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บทคัดยอ
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมือนหรือแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางไร                 

และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาจะสงผลตอเศรษฐกิจอยางไร                               

ซึ่งเปนขอสงสัยของคนท่ัวไปหรือแมแตนักวิชาการดวยกัน ทั้งนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา                   

ทีม่เีหตผุลทางวิชาการรองรับ และสามารถพิสจูนไดดวยหลกัทางวิทยาศาสตรเชนเดยีวกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร

กระแสหลัก โดยท้ังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักตางมีแนวคิดตั้งอยูบน                         

พื้นฐานที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุดขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และทั้งสองทฤษฎีตางก็

ดําเนินเศรษฐกิจเพื่อบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชทรัพยากร แตสิ่งที่แตกตางกันคือ                         

เปาหมายและวิธีการนําไปสูเปาหมาย กลาวคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายนอกจากเรื่อง                       

ของเศรษฐกิจแลวยังเช่ือมโยงกับมิติในดานความสุขท่ีไดจากครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

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.
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บทนํา
 ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมาประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาประทศโดยเนน

ที่ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งอาศัยแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream 

Economics) ทัง้น้ีแนวคิดดังกลาวต้ังอยูบนพ้ืนฐานท่ีวามนุษยมคีวามตองการอยางไมสิน้สดุขณะท่ีทรพัยากร

มอียูอยางจาํกัด ดงันัน้ จะทาํอยางไรทีจ่ะจดัสรรทรพัยากรมาใหมนษุยบริโภคใหเกดิประโยชนสงูสุด เปาหมาย

ในการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจของแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักจึงเก่ียวกับการบริโภค                               

เพือ่ใหไดรบัความพอใจสงูสดุ (ในแงผูบรโิภค)  การผลติเพือ่ใหไดกาํไรสงูสุด (ในแงผูผลติ)  การบรหิารเศรษฐกจิ

ของประเทศเพ่ือใหมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (ในแงผูบริหารประเทศ) จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ    

ดวยการกระตุนความอยากหรือความตองการของมนุษยอันจะนํามาซึ่งอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนอง

อปุสงคดงักลาว ซึง่จากการใชแนวทางในการพฒันาประเทศดังกลาวไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรนุแรง

ในทกุ ๆ  ดานเพ่ือทีจ่ะมุงไปสูเปาหมายดังกลาวโดยไมไดอยูบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจทีแ่ทจรงิจงึนาํมาซ่ึงวกิฤต



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 11

ทางเศรษฐกจิในป พ.ศ. 2540 ทกุภาคสวนจงึใหความสาํคญักบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เปนทางออก

ในการบรรเทาปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนดวยการเนนการพึ่งตนเอง 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 จะตองเร่ิมตน                     

จากคน ดังน้ันถาประเทศมีประชากรท่ีมีคุณภาพท้ังดานความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม                           

จะนํามาซ่ึงความเจริญเติบโตในดานอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ไดกําหนดระบบกลไกในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชน

เพื่อใหเกิดผลในการนําไปประยุกตใช โดยไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ดวยการสงเสริมการขยายผลแนวคิด

การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายการเกษตร สงเสรมิและพฒันาการผลติระบบเกษตรกรรมอยางยัง่ยนืทัง้ในรปูแบบเกษตรทฤษฏใีหม 

เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย เปนตน นอกจากน้ียังมุงเนนใหเกิดการรวมกลุมทางการเกษตร                                   

ในรูปแบบของสหกรณ หางหุนสวนและบรษิทัเพือ่ใหเกดิการประหยัดตอขนาด สามารถใชเทคโนโลยกีารผลติ

ที่เหมาะสมและเช่ือมโยงเครือขายการผลิต รวมท้ังใชกลไกตลาดในการปองกันความเส่ียง โดยสนับสนุน

บทบาทเครือขายปราชญชาวบานในการขับเคล่ือนโดยการสรางองคความรูและการสนับสนุนเงินทุน                              

ในลกัษณะสนิเชือ่สเีขยีวเพ่ือจงูใจการผลติและการสงเสริมการตลาด รวมทัง้การใชมาตรการทางการเงนิและ

การคลัง  (Office of The National Economic and Social Development Board, 2017, 89) สําหรับ                         

การพัฒนาประเทศตองรักษาผลประโยชนสวนรวม บูรณาการพัฒนาประเทศในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล                    

พอประมาณและมีภูมิคุ มกัน   มุงเนนสรางความเขมเข็งทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยยึดหลักการ                                  

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ                 

การผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม รวมท้ังการอยูรวมกันกับส่ิงแวดลอมอยางเก้ือกูล                             

ซึ่งจะทําใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังตองบริหารจัดการเปนไปอยาง                         

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งจะสงผลตอความสุข

ของคนในประเทศ        

 ดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทุกภาคสวนได                        

ตอบรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการดําเนินเศรษฐกิจบนทางสายกลางโดยใหความสําคัญ                               

กับประโยชนสวนรวมและการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในสังคมในทุกระดับ สงผลใหปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไดรบัการเชดิชจูากองคการสหประชาชาติ (UN) วาเปนปรัชญาทีม่ปีระโยชนตอประเทศไทย

และนานาประเทศ พรอมสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
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มมุมองของ ฯพณฯ จกิม ี ทนิเลย นายกรฐัมนตรปีระเทศภฏูาน ใหทรรศนะวาหวัใจของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

คอืการอยูไดดวยสิง่ทีม่อียูอยางยัง่ยนื และไทยจะสรางโลกใบใหมจากแนวคิดดงักลาว และสุดทายหากสําเรจ็

จะกลายเปนหลักการและแนวปฏิบตัขิองโลก (Apiprachyasakul, 2015, 110) จงึมขีอสงสัยตามมาวาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดและเปาหมายเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร                 

กระแสหลักซึ่งใชเปนทฤษฎีหลักสําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งเปนแนวทางในการบริหารประเทศท่ัวโลก

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยในทุกระดับ

ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ โดยไดทรงเนนยํ้าแนวทางการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ                 

ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในทางสายกลางและความไมประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                          

การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนการใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกัน                 

ใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ                            

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9                           

ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางแกพสกนิกรชาวไทย มีหลักแนวคิด                                  

ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในทางสายกลางหรือความพอเพียง ดังนี้

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความวา
  

  “…ในการพฒันาประเทศนัน้จาํเปนตองทําตามลาํดบัขัน้ เร่ิมดวยการสรางพืน้ฐานคอืความมกีนิ

  มใีชของประชาชนกอนดวยวิธกีารท่ีประหยัดระมัดระวัง แตตองถูกตองตามหลักวชิา เมือ่พืน้ฐาน

  เกิดขึ้นมั่งคงพอควรแลวจึงคอยสรางเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปตามลําดับดวย

  ความรอบคอบ ระมดัระวงัและประหยดัน้ันกเ็พือ่ปองกนัความผดิพลาดลมเหลวและเพือ่ใหบรรลุ

  ผลสาํเรจ็ไดแนนอนบรบิรูณ…” (Office of The National Economic and Social Development 

  Board, 2007b, a)
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดทรงพระราชทานพระราชดํารัส                  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ความวา
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  “…ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณในทางดี ที่เขาเรียกวาเล็งผลเลิศ ก็เห็นวาประเทศไทย

  เรานี่กาวหนาดี การเงิน การอุตสาหกรรม การคาดีมีกําไร อีกทางหนึ่งก็ตองบอกวาเรากําลัง

  เสือ่มลงไปสวนใหญ  ทฤษฎีวาถามเีงนิเทานัน้ ๆ  มกีารกูเทานัน้ ๆ  หมายความวาเศรษฐกิจกาวหนา 

  แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังวาจะเปนมหาอํานาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาวา จริงตัวเลขดี 

  แตวาถาเราไมระมัดระวังในความตองการพ้ืนฐานของประชาชนน้ัน ไมมีทาง…”

  (The Chaipattana Foundation, 2010)
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ไดทรงพระราชทานพระราชดาํรสัเนือ่ง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ความวา
  

  “…การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่วามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น

  หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา

  ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวา

  ในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวา

  ความตองการก็ขายได แตขายในท่ีไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก…” 

  (The Chaipattana Foundation, 2010)
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ไดทรงพระราชทานพระราชดาํรสัเนือ่ง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความวา

  “…เมื่อป 2517 วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ

  พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ

  ประเทศไทยเวลาน้ันก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย…”

  (The Chaipattana Foundation, 2010)

  “…ใหพอเพียงนี้หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง

  อาจจะดูฟุมเฟอยแตถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรท่ีจะทํา สมควรท่ีจะปฏิบัติ อันนี้ก็

  ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง…” (Office of The National Economic 

  and Social Development Board, 2007b, b)

  “…พอเพียง มีความหมายกวางขวางย่ิงกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงน้ีก็พอแคนั้นเอง 

  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 ดังตอไปน้ี

 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไมฟุมเฟอย ดําเนินชีวิตใหเหมาะสมพอดี สมดุล                       

ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ไมมากและไมนอยเกินไป ทําแลวมีความสุขตามอัตภาพโดยไมไป

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น

 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตอง                  

อยูบนหลักเหตุผลวามีความเหมาะสมกับบริบทของตัวเองเพียงใด เปนสิ่งที่มีความจําเปนมากนอยเพียงใด 

รวมท้ังจะตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึงผล                       

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ

 3. ความมีภูมิคุมกัน หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่จะตองทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ                 

ไมมุงหวงัเพยีงผลตอบแทนอยางเดยีวโดยไมคาํนงึถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ซึง่จะสงผลตอความมัน่คง

และเสถียรภาพ ดังน้ัน การมีภูมิคุมกันจึงเปนการสรางความเขมแข็งไวเตรียมพรอมท่ีจะรับผลกระทบจาก            

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได

 ทั้งน้ี ในการดําเนินชีวิตรวมท้ังการพัฒนาชุมชนและประเทศตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ                        

พอเพียงจะตองอยูภายใตเงื่อนไขหรือพ้ืนฐานที่สําคัญ ดังตอไปน้ี

 1. การมีคณุธรรม หมายถงึการมคีวามซือ่สตัยสจุรติ  ไมมคีวามโลภ  รูจกัแบงปนชวยเหลือคนอ่ืน 

ตลอดจนการดําเนินชีวิตที่มีความเพียรพยายาม  ขยัน และอดทน

 2. การมีความรู้ หมายถึงการมีความรอบรูทั้งหลักวิชาการและความรูทั่วไปท่ีจะนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนและประเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม

  เงือ่นไข 2 ประการจะขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได เชน มคีวามรูแตไมมคีณุธรรมก็จะทําใหการนํา

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

 จากภาพที ่1 อธบิายไดวาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดใหคาํจาํกดัความของความพอเพยีง ไดแก 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองอยูภายใต                                 

การมีความรูและคุณธรรม ทัง้นี ้การกระทําใด ๆ  ทีอ่ยูภายใตความรูและคุณธรรม จะทาํใหการกระทําดงักลาว

ไมคาํนงึแคผลประโยชนสวนตัวเทานัน้ แตจะคํานงึถงึผลไดและผลเสียของประโยชนสวนรวมดวย ซึง่จะทําให

เกิดความม่ันคงและการพัฒนาอยางสมดุลไมทําลายส่ิงแวดลอม รวมท้ังยังกอใหเกิดการแบงปนและ                              

การอยูรวมกันอยางมีความสุข ทั้งน้ี ถานําผลท่ีไดดังกลาวมาพิจารณารวมกันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ                         

จากการใชทรัพยากรในแงของสวนรวมไดอยางยั่งยืน ซึ่งจากความหมายดังกลาวจึงทําใหปรัชญาของ    

เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะคลายคลึงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในประเทศออสเตรเลีย 

เศรษฐกิจสมานฉันท (Solicarity Economy) ในประเทศบราซิล เศรษฐกิจแบบคานธี (Gandhian Economics) 

