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 การสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 ในวันนี้ เกิดจากการที่คณาจารย์ของสถาบัน

ได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของ

คณาจารยต์อ่สาธารณะทัง้นีส้ภาสถาบนัมนีโยบายทีจ่ะใหค้ณาจารย์ไดท้ำการวจิยั ในหวัขอ้ที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน และเพื่อเผยแพร่งานวิชาการของสถาบันในการศึกษาวิจัย

ในการสัมมนาประจำปีของสถาบัน ซึ่งในปีนี้คณาจารย์สถาบันได้วิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้

“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ในกรอบของการบรหิารการพฒันาเปน็การสรา้งองคค์วามรู้

และกรณศีกึษาการนำไปใช้ในแตล่ะภมูสิงัคมตา่งๆ

 ทั้งนี้การสัมมนานี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

ไดน้ำเอาความรู้ไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงานของตน และการประยกุต์ใชน้ัน้ตอ้งใชด้ว้ยความ

ระมดัระวงัในแตล่ะภมูสิงัคมตา่งๆเพราะวา่การประยกุต์ใชป้รชัญานัน้ไมม่สีตูรสำเรจ็ตายตวั

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์โดยศนูยศ์กึษาเศรษฐกจิพอเพยีงไดม้บีทบาทในการ

ขบัเคลือ่นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละการประยกุตป์รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตัง้แตเ่ริม่ตน้

การพฒันาองคค์วามรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งตอ่เนือ่งเปน็สิง่ทีม่คีวามจำเปน็อยา่งยิง่ เพราะจะ

ทำใหป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนำไปประยกุต์ใช้ได้ในบรบิทตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชน์

ตอ่สงัคมไทยโดยรวม นอกจากนัน้แลว้ การเผยแพรอ่งคค์วามรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการศึกษาจะช่วยให้เกิดการ

ผสมผสานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้กบัความรูแ้ขนงอืน่ๆ ทำใหป้รชัญานัน้ไดท้ำให้

เกิดประสทิธผิลตอ่การพฒันาไดด้ยีิง่ขึน้

 คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไดม้กีารขบัเคลือ่นการประยุกต์

ใช้ปรัชญามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งการขับเคลื่อนนั้นก็คือการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ

ให้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างต่างๆ มีทั้งการทำเป็นสารคดี เป็นละคร และเป็น

รายการตา่งๆซึง่ผลที่ไดก้ค็อืคนเริม่ไดร้บัรูแ้ละเริม่สนใจเกีย่วกบัเรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มากยิ่งขึ้น แต่การขับเคลื่อนนั้นจะให้คนรับรู้เฉยๆ ยังไม่พอต้องทำให้เกิดความเข้าใจที่

ถ่องแท้ให้มากที่สุด อย่างเช่นว่า บางคนคิดว่าหากเชื่อถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
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จะกูเ้งนิหรอืใชบ้ตัรเครดติไม่ไดน้ัน้ เปน็ตวัอยา่งความเชือ่ทีผ่ดิ ในฐานะของคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง จึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งลักษณะการขับเคลื่อนได้มีการ

แบ่งเป็นด้านต่างๆตามรูปต่อไปนี้























 ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนอีกวันหนึ่ง และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าได้มีการศึกษา

วิจัยที่ละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อนำไปเป็นความรู้หรือเป็นการรวบรวมความรู้ที่จะไปประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงตอ่ไป อยากจะขอถอืโอกาสนีส้รปุความหมายของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่ไดร้บัพระราชทาน

นำมาเป็นหลักของการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 “เศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ปรชัญาทีช่ีถ้งึแนวทางการดำรงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบัให้

ดำเนินไปในทางสายกลาง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ

ความมเีหตมุผีลรวมถงึความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

ทั้งจากภายนอกและภายใน โดยต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และมีคุณธรรม

ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน”

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลางภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
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ชีวิต, เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม 

ก้าวหน้าอย่างสมดุล, มั่นคง, ยั่งยืน 

แนวคิดและขอบเขตการดำเนินงานขับเคลื่อน 

กลไก 
การขับเคลื่อน 
 
- คณะที่ปรึกษา 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
- คณะอนุกรรมการ 
 ขับเคลื่อน 
 
- กลุ่มงานเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

สร้างองค์ความรู้ 
ฐานข้อมูล 

สร้างเครือข่าย 

๒๕๔๖                        ระยะเวลาการขับเคลื่อน ๔ ปี                      ๒๕๕๐ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

คนไทยใช้ชีวิต 
บนพื้นฐาน 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 
สังคมไทย 
มีเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
การพัฒนา 
อยู่บนพื้นฐาน 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ค้นหาตัวอย่างรูปธรรม 
ที่หลากหลาย 

พัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้นำทางความคิด 

ประชาสังคม 

องค์กร 
ภาคเอกชน 

สื่อมวลชน 
ประชาชน 

องค์กรภาครัฐ 

สถาบัน
การเมือง 

วิชาการ 

สถาบันการศีกษา 
เยาวชน 

ข
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 คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาในด้านต่างๆ กระจายอยู่ ใน 14

บทความและจะนำเสนอผลการวจิยัในการสมัมนาประจำปนีี้ทัง้นี้ เพือ่จะไดน้ำไปสูก่ารพฒันาความรู้ในเรือ่ง

ความเข้าใจเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์และความรู้อื่นๆโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บทความแรก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จะเป็นการนำเอาความรู้ของทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว ว่าถ้านำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราจะเลือกใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไหน

เพื่อให้เหมาะสมบทความที่สองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ โดยอาจารย์

ดร. สมบัติ กุสุมาวลี บทความที่สาม คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะบทความที่สี่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาชุมชน โดย อาจารย์วิชัย รูปขำดี บทความที่ห้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประสพโชคมั่งสวัสดิ์บทความที่หกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ

ภาครัฐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล บทความที่เจ็ด ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่

และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจล้นเกล้า โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ผลิน ภู่จรูญ

บทความท่ีแปด การพฒันาคณุธรรมของขา้ราชการเพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิพอเพยีงโดยอาจารย์ดร.ณัฐฐา

วินิจนัยภาค บทความที่เก้า การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน โดย

อาจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม บทความที่สิบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัยศุภดิษฐ์บทความที่สิบเอ็ดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล:ทฤษฎี

และผลวจิยัเพือ่สรา้งดชันีในแนวจติพฤตกิรรมศาสตร์โดยผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ดจุเดอืนพนัธมุนาวิน

และศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือนพันธุมนาวินบทความที่สิบสองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:การตีความ

เชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรมจากมุมมองหลังสมัยใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพรรธ์

(จามจุรี) ผดุงชีวิต บทความที่สิบสาม การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีณาฉายศิลปะรุ่งเรืองรองศาสตราจารย์ดร.วิชิต

หล่อจีระชุณห์กุล และอาจารย์ ดร. นฤมล สอาดโฉม และบทความบูรณาการของการบริหารการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ซึ่งจะเป็นบทความ

ที่นำเสนอในช่วงต่อไปในเช้านี้โดยบทความอื่นจะมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอในตอนบ่าย 

 เพราะฉะนัน้วนันีจ้งึเปน็วนัทีน่า่ดีใจวา่บคุคลากรทีม่คีวามสามารถของสถาบนัไดม้ารว่มกนัเสนอผลงาน

ในการวิจัยภายใต้หัวข้อนี้ ถือได้ว่าเป็นการลงลึกในหัวข้อที่หลากหลายแต่ก็เกี่ยวโยงกันที่อาศัยปรัชญาเป็น

จุดเชื่อมที่จะส่งผลที่มีค่ายิ่งต่อการบริหารการพัฒนาที่มีผลอย่างยั่งยืน

 ขอขอบพระคณุทีท่า่นทัง้หลายกรณุาใหค้วามสนใจและขอใหท้กุๆทา่นจงประสบความสำเรจ็ในการ

นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านหน่วยงานของท่านและของประเทศ

ขอบคุณครับ

ค



	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา		1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการสถาปนาในปี 2509 เพื่อเป็นสถาบัน

การศึกษาขั้นสูงในด้านพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันมีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อการสอนและการบริการวิชาการเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มิได้มุ่งเฉพาะ

การบริหารเฉพาะงานประจำ การสัมมนาประจำปีเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการนำเสนอ

งานวิจัยของคณาจารย์ของสถาบันตามพันธกิจดังกล่าวนี้

นับเป็นเวลากว่า30ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำ

การพัฒนาประเทศ ซึ่งภายหลังวิกฤตปี 2540 ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักว่าเป็น

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนานี้คือเน้นทางสายกลางเป็น

ลำดับขั้นไม่ก้าวกระโดด คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ ทำให้คนมีพอกิน ความพอประมาณ

มีเหตุมีผลมีระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งมีความรอบรู้และคุณธรรมทุกภาคส่วนของสังคม

ตระหนักว่า ปรัชญาการพัฒนานี้เปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญของสังคมไทย ได้มีการนำ

แนวคิดนี้ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ ทั้งในระดับ บุคคล ชุมชน องค์กร และนโยบาย

ในสาขาต่างๆไม่ว่าภาคเกษตรอุตสาหกรรมการบริการ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประยุกต์ ใช้อย่างกว้างขวางแล้ว ก็ยังจำเป็นต้อง

ทำความเข้าใจปรัชญาให้ลึกซึ้ง เพื่อให้ความเข้าใจและการตีความมีทิศทางในแนวทาง

เดยีวกนัตามพระราชดำริ ควรมกีารนำประสบการณจ์ากการประยกุต์ในดา้นตา่งๆ มาศกึษา

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ เพื่อจะมีหลักและเครื่องมือในการสร้าง

ความพอเพียงทำให้การประยุกต์ใช้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถปรับใช้ได้

อยา่งเหมาะสมในสถานการณต์า่งๆเพราะสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งของแตล่ะคนองคก์ร

ชุมชนและสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีบทบาทในการเป็นภาคีขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงตัง้แตเ่ริม่ตน้โดยเปน็หนึง่ในหา้องคก์รทีร่ว่มจดัการสมัมนาวชิาการ

ประจำปี2542ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเรื่อง“เศรษฐกิจพอเพียง”

ร่วมพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นยิ่ง

นอกจากนี้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจะทำให้มีการพัฒนาองค์ความรู้กว้างขวางขึ้น

บทนำ
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รวมทั้งมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ สถาบันจึง

จัดการสัมมนาประจำปี 2550 ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา” เพื่อทำการ

ศึกษาและนำเสนองานวิชาการของคณาจารย์สถาบันเพื่อพัฒนาความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารวิชาการในโครงการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น13เรื่องมาจาการวิจัยของคณาจารย์ของสถาบันโดย

ศึกษาเป็นกลุ่มงานวิจัยที่มีกรอบใหญ่ร่วมกัน คือกรอบแนวคิดตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามที่ได้รับพระราชทาน วัตถุประสงค์คือการวิเคราะห์ว่าองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์จะทำให้เรา

ประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาขาต่างๆ ได้อย่างไร นำไปสู่การบริหารพัฒนาลักษณะใด

เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อการประยุกต์ปรัชญา มีการศึกษาและประยุกต์ ใน

ด้านต่างๆที่มีความครอบคลุมทั้งทางทฤษฎีการบริหารการพัฒนาในสาขาต่างๆการสร้างเงื่อนไขพื้นฐาน

เพื่อความพอเพียง โดยหวังว่าจะมีส่วนในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ในวงวิชาการและการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบต่อไป

หนังสือรวมบทความนี้ได้นำเสนอบทความในโครงการทั้ง 13 เรื่องและการบรรยายพิเศษในการ

สัมมนาด้วยรวมทั้งสิ้น15บทความโดยแบ่งเป็นสี่ส่วน

สว่นทีห่นึง่ เปน็การสรปุความจากปาฐกถานำในการสมัมนาของนายกสภาสถาบนั รองศาสตราจารย์

ดร.จิรายุอิศรางกูรณอยุธยาซึ่งอธิบายให้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2540 และทิศทางในอนาคต บทความต่อมา เป็นเรื่อง “ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง:ความเปน็มาและความหมาย”โดยรองศาสตราจารย์ดร.ณฏัฐพงศ์ทองภกัดีผูอ้ำนวยการ

ศนูยศ์กึษาเศรษฐกจิพอเพยีงของสถาบนัอธบิายทีม่าของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำริ

ที่ได้พระราชทานนำมาใช้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 และ

อภิปรายความหมายตามการศึกษาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ซึง่สรปุองคป์ระกอบของปรชัญาเปน็สามหว่ง

(ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร) สองเงื่อนไข (ความรู้และ

คุณธรรม) โดยมีเป้าหมายความพอเพียงของชีวิตคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

บทความยังกล่าวถึงนัยยะในการประยุกต์ตามหลักปรัชญานี้ด้วย

ส่วนที่สองของหนังสือนี้ เป็นกลุ่มบทความที่ศึกษาการสร้างพื้นฐานเพื่อความพอเพียงด้านต่างๆ

โดยบทความแรกรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตหล่อจีระชุณห์กุลรองศาสตราจารย์ดร.จิราวัลย์จิตรถเวช

อาจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ คณะสถิติประยุกต์ ศึกษา “คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะการบริหารพัฒนาตามแนวปรัชญาจะต้องมีความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี

ขอ้มลูทีด่ีบทความอธบิายถงึประเดน็การพฒันาฐานขอ้มลูสามฐานคอืดา้นเศรษฐกจิสงัคมและภมูปิญัญา

ท้องถิ่น ซึ่งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมฐานข้อมูลมีแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาอีก เช่น ด้านความ

ครอบคลุมของพื้นที่ การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมคุณภาพของข้อมูล (โดยเฉพาะ จปฐ. และกชช2ค)

ส่วนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นคือที่ครอบคลุมแนวคิดปราชญ์ชาวบ้านการประยุกต์ที่เป็นรูปธรรม

ตามสภาพภูมิศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ยังมีน้อยมาก นอกจากนี้ยังเสนอระบบคลังข้อมูล

ที่ทำให้เข้าถึงง่ายอีกด้วย  
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บทความต่อมา “หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล: ทฤษฎีและผลการวิจัย เพื่อสร้างดัชนี

ในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือนพันธุมนาวิน และศาสตราจารย์

ดร.ดวงเดือนพันธุมนาวินคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเงื่อนไขพฤติกรรมที่พอเพียงระดับ

บุคคลโดยใช้วิธีการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ทางทฤษฎีว่า

กรอบความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ที่จะทำความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมพอเพียงเป็นอย่างไร

และยังใช้ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ ใช้ข้อมูลจริงระบุปัจจัยในรายละเอียด รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมี

ความไม่พอเพียงอีกด้วย

เงื่อนไขคุณธรรมเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การบริหารมีความพอเพียง อาจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ให้ความสำคัญกับคุณธรรมของข้าราชการบทความ“การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรม

ของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง” มีการทบทวนการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ถึงปัจจัยที่

ทำให้คุณธรรมเสื่อมและอภิปรายถึงวาระแห่งชาติคุณธรรมข้าราชการซึ่งมีการดำเนินการอยู่ ในปัจจุบัน

ความสนใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด

(paradigmshift)ของคนในสังคมมิติทางวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของคนในสังคมจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต คณะภาษาและการสื่อสาร ศึกษา

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรมจากมุมมองหลังสมัยใหม่”

โดยบทความใช้มุมมองหลังสมัยใหม่ (Post Modern) วิพากษ์ปรัชญาใน 4 ประเด็น และอภิปรายถึง

บทบาทของปรัชญาในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ตุรงค์พันธุ์ และ สมชายลิขิตเขียนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศกึษาปรชัญาในดา้นทฤษฎพีืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์จดัวา่เปน็งานทีบ่กุเบกิในดา้นนี้บทความ”Rethinking

Sufficiency Economy” พฒันาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรพ์ฤตกิรรมของผูบ้ริโภคและวเิคราะหผ์ูบ้ริโภค

ทีม่พีฤตกิรรมตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะมแีบบจำลองของความพอใจและการตดัสนิใจบริโภค

ต่างจากเศรษฐศาสตร์แบบ Neoclassic อย่างไร ผลต่อสวัสดิการ (Welfare) เป็นอย่างไร การศกึษา

ตอ้งการขยายพรมแดนความรูท้างทฤษฎขีองปรชัญาตอ่ไป กระตุน้การเสนอความคดิเหน็ทางวิชาการ เพื่อ

สร้างความเป็นสากลทางวิชาการมากขึ้นบทความนี้จึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาในการประยุกต์ ใช้ด้านการบริหารการพัฒนาทั้งด้านยุทธศาสตร์และ

การจัดการ โดยเป็นกรณีศึกษาด้านต่างๆ ประกอบด้วย 8 บทความ บทความแรก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประสพโชคมั่งสวัสดิ์คณะพัฒนาการ

เศรษฐกจิบทความนีช้ี้ ใหเ้หน็วา่การประยกุตป์รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะทำใหก้ารพฒันาทางเศรษฐกจิ

มีคุณภาพ ปรัชญานี้ ใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการค้นหา

งานวิจัยเชิงประจักษ์สนับสนุนข้อสรุปของการใช้ปรัชญาในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย

บทความที่สองในส่วนนี้ เน้นด้านการบริหารชุมชนคือ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ชุมชน”โดยอาจารย์วิชัยรูปขำดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมบทความให้ความเข้าใจความหมาย

ของชุมชน และการพัฒนาชุมชน มีการเชื่อมโยงชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีกรณี

ศึกษาการประเมินผลของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
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คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ผลินภู่จรูญคณะบริหารธุรกิจ เสนอการศึกษาใน “ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และ

ยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ ‘ล้นเกล้า’” ชี้ ให้เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากันได้

อยา่งดกีบัธรุกจิทัง้มติยิทุธศาสตรแ์ละการจดัการของธรุกจิ โดยปรชัญาใหแ้นวทางการพฒันาธรุกจิทีเ่หมาะสม

อย่างเป็นพลวัต (dynamic optimization) ธุรกิจสามารถใช้ปรัชญาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

(competitiveadvantage)ได้มีหลักฐานว่าธุรกิจต่างประเทศที่มีความยั่งยืนเป็นร้อยๆปีดำเนินธุรกิจใน

แนวทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัปรชัญาสดุทา้ยบทความยงัเสนอตวัแบบการดำเนนิธรุกจิตามแนวปรชัญาดว้ย

เครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือ การบริหารความเสี่ยง บทความ “การบริหารความเสี่ยง

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สะอาดโฉม

คณะบริหารธุรกิจ จึงเสนอหลักการการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชนทั้งธุรกิจการเงินและที่มิใช่ธุรกิจ

การเงิน บทความยังเปรียบเทียบวิกฤตทางการเงินทั้งไทยและญี่ปุ่น และชี้ว่าเป็นเพราะบริหารความเสี่ยง

ที่ผิดทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานและวิธีการที่แตกต่างในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน

แต่เมื่อดำเนินการแล้วก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินธุรกิจได้

บทความต่อมาเป็นการศึกษาการประยุกต์ ใช้ ในภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์

ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ใน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ” บทความ

เริ่มโดยการชี้ ให้เห็นว่า การขยายความของปรัชญาที่อาจมีความหลากหลายแต่มีทิศทางเดียวกัน จากนั้น

จึงอภิปรายตัวแบบของการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ และการประยุกต์ปรัชญาในกระบวนการบริหารภาครัฐ

สมัยใหม่ เสนอปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ และยังอภิปรายถึงกรอบการพัฒนาประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

บทความเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กร” โดยอาจารย์ดร.สมบัติ

กุสุมาวลี เป็นเรื่องของการบริหารพัฒนาองค์กรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการทบทวนทฤษฎี

การบริหารองค์กรทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย และเสนอการประยุกต์ใช้ปรัชญาที่ทำให้ทฤษฎีต่างๆ นำไป

ปฏิบัติได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษากรมราชทัณฑ์และบริษัทปูนซิเมนต์ไทยและเสนอสามประเด็น

เพื่อการพัฒนาองค์กร คือ 1) ใช้ปรัชญาเป็นเสาเข็มขององค์กร 2) ออกแบบและพัฒนาองค์กรอย่างมี

