เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดมีพระราชกระแสรับสั่งแนะแนวทางการดําเนินชีวิต โดย
ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง นับเนื่องมาจนถึงวันนีก้ ็เปนเวลา 1 ปพอดี วิกฤตการณเศรษฐกิจของประเทศก็
ยังคงอยู สมควรที่พวกเราไดทบทวนพระราชกระแสกันอีกสักครั้ง เพือ่ ใหพวกเราได “ใจดี สูเสือ” กันตอไป
เพื่อนําใหตัวเราและชาติบานเมืองไดผานมรสุมรายที่กําลังเผชิญอยูในขณะนี้ ดวยสติที่มั่นคง ปญญาที่เฉียบ
แหลม และดวยความรู ความเขาใจ อยางลึกซึ้ง เพือ่ ปรับวิถีชีวิตของพวกเราชาวไทยใหยึดมัน่ แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางและยึดมั่นวิถีชีวิตไทย อันนํามาสูพวกเราชาวไทยทุกหมูเหลาตอไปชัว่ กาลนาน
ความหมาย : เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได
- เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินคาและบริการทุกชนิดเพือ่ เลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
- เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความ
เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และทีส่ ําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิง่ ใด
- หากกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง ในการดํารง
หลักการพึ่งตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ
1. ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พงึ่ ตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรใหตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้อ
อาทร ประณีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง

2. ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนทีแ่ ข็งแรง เปน
อิสระ
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้งหาทางเพิ่มมูลคา
โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน
4. ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีทเี่ ขามาใหมมีทงั้ ดีและไมดีเรา
ตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบานและ เลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับความตองการ
และสภาพแวดลอม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญญาของเราเอง
5. ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงที่การเพิ่มรายได และไมมีการมุงทีก่ ารลดรายจาย ในเวลา
เชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุง ลดรายจายกอน เปนสําคัญ และยึดหลักพออยู พอกิน
พอใช
ไดมีพระราชกระแสดวยวา “...หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสัก 1/4 ประเทศชาติของเราก็สามารถรอด
พนจากวิกฤติได...”
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ที่ผานมา ไดพระราชทานพระราชดํารัสเพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้
“...คําวาพอเพียงมีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอใชสําหรับใชของตัวเอง มีความหมาย
วาพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เอง...”
“...ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไ มฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู
ฟุมเฟอย แตกท็ ําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ...”
“...Self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง...”
“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมือ่ มีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถา
ประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภ
อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”
ปญหาที่ถาโถมสูไทยอยางรวดเร็ว

1. ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภาวะผันผวนอยางรุนแรง ทําใหการลงทุนสะดุดหยุดชะงัก
เกิดภาวะวางงานขึ้นทั่วประเทศอยางรุนแรงแบบที่ไมเคยปรากฎมากอน มีจํานวนเปนแสนเปนลาน
คน
2. แผนพัฒนาประเทศในอดีตทีผ่ านมา มุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เปนหลัก
สําคัญ จึงทุมเทขยายการผลิตไปในดานอุตสาหกรรมมากกวาดานเกษตรกรรม ซึ่งเปนการผลิตที่
เนนวัฒนธรรมประจําชาติมาแตครั้งอดีต
3. ไทยตกอยูภายใตกระแสของโลกาภิวัฒน (Globalization) ทําใหคนไทยหลงกระแส เกิดความเชื่อวา
ของสากล หรือของฝรั่งเปนของดี จนหลงลืมพื้นฐาน ทุนสังคม สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตไทย
ของตนเอง มุงเขาเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ตลอดจนเปดเสรีตามแฟชัน่ โดยเฉพาะดานการเงินการ
คลัง โดยปราศจากความพรอมใด ๆ ไมวาดานบริหาร ดานกฎหมาย ฯลฯ และปราศจากความเขาใจ
ในสาระที่เปนหลักสําคัญของเรื่องตางๆ ในสังคม เชน ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดสภาวะ “หลง-โลภ-โง-โกง-กัด” เกิดขึ้นในสังคม และครอบงําชีวิตประจําวัน
ของคนไทย
4. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ รุนแรงและรวดเร็วเกินกวาทีภ่ าครัฐบาลและ
ภาคเอกชนจะตั้งรับไดทัน และมิไดมีแผนรองรับการลมระเนระนาดทางเศรษฐกิจ ในลักษณะเชนนี้
มากอน
5. ทิศทางของการดํารงชีพอยูอยางประคองตัว เพื่อลุกขึ้นยืนหยัดดวยลําแขงของตนเอง ดวยวิธีการ
แบบที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงเรียกวา “เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง” (Relative
Self-Sufficient Economy) จึงเปนรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนคนไทยทั้งมวลควรนอมเกลา ฯ ไวปฏิบตั ิ
อยางจริงจัง เพื่อใหรอดพนจากภัยหายนะทางเศรษฐกิจครัง้ นี้อยางปลอดภัย
6. เมื่อคนพบการดํารงชีพ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” แลวควรมุงสูมาตรฐาน “พออยู พอกิน” ตาม
พระราชดําริดว ยจึงจะพัฒนาและพึ่งตนเองไดเพิ่มขึ้นในอนาคต
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีพอยางจริงจัง ดังพระ
ราชดํารัสวา
“...ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางทีถ่ ูกตอง...”
2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพก็ตาม ดัง
พระราชดํารัสที่วา
“...ความเจริญของคนทัง้ หลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ ชอบเปนหลักสําคัญ...”

