ ทีจ่ ะใหประชาชนมีรายไดตอ หัวเพิม่ ขึน้ แตเพียงอยางเดียวโดยละเลยหรือมองขามปจจัยพืน้ ฐานในประเทศ
ก็จะทําใหเกิดปญหาหรือภูมคิ มุ กันลดลงได เชน ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ ที รัพยากรเหมาะสมแกการเกษตร
โดยเฉพาะเปนแหลงที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ถึงแมวาที่ผานมารายได
จากการเปนประเทศที่ผลิตสินคาการเกษตรจะไมสูงเทากับประเทศที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเทศไทย
ก็ไมควรที่จะทอดทิ้งการเกษตรแลวไปเนนอุตสาหกรรมแขงกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นที่เขามีความเขมแข็ง
อยูแลว ซึ่งถาเปนอยางนั้นก็จะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรผลิต
และแปรรูปสินคาการเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนการนําเอาจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยูเหนือตางประเทศ
มาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมั่นคง มีเสถียรภาพ ยั่งยืนและลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งยังมีภูมิคุมกันที่จะ
เตรียมพรอมรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศได
สวนการดําเนินนโยบายการเงินการคลังก็ควรดําเนินนโยบายในทางสายกลางใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยใชเหตุผลในการพิจารณาถึงผลที่จะไดรับในทุก ๆ ดานอยางรอบคอบ
ตัวอยาง โครงการที่เปนรูปธรรมที่ดําเนินการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
โครงการสวนพระองคจิตรลดาซึ่งเปนการทดลองหารูปแบบตาง ๆ ในการแกปญหาและพัฒนาใหเกษตรกร
เชน การทํานาขาวทดลอง และการเลี้ยงขยายพันธุปลานิล เปนตน รวมทั้งการดําเนินกิจการในรูปสหกรณ
เชน สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนตน ทั้งนี้ในปจจุบันการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพตามบริบทของชุมชน ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม
ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อเปนแนวทางการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรทฤษฎีใหม คือตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เดนชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริ
เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปญหาทั้งภัยธรรมชาติและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอ
การทําการเกษตรใหสามารถผานพนชวงเวลาวิกฤตไดโดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้า ทั้งนี้นอกจากปญหา
ขาดแคลนนํ้าแลวเกษตรกรรายยอยยังมีความเสี่ยงดานราคาสินคาการเกษตร ภัยธรรมชาติและโรคระบาด
เนื่ อ งจากระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มกระตุ  น ให เ กษตรกรปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว ซึ่ ง ไม เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
เกษตรกรไทย ดังนั้นเกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ
นํ้าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กระดับครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้การดําเนินตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหมสามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ (The Chaipattana Foundation, 2010)
3.1.1 ขั้นที่ 1 แบงพื้นที่ทํากินออกเปน 4 สวน ดังนี้
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- พื้นที่ขุดสระนํ้า รอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด สําหรับเก็บกักนํ้าในฤดูฝนและลี้ยงสัตวนํ้า
- พื้นที่สําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร และพืชสมุนไพร รอยละ 30 ของพื้นที่
ทั้งหมด เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน และหากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย
- พื้นที่เพาะปลูกขาวในฤดูฝน รอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน
สําหรับครอบครัวใหเพียงพอตลอดทั้งป
- พื้นที่สําหรับอยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือน รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
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ภาพที่ 2: การแบงพื้นที่ทํากินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 ขั้นที่ 2 การรวมกลุมหรือสหกรณ เพื่อที่จะรวมแรงรวมใจกันในการดําเนินงานใน
ดานการผลิต การตลาด และการพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนกองทุน
ไวใหสมาชิกออมและกูยืม เปนตน ซึ่งเปนการสรางความรักและสามัคคีในชุมชนไมวาจะเปนสวนราชการ
องคกรเอกชน และสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ผลที่ไดรับจะทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
