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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราชดํารัสแนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแก 
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดยาวนานกวา 25 ป  
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจในป 2540 
กลาวคือ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
ปฏิบัติของทฤษฎีใหม ซ่ึงผูเขียนขออันเชิญพระ
ร า ชดํ า รั ส เ นื่ อ ง ใน โอก าสวั น เ ฉ ลิ มพร ะ
ชนมพรรษาเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2542 ดังนี้  
“เ ศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เพี ย ง  แป ล ว า  Sufficiency 
Economy...  คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมี
ในตําราเศรษฐกิจ   จะมีไดอยางไร เพราะวาเปน
ทฤษฎีใหม..... Sufficiency Economy  นั้นไมมี
ในตําราเพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม....
และโดยท่ีทานผูเชี่ยวชาญสนใจ  ก็หมายความวา
เรา ก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุง   หรือไปใช

หลักการเพื่อท่ีจะใหเศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลกพัฒนาดีขึ้น"  ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเปนแนวทางในการพัฒนาโดยสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดและการปฏิบัติตนอยางเปนข้ันตอน
ของประชาชนทุกระดับ  โดยยึดหลักเดินทาง
สายกลางตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน  และ
รัฐบาล   สําหรับแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศของรัฐบาลใหดําเนินไปใน
แนวทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

ทานพระธรรมปฎก (ประยุทธ  ประยุทธ
โต) ไดเสนอแนวทาง  “เศรษฐศาสตรสําหรับ
ทางสายกลาง”  โดยทางสายกลางเปนแนวคิดท่ี
สําคัญในศาสนาพุทธ  ซ่ึงจะไมทําส่ิงใดไปใน
หนทางท่ีสุดข้ัว       ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับจุด  

บทความวิชาการ 
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       1.  ความพอประมาณ  เปนความพอดีท่ีไม
นอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืนเชน การบริโภคที่อยูในระดับ
พอประมาณ ไมเกินความจําเปน 
       2. ความมีเหตุผล เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียง  โดยตองเปนไปอยางมี
เหตุมีผล   ซ่ึงตองพิจารณาจากเหตุปจจัย ท่ี
เกี่ยวของและคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
       3. การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  เปนการ
เตรียมพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ดานตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล

และไกล   โดยมีมาตรการปองกันความเส่ียงท่ี
รอบคอบและรัดกุม 
 แนว คิด เ ศรษฐกิ จพอ เพี ย ง จึ ง เป น
ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม
แนวทางของพุทธธรรมอยางแทจริง  เนื่องจาก
ในพระราชดํารัสหนึ่งไดอธิบายถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงวา “คือความพอประมาณ  ซ่ือตรง  ไม
โลภมาก  และไมเบียดเบียนผูอ่ืน”  การดํารงชีวิต
อยูไดจําเปนตองมีปจจัยท่ีสําคัญส่ีประการซ่ึง
ไดแก อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ยารักษาโรค และท่ี
อยูอาศัย  ซ่ึงโลกในยุคทุนนิยมอยางปจจุบัน  
ปจจัยส่ีไมอาจหามาไดถาปราศจากเงิน  และการ
ไดมาซ่ึงเงินนั้นจําเปนท่ีบุคคลตองประกอบ
สัมมาอาชีพ  ซ่ึงระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนน
ใหบุคคลสามารถประกอบสัมมาอาชีพไดอยาง
ยั่งยืน (อภิชัย  พันธเสน, 2547)  
   แตเดิมดูเหมือนวาภาคการเกษตรเทานั้น
ท่ีสามารถนํ าระบบเศรษฐ กิจพอ เพี ย งไป
ประยุกตใชจนเกิดเปนรูปธรรมได   มาถึงวันนี้
ท้ังภาคเอกชนและองคกรธุรกิจเร่ิมเห็นตรงกันวา  
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดรวมสมัย
สําหรับเศรษฐกิจและสังคมในโลกยุคปจจุบัน จึง
ควร เร งนํ าไปปฏิบัติอย า งจ ริ งจั ง  ซ่ึ งห ลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีท้ังแบบพื้นฐานและแบบ
กาวหนา  ซ่ึงสามารถทําไดดังนี้ 
       ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
สําหรับเกษตรกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐาน  ซ่ึ ง เ ทียบไดกับทฤษฏีใหม ข้ัน ท่ี  1   
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       ความพอเพียงระดับชุมชนและระดับองคกร  
เปนเศรษฐกิจเพียงพอแบบกาวหนา  ซ่ึงถือเปน
ทฤษฏีใหมข้ันท่ี 2  เปนเร่ืองของการสนับสนุน
ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ  
ผูทําธุรกิจประเภทตางๆ รวมตัวกันในลักษณะ
เครือขายวิสาหกิจ  กลาวคือเม่ือสมาชิกในแตละ
ครอบครัวหรือองคกรตางๆ  มีความพอเพียงข้ัน
พื้นฐานแลว  จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือกันสราง
ประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพ้ืนฐาน
ของการไมเบียดเบียนกัน  และมีการแบงปน
ช ว ย เ ห ลื อ ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น ต า ม กํ า ลั ง แ ล ะ
ความสามารถของตน    ซ่ึงจะสามารถสราง
ชุมชนจากการรวมตัวกันเปนเครือขายวิสาหกิจ 
และจะเกิดความพอเพียงในวิ ถีปฏิบัติอยาง
แทจริง 
        ความพอเพียงระดับประเทศ  เปนเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบกาวหนา  ซ่ึงครอบคลุมทฤษฏีใหม
ข้ันท่ี  3   ซ่ึงสงเสริมให ชุมชนหรือเครือขาย
วิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ใน
ประ เทศ ท่ี มีขนาดใหญ เชน  ธนาคารและ
สถาบันวิจัย   การสรางเครือขายความรวมมือใน
ลักษณะเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอด
ภูมิปญญา   แลกเปล่ียนความรู  เทคโนโลยี  และ
บทเรียนจากการพัฒนา  หรือรวมมือกันพัฒนา
ตามแนวที่พอเพียง  ซ่ึงจะทําใหประเทศอันเปน