ในประเทศอินเดีย (Apiprachyasakul, 2015, 109)

เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    

รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานพระบรมโชวาทและพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางแกพสกนิกรชาวไทย                                      

เพื่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางสายกลาง สวนเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปนแนวคิดทฤษฎี                       
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ทางเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิกใหม (Neo - Classical Economics) ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับนํามาสอน

ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ (Palasri, 

2016, 41) 

 จากการวิเคราะหของผูเขียน พบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดการวิเคราะหอยูบน                           

พื้นฐานเดียวกันกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่วามนุษยมีความตองการอยางไมสิ้นสุด ขณะที่ทรัพยากร                                 

มีอยู อยางจํากัด และท้ังสองทฤษฎีตางก็ดําเนินเศรษฐกิจเพ่ือบรรลุสิ่งเดียวกันคือประสิทธิภาพสูงสุด                              

จากการใชทรัพยากร แตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการนําไปสูเปาหมายโดยใชหลักความพอเพียง              

ซึ่งมีลักษณะการดําเนินเศรษฐกิจแบบทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาโดยคํานึงถึง                       

ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ มกันที่ดี ดังนั้น ความพอเพียงจึงไมใชเปาหมาย                                

ของการดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจอยางทีค่นทัว่ไปเขาใจแตเปนวธิกีารนาํไปสูเปาหมาย ซึง่ถาความพอเพียง

คือ เปาหมายก็จะทําใหคนเขาใจวา เงินรายได ความสุข และความมั่งคงในชีวิตจะตองมีไมมากหรือ                              

นอยเกนิไปอนัจะขดัแยงกบัคาํวาประสทิธภิาพหรอืการใชทรัพยากรทีม่อียูอยางจาํกดัเพือ่กอใหเกดิประโยชน

สูงสุด (ความพอเพียงถานําไปปรับตามความหมายของเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือความเหมาะสม                            

ความสมดุล ความมีดุลยภาพไมมากไมนอยจนเกินไป ซึ่งถาวิเคราะหตามหลักอุปสงคและอุปทานจะตองมี

ความสมดุลกันแตถาไมสมดุลกันแลวจะไมสามารถดํารงอยูไดในระยะยาวนั่นคือจะไมมีความยั่งยืน)                                  

ทัง้นีก้ารดําเนินกจิกรรมทางดานเศรษฐกิจโดยยดึหลักความพอเพียงตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        

จะสงผลตอการสรางภมูคิุมกนัทีด่ใีหกบัตนเองควบคูไปกับการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (การมภีมูคิุมกนัทีด่จีะตอง

สรางความเขมแข็งใหกับตนเองและการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ)                                      

อน่ึง การใชนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เปนไปตามความเหมาะสมหรือความพอเพียงโดยยึดหลัก

ภาคเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศจะทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางม่ันคง  ยั่งยืนมีเสถียรภาพ และ                     

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

 อยางไรก็ตามถึงแมวาทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะมีลักษณะ

ที่เหมือนกันบางประการ แตก็มีขอแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
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: Puntasen, 2007, 28 

ตารางท่ี 1

สรุปขอแตกตางระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (ยกตัวอยางเศรษฐกิจ

ทุนนิยมซ่ึงมีทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักรองรับ)

 จากขอมูลในตารางท่ี  1 มีขอสังเกต ดังนี้

 1.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรกระแสหลักมีความแตกตางที่สําคัญที่                             

นิยามศัพทของเปาหมายและวิถีทางในการไปสูเปาหมาย ทั้งนี้นิยามศัพทของเปาหมายของประโยชนสูงสุด                           

จากการใชทรพัยากรในทัศนะปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมคีวามแตกตางจากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลกั 

คือความยั่งยืน และการนําเอาความสุขและผลประโยชนที่สังคมโดยสวนรวมพึงไดรับมาพิจารณารวมดวย  

ดังนั้น วิถีทางดําเนินการที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองนําเอาหลักทางพุทธศาสนาและ                   

ศลีธรรมมาประยุกตใชในการดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจดวย ไดแก ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ

ความมีภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งการนําหลักดังกลาวมาใชจะตองมีความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน (มีลักษณะ

คลายคลงึกบัพุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรศลีธรรม) อนัจะสงผลตอการแบงปนในสังคม การอยูรวมกนั

อยางมีความสุข การมีภูมิคุมกันจากความผันผวนตาง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและสวนรวม โดยผลประโยชน                 
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ที่ไดรับจะไมจํากัดเฉพาะบุคคลเทาน้ันแตจะแบงปนไปยังสังคมโดยรวม รวมท้ังยังมุงประโยชนระยะยาว

มากกวาประโยชนระยะสั้นจากการใชทรัพยากรอันมีอยางจํากัด ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                  

จึงใหความสําคัญกับคนมากกวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การปลูกฝงจิตสํานึกจึงเปนสิ่งที่จําเปน (Palasri, 

2016, 295)

 2. เศรษฐศาสตรกระแสหลกัมขีอบเขตการศึกษาท่ีแคบ เชือ่ในความเปนผูเชีย่วชาญ และแบงแยก

สาขาความรูเปนแขนง โดยเนนเปาหมายท่ีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา                         

ภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนสูงอยางเชน ภาคอุตสาหกรรมและละเลยภาคเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํา 

จงึไมสอดคลองกบัสภาพทีแ่ทจรงิซึง่ทกุภาคสวนมคีวามสมัพันธกนัยากทีจ่ะตดัออกจากกนัได ขณะทีป่รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความรูที่เปนองครวม ผสมผสานหลายมิติ หลายสาขาวิชา จึงมี                                 

ความเปนสหวิทยาการ (Puntasen, 2006, 73) ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการผลิตโดยใชปจจัย

การผลิตที่มีมากในทองถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรท่ีประเทศไทยมีความไดเปรียบในปจจัย                     

การผลิตและยังเปนฐานการผลิตของคนสวนใหญของประเทศ โดยดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ                                      

