
การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
(ปรับปรุงลาสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2551) 

 
            วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
(หากประสงคจะไดรับเอกสารหรือขอมูลทั้งหมดน้ีในรูปแบบของ Microsoft Word 

ที่นําไปปรับแตงแกไขไดสะดวก โปรดสงอีเมลมายัง newemail2556@gmail.com  
จะจัดสงใหฟรีทันทีที่ไดรับอีเมล หรือภายใน 3 วัน) 

 
      นับแตน้ีไป เปนที่นายินดีวา ชุมชนไทยทุกระดับและทุกวงการจะกลาวถึง เศรษฐกิจ 
พอเพียง (Sufficiency Economy) กันอยางกวางขวางและมากมาย คําน้ีอาจเขามาแทนที่เศรษฐกิจ
แบบคาขาย (Trade Economy) เศรษฐกิจที่เนนความเจริญเติบโต (Growth Economy) และ
เศรษฐกิจยิ่งมากยิ่งดี (More and More Economy) บทความน้ีเขียนข้ึนเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
พิจารณาศึกษา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรืออาจเรียกวา “หลักหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
แตในที่นี้ขอเรียกวา “การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ผูเขียนไดรวบรวมและนํา
เน้ือหาสาระที่เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอไว โดยครอบคลุม 
4 หัวขอ ไดแก (1) ความหมายของการบริหารจัดการ (2) ความสําคัญ ความเปนมา และ
ความหมาย  (3) หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และ 
(4) บทสรุป 
 
1. ความหมายของการบริหารจัดการ 
 
           แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคลากรและหนวยงานภาครัฐนํามาใชในการ
เปล่ียนแปลง พัฒนา หรือสรางความอยูเย็นเปนสุขและการกินอยูแตเพียงพอดีใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติ อาจเรียกวา การพัฒนา (development) การบริหาร (administration) การจัดการ 
(management) หรือการบริหารจัดการ (management administration) ก็ได ข้ึนอยูกับสภาพการณ
ของประเทศ ยุคสมัย และผูนํารัฐบาล เชน ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญกับคําวา “การพัฒนา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาชนบท อีกทั้ง
ในสมัยน้ันไดมีการจัดแบงประเทศทั้งหลายในโลกออกเปนประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลัง



 2 

พัฒนา โดยไทยถูกจัดเปนประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศหน่ึง ขณะที่สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ไดนําคําวา “การบริหารจัดการ” มาใช โดยสวนหนึ่งนํามาจาก
แนวคิดผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) ของภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
มาปรับใชในภาครัฐหรือในวงราชการ โดยมุงหวังใหการบริหารราชการเกิดความรวดเร็ว ลดข้ันตอน
และลดพิธีการที่ไมจําเปน รวมทั้งจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน  
 เพ่ือชวยเพ่ิมความเขาใจการจัดการมากข้ึน จึงขอนําความหมายคําวา การจัดการ และการ
บริหารจัดการ มาแสดงไวดวย เชน 
 1.1 สมพงศ เกษมสิน ในป พ.ศ. 2523 กลาวไววา การจัดการ (management) นิยมใชกับ
การบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว1  
 1.2 แฮรโรลด คูนตซ (Harold Koontz) ในป พ.ศ. 2543 ใหความหมายของการจัดการ 
หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ เปนอุปกรณการจัดการน้ัน2  
 1.3 ธงชัย สันติวงษ ในป พ.ศ. 2543 กลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ  
  1.3.1 ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่ปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 
  1.3.2 ในดานของภารกิจหรือสิ่งทีต่องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัด
ระเบียบทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน 
  1.3.3 ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงาน
ตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาดวยกัน3 
 1.4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2545 มีความเห็นวา การบริหารจัดการในฐานะที่เปน
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหารจัดการ เกิดไดจากหลายแนวคิด เชน โพสคอรบ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออรวิค (Lyndall 
Urwick) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหารจัดการ 7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การจัดการคน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการ
บริหารจัดการตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก การ

                                            
 1สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพคร้ังที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หนา 5.  

 2Harold Koontz อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, ibid., หนา 6. 

 3ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร (พิมพคร้ังที่ 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
2543), หนา 21-22.  
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วางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC)4  
 1.5 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในป พ.ศ. 2548 กลาวไววา การบริหารจัดการ (management  
administration) การบริหารการพัฒนา (development administration) แมกระทั่งการบริหารการ
บริการ (service administration) แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ หนึ่ง ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานหรือกระบวนการบริหารจัดการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การลงมือปฏิบัติงาน (acting) และการประเมินผล 
(evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับสวนที่
แตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการ
จัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความ
รวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ 
เปนตน ในขณะที่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเร่ืองการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย 
แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ สวน
การบริหารการบริการเนนเร่ืองการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน5  
 จากความหมายของคําตาง ๆ ขางตน ทําใหสรุปไดวา โดยทั่วไป คําวา การบริหาร การ
จัดการ และการบริหารจัดการ มีความหมายใกลเคียงกันและอาจนํามาใชแทนกันได คําวา การ
บริหาร สวนใหญใชในภาครัฐหรือหนวยงานภาครัฐ ขณะที่คําวา การจัดการ นิยมใชในภาคเอกชน
หรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุงแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด 
(maximum profits) โดยผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอย
ได (by product) เชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือให
บริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แกประชาชน 
 สําหรับในทีน้ี่ ใช คําวา การบริหารจัดการ ซ่ึงหมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ของบุคลากรและหนวยงานทุกภาค ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน 

                                            
 4วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  
ฝรั่งเศส ญ่ีปุน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2545), หนา 39. 
 5วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 5.  
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ภาคธุรกิจ ภาคที่ไมสังกัดภาครัฐ และภาคประชาชน นํามาใชในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติดวย คําวาการบริหารจัดการน้ันอาจมองในลักษณะที่เปน “กระบวนการ” ซ่ึงหมายถึง 
การมีขั้นตอนในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานอยางเปนระบบก็ได กลาวคือ หากการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานน้ัน เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ เชน (1) 
การจัดการนโยบาย (Policy) (2) การจัดการอํานาจหนาที่ (Authority) (3) การจัดการคุณธรรม 
(Morality) (4) การจัดการที่เก่ียวของกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัด
องคการ (Organizing) (7) การจัดการทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) 
(9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ 
(Budgeting) เชนน้ี เปนการนํา “กระบวนการบริหารจัดการ” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการ
บริหารจัดการ” ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB)6 แตละตัวมาเปนแนวทางในการ
ใหความหมายของการบริหารจัดการดวย อีกตัวอยางหน่ึง คือ หากการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของบุคลากรและหนวยงานทุกภาคที่เก่ียวของกับ คน สิ่งของ และหนวยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (1) คน (Man) (2) เงิน (Money) (3) วัสดุอุปกรณ (Material) (4) การ
จัดการทั่วไป (Management) และ (5) คุณธรรม (Morality) เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญ
ตอการบริหารจัดการ” ที่เรียกวา 5M แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมายการบริหาร
จัดการ  
 นอกจากน้ี ยังอาจนําปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายของการบริหารจัดการ
ไดอีก เปนตนวา 3M ซ่ึงประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) และการจัดการทั่วไป 
(Management) และ 5ป ซ่ึงประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ 
 การใหความหมายตามตัวอยางขางตนน้ี เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหารจัดการ คือ 
“กระบวนการบริหารจัดการ” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ” มาใชเปนแนวทางใน
การใหความหมายซ่ึงนาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารจัดการเชนน้ีครอบคลุม
เน้ือหาสาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหารจัดการไดชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบ
แนวคิดดวย  
 
 

                                            
 6วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพมหานคร :  
ธรรกมลพิมพ, 2549), หนา 22-23.  
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2. ความสําคัญ ความเปนมา และความหมาย 
 
 แนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมีความสําคัญ สืบ
เน่ืองมาจากปจจัยภายนอกประเทศของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรทุน
นิยมและระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศทางตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา ที่เนนระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม เสรีนิยม หรือบริโภคนิยม ที่ใหความสําคัญกับวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ กําไร ความ
รวดเร็ว การตอสูแขงขัน ผลประโยชนสูงสุด รวมทั้งเนนความเจริญกาวหนา การขยายตลาด และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน ๆ แนวคิด
ดังกลาวน้ีไดเขามามีอิทธิพลตอแนวคิด แนวทางการพัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการ
ภายในประเทศและในชุมชนของไทยที่ผานมา ตัวอยางเชน ในป 2517 ชวงกลางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) และในชวงป พ.ศ. 2530-2539 ขณะน้ัน
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในอัตราที่สูงตามแนวคิดของระบบทุนนิยมดังกลาว และประมาณ
ป 2540 ระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายอยางมหาศาล  
 ในสวนของประชาชนบางสวนยังคงมีความโลภ บริโภคอยางฟุมเฟอย ตกอยูในภาวะหน้ีสิน
อยางถอนตัวไมออก และขาดหลักพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางม่ันคง ทําใหถูกนําไปสูการกระทํา
ที่เบียดเบียนกันไดงายมากข้ึน ประกอบกับปจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนในทุก
ชุมชนจํานวนไมนอยไดใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฟุมเฟอยและตอเนื่อง ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพ เสื่อมสลาย หรือถูกทําลายเปนจํานวนมาก โดยบางอยางหมดสิ้นไป
และไมอาจหาทดแทนได อาจเปรียบเทียบไดวา ประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 
สวน ขณะที่ทํานุบํารุงไดเพียง 1 สวน หากปลอยใหแนวคิด แนวทางการพัฒนา และแนวทางการ
บริหารจัดการภายในประเทศของไทยยังคงเปนเชนน้ีตอไป ประเทศชาติและประชาชนยอมไดรับ
ความเสียหายและเดือดรอนเพ่ิมมากขึ้น ๆ กลาวคือ ประเทศชาติเจริญกาวหนาแบบกระจุกตัว
เฉพาะบางพ้ืนที่บางชุมชนโดยไมกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่หรือชุมชนอื่นดวยอยางสมดุล เกิด
การตอสูแขงขันเพ่ือสรางความรํ่ารวยอยางเกินความจําเปน เกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน
ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และระบบทุนนิยมยังทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหหมด
สิ้นไป เสื่อมสลาย ดอยคุณภาพ หรือใชอยางไมคุมคาเปนจํานวนมหาศาลเพ่ือนําทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใชในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ทําใหเหลือและปลอยทิ้งกากพิษสารพิษออกมา
จากปลายทางของการผลิตเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหระบบนิเวศนของชุมชนสูญเสียความสมดุลและเกิด
ภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน ในสวนของประชาชนตองเผชิญกับความเดือดรอนทุกขยาก เชน ประชาชน
ขาดคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน
ตองตอสูด้ินรนและแสวงหาเกินความจําเปน รวมทั้งเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ระหวางประชาชนและชุมชนเพ่ิมมากข้ึนดวย ผนวกกับแนวทางการพัฒนาประเทศหรือแนวทางการ
บริหารจัดการภายในประเทศและในชุมชนที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จมากเทาที่ควร 
 สาเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในประเทศที่มีความสัมพันธกันไดสรางความ
เสียหายและเดือดรอนแกประเทศชาติและชุมชนขางตน ไดนํามาสูการเกิดหรือการนําเสนอแนวคิด
และแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับในที่น้ีเรียกวา การ
บริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริที่จะเห็นการสรางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดข้ึนเพ่ือนํามาใชในการบริหาร 
จัดการหรือการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนไทย พรอมกับคาดหวังใหประชาชนยึดถือการบริหาร
จัดการและการดําเนินชีวิตตามแนวทางน้ีเปนหลักพ้ืนฐาน อันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสําคัญ 
คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุข โดยประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง 
ยั่งยืน รวมทั้งประชาชนในชาติทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โปรดดูภาพ
ที่ 1 
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ภาพที ่1 ความเปนมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                                สาเหตุจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ 
              ปจจัยภายนอก                                 ปจจัยภายใน 
      แนวคิดและระบบเศรษฐกิจโลกแบบ            ประชาชนบางสวนโลภ บริโภคอยาง 
      ทุนนิยม เสรีนิยม และบริโภคนิยมของ  ฟุมเฟอย รวมทั้งใช ทําใหเสื่อมสลาย และ   เหต ุ
      ตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอแนวคิด             ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
      และแนวทางการบริหารจัดการภายใน          อยางตอเน่ือง อีกทั้งแนวทางการบริหาร 
      ประเทศและในชุมชนของไทย                    จัดการที่ผานมาไมสําเร็จเทาที่ควร 
 
 
 
       ประเทศชาติและประชาชนไดรับความเสียหายเดือดรอน    
                  ประเทศชาติไดรับความเสียหาย เชน เกิดความเจริญแบบกระจุกตัว                 ผล 
                 เกิดชองวางระหวางคนจนและคนรวย ประชาชนไดรับความเดือดรอน     (เกิดปญหา) 
                 เชน ขาดคุณธรรม ครอบครัวแตกแยก ตองตอสูดิ้นรนเกินความจําเปน 
 
                                                                                                   
 
                  แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการ                     เกิดแนวคิด 
    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                        และแนวทาง 
                                   เพ่ือนํามาใชในประเทศชาติและชุมชนไทย             การบริหารจัดการ 
 
                                                                   
     
        ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
                        ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ยั่งยืน รวมทั้ง             จุดหมาย 
                          ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน      ปลายทางสําคัญ 
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 สําหรับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายไดวา คําวา เศรษฐกิจพอเพียงมิไดเนน
เฉพาะดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียว แตในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชน
และชุมชนทุกระดับจะตองพอเพียงในทุกดาน ไมวาจะเปนดานวัตถุและจิตใจ หรือดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหาร โดยคําวา ความพอเพียง หมายถึง 
ทางสายกลางที่มีองคประกอบอยางนอย 3 ประการ ซ่ึงไมอาจขาดประการใดประการหน่ึง 
ดังน้ี 
  หน่ึง ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ กินอยูใช
แตเพียงพอดีตามกําลังความสามารถ ไมฟุมเฟอย 
  สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
  สาม การมีภูมิคุมกัน หมายถึง การสรางหรือเตรียมตัวดวยการหาขอมูลขาวสาร
หรือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีพ้ืนฐานหรือมีความพรอมมากเพียงพอที่จะรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลง หรือสถานการณทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกลดวยความไม
ประมาท 
 ทั้งน้ี ในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชนตองอาศัยความรูและ 
คุณธรรมควบคูกันไปดวย โดยความรูจะตองประกอบดวยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังที่จะนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการคิดหรือการวางแผนและการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
สวนคุณธรรมนั้น เปนการเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของประชาชนในชุมชน ซ่ึงรวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐ 
และบุคลากรในทุกภาคทุกระดับใหมีสํานึกในเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต อดทน ความเพียร และมี
สติปญญาในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน เปนตน ความพอเพียงดังกลาวน้ีถือเปนสวนสําคัญ
ของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด 
(end) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางม่ันคงและยั่งยืน โปรดดูภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 องคประกอบของความหมายของคําวาพอเพียง และจุดหมายปลายทางสูงสุด 
 
 
                                                    ประเทศชาต ิ
                                          และประชาชน 
                                                อยูเย็นเปนสุขอยาง      จุดหมายปลายทางสูงสุด 
                                                  มั่นคงและยั่งยืน 
 
       
                                                นําไปสู 
 
 
         ความรู 
 
                                                                  1. ความ 
      พอประมาณ 
 
                                         3. การม ี                             2. ความ 
                                 ภูมิคุมกัน     ทางสายกลาง       มีเหตุผล 
 
 
 
 
                                                      คุณธรรม 
 
 
 
 ในสวนของความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในที่น้ี 
หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ หนวยงานนํามาใชใน
การเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความอยูเย็นเปนสุขอยางม่ันคงและยั่งยืนใหแก
ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากน้ี ยังถือวา การบริหารจัดการตาม
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แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธี (means) ที่นําไปสูจุดหมาย
ปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางม่ันคง
และยั่งยืน โดยแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธีดังกลาวน้ีประกอบดวยหลายขั้นตอน เชน 3  
ขั้นตอน ไดแก การคิด (thinking) การลงมือปฏิบัติงานจริง (acting) และการประเมินผล 
(evaluating) ทั้งน้ี ไดต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางที่คํานึงถึงหลักกาสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน รวมตลอดถึงการใชความรู
และคุณธรรมในปฏิบัติงานดวย โปรดดูภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.9 ภาพรวมความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และถือวาเปนแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธี ที่ประกอบดวยหลายข้ันตอน
ซ่ึงนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด 
 
 
   ประเทศชาต ิ
           และประชาชน 
                 อยูเย็นเปนสุขอยาง      จุดหมายปลายทางสูงสุด (end) 
                   ม่ันคงและยั่งยืน 
 
       
                 นําไปสู 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินผล 

(evaluating) 

 
                       แนวทางการดําเนินงานหรือ 
                       การปฏิบัติงานที่บุคคล และ/           เปน 

ขั้นตอนที่ 2 
การลงมือปฏิบัติจริง 

(acting) 

                  หรือ หนวยงานนํามาใช ทั้งน้ี      แนวทาง 
                  ไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทาง          วิถีทาง  
                  สายกลางที่คํานึงถึงความ             หรือ 

ขั้นตอนที่ 1 
การคิด 

(thinking)                                

            พอประมาณ ความมีเหตุผล         มรรควิธ ี
            และการมีภูมิคุมกัน รวมทั้ง        (means) 
            การมีความรู และคุณธรรม 

  
 
 
 
 มีขอเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกประชาชนไทย
มาโดยตลอดมากกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และภายหลังไดทรงเนนย้ํา
แนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส 
โลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ แนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึง
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สามารถประยุกตใชเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศชาติไดในทุกภาคการผลิต รวมทั้งเปน
แนวทางในการดํารงชีวิตและปฏิบัติงานของประชาชนไทยในทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สังคม จนถึงระดับรัฐ ในทิศทางที่ตองการใหการพัฒนาและการบริหารจัดการประเทศดําเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ พระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงน้ี 
พระองคทานไดใหไวอยางครอบคลุม รวมทั้งทรงมีพระวินิจฉัยไวดวยวาสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ
เกิดจากความโลภเปนหลัก ทําใหเกิดความคิดและการกระทําที่เบียดเบียนและเดือดรอนกันไปทั่ว 
 การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเก่ียวของกับชุมชนอยางแยกออก
จากกันไมออก เห็นไดจาก 
  หน่ึง เก่ียวของกับชุมชนทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2)  
หมูบาน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก เปนตน 
  สอง มุงพัฒนาหรือสงเสริมชุมชนหรือประชาชนในชุมชนใหเปนจุดศูนยกลางของ
การพัฒนา 
  สาม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
  สี ่ใหความสําคัญกับการพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน ชุมชนอยูไดดวยตนเอง
ไมตองพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอื่นหรือชุมชนอื่น 
  หา เนนเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน  
  หก เนนเศรษฐกิจที่มุงสรางชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือใหมีชุมชนที่เขมแข็งเปนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจ  
  เจ็ด เนนการรวมกลุมของประชาชนในชุมชน เชน กลุมอาชีพเกษตรผสมผสาน 
กลุมหัตถกรรม กลุมแปรรูปอาหาร กลุมธุรกิจชุมชน และกลุมกองทุนชุมชน  
  แปด ดํา เนินการในรูปของเครือขายชุมชนทุกระดับอยางเปนระบบ โดย
ประสานงานและรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาครัฐในดานเงินทุน การตลาด 
การผลิต การบริหารจัดการ และขอมูลขาวสาร 
  เกา ใหความสําคัญกับการผสมผสานหรือบูรณาการความเขมแข็งของชุมชนพรอม
กันทุกดาน ไมวาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรม  
  สิบ เปนการบริหารจัดการของชุมชนหรือประชาชนในชุมชนเอง 
 
 จากการศึกษาความสําคัญ ความเปนมา และความหมายของการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ผานมาขางตนน้ี ทําใหกลาวไดวา แนวคิดการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความคลายคลึงกับแนวคิดที่มีการแพรหลายในประเทศไทยกอนหนาน้ัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิด “สันติประชาธรรม” ของ ปวย อึ๊งภากรณ และ “ธัมมิกสังคมนิยม” ของ 
ทานพุทธทาสภิกขุ แตทั้งสองแนวคิดน้ีไดเนนดานจิตใจมากกวาความเปนรูปธรรมทางเศรษฐกิจ 
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นอกจากน้ี ยังมีแนวคิด “เศรษฐศาสตรชาวพุทธ” ของ อี. เอฟ. ชูเมกเกอร (E. F. Shumaker) นัก
เศรษฐศาสตรชาวเยอรมันไดเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแนวใหมที่ตอตานเศรษฐศาสตรแบบ
วัตถุนิยมไวในเอกสาร เร่ือง เศรษฐศาสตรชาวพุทธ (Buddhist Economics) ที่เนนเร่ืองความ
พอเพียงทางเทคโนโลยีในระบบการผลิตที่ใหความสําคัญตอคนมากกวาผลผลิต รวมตลอดทั้ง
แนวคิด “คําตอบอยูที่หมูบาน” ของ มหาตมะ คานธี ที่ไดเนนความพอเพียงในระดับชุมชน แม
แนวคิดน้ีจะไดกลาวถึงแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ตรงกันขามกับระบบทุนนิยมหรือระบบเสรีนิยมที่ 
“โลภ” อยางไมมีที่สิ้นสุดเชนเดียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แตแนวคิดคําตอบอยูที่หมูบานของ 
มหาตมะ คานธี น้ีก็ไมใชแนวคิดที่เปนพัฒนาการของประชาชนและชุมชนไทย  
 นอกจากขางตนน้ีแลว ยังกลาวตอไปไดอีกวา แนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะความหมายของคําวา พอเพียง หรือ ความพอเพียง ซ่ึงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรน้ัน นาจะมีพื้นฐานแนวคิดมาจากคําสอนของ 
พระพุทธเจา โดยเฉพาะ “หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา” ซ่ึงแปลวา ทางสายกลาง กลาวคือ ความ
พอเพียงน้ันมีเปาหมายของการผลิตและการบริโภคที่ตองการทําใหระบบดําเนินตอเนื่องไปไดใน
ลักษณะที่ยั่งยืน ทําใหประชาชนสามารถลดความทุกขและเขาถึงความสุขในแตระดับชั้นได การ
บริโภคอยางพอเพียงจึงเปนการบริโภคพอประมาณ ไมสรางความโลภทางใจใหเพ่ิมมากข้ึน พรอม
ทั้งปองกันไมใหเกิดความทุกขทรมานทางกาย อันเปนลักษณะของการ “กินอยูแตเพียงพอดี” มิใช 
“กินดีอยูดี” กลาวโดยยอ แนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการบริหาร 
จัดการแนวทางหน่ึงที่ยึดทางสายกลางในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 
  
3. หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน 
 
 หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอาจศึกษา
และประมวลไดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังจะไดนํามาศึกษาตามลําดับ 
 3.1 พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว7 

                                            
 7ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ต้ังแต
พุทธศักราช 2493-2542 ท่ีเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546). 
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 ในที่น้ีขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังน้ี 
  3.1.1 พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม 
2517  
 

 “…..ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น 
เร่ิมดวยการสรางพ้ืนฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชนกอนดวย
วิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อ 
พ้ืนฐานเกิดขึ้นม่ังคงพอควรแลว…. จึงคอยสรางเสริมความเจริญ
ข้ันสูงข้ึนตามลําดับตอไป 
 ..…การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนไป
ตามลําดับดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้นก็เพ่ือ 
ปองกันความผิดพลาดลมเหลวและเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จได 
แนนอนบริบูรณ” 

 
  3.1.2 พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2517  

 
       “…..คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย 
วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูอยาง
พอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพอ
อยูพอกิน มีความสงบ ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดี
พอสมควร ขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมา
แยงคุณสมบัติน้ีจากเราไปได…..” 

   
  3.1.3 พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที ่4 ธันวาคม 
2540 
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 “…..อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงน้ี ไมไดหมายความวา 
ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยาง
น้ันมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความ 
พอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความ
ตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคา 
ขนสงมากนัก”  
 “…..คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปล่ียน 
เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลย 
รูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตให
พอเพียงได…..” 
 “…..เศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝร่ังเขาเรียกวา “Trade 
Economy” ไมใช “แบบพอเพียง” ซ่ึงฝรั่งเรียก “Self Sufficient 
Economy” คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยูไดไมตอง
เดือดรอน…..” 
 “…..ถาสามารถจะเปล่ียนแปลงใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ไมตองทั้งหมด แมไมถึงคร่ึง อาจจะเปนเศษหนึ่งสวนสี่ ก็
สามารถที่จะอยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆ โดยบาง
คนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน แตวา ถาทําตั้งแตบัดน้ีก็จะสามารถที่
จะแกไขได…..” 
 “…..การจะเปนเสือ ได น้ันไมสําคัญ  สําคัญอยูที่ เรา มี
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความวา อุมชู
ตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียง
น้ีไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว
จะตองทอผาใสเอง อยางน้ันมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือใน
อําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได
มากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหรไม
ตองเสียคาขนสงมากนัก อยางที่ทานนักเศรษฐศาสตรตาง ๆ ก็มา
บอกวาลาสมัย จริงอาจจะลาสมัย คนอื่นเขาตองการมีเศรษฐกิจที่
ตองมีการแลกเปล่ียน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจ
ความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มี
บุญอยูวาผลิตใหพอเพียงได อยางเชนขาวที่ปลูก เคยสนับสนุนให
ปลูกขาวใหพอเพียงกับตัวเองแตละครอบครัว เก็บเอาไวในยุงเล็ก 
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ๆ แลวถามีพอมีขาย แตคนอื่นกลับบอกวาไมสมควร โดยเฉพาะ
ในทางภาคอีสาน เขาบอกวาตองปลูกขาวหอมมะลิเพ่ือจะขาย อัน
น้ีถูกตอง ขาวหอมมะลิขายไดดี แตเม่ือขายแลวจะบริโภคเองตอง
ซ้ือ ตองซ้ือจากใคร ทุกคนก็ปลูกขาวหอมมะลิ ในภาคอีสานสวนมา
เขาชอบบริโภคขาวเหนียว ซ่ึงใครจะเปนคนปลูกขาวเหนียวเพราะ
ประกาศโฆษณาวาคนที่ปลูกขาวเหนียวเปนคนโง อันน้ีเปนสิ่งที่
สําคัญ เลยไดสนับสนุน บอกวาเขาปลูกขาวบริโภค เขาจะชอบขาว
เหนียวก็ปลูกขาวเหนียว เขาจะชอบขาวอะไรก็ตาม ใหเขาปลูกขาว
อยางนั้นและเก็บไว เพ่ือที่จะบริโภคตลอดป ถามีที่ที่จะทํานาปรัง 
หรือมีที่มากพอสําหรับปลูกขาว ก็ปลูกขาวหอมมะลิเพ่ือที่จะ
ขาย…..” 