สังคมใหญประกอบดวยชุมชน องคกร และภาค
ธุรกิจตางๆ กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียง  ท่ี
เ ช่ื อมโยงกันด ว ยห ลักไม เ บี ยด เ บี ยนและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดในท่ีสุด 
   ตัวอยางการศึกษาคนควาทดลองจาก
โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและจากโครงการของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการสกัดน้ํามันจากพืชเชน 
มะพราว  ปาลม  และสบูดํา  มาผสมกับน้ํามัน
ดีเซลเพื่อใชเปนน้ํามันเช้ือเพลิงหรือท่ีเรียกวาไบ
โอดีเซลเพื่อใช  สําหรับการคมนาคม ขนสง และ
การเกษตรกรรม   ชุมชนจํานวนมากของประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตและใชไบโอดีเซล  ซ่ึง
สามารถใชเปนพลังงานทางเลือกเพ่ือชวยลด
ภาระการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ
และ เ พ่ิม ศักยภาพในการพึ่ งตน เอง    การ
พัฒนาการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลสามารถทําได
โดยผานโครงการกองทุนหมูบาน  โครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  และสหกรณ   เพื่อให
ประชาชนไดรับการเรียนรูและมีความม่ันใจมาก
ข้ึนในกรรมวิธีการผลิต  โดยปกติชุมชนขนาด
กลางและชุมชนขนาดเล็กในชนบทของประเทศ
ไทยคุนเคยกับการใชบริการปมหลอดแกวมาเปน
ระยะเวลานาน  ซ่ึงมีปมหลอดแกวจํานวนมาก
กระจายตัวอยูในชุมชนตางๆ ท่ัวประเทศ   โดย
ปมหลอดแกวยั งคงมีคุณคาในฐานะที่ เปน
ชองทางในการจัดจําหนายไบโอดีเซลใหแก
ชุมชนไดอยางท่ัวถึง  อีกท้ังแตละชุมชนยังมี
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 ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมของการจัดตั้ง
แหล งผลิตและจํ าหน ายน้ํ า มันไบโอดี เซล  
(น้ํามันมะพราว) ท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจขนาดเล็ก
ภายในชุมชนเชน  สถานีจําหนายน้ํามันไบไอ
ดี เ ซ ล    ท่ี อํ า เ ภ อ ทั บ ส ะ แ ก    จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ  ดังนั้นการเพ่ิมชองทางในการ
จัดจํ าหน ายให เข า ถึง ชุมชนต างๆ  มี ท้ั งป ม
หลอดแกวและสถานีบริการน้ํามันในรูปสหกรณ
ชุมชนตางๆ   ซ่ึงชุมชนควรไดรับการสนับสนุน
เชิงนโยบายใหมีฐานวัตถุดิบ (น้ํามันพืช)  การ
ผลิต  การจัดจําหนาย   การคุมครอง และสงเสริม
ใหพัฒนาไปเปนสวนหนึ่งของวิสาหกิจชุมชน
อยางจริงจัง (วรพล  พรหมิกบุตร, 2549) 
 