ดุลยภาพ3)สร้างความสมดุลระหว่างคนกับองค์กร

การประยุกต์ ใช้ปรัชญาในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากทรัพยากร

ธรรมชาติมีหลายประเภทรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยศุภดิษฐ์จึงเลือกการศึกษากรณีทรัพยากรดิน

ใน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน” โดยมีกรณีศึกษาที่ครอบคลุมทั้งบุคคลชุมชน

องค์กร และเอกชน ชี้ ให้เห็นความประยุกต์ที่มีความแตกต่างแต่มีพื้นฐานเดียวกัน คือ แก้ไขปัญหาที่มีอยู่

ซึ่งทำให้การพัฒนาไม่ยั่งยืน มาใช้หลักการสามห่วงสองเงื่อนไขทำให้มีความยั่งยืน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้

เป็นหลักการบริหารทรัพยากรอื่นๆได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณาฉายศิลปรุ่งเรืองและรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตหล่อจีระชุณห์กุล

คณะสถิติประยุกต์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมลสะอาดโฉมคณะบริหารธุรกิจเสนอบทความเรื่อง

“การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ศึกษาการจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของเกษตรกร เพราะภาคเกษตรไม่ได้รับการประกันสังคมเหมือนผู้ที่อยู่ ใน
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ภาคอุตสาหกรรมและบริการ บทความเสนอการศึกษาเบื้องต้นของการประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผลและ

การประกันสังคมเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการบริหารความเสี่ยงของรายได้ทั้งในวัยทำงานและหลังเกษียณอายุ

ของเกษตรกร ซึ่งข้อเสนอมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการประกันทั้งสองด้าน ผลต่อภาระรัฐบาล รายได้

เกษตรกรนอกจากนีบ้ทความยงัเสนอประเดน็ทีต่อ้งศกึษาเพิม่เตมิจากการศกึษาเบือ้งตน้นีห้ากจะดำเนนิการ

ต่อไป

ส่วนที่สี่ของบทความเป็นบทส่งท้าย ประกอบด้วยสองบทความ บทความเรื่อง “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับทางเลือกในการพัฒนา” เป็นการเรียบเรียงจากคำบรรยายของ รองศาสตราจารย์

ดร.จุรี วิจิตรวาทการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในการสัมมนาวิชาการประจำปีนี้ แสดงให้เห็นปัญหา

แนวทางพัฒนาสังคมที่ผ่านมา และแนวคิดทางเลือกต่างในการพัฒนาที่จะสร้างความยั่งยืน โดยปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปสู่ทางเลือกในการพัฒนาที่ดีกว่าในอดีตได้

บทความสุดท้าย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

“การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการสรุปสังเคราะห์กลุ่ม

บทความในโครงการวิจัยนี้ชี้ ให้เห็นว่าปรัชญาเป็นองค์ความรู้ร่วมสมัยขยายทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

ทำให้การพัฒนาในแต่ละด้านมีความสมดุล ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า

ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเพื่อสร้างความยั่งยืนได้จริง โดยการบริหารการพัฒนาต้องมีวิสัยทัศน์

ตามปรัชญา มีการบริหารตามหลักสามห่วง สองเงื่อนไข และเน้นการสร้างคนให้มีความพอเพียง ทั้งนี้รัฐ

จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเงื่อนไขความพอเพียงให้แก่สังคม
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บทคัดย่อ


 บทความนีอ้ภปิรายถงึความเปน็มาของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่พระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานใหป้ระชาชนชาวไทย เพือ่เปน็กรอบในการทำแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งฉบับที่ 9 ปรัชญาได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง

เพราะนอกจากจะเปน็แนวทางแกว้กิฤตยงัชว่ยแกป้ญัหาระดบัโครงสรา้งจากความไมส่มดลุ

จากการพฒันาในอดตี

 เปา้หมายของปรชัญาคอืการพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนืสามารถรบัการเปลีย่นแปลง

ทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ

วฒันธรรมโดยยดึหลกัทางสายกลางปรชัญามอีงคป์ระกอบคอืความพอประมาณความ

มเีหตมุผีล และการมภีมูคิุม้กนัทีด่ตีอ่การเปลีย่นแปลง โดยมเีงือ่นไขพืน้ฐานคอืความรูแ้ละ

คณุธรรม

 ความเขา้ใจใน3องคป์ระกอบและ2เงือ่นไขทีป่ระกอบเปน็เศรษฐกจิพอเพยีงนี้

จะทำใหผู้น้ำไปใชม้คีวามชดัเจนในการประยกุต์ สามารถปรบัใช้ไดก้บับรบิททีแ่ตกตา่งกนั

ได้อย่างเหมาะสมมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทำให้การขับเคลื่อนมีพลังและ

เมื่อนำไปใช้ในการบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุล

และยัง่ยนื
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Abstract
 

 This paper discussed the historical background of the Sufficiency

EconomyPhilosophythatHisMajestyKingBhumibolAdulyadejbestowedto

theThaipeople.ThePhilosophyisthefoundationandtheguidingprincipleof

theNinthNationalEconomicandSocialDevelopmentPlan.TheSufficiency

EconomyPhilosophyishighlyregardedandwidelyappliedinmanyareas

notonlybecauseitisawayoutofthecrisis,butitisalsoawaytocorrect

structuralproblemscausedbywaythepastimbalanceddevelopment.

 The ultimate goal of the Philosophy is to create the balanced and

sustainable development path that suitably withstands internal and external

changes regarding economic, social, environmental and cultural factors.

Middlepathapproach is theunderlyingprincipleof theSufficiencyEconomy

Philosophy.ThethreeessentialcomponentsofthePhilosophyaremoderation,

reasonableness,andself-immunity.Beside thesecomponents, thereare two

vitalconditionstomakethePhilosophywork:knowledgeandethics.

 Throughtheunderstandingofthesethreecomponentsandtwoconditions,

theapplicationsof thePhilosophywill thenbepracticable.The thorough

understanding will facilitate proper application of the philosophy to different

contexts.Thecommonframeworkwillguidetheimplementationsinthesame

direction,thusempoweringthemovement.Furthermore,applyingtheSufficiency

EconomyPhilosophy inevery levelofdevelopmentadministrationwillnurture

theThaisocietyandleadtoasustainableandbalanceddevelopmentcourse.

 

 

Keywords: SufficiencyEconomyPhilosophy,Moderation,Reasonableness,

 Self-immunity,SustainableandBalancedDevelopment.

Nattapong Thongpakde 

Sufficiency Economy Philosophy:  
Historical Background and Interpretation 
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ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 เมื่อกล่าวถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้ที่สนใจแต่ละคนย่อมมีความนึกคิด มีการตีความที่แตกต่างกัน

ตามความเข้าใจและประสบการณ์ของตนซึ่งความสนใจนี้เป็นสิ่งที่ดียิ่งอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ให้เป็น

ทิศทางเดียวกันจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและการทำให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นตามกรอบของคณะ

อนกุรรมการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 โดยชี้ ให้เห็น

ความเป็นมา โครงสร้างและความหมาย เพื่อให้สามารถตีความเพื่อการประยุกต์ในบริบทที่แตกต่างกันได้

อย่างเหมาะสม 

 ทศวรรษก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างการผลิต โดยมี

ความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่มีทักษะการผลิตสูงขึ้น ทั้งยังมีการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจที่สูง ทั้งด้านการส่งออก และการผลิต (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส 2540

หน้า 4-6) ทั้งนี้อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับประเทศ

กำลังพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี2502-2516 เฉลี่ยร้อยละ8.1ต่อปีแม้ระหว่างปี2517-2528ซึ่ง

เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยก็ยังสูงถึงร้อยละ 6.3

ต่อปี และปี 2529-2539 อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยต่อปีของประเทศไทย คือ

ร้อยละ9.1การขยายตัวทางเศรษฐกิจการส่งออกและการปรับโครงสร้างการผลิตมีผลจากการที่ประเทศ

ไทยเปิดต่อการค้าการลงทุนจากต่างชาติสูง มีการลงทุนจากต่างประเทศที่นำเทคโนโลยีและการตลาดมาสู่

ประเทศไทย

 นอกจากการขยายตัวที่ดีแล้ว เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพสูง ทั้งด้านของระดับราคา

สินค้า อัตราแลกเปลี่ยน และการมีงานทำ โดยในปี 2504-2513 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ

2.3 ต่อปี ช่วงปี 2514-2523 อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยคือร้อยละ 10.0 ต่อปี และในปี 2524-2533

ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี ในช่วงก่อนวิกฤตปี 2540 อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นมาเป็น

ประมาณร้อยละ5ต่อปีซึ่งก็ยังไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาทั่วไป

1  ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา” 14 มิถุนายน 2550 ณ หอประชุม 
 เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เขียนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เขียน 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้เขียนบทความในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมในการประชุมระดมความคิด ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 มีนาคม 2550 ผศ. ดร.ณดา จันทร์สม และ รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร 
 ณ อยุธยา และกรรมการผู้อ่านพิจารณาบทความวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเขียนบทความนี้ ทั้งนี้ นางสาวศิริพรรณ ไชยรัตน์ เป็นผู้ช่วยวิจัย 

 บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 
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 อยา่งไรกต็าม ระบบเศรษฐกจิไทยกม็คีวามไมส่มดลุในหลายดา้น ในดา้นการกระจายรายได้ ถงึแมว้า่

สัดส่วนคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนจะลดลงแต่คนจนกลับมีสัดส่วนของรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ

น้อยลง ในปี 2518 คนที่จนที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีสัดส่วนของรายได้ เพียงร้อยละ 6

ของรายได้ทั้งหมดของประเทศในขณะที่คนรวยที่สุดร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดมีสัดส่วนของรายได้

ถึงร้อยละ 49 ในปี 2539 คนรวยที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีสัดส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 56 ส่วนคนที่จนที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีสัดส่วนของรายได้เหลือเพียงร้อยละ 4

ของรายไดท้ัง้หมดของประเทศนัน่แสดงใหเ้หน็วา่การกระจายรายไดข้องคนในประเทศแยล่งโดยในขณะที่

เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้นทั้งกลุ่มคนรวยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้

คนรวยจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่า

 นอกจากนี้ ยงัมคีวามไมส่มดลุดา้นอืน่ๆ เชน่ ความแตกตา่งของรายไดแ้ละความเจรญิระหวา่งเมอืง

กับชนบทความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตทำให้เกิดความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความไม่พอดีของโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานที่

สดัสว่นการผลติของภาคเกษตรลดลงไปไมถ่งึรอ้ยละ10ของผลผลติมวลรวมประชาชาติแตส่ดัสว่นแรงงาน

ในภาคเกษตรมีประมาณร้อยละ 50 ของแรงงานรวมในประเทศ ความไม่สมดุลของโครงสร้างการผลิตและ

ระดับการศึกษาของคนงาน ที่แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา (ดู Chalongphob

Sussangkarn1992หน้า22-37) 

 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น การลงทุนต่างประเทศมากขึ้น มีความ

สัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้การผลิตและการตลาดมีความซับซ้อนขึ้นกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม

ซึ่งมีพื้นฐานด้านการเกษตร ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาตลาด เทคโนโลยี

วัตถุดิบ และเครื่องจักรจากต่างประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและระดับชาติ

มีผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้น สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ การเคลื่อนย้ายประชากรทั้งภายในประเทศและต่าง

ประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นทำให้มีความมั่นคงในชีวิตลดลง ความสามารถในการพึ่งตัวเองและ

สมดุลของชีวิตเปลี่ยนไปทำให้ความสามารถในการกำหนดชีวิตของบุคคลอย่างอิสระทำได้ยากขึ้น

 กลา่วไดว้า่การพฒันาเศรษฐกจิของไทยมคีวามสำเรจ็ในหลายดา้น แตก่ม็คีวามไมส่มดลุของโครงสรา้ง

ในหลายมิติ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไม่พอดีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤต2 สังคมไทยมีการใช้

จ่ายเกินความพอดี การใช้จ่ายที่เกินความพอดีมาจากทั้งภาคครัวเรือนที่ส่งผลให้สัดส่วนการออมต่อรายได้

ประชาชาติลดลงสัดส่วนการออมของครัวเรือนลดลงจากประมาณร้อยละ20ในปี2532ลงมาเหลือเพียง

ประมาณร้อยละ9ในปี2539ภาคธุรกิจมีความไม่พอดีในการใช้จ่ายเงินมีการกู้ยืมมากกว่าที่ควรเมื่อเทียบ

กับการลงทุนด้วยตัวเองการลงทุนรวมที่แท้จริงขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ14.9ต่อปี การลงทุน

อย่างมากนี้ทำให้ขาดความพอดีทางการเงิน ธุรกิจมีการกู้เงินมาลงทุนเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการลงทุนโดย

ทรพัยส์นิของตนเองทำใหส้ดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุสงูมากทัง้ยงัมกีารกูเ้งนิจากตา่งประเทศมาลงทนุโดยเฉพาะ

เป็นหนี้สินระยะสั้นแต่เงินที่กู้มานี้นำมาลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาวเป็นความไม่พอดีไม่คำนึงถึงความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อเงินสำรอง

ระหว่างประเทศสูงมาก ปริมาณของหนี้สินระยะสั้นในปีที่มีวิกฤตมีมูลค่าสูงกว่าปริมาณเงินสำรองระหว่าง

ประเทศที่มีอยู่

2 สาเหตุและสภาวะของวิกฤตอ่านรายละเอียดได้ใน ฉลองภพ สุสังกรกาญจน์ (2549) การบริหารเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Ammar Siamwalla 1997  
 “Can A Developing Democracy Manage Its Macroeconomy? The Case of Thailand.” TDRI Quarterly Review  Vol. 12 No. 4 
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 การใช้จ่ายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทำให้เศรษฐกิจมหภาคไม่สมดุล จึงทำให้ประเทศ

ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องจากที่การออมภายในประเทศมีน้อยกว่าการลงทุน

 การบริโภคและการลงทุนที่เกินตัวนี้ มีส่วนมาจากการมองภาพเศรษฐกิจไทยที่ดีเกินกว่าที่ควร

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างปี2529-2539เศรษฐกิจไทยมีการขยาย

ตวัโดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ9.4ตอ่ปีนอกจากนีเ้มือ่มรีะบบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศทีค่งที่

ทำใหเ้ศรษฐกจิมเีสถยีรภาพสงูจงึไดร้บัความคาดหวงัทัง้จากคนไทยและตา่งประเทศวา่เศรษฐกจิไทยจะพฒันา

ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าลงทุนอย่างมาก จึงมีการทำตัวเกินความพอดี มีพฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ยง

ทั้งด้านการลงทุนการบริโภคที่ไม่ควรจะมี

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางจริยธรรมมีการทุจริตในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงินมีการ

ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ การปล่อยสินเชื่อโดยไม่มีการค้ำประกันที่พอเพียง ตัวอย่างเช่น กรณี

ของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ทำให้ฐานะของธุรกิจมีความไม่มั่นคง ประกอบกับภาครัฐไม่มีความรู้

ที่เพียงพอต่อการบริหารการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปัญหาความมั่นคง

ทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้น

 ความเปราะบางทางเศรษฐกจิไทยทำใหข้าดความเชือ่มัน่ในระบบเศรษฐกจิมกีารถอนเงนิจากสถาบนั

การเงนิอยา่งมากและรวดเรว็ นกัลงทนุตา่งชาตขิาดความมัน่ใจถงึความสามารถในการชำระหนีต้า่งประเทศ

เงนิทนุจากตา่งประเทศไหลออกอยา่งรวดเรว็ สง่ผลทำใหม้คีวามไมม่ัน่ใจในเสถยีรภาพของคา่เงนิบาท ทีม่ี

คา่คงทีม่าเปน็เวลานานมแีรงกดดนัใหอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศมกีารปรบัตวัความพยายาม

ในการรักษาค่าเงินบาท ทำให้เงินสำรองระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก จนในที่สุดต้องเปลี่ยนระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นระบบลอยตัว ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ

ลดค่าลงอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤต มีภาระต่อการชำระหนี้ต่างประเทศอย่างมาก สถาบัน

การเงินและธุรกิจจำนวนมากอยู่ ในฐานะล้มละลาย ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

ประเทศไทยจึงต้องเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ3

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสในวันที่ 4ธันวาคม2540 ไม่กี่เดือนหลังวิกฤต

เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียงไม่ก้าวกระโดดดังเช่น

 “การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยูท่ี่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินน้ัน หมายความว่า อุม้ชู

ตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันน้ีก็เคยบอกว่าความพอเพียงน้ีไม่ได้หมายความว่า ทกุครอบครัวจะต้องผลิตอาหาร

ของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างน้ันมันเกินไป แต่ว่าในหมูบ้่านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียง พอสมควร 

บางส่ิงบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก” 

 “ทำโครงการอะไร ก็จะต้องนึกถึงขนาดท่ีเหมาะสมกับท่ีเรียกว่า อัตภาพ หรือกับส่ิงแวดล้อม ฉะน้ันการท่ีจะทำ

โครงการอะไร จะต้องทำด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป” 

 ทกุฝา่ยมคีวามสนใจทีจ่ะนำแนวทางตามพระราชดำรสัไปใช้ในการพฒันาประเทศ มกีารตคีวามนำไป

ประยกุต์ใชข้องหลายหนว่ยงานโดยเฉพาะในภาคเกษตร อยา่งไรกต็ามในขณะนัน้มกีารนำไปประยกุต์ในหลาย

หนว่ยงานโดยมคีวามเขา้ใจที่ไมต่รงกนันกัในปตีอ่ๆมาไดม้พีระราชดำรสัทีท่ำใหม้คีวามเขา้ใจยิง่ขึน้เชน่

3 หากจะสรุปสาเหตุของการเกิดวิกฤตโดยเน้นด้านนโยบายและพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  Peter Warr (2005 หน้า 57) สรุปได้ดีว่า “….it is vital to recognize that Thailand’s crisis  
 was a collapse of a boom. It was not cause primarily by vicious speculators or by corrupt politicians, although both of these play a role, but by errors of  
 macroeconomic policy. These policy errors occurred during the boom period and arose from the complacency, and to some extent, arrogance, produced by a 
 decade of unprecedented economic growth. Central among these policy mistakes was the insistence on retaining a fixed exchanges rate when circumstances 
 no longer suited it. The extended boom also produced a euphoria-some would say greed- which led business decision-makers and other to take risks they 
 would not ordinarily have accepted.” 
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 “ให้พอเพียงนี้ ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างจะดูฟุ่มเฟือย  

แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

4ธันวาคม2541

 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถกู

ตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้น่ันเอง ส่ิงก่อสร้างจะม่ันคงได้ก็อยูท่ี่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และ

ลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจากวารสารชยัพฒันาประจำเดอืน

สงิหาคม2542

 “พอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของ

เศรษฐกิจ  เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ self-sufficiency คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการ

แลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน 

มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้เพราะถ้ามีเพียงเศษ

หนึ่งส่วนสี่ ถ้าสมมุติว่าปีนี้ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟกับ ไฟฟ้าหลวง หรือไฟฟ้าผ่ายผลิตก็ดับหมด จะทำ

อย่างไร ท่ีต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป” พระราชดำรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 23 ธนัวาคม

2542

 “ท้ังหมดน้ีพดูอย่างน้ีก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงน้ันเอง เศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ย้ำแล้วย้ำอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า SUFFICIENCY ECONOMY ใครต่อใครก็ต่อว่า ว่าไม่มี SUFFICIENCY ECONOMY แต่ว่าเป็นคำใหม่ของเรา

ก็ได้ หมายความว่า ประหยัดแต่ไม่ใช่ข้ีเหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุม้อล่วยกัน ทำอะไรด้วยเหตแุละผล จะเป็น

เศรษฐกิจพอเพียงแล้วทกุคนจะมีความสขุแต่พอเพียง” พระราชดำรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

4ธนัวาคม2543

 ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ มแีนวคดิทีจ่ะนำหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็แนวทางใหม่ในการพฒันาประเทศ

เนื่องจากปัญหาความไม่สมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ย้ำให้เห็นว่า

แนวทางการพฒันาประเทศทีผ่า่นมาของไทยยงัไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ีย่ัง่ยนืและสมดลุได้ จงึจำเปน็

ต้องหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบที่เหมาะสม ทำให้เราหลีกเลี่ยง

วิกฤตเศรษฐกิจได้ เพื่อให้มีความชัดเจนในความหมายของปรัชญา เพื่อการทำแผนและทำให้การดำเนิน

โครงการของหนว่ยงานตา่งมทีศิทางเดยีวกนั สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

จงึไดต้ัง้คณะทำงานโดยเชญิผูท้รงคณุวฒุิในสาขาตา่งๆ รว่มกนัประมวลและกลัน่กรองพระราชดำรสัเกีย่วกบั

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสังเคราะห์ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 การศกึษาพบวา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็เวลานาน

และตอ่เนือ่งกวา่สามสบิปแีลว้ ทรงมกีระแสพระราชดำรสัใหผู้บ้รหิารประเทศและประชาชนเหน็ถงึความสำคญั

ของการพัฒนาที่สมดุลมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นไม่เน้นเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเช่น

พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่19กรกฎาคม2517ที่ว่า4

 “ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ ความมีกินมีใช้ของ

ประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว.…. 

การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น   

4 กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2546 ข) ประมวลคำในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 
 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12

5 หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปใช้และเผยแพร่แสดงในท้ายบทความนี้ 
6  การสัมมนาประจำปีน้ีร่วมจัดโดย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย มลูนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า

ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วย

ความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันการผิดพลาดล้มเหลว” 

และพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคม2517

 “..ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด......”  

 จากการประมวลพระราชดำรสัเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิ เพือ่เปน็แนวคดิใหม่ในการพฒันาประเทศ

คณะทำงานได้สรุปเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับพระบรมราชานุญาตใช้เป็นกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่95โดยมีเนื้อหาดังนี้

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริม

สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณ

ธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  



 เนื้อหาตามที่ได้รับพระราชทานมานี้ ได้มาใช้เป็นหลักในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 ของ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย6 โดยทำการศึกษาความหมายและการประยุกต์ใช้ เป็นการเผยแพร่

ในวงกว้างและนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9จนถึงฉบับที่10ซึ่ง

เป็นฉบับปัจจุบัน

 ดังนั้นผู้ที่สนใจจะศึกษาและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึงควร

เริ่มจากการทำความเข้าใจตามเนื้อหาในกรอบข้างต้น เนื่องจากได้มาจากการสังเคราะห์พระราชดำรัสเกี่ยว

กับการพัฒนาในวาระต่างๆ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำมาใช้และเป็นเนื้อหาที่เป็นกรอบ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศที่ต้องการ

ความสมดุลหลีกเลี่ยงการเกิดความผันผวน

 ดงัไดก้ลา่วแลว้วา่เนือ้หาของปรชัญากลัน่กรองมาจากกระแสพระราชดำรสักวา่สามสบิปทีีผ่า่นมาแลว้

และเมือ่ประเทศไทยพบวกิฤตจงึตระหนกัในเรือ่งนีก้น็ำมาเปน็แนวทางในการพฒันาสิง่ทีน่า่สนใจคอืแมเ้วลา

จะผ่านมาเป็นเวลาร่วม 10ปีจากวิกฤต และประเทศไทยอยู่ ในขั้นที่ฟื้นตัวจากวิกฤตแล้ว แต่ความศรัทธา

ของปรัชญายังมีอยู่ แสดงว่าปรัชญานี้ได้รับการยอมรับว่าไม่เพียงแค่จะแก้ปัญหาวิกฤตระยะสั้น แต่มี

องค์ความรู้ที่สามารถเป็นแนวทางพัฒนาระยะยาวที่เหมาะกับพื้นฐานของสังคมไทย



 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย 13

 การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง

เป็นเพราะมาจากประสบการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ปรัชญานี้มาจากการกลั่นกรองพระบรม

ราโชวาทอันมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานโครงการหลวงที่พระองค์ท่านได้ทรงพัฒนา

ในภูมิสังคมต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ การพัฒนาให้ความ

สำคัญที่มุ่งไปสู่คน พัฒนาความเป็นอยู่ของปัจเจกชนในครอบครัวและชุมชน มิใช่เป็นการมองเฉพาะ

ในระดับมหภาค ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง เช่น ความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรน้ำโดยลดการพึ่งพิงเฉพาะน้ำฝน การลดความจำกัดของผลผลิตทางการเกษตรที่มักจะมีปัญหา

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อเพิ่มความสามารถที่จะรับความผันผวนจากตลาด ทั้งยังเน้นการเป็นตัวของ

ตวัเอง และความพออยูพ่อกนิของคนสว่นใหญ่ ตวัอยา่งทีช่ดัเจน จะเหน็ไดจ้ากทฤษฎีใหมท่ีเ่ปน็การพฒันา

การเกษตรที่พึ่งตนเองและเป็นลำดับขั้นในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

 นอกจากปรัชญาจะมาจากการสะสมองค์ความรู้จากประสบการณ์และการทดลองจริง มุ่งพัฒนาที่

ปัจเจกชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ปรัชญายังมีหลักทางสายกลางมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนไม่สุดโต่งเป็น

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ปรัชญายังให้หลักการ

พัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคลทั้งด้านวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้

มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญาไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ชี้ว่าให้มี

ความรู้เท่าทันให้มีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได้

 ความสนใจและยอมรบัปรชัญาเพือ่ใช้ในการดำรงชวีติและการพฒันา ทีย่งัมอียูแ่มว้า่วกิฤตจะผา่นไป

ร่วมทศวรรษแล้วเป็นความศรัทธาคู่กับความรู้โดยปรัชญาให้แนวทางการดำรงชีวิตที่ ให้อยู่ ในโลกที่มีการ

เปลีย่นแปลงอยา่งพลวตัทัง้ภายในประเทศและภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละประสบการณ์

ของสังคมไทยมุ่งสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยให้เห็นความสำคัญทั้งทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณให้เห็นความ

สำคัญของการพัฒนาแบบองค์รวมโดยมีแนวทางสายกลางตามหลักศาสนา7


โครงสร้างและเนื้อหาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 หลงัจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที่ 9 เริม่ดำเนนิการ ความเขา้ใจในปรชัญากม็ี

ทศิทางตรงกนัมากขึน้ อยา่งไรกต็ามกม็คีวามตอ้งการทีจ่ะใหม้คีวามชดัเจนกระชบัมากขึน้ เพือ่ความสะดวก

ในการประยุกต์และการสื่อสารในวงกว้าง จึงได้มีคณะทำงานทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อแยกแยะ

โครงสร้างและเนื้อหาตามที่ได้พระราชทานมา คณะทำงานได้แยกองค์ประกอบของปรัชญาตามข้อความ

ที่ได้รับพระราชทานมาเป็นกรอบความคิดคุณลักษณะคำนิยามเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

 คณะทำงานนี้สรุปว่า กรอบความคิด8 ของปรัชญา เป็นการชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน

ทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างการประยุกต์ที่เกิดขึ้นโดยปรัชญาใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกชนครอบครัวชุมชน

และประเทศ ในที่นี้มองในแง่การบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เป็นการมองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัต

มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว

7 UNDP (2005 หน้า 35) สรุปให้เห็นความทรงพลังของปรัชญานี้ว่า “The Sufficiency Economy is based on both practice and principle. On the one hand, the key maxims 
 have arisen from the King’s real-world experience in development projects. They are a practical summary of what work, based on decades of experimentation, 
 observation and evaluation. At the same time, the key ideas of the Sufficiency Economy are firmly rooted in ideas about the nature of the world and the  
 situation of humanity. It is this combination of real world applicability and philosophical underpinning that gives the approach its strength.” 
8 กรอบความคิด คือ “เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ 
 ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ” 
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9 คุณลักษณะ คือ เศรษฐกิจพอเพียง “เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร 
 ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์” 
10 เนื้อหาหรือคำนิยาม คือ “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมคิุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ 
 เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน” 
11 ความมีเหตุมีผลในปรัชญานี้มีความหมายและนัยยะต่างกับ ความมีเหตุผล (Rationality) ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เป็นมโนทัศน์เพื่อการวิเคราะห์ ที่สมมุติว่า  
 ผูบ้ริโภครูค้วามพอใจของตนเองและมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความคงเส้นคงวา เช่น ถ้าชอบส้มมากกว่าเงาะ และชอบเงาะมากกว่ามังคดุ ก็จะชอบส้มมากกว่ามังคดุด้วย นอกจากน้ียังสมมุติ  
 ว่าผู้บริโภครู้วัตถุประสงค์ของตนเองและจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อจำกัดของงบประมาณ มีความเข้าใจว่า เศรษฐศาสตร์ทำให้คนมีความโลภ เพราะบอกว่าผู้บริโภคมีความ 
 ต้องการไม่จำกัด และความพอใจได้จากการบริโภคสินค้าเท่านั้น การสรุปเช่นนี้ไม่ถูกต้องนัก เพราะความต้องการที่ไม่จำกัดนั้นเป็นการเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เป็นข้อสมมุติ 
 แสดงถึงความขาดแคลน (Scarcity) ของทรัพยากร ทำให้ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนการวิเคราะห์ท่ีสมมติุให้ผูบ้ริโภคท่ีมีเหตผุลต้องการความพอใจสงูสดุจากการบริโภค 
 สินค้าและบริการตามงบประมาณที่จำกัดนั้น เป็นข้อสมมุติเบื้องต้นเพื่อหาอุปสงค์ของการบริโภคสินค้านั้น จึงต้องกำหนดความพอใจมาจากการบริโภคสินค้า การวิเคราะห์นี้สามารถขยาย 
 ไปถึงความพอใจของผู้บริโภคไม่ได้อยู่กับการบริโภคสินค้าและบริการ แต่ขึ้นกับอย่างอื่นได้ด้วย เช่น ความเท่าเทียมกันในสังคม สภาพแวดล้อมที่ดี การเป็นที่ยอมรับในสังคม นั้นคือ 
 วัตถปุระสงค์ของผูบ้ริโภคจะเป็นการสร้างความพอใจท่ีครอบคลมุมากกว่าการวิเคราะห์เบ้ืองต้น ตัวอย่างการวิเคราะห์น้ีอ่านเพ่ิมเติมใน Frank Robert (2006) Benjamin Freindman (2005) 
12 มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ คำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต หน้า 189 

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในมิติต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนา สืบเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 คุณลักษณะ9 คือเป็นแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควรจะเป็นใช้ได้กับ

ประชาชนทุกระดับทุกหน้าที่เป็นการดำเนินตามทางสายกลางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใช่เป็น

เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งมีหลายมิติ นอกจากนี้ยังให้มีความเท่าทันโลกคือ

กระแสโลกาภิวัตน์ คือ ไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เปิดเสรีเต็มที่อย่างไม่มีการควบคุมดูแล

ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่โดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด

 ความหมายของ10 ความพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผล

กระทบของการเปลี่ยนแปลงหากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่สมบูรณ์

 ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง และการยืนได้บนขาของ

ตนเอง (self-reliant) เป็นการดำเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทำไม่มากเกินไป

ไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่ ใน

ระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำอะไรเต็มตามศักยภาพไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นการยืนได้โดยลำแข้งของตนเอง

 ความมีเหตุมีผล (reasonableness)11 หมายความวา่ การตดัสนิใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมตา่งๆ ทีม่ี

ความพอประมาณในมติติา่งๆ จะตอ้งมสีตริอบรูค้ดิถงึระยะยาว ตอ้งมเีปา้หมายและวธิกีารทีเ่หมาะสม

มีความรู้ ในการดำเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นการมอง

ระยะยาวตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบของการกระทำและความเสี่ยงจะทำให้มีความพอประมาณ

ทั้งในปจัจบุนัและอนาคตความสำคญัของการมเีหตผุลอาจพจิารณาจากพระราชดำรสันี้

 “….ทกุคนจำเป็นต้องหม่ันใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยูเ่สมอ ระมัดระวังทำการทกุอย่าง

ด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไป

ถึงความสำเร็จท่ีแท้จริง ท้ังในการงานและการครองชีวิต...” พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย13กรกฎาคม251612

 การมีภมิูคุม้กันในตัวดีพอสมควร (Self-immunity) พลวตัในมติติา่งๆ ทำใหม้กีารเปลีย่นแปลงใน

สภาวะต่างๆ อย่างรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การกระทำที่เรียกได้ว่าพอเพียงไม่คำนึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่

จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึความเปน็ไปไดข้องสถานการณต์า่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ภายใตข้อ้จำกดัของ

ข้อมูลที่มีอยู่และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการมีภูมิคุ้มกันจะทำให้มี

ความพอเพียงแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะมีเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็รับมือได้
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 ทั้งนี้หากจะมีความพอเพียง เงื่อนไขการปฏิบัติ13 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไข

ความรู้ได้แก่มีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรม

 ความรอบรู้ คอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัวชิาการตา่งๆอยา่งรอบดา้นในเรือ่งตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใช้

เป็นประโยชน์พื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมทำให้มีการ

ตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งนี้รวมถึงความรอบคอบความระมัดระวังคือมีการวางแผนโดยสามารถที่

จะนำความรู้และหลักวิชาต่างๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและความมีสติ ตระหนักถึงการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ได้ในการนำแผนปฏบิตัทิีต่ัง้อยูบ่นหลกัวชิาตา่งๆเหลา่นัน้ไปใช้ในทางปฏบิตัิ

โดยมกีารปรบัใช้ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ทางกายภาพและทางสงัคมดว้ย

 ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ

นักธุรกิจ มีสองด้านคือ ด้านจิตใจ/ปัญญา และด้านการกระทำ ในด้านแรกเป็นการเน้นความรู้คู่คุณธรรม

ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ส่วนด้านการกระทำหรือแนวทาง

ดำเนินชีวิต เน้นความอดทนความเพียรสติปัญญาและความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทำให้การปฏิบัติตาม

เนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้ ทำให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสังคม เพราะการมี

ความโลภจะทำให้ทำอะไรสุดโต่งไม่นึกถึงความเสี่ยงไม่รู้จักพอมีโอกาสที่จะกระทำการทุจริต

 ปรชัญากลา่วถงึผลท่ีคาดว่าจะได้รับ14ดว้ยโดยความพอเพยีงเปน็ทัง้วธิกีารและผล(Endandmean)

จากการกระทำโดยจะทำให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมในขณะเดยีวกนัความสมดลุของการกระทำทัง้เหตแุละผลจะนำไปสูค่วามยัง่ยนื

ของการพัฒนาภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 หากจะสรุปโครงสร้างของปรัชญาให้ชัดเจนขึ้นสามารถแสดงได้ในรูปข้างล่างนี้

14 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ “เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก 
 ภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
13 เงื่อนไขการปฏิบัติ คือ “ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน ต้องเสริม 
 สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย 
    ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ” 

ที่มา:เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2549)

 จากรูปนี้มักจะสรุปสั้นๆว่าปรัชญานี้เป็นสามห่วงสองเงื่อนไขคือความพอประมาณความมีเหตุ

มผีลและการมภีมูคิุม้กนัซึง่เปน็องคป์ระกอบของความพอเพยีงและความรู้คณุธรรมเปน็เงือ่นไขสองประการ

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1�

15 สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คือ ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหต  อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล  อัตตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน  มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้ประมาณ  กาลัญญุตา 
    ความเป็นผู้รู้จักกาล  ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชน  ปุคคลปโรปรัญญุต่ ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคน 
16 มรรค 8 ประกอบด้วย  สัมมาทิฎฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ  สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ  สัมมาวาจา เจรจาชอบ  สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ  สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  สัมมาวายามา 
 เพียรชอบ  สัมมาสติ ระลึกชอบ  สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 

 นอกจากจะยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขแล้วผู้ที่สนใจในทางปฏิบัติอาจตีความหมายที่ง่ายต่อตนใน

การประยุกต์โดยมีในแนวทางเดียวกันได้เช่นUNDP(2007)ระบุว่าการปฏิบัติตามปรัชญาคือรู้ตัวว่าทำ

อะไร(Knowwhatyouaredoing)ซื่อสัตย์และพากเพียร(Behonestandpersevere)ปฏิบัติตามทาง

สายกลางไม่สุดโต่ง(Takeamiddlepath,avoidextremes)ตัดสินใจอย่างไตร่ตรองรอบคอบมีเหตุมีผล

(Be sensible and insightful in taking decision) มีการปกป้องจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Build

protection against shocks) หรือผู้ที่คุ้นเคยในทางศาสนา ก็อาจจะปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 715

และมรรค816ก็จะมีส่วนในการสร้างความพอเพียงเช่นกัน

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการตัดสินใจในการ

ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริญมั่นคงและมีความยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

ปจัจยัตา่งๆ มคีวามมัน่คงในการเจรญิเตบิโต ไมผ่นัผวนไปตามปจัจยัเสีย่งตา่งๆ โดยพจิารณาในหลายมติิ

เป็นองค์รวมมิใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจมีลักษณะองค์รวมที่มีความครอบคลุมทั้งมิติจิตใจซึ่งกำหนด

พฤตกิรรมมติสิถาบนัทางเศรษฐกจิสงัคมชมุชนและกฎระเบยีบทีม่ผีลตอ่สภาพแวดลอ้มของความพอเพยีง

 การกระทำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประยุกต์ คือ การตัดสินใจที่เหมาะสม

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัดสินใจตามหลัก คือ สามห่วง สองเงื่อนไข จุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนลดความผันผวน

 การประยกุต์ใชป้รชัญาทำได้ในทกุระดบั เพราะคนเรามหีลายฐานะ เราจงึสามารถใชห้ลกัปรชัญาใน

การตดัสนิใจไดท้ัง้ของตวัเองและครอบครวั หากอยู่ในฐานะทีเ่ปน็การบรหิารพฒันา ชมุชนองคก์รไมว่า่จะเปน็

ภาครัฐหรือเอกชน ก็ใช้หลักปรัชญาในการตัดสินใจได้ ซึ่งก็คือการใช้ในระดับที่กว้างกว่าระดับตนเองและ

ครอบครวัหากอยู่ในฐานะทีจ่ะเปน็ผูก้ำหนดนโยบายหรอืมาตรการระดบัชาตกิส็ามารถใชเ้ปน็หลกัไดเ้ชน่กนั

 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเกิดได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสำเร็จ แม้นว่า

จะเป็นกรอบแนวคิดเดียวกัน แต่ละคนจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ให้สอดคล้องกับ

เงื่อนไข และสภาวะที่เผชิญอยู่ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยในการให้ “ฉุกคิด” ว่า

การตัดสินใจ การดำเนินชีวิต หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ จะมีความสมดุล

ยั่งยืนหรือไม่มีความเสี่ยงและการเตรียมรับความเสี่ยงอย่างไร



การใช้กรอบสามห่วงสองเงื่อนไขช่วยในการประยุกต์ให้ชัดเจนขึ้น 

 โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงความพอเพียง คนทั่วไปมักจะนึกถึงความพอดี ความพอประมาณ แต่ตาม

ปรัชญานี้ ความพอเพียงจะประกอบด้วยทั้งสามด้าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี

ภมูคิุม้กนั เพราะการพฒันาทีย่ัง่ยนืพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงได้ ตอ้งมทีัง้สามองคป์ระกอบ ซึง่มคีวาม

เกีย่วพนักนัเชน่ถา้ตอ้งการจะมคีวามพอประมาณแตข่าดความมเีหตมุผีลไมค่ำนงึถงึระยะยาวในอนาคต

กอ็าจไมม่คีวามพอประมาณได้หรอืถงึมกีารวางแผนมองระยะยาวแต่ไมม่กีารเตรยีมรบัการเปลีย่นแปลงใน

ทางที่ไม่ดี ขาดภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ก็อาจจะมีความผันผวนมากไม่พอเพียง เกิดผลกระทบในด้านลบได้

ความพอเพยีงทีส่มบรูณจ์งึตอ้งคำนงึถงึทัง้สามดา้น รวมทัง้เงือ่นไขความรูแ้ละคณุธรรม ความพอเพยีงตาม
ปรชัญาจงึมคีวามครอบคลมุมากกวา่ความเขา้ใจตามศพัท์