ดวยความพอดีตามปจจัยการผลิตที่มีอยู ไมมุงแตความร่ํารวยโดย ไมอยูบนฐานปจจัยการผลิตที่แทจริง                    

ของประเทศ นอกจากนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไดเชื่อมโยงกับมิติทางดานตางๆ ไมวาจะ                               

ดานครอบครัว  สังคม  วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม และเช่ือวามนุษยและครอบครัวของชุมชนมีพลังและ

สามารถรักษาระบบโดยอยูไดดวยตนเองอยางสมดุล ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักมองวามนุษย

จะแบงหนาที่การทํางานตามปจจัยการผลิตที่มีอยูเทานั้น (Natsupa, 2011, 43)                      

 3. เศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนเปาหมายท่ีวัตถุ จึงเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดวยการกระตุน

ความอยากหรือความตองการของมนุษยเปนหลัก ซึ่งในแงของผูบริโภคความพอใจหรือประโยชนจะสูงสุด                  

เมื่อไดบริโภคสินคาจํานวนมากท่ีสุด สวนในแงของผูผลิตจะไดรับประโยชนสูงสุดเม่ือไดผลผลิตหรือกําไร                  

มากทีส่ดุ ทัง้นีเ้ศรษฐศาสตรกระแสหลกัอาศัยแนวคิดทีว่าความตองการของมนุษยไมมทีีส่ิน้สดุจึงตองกระตุน

ความอยาก (กิเลส) ของมนุษยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (กระตุนการบริโภคดวยการพัฒนาวัตถุหรือสินคา                   

รวมทัง้สนิเชือ่ท่ีดงึดดูใจอนัจะนาํมาซึง่การผลติและการจางงาน) ดงันัน้ ทกุคนจงึมุงบรโิภควตัถเุพือ่ตอบสนอง

ความตองการอันนํามาซึ่งหนี้สินตามมาในที่สุด นอกจากนี้เศรษฐศาสตรกระแสหลักไมไดใหความสําคัญกับ

ดานศลีธรรมซึง่เปนองคประกอบทีส่าํคญัในการอยูรวมกนัของสงัคมมนษุย จงึมแีนวโนมนาํไปสูการแสวงหา

ประโยชนในทางท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เชน การคอรรัปชั่น เปนตน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบริโภคสําหรับ                              

ตอบสนองความตองการของตน ขณะท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนที่การพ่ึงตนเอง มุงควบคุม                                 

ความอยาก (กิเลส) ของตนเองใหมีความเหมาะสมกับฐานะทางรายไดของตนเองโดยยึดคําสอนของ                               

ศาสนาเปนหลักอันจะนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเพื่อนําไปสู ผลของการปฏิบัติโดยใชเหตุผล                            

ทางวิชาการสนับสนุน ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล                     

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปนแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกอาชีพและทุกระดับไมวาจะเปน                        

ระดบับคุคล  ครอบครวั  ชมุชนและประเทศ ในการทีจ่ะดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิอยางพอประมาณ  มเีหตผุล 

และมีภูมิคุมกันที่ดี ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การบรรลุเปาหมายอยางมั่นคง 

ไมเสีย่งตอความผนัผวนอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของปจจยัทัง้ภายในและภายนอก ซึง่จะไดศกึษาแนวทาง

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช โดยแยกออกเปนการนําไปประยุกตใชใน                            

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตามลําดับ ดังนี้

 1. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน
      เราสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินชีวิต และ

การประกอบอาชีพของครัวเรือนไดดังนี้ (Palasri, 2016, 297)

      1.1 การดําเนินชีวิต ควรปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว และประพฤติตนตาม                               

หลักศาสนา ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต                                 

(The Chaipattana Foundation, 2010) อนึ่ง ดานการใชจายไมควรใชจายเกินตัว ควรมีการใชจายใหสมดุล

กับรายได ซึ่งไมมีสูตรตายตัววาสัดสวนของรายจายตอรายไดควรเปนเทาใด ทั้งนี้ขึ้นอยู กับเหตุผล                                         

หรืออรรถประโยชนของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันไปตามนิสัยและระดับรายได ซึ่งบุคคลท่ีมีระดับรายไดตํ่า

จะมีสัดสวนของรายจายตอรายไดคอนขางสูงกวาบุคคลที่มีระดับรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม บุคคลควร                              

ที่จะมีการสะสมเงินออมเพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉิน และในกรณีที่มีการกูยืมเงินควรกูยืมเงินมาใชจาย                                   

ในสิ่งที่กอใหเกิดรายได 

  1.2 การประกอบอาชีพ การประกอบอาชพีนาํมาซึง่รายไดของครวัเรอืน ซึง่ไมควรผลติสนิคา

ตามกระแสหรือการผลิตเพ่ือมุงความรํา่รวยในชวงส้ัน ๆ ทัง้นีถ้าทกุคนมุงผลติสินคาทีม่รีะดบัราคาสงูในชวงนัน้ 

จะทาํใหในระยะยาวสินคาลนตลาด สงผลใหระดบัราคาสินคาตกตํา่ในท่ีสดุ ดงันัน้ ควรผลติสนิคาทีม่ทีรัพยากร

และภมูปิญญาในทองถิน่ ซึง่จะทาํใหการผลติดงักลาวมีจดุแขง็ ลดอปุสรรคในการผลติ จงึทาํใหมคีวามมัน่คง 

มภีมูคิุมกนัตอการเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากความผนัผวนของราคาปจจยัการผลิตไดดกีวาการใชทรัพยากร

หรือปจจัยการผลิตจากแหลงอื่น นอกจากนี้ยังเปนการลดตนทุนการผลิตและสามารถสรางเครือขายหรือ                  

ความรวมมือระหวางหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ในชุมชนทองถ่ินไดเปนอยางดี รวมท้ังยงัเปนการสรางาน สรางรายได           

ในชุมชน ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง อันจะนํามาซึ่งการอยูรวมกันอยางม ี                 

ความสุขของคนในชุมชน อนึง่ ในการประกอบอาชีพควรแสวงหาประสบการณและเริม่จากธรุกจิขนาดเล็กกอน 