เศรษฐกิจพอเพียงระบบตลาดท่ีดีกวา
กลไกตลาดเสรี (ระบบทุนนิยม  ) 
 นักเศรษฐศาสตรรูมานานแลววาระบบ
ตลาดเปนระบบที่มีมือท่ีมองไมเห็นทําใหเกิด
การผลิต  และการแลกเปล่ียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงเปนระบบท่ีดีกวาระบบสังคมนิยมหรือระบบ
เผด็จการทางเศรษฐกิจ  ความลมเหลวของระบบ
ตลาดเสรีก็คือทําไมไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  
และไมไดมองทุกมิติใหแกสังคม  ทําใหการ
พัฒนาไมยั่งยืนถาไมมีกลไกมาจัดสรร  ดังนั้น
ระบบตลาดเสรีจึงไมเพียงพอท่ีจะเปนหลักใน
การบริหารประเทศ   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จึงช้ีนําใหจัดระบบตลาดใหดีข้ึน โดยคํานึงถึงทุก
ดานของการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนท้ังดาน
เศรษฐกิจ   ส่ิงแวดลอม   และสังคม  (ชุมชน
วัฒนธรรม) ไปสูความสมดุล   มีความเจริญท่ี
แข็งแรง  เปนการกาวไกลกวาระบบตลาดหรือ
เกินกวาทฤษฎีเศรษฐศาสตร   การทําธุรกิจตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ตองมีการทํา
กําไรตอไป  เพราะถาไมมีกําไรธุรกิจก็ไมมีความ
พอเพียงท่ีจะทําธุรกิจอยางยั่งยืน   การทํากําไรก็
ตองมีการลงทุน  การกูยืม   หลักความพอเพียง
ในการทํ า ธุรกิจสามารถกู ยืมได   แตดีกว า
แบบเดิมเพราะตองทําธุรกิจอยางรอบคอบ  มอง
ระยะยาว  และนึกถึงความเส่ียง  ซ่ึงเหมาะอยาง
ยิ่งสําหรับยุคปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
เ ทค โนโลยี แ ล ะ มี ก า ร เ ป ล่ี ยนแปลงท า ง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  เศรษฐกิจและสังคม
อยางรวดเร็วกวาในอดีตมาก   จึงมีโอกาสเกิด
วิกฤตไดงายและรวดเร็วกวาในอดีต  ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธการคาและไมได
ปฏิเสธทุน   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนะแนว
ทางการทําธุรกิจการใชประโยชนจากโลกาภิ
วัตน  โดยตองมีคุณธรรมและความรูเพ่ือนําไปสู
ธุรกิจท่ีมีความเจริญม่ันคงและสมดุล   โดยมีการ
ประเมินความเส่ียง  การจัดการความรู  และ
รับผิดชอบตอสังคม  
 การ ท่ีจะพึ่ งพาตน เองและส งออก
เทคโนโลยีไดนั้น  ประเทศไทยตองลงทุน
เสริมสรางขีดความสามารถของการศึกษาและ
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ทางสายกลาง 
 
 

พอประมาณ 
 
 

มีเหตุผล   มีภูมิคุมกัน 
 
 

เงื่อนไข   ความรู เงื่อนไข  คุณธรรม 
 

สังคม / ส่ิงแวดลอม /เศรษฐกิจ 
สมดุล/ม่ันคง/ยั่งยนื 

 
ภาพท่ี 1. หลักสามหวงและสองเง่ือนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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