 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย 1�

 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียดจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ ใช้ได้ดีขึ้น
พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าทำแบบหนึ่งภายใต้เงื่อนไขหนึ่งอาจมีความพอเพียง แต่พฤติกรรมแบบเดียวกัน
แต่มีวิธีการต่างกันเงื่อนไขต่างกันก็อาจไม่พอเพียง การจะทำความเข้าใจจึงไม่สามารถประเมินเพียงแค่การ
มองพฤตกิรรมซึง่ปลายทาง แตค่วรมองกระบวนการตดัสนิใจภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็จรงิดว้ยวา่เปน็ตาม
ความพอเพียงที่ครบถ้วนเพียงใดมีความเสี่ยงเพียงใดจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนหรือไม่ซึ่งเมื่อเข้าใจ

ในรายละเอียดจะช่วยลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาได้

 ความไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์นอกจากจะมาจากการตีความตามศัพท์มากกว่าเนื้อหาของปรัชญา
หรือการดูพฤติกรรมโดยไม่คำนึงถึงกระบวนการตัดสินใจและสภาพแวดล้อมแล้ว ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยว

กับขอบเขตของการประยุกต์ซึ่งประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมีเชน่

 ความเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตร ปรัชญานี้ใช้ไม่ได้กับภาคธุรกิจทันสมัย เนื่องจาก
ความสนใจในการประยกุต์ใช้ในระยะแรกเปน็ในภาคเกษตร ซึง่มคีวามขดัสนสงู คนจงึมกัจะเขา้ใจวา่ไมเ่กีย่วกบั
สงัคมเมอืงหรอืภาคการผลติทีท่นัสมยั อยา่งไรกต็ามเมือ่เรามกีารตดัสนิใจตามปรชัญาทัง้ดา้นองคป์ระกอบและ
เงือ่นไขซึง่เปน็การมพีฤตกิรรมตามปรชัญาทีส่ามารถนำไปใช้ในการดำรงชวีติในทกุทีแ่ละการประกอบอาชพีใน

ทกุสาขาเพือ่ความสมดลุและยัง่ยนืการประยกุตจ์งึไมจ่ำกดัเฉพาะการทำกจิกรรมทางดา้นเกษตรหรอืชนบท

 การประยุกต์กับชีวิตคนเมือง และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ นอกภาคเกษตรมีความสำคัญมาก เพราะ
แนวโน้มสังคมไทยจะเป็นสังคมเมืองมากขึ้น และสัดส่วนการผลิตของภาคเศรษฐกิจอื่นที่มิใช่ภาคเกษตร
เป็นสัดส่วนที่สูงมากหากไม่ ใช้ปรัชญาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตในภาคส่วนนี้แล้วก็ยากที่สังคมไทยจะมี

ความพอเพียงตามปรัชญาได้

 ความพอเพียงต้องทำเองหรือไม่ การค้าคือความไม่พอเพียงใช่หรือไม่ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไมป่ฏเิสธ
การค้า เพราะการแลกเปลี่ยนการค้าทำให้สามารถมีของใช้ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดีกว่าที่จะต้อง
ทำเองทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใน
วันที่ 23 ธันวาคม 2542 ซึ่งได้ยกมาแสดงในส่วนแรกของบทความนี้แล้วว่า การพอมีพอกินของตัวเอง
(Self-sufficiency)นั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง

 อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆก็ยังจะมีคำถามเกี่ยวกับการพึ่งตนเองในลักษณะที่ว่า
ระดับการกระทำด้วยตนเองขนาดไหนจึงจะเป็นไปตามปรัชญา เช่น ในกรณีของชุมชนเกษตรจะต้องมี
การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองขนาดใดในชุมชนควรมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเท่าไรแล้วที่เหลือจึงจะใช้
ทรพัยากรจากภายนอก การเพาะปลกูควรมกีารใชปุ้ย๋เกษตรอนิทรยี์ในทอ้งทีห่รอืปุย๋เคมขีนาดไหน ลกัษณะ

การตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตนเองหรือจะซื้อจากภายนอกจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจที่
จะตัดสินใจว่าจะทำเองในบริษัทหรือซื้อวัตถุดิบจากบริษัทอื่นหรือจะใช้วิธีการการรับช่วงการผลิต
(subcontract) ในทางธุรกิจ ก็อาจมีคำถามที่ว่าธุรกิจที่ ใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศไม่มีเทคโนโลยีของ
ตนเองเป็นความพอเพียงหรือไม่ แม้แต่ระดับประเทศ การต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ต้องอาศัย

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศจะเรียกว่ามีความพอเพียงหรือไม่อย่างไร

 ผู้ที่มีแนวคิดที่ว่าความพอเพียงคือการทำเองจะตอบคำถามข้างต้นในลักษณะที่เลิกหรือหลีกเลี่ยง
การติดต่อการค้ากับภายนอกทั้งในระดับชุมชนในองค์กรหรือระดับประเทศตามแต่กรณีการทำอะไรเองมี
สว่นดทีีท่ำใหค้วบคมุการทำงานหรอืการดำรงชวีติของเราได้แตก่จิกรรมดงักลา่วขา้งตน้ทีเ่นน้การกระทำเอง
กม็ีโอกาสทีจ่ะสรา้งความไมพ่อเพยีงไดเ้ชน่กนัเพราะหากทำสดุโตง่ไปคอืทำเองหมดโดยขาดความถนดัทำให้
มีต้นทุนที่สูงก็จะทำให้การพัฒนาไม่สมดุลและยั่งยืนได้



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1�

 ดังนั้นหลักการตัดสินใจในประเด็นนี้ จึงไม่ควรเริ่มจากการตัดสินใจว่าจะทำเองหรือจะใช้ของจาก
ภายนอก แต่ควรจะประเมินศักยภาพภายในของเราทั้งในระยะสั้นระยะยาว และใช้หลักของปรัชญาในการ
พจิารณากจ็ะรู้ไดว้า่อะไรเปน็สิง่ทีค่วรทำอะไรเปน็สิง่ทีค่วรมกีารตดิตอ่กบัภายนอก(ไมว่า่เปน็เรือ่งการผลติ
การค้า การลงทุน และการใช้เทคโนโลยี) โดยหากมีหลักของความมีเหตุผล ทำให้มีความรอบรู้และมีสติ
มองระยะยาว วิเคราะห์ศักยภาพอย่างถูกต้อง เมื่อมีเหตุผลก็จะทำให้พึ่งตนเองได้ โดยที่ไม่ทำอะไรสุดโต่ง
ไมว่า่ดา้นการพึง่พงิภายนอกจนไมส่ามารถกำหนดวถิคีวามพอเพยีงของเราได้ หรอืทำอะไรเองหมดจนขาด
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพจึงไม่มีความพอเพียงได้ นอกจากนี้การคำนึงถึงความเสีย่ง
และการสรา้งภมูคิุม้กนั ทำใหเ้ราตระหนกัวา่ การทำเองหรอืการตดิตอ่ภายนอกลกัษณะใดทีท่ำใหเ้รารับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ากัน

 ตัวอย่างหนึ่งคือ การใช้น้ำมันปิโตรเลียม ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่ต้อง
นำเข้าน้ำมัน ไม่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงพอ ทางเลือกจึงไม่มี แต่หากจะให้มีความพอเพียง ต้องมี
มาตรการในการสำรองน้ำมันเพื่อให้รู้ว่าหากมีปัญหาขาดแคลนน้ำมันในตลาดโลกก็จะมีน้ำมันใช้ในประเทศ
ระยะหนึ่งทำให้มีเวลาในการปรับตัว มีการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดความไม่แน่นอน รวมทั้งมีมาตรการ
ไม่ให้มีการพึ่งพิงน้ำมันปิโตรเลียมมากเกินไป โดยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีความคุ้มค่า มีราคาที่จะ

สะท้อนในเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงซึ่งรวมถึงความขาดแคลนและความเสี่ยงด้วย

 ธรุกจิอาจจำเปน็ตอ้งใชเ้ทคโนโลยจีากภายนอก เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การดำเนนิธรุกจิ มคีณุภาพดกีวา่
มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการพัฒนาเองหรือธุรกิจอาจไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเองซึ่งหลักความมีเหตุมีผลและ
ความพอประมาณจะช่วยในการตัดสินใจที่เหมาะสมได้ โดยต้องมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถมีเทคโนโลยีที่แทน
กันได้ไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งอื่น และสัญญาการใช้ที่ไม่เสียเปรียบ ในระดับชุมชนก็สามารถใช้แนวทางเดียวกัน
เทคโนโลยีเป็นความรู้ ในระดับชุมชนมักจะสอดคล้องกับภูมิสังคม ซึ่งน่าจะพิจารณาเป็นเบื้องต้น แต่หากมี
เทคโนโลยีจากภายนอกที่สามารถปรับเข้ากับท้องถิ่นได้ก็ควรใช้

 การใช้ปุ๋ยก็คงมีลักษณะเดียวกัน การใช้ปุ๋ยเคมี โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนต่อสุขภาพ ไม่คำนึงถึงผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว เป็นความไม่พอเพียง เพราะสุดโต่งขาดความมีเหตุมีผล ในทางกลับกัน
การทีจ่ะเลกิใชส้ารเคมี เลอืกใชส้ารอนิทรยีเ์พยีงอยา่งเดยีว โดยไมม่คีวามเขา้ใจเหตผุลวา่ประโยชนเ์ปน็อยา่งไร
ต้นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไรอาจมีการใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่ยั่งยืนได้หากมีการวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาอาจ

จะพบว่าสามารถใช้ปุ๋ยทั้งสองแบบในสัดส่วนที่เหมาะสมได้

 การทำตามปรัชญาต้องไม่มีหนี้จริงหรือไม่ ความเป็นหนี้โดยทั่วไปแสดงความไม่พอดีระหว่างรายจ่ายและ

รายรับ แต่ในหลายกรณีการกู้เงินมีความจำเป็น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้แนวทางได้ว่า
ความเป็นหนี้เป็นความไม่พอเพียงหรือไม่ โดยหากขนาดของหนี้เกินความพอประมาณ ขาดการวางแผน
พิจารณาระยะยาวในขนาดของการกู้และความสามารถในการใช้คืน กู้มาในวัตถุประสงค์ที่ไม่มีเหตุผล เช่น
การพนัน การบริโภคนิยม ขาดการคำนึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถชำระเงินกู้

คืนได้ลักษณะเช่นนี้แสดงการเป็นหนี้ที่มีความไม่พอเพียงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้

 บุคคลและธุรกิจโดยทั่วไปมีความจำเป็นในการเป็นหนี้เพื่อการลงทุนหรือการใช้จ่ายในสินค้าคงทน
ที่มีมูลค่าสูงเช่นที่อยู่อาศัยและยานพาหนะดังนั้นหากใช้หลักของปรัชญาก็จะทำให้เรามีความพอเพียงใน
การกอ่หนี้ได้ โดยใชห้ลกัความมเีหตมุผีลในการพจิารณาความจำเปน็เหมาะสมของการกอ่หนี้ การคาดการณ์
รายได้ในอนาคต และขนาดของการกู้ที่เหมาะสม ซึ่งทำให้พอดีไม่มากไปน้อยไป ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่นนอกจากนี้ยังจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและการมีภูมิคุ้มกันการกู้หนี้ตามกรอบปรัชญาจะสร้างความ
พอเพียงคือเป็นการกู้ที่เป็นประโยชน์และมีความสามารถในการใช้คืนได้



 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย 1�

 การทำกำไรขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ธุรกิจจำเป็นต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายซึ่งก็คือ

กำไรนั่นเองเพื่อเป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหากธุรกิจไม่ทำกำไรก็ไม่สามารถมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้การ

ทำกำไรโดยทั่วไปจึงไม่ขัดกับหลักปรัชญา อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจที่มุ่งกำไรระยะสั้น มีการเบียดเบียน

ผู้อื่นหรือสังคม การทำธุรกิจที่ขาดคุณธรรม ก็จะผิดเงื่อนไขของปรัชญานี้ แสดงว่าเป็นการทำกำไรที่

ไม่เป็นตามปรัชญาจะทำให้การพัฒนาขาดความสมดุลและยั่งยืนได้

 จริงหรือไม่หากจะสรุปว่าระบบตลาดส่งเสริมการบริโภค ดังนั้นเมื่อใช้ระบบตลาดจะไม่มีความพอเพียง เพราะจะ

ทำให้มีการใช้จ่ายเกินกว่าที่ควรประเด็นนี้มาจากการมองว่าระบบตลาดต้องมีการขายสินค้าจึงต้องกระตุ้นการ

บริโภคโดยการโฆษณา ด้วยการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะความต้องการ

สินค้าฟุ่มเฟือยดังนั้นจึงเป็นการสร้างความโลภนำไปสู่ความไม่พอเพียง

 สิง่ทีเ่รยีกวา่เปน็ความฟุม่เฟอืยมคีวามแตกตา่งตามอตัภาพ ดงันัน้กลา่วไม่ไดว้า่โดยทัว่ไปเปน็การขดั

กับความพอเพียงดังพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541

 “ให้พอเพียงนี้ ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างจะดูฟุ่มเฟือย 

แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ” 

 โดยระบบตลาดเสรีนิยม สินค้าจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หากไม่มีผู้ซื้อธุรกิจ

จะอยู่ไม่ได้ ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายขึ้นและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

รวมทั้งการแข่งขันของธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีสูงขึ้น จึงจะสังเกตว่า สินค้าจะมี

วงจรอายุของสินค้าน้อยลงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และเสื้อผ้า

 ภายใตส้ภาวะเชน่นี้ ธรุกจิจะมกีารจำแนกผูบ้ริโภคเพือ่ผลติสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

แต่ละกลุ่ม และเพื่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ สินค้าบางอย่างมุ่งเน้นผู้บริโภคที่มีฐานะดี หรือ

ผู้ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานสูง ซึ่งราคามักจะแพง สินค้านี้สำหรับคนทั่วไปคงจะจัดว่า

ฟุม่เฟอืย ไมม่คีวามจำเปน็ตอ้งใช้ แตก่อ็าจจะเหมาะกบัคนบางกลุม่ การจะระบวุา่ไมค่วรผลติสนิคา้ประเภทนี้

จึงไม่น่าจะเหมาะสมเพราะเป็นการสนองความต้องการผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม

 ระบบตลาดที่มีการแข่งขันยังทำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ทำให้มี

สินค้าที่หลากหลายมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การตอบสนองความต้องการนี้ทำให้มีสินค้าที่มีคุณภาพดี

กว่าเดิมแต่ราคาถูกกว่าเดิมเช่นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันพันธุ์พืชต่างๆเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

 ในด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายกิจกรรมเหล่านี้มีสองด้านคือด้านหนึ่งเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดความต้องการสินค้า การโฆษณาจึงจะเสนอส่วนที่ดีของสินค้า อีกด้านคือ การทำให้ผู้บริโภครู้จัก

สินค้ามากขึ้นเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

 หากจะหา้มการโฆษณากเ็ปน็การกดีกนัการใหข้อ้มลูแกผู่บ้ริโภคกดีกนัการเขา้ตลาดของผูผ้ลติรายใหม่

ทำใหเ้ปน็อปุสรรคตอ่การแขง่ขนัผูบ้ริโภคกเ็สยีประโยชน์ผูผ้ลติรายเกา่ทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัแลว้จะเปน็ผู้ไดป้ระโยชน์

 การห้ามโฆษณาหรือการมองว่าการโฆษณาเป็นการสร้างความไม่พอเพียง จึงไม่น่าจะเป็นทางที่

ถูกต้อง เพราะปัญหาที่สำคัญอยู่ที่ผู้บริโภคใช้จ่ายตามหลักของปรัชญาหรือไม่ ผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็น

บริโภคนยิมจะขดักบัปรชัญา เพราะลกัษณะจะไมเ่ปน็การใชจ้า่ยตามความตอ้งการใช้ แตเ่พือ่ความมหีนา้มตีา

เพื่อความโอ้อวด หรือมีความต้องการบริโภคตามผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงอัตภาพของตนเอง ในลักษณะเช่นนี้

จะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ ขาดความมีเหตุมีผลและความพอประมาณ ใช้จ่ายในสิ่งฟุ่มเฟือยเกนิ

ฐานะตนเอง และหากผู้บริโภคไม่เป็นผู้บริโภคนิยมก็จะไม่มีปัญหาจากระบบการโฆษณาหรือการส่งเสริม

การขายเพราะจะมีการใช้จ่ายตามเหตุผลเพื่อประโยชน์ตามอัตภาพของตนเอง
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 ในอีกด้านหนึ่ง การโฆษณาก็มีความไม่พอเพียงได้ ตามหลักการของปรัชญาแล้ว ธุรกิจก็ต้องมีการ

โฆษณาและส่งเสริมการขายตามหลักคุณธรรมคือตามความเป็นจริงไม่ผิดจรรยาบรรณและต้องไม่ทำให้

ผู้บริโภคหลงผิด

 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร ประเดน็นีม้าจากความคดิ

ที่ว่า กระแสโลกภิวัตน์สร้างความไม่พอเพียง ทำให้พึ่งตัวเองไม่ได้ จึงต้องมีการติดต่อค้าขายน้อยลง และ

ระบบตลาดเสรีนิยมขัดกับหลักปรัชญา

 แต่หากพิจารณาจากข้อความของปรัชญาพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้ประโยชน์จาก

กระแสโลกาภิวัตน์  โดย “ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์” 

การก้าวทันโลกาภิวัตน์คือ ให้มีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ซึ่งหากจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนภายในคือการใช้กลไกตลาดนั่นเอง

แตเ่ปน็การใชร้ะบบกลไกตลาดในทางสายกลางโดยรูเ้ทา่ทนั“เพ่ือให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

 ดงันัน้ประเทศใดที่ใชร้ะบบตลาดมกีารตดิตอ่กบัตา่งประเทศหากจะใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในการกำหนดนโยบายก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลับลำจากระบบตลาดไปใช้ระบบอื่น ไม่มีความจำเป็นที่

จะพูดถึงการปิดประเทศ เปรียบกับว่า เรากำลังเดินทางโดยขับรถไปเรียบร้อยพอสมควร ขลุกขลักบ้าง

บางครั้ง แต่รถยังไม่เสีย เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพาหนะจากรถมาเป็นเกวียนหรือเดินไป แต่สิ่งที่จะต้อง

พิจารณา คือ เราขับรถเป็นอย่างไร ขับเร็วไปขับช้าไปรึเปล่า ไปถูกทางหรือไม่ ขับไปแล้วดูแลให้คนที่อยู่

ในรถมีความสุขดีหรือเปล่า

 อยา่งไรกต็ามแมร้ะบบตลาดเปน็ระบบทีท่ำใหเ้กดิการผลติการแลกเปลีย่นอยา่งมปีระสทิธภิาพทำใหม้ี

สนิคา้ทีห่ลากหลายมคีณุภาพราคาตำ่ชว่ยสรา้งความพอเพยีงแกผู่บ้ริโภคในการทีจ่ะทำใหม้ทีางเลอืกมากขึน้

เปน็ระบบเศรษฐกจิทีป่ระสบความสำเรจ็มากกวา่ระบบสงัคมนยิมทีว่างแผนโดยสว่นกลางแตท่ฤษฎเีศรษฐศาสตร์

แสดงว่าระบบตลาดมักจะมีความล้มเหลวที่ทำให้ต้องมีแทรกแซงของรัฐบาลเช่นการมีปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการกระจายรายได้และระบบตลาดก็ยังไม่ได้มองทุกมิติ ในการพัฒนาสังคมระบบตลาดเสรีเพียง

อย่างเดียวจึงไม่สามารถจะเป็นหลักในการสร้างความพอเพียงของประเทศได้

 ปรัชญานี้จึงชี้นำให้จัดการระบบตลาดให้ดี คำนึงถึงทุกด้านของการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ ชุมชน

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่สังคมที่มีความสมดุลมีความเจริญอย่างแข็งแรงเป็นการก้าวไกล

กว่าระบบตลาดหรือเกินกว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะมี

ความรอบคอบ มองระยะยาว นกึถงึความเสีย่ง ซึง่กรอบนีเ้หมาะอยา่งยิง่ในปจัจบุนั เพราะการเปลีย่นแปลง

ทางเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าในอดีตมากจะทำอะไร

บุ่มบ่ามอย่างในอดีต ที่มีการกู้เงินจากต่างประเทศสูง ลงทุนแบบผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงสูงมาก

จะทำให้มีโอกาสเกิดวิกฤตสูงขึ้น

 ในเงื่อนไขของปรัชญาชี้ว่าธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ต้องมีคุณธรรมและความรู้ดังนั้น

จึงต้องการวางระเบียบและดำเนินการตามบรรษัทภิบาลที่ดี และต้องมีการจัดการความรู้จะใช้ประสบการณ์

เดิมทำธุรกิจในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ได้

 สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและระบบตลาด หากไม่มีการแทรกแซง

ไม่มีการกำกับ ก็จะนำไปสู่ความไม่สมดุล ความไม่ยั่งยืนได้ จึงต้องมีการนำปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางในการบริหารเพื่อรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์
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สรปุ
 บทความนีอ้ภปิรายถงึความเปน็มาของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

พระราชทานให้ประชาชนชาวไทยนำเป็นกรอบในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฉบับที่9และ

ฉบบัที่10ซึง่เปน็ฉบบัปจัจบุนัปรชัญานี้ไดร้บัการยอมรบัและนำไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพราะนอกจากจะเปน็

แนวทางแกว้กิฤตของประเทศแลว้ยงัชว่ยแกป้ญัหาระดบัโครงสรา้งจากความไมส่มดลุจากการพฒันาในอดตีดว้ย

 การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฏิบัติในสังคมไทยเช่นนี้ เป็นเพราะ

ปรัชญานี้มาจากประสบการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะมาจากการกลั่นกรอง

พระบรมราโชวาทอันมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดำเนินงานโครงการหลวง ที่พระองค์ท่านได้

ทรงพฒันาในภมูสิงัคมตา่งๆทัว่ประเทศจงึเปน็ประสบการณท์ีแ่ทจ้รงิของประชาชนสว่นใหญ่เปน็การพฒันาที่

ให้ความสำคัญมุ่งให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็นขั้นตอน

ไม่สุดโต่ง เป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนาอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปทั้งยังให้

หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

จึงช่วยให้มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญานี้ไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์

แต่ชี้ว่าให้มีความรู้เท่าทันให้มีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได้

 เป้าหมายของปรัชญาคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทางสาย

กลางดังกล่าวแล้วปรัชญามีองค์ประกอบคือความพอประมาณ(ไม่สุดโต่งยืนได้บนขาของตนเอง)ความ

มีเหตุมีผล (รอบคอบ พิจารณาผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว) และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง

(การป้องกันตัวจากความเสี่ยง)โดยมีเงื่อนไขพื้นฐานคือความรู้และคุณธรรม

 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจงึเปน็แนวคดิทีเ่หมาะกบัพืน้ฐานสงัคมไทย เพือ่การตดัสนิใจในการดำเนนิ

ชวีติอยา่งสมดลุ เจรญิมัน่คงและมคีวามยัง่ยนืในระยะยาว ทา่มกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของปจัจยัตา่งๆ

ทำให้พัฒนาอย่างมีความมั่นคง ไม่ผันผวนไปตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาในหลายมิติเป็นองค์รวม

มิใชเ่ฉพาะเรือ่งของเศรษฐกจิ มคีวามครอบคลมุ ทัง้มติจิติใจซึง่กำหนดพฤตกิรรม มติสิถาบนัทางเศรษฐกจิ

สังคมชุมชนและกฎระเบียบที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของความพอเพียง

 การประยกุต์ใชป้รชัญาทำได้ในทกุระดบัเพราะคนเรามหีลายสถานะเราจงึสามารถใชห้ลกัปรชัญาในการ

ตัดสินใจได้ทั้งของตัวเองและครอบครัวหากอยู่ ในฐานะที่เป็นการบริหารพัฒนาชุมชนองค์กรไม่ว่าจะเป็น

ภาครฐัหรอืเอกชน ก็ใชห้ลกัปรชัญาในการตดัสนิใจได้ ซึง่กค็อืการใช้ในระดบัทีก่วา้งกวา่ระดบัตนเองและครอบครวั

หากอยู่ในฐานะทีจ่ะเปน็ผูก้ำหนดนโยบายหรอืมาตรการระดบัชาตกิส็ามารถใชป้รชัญาเปน็หลกัได้เช่นกัน

 การประยกุต์ใชป้รชัญาจงึมีได้ในหลายระดบั หลายมติิ และหลายรปูแบบ ไมม่สีตูรสำเรจ็ แมว้า่จะเปน็

กรอบแนวคิดเดียวกัน แต่ละคนจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข

และสภาวะทีเ่ผชญิอยู่ การยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะชว่ยในการให้ “ฉกุคดิ”วา่การตดัสนิใจ

การดำเนินชีวิต หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ จะมีความสมดุล ยั่งยืนหรือไม่

มีความเสี่ยงและการเตรียมรับความเสี่ยงอย่างไร

 ทั้งนี้ความเข้าใจใน 3 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้

จะทำให้ผู้นำไปใช้มีความชัดเจนในการประยุกต์ สามารถปรับใช้ได้กับบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทำให้การขับเคลื่อนสร้างความพอเพียงในประเทศมีพลังและเมื่อนำไป

ใช้ในการบริหารการพัฒนาในทุกระดับสังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
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การสร้างพื้นฐานเพื่อความพอเพียง
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บทคัดย่อ


 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คลังข้อมูล

สาธารณะทีส่ามารถปรบัปรงุขอ้มลูและเผยแพรส่ารสนเทศตา่งๆตอ่สาธารณะไดอ้ยา่งรวดเรว็

เปน็เครือ่งมอืสำคญัเครือ่งมอืหนึง่ตอ่การประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิเพือ่ฉายการเปลีย่นแปลง

ของสถานภาพการดำรงอยูแ่ละปฏบิตัตินตัง้แตร่ะดบัครอบครวั ระดบัชมุชน และระดบัรฐั

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศคลังข้อมูลสาธารณะจะรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล

ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาบูรณาการแสดงเป็นดัชนีเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ในด้านต่างๆ โดยมีมิติพื้นที่ประกอบ แสดงถึงระดับความพอประมาณ การมีเหตุผล

และความมีภูมิคุ้มกันในตัวได้ ตลอดจนความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศ

ในบทความนี้ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ข้อมูลสาธารณะและกลยุทธ์ที่จะดำเนินการในการ

เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูของหนว่ยงานอืน่ วธิกีารแปลงขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเจา้ของขอ้มลูเปน็

ศูนย์กลาง(owner-centric)เป็นข้อมูลที่ผู้ ใช้เป็นศูนย์กลาง(user-centric)และแนวทาง

การเผยแพร่ด้วยคลังข้อมูลสาธารณะยังประกอบด้วยฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะ

สนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมจากความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่

ในปัจจุบันตามแนวคิด ของ Nonaka และ Toyama [Nonaka & Toyama, 2003]

คลังข้อมูลสาธารณะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั้งสาม

ในยุทธศาสตร์ข้อมูลสาธารณะคือกลยุทธ์การเผยแพร่ กลยุทธ์การใช้เว็บเทคโนโลยี และ

กลยุทธ์การสร้างชุมชน COI และการลงทะเบียน Metadata เพื่อขจัดอุปสรรคและ

ปัญหาของผู้ ใช้ข้อมูลและเจ้าของข้อมูลปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินงานตาม

ยทุธศาสตรข์อ้มลูสาธารณะทีส่ำคญัปจัจยัหนึง่คอืความสามารถในการประสานความรว่มมอื

กบัหนว่ยงานทีส่งักดักระทรวงตา่งๆที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การสำรวจข้อมูลที่ต้องการและสามารถแสดงผลในระดับจังหวัดเป็นอย่างน้อย ประเด็น

สังกัดของหน่วยงานนี้จึงมีความสำคัญและต้องมกีารพจิารณาใหร้อบคอบ

วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
จิราวัลย์ จิตรถเวช 
ปราโมทย์ กั่วเจริญ 

คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract


 Undertheglobalization,changescanoccurveryrapidly.Apublicdata

warehousethatcanimmediatelyupdatethedataandreporttheinformationto

thepublic isan important tool in the implementationofsufficiencyeconomy

philosophy.Theindicesinthepublicdatawarehousemustbeabletoshow

and project changes in performance and living conditions in the level of

family, community and country from the development and administration of

thecountry.Thepublicdatawarehouseintegratesthedatafromtheexisting

databasesofagencies intoeconomic, social andenvironmental indiceswith

area dimension to show the level of adequacy, rationality and sufficient

protectionsfrominternalandexternalshocksaswellasimbalancesresulted

fromthedevelopment.Inthisarticleastrategyofpublicdataisproposedfor

connectingwith theexistingdatabasesofvariousagencies, transformingthe

owner-centricdatatotheuser-centricdataandpublicizing.Aknowledgebase

is also included in the data to collect and document the present local

knowledgeandwisdomtosupporttheNonakaandToyamaframeworkofthe

knowledgecreation[Nonaka&Toyama,2003].Anagencymustbeassigned

to be responsible of the three tactical operations of the public data

warehouse:topublicizethemetadatadiscovery,toimplementtheweb-based

technologyandtocreatethecommunityofinterestsandmetadataregistry,to

eliminatetheobstructionandproblemofthedataownersanddatausers.An

importantcriticalsuccessfactortothesuccessofthepublicdatastrategyis

the ability of the agency to get the support and coordination from many

agencies in variousministries and the agencies responsible in data survey

thatcanreporttheresultatleastatthelevelofprovince.Theissueofwho

shouldsupervisethepublicdatawarehouseagencyisverycriticalandshould

becarefullyconsidered.

Vichit Lorchirachoonkul 
Jirawan Jitthavech 
Pramote Kauchareon 

DataWarehouseforImplementation
ofSufficiencyEconomyPhilosophy
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คำนำ
 เมื่อพิจารณาคำนิยามที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, 2550 หน้า 31) เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว

อาจสรุปประเด็นสำคัญในคำนิยามได้อย่างน้อยดังนี้

 - ความพอประมาณความมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุ้มกัน

 - แนวการดำรงอยู่และปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ

 - การนำวชิาการมาใช้ในการวางแผนและการดำเนนิการตอ้งกระทำดว้ยความรอบรู้ความรอบคอบ

  และระมัดระวังอย่างยิ่ง

 - ต้องมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

 - มีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว้างขวาง

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติไดส้รปุวา่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงประกอบดว้ย3หว่ง2เงือ่นไขคอืความพอประมาณ

ความมเีหตผุล และความมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ตีอ่ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง เพือ่นำไปสูเ่ศรษฐกจิ สงัคม

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน 2 ข้อ คือ การดำเนินการจะต้อง

กระทำด้วยความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังและจะต้องมีคุณธรรมด้วย

 แนวทางหนึ่งที่จะสะท้อนถึงความพอประมาณคือการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับกายภาค (physical)

ทรัพยากรมนุษย์ (human) สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (natural) และสังคม (Social) ในระดับรัฐและใน

ระดับพื้นที่ เพื่อแสดงถึงสถานภาพในระดับครอบครัวและชุมชน ความพอประมาณของทุนทางกายภาพ

ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางธรรมชาติและทุนทางสังคม จะทำให้การเจริญเติบโตของประเทศมีคุณภาพใน

ระยะยาว(ประสพโชคมั่งสวัสดิ์,2550)

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี

ฐานข้อมูลที่สามารถปรับปรุงข้อมูลและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว เพื่อฉาย

การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพการดำรงอยู่และปฏิบัติตนตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจ

จำแนกออกเป็น 3 ฐานใหญ่ คือ ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลทางด้านสังคม และฐานความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1	 http://www.bot.or.th/hothmopage/databank/EconData/EconFinance/index04.htm	

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 ในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย มีฐานข้อมูลที่แสดงสถานภาพของภาคเศรษฐกิจจริงในระดับ

ประเทศโดยมีตารางทั้งหมด34ตาราง1ประกอบด้วยตารางรายเดือน25ตารางตารางรายไตรมาส4

ตารางและตารางรายปี5ตารางดังนี้

 ตาราง1 ดัชนีผลผลิตพืชผล

 ตาราง2 ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ

 ตาราง3 ผลผลิตภาคเหมืองแร่

 ตาราง4 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

 ตาราง5 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

 ตาราง6 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจำแนกตามฐานการส่งออก

 ตาราง7 อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

 ตาราง8 อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมจำแนกตามฐานการส่งออก

 ตาราง9 ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ

 ตาราง10เครื่องชี้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

 ตาราง11เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน

 ตาราง12เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 ตาราง13การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล

 ตาราง14ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่

 ตาราง15ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้

 ตาราง16ราคาขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร

 ตาราง17ราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ

 ตาราง18ดัชนีราคาผู้ผลิตจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

 ตาราง19ดัชนีราคาผู้ผลิตจำแนกตามขั้นตอนการผลิต

 ตาราง20ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ

 ตาราง21อัตราเงินเฟ้อ

 ตาราง22ดัชนีราคาผู้บริโภครายภาค

 ตาราง23ดัชนีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร

 ตาราง24ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิตณราคาประจำปี

 ตาราง25ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการใช้จ่ายณราคาประจำปี

 ตาราง26ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการใช้จ่ายณราคาปีฐาน2531

 ตาราง27ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิตณราคาปีฐาน2531

 ตาราง28การลงทุนและการออมของประเทศณราคาประจำปี

 วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้ คือ เสนอยุทธศาสตร์ข้อมูลสาธารณะ เพื่อบูรณาการและเผยแพร่

ข้อมูลที่มีลักษณะเจ้าของเป็นศูนย์กลาง (owner-centric) มาเป็นข้อมูลที่มีลักษณะผู้ ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

(user-centric) โดยการสร้างคลังข้อมูลสาธารณะขึ้นจากฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลทางด้าน

สังคมและฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2		http://www.price.moc.go.th	

 ตาราง29ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิตรายไตรมาสณราคาประจำปี

 ตาราง30ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการใช้จ่ายรายไตรมาสณราคาประจำปี

 ตาราง31ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการใช้จ่ายรายไตรมาสณราคาปีฐาน2531

 ตาราง32ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิตรายไตรมาสณราคาปีฐาน2531

 ตาราง33การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 ตาราง34สถานการณ์ด้านแรงงาน

 ธนาคารแห่งประเทศไทยบูรณาการข้อมูลที่หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดเก็บอยู่แล้วเช่น

กรมพัฒนาธุรกิจ กรมการค้าภายใน สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพากรกรมศลุกากรกรมสรรพสามติสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตรรวมทัง้ขอ้มลูของบรษิทัผูผ้ลติ

สินค้า ฯลฯ เพื่อจัดทำตารางทั้ง 34 ตารางดังกล่าว โดยสามารถแสดงผลตารางเป็นรายเดือนได้ โดยมี

ความล่าช้าเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น ตารางดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นตารางเพื่อแสดงสถานภาพของ

ภาคเศรษฐกิจจริงในระดับประเทศ ฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการประยุกต์ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

นอกจากจะสามารถแสดงสถานภาพของภาคเศรษฐกิจจริงในระดับประเทศแล้ว ยังต้องสามารถแสดง

สถานภาพของภาคเศรษฐกิจจริงในระดับพื้นที่เช่นภาคจังหวัดเป็นต้นได้ด้วย

 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคในระดับ

จังหวัด2 ซึ่งในฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีราคาขายปลีกสินค้าที่สำคัญในระดับจังหวัด ดังนั้น หากมีฐานข้อมูลที่

แสดงราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับจังหวัด จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำของราคาสินค้าเกษตรในระดับ

พื้นที่

 ในตารางเครื่องชี้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริงของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ตัว คือ การใช้พลังงานไฟฟ้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้

พลังงานไฟฟ้าในตารางดังกล่าว จำแนกไปตามประเภทผู้ ใช้ไฟที่จำแนกตามลักษณะการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมิได้

สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หากการใช้พลังงานไฟฟ้าและภาษีมูลค่าเพิ่มจำแนก

ตามภาคธุรกิจที่สอดคล้องกับISIC(InternationalStandardIndustrialClassificationofAllEconomic

Activities) และตามพื้นที่ จะทำให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ

จังหวัดได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ยังมิได้เป็นข้อมูล

การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศเพราะในปัจจุบันยังมีIPPและSPPซึ่งผลิตไฟฟ้าแล้วขายตรง

ใหแ้กผู่้ใช้ไฟในนคิมอตุสาหกรรมของตนเอง จงึตอ้งใหม้รีะบบการรายงานการใชพ้ลงังานไฟฟา้ของลกูคา้ตรง

ของIPPและSPPด้วย

 เพื่อสะท้อนถึงการกระจายการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนในระดับพื้นที่ จึงต้องมีฐานข้อมูล

การใชจ้า่ยของภาครฐั ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูการใชจ้า่ยจากแหลง่เงนิทกุแหลง่ของสว่นราชการ องคก์รอสิระ

และรฐัวสิาหกจิโดยงบแผน่ดนิควรเปน็งบการเงนิรวมของสว่นราชการองคก์รอสิระและรฐัวสิาหกจิทัง้เงนิใน

และนอกงบประมาณรายจา่ยประจำปีตลอดจนภาระผกูพนัทัง้หมดดว้ย โดยมมีติพิืน้ทีก่ำกบัอยู่ ฐานขอ้มลูนี้

จะนำไปพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนถึงการกระจายการใช้จ่ายของภาครัฐในมิติต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้ เพื่อ

ป้องกันการกระจุกตัวของการใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกรมบัญชีกลางมีฐานข้อมูล

การใชจ้า่ยของภาครัฐเฉพาะจากแหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น ยังไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายของ

ภาครัฐจากเงนินอกงบประมาณฯและภาระผกูพนั
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 สว่นการใชจ้า่ยภาคเอกชนนัน้ อาจใชฐ้านขอ้มลูงบการเงนิของกรมพฒันาธรุกจิทีน่ติบิคุคลจดทะเบยีน

ในประเทศไทยจะตอ้งยืน่งบการเงนิประจำปีซึง่มีโครงสรา้งดงัในตารางที่1และ2โดยพฒันาเปน็งบการเงนิ

จำแนกตามภาคอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิโดยใชร้หสัISICเปน็ตวัจำแนกและมมีติพิืน้ทีด่ว้ย

ตารางที่ 1 โครงสร้างงบดุล

งบดุล

ตารางที่ 2 โครงสร้างงบกำไร/ขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

รายได้

 รายได้จากการขาย(SALES)

 รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย OPER_COSTS

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ดอกเบี้ยจ่าย(INTEREST)

 ภาษีเงินได้(TAX)

กำไรขาดทุน



}OPER_COSTS

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  ส่วนของผู้ถือหุ้น

 การลงทุนระยะยาว  ทุนเรือนหุ้น

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ  กำไรสะสม

สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินสด  เงินกู้ยืมระยะยาว

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ  หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ  เงินกู้ระยะสั้น

  เจ้าหนี้การค้า

  หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ

 รวม รวม
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 หากนำงบการเงินเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อคำนวณอัตราส่วนการเงินเพื่อแสดงสถานภาพการดำเนิน

งาน (Operatingperformance)และสภาพคล่อง (Liquidity) ได้ โดยจะคำนวณทุนที่ ใช้ในการดำเนินงาน

(Capital employed CE), กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT), กำไรก่อนหักภาษี

เงินได้(EBT)และกำไรสุทธิ(EAT)แล้วคำนวณอัตราส่วนการเงินได้อย่างน้อย[Walsh,2003]ดังนี้

 -Returnonequity(ROE)

 -Returnontotalasset(ROTA)

 -Marginonsales

 -Assetturn

 -Inventorydays

 -Betterdays

 -Currentratio

 - Quickratio

 - Workingcapitaltosalesratio

 -Interestcover

 -Debttoequity



 อัตราส่วนการเงินดังกล่าวจะนำมาจำแนกตามรหัส ISIC และพื้นที่ เพื่อแสดงการแจกแจงของ

อัตราส่วนการเงินแต่ละตัว รวมทั้งอัตราส่วนการเงินเฉลี่ยของกิจการตามรหัส ISIC ซึ่งจะคำนวณโดยรวม