และเม่ือกิจการมีความเจริญเติบโตอยางมั่นคงจึงคอย ๆ ขยายธุรกิจ และไมควรขยายธุรกิจแบบเรงรีบหรือ

กาวกระโดดเพ่ือหวงัผลประโยชนระยะส้ัน ๆ  ซึง่อาจจะมีปญหาตอภูมคิุมกนัในกรณีทีเ่กดิวกิฤตทางเศรษฐกิจได 

นอกจากน้ีตองประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหธุรกิจอยูได                            
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อยางยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Thonglard, Intakhan & Busaba (2016) พบวา ปจจัย                               

ดานคุณธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาธุรกิจใหมีความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของ                              

เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด

 การศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษของ Kansuntisukmongkol (2017) พบวาเกษตรกรที่ดําเนิน                   

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมได                         

ทั้งนี้เกษตรกรตองรูจักการประเมินตนเอง การพ่ึงพาความหลากหลายทางธรรมชาติ  การเก็บสํารองผลผลิต

ทางการเกษตรรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติ และความรวมมือดวยการรวมกลุมกัน ซึ่งกลยุทธเหลานี้สามารถ

ชวยในการลดความเส่ียงและเพ่ิมความสามารถในการปรับตวัใหเขากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมได 

 2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
     ชุมชนเกิดจากครัวเรือนหลาย ๆ  ครัวเรือนมาอยูรวมกันเกิดเปนชุมชน ดังนั้น เม่ือระดับครัวเรือน

มีการดําเนินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะสงผลตอชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนเศรษฐกิจ                   

พอเพียงตามไปดวย นั่นหมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนจะอยูบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากร                  

และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้ภูมิปญญาดังกลาวสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยการพัฒนาตอยอด    

เพื่อการบรรลุการผลิตที่มีประสิทธิภาพได นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง               

หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ  ในชุมชนไดเปนอยางดีระหวางผูผลิต เจาของปจจัยการผลิต รวมทั้งผูบริโภค เนื่องจาก

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการจําหนายผลผลิตใหเพียงพอกับทองถิ่นกอน แลวจึงนําผลผลิต               

สวนเกินไปจําหนายในทองถิ่นอื่นที่อยูหางไกลออกไปตามลําดับ อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพจากการลดตนทุน

การผลิตและการขนสงสนิคา สงผลตอความเขมแขง็และการพ่ึงตนเองของหนวยเศรษฐกิจในชุมชนอยางย่ังยนื 

ซึ่งมีขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษาของ Munlerk (2013) พบวาประโยชนที่ไดจากการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จงัหวัดนครปฐม 

คือสามารถประหยัดงบประมาณขององคกร เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษา                 

ของ Donkwa (2016) พบวาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเกณฑการมีภูมิคุมกัน  

ในตัวที่ดีและความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการธุรกิจชุมชนดานการผลิตมากที่สุด

 3. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ
      ในเมือ่ภาคครวัเรอืนและชมุชนมคีวามเขมแขง็จึงสงผลตอประเทศมคีวามเขมแขง็และมภีมูคิุมกนั

ที่ดีตอความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได เนื่องจากการท่ีประชาชนใชจายไมฟุมเฟอยจะ

ทําใหประเทศมีเงินออม ซึ่งเปนแหลงที่มาของเงินลงทุนของประเทศ รวมท้ังในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

ประชาชนยังมีเงินออมเพ่ือนํามาใชจายไดอยางตอเนื่องจึงทําใหเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและ                              

มหภาคสามารถดาํเนนิไปไดดวยความราบรืน่ อนึง่ ภาครฐับาลสามารถนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปประยุกตใชในหลาย ๆ ดาน ไดแก การพัฒนาประเทศไมควรมุงเนนที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                    

แตเพียงอยางเดียว ควรใหความสําคัญกับการกระจายรายไดและความสุขของภาคประชาชน และ                                  

ควรสนับสนุนการผลิตสินคาและบริการท่ีเนนใชทรัพยากรและแรงงานของประเทศเปนหลัก สวนการดําเนิน
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นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรยึดหลักความสมดุลไมมากและไมนอยจนเกินไป และไมควรเรง

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบกาวกระโดดโดยไมอยูบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิทีแ่ทจริง ซึง่ถาเพิม่อปุทาน

ของเงินมากเกินความเหมาะสมจะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอได แตถาอุปทานของเงินนอยเกินไปจะกอใหเกิด

ปญหาการวางงานได สาํหรบัการกอหนีส้าธารณะไมควรเกินความสามารถในการชาํระหนี ้โดยใหเปนสัดสวน

ที่เหมาะสมกับรายไดของประเทศ ทั้งนี้แนวทางการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือการกระตุน          

อุปสงครวม ควรใหมีความสมดุลกับระดับรายไดประชาชาติที่แทจริง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมี                       

ความเจรญิเตบิโตอยางมเีสถยีรภาพ สอดคลองกบัแนวคดิของนกัเศรษฐศาสตรสาํนกัตาง ๆ  โดยเฉพาะแนวคดิ

ของนกัเศรษฐศาสตรสาํนกัคลาสสกิ ในแนวคิดทีว่าอปุทานของเงินถกูกาํหนดโดยระดับรายไดประชาชาติทีแ่ทจรงิ 

และไมควรแทรกแซงระบบเศรษฐกิจจนทําใหเกิดการบิดเบือน อันจะนํามาซึ่งการไมมีประสิทธิภาพใน                       

การผลิตและความไมมีเสถียรภาพของระดับราคาผลผลิตซึ่งจะสงผลตอความผันผวนและภูมิคุ มกัน                               

ในระยะยาว (Palasri, 2016, 298) ทั้งนี้จากการศึกษาของ Mongsawad (2010) พบวาการนําปรัชญา                       

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาประเทศจะสงผลทําใหความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น สามารถพ่ึงพา

ตนเองโดยอยูรวมกับธรรมชาติได นอกจากน้ีรัฐบาลท่ีมีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ              