 
  3.1.4 พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที ่4 ธันวาคม 
2541 
 

     “ปที่แลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคําอื่นไมได. 
และไดพูดอยางหน่ึงวา เศรษฐกิจพอเพียงน้ี ใหปฏิบัตเิพียงคร่ึง
เดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหน่ึงสวนสี่ก็พอ…. ไมได
แปลวาเศษหน่ึงสวนสี่ของพ้ืนที่ แตเศษหน่ึงสวนสี่ของการ
กระทํา… หมายความวาวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมตอง
ทําทั้งหมด และขอเติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได. ถาครอบครัว
หน่ึง หรือแมหมูบานหนึ่งทําเศรษฐกิจพอเพียงรอยเปอรเซ็นตก็จะ
เปนการถอยหลังถึงสมัยหิน สมัยคนอยูในอุโมงคหรือในถ้ํา ซ่ึงไม
ตองอาศัยหมูอื่น เพราะวาหมูอื่นก็เปนศัตรูทั้งนั้น ตีกัน ไมใช
รวมมือกัน จึงตองทําเศรษฐกิจพอเพียง แตละคนตองหาที่อยู ก็
หาอุโมงคหาถ้ํา ตองหาอาหาร คือไปเด็ดผลไมหรือใบไมตามที่มี 
หรือไปใชอาวุธที่ไดสรางไดประดิษฐเอง ไปลาสัตว. กลุมที่อยูใน
อุโมงคในถ้ําน้ัน ก็มีเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอรเซ็นต ก็ปฏิบัติได  
        แตตอมาเม่ือออกจากถ้ํา ในสมัยตอมาที่สรางบานเปนที่
อาศัย ก็เริ่มจะเปนเศรษฐกจิพอเพียงเหลือประมาณ 80 
เปอรเซ็นต เพราะวามีคนไปผานมา ซึ่งไมไดเปนศัตรู เอาอะไร ๆ 
มาแลกเปลี่ยนกัน เชน คนที่มาจากไกล ผานมามีหนังสัตวที่
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เหมาะสมที่จะใชเปนเคร่ืองนุงหม ก็ซ้ือดวยการแลกเปล่ียนดวย
อาหาร เชน ปลาที่จับไดในบึง อยางนี้ก็ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง
แลว เวลากาวลวงมาอีก มาถึงปจจุบันน้ี ถาคนที่อยูทั้งขางนอกทั้ง
ขางในน้ี จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอรเซ็นต คงทําไมได 
และถาสํารวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง ก็เขาใจวา จะเห็น
ไดวาไมไดทํา เขาใจวาทําไดไมถึง 25 เปอรเซ็นต ไมไดถึงเศษ
หน่ึงสวนสี่ เพราะวาสิ่งที่ตนผลิตหรือทํา สวนใหญก็เอาไปแลกกับ
ของอื่นที่มีความจําเปน ฉะน้ัน จึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
เพียงเศษหน่ึงสวนสี่ ก็ควรจะพอและทําได อันน้ีเปนขอหน่ึง ที่จะ
อธิบายคําพูดที่พูดมาเมื่อปที่แลว  
        คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวาง
ออกไปอีก. ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทาน้ัน แตมี
ความหมายวาพอมีพอกิน. พอมีพอกินน้ี ถาใครไดมาอยูที่น่ี ใน
ศาลานี้ เม่ือ เทาไหร 20-24 ป เม่ือป 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ป ใช
ไหม วันน้ันไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็
แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ถาแตละคนพอมีพอกิน ก็ใชได. 
ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลาน้ัน ก็เริ่ม
จะไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย สมัยกอนน้ี
พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทํา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได ใหพอเพียงน้ีก็
หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ. แม
บางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็
สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัต.ิ อันน้ีก็ความหมายอีกอยางของ
เศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เม่ือปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปล
ในใจ แลวก็ไดพูดออกมาดวย วาจะแปลเปน Self-sufficiency 
(พ่ึงตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ี กวางขวางกวา Self-sufficiency คือ Self-sufficiency 
น้ันหมายความวา ผลิตอะไรที่มีพอทีจ่ะใช ไมตองไปขอซ้ือคนอื่น 
อยูไดดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)… … แตพอเพียงน้ีมีความหมาย
กวางขวางยิ่งกวาน้ีอีก คือคําวาพอก็เพียงพอ เพียงน้ีก็พอดังน้ัน
เอง. คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความ
โลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถามีความคิดอันน้ี มีความคิดวา 
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ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ
อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ
ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็
พอเพียง…. ถา (หากตองการเบียดเบียน) อยางน้ันก็เดือดรอนกัน
แน เพราะวาอึดอัด จะทําใหทะเลาะกัน เม่ือมีการทะเลาะกัน ก็ไม
เกิดประโยชนอะไรเลย….. จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเปน
การทะเลาะดวยกาย ซ่ึงในที่สุดก็นํามาสูความเสียหาย เสียหายแก
ผูที่เปนตัวละครทั้งสองคน. ถาเปนหมูก็เลยเปนการตีกันอยาง
รุนแรงได ซ่ึงจะทําใหคนอื่นอีกมากเดือดรอน…. ฉะน้ัน ความ
พอเพียงน้ีก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล…..” 

 
  3.1.5 พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 23  ธันวาคม 
2542 
 

 “…..เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy…
คําวา Sufficiency Economy น้ีไมมีในตําราเศรษฐกิจ จะมีได 
อยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม…..Sufficiency Economy น้ัน ไม
มีในตําราเพราะหมายความวา เรามีความคิดใหม 
          ….. และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวาเราก็
สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพ่ือที่จะใหเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลกพัฒนาดีข้ึน” 
 “..…ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู
พอกินมีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะ
ใหเมืองไทยอยูแบบพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความ
ความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถา
เรารักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดยิ่งยวดได… ฉะน้ัน 
ถาทุกทานซ่ึงถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําให
ผูอื่น ซ่ึงมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดี
พอสมควร ขอย้ําพอควรพออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอืน่มา
แยงคุณสมบัติน้ีจากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะ
มีคุณคาอยูตลอดกาล”  
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          “…..ถาไมมี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ…..จะพังหมด จะ
ทําอยางไร ที่ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป..… หากมีเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบไมเต็มที่ ถาเรามีเคร่ืองปนไฟ ก็ใหปนไฟ หรือถาข้ัน
โบราณกวา มืดก็จุดเทียน คือ มีทางที่จะแกปญหาเสมอ…..ฉะน้ัน 
เศรษฐกิจพอเพียง น้ี ก็มีเปนข้ัน ๆ แตจะบอกวา เศรษฐกิจ
พอเพียง น้ี ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทํา
ไมได จะตองมีการแลกเปล่ียน ตองมีการชวยกัน…..พอเพียงใน
ทฤษฎีหลวงน้ี คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได “ 

  3.1.6 พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 
2546 
 

 “ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก น่ีคือเศรษฐกิจ
พอเพียง สําคัญวาตองรูจักข้ันตอน ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไป
ไมพอเพียง ถาไมเร็ว ชาไปก็ไมพอเพียง ตองใหรูจักกาวหนา โดย
ไมทําใหคนเดือดรอน อันน้ีเศรษฐกิจพอเพียงคงไดศึกษามาแลว 
เราพูดมาแลว 10 ป ตองปฏิบัติดวย 
 ที่ประหลาดที่สุดเร่ิมที่สระบุรี มลคลชัยพัฒนา เร่ิมตน 15 ป
แลว กอนถึงอายุ 60 ไปสรางแลว กอนมีมูลนิธิชัยพัฒนาดวยซํ้า ไม
ใชเงินงบประมาณ ใชเงินในศาลาดุสิดาลัย มีเพ่ือนฝูงถามเอาไหม
ไปซ้ือที่ 1,000-2,000 บาท ไปจัดการที่ตรงน้ัน 15 ไร เศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มตรงน้ัน จนกระทั่งไปทั่วประเทศ จนรัฐบาลสนใจ ไมใช 
รัฐบาลเปนพวกที่นักเศรษฐกิจเกงๆ สนใจเด๋ียวน้ีไมตองโฆษณา
แลว นักเศรษฐกิจที่มคีวามรูเขาเขาใจ เม่ือเขาใจแลวก็สบายใจ มา
ถวายพระพรก็สบายใจ อันน้ีที่พูดที่ทําอะไร เขาใจเปนพรที่ดีที่สุด 
ก็พอใจเรื่องอื่น ที่ไมใชเร่ืองขาว เร่ืองปกครองทั้งหลาย ดาน
วิชาการมันก็มีพอเพียงเหมือนกัน พูดถึงรัฐศาสตร เศรษฐศาสตรก็
มี 
รัฐศาสตรพอเพียงเหมือนกัน ไมงั้นจะทําใหเละเทะไปหมด ที่พูดน่ี
ตะลอมใหเขาใจวา ใหพอเพียง ไมใชเศรษฐกิจเปนความคิด ให
สามารถทําอะไรอยูได แมแตกองทัพ ซึ่งกองทัพทําอะไรเยอะแยะ
ชวยหลายอยาง ทําได อยางทหารเรือ เรือ ต.91 เศรษฐกิจพอเพียง 
เด๋ียวนี้ ต.91 พังแลวรับราชการมาพอสมควร ตองพูดเพราะวา 
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นายกฯ มาพูดเมื่อวานน้ี ที่สนามหลวงแลวถือธง ชนะๆ ไชโย น่ี
แหละ ทราบดีวานายกฯ ไมคอยชอบใหเตือน ใครเตือนเรามันเคือง 
แตจะเลาใหฟง เตือนน่ี สมเด็จพระบรมราชชนนี แมเราอายุ 40-50 
แลว ทานชมเกง ทํานี่แมชอบ แตทานตองตอวา อยาลืมตัว ทานวา
อยางนั้นทุกครั้ง ทานพูดวาอยาลอย ทานใชคําวาปอดลอย ขาตอง
อยูติดดิน กับดิน ชื่อลูกภูมิพล ตองเหยียบดิน ไอการลอยไม
เหยียบดินใชไมได ภูมิพลเหยียบดิน ถึงเดินไปบนภูเขาก็เดินบน
ดิน เหาะเฮลิคอปเตอรลงมาก็มาเดินบนดิน ทานเตือนเสมอวาหาม
ไมใหลอย จนอายุเกือบ 60 ถึงหยุด ทานไมเตือนแลว ทานวาแม
ชอบ ถาทําอะไรดีใหรูวาดี อยาไปเหิม ตองระวัง” 