งบการเงินของนิติบุคคลตามรหัส ISIC และพื้นที่อัตราส่วนการเงินเหล่านี้ จะเป็น benchmark แก่ภาค

เอกชนที่อาจใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองให้อยู่ ในระดับความพอประมาณ

ความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันได้

 คลังข้อมูลย่อย(Datamart)ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในระดับจังหวัดระดับการอุปโภค

บริโภคในระดับจังหวัดและผลประกอบการภาคเอกชนได้แสดงไว้ในตารางที่3-6



ตารางที่ 3 ตารางการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในระดับจังหวัด

PRODUCT

PKPROD_ID
 
 QUANTITY
 RETAIL_PRICE

YEAR

 YEAR
MONTH

PROVINCE

 PROVIN_ID
REGION_ID
 PROV_DESCRIPTION
REGION_DESCRIPTION
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ตารางที่ 4 ตารางระดับการอุปโภคบริโภคจำแนกตามกิจกรรมเศรษฐกิจรหัสISICในระดับจังหวัด

CONSUMPTION

PKISIC
 
 VAT
 GWH

YEAR

 YEAR
MONTH

PROVINCE

 PROVIN_ID
REGION_ID
 PROV_DESCRIPTION
REGION_DESCRIPTION

ตารางที่ 5 ตารางผลประกอบการภาคเอกชนจำแนกตามกิจกรรมเศรษฐกิจรหัสISICในระดับจังหวัด

CLASSIFICATION

 ISIC

DESCRIPTION

Balance Sheet 

 PK COM_ID 

  PRO_STATUS
  NET_FA
  LT_INVESTMENT
  INTANGIBLES
  AC_RECEIVABLE
  CASH
  CA_MIS
  ISSUED_CAPITAL
  RESERVES
  LT_LOANS
  ST_LOANS
  AC_PAVABLE
  CL_MIS
  SALES
  OPER_COSTS
  INTEREST
  TAX
  ROE
  ROA
  SALES/FA
  INVENTORY_DAY
  AR_DAY
  CURRENT_RATIO
  QUICK_RATIO
  WC/SALES
  INT_COVER
  DE_RATIO

YEAR

 YEAR
MONTH

PROVINCE

 PROVIN_ID
REGION_ID
 PROV_DESCRIPTION
REGION_DESCRIPTION
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ตารางที่ 6 ตารางงบการใช้จ่ายภาครัฐ

BUDGET_TYBE

 BUDGET_ID

DESCRIPTION

BUDGET 

 PK DEP_ID 
 PK NAT_STRAT_ID 
 PK MIN_STRAT_ID 
 PK DEP_STRAT_ID 
 PK PROJ_ID 
 PK ACTIVITY_ID 
 PK EXPENSE_ID 

  BUD_AMOUNT
  ACTUAL_AMT
  COMMITED_AMT

YEAR

 YEAR
MONTH

PROVINCE

 PROVIN_ID
REGION_ID
 PROV_DESCRIPTION
REGION_DESCRIPTION

ฐานข้อมูลทางสังคม
 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) ได้มอบโครงการปีรณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชาติให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานต่อภายใต้ชื่องาน

ว่า “งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท” มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ซึ่งมีการดำเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เป็นการจัดเก็บทุกครัวเรือนในชนบทมากกว่า 8 ล้านครัวเรือน ประจำทุกปี โดยมีการปรับปรุงตัวชี้วัด

ข้อมูลจปฐ.ทุก5ปีและในปัจจุบันได้ขยายงานการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ในเขตเทศบาลกรุงเทพมหานคร

และเมืองพัทยาด้วย (คำสั่งมหาดไทย) ส่วนการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค. จะกระทำทุกๆ 2 ป3ี ฐานข้อมูล

ความจำเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) เปน็ฐานขอ้มลูทีแ่สดงถงึความจำเปน็ของคนในครวัเรอืนในดา้นตา่งๆ เกีย่วกบั

คุณภาพชีวิตซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่ทั้งหมด37ตัวจำแนกออกเป็น6หมวดคือ

 หมวดที่ 1 สุขภาพดีมีตัวชี้วัด11ตัว

 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัยมีตัวชี้วัด8ตัว

 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษามีตัวชี้วัด5ตัว

 หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้ามีตัวชี้วัด3ตัว

 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทยมีตัวชี้วัด5ตัว

 หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนามีตัวชี้วัด4ตัว

 ฐานข้อมูลจปฐ.ได้แสดงตัวชี้วัดในระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้านจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้

สามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้านได้ หากข้อมูลเหล่านั้นมีคุณภาพดี ส่วน

ฐานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) เป็นฐานข้อมูลที่แสดงถึงการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

และท้องถิ่นจากการพัฒนาชนบท โดยแสดงถึงระดับของปัญหาในด้านต่างๆ 6 ด้าน เป็น 3 ระดับ คือ

มีปัญหามากมีปัญหาปานกลางและมีปัญหาน้อย/ไม่มีตัวชี้วัดในฐานข้อมูลกชช.2ค.มีทั้งหมด30ตัว

จำแนกดังนี้

3	 http://www.cdd.go.th	
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 1. ด้านโครงสร้างมีตัวชี้วัด7ตัวเกี่ยวกับถนนน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรไฟฟ้าการมีที่ดิน

ทำกินการติดต่อสื่อสาร

 2. ดา้นประกอบอาชพีและมงีานทำมตีวัชีว้ดั7ตวัคอืการมงีานทำการทำงานในสถานประกอบการ

ผลผลิตจากการทำนา ผลผลิตจากการทำไร่ ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่นๆ การประกอบอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนการได้ประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

 3. ด้านสุขภาพอนามัย มีตัวชี้วัด 4 ตัว คือ ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันโรคติดต่อ

การกีฬาการปลอดยาเสพติด

 4. ด้านความรู้และการศึกษามีตัวชี้วัด3ตัวคือระดับการศึกษาของประชาชนอัตราการเรียนต่อ

ของประชาชนและการได้รับการศึกษา

 5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน มีตัวชี้วัด 5 ตัวเกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้โดยชุมชน การได้รับการ

คุ้มครองทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

ชุมชน

 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีตัวชี้วัด4ตัวคือคุณภาพของดินการใช้ประโยชน์

ที่ดินการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นและการจัดการสภาพแวดล้อม

 ในปจัจบุนักรมพฒันาชมุชนได้ใช้ PocketPCซึง่มีโปรแกรมสำหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูตามแบบสอบถาม

ทำให้สามารถแสดงผลการสำรวจได้อย่างรวดเร็วเมื่อนำผลการสำรวจมาประมวลผล จะได้ค่าร้อยละของ

จำนวนหมู่บ้านที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีพ.ศ.2549ดังได้สรุปไว้ในตารางที่7จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัด

ส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าความคาดหวังมากก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

 ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. เป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้แสดงถึงสถานภาพการดำรงอยู่และ

ปฏิบัติตน และระดับปัญหาด้านโครงสร้างด้านประกอบอาชีพและมีงานทำ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการ

ศึกษาด้านความแข็งแรงของชุมชนและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัวและ

ระดับชุมชนได้ จึงน่าจะปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะ

สังคมในระดับพื้นที่
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ตารางที่ 7 ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดจปฐ.ในปี2549

หมวดที่1 สุขภาพดี(ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)มี11ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ)  

จำนวนหมู่บ้าน 
ที่บรรลุ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบ(คน) 100 99.35

 2. แม่ที่คลอดลูกได้รับการทำคลอดและดูแลหลังคลอด(คน) 100 99.33

 3. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า2,500กรัม(คน) 100 98.95

 4. เด็กแรกเกิดถึง1ปีเต็มได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ(คน) 100 99.49

 5. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย4เดือนแรกติดต่อกัน(คน) 100 95.60

 6. เด็กแรกเกิดถึง5ปีได้กินอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ(คน) 100 98.19

 7. เด็กอายุ6-15ปีได้กินอาหารอย่างถูกต้องครบถ้วน(คน) 100 97.37

 8. เด็กอายุ6-12ปีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ(คน) 100 97.37

 9. ทุกคนในครัวเรือนได้กินอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะปลอดภัย 100 91.25

  และได้มาตรฐาน(ครัวเรือน)

10. คนในครัวเรือนมีความรู้ ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม(ครัวเรือน) 100 66.30

11. คนอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี(คน) 100 98.94

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ)  

จำนวนหมู่บ้าน 
ที่บรรลุ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

12. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร(ครัวเรือน) 95 65.54

13. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี(ครัวเรือน) 95 89.95

14. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี(ครัวเรือน) 95 90.68

15. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ(ครัวเรือน) 100 87.73

16. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ(ครัวเรือน) 100 65.41

17. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี(ครัวเรือน) 100 68.67

18. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ครัวเรือน) 100 78.03

19. ครอบครัวมีความอบอุ่น(ครัวเรือน) 100 66.29

หมวดที่2 มีบ้านอาศัย(ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม)มี8ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ)  

จำนวนหมู่บ้าน 
ที่บรรลุ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

20. เด็กอายุ3-5ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม 95 96.47

  ก่อนวัยเรียน(คน) 

21. เด็กอายุ6-15ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ9ปี(คน) 50 92.58

22. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ9ปีได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย(คน) 80 98.19

23. เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการฝึกอบรม 100 66.46

  ด้านอาชีพ(คน) 

24. คนอายุ15-60ปีเต็มอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้(คน) 100 81.53

25. คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ5ครั้ง 100 70.28

  (ครัวเรือน) 

ตารางที่ 7 ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดจปฐ.ในปี2549(ต่อ)

หมวดที่3 ฝักใฝ่การศึกษา(ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา)มี6ตัวชี้วัด

หมวดที่4 รายได้ก้าวหน้า(ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต)

   มี3ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ)  

จำนวนหมู่บ้าน 
ที่บรรลุ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

26. คนอายุ18-60ปีเต็มมีการประกอบอาชีพและมีรายได้(คน) 70 98.28

27. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ20,000บาทต่อปี(ครัวเรือน) 60 96.26

28. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน(ครัวเรือน) 80 96.03

หมวดที่5 ปลูกฝังค่านิยมไทย(ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น)

   มี5ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ)  

จำนวนหมู่บ้าน 
ที่บรรลุ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

29. คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา(คน) 50 56.16

30. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่(คน) 100 100.00

31. คนอายุ6ปีขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ

  1ครั้ง(ครัวเรือน) 100 61.08

32. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน(คน) 100 96.19

33. คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน(คน) 100 96.06
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ตารางที่ 7 ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดจปฐ.ในปี2549(ต่อ)

หมวดที่6 ร่วมใจพัฒนา(ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันรักษาสิทธิของตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชน

  หรือท้องถิ่น)มี4ตัวชี้วัด

 นอกจากฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. แล้ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พัฒนาตัวชี้วัดภาวะสังคมรายไตรมาส และรายปี โดยตัวชี้วัดภาวะสังคม

รายไตรมาสจะมี3ด้านคือ

 1.ด้านคุณภาพของคนซึ่งจะวัดใน2ประเด็นคือการมีงานทำและสุขภาพโดยมีตัวชี้วัดดังนี้

  การมีงานทำมี4ตัวชี้วัดคือ

  - จำนวนคนที่มีงานทำ

  - อัตราว่างงาน

  - การทำงานต่ำระดับ

  - สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา

  สุขภาพใช้จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วนใน11โรคเป็นตัวชี้วัด

 2.ด้านความมั่นคงทางสังคมจะวัดในประเด็นความสงบสุขในสังคมโดยมีตัวชี้วัด5ตัวคือ

  - สัดส่วนการบาดเจ็บและตามด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก

  - สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

  - สัดส่วนคดีชีวิตร่างกายและเพศ

  - สัดส่วนคดียาเสพติด

  - ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำต่อคดีทั้งหมดที่จับกุมส่งสถานพินิจฯ

   ทั่วประเทศ

 3.ด้านความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคนซึ่งจะวัดในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้จำนวน

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

  บ้านอาคารที่ดิน

  สินค้าและบริการ

  การโฆษณาต่างๆ

  ผ่านทางสายด่วน1166/ปรึกษาข้อกฎหมาย

  การขายตรงและตลาดแบบตรง

ตัวชี้วัด 

34. ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้านตำบล(ครัวเรือน) 90 84.20

35. ครัวเรือนมีคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน 30 99.48 

  หรือท้องถิ่น(ครัวเรือน) 

36. ครัวเรือนมีคนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน(ครัวเรือน) 100 60.36

37. คนที่มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(คน) 100 57.49

เป้าหมาย 
(ร้อยละ)  

จำนวนหมู่บ้าน 
ที่บรรลุ 

เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 
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 ข้อมูลที่ ใช้ ในการคำนวณตัวชี้วัด เป็นข้อมูลจากระบบงานของส่วนราชการ ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับ

การมีงานทำ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อาจเป็นอุปสรรคต่อความรวดเร็ว

ในการแสดงผลภาวะสังคมรายไตรมาสดังกล่าวข้างต้น

 ส่วนตัวชี้วัดภาวะสังคมรายปี จะมี 4ด้านด้วยกัน โดยเพิ่มด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้านจาก3ด้านที่มี

ในตัวชี้วัดภาวะสังคมรายไตรมาส แต่ประเด็นการวัดภาวะสังคมรายปีจะมากกว่าประเด็นการวัดภาวะสังคม

รายไตรมาส

 1. ดา้นคณุภาพของคนภาวะสงัคมรายปีมปีระเดน็การวดัอยู่4ประเดน็คอืการมงีานทำสขุภาพ

ประชากรและการศกึษา

  การมีงานทำมี4ตัวชี้วัดคือ

   - ผลิตภาพแรงงาน

   - อัตราการมีงานทำ

   - อัตราการว่างงาน

   - การทำงานต่ำระดับ

  สุขภาพใช้ตัวชี้วัด7ตัวคือ

   - อัตราการเจ็บป่วย(ต่อประชากรพันคน)

   - อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ(ต่อประชากรแสนคน)

    - เนื้องอกร้าย(มะเร็ง)

    - หัวใจ

    - เบาหวาน

    - ความดัน

   - ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน(ต่อประชากรแสนคน)

   - ความผิดปกติทางอารมณ์(สะเทือนอารมณ์)(ต่อประชากรแสนคน)

   - ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด(ต่อประชากรแสนคน)

   - ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(ต่อประชากรพันคน)

   - ร้อยละของการขาดสารอาหาร

    - ขาดสารไอโอดีน

    - ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์

    - ขาดสารอาหารระดับ1

    - ขาดสารอาหารระดับ2

  ประชากรมีตัวชี้วัด2ตัวคือ

   - อัตราส่วนภาระพึ่งพิง

   - สัดส่วนคนยากจน

  การศึกษาใช้ตัวชี้วัด2ตัวคือ

   - อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา

   - จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปจำแนกตามเพศ

 2. ด้านความมั่นคงทางสังคมมีประเด็นการวัดอยู่3ประเด็นคือสถาบันครอบครัวหลักประกัน

ทางสังคมและความสงบสุขในสังคม
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  สถาบันครอบครัวมีตัวชี้วัด2ตัวคือ

   - สัดส่วนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยถาวร

   - ดัชนีสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว

  หลักประกันทางสังคม ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ร้อยละการมีหลักประกันสุขภาพ และสัดส่วน

ผู้ประกันตนต่อกำลังแรงงาน

  ความสงบสุขในสังคมใช้ตัวชี้วัดจากคดีต่างๆที่เกิดขึ้นจำนวน5ตัวคือ

   - อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก

   - สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

   - สัดส่วนคดีชีวิตร่างกายและเพศ

   - สัดส่วนคดียาเสพติด

   - ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำต่อคดีทั้งหมดที่จับกุมส่งสถานพินิจฯ

    ทั่วประเทศ

 3.ด้านความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน วัดจาก 3 ประเด็น คือ พฤติกรรมในการบริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภคและการใช้เวลาในชีวิตประจำวัน 

  พฤติกรรมในการบริโภคมีตัวชี้วัด4ตัวคือ

   - ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค(ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)

   - ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค(ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)

   - อัตราการบริโภคสุรา(ร้อยละ)

   - อัตราการบริโภคบุหรี่(ร้อยละ)

  การคุ้มครองผู้บริโภคใช้ตัวชี้วัดเหมือนกับกรณีตัวชี้วัดภาวะสังคมรายไตรมาส

  การใช้เวลาในชีวิตประจำวันมีตัวชี้วัด2ตัวคือ

   - การใช้บริการจากสื่อต่างๆ(ชม./วัน)

    - การอ่าน

    - การดูโทรทัศน์และวีดีโอ

    - การฟังเพลงหรือวิทยุ

    - การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคอมพิวเตอร์

    - การใช้ห้องสมุด

   - จำนวนประชากรที่ ใช้Internet(ล้านคน)

 4.ดา้นสิง่แวดลอ้มวดัจากประเดน็การวดั3ประเดน็คอืสารอนัตรายขยะและมลพษิทางอากาศ

  สารอันตรายใช้ตัวชี้วัด3ตัวคือ

   - ปริมาณการใช้สารเคมี(ล้านตัน)

   - จำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากสารพิษอันตราย(คน)

   - จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย(คน)

  ขยะมีตัวชี้วัด4ตัวคือ

   - การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ(ล้านตัน)

   - การผลิตขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร(ล้านตัน)

   - ความสามารถในการกำจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะในกรุงเทพมหานคร(ล้านตัน)

   - ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ(ล้านตัน)
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  มลพิษทางอากาศมีตัวชี้วัด2ตัวคือ 

   - ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(เมตริกตัน/หัว)

   - ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (24 ชม.) มคก/ลบ.ม. บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน

    กรุงเทพมหานคร

 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ ใช้ ในการคำนวณตัวชี้วัดภาวะสังคมรายปี ต้องใช้ข้อมูลจากการสำรวจของ

สำนกังานสถติแิหง่ชาตมิากกวา่ในกรณตีวัชีว้ดัภาวะสงัคมรายไตรมาสหากจะเพิม่มติพิืน้ที่ ในตวัชีว้ดัดงักลา่ว

ภาระการสำรวจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป

 นอกจากนี้ ยังมีการประเมินสถานภาพการพัฒนาคนโดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human

Achievement Index: HAI) ที่จัดทำโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

การประเมินนี้มีองค์ประกอบ8ด้านคือ

 - ดัชนีสุขภาพมีตัวชี้วัด7ตัวคือจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำนวนประชากรที่

เจ็บป่วย จำนวนประชาชนพิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ใหม่ จำนวนผู้ป่วยทางจิตประสาท

พฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสุขภาพและจำนวนแพทย์ต่อประชากร

 - ดัชนีการศึกษา มีตัวชี้วัด 5 ตัวคือ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยอัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ

จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อชั้นเรียน

 - ดัชนีชี้วัดการงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวคือ อัตราการว่างงาน อัตราการทำงานต่ำระดับ

และสัดส่วนแรงงานที่มีประกันสังคมและการบาดเจ็บจากการทำงาน

 - ดัชนีรายได้มีตัวชี้วัด3ตัวคือรายได้ต่อครัวเรือนสัดส่วนประชากรยากจนและครัวเรือนที่มี

หนี้สิน

 - ดัชนีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีตัวชี้วัด 4 ตัวคือ สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็น

ของตนเอง สัดส่วนของครัวเรือนที่หุงต้มด้วยเตาไฟฟ้า/ก๊าซ สัดส่วนประชากรที่ประสบภัยแล้ง/ภัยน้ำ

ท่วมสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ

 - ดัชนีชี้วัดครอบครัวและชุมชนประกอบด้วยตัวชี้วัด6ตัวได้แก่จำนวนเด็กกำพร้า/ถูกทอดทิ้ง/

ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ จำนวนเด็กอายุ 15-17 ที่ทำงาน สัดส่วนครัวเรือนที่มีหัวหน้าเป็นม่าย

หย่าร้าง/แยกกันอยู่สัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังจำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและคดียาเสพติดต่อ

ประชากรแสนคน

 - ดัชนีการคมนาคมและการสื่อสาร ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัวคือ ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนน

สายหลักใช้การได้ตลอดปี ความยาวถนนต่อพื้นที่ จำนวนรถจดทะเบียนต่อประชากร จำนวนอุบัติเหตุ

บนท้องถนนตอ่ประชากรแสนคน รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่ีโทรทศัน์ รอ้ยละของประชากรทีม่ีโทรศพัทม์อืถอื