3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง
ดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา
“...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปน
ธรรมทั้งในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น...”
4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งนี้ โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมี
รายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราชดํารัสตอนหนึ่งทีใ่ หความชัดเจนวา
“...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะใหตัวเองมี
ความเปนอยูทกี่ าวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกิน เปนขัน้ หนึ่งและขั้นตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวย
ตนเอง...”
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดลี ดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครั้งนี้ เพราะยังมี
บุคคลจํานวนมิใชนอยทีด่ ําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ได
พระราชทานพระราโชวาท วา “...พยายามไมกอความชัว่ ใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลด
พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มี
อยูนั้น ใหงอกงามสมบูรณขนึ้ ...”
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพออยูพอกินจะชวยแกไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปญหาทางสังคมของไทยใน
ขณะนี้ไดอยางไร
ทางออกของการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ คือ จะตองชวยใหประชาชนที่อยูใ นภาค
เกษตรและที่กลับคืนสูภาคเกษตรมีงานทํา มีรายได ในขณะเดียวกันก็จะตองสรางรากฐานของชนบทให
แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสําหรับเกษตรกร ตามแนวพระราชดําริ ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการ
“ทฤษฎีใหม” 3 ขั้น คือ
•
•

•

ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใชจา ย
ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดานสวัสดิการ
การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ
ขั้นที่สาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสาน
ความรวมมือกับภาคธุรกิจ

ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และ
ขาวสารขอมูล
นัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีองคประกอบหลักอยู 3 ประการ ไดแก
ประการแรก เปนระบบเศรษฐกิจทีย่ ึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พงึ่ แหงตน” โดยมุงเนนการผลิต
พืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภค
แลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไร
ของเกษตรกร ในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูก ระทําตอ
ตลาด แทนทีว่ า ตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนดเกษตรกรดังเชนที่เปนอยูใ นขณะนี้ และ
หลักใหญสําคัญยิ่ง คือ การลดคาใชจาย โดยการสรางสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง
เชน ขาว น้ํา ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ
ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทัง้ นี้ กลุม
ชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหหลากหลาย
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการ
ทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่
กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึน้ รวมทั้ง
ไดรับการแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เมื่อเปนเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถ
เติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับ
สภาวการณดานการกระจายรายไดที่ดีขนึ้
ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอือ้ อาทร และ
ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการรวมแรงรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผล
สําเร็จ ประโยชนที่เกิดขึน้ จึงมิไดหมายถึง รายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชนในมิติ
อื่น ๆ ดวย ไดแก การสรางความมั่นคงใหกบั สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐาน
ของภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยู
ตลอดไป
กลาวโดยสรุป คือ แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มีสาระสําคัญดังกลาวขางตนนั้น นาจะนํามาใช
เปนแบบอยางของการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไป แมวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ในขณะนี้อาจจะเปน

สิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดแตผลกระทบตาง ๆ จะไมรนุ แรงมากนักถาหากทุกภาคสวนของสังคมมีการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งมีความเอื้ออาทรตอคนอื่น ๆ ในสังคมเปนประการสําคัญ ถึงแมวาขอคิดทั้งหมดจะมุงเนนไปสูกลุม
เกษตรกร หรือผูมีที่ดินทั้งหลาย แตก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะตองกลับไปสูภาคเกษตรหมด ซึ่งเปนไป
ไมไดในสภาพความเปนจริง สําหรับคนอยูนอกภาคการเกษตรนัน้ เศรษฐกิจพอเพียงก็จะตองถูกนํามาใช
เปนหลักในการดําเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา เปนแนวปฏิบัติตน ไมวาจะอยูใ นกิจกรรม
อาชีพใด ก็ตองยึดวิถีชีวิตไทย อยูแตพอดี อยาฟุมเฟอยอยางไรประโยชน อยายึดวัตถุเปนที่ตั้ง ยึดเสนทาง
สายกลาง อยูกนิ ตามฐานะ ใชสติปญญาในการดํารงชีวิต จําเริญเติบโต อยางคอยเปนคอยไป อยาใชหลักการ
ลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยูบ นความเสี่ยง กูเงินมาลงทุนโดยหวังรวยอยางรวดเร็ว แลวก็ไปสูความ
ลมละลายในทีส่ ุด ตั้งอยูบนหลักของ “รูรักสามัคคี” ใชสติปญญาปกปองตนเองไมใหหลงกระแส
โลกาภิวัฒน โดยไมรูถึงเหตุและผลตาม สภาพแวดลอมของไทย ใหรูจัก แยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เปน
ประโยชน ตามสภาพความเปนจริงของบานเมืองของเราเปนที่ตั้ง ใหมีความรัก ความเมตตา ที่จะชวยเหลือ
สังคมใหรอดพนจากภัยพิบตั ิ และรวมพลังกันดวยความสามัคคีเปนหมูเหลา ขจัดขอขัดแยงไปสูค วาม
ประนีประนอม รักษาผลประโยชนสว นรวมเปนที่ตั้ง

เศรฐกิจพอเพียง

คือ การดํารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม
คือ หวนกลับมาใชวิถีชีวติ ไทย

จะทําใหชาติบานเมืองและตัวเราหลุดพนจากความทุกขและมีความสุขในที่สดุ

อางอิงจาก http://www.rdpb.go.th/thai/concept/ecot.html