 
  จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนับตั้งแต
ป 2517 เปนตนมา จะพบวา พระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาประเทศหรือการบริหาร
จัดการที่อยูบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ 
การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมให
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับข้ันตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรม
เปนกรอบในการดํารงชวีิต ทั้งหมดน้ีเปนที่รูกันภายใตชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียง  
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยังไดปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหลายฉบับ แตไดปรากฏอยางชัดเจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-10 ในที่น้ีจึงนํามาศึกษาทั้ง 2 ฉบับ โดยแตละฉบับแบงการ
นําเสนอเปน 2 หัวขอ คือ (1) แนวคิด หลักการ และลักษณะของแผน และ (2) แนวทางการพัฒนา 
ดังตอไปน้ี 
  3.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) 
   1) แนวคิด หลักการ และลักษณะของแผน 
    1.1) มุงเนนการพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหการพัฒนามีความสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืนสามารถรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นตลอดจนคุณคาของสังคมไทยไวไดภายใตกระแสโลกาภวิัตนและสถานการณตาง ๆ ที่
เปล่ียนแปลงไป 
    1.2) กําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค ไว 3 ดาน คือ 
     1.2.1) สังคมคุณภาพ หมายถึง พัฒนาสูสังคมคุณภาพ
ที่ยึดหลักความสมดุล พอดี และพ่ึงตนเองได คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาค มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ระบบการเมืองการ
ปกครองโปรงใส  เปนประชาธิปไตย มีเสรีภาพและเสถียรภาพ นักการเมืองมีคุณภาพ คุณธรรม มี
ระบบการปกครอง ที่กระจายอํานาจอยางเปนธรรม รวมทั้งใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการที่ดี 
     1.2.2) สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู หมายถึง
พัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่จะตองสรางโอกาสและพัฒนากระบวนการเรียนรูให
คนไทยทุกคนมีความรู มีความสามารถ คิดเปน ทําเปน เรียนรูที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นอยาง
ตอเน่ือง เสริมสรางฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคูไปกับ การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
ศาสนา และรักษาภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม ตลอดจน มีการพัฒนาระบบการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและวิทยาการสมัยใหม 
     1.2.3) สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน หมายถึง
พัฒนาสูสังคมที่สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน มีการดํารงไวซ่ึงคุณคาเอกลักษณวัฒนธรรมไทยที่
ชวยเหลือเก้ือกูลและพ่ึงพากัน รักษาไวซ่ึงสถาบันครอบครัว พัฒนาเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง มี
การสรางจิตสํานึกใหม มีทัศนคติ คานิยมของสังคมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 
และใหความสําคัญกับการดูแลกลุมผูดอยโอกาสทางสังคมและคนยากจน เพ่ือสรางความเปนธรรม
ในสังคม 
    1.3) กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไวดังน้ี 
     1.3.1) ฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน 
     1.3.2) วางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองไดอยางรูเทาทันโลก 
     1.3.3) ใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ 
     1.3.4) แกไขปญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาส
ของคนไทยในการพ่ึงพาตนเอง 
    1.4) กําหนดเปาหมายในการพัฒนาประเทศ ที่ประกอบดวย 
     1.4.1) เปาหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ  
     1.4.2) เปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต 
     1.4.3) เปาหมายการบริหารจัดการที่ดี 
     1.4.4) เปาหมายลดความยากจน 
    2) แนวทางการพัฒนา 
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    2.1) การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย 
    2.2) การเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง โดย 
             2.2.1) พัฒนาคุณภาพคน และการคุมครองทางสังคม 
              2.2.2) ปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยาง
ยั่งยืน 
              2.2.3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    2.3) การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
โดย 
              2.3.1) บริหารเศรษฐกิจสวนรวม 
              2.3.2) เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
              2.3.3) พัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 น้ี ประกาศใชเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2549 ไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นไดจาก
การระบุไวอยางชัดเจนในพันธกิจวาใหยึดถือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวปฏิบัติ เม่ือเปน
เชนน้ี จึงไดนําวิสัยทัศนและพันธกิจมาเสนอไวเปนเบ้ืองตนกอน กลาวคือ  
  วิสัยทัศนของประเทศไทย คือ มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (green and 
happiness society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่ง 
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี”  
  สวนพันธกิจเพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มีดังน้ี 
   หน่ึง พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน มี
สุขภาวะที่ดี อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
อยางมีศักด์ิศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   สอง เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุง
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน บนพ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 
มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใช
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จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา
และกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
   สาม ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและ
สรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษา
ผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
   สี่ พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใต
ระบอบประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อ
ตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต 
ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใชทรัพยากร 
  สําหรับ (1) แนวคิด หลักการ และลักษณะของแผน และ (2) แนวทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มีดังตอไปนี ้
   1) แนวคิด หลักการ และลักษณะของแผน 
   มุงสราง “ความสมดุลและภูมิคุมกัน” ใหเกิดข้ึนกับคน สังคม ระบบ
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยการรักษาสมดุลระหวางความพอเพียงและการ
แขงขันบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในทุกระดับ โดยมีจุดมุงหมายของการ
พัฒนาไปสู สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (green society) 
    2) แนวทางการพัฒนา 
    2.1) ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  
    2.2) นํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการ
ปฎิบัติ ในการบริหารจัดการ และในการพัฒนาประเทศตอเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 9 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มีแผนเร่ืองการเพ่ิมขีด
ความสามารถหนวยงานของรัฐที่จะไปสรางขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชกลไกในการ
ขับเคลื่อนดวยหลัก 3 หลักของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก (1) ความรู 
(2) คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และ (3) ความพากเพียร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 น้ียังคงเนนเร่ืองคน และกระบวนการมีสวนรวม แตที่ไดเพ่ิม คือ เร่ืองของการวิเคราะห
ฐานโครงสรางเศรษฐกิจ แลวขับเคลื่อนไปสูความสุขโดยไมมีเปาหมายที่เปนปริมาณ 
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  ในสวนของการรองรับเศรษฐกิจโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 ไดนําการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาแปลในเชิงปฏิบัติเพื่อชี้นําการจัดทํา
แผนของหนวยงาน องคกร บริษัท แมกระทั่งกลับไปที่คนในครอบครัว โดยสังคมก็จะกลับมาสูจุด
การทํางานแบบเมตตาธรรม  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 น้ียังไดกําหนด “5 ยุทธศาสตร
สูความพอเพียง” ไวดวย โดยเปนยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับ คน ชุมชน โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการสรางธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี8 (good governance) ตามลําดับ ดังน้ี 
   ยุทธศาสตร 1  : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม และมีภูมิคุมกันอยูรวมกันอยาง
สันติ เปนยุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาคนทั้งในมิติของจริยธรรมและมิติของความรู เพ่ือมุงสู “สังคม
ที่มีความสุขอยางยั่งยืน” โดยนําการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ทั้งใน
การเรงปฏิรูปการศึกษา ขยายรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงการ “เรียนใหรู” การพัฒนาหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการพัฒนาดานจิตใจเพื่อใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงสูสังคมฐานความรู 
และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ทั้งนี้ ไดตั้งเปาหมายหลังจากเสร็จสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 วาจะมีจํานวนปศึกษาเฉล่ียเปน 10 ป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
หลักของทุกระดับสูงกวารอยละ 55 แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพตองไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
แรงงานทั้งประเทศ และมีแรงงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 4-5 มีจํานวนบุคลากรการวิจัย 8 คนตอประชากร 
10,000 คน การลดอัตราเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได อัตราการสูบบุหร่ีของคนไทยต่ํากวารอยละ 
15 และผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถงึ 
   ยุทธศาสตร 2 : การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเพื่อเปน
รากฐานที่ม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการใชงบประมาณ การใชทรัพยากรเพ่ือการ
แกไขปญหาของชุมชน กระบวนการทําแผนชุมชนในการสรางสมดุลระหวางหนี้สินและรายไดของ
ชุมชน ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการในหมูบาน โดยรัฐบาลจะเขามา
เสริมในดานชุมชน หากไมมียุทธศาสตรการพัฒนาหรือการบริหารจัดการไปที่ชุมชนโดยแยกออกมา
ตางหากเชนน้ี ถึงแมวารัฐธรรมนูญไดกําหนดการกระจายอํานาจไวก็ตาม ก็ไมอาจประสบผลสําเร็จ
ได อาจเปนเพียงการใหเงินลงไปยังชุมชนเทาน้ัน เงินที่ลงไปยังชุมชนแตเพียงอยางเดียวยังไม
เพียงพอ จะตองบวกกับปญญาหรือภูมิปญญาของชุมชนดวย จึงจะยั่งยืน  
                                            