ดําเนินนโยบายดวยความรอบคอบโดยมีหลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต

 ขอสังเกตในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศดังที่กลาวไวขางตน                              

เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามการขยายตัวของเศรษฐกิจ                    

ไมไดหามการคาขายกับตางประเทศ ไมไดหามการใชจายเพือ่การบริโภค เพยีงแตวาการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ 

ทางเศรษฐกิจจะตองอยูบนความพอประมาณไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งถามากหรือนอยเกินไปก็อาจจะเกิด

ความเส่ียงตามมา นอกจากน้ีการตัดสินใจจะตองมีเหตุผลรองรับและมีการพิจารณาถึงผลท่ีจะไดอยาง

รอบคอบ เชน การดําเนินเศรษฐกิจในแงของผูบรโิภคสามารถใชจายไดตามฐานะหรือตามอัตภาพไมมากหรือ

ไมน อยจนเกินไป ถาน อยเกินไปก็จะทําใหความพอใจลดลงไมอยู ในดุลภาพแตถ ามากเกินไป                                                           

เมือ่เทยีบกับฐานะกจ็ะเปนการเบยีดเบยีนตนเองกอใหเกดิหนีส้นิตามมาจนในท่ีสดุภมูคิุมกนัลดลง เกดิความเส่ียง                                

ซึง่ถาในอนาคตเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิขึน้จงึไมสามารถรบัผลกระทบจากวกิฤตได สวนการดาํเนนิเศรษฐกจิ

ในแงของผูผลิตจะตองนําทรัพยากรมาผลิตใหเพียงพอตอความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค นั่นหมายถึง 

การผลิตตามความตองการจริงไมไดผลิตตามกระแสหรือตามการคาดการณจากการเก็งกําไรหรือ                                 

ตามเศรษฐกิจเทียมและไมควรที่จะขยายการผลิตจนเกินศักยภาพของตัวเอง ดังเชน ชวงป พ.ศ. 2530 –                  

พ.ศ. 2539 ประเทศไดเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมไดอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่แทจริง                     

โดยเฉพาะมีการขยายการลงทุนของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยที่ผลิตมากจนเกินความตองการท่ีแทจริง                        

ซึง่สวนหน่ึงเปนผลมาจากการเก็งกาํไร จงึทาํใหเกดิเศรษฐกิจเทยีมหรือทีเ่รียกวาเศรษฐกิจฟองสบูจนเปนเหตุ

ใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวาวิกฤติตมยํากุงข้ึนในป พ.ศ. 2540 เปนตน 
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 สาํหรบัการดาํเนนิเศรษฐกจิในแงของรฐับาลกเ็ชนกนั การทีจ่ะมุงเนนเพยีงแตใหเศรษฐกจิมีการขยายตวั

เพือ่ท่ีจะใหประชาชนมีรายไดตอหัวเพิม่ข้ึนแตเพยีงอยางเดียวโดยละเลยหรือมองขามปจจยัพืน้ฐานในประเทศ

กจ็ะทําใหเกดิปญหาหรือภมูคิุมกนัลดลงได เชน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมทีรพัยากรเหมาะสมแกการเกษตร

โดยเฉพาะเปนแหลงที่มีพื้นที่เพาะปลูกขาวท่ีมีคุณภาพดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ถึงแมวาท่ีผานมารายได                      

จากการเปนประเทศที่ผลิตสินคาการเกษตรจะไมสูงเทากับประเทศที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเทศไทย                      

ก็ไมควรท่ีจะทอดท้ิงการเกษตรแลวไปเนนอุตสาหกรรมแขงกับประเทศอุตสาหกรรมอ่ืนที่เขามีความเขมแข็ง

อยูแลว ซึ่งถาเปนอยางน้ันก็จะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรผลิต               

และแปรรูปสินคาการเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้นเปนการนําเอาจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยูเหนือตางประเทศ                   

มาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางมั่นคง มีเสถียรภาพ  ยั่งยืนและลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งยังมีภูมิคุมกันที่จะ                   

เตรียมพรอมรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศได                       

สวนการดาํเนนินโยบายการเงินการคลังก็ควรดําเนินนโยบายในทางสายกลางใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยใชเหตุผลในการพิจารณาถึงผลที่จะไดรับในทุก ๆ ดานอยางรอบคอบ

 ตัวอยาง โครงการที่เปนรูปธรรมที่ดําเนินการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

โครงการสวนพระองคจิตรลดาซ่ึงเปนการทดลองหารูปแบบตาง ๆ ในการแกปญหาและพัฒนาใหเกษตรกร 

เชน การทํานาขาวทดลอง และการเล้ียงขยายพันธุปลานิล เปนตน รวมท้ังการดําเนินกิจการในรูปสหกรณ    

เชน สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) เปนตน ทั้งนี้ในปจจุบันการนําปรัชญา                      

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

รัชกาลที่ 9 ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพตามบริบทของชุมชน ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม 

ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือเปนแนวทางการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา                             

ของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1 เกษตรทฤษฎีใหม
         เกษตรทฤษฎีใหม คือตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง                               

ที่เดนชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริ

เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรท่ีมักประสบปญหาท้ังภัยธรรมชาติและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ                       

การทําการเกษตรใหสามารถผานพนชวงเวลาวิกฤตไดโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา ทั้งนี้นอกจากปญหา

ขาดแคลนน้ําแลวเกษตรกรรายยอยยังมีความเส่ียงดานราคาสินคาการเกษตร ภัยธรรมชาติและโรคระบาด 

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกระตุ นใหเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งไมเหมาะสมกับบริบทของ                              

เกษตรกรไทย ดังนั้นเกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและ                                     

นํ้าเพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กระดับครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้การดําเนินตามแนวทาง                  

เกษตรทฤษฎีใหมสามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี (The Chaipattana Foundation, 2010)

   3.1.1  ขั้นที่ 1 แบงพื้นที่ทํากินออกเปน 4 สวน ดังนี้
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   - พื้นที่ขุดสระนํ้า รอยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สําหรับเก็บกักนํ้าในฤดูฝนและล้ียงสัตวนํ้า 