รอ้ยละของประชากรทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็

 - ดัชนีการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวคือ การใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนองค์กรชุมชน

ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรท้องถิ่นและเวลาที่ ให้บริการชุมชนหรือครัวเรือนอื่น

 ดัชนี 8 ด้านที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 40 ตัวของการประเมินสถานภาพการพัฒนาคนที่จัดทำโดย

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เป็นดัชนีในระดับจังหวัด เพื่อให้เห็นถึง

ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคนในระดับพื้นที่ จึงน่าจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้แสดงภาวะสังคมในระดับ

พื้นที่โดยจัดให้มีการแสดงค่าดัชนีประจำปีต่อไป
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ฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดทำเป็นฐานความรู้ เพื่อต่อยอดองค์

ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่อยา่งเปน็ระบบ การตอ่ยอดองคค์วามรูอ้าจเริม่ตน้ทีก่ระบวนการนำเสนอสูภ่ายนอก

(Externalization) ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ทีเ่ปน็รปูธรรมของความรูท้ีช่ดัเจน (Explicit knowledge) ของการสรา้ง

องค์ความรู้ ความรู้ที่ชัดเจนเหล่านี้ อาจนำมาผสมผสานกลายเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนเพิ่มเติมได้ตาม

กระบวนการผสมผสาน (Combination) เมื่อมีการเผยแพร่และศึกษาความรู้ที่ชัดเจนเหล่านี้ออกไป

กระบวนการศึกษาจะก่อให้เกิดกระบวนการซึมซาบ(Internalization)ในตัวคนที่ศึกษาก่อให้เกิดองค์ความ

รู้เพิ่มเติมที่ฝังในตัวคนหรือในองค์การที่ศึกษา(Tacitknowledge)องค์ความรู้ที่ฝังในตัวคนหรือในองค์การ

อาจเพิ่มเติมขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการสังสรรค์เสวนา (Socialization) และหากนำองค์ความรู้ที่ไม่เป็น

รูปธรรมเหล่านี้มาบันทึกให้เป็นรูปธรรมก็จะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการนำเสนอสู่ภายนอกอีกครั้ง

ดังนั้น องค์ความรู้จึงอาจสร้างเพิ่มเติมได้ โดยการหมุนเวียนในวัฏจักรดังกล่าวข้างต้น [Nonaka &

Toyama2003,วิชิตและปราโมทย์,2005]

 ดงันัน้ การจดัทำฐานความรู้โดยการบนัทกึภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ปน็ความรูท้ีช่ดัเจน และความรูท้ีฝ่งัใน

ตวัคนหรอืในชมุชนจงึเปน็กระบวนการนำเสนอสูภ่ายนอก เพือ่เปน็ฐานสำหรบักระบวนการผสมผสานกระบวน

การซมึซาบและกระบวนการสงัสรรคเ์สวนา เพือ่เพิม่พนูองคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ตอ่ไปภมูปิญัญาทอ้งถิน่

ควรครอบคลมุอยา่งนอ้ยถงึแนวคดิของปราชญช์าวบา้นการประยกุตท์ีเ่ปน็รปูธรรมของแนวคดิเหลา่นัน้โครงการ

พระราชดำริที่ได้ดำเนินการในระดับพื้นที่การบันทึกเป็นได้ทั้งรูปแบบข้อมูลภาพเสียงและ/หรือวีดีทัศน์



การจัดการข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลสำหรับ
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ในปจัจบุนัมอีงคก์ารหลายองคก์ารในประเทศไทยอาทิ ธนาคารแหง่ประเทศไทยสำนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติกรมการพฒันาชมุชนและสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตรไดจ้ดัรวบรวม

วเิคราะหแ์ละเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆโดยการนำขอ้มลูไปใสไ่ว้ในเวบ็อาจเปน็ขอ้ความแผน่ตารางกจิการ(Spreadsheet)

แฟม้ขอ้มลูคำนยิามของขอ้มลูเหลา่นีท้ราบกนัในวงจำกดัเฉพาะในหมูค่นทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพร่

ของหนว่ยงานแตล่ะแหง่พฒันาขึน้และเปน็ทีเ่ขา้ใจในกลุม่ผู้ใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ ฐานขอ้มลูเหลา่นัน้มลีกัษณะ

อสิระตอ่กนัเปน็เกาะทีล่อ้มรอบดว้ยทะเลAttribute เดยีวกนั เชน่ชือ่และชือ่สกลุ อาจมกีารจดัเกบ็ทีแ่ตกตา่ง

กนัในแตล่ะฐานขอ้มลูอาจใชส้ญัลกัษณแ์ตกตา่งกนัและความยาวของชือ่และชือ่สกลุกอ็าจแตกตา่งกนัดว้ยผูท้ี่

ตอ้งการขอ้มลูซึง่มิใชเ่ปน็ผู้ ใชป้กตขิองระบบงานจงึประสบกบัปญัหาพืน้ฐานอยา่งนอ้ยดงันี้

  - ในฐานข้อมูลต่างๆมีข้อมูลอะไรบ้างที่จัดเก็บอยู่

  - การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นจะต้องกระทำอย่างไร

  - ทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ต้องการ

  - ตนเองจะสื่อสารให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไรว่าต้องการข้อมูลอะไร

 ส่วนปัญหาที่เจ้าของข้อมูลประสบมันจะแตกต่างกับปัญหาของผู้ ใช้ข้อมูลกล่าวคือ

  - จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ได้อย่างไร

  - จะก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างไร
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 ข้อมูลในฐานข้อมูลหนึ่งๆ อาจจำแนกออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ ข้อมูลที่มีลักษณะที่เจ้าของ

ระบบเป็นศูนย์กลาง (owner-centric) และข้อมูลที่มีลักษณะผู้ ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (end user-centric)

ข้อมูลที่มีลักษณะที่เจ้าของระบบเป็นศูนย์กลางจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่สนับสนุนเฉพาะผู้ ใช้ระบบที่ได้มีการ

กำหนดไว้ก่อนเท่านั้น สำหรับการให้บริการข้อมูลแบบเจ้าของระบบเป็นศูนย์กลาง เวลาผู้ที่ต้องการข้อมูล

จะต้องติดต่อหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ต้องการมาใช้งานและอาจจะมีการตกลงระหว่าง

เจ้าของระบบและผู้ ใช้ข้อมูล เมื่อผู้ ใช้บริการข้อมูลได้รับข้อมูลมา ก็อาจต้องแปลงข้อมูล จึงเป็นข้อมูลที่ ใช้

ร่วมกันอย่างถูกต้อง ส่วนข้อมูลที่มีลักษณะที่ผู้ ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางนั้น ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏ

ชัดหรือสามารถมองเห็นได้ (visible) สามารถเข้าถึงได้ (accessible) และสามารถทำความเข้าใจได้

(understandable)ข้อมูลนั้นจะต้องสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งกลุ่มผู้ ใช้ที่ได้มีการกำหนดไว้ก่อนกลุ่มผู้ ใช้อื่นที่

มิได้มีการกำหนดไว้ก่อน

 คลงัขอ้มลูสำหรบัการประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ควรเปน็คลงัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากการบรูณาการ

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีห่นว่ยงานตา่งๆ ไดจ้ดัเกบ็เปน็ประจำอยูแ่ลว้เปน็สว่นใหญ่ เพือ่แสดงถงึสถานภาพของ

ความพอเพยีงในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่เปน็ benchmark ใหส้าธารณะนำไปพจิารณาถงึความพอเพยีงของ

ตนเองได้ คลงัขอ้มลูนีจ้ะตอ้งเอือ้อำนวยความสะดวกใหแ้กผู่้ใชส้าธารณะ โดยไมต่อ้งมกีารกำหนดเฉพาะกลุม่ไว้

ลว่งหนา้จงึจำเปน็ตอ้งหาวธิทีีเ่ปน็ระบบในการแปลงขอ้มลูทีม่ลีกัษณะทีเ่จา้ของระบบเปน็ศนูยก์ลางมาเปน็ขอ้มลูที่

มีลักษณะที่ผู้ ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางโดยกำหนดยุทธศาสตร์ข้อมูลสาธารณะซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 เปลี่ยนสภาวะของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว	 เก็บกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ	 และอยู่ในระบบ	 Legacy		

เป็นสภาวะข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถเข้าใจข้อมูลได้	

 ยทุธศาสตรข์อ้มลูสาธารณะ จะดำเนนิการภายใตก้ลยทุธ์ 3 ดา้นคอื กลยทุธก์ารเผยแพร่Metadata4

กลยุทธ์การใช้เว็บเทคโนโลยีและกลยุทธ์การสร้างชุมชนของผู้สนใจ(CommunityofInterest,COI)และ

การลงทะเบียนMetadata

 กลยุทธ์การเผยแพร่ Metadata มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขอุปสรรคที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลไม่ทราบถึง

แหลง่ขอ้มลู การเผยแพร่Metadata จะทำใหส้าธารณะเกดิความเขา้ใจในขอ้มลูและทราบถงึขอ้มลูตามทีต่น

ตอ้งการได้ กลยทุธก์ารใชเ้วบ็เทคโนโลยี มวีตัถปุระสงคท์ีอ่ำนวยความสะดวกใหผู้ต้อ้งการใชข้อ้มลูสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได้โดยงา่ย โดยไมต่อ้งมีโปรแกรมเฉพาะอยู่ ในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องผู้ ใชข้อ้มลูนอกจากweb

browser เทา่นัน้ สว่นกลยทุธก์ารสรา้งชมุชนของผูส้นใจและการลงทะเบยีน Metadata มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ใหม้กีารหารอื ในชมุชน COI ถงึวธิกีารอธบิายขอ้มลูทีเ่หมาะสมใหส้าธารณะเกดิความเขา้ใจในขอ้มลูนัน้ๆ

แลว้นำไปลงทะเบยีนไว้ในทะเบยีนMetadataจะเหน็ไดว้า่เปา้หมายหลกัของกลยทุธก์ารเผยแพร่Metadata

กลยุทธ์การใช้เว็บเทคโนโลยี และกลยุทธ์การสร้างชุมชนของผู้สนใจ และการลงทะเบียน อาจสรุปได้ว่า

ทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลได้ (visible) ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ (accessible) และทำให้สามารถเข้าใจใน

ขอ้มลูได้ (understandable)ตามลำดบักลยทุธท์ัง้3นี้จะสามารถแก้ไขอปุสรรคและปญัหาของผูต้อ้งการ

ขอ้มลูและเจา้ของขอ้มลูได้โดยเจา้ของระบบจะตอ้งหารอืในกลุม่ชมุชนของผูส้นใจเกีย่วกบัการอธบิายถงึขอ้มลู

ทีม่อียู่ และจะตอ้งลงทะเบยีน Metadata เหลา่นี้ ในทะเบยีน Metadata (Metadata Registry) เพือ่จกัได้

เผยแพรข่อ้มลูทีม่อียู่ไดอ้ยา่งรวดเรว็และทนัตอ่เหตกุารณ์

 พรบ.ข่าวสารข้อมูลของราชการพ.ศ.25405มิอาจแก้ไขอุปสรรคและปัญหาของผู้ต้องการข้อมูล

และเจ้าของข้อมูลได้เพราะมิได้มีการเผยแพร่Metadataของข้อมูลที่มีการจัดเก็บเพียงแต่อำนวยสิทธิให้

4	 http://ch.wikipedia.org/wiki/Metadata	
5	 http://www.krisdika.go.th	
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แก่ผู้ต้องการข้อมูลที่จะร้องขอข้อมูลจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหากทราบแหล่งข้อมูลที่ต้องการ

จงึอาจกลา่วไดว้า่พรบ.ขา่วสารขอ้มลูมิไดแ้ก้ไขรากของอปุสรรคและปญัหาเพยีงแต่ใหส้ทิธิในการรอ้งขอ

ข้อมูลเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องทราบแหล่งข้อมูล แต่ยุทธศาสตร์ข้อมูลสาธารณะดังกล่าว จะสามารถ

แก้ไขรากของอุปสรรคและปัญหาของผู้ต้องการข้อมูลและเจ้าของระบบได้

 แนวทางการดำเนนิการตามยทุธศาสตรข์อ้มลูสาธารณะจะสรา้งบนเทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ ตามกลยทุธ์

การใช้เว็บเทคโนโลยีโดยมีขั้นตอนการทำงานดังแสดงในรูปที่1

 1.เจา้ของระบบตอ้งเผยแพรข่อ้มลูโดยการลงทะเบยีนMetadataไว้ในสารบญัแฟม้ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลู

สำหรบัการคน้หา (discovery catalog) และ โครงสรา้งและความหมายของขอ้มลู (structural and semantic

metadata) โดยใช้ WSDL (Web Services Description Language) ซึง่สามารถใช้ UDDI (Universal

DescriptionDiscoveryandIntegration)สำหรบัการลงทะเบยีนขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลู(metadataregistry)ได้

 2.ผู้ ใช้ข้อมูลสืบค้นข้อมูลเพื่อระบุแหล่งโครงสร้างและความหมายของข้อมูล

 3.ระบบทะเบียนสืบค้นและส่งคืนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล โครงสร้างและความหมายของข้อมูลให้

กับผู้ ใช้ข้อมูลโดยใช้WSDL

 4.ผู้ ใช้ข้อมูลส่งคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลจากคลังข้อมูลสาธารณะโดยใช้WSDL

 5.คลังข้อมูลสาธารณจะส่งข้อมูลให้แก่ผู้ ใช้ข้อมูลโดยใช้WSDL

 เมื่อผู้ ใช้ข้อมูลทราบแหล่งข้อมูลของข้อมูลที่ต้องการแล้ว ผู้ ใช้ข้อมูลอาจส่งคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลจาก

ฐานขอ้มลูของเจา้ของระบบในกรณทีีเ่จา้ของระบบมกีารเผยแพรข่อ้มลูดงัแสดงไว้ในเสน้ประในรปูที่1ก็ได้

อยา่งไรกต็าม หากขอ้มลูทีต่อ้งการเปน็ขอ้มลูทีต่อ้งมกีารบรูณาการจากแหลง่ขอ้มลูหลายแหลง่ คลงัขอ้มลู

สาธารณะนา่จะเปน็ทางเลอืกเพราะมกีารบรูณาการขอ้มลูนัน้ๆ ไวแ้ลว้ในคลงัขอ้มลูสาธารณะ ดงันัน้จงึจำเปน็

ตอ้งมหีนว่ยงานรบัผดิชอบคลงัขอ้มลูสาธารณะทีจ่ดัสรา้งบนเทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิสำหรบับรกิารขอ้มลูสาธารณะ

ระบบข้อมูลสาธารณะจะเป็นศูนย์กลางสำหรับการลงทะเบียนการบริการและให้บริการสืบค้น อย่างไรก็ตาม

การบรกิารทีก่ลา่วมาขา้งตน้ตอ้งมศีกัยภาพในการประมวลผล โดยตอ้งมคีลงัขอ้มลูเพือ่ดงึขอ้มลูจากหนว่ยงาน

ต่างๆ มาทำการบูรณาการและเผยแพร่ metadata ของข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลที่ได้นำมา

บูรณาการแล้ว ขอบเขตความรบัผดิชอบของหนว่ยงานคลงัขอ้มลูสาธารณะจะอยู่ในกรอบพืน้ทีร่ว่มในรปูที่ 1

และตอ้งมอีำนาจหนา้ที่ ใหห้นว่ยงานภาครฐัจะตอ้งลงทะเบยีนMetadata ไว้ในระบบทะเบยีน โดยคลงัขอ้มลู

สามารถเชือ่มโยงดงึขอ้มลูที่ไดล้งทะเบยีนไว้ในทะเบยีนMetadataจากฐานขอ้มลูของหนว่ยงานดว้ย

รูปที่ 1  ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลตามยุทธศาสตร์ข้อมูลสาธารณะ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ
 จะเหน็ไดว้า่คลงัขอ้มลูสาธารณะ โดยมมีติพิืน้ทีป่ระกอบ จะสามารถแสดงถงึระดบัความพอประมาณ

การมเีหตผุลและความมภีมูคิุม้กนัในตวัได้ สามารถแสดงถงึความเหลือ่มลำ้ทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาประเทศ

ฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมจากความรู้และ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ ในปจัจบุนั ตามแนวคดิของ Nonaka และ Toyama [Nonaka & Toyama, 2003]

คลงัขอ้มลูสาธารณะเปน็ผลผลติของยทุธศาสตรข์อ้มลูสาธารณะทีจ่ะตอ้งมหีนว่ยงานรบัผดิชอบในการดำเนนิงาน

ตามกลยทุธก์ารเผยแพร่กลยทุธก์ารใชเ้วบ็เทคโนโลยีและกลยทุธก์ารสรา้งชมุชนCOIและการลงทะเบยีน

Metadata เพื่อขจัดอุปสรรคและปัญหาของผู้ ใช้ข้อมูลและเจ้าของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบคลังข้อมูล

สาธารณะ มหีนา้ทีป่ระสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทีส่งักดักระทรวงตา่งๆ จงึนา่จะมกีารศกึษาและพจิารณา

ใหร้อบคอบในประเดน็สงักดัของหนว่ยงานนี้เพือ่ความสำเรจ็ของขอ้มลูสาธารณะ

 ขอ้มลูที่ใชค้ำนวณตวัชีว้ดัสำหรบัดชันตีา่งๆ ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีห่นว่ยงานภาครฐัจดัเกบ็ตามหนา้ที่

การปฏบิตังิาน และเปน็ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งมกีารสำรวจจดัเกบ็ หากมคีวามรว่มมอืทีด่รีะหวา่งเจา้ของขอ้มลูกบั

หน่วยงานที่รับผิดชอบคลังข้อมูล ความล่าช้าจะไม่เกิดขึ้นสำหรับข้อมูลในส่วนแรก แต่ข้อมูลที่ต้องมีการ

สำรวจนัน้เปน็ขอ้มลูทีต่อ้งจดัเกบ็ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศซึง่ตอ้งใชท้รพัยากรบคุคลคอ่นขา้งมากหนว่ยงานที่

รบัผดิชอบคลงัขอ้มลูสาธารณะไมค่วรเปน็ผูด้ำเนนิการทัง้หมด แตต่อ้งเปน็ผูก้ำหนดแผนสำรวจทีม่ปีระสทิธภิาพ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการสำรวจไม่ช้ากว่า 1-2 เดือน การจัดทำแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง วิธีการและ

เครือ่งมอืที่ ใช้ในการจดัเกบ็ขอ้มลูสำรวจ ตลอดจนการประมวลผลการสำรวจ จะตอ้งมแีผนการดำเนนิงาน

งบประมาณและมผีูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนจงึสามารถแสดงคา่ดชันดีา้นเศรษฐกจิสงัคมและสภาพแวดลอ้มได้

อยา่งรวดเรว็ การบรหิารจดัการ เพือ่ใหก้ารสำรวจจดัเกบ็ขอ้มลูจนกระทัง่ประมวลผลเสรจ็พรอ้มกันอย่าง

รวดเร็วน่าจะมีการศึกษาถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคในการสำรวจด้วยทั้งนี้เพื่อสรา้งความ

เข้มแข็งให้แก่การศึกษาได้อีกด้วย บทบาทของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคน่าจะครอบคลุมถึงการจัดเก็บ

ขอ้มลูสำหรบัจปฐ.และกชช.2ค.ดว้ยเพือ่ใหค้ณุภาพของขอ้มลูดยีิง่ขึน้

 หน่วยงานนี้ควรจะศึกษาหาระเบียบวิธีการวิเคราะห์และการแสดงผล ตลอดจนผลกระทบ เพื่อให้

สาธารณะเข้าใจถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมได้โดยง่าย ทำให้สามารถปรับปรุงตนเอง

ใหเ้กดิความสมดลุในความพอเพยีง นอกจากนี้ ควรมคีณะทำงานเพือ่ศกึษาและปรบัปรงุตวัชีว้ดัตา่งๆ เพือ่

ลดความซำ้ซอ้นและทนัตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิและสงัคมดว้ย
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บทคัดย่อ


สิง่สำคญัในสงัคมไทยทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรบัในปจัจบุนั คอื หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ที่เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากกว่า 30 ปีแล้ว