 8โปรดดู พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ประกอบดวย 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
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   ยุทธศาสตร 3 : การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
เน่ืองจากเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ โครงสรางการผลิต และการบริการยังไมสมดุล จึงตองมีการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ เนนการผลิตที่เปนเชิงมูลคาเพ่ิม เริ่มกระจายความเสี่ยงการผลิตจากการ
ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอยางเดียวลงสูภาคบริการ และเนนจุดแข็งดานการเกษตร เขาสู
อุตสาหกรรมเกษตร สรางความม่ันคงของอาหารในระดับชุมชน เนนการออมเพ่ือเปนฐานในการ
ลงทุนในอนาคต เนนยุทธศาสตรเร่ืองพลังงานที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว ทั้งน้ี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 น้ีไดตั้งเปาหมายใหเศรษฐกิจระดับมหภาคมีเสถียรภาพ 
อัตราเงินเฟอต่ํา อัตราการวางงานอยูระดับเหมาะสม ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลก็ไมเกนิรอยละ 2 
ตอรายไดประเทศ ทุนสํารองเพียงพอและหน้ีสาธารณะและฐานะการคลังอยูในกรอบการคลังที่ยั่งยืน 
นอกจากน้ี เศรษฐกิจภายในยังตองเขมแข็งและมีขนาดใหญเม่ือเทียบกับขนาดเศรษฐกิจโดยรวม
และสามารถมีภูมิคุมกันความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากความผันผวนตลาดโลกได  
   ยุทธศาสตร 4 : การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การ
สรางความม่ันคงและคุณภาพของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปนการวางแนวทางการ
พัฒนาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรไว 4 แนวทาง คือ (1) การรักษาฐานทรัพยากรและความ
สมดุลของระบบนิเวศนเพื่อความยั่งยืนของฐานการผลิต การดํารงชวีิต และการพ่ึงตนเองของชุมชน 
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) การพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น และ (4) การบริหารจัดการองคความรู
เพ่ือสรางพ้ืนฐานของการพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับเทคโนโลยีที่นําไปสูการ
ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร 5 : การเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีในการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน การปรับระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพ่ิมมากขึ้น  โดย
ปรับโครงสราง กลไก และกระจายการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน  การ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ และสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแกทองถิ่นและ
ชุมชนไดอยางแทจริง สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาชนใหเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ ไมวาจะเปนการรวมมือระหวางภาคราชการ บาน วัด โรงเรียน และสื่อในการปลูกฝง
จิตสํานึกในหลักธรรมาภิบาล สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิ
บาลเพ่ิมข้ึน 
  กลาวไดวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดนําแนวคิดสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบรรจุไวดวย กลาวคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ใหความสําคัญ
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กับแนวทาง หลักการ และเปาหมายที่สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวย เชน การเร่ิมฟง
ความคิดเห็นจากภาคีพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาหรือการบริหารจัดการที่กําหนดใหคนเปน
ศูนยกลางเพ่ือไปสูเปาหมายของความแข็งแกรง รวมทั้งเนนการกระจายรายไดดวย สวนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดเร่ิมนําการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
บรรจุไวอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ิมกลาวถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงขอตกลง
ทางการคา การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ความออนแอของโครงสรางเศรษฐกิจไทย 
การยึดถือการไปสูจุดสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง พรอมกับเนนความรู และจริยธรรมดวย 
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงยึดถือการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตอไป แตมีสวนที่แตกตางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8-9 คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไมมีการกําหนดเปาหมายในเชิง
ปริมาณ ไวอยางชัดเจน กลาวคือ ไมมีการกําหนดวาภายหลังจากที่ดําเนินแผนไปแลว หรือรายได
ประเทศ (GDP) จะเจริญเติบโตเทาไร ไมมีตารางเศรษฐกิจมหภาคเปนเปาหมายนํา ไมมีการ
กําหนดวาในอีก 5 ปถาดําเนินตามแผนน้ีแลว เศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว รอยละ 5 หรือรอย
ละ 6 ไมมีการกําหนดวาจะตองมีโรงเรียนอีก 400-500 โรงเรียน หรือมีถนนเพ่ิมขึ้นอีกเทาไร 
อยางไรก็ตาม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ก็ไดมีแผนมารองรับและมี
เปาหมายของการชี้วัดที่ชัดเจน เชน ถาเปนภาครัฐก็จะมีแผนเร่ืองการบริหารราชการแผนดินที่
กําหนดเปาหมายวาในดานสังคม จะทําอะไรเพ่ิมเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน จะมีโครงการ
ปองกันไมใหเกิดโรคใหม ๆ ไดอยางไร ในสวนของรัฐบาลก็จะแยกเปนภาคการบริหารราชการ
แผนดินที่กําหนดเปาหมายและงบประมาณที่จะใชจาย และมีแผนในเร่ืองพลังงานทดแทนของ
ประเทศไวดวย เปนตน 
  เปนที่นาสังเกตวา เทาที่ผานมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-
7 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดสิ้นสุดลงในป 2539 
ทั้งหมดไดใหความสําคัญกับความเจริญดานวัตถุหรือดานเศรษฐกิจ ดังน้ัน งบประมาณสวนใหญจึง
กระจายไปยังกระทรวงที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก เชน กระทรวงพาณิชย และ
กระทรวงคมนาคม เปนตน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-10 ดังกลาวแลว ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมมากขึ้น สงเสริมภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางของประเทศ รวมตลอดถึงการนําการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชดวย 
โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดถูกปรับใหเนนความสําคัญดาน
สังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมที่นับวัน
จะเจริญเพียงดานวัตถุอยางเดียว แตดานจิตใจยงัขาดการขัดเกลา จนทําใหเกิดปญหาสังคมที่นับวัน
จะสั่งสมมากข้ึนจนกลายเปนปญหาเร้ือรังและยากตอการรักษาเยียวยา การบริหารจัดการตาม
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แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแผนการพัฒนาประเทศและชุมชนที่นําไปสูความยั่งยืนและความ
เขมแข็งทางสังคมดวยหลักการสําคัญ คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน 
ภายใตการสรางความรูคูคุณธรรมและความเพียรพยายาม อันจะนําไปสูการปรับเปล่ียนวิถีการ
ดําเนินชีวิตดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางมีความสมดุล ม่ันคงและยั่งยืนในที่สุด 
 จากการศึกษาหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมาขางตน ทําใหประมวลและสรุปสาระสําคัญเปน 
“หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8 ประการ” 
ดังตอไปน้ี 
  ประการทีห่น่ึง ความพอประมาณ หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนเนนการ
ผลิตและบริโภคโดยยึดถือทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอดี และไมฟุมเฟอย ในเวลาเดียวกัน 
ก็กาวใหทันโลกในยุคโลกาภิวัตนดวย ตัวอยางความพอประมาณในระดับบุคคล เชน เนนการ
ผลิต การบริโภค และการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ 
ตามอัตภาพ และไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับ
สิ่งใด สําหรับความประมาณในระดับชุมชน เชน เนนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาที่สงเสริมให
ชุมชนและเครือขายสรางความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน บริษัทขนาด
ใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน อันจะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญาของชุมชน เปนการ
แลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี ประสบการณ การแบงปน และการชวยเหลือกัน 
  หากพิจารณาความพอประมาณโดยแบงเปน 6 ดาน คือ ดานจิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวา 
   1) ความพอประมาณดานจิตใจ เนนที่จิตใจใหประชาชนในชุมชนรูจักพอ 
รูจักประมาณ และพอใจในสิ่งที่มีอยู ไมโลภ ไมฟุมเฟอย ไมเบียดเบียน ยึดมั่นในทางสายกลาง   
   2) ความพอประมาณดานสังคม มุงใหเกิดสังคมที่มีความสงบสุข ประชาชน
มีเมตตา เอื้ออาทรชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามัคคีรวมมือกันเพ่ือใหทุกคนอยูรวมกันโดยปราศจาก
การเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบกันในชุมชน 
   3) ความพอประมาณดานวัฒนธรรม สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิตทีป่ระหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบงาย ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาสของอบายมุข วัตถุ
นิยม และบริโภคนิยม 
   4) ความพอประมาณดานเศรษฐกิจ สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี
ความขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ พ่ึงตนเองได พนจากความยากจน มีรายไดเพ่ิมพูน
ข้ึน และพนจากการเปนหน้ีสิน  
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   5) ความพอประมาณดานเทคโนโลย ี หมายถึง ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพของตนเอง และชุมชน 
   6) ความพอประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หมายถึง การไมเบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไป การอยูรวมกับธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางพอดี ใชอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสงูสุด พรอมกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวย  
  ประการที่สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตมีุผล โดย
พิจารณาจากเหต ุ ปจจัยที่เก่ียวของ และคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยาง
รอบคอบ  
  ประการที่สาม การมีภูมิคุมกัน หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนมีการหา
ขอมูลขาวสารและศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลาเพ่ือใหมภีูมิคุมกันในตัว หรือมีพ้ืนฐาน หรือ
มีความพรอมมากเพียงพอที่จะรูเทาทันตอผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมทั้งมี
ความยืดหยุนในการปรับตัว มีความเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  
  ประการที่สี่ การพึ่งตนเอง หมายถึง  ประชาชนและชุมชนสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนที่อยูไดดวยตนเองไมตองพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอื่นหรือชุมชนอื่นจนเกินความจําเปน 
โดยเนนความสามารถของประชาชนและชุมชนในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเล้ียง 
ประชาชนหรือชุมชนน้ัน ๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตาง ๆ ที่ประชาชนหรือชุมชนไมไดเปน 
เจาของ ตัวอยางการพึ่งตนเองในระดับบุคคล เชน ประชาชนในชุมชนมีการพ่ึงตนเอง มีจิตสํานึก
ที่ดีเพ่ือตนเอง ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม และเห็นประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้ง สําหรับการพึ่งตนเองในระดับชุมชน เชน แตละชุมชนชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรง เปนอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจวายืนไดดวยขา
ของตนเอง  
  หากจัดแบงเปนการพึ่งตนเองในดานตาง ๆ จะไดดังน้ี 
   1) ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเอง
และชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง 
   2) ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงเปนเครือขาย
ชุมชนที่แข็งแรง และเปนอิสระ 
   3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนในชุมชนใชและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางฉลาด และหาหนทางเพ่ิมมูลคาโดยยึด
หลักการของความยั่งยืน  
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   4) ดานเทคโนโลยี เลือกใชเทคโนโลยีเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนฐานของ
ภูมิปญญาชาวบาน ความตองการ และสภาพแวดลอมของชุมชน รวมทั้งควรพัฒนาเทคโนโลยีจาก
ภูมิปญญาของชุมชนเอง 
   5) ดานเศรษฐกิจ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของทุกชุมชนใหยึดถือ
หลักการ “ตนเปนที่พ่ึงแหงตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคใน
ครัวเรือนเปนอันดับแรก เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพ่ือการคาเปนอันดับ
รองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของประชาชนหรือชุมชน ในสภาพการณเชนน้ี 
ประชาชนหรือแตละชุมชนจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูกระทําตอตลาดแทนที่ตลาดจะ
เปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนดดังที่เคยเปนอยู ทั้งนี้ จะตองมีการประหยัด ลดคาใชจายหรือลด
รายจาย ยึดหลักพออยู พอกิน พอใช และสรางสิ่งอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่หรือชุมชนของตนเอง เชน 
ขาว นํ้า ปลา ไก ไมผล และพืชผัก ดวย   
  ประการที่หา การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคู
กัน หมายถึง การเสริมสรางคุณภาพของคนหรือประชาชนทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ ดานวัตถุ 
ครอบคลุมถึงการสงเสริมใหคนมีความรู มีวิชาการ มีความรอบรู มีความรอบคอบ และมีความ
ระมัดระวัง สวนดานจิตใจ ครอบคลุมถึงการสงเสริมใหคนมีคุณธรรม คือ คิดและทําคุณงามความดี
เปนประจําเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม รวมทั้งสงเสริมใหละความชั่วและทําความดี ไมเบียดเบียน 
มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความรอบคอบ มีความ
ประหยัด มีความเมตตา มีความเอื้ออาทร และมีความสามัคคี เพ่ือรวมแรงรวมใจกันประกอบอาชีพ
ตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ประโยชนที่เกิดข้ึนจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงอยางเดียว หากแตยัง
รวมถึงประโยชนในดานอื่น ๆ ดวย เชน การสรางความม่ันคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน 
ความสามารถในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของชุมชนไทยใหคงอยูตลอดไป  
  ตัวอยางการเสริมสรางคุณภาพคนทีเ่นนดานจิตใจโดยการละความชั่วและทําความ
ดี เชน การปฏิบัติตนในแนวทางที่ละความชั่วและทําความดี พยายามลดละความชั่วที่ตัวเอง ไมกอ
ความชั่วใหเปนเคร่ืองทําลายตัวเองและทําลายผูอื่น  ในเวลาเดียวกัน ควรพยายามสรางความดี
ใหแกตัวเองอยูเสมอ และตัวอยางการไมเบียดเบียน เชน ละเลิกการแกงแยงและเบียดบัง
ผลประโยชน รวมทั้งการแขงขันกันในทางการคาขายและประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง 
โดยประชาชนและชุมชนควรประกอบอาชีพความเปนธรรมทั้งในเจตนา และการกระทํา  
  ประการที่หก การรวมกลุม หมายถึง การที่ประชาชนและชุมชนใหความสําคัญ
กับการรวมกลุม โดยประชาชนหรือองคกรในชุมชนจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การ
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ทําธุรกิจ คาขาย และการทองเที่ยวระดับชุมชน เมื่อประชาชนหรือองคกรในชุมชนไดรับการพัฒนา
ใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่กวางขวางมากข้ึนแลว ประชาชนในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดรับการแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เม่ือเปนเชนน้ี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็
จะสามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวา เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ 
กับสภาวการณดานการกระจายรายไดที่ดีข้ึนดวย 
  ประการที่เจ็ด การสรางเครือขาย หมายถึง ประชาชนและชุมชนรวมมือกันสราง
เครือขายอยางเปนระบบที่เชื่อมโยงกันและรวมมือกันเพื่อประโยชนตอชุมชน เชน ในการสืบทอด
ภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา ทําใหเกิด
เครือขายชุมชนที่ยึดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเชื่อมโยงกันดวยหลักไม
เบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สดุ 
            การสรางเครือขายอยางเปนระบบน้ัน ควรจะมีความเชื่อมโยงกันของชุมชนทกุ
ระดับ นับแตระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) หมูบาน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) 
ประชาคมโลก โปรดดูภาพที่ 4 
 