3.1.3 ขัน้ ที่ 3 การจัดหาเงินทุน โดยการสรางความรวมมือกับสถาบันการเงินไมวา จะเปนธนาคาร
และบริษทั เอกชน เปนตน ในการทีจ่ ะนําเงินทุนเพือ่ การขยายการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชน
อนึง่ ขัน้ ตอนดังกลาวจะตองดําเนินการตามลําดับ กลาวคือเมือ่ ดําเนินการตามขัน้ ที่ 1 ประสบ
ความสําเร็จแลวจึงทําตามลําดับขั้นที่ 2 และ 3 ตอไปตามลําดับ ซึ่งเปนการทํารากฐานใหแข็งแรงกอนแลวจึง
คอยตอยอดไปเรื่อย ๆ เปนการสรางภูมิคุมกันไปในตัว
ทั้งนี้ผูเขียนมีขอสังเกตเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม คือ เกษตรทฤษฎีใหมเปดโอกาสใหเกษตรกร
ประยุกตใชความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาตลอดจนความคิดสรางสรรคทเี่ หมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิน่
โดยเนนการผสมผสานการจัดการแบบทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมกับเทคโนโลยีใหม และตองมีความยืดหยุน
ในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ อนึ่ง สัดสวนการแบงพื้นที่ดังกลาวสามารถยืดหยุนและ
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เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหมีความสอดคลองเหมาะสมไดตามบริบทในแตละทองถิ่น ดังนั้น
เกษตรทฤษฎีใหมจงึ สามารถนําไปประยุกตใชไดทกุ กิจกรรมการเกษตร แตจะตองเปนกิจกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกัน
ซึ่ ง เป น การนํ า วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช ห รื อ เศษสิ่ ง ของที่ ไ ม ต  อ งการจากกิ จ กรรมหนึ่ ง มาใช เ ป น ป จ จั ย การผลิ ต
ของอีกกิจกรรมหนึง่ เชน การนํามูลวัวมาใชเปนปุย ของขาวและการนําฟางขาวมาใชเปนอาหารเลีย้ งวัว เปนตน
นอกจากนี้ การปลูกพืชหลายระดับรวมกัน เชน การปลูกพืชสมุนไพรใตไมผลหรือไมยืนตน เปนตน ทําให
การใชพนื้ ทีห่ รือทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การขุดบอเลีย้ งปลาในพืน้ ทีป่ ลูกขาว ซึง่ ขาวจะไดนาํ้
ที่มีความอุดมสมบูรณจากบอเลี้ยงปลาในฤดูแลงและเวลานํ้ามากสามารถระบายลงยังบอเลี้ยงปลาได
สวนเกษตรกรที่ปลูกไมผล เชน ลิ้นจี่สามารถที่จะเลี้ยงผึ้งเพื่อใหผึ้งผสมเกสรไดขณะที่ผึ้งก็จะไดนํ้าหวาน
จากเกสรของลิ้นจี่ เปนตน เกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนการสรางระบบนิเวศนเพื่อการพึ่งพากันไดอยางเหมาะสม
อันจะนํามาซึง่ การผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพดวยหลักการพึง่ พากันในระบบนิเวศนอนั เปนหลักการหนึง่ ทีแ่ ตกตาง
จากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ดังนั้น ผลที่ไดจากเกษตรทฤษฎีใหมคือทําใหมีรายไดตลอดทั้งป
จากการจําหนายผลผลิตที่หลากหลาย สงผลใหการใชจายเพื่อการบริโภคมีเสถียรภาพ และเปนการลด
การพึ่งพาสารเคมีในการผลิต ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ ทําใหมีรายไดเพียงไมกี่ครั้งในรอบป สงผลตอการใชจายเพื่อ
การบริโภคไมมเี สถียรภาพ กลาวคือชวงทีม่ รี ายไดมากก็จะใชจา ยมากและในชวงทีไ่ มมรี ายไดหรือรายไดนอ ย
ก็จะใชจายนอย การผลิตซึ่งเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจึงจําเปนที่จะตองพึ่งพิงสารเคมี
และมี แ นวโน ม ที่ จ ะพึ่ ง พิ ง สารเคมี เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เนื่ อ งจากสภาพดิ น เสื่ อ มคุ ณ ภาพตลอดจนโรคและ
แมลงศัตรูพืชมีความดื้อตอสารเคมีเพิ่มขึ้น
อนึ่ง ในการจัดสรรทรัพยากรโดยการแบงพื้นที่ดังกลาวจะทําใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
ทางการเกษตรบนความหลากหลายเพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศนใหเกื้อกูลกันซึ่งสามารถลดตนทุน
การผลิตจากการทําเกษตรประเภทปลอดสารเคมีได นอกจากนี้หลักประการสําคัญอยางหนึ่งของเกษตร
ทฤษฎีใหมที่แตกตางจากหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือเกษตรทฤษฎีใหมเนนการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือนกอนอันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในครัวเรือน ทําใหครัวเรือนสามารถพึ่งพิงตนเองไดจาก
การเกษตรในครัวเรือน และหากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถนําไปจําหนายได ตลอดจน
การพัฒนาไปสูขั้นตอนตอไปคือการผลิตเพื่อการคาได นอกจากนี้เกษตรทฤษฎีใหมยังเปนการลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาดวยการกระจายความเสี่ยงโดยการทํากิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย

สรุป
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมุ  ง ที่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต ตามแนวคิ ด ของเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก
เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จํากัดขอบเขตเพียงแควัตถุโดยขาดความเชื่อมโยงกับมิติในดานอื่น ๆ
จึงทําใหขาดความสมดุลระหวางภาคการผลิตกับความสุขที่เกิดจากการมีครอบครัวที่อบอุน การแบงปน