        - พื้นที่สําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร และพืชสมุนไพร รอยละ 30 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน และหากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย  

   - พื้นที่เพาะปลูกขาวในฤดูฝน รอยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน

สําหรบัครอบครัวใหเพียงพอตลอดท้ังป 

   - พื้นที่สําหรับอยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือน รอยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด

 

                      
                                                       30% 
        10% 

 
                                   

                30%                                                       30% 
 

ภาพที่ 2: การแบงพื้นที่ทํากินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1.2  ขั้นที่ 2 การรวมกลุมหรือสหกรณ เพ่ือที่จะรวมแรงรวมใจกันในการดําเนินงานใน                        

ดานการผลิต  การตลาด และการพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ รวมกัน ไมวาจะเปนกองทุน               

ไวใหสมาชิกออมและกูยืม เปนตน ซึ่งเปนการสรางความรักและสามัคคีในชุมชนไมวาจะเปนสวนราชการ 

องคกรเอกชน และสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ผลที่ไดรับจะทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได

  3.1.3  ขัน้ที ่3 การจดัหาเงนิทนุ โดยการสรางความรวมมอืกบัสถาบนัการเงนิไมวาจะเปนธนาคาร  

และบรษิทัเอกชน เปนตน ในการท่ีจะนาํเงนิทนุเพือ่การขยายการผลิตและการพฒันาคุณภาพชีวติในชมุชน

       อน่ึง ขัน้ตอนดงักลาวจะตองดาํเนนิการตามลาํดบั  กลาวคอืเม่ือดําเนนิการตามขัน้ที ่1 ประสบ

ความสาํเรจ็แลวจึงทําตามลําดับขั้นที่ 2 และ 3 ตอไปตามลําดับ ซึ่งเปนการทํารากฐานใหแข็งแรงกอนแลวจึง

คอยตอยอดไปเรื่อย ๆ เปนการสรางภูมิคุมกันไปในตัว

 ทั้งนี้ผูเขียนมีขอสังเกตเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม คือ เกษตรทฤษฎีใหมเปดโอกาสใหเกษตรกร

ประยุกตใชความรูและภูมปิญญาตลอดจนความคดิสรางสรรคทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอมในแตละทองถิน่ 

โดยเนนการผสมผสานการจัดการแบบทองถ่ินและภูมปิญญาด้ังเดิมกบัเทคโนโลยีใหม และตองมีความยืดหยุน

ในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ อนึ่ง สัดสวนการแบงพื้นที่ดังกลาวสามารถยืดหยุนและ
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เปล่ียนแปลงกิจกรรมการเกษตรเพื่อใหมีความสอดคลองเหมาะสมไดตามบริบทในแตละทองถิ่น ดังนั้น                           

เกษตรทฤษฎีใหมจงึสามารถนําไปประยุกตใชไดทกุกจิกรรมการเกษตร แตจะตองเปนกจิกรรมท่ีมคีวามเก่ียวเน่ืองกนั

ซึ่งเปนการนําวัสดุที่เหลือใชหรือเศษสิ่งของที่ไมตองการจากกิจกรรมหนึ่งมาใชเปนปจจัยการผลิต                               

ของอีกกจิกรรมหน่ึง เชน การนํามลูววัมาใชเปนปุยของขาวและการนําฟางขาวมาใชเปนอาหารเล้ียงวัว เปนตน 

นอกจากนี้ การปลูกพืชหลายระดับรวมกัน เชน การปลูกพืชสมุนไพรใตไมผลหรือไมยืนตน เปนตน ทําให                    

การใชพืน้ทีห่รอืทรพัยากรไดอยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การขดุบอเลีย้งปลาในพืน้ทีป่ลูกขาว ซึง่ขาวจะไดนํา้

ที่มีความอุดมสมบูรณจากบอเล้ียงปลาในฤดูแลงและเวลาน้ํามากสามารถระบายลงยังบอเล้ียงปลาได                       

สวนเกษตรกรที่ปลูกไมผล เชน ลิ้นจี่สามารถที่จะเล้ียงผึ้งเพื่อใหผึ้งผสมเกสรไดขณะที่ผึ้งก็จะไดนํ้าหวาน                  

จากเกสรของลิ้นจ่ี เปนตน เกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนการสรางระบบนิเวศนเพื่อการพึ่งพากันไดอยางเหมาะสม

อนัจะนํามาซ่ึงการผลิตทีม่ปีระสทิธภิาพดวยหลักการพ่ึงพากันในระบบนิเวศนอนัเปนหลักการหน่ึงทีแ่ตกตาง

จากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ดังน้ัน ผลที่ไดจากเกษตรทฤษฎีใหมคือทําใหมีรายไดตลอดทั้งป                         

จากการจําหนายผลผลิตที่หลากหลาย สงผลใหการใชจายเพ่ือการบริโภคมีเสถียรภาพ และเปนการลด                         

การพึ่งพาสารเคมีในการผลิต ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืช

เชิงเด่ียวเพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการ ทําใหมีรายไดเพียงไมกี่ครั้งในรอบป สงผลตอการใชจายเพ่ือ                           

การบริโภคไมมเีสถยีรภาพ กลาวคือชวงท่ีมรีายไดมากก็จะใชจายมากและในชวงท่ีไมมรีายไดหรือรายไดนอย

ก็จะใชจายนอย  การผลิตซึ่งเนนการลดตนทุนดวยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจึงจําเปนที่จะตองพึ่งพิงสารเคมี                     

และมีแนวโนมที่จะพ่ึงพิงสารเคมีเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจากสภาพดินเส่ือมคุณภาพตลอดจนโรคและ                             

แมลงศัตรูพืชมีความด้ือตอสารเคมีเพิ่มขึ้น 

 อนึ่ง ในการจัดสรรทรัพยากรโดยการแบงพื้นที่ดังกลาวจะทําใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา                       

ทางการเกษตรบนความหลากหลายเพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศนใหเกื้อกูลกันซ่ึงสามารถลดตนทุน