ภาพที่ 4 การสรางเครือขายอยางเปนระบบในทุกระดับ 
 
 
                                                    ประชาคมโลก 
 
                                                    ประเทศหรือรัฐ 
 
                                                หมูบาน ชุมชน สังคม 
 
                                                   บุคคล ครอบครัว 
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  ประการที่แปด ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การสนับสนุนให
ประชาชนและชุมชนยึดถือการพัฒนาอยางเปนองครวม มีสมดุลระหวางกระแสการแขงขันจาก 
โลกาภิวัตน และกระแสทองถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสรางการผลิต มีการใชทุนที่มีอยูใน
สังคมใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตของทองถิ่นที่ดีงาม 
      โปรดดูภาพที่ 5 
 
ภาพที่ 5 หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8 ประการ 
 
 
 
 
 
                            1. ความพอประมาณ 
                          8. ความสมดุลและ                                       2. ความมีเหตุผล 
                              การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                   การบริหารจัดการ 
                   7. การสรางเครือขาย               ตามแนวทาง                 3. การมีภูมิคุมกัน 
                                                                เศรษฐกิจพอเพียง 
                                   6. การรวมกลุม                                      4. การพึ่งตนเอง 
 
                                                  5. การเสริมสรางคุณภาพคนใหมีทั้ง 
                                                      ความรูและคุณธรรมควบคูกัน 
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4. บทสรุป 
 