ชวยเหลือซึง่ กันและกัน การไดอยูก บั สิง่ แวดลอมทีด่ ี ดังนัน้ การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เปนแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณไปดวยปจจัย
การผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรจึงควรนําปจจัยการผลิตทีม่ อี ยูใ นประเทศเพือ่ ผลิตสินคาและบริการสําหรับ
สร า งรายได ใ ห กั บ ประเทศ อั น จะนํ า มาซึ่ ง การใช ป  จ จั ย การผลิ ต หรื อ ทรั พ ยากรภายในประเทศให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด ทําใหลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต
อยางมั่นคงภายใตทรัพยากรของประเทศซึ่งจะลดความผันผวนจากปจจัยการผลิตภายนอกประเทศได
อนึ่ง ประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนประโยชน
ทีไ่ มจาํ กัดขอบเขตเฉพาะผลผลิตหรือรายไดทบี่ คุ คลไดรบั เทานัน้ แตรวมถึงความสุข ความมัน่ คง ความสมดุล
และความยั่งยืนของทรัพยากรสวนรวมอีกดวย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง
ทางดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเหมาะกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งที่เอื้อตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิผลคือ การทีค่ นไทยดําเนินชีวติ ตามหลักคําสอนของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ที่สอนใหคนดําเนินชีวิตในทางสายกลาง ขยันทํามาหากิน ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น และ
ไมใชจายฟุมเฟอย
จากขอเขียนดังกลาวขางตน จึงมีขอคิดวาประเทศทางฝงตะวันออกอยางเชน ประเทศไทยซึ่งมี
ขนมธรรมเนียมประเพณี มีวฒ
ั นธรรม มีศาสนาเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของทุกคนจึงทําใหสงั คมมีความเอือ้ อาทร
ตอกันและอยูก บั ธรรมชาติอยางสมดุล มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักซึง่ เปนทฤษฎีทคี่ ดิ คนเพือ่ ใชกบั บริบทเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก
ทั้งนี้การพัฒนาประเทศโดยอาศัยแนวคิดมุงที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียวโดยไมไดตระหนัก
ถึงผลกระทบที่ตามมา ไดสงผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคือ สิ่งแวดลอมถูกทําลาย
การเน น ความเจริ ญ เติ บ โตทางด า นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรมและการทํ า งานตาม
ความชํานาญเฉพาะอยางจึงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ ขณะที่
ภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคที่ประเทศอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรถูกทอดทิ้ง จึงเปนภาคที่มีกลุมคนยากจน
มากที่สุดทําใหคนรวยกระจุกตัวอยูในกลุมคนจํานวนนอยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม สวนภาคการเกษตร
ซึง่ เปนคนกลุม ใหญของประเทศประสพกับปญหาความยากจนอยางรือ้ รัง การมุง ผลิตหรือการเกร็งกําไรระยะสัน้
โดยไมไดอยูบนพื้นฐานที่แทจริงกอใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ และเมื่อวิเคราะหในระดับปจเจกชนจะเห็นวา
สังคมไทยกลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหทุกคนมุงแตทํางานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอความตองการ
บริโภคอยางฟุมเฟอยที่ถูกกระตุนโดยวัตถุจึงเปนความสุขที่ไมยั่งยืน และกอใหเกิดหนี้สินรวมทั้งปญหา
ทางสังคมตามมา
การที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งดั ง ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ น
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น จะตองกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจในลักษณะองครวม
โดยไมมงุ เนนดานใดดานหนึง่ มากเกินไป ยกตัวอยางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตองกําหนดเปาหมายหลาย ๆ
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ดานอยางสมดุล เชน รายได รายจาย หนี้สาธารณะ การทุจริต ความเหลื่อมลํ้า สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
คุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวม เปนตน ทั้งนี้การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตองคํานึง
ทั้ ง ด า นบวกและด า นลบโดยการนํ า ทุ ก เป า หมายมาพิ จ ารณาร ว มกั น วั ด ออกมาเป น ความสํ า เร็ จ ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สวนภาคครัวเรือนตองกําหนดเปาหมายในลักษณะองครวมเชนกัน เชน
รายได รายจาย การมีภูมิคุมกัน สุขภาพและความสุข เปนตน ซึ่งภาครัฐจะตองเปนกลไกสําคัญที่ตองปลูก
จิตสํานึกใหกับประชาชนของประเทศรูจักความพอดี โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักดวยการยึด
หลักคุณธรรมเปนที่ตั้งซึ่งมีอยูในคําสอนของทุกศาสนา
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