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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงชีวิตที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
พระราชทานพระราชดารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2517 ในความตอนหนึ่ ง ว่ า “การพั ฒ นาประเทศ
จาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการ และอุป กรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร และ
ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงสุดขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่ง
แต่จะทุ่มเทแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็ว แต่ ประการเดียว โดยไม่ให้
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลใน
เรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงชีวิตและปฏิบัติตน ของประชาชนทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการดารงชีวิตประจาวัน การพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้
ดาเนินการไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จึ ง หมายถึ ง เศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถอุ้ ม ชู ตั ว เองได้ ใ ห้ มี ค วามพอเพี ย งกั บ ตั ว เอง
(Self sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งต้องต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของตนเองให้ดีเสียก่อน มีความพอกิน พอใช้ สามารถพึ่งตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาที่ช้แี นะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพนื้ ฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมัน่ คง และความยั่งยืนของการพัฒนา
ส่วนที่ 2. คุณลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบตั ติ นได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิบน
ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ส่วนที่ 3. คานิยาม
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่ าง
ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล
ส่วนที่ 4. เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ส่วนที่ 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมปฏิบัติดังนี้
1) ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ที่ไม่จาเป็นในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟือยในชีวิต
2) ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดารงชีพ
3) ละเลิกการแก่งแย้งผลประโยชน์ที่รุนแรงและไม่ถูกต้อง
4) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจาปกความทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิดรายได้เพิ่มพูนจนถึงขั้น
พอเพียง
5) ปฏิบัติตนในทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิ้นไป

ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ
การจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัย และมีชวี ิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพืน้ ที่เป็นส่วนๆ
ความสาคัญของทฤษฎี
1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่
เคยมีใครคิดมาก่อน
2. มีการคานวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้าที่กักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้ อย่าง
เหมาะสมตลอดปี
รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ http://valrom.igetweb.com

หน้า 3 จาก 4
3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสาหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1
ให้แบ่งพืน้ ที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10
พื้นที่ส่วนที่ 1 ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ขุดสระเก็บกักน้า เพื่อใช้เก็บกักน้าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้าต่างฟๆ
พื้นที่ส่วนที่ 2 ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจาวัน สาหรับครอบครัวให้
เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่ 3 ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็น
อาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไปจาหน่าย
พื้นที่ส่วนที่ 4 ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2
เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการ และได้ปฏิบัติในที่ดินของตน จนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่ 2 คือให้
เกษตรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันในด้าน
2.1 การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ข้นั เตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การ
หาน้า และอื่นๆเพื่อการเพาะปลูก
2.2 การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด
เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการร่วมกันขาย
ผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
2.3 ความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกร ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยปัจจัยพื้นฐานใน
การดารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้าปลา เสื้อผ้าที่พอเพียง
2.4 สวัสดิการ แต่ละชุมชน ควรมีสวัสดิการทีจ่ าเป็น เช่น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมื่อยามป่วย
ไข้ หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยมื เพื่อประโยชน์ในกิจการต่างๆ
2.5 การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษา
เล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
2.6 สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ
ขั้นที่ 2 มี 6 กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนเป็นสาคัญ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ขั้นก้าวหน้า
เมื่อดาเนินการผ่านพ้นขั้นที่ 2 แล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ข้นั ที่ 3 ต่อไปคือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดงานทุน หรือแหล่งเงิน เช่น
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ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการทาธุรกิจ การลงทุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้ ทั้งฝ่าย
เกษตรกรและฝ่ายกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ
 เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
 ธนาคารกับบริษทั สามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร และมาสีเอง)
 เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจานวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ใน
ราคาส่ง)
 ธนาคารกับบริษทั จะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดาเนินการในกิจการต่างๆให้เกิดผลดียิ่งขึ้น)
*********************************************************
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