 การบริหารจัดการมีความหมายใกลเคียงและอาจใชแทนกันไดกับคําวา การบริหาร และการ
จัดการ คําวา การบริหารสวนใหญใชในภาครัฐหรือหนวยงานภาครัฐ ขณะที่คําวา การจัดการนิยมใช
ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ สําหรับคําวา การบริหารจัดการในที่น้ีหมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของบุคลากรและหนวยงานทุกภาค ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคที่ไมสังกัดภาครัฐ และภาคประชาชน นํามาใชในการเปล่ียนแปลง 
พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนใหแกประชาชนและประเทศชาติ
ดวย 
  ในสวนของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคคล และ/หรือ หนวยงานนํามาใชในการเปล่ียนแปลง พัฒนา หรือ
สรางความอยูเย็นเปนสุขอยางม่ันคงและยั่งยืนใหแกประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย
เน้ือแทแลว แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงน้ันนายกยองเล่ือมใสศรัทธาทํานองเดียวกับหลักธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาในเรื่องทางสายกลาง กลาวคือ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดสงเสริมให
ประชาชนและชุมชนทุกระดับยึดถือในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางสูงสุด คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุข แนวทางดังกลาวน้ีมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางที่คํานึงถึงหลักการสําคัญ คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน นอกจากน้ัน ยังอาศัยหลักการพ่ึงตนเอง การเสริมสรางคุณภาพ
คนใหมีทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกัน การรวมกลุม การสรางเครือขาย ตลอดจนความสมดุลและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย คําวา เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน อาจเทียบเคียงไดกับคําวา เศรษฐกิจทาง
สายกลาง เศรษฐกิจของความพอดี เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกจิชาวพุทธ เศรษฐกิจพออยูพอกิน และ
เศรษฐกิจอยางมีสติ ความหมายดังกลาวน้ี ตรงกันขามกับความหมายของ เศรษฐกิจแบบคาขาย 
เศรษฐกิจที่เนนความเจริญเติบโต และเศรษฐกิจยิ่งมากยิ่งดี 
 จุดเดนของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญ คือ หน่ึง มีพ้ืนฐานมา
จากหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา และสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมหรือชุมชนไทย สอง 
ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน การดํารงชีวิต และการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชนในทิศทางที่
ควรจะเปนเพื่อใหประชาชนและชุมชนมีความสุขพนจากปญหาและวิกฤตตาง ๆ อยางม่ันคงและ
ยั่งยืน สาม เปนแนวทางปฏิบัติที่เปนระบบมีขั้นตอนและไมไดเจาะจงเฉพาะในกลุมเกษตรกรหรือ
เฉพาะดานเศรษฐกิจเทาน้ัน แตครอบคลุมถึงประชาชนและชุมชนทุกชุมชนทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน ที่เก่ียวของกับดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ สี่ นําไปประยุกตใชไดในทุก
ชุมชนตลอดเวลา 
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 ไมนอยกวา 25 ป ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริที่จะเห็นการสราง
ปรัชญา แนวคิด และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน พระองคจึงทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนชาวไทยเปนครั้งแรกในป 2517 วา  “…..เราอยูอยาง
พอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ ชวยกัน
รักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร…..” และปรากฏคําวา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” อยางชัดเจน
ในป 2540 โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางกระแสความพอเพียง ซ่ึงหมายถึง ความพอประมาณ ไมสุดโตง 
ไมฟุมเฟอย ไมโลภอยางมาก พึ่งตนเอง และตองไมเบียดเบียนผูอื่น เชนน้ี สอดคลองกับหลักพุทธ
ศาสนา ไดแก ความซ่ือตรง ไมโลภ และไมเบียดเบียดตนเองและผูอื่น ความพอเพียงน้ัน มีราก
ความคิดมาจากคําสอนของพระพุทธเจา โดยเฉพาะหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง 
อยางไรก็ตาม ในความพอเพียงน้ันมีเปาหมายการผลิตและการบริโภคที่ตองการทําใหระบบดําเนิน
ตอเน่ืองไปไดในลักษณะที่ยั่งยืน คอยเปนคอยไป ทําใหประชาชนสามารถลดความทุกขและเขาถึง
ความสุขในแตระดับชั้นได การบริโภคอยางพอเพียงจึงเปนการบริโภคพอประมาณ ไมสรางความ
โลภทางใจใหเพ่ิมมากขึ้น พรอมกับปองกันไมใหเกิดความทุกขทรมานทางกาย  
        ขณะที่ทุนนิยม เสรีนิยม หรือบริโภคนิยม เนนการขยายตลาด ขยายความเติบโตและ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจเปนหลัก เนนความสําเร็จจากการบริโภคอยางฟุมเฟอย ฟุงเฟอ และ
หรูหรา เพ่ิมทุนความโลภ กระตุนและเพ่ิมความอยากในจิตใจ จึงเปนสาเหตุสําคัญของปญหา
เศรษฐกิจของโลกรวมทั้งประเทศไทย และเปนเหตุใหโลกทั้งโลกไมสามารถแกไขปญหาความ
ยากจนได แตไดเพ่ิมความร่ํารวยใหแกคนกลุมนอย ในเวลาเดียวกัน คนสวนใหญไดหลงใหล มัวเมา
กับการบริโภค จนตกอยูในภาวะหน้ีสินอยางถอนตัวไมออก ทุนนิยมจึงไมสามารถแกไขปญหาความ
ยากจนได พรอมกันน้ัน ทุนนิยมยังไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหหมดสิ้นไป 
เสื่อมสลาย ดอยคุณภาพ หรือใชอยางไมคุมคาเปนจํานวนมหาศาล ทั้งน้ี เพ่ือนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาสูกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และเหลือกากพิษออกมาจากปลายทาง
ของการผลิต สงผลใหระบบนิเวศนสูญเสียความสมดุล เกิดภัยธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 
        พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งในป 2539 วา ประชาชนยังมีความเดือดรอนมาก และ
มีสิ่งที่ควรจะแกไขและดําเนินการพรอมกันไปในทุกดาน มีภัยที่มาจากธรรมชาติกระหนํ่า ภัย
ธรรมชาตินี้ เราก็คงสามารถที่จะบรรเทาไดหรือแกไขได เพียงแตวาจะตองใชเวลาพอสมควร 
นอกจากน้ี ยังมีภัยที่มาจากจิตใจของคน ซ่ึงก็แกไขไดเหมือนกัน แตวายากกวาภัยธรรมชาติ 
ธรรมชาตินั้นเปนสิ่งนอกกายของคน แตนิสัยใจคอของคนเปนสิ่งที่อยูขางใน แตละคนควรจะปราบ
ตัวเอง อันน้ี เปนขอหน่ึงที่ยากในการบริหารจัดการใหมีความเรียบรอย แตก็ไมหมดหวัง พระองค
ทรงเมตตาชี้ทางสวาง และใหกําลังใจเสมอมา แตนาเสียดาย รัฐบาลมิไดนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 
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        ในป 2540 ระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายอยางมหาศาล ประเทศไทยตองประสบภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในทุกชุมชน ผานมาถึงปคอนป 2549 รัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปน
นายกรัฐมนตรี ก็ยังคงเนนการขยายตัวของเศรษฐกิจเปนหลัก พรอมกับนําการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในลักษณะของการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความสมดุล
ระหวางดานวัตถุกับดานจิตใจ หรือเกิดความสมดุลระหวางการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจกับดาน
สังคม รวมทั้งการบริหารจัดการที่ยึดถือคนเปนศูนยกลางโดยใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การเปล่ียนแปลง การมีสวนรวม ความมีเสถียรภาพ และความมีอิสระ เปนตน จนกระทั่ง
เกิดการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองแผนดินข้ึนในวันที่ 19 กันยายน 2549 ไดเกิดกระแสและ
การประชาสัมพันธที่นําการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางกวางขวางและ
แพรหลายอยางไมเคยปรากฏมากอน เพ่ือตอตานกับการที่ประชาชนและชุมชนไทยไดติดอยูกับ
ระบบทุนนิยม เสรีนิยม และบริโภคนิยมสืบตอกันมาเปนเวลานาน  
           แมเศรษฐกิจพอเพียงสมควรไดรับการสนับสนุนอยางยิ่ง แตในทางปฏิบัติมีบางสวนที่นา
หวั่นวิตกพอสมควรหากเกิดกรณีดังตอไปน้ี เปนตนวา การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอาจถูกนํามาปฏิบัติเพียงเพ่ือใหสวยหรู ดูดี พอเปนพิธี ชั่วครูชั่วยามแลวก็หายไป หรือใช
ดวยปากโดยไมลงมือปฏิบัติจริง หรือมีผูยึดถือปฏิบัติเฉพาะผูหมดไฟ หมดความกระตือรือรน อายุ
มาก รวย และมีฐานะม่ันคงแลว หรือไมอาจนําไปปรับใชกับธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ แตจะใชได
เฉพาะธุรกิจและเกษตรกรรมเล็ก ๆ หรือไมอาจนําไปปรับใชกับคนร่ํารวยที่ตองการความ
เจริญรุงเรือง แตจะใชไดกับคนยากจนใหรูจักพอและยอมรับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนอยู
เทาน้ัน ที่เปนเชนนี้ สวนหน่ึงอาจเปนเพราะรัฐบาลมิไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติที่ประชาชนและ
ทุกชุมชนควรยึดถือปฏิบัต ิโดยเฉพาะรัฐบาลจะตองทําเปนตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจนและตอเน่ือง
ดวย โดยไมเปนไปในทํานอง “มือถือสาก ปากถือศีล” เพ่ือหลอกลวงสรางภาพไปวัน ๆ รวมตลอด
ทั้งการที่รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ปรับเปล่ียนบอย หรือลมลุกคลุกคลานและบริหารประเทศอยางขาด
ความตอเน่ือง หากเปนเชนน้ี การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงทําใหยังคง
หางไกลที่จะบรรลุผลตามเปาหมายที่แทจริงได  ดังน้ัน จึงควรเปนหนาที่ของทุกฝาย ทุกชุมชน ถา
ใชศัพทใหมที่หนวยราชการหรือนักวิชาการบางสวนชอบสรางข้ึนมาโดยที่ประชาชนทั่วไปเขาใจยาก
และเพิ่มความสับสน ก็อาจพูดวา “ทุกภาคสวน” และ ”ประชาสังคม” ควรมี “พันธกิจ” และ 
“ยุทธศาสตร” ดําเนินการ “สนธิกําลัง” และ “ขับเคลื่อน” อยาง “บูรณาการ” เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบังเกิดผลอยางแทจริงในทางปฏิบัติ  
 อยางไรก็ดี ไมวาในภายหนาจะเปนอยางไร การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเร่ืองนายกยองและควรจะไดนํามาปรับใชในทุกชุมชนเพราะจะมีสวนชวยปองกันมิให
ประชาชนในชุมชนไทยถูกกลืนกินโดยกระแสโลกทุนนิยมที่แผขยายและมีอิทธิพลไปทั่วโลก จะชวย
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สรางและปองกันจิตใจของประชาชนใหเขมแข็งม่ันคงยั่งยืนและมีกําลังใจเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การยึดถือทางสายกลางที่รูจักพออยางมีสติและใชปญญาเพ่ือใหรูดวยตนเองวาตรงไหนจุดไหน
คือจุดพอเพียง รวมตลอดไปถึงการนํามาปรับใชเพื่อเปนแนวทางในการทําใจ ปรับใจปรับตัว ปลอย
วาง หรือไมยึดติด เพ่ือใหพรอมที่ตองเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพความเปนอยูที่
ผิดหวัง ย่ําแยกวาเดิมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได หรือเพ่ือมิใหคิดแตในแงลบหรือทอแททอถอยตอไป ใน
เวลาเดียวกัน การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยังจะชวยสนับสนุนใหประชาชน
เตรียมใจเตรียมตัว มีการวางแผน หรือใฝหาขอมูลขาวสารและศึกษาหาความรูไวลวงหนาอยาง
รอบคอบและรูเทาทันเพ่ือรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต รวมตลอดถึงการกินอยูใช
แตเพียงพอดีตามกําลังความสามารถ พ่ึงตนเอง ไมฟุมเฟอย ลดความโลภ ลดการเบียดเบียน ลด
การติดยึดและแสวงหาเงินตรา ตําแหนงหนาที่ หรือยศถาบรรดาศักด์ิจนเกินความจําเปน รวมทั้ง
สงเสริมประชาชนใหมุงทําความดี ทําจิตใจใหสบายผองใส มองโลกในแงดี รูจักทําใจ ปลอบใจ และ
ใหกําลังใจตวัเองเพื่อใหพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยูดวย 
 

 
 
 