การผลิตจากการทําเกษตรประเภทปลอดสารเคมีได นอกจากน้ีหลักประการสําคัญอยางหน่ึงของเกษตร                    

ทฤษฎีใหมที่แตกตางจากหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักคือเกษตรทฤษฎีใหมเนนการผลิตเพื่อการบริโภค

ภายในครัวเรือนกอนอันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในครัวเรือน ทําใหครัวเรือนสามารถพึ่งพิงตนเองไดจาก

การเกษตรในครัวเรือน และหากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถนําไปจําหนายได ตลอดจน                         

การพัฒนาไปสูขั้นตอนตอไปคือการผลิตเพ่ือการคาได นอกจากนี้เกษตรทฤษฎีใหมยังเปนการลดความเส่ียง

จากความผันผวนของราคาดวยการกระจายความเสี่ยงโดยการทํากิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลาย

สรุป 
 การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ งท่ีการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก                                   

เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จํากัดขอบเขตเพียงแควัตถุโดยขาดความเชื่อมโยงกับมิติในดานอื่น ๆ 

จึงทําใหขาดความสมดุลระหวางภาคการผลิตกับความสุขที่เกิดจากการมีครอบครัวที่อบอุน การแบงปน                    

ชวยเหลอืซ่ึงกนัและกัน การไดอยูกบัสิง่แวดลอมทีด่ ีดงันัน้ การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
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เปนแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณไปดวยปจจัย

การผลติโดยเฉพาะภาคการเกษตรจึงควรนําปจจัยการผลิตทีม่อียูในประเทศเพ่ือผลิตสนิคาและบริการสําหรับ

สรางรายไดใหกับประเทศ อันจะนํามาซึ่งการใชปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรภายในประเทศใหเกิด                       

ประโยชนสูงสุด ทําใหลดการพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต               

อยางม่ันคงภายใตทรัพยากรของประเทศซ่ึงจะลดความผันผวนจากปจจัยการผลิตภายนอกประเทศได                        

อน่ึง ประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนประโยชน                    

ทีไ่มจาํกดัขอบเขตเฉพาะผลผลติหรอืรายไดทีบ่คุคลไดรบัเทานัน้ แตรวมถงึความสขุ ความมัน่คง ความสมดลุ

และความยั่งยืนของทรัพยากรสวนรวมอีกดวย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง

ทางดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเหมาะกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      

มาประยุกตใชเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 

ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งที่เอื้อตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ประเทศไดอยางมีประสทิธผิลคอื การท่ีคนไทยดําเนินชีวติตามหลักคาํสอนของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ

ที่สอนใหคนดําเนินชีวิตในทางสายกลาง ขยันทํามาหากิน ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน และ                          

ไมใชจายฟุมเฟอย 

 จากขอเขียนดังกลาวขางตน จึงมีขอคิดวาประเทศทางฝงตะวันออกอยางเชน ประเทศไทยซ่ึงมี                        

ขนมธรรมเนียมประเพณี มวีฒันธรรม มศีาสนาเปนท่ียดึเหน่ียวจิตใจของทุกคนจึงทําใหสงัคมมีความเอ้ืออาทร

ตอกนัและอยูกบัธรรมชาตอิยางสมดลุ มคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใดในการดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจ

ตามแนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตรกระแสหลกัซึง่เปนทฤษฎทีีค่ดิคนเพือ่ใชกบับรบิทเศรษฐกจิของประเทศตะวนัตก 

ทั้งน้ีการพัฒนาประเทศโดยอาศัยแนวคิดมุงท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียวโดยไมไดตระหนัก

ถึงผลกระทบท่ีตามมา ไดสงผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคือ สิ่งแวดลอมถูกทําลาย                      

การเน นความเจริญเติบโตทางด านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการทํางานตาม                                                       

ความชํานาญเฉพาะอยางจึงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ ขณะท่ี                        

ภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคที่ประเทศอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรถูกทอดทิ้ง จึงเปนภาคที่มีกลุมคนยากจน

มากท่ีสุดทําใหคนรวยกระจุกตัวอยูในกลุมคนจํานวนนอยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม สวนภาคการเกษตร          

ซึง่เปนคนกลุมใหญของประเทศประสพกับปญหาความยากจนอยางรือ้รัง การมุงผลติหรอืการเกร็งกาํไรระยะสัน้               

โดยไมไดอยูบนพื้นฐานที่แทจริงกอใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ และเม่ือวิเคราะหในระดับปจเจกชนจะเห็นวา

สังคมไทยกลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหทุกคนมุงแตทํางานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอความตองการ

บริโภคอยางฟุมเฟอยที่ถูกกระตุนโดยวัตถุจึงเปนความสุขที่ไมยั่งยืน และกอใหเกิดหนี้สินรวมท้ังปญหา                        

ทางสังคมตามมา 

 การท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ไดกําหนดไวใน                                

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น จะตองกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจในลักษณะองครวม

โดยไมมุงเนนดานใดดานหน่ึงมากเกินไป ยกตวัอยางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตองกาํหนดเปาหมายหลาย ๆ 
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ดานอยางสมดุล เชน รายได รายจาย หนี้สาธารณะ การทุจริต  ความเหล่ือมล้ํา สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

คุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวม เปนตน ทั้งนี้การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะตองคํานึง                                

ทั้งดานบวกและดานลบโดยการนําทุกเปาหมายมาพิจารณารวมกัน วัดออกมาเปนความสําเร็จของ                                

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สวนภาคครัวเรือนตองกําหนดเปาหมายในลักษณะองครวมเชนกัน เชน                           

รายได รายจาย การมีภูมิคุมกัน สุขภาพและความสุข เปนตน ซึ่งภาครัฐจะตองเปนกลไกสําคัญที่ตองปลูก   

จิตสํานึกใหกับประชาชนของประเทศรูจักความพอดี โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักดวยการยึด                 

หลักคุณธรรมเปนที่ตั้งซึ่งมีอยูในคําสอนของทุกศาสนา
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