นกัวชิาการสาขาตา่งๆ ไดน้ำองคค์วามรูม้ารว่มขบัเคลือ่นหลกัการนี้ เพือ่ใหเ้กดิการนำไป

ประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงในหมู่ประชาชนไทยให้มากยิ่งขึ้น

นักจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาสาเหตุต่างๆ และผลต่างๆ ของพฤติกรรมที่

หลากหลายของมนุษย์ จึงได้ทำการวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและข้อเสนอ

แนะของผู้สนองพระราชประสงค์ ได้พบว่า ถ้านำไปใช้ในระดับบุคคลแล้ว หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะระบุถึงสาเหตุหลายประการทางจิต ที่นำไปสู่พฤติกรรมพอเพียง

พอประมาณทางดา้นตา่งๆพฤตกิรรมเหลา่นีจ้ะทำใหเ้กดิผลผลติตา่งๆทีเ่ปน็ความเขม้แขง็

ของบุคคล ของกลุ่มคน และของสังคม อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าปรารถนาที่เป็นความ

สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในบทความนี้นกัจติพฤตกิรรมศาสตร์ไดพ้บวา่การทีจ่ะนำหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงมาใช้เป็นหลักในแผนงานในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาชนไทย ซึ่งทาง

วิชาการจะต้องดำเนินการในขั้นแรกนี้ 3 ประการ คือ ประการแรก การกำหนดและ

การสร้างดัชนีเครื่องชี้วัด ที่จะนำไปใช้ในการตรวจวัดบุคคลต่างๆ เพื่อการประเมินการ

พัฒนา และการให้การส่งเสริมต่อไป ประการที่สอง คือ การกำหนดบทบาทของดัชนี

ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะดัชนีแกนทางจิต ซึ่งมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความมีเหตุมีผล

กลุ่มภูมิคุ้มกันตน และกลุ่มคุณธรรมจริยธรรมด้านการรับรู้คุณความดี โดยมีการสร้าง

เครื่องมือวัดดัชนีแกนทางจิต 3 กลุ่มนี้ ในหลายด้านอย่างมีมาตรฐานสูง และประการ

ที่สาม คือ การทำวิจัยเพื่อพิสูจน์ดัชนีเหตุ และดัชนีผล ของดัชนีแกนเหล่านี้ โดยใช้

ทฤษฎีต่างๆ และผลวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์

นิยมและทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ในการกำหนดดัชนีเหตุด้านต่างๆทางด้านสถานการณ์

ที่เป็นการสร้างประสบการณ์และการปลูกฝังอบรมทางครอบครัว โรงเรียน สื่อ ศาสนา

และจากสงัคมวฒันธรรมทีท่ำใหเ้ยาวชนมคีวามหลากหลายในปรมิาณของจติและพฤตกิรรม

ดุจเดือน พันธุมนาวิน  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล:  
ทฤษฎี และ ผลการวิจัย เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิต
พฤติกรรมศาสตร์ 
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ที่ระบุไว้ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ จิต 3 กลุ่ม และพฤติกรรมพอเพียง

พอประมาณ ตลอดจนผลลัพธ์ที่กล่าวไปแล้ว เมื่อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า อะไรคือดัชนี

เหตุต่างๆ ของคนแต่ละประเภทที่สำคัญก็จะสามารถกำหนดแผนงานการพัฒนาที่สาเหตุ

ต่างๆ เหล่านี้ อันจะทำให้เกิดผลต่างๆ เป็นลูกโซ่ต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำเนินการประการที่สาม คือ การประมวลผลการวิจัยที่มีอยู่ ในปัจจุบันใน

ประเทศไทยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อระบุกลุ่มประเภทที่เสี่ยงซึ่งหมายถึงการ

มีจิตลักษณะตามดัชนีแกน 3 กลุ่มที่กล่าวมาแล้วในปริมาณที่น้อย และแสวงหาคำตอบ

เท่าที่มีอยู่เพื่อระบุปัจจัยปกป้องคือปัจจัยเชิงเหตุต่างๆที่พิสูจน์จากการวิจัยว่าจะช่วย

เพิ่มลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของคนประเภทที่เสี่ยงเหล่านี้ เพื่อจะทำให้เข้ามีความ

พร้อมมากขึ้นในการที่จะมีพฤติกรรมพอเพียง-พอประมาณได้มากขึ้นต่อไป

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่มีอยู่ ในประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานที่จะใช้ยืนยัน

ความเป็นไปได้ที่สาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์จะสามารถสนองตอบในการช่วยขับเคลื่อน

แผนงานวจิยัและพฒันาเยาวชนและประชาชนไทยตลอดจนการแสวงหาวา่ขัน้ตอนใดบา้ง

ที่ยังขาดองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสนอแนะการวิจัยและการพัฒนาที่ควรทำต่อไป

จึงได้มีการประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยต่างๆ กว่า 35 เรื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์

สังเคราะห์หาข้อสรุปต่างๆเพื่อการดำเนินการในขั้นต่อไปให้ได้อย่างทันท่วงที



 

คำสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ดัชนีแกนทางจิต
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Abstract


 The most important Thai ideology, which is highly acclaimed in the

world at present, is the King’s principle of “Sufficiency Economy”. This

principlehasbeenbestowedtoThaipeopleformorethan30years.Today,

the academicians in various disciplines have united to use their knowledge

andexpertisetoincreasethemobilizationonthisprincipleinvariouswaysof

lifeoftheThaipeople.

 The psycho-behavioral scientists whose interests are in carry out

research and development program on the causes and consequences of

humanbehaviorsandactivities,haveanalyzedtheprincipleof“Sufficiency

Economy”. Together with other sources, they have found that, at the

individual level, the principle of “Sufficiency Economy” has identified many

important psychological causes of “sufficient behavior” which leads to

sustainabledevelopmentandwell-being.

 Inthisarticle,thepsycho-behavioralistshavedemonstratedclearlythat,

before carrying out new developmental programs based on the principle of

“Sufficiency Economy” for the Thai people, there should be at least four

important preliminary steps, which are partly accomplished in this article.

First,theidentificationandconstructionofvarioustypesofindicatorsforuse

in measuring, diagnosing, researching and developing activities which will

follow.

 Secondly,toacademicallyestablishthethreegroupsofcoreindicators

originatedinthisprinciplewhichare:reasoningability,psychologicalimmunity,

and values-virtues, especially gratefulness, the constructions of assessment

toolsarenecessary.
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 Thirdly,tojustifythefunctionsoftheabovecoreindicatorsbyproving

their relationships with two other types of indicators, namely, the causal

indicators, and the consequential indicators, high standard research studies

need to be carried out. A new working model has been offered in this

articlesafter themergingof theprincipleof “SufficiencyEconomy”with the

theories and research evidences in psycho-behavioral science. This new

model will be used as a conceptual framework for future research and

developmentprojects.

 Thisreviewarticlehasincorporatedabout35Thaistudiesinthearea

ofpsycho-behavioralscience,toformaratherlimitedbasisofmobilizingthe

principleof“SufficiencyEconomy”atindividuallevel.Thearticlehaspinpoint

strengthsandweaknessinthebodyofknowledgenewlygathered.Suggestions

forfutureresearchstudiesanddevelopmentprogramsareoffered.

 It is convincing that the integration of psycho-behavioral science and

otheracademicareaswillbeagreatimpetusforthesuccessofimplementing

theprincipleof“SufficiencyEconomy”, forsustainablewell-beingoftheThai

people and the people in other nations world wide where the principle of

“SufficiencyEconomy”arepracticed.





Keywords: SufficiencyEconomy,Psycho-BehavioralScience,

  CorePsychologicalIndicators
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ความนำ


เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาสำคัญของสังคมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชทานการชี้แนะแก่ประชาชนชาวไทยมานานกว่า 30 ปีแล้ว (คณะอนุกรรมการ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง,2547)เศรษฐกจิพอเพยีงเปน็การชีแ้นวทางในการปฏบิตัิตัง้แต่

ระดบับคุคลไปจนถงึระดบัรฐัโดยยดึหลกัของความพอเพยีงทีเ่นน้การปฏบิตัิในทางสายกลาง

เพือ่ใหเ้กดิความเจรญิและความสงบสขุทีย่ัง่ยนืการทีจ่ะทำใหป้รชัญานีบ้งัเกดิเปน็ผลประชาชน

สว่นใหญจ่ะตอ้งยอมรบัและนำไปสูก่ารปฏบิตัติามแนวทางนี้

การชกัจงูใหบ้คุคลเกดิการยอมรบัปรชัญานี้ จะเปน็ไปได้โดยการเสรมิสรา้งพืน้ฐาน

ทางจติใจแกบ่คุคล การพฒันาจติใจ เพือ่ใหเ้กดิผลทีพ่ฤตกิรรม เปน็สิง่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กบัสาขาวชิาจติพฤตกิรรมศาสตร์ (Psycho-Behavioral Science) ซึง่เปน็สาขาวชิาทีศ่กึษา

สาเหตหุลายประเภทหลายดา้น ของพฤตกิรรมของบคุคล โดยเนน้สาเหตทุางจติใจ ควบคู่

กบัสาเหตดุา้นสถานการณแ์วดลอ้มตวับคุคล และเมือ่ทราบสาเหตทุี่ไดท้ำการพสิจูนด์ว้ยหลกั

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วจึงนำไปสู่การชี้แนวทางในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมที่

น่าปรารถนาของบคุคล เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัและเกดิการปฏบิตัตินในเชงิคณุภาพปรมิาณ

เวลาและสถานที่อยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เน้นความพอประมาณซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของ

บุคคล โดยคาดว่าผู้ที่ยอมรับและปฏิบัติตามหลักปรัชญานี้ จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่

น่าปรารถนามากและพฤตกิรรมนีจ้ะมคีวามยัง่ยนือยา่งไรกต็ามนกัพฒันายงัมคีวามเขา้ใจ

ที่คลาดเคลื่อนว่า การพัฒนาบุคคลโดยการให้ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดย

การชกัจงูใหเ้กดิการยอมรบันัน้เปน็การเพยีงพอทีจ่ะทำใหเ้กดิพฤตกิรรมทีน่า่ปรารถนาใน

ทางตรงกนัขา้มผล การวจิยัในสาขาจติพฤตกิรรมศาสตรท์ัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ

ไดแ้สดงใหเ้หน็มาตลอดระยะเวลา 30 ปทีีผ่า่นมาวา่ การจะพฒันาจติใจใหน้ำไปสูก่ารเกดิ

พฤตกิรรมทีต่อ้งการนัน้ จะตอ้งพฒันาจติลกัษณะหลายดา้นพรอ้มๆ กนั (เชน่ ดวงเดอืน

พนัธมุนาวนิ,2538;Bass,2002;Paunonen&Ashton,2001)

ในการขับเคลื่อนแผนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลอย่าง

กว้างขวางในหมู่ประชาชนไทยทุกอาชีพ จึงมีความจำเป็นจะต้องสร้างดัชนีเครื่องชี้วัดที่

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล:  
ทฤษฎี และ ผลการวิจัย เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิต
พฤติกรรมศาสตร์ 1  

1  บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 1/2550 
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เกีย่วขอ้งเปน็อนัดบัแรกทัง้นีเ้พราะดชันมีปีระโยชนท์ีส่ำคญั3ประการคอื1)เพือ่การจดัการประเมนิและ

การตรวจอาการ2)เพือ่กำหนดนโยบายการตดัสนิใจและการจดัทำโครงการพฒันาตา่งๆและ3)เพือ่การ

ทำวจิยัสรา้งองคค์วามรู้เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาและการเรยีนการสอน(ดวงเดอืนพนัธมุนาวนิ,2550ก;

Ben-Arieh&Frones,2007;Siegelและคณะ,2000;Wilsonและคณะ,2007)

ในปัจจุบัน วิชาการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามาก นักจิตวิทยา

สามารถสร้างเครื่องมือวัดทางจิต ทางพฤติกรรม และสภาพทางสังคมได้หลากหลายและมีความแม่นยำ

เที่ยงตรง ให้ผลที่น่าเชื่อถือสมควรที่จะมีการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างดัชนีทางจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงไดอ้ยา่งดีดงัจะไดก้ลา่วตอ่ไป

จุดมุ่งหมายของบทความ

บทความนี้มจีดุมุง่หมายทีจ่ะทำการประมวลองคค์วามรู้อนัประกอบดว้ยทฤษฎตีา่งๆและผลการวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใช้ในการวเิคราะหแ์ละชีแ้นวทางการพฒันาตลอดจนแนวทางการวจิยัเกีย่วกบัความเปน็อยู่

แบบพอเพยีงสำหรบัคนไทยในแนวของจติพฤตกิรรมศาสตร์ดงันี้

1. ประมวลศึกษาความหมายและวิเคราะห์องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ประมวลองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ จากทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศเพือ่

 2.1 ระบอุงคป์ระกอบของความเปน็อยูแ่บบพอเพยีงเพือ่กำหนดกลุม่ดชันเีชงิผล(Consequential

  indicators)

 2.2 ระบสุาเหตทุางจติของความเปน็อยูแ่บบพอเพยีงเพือ่กำหนดกลุม่ดชันแีกน(Coreindicators)

 2.3 ระบสุาเหตขุองสาเหตขุองความเปน็อยูแ่บบพอเพยีงเพือ่กำหนดกลุม่ดชันเีชงิเหตุ(Causal

  indicators)

 2.4 ระบกุลุม่บคุคลประเภททีเ่สีย่งทางจติและพฤตกิรรมในประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อยู่

  แบบพอเพยีง

3. เสนอแนะแนวทางในการพฒันาบคุคลใหม้พีฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อยูแ่บบพอเพยีง

4. เสนอแนะแนวทางการวจิยัที่ ใชน้ำการพฒันาบคุคล เพือ่ใหม้พีฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อยู่

แบบพอเพยีงใหม้ากขึน้


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:ความหมายและองค์ประกอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนไทยที่เรียกว่า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ประยุกต์หลักทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง

(มัชฌิมาปฏิปทา)ต่อมาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(2547)ได้รวบรวมนำเสนอเป็นหลัก

การในลักษณะของ3ห่วง2เงื่อนไข(ภาพ1)

จากภาพ1ความพอเพยีงประกอบดว้ยคณุลกัษณะ3ประการหรอื3หว่งคอื1)ความพอประมาณ

หมายถึง การกระทำของบุคคลในลักษณะที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือ

ผู้อื่น 2) ความมีเหตุมีผล หมายถึง การที่บุคคลได้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยวิธีต่างๆ ในการที่จะ

ยอมเชื่อถือว่า ข้อสนเทศใดเป็นความจริงเกี่ยวกับสาเหตุและผลที่จะนำไปสู่ความพอเพียง และ 3) การมี

ภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมายถึง ความสามารถที่จะปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับผลกระทบ
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ภาพ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547) 

ทั้งดีและไม่ดี ในอนาคตทั้งใกล้และไกล ตลอดจนมีความคิดและวิจารณญาณในการตัดสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธการชักจูงหรือการบีบบังคับจากฝ่ายต่างๆ สำหรับ 2 เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความพอเพียงได้ คือ

1) เงื่อนไขความรู้ คือ ต้องเป็นผู้ที่ความรู้ ในหลักวิชารอบด้าน มีความรอบคอบในการตัดสินใจ และมี

ความระมัดระวังในการดำเนินการปฏิบัติ และ2) เงื่อนไขคุณธรรมคือมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ ในการ

ตัดสินใจกระทำตลอดจนมีความขยันอดทนและใช้สติปัญญา

 ในปัจจุบัน เงื่อนไขดังกล่าวนี้มีนักวิชาการบางกลุ่มได้ขยายออกเป็น 3 เงื่อนไข (เกษม วัฒนชัย,

2549; จุฑามาศ บาระมีชัย, 2549) ได้แก่ 1) การมีคุณธรรม คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง คุณธรรมตามหลักศาสนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 2) การมีหลักวิชาหรือมีความรอบรู้

แสดงถึงการเป็นผู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้และเปิดรับข่าวสารข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและ

ระมัดระวังและ3)ความเพียรคือมีความอดทนมีความมานะเพียรพยายามและมีความสามารถในการ

ควบคุมตนในการใช้ความรู้ตามหลักวิชาการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้สำเร็จ

 สำหรบัการศกึษาสาเหตขุองผลหนึง่ๆ โดยเฉพาะผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ในเชงิจติใจและพฤตกิรรมของบคุคล

ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ได้มีกรอบความคิดพื้นฐานในการศึกษา โดยกรอบความคิดนี้มาจากการสรุป

ความคล้ายคลึงของทฤษฎีต่างๆ ที่ระบุสาเหตุของพฤติกรรมประเภทต่างๆ ของมนุษย์ เรียกว่า รูปแบบ

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม(InteractionismModel)(Magnusson&Endler1977;Tett&Burnett,2004;

ดวงเดือนพันธุมนาวิน,2541)(ภาพ2)ซึ่งมีเนื้อหาว่าพฤติกรรมหนึ่งๆของบุคคลเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการพร้อมกันและในแต่ละประการก็มีสาเหตุที่สำคัญหลายด้านโดยเสนอว่าสาเหตุของพฤติกรรมของ

บุคคลมี4ประการหลักได้แก่สาเหตุประการแรกเป็นสาเหตุทางจิตใจที่ติดตัวมาแต่เดิมเป็นจิตลักษณะ

พื้นฐานของบุคคล หรือที่เรียกว่า “Psychological traits” ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางสังคมหรือ

ประสบการณ์ที่สั่งสมมา เช่น สุขภาพจิต (Mental health) เหตุผลเชิงจริยธรรม (Morality) ลักษณะ

มุ่งอนาคตควบคุมตน(Futureorientationandselfcontrol)เป็นต้น



ความพอเพียง 

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

นำไปสู่ 

คุณธรรม 
(ซื่อสัตย์-มีคุณธรรม) 

หลักวิชา-รอบรู้ 
(รอบรู้-รอบคอบ-ระมัดระวัง) 
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 สาเหตุประการที่สอง เป็นสาเหตุทางสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลกำลังเผชิญอยู่ หรือที่เรียกว่า

“Situational factors” สถานการณ์เหล่านี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่น่าปรารถนาเช่นบุคคลได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการหรือเข้าโครงการฝึกอบรม

ต่างๆ ทำให้สามารถแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนาได้ เป็นต้น และ 2) สถานการณ์ที่ขัดขวางมิให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากขึ้นเช่นการมีภาระหนี้สินความขัดแย้งในกลุ่มหรือหน่วยงานเป็นต้น

 สาเหตปุระการทีส่าม เปน็ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตทุางจติลกัษณะเดมิกบัสาเหตทุางดา้นสถานการณ์

เชน่ นกัศกึษาอาชวีะทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตนนอ้ย และอยู่ในสถานการณย์ัว่ยดุว้ย จงึทำใหน้กัศกึษา

คนนัน้มพีฤตกิรรมกา้วรา้วมากกวา่นกัศกึษาทีม่จีติและอยู่ในสถานการณต์รงขา้มเปน็ตน้สาเหตสุายนีท้ดสอบได้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนตั้งแต่สองทางขึ้นไป (Two-way หรือ

Three-wayAnalysis ofVariance) การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (MultipleRegressionAnalysis)

และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น(PathAnalysis)เป็นต้น

 สาเหตปุระการสดุทา้ย เปน็สาเหตทุางจติลกัษณะทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ หรอืทีเ่รยีกวา่

จิตลักษณะตามสถานการณ์(Psychologicalstates)โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติหรือศัพท์ของบุคคลนอก

สาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์มักเรียกว่า จิตสำนึก ทัศนคติ หมายถึง การที่บุคคลเห็นประโยชน์หรือโทษของ

สิง่ใดสิง่หนึง่หรอืการกระทำใดการกระทำหนึง่ ทำใหบ้คุคลนัน้เกดิความรูส้กึชอบ-ไมช่อบ อยากกระทำ-ไมอ่ยาก

กระทำพฤติกรรมนั้นจึงทำให้บุคคลเกิดความพร้อมที่จะกระทำหรือหลีกเลี่ยงที่จะกระทำสิ่งนั้นนอกจากนี้

จิตลักษณะตามสถานการณ์ที่สำคัญอื่นๆ ตามทฤษฎีของต่างประเทศที่ถูกพบว่ามีความสำคัญในคนไทยด้วย

เชน่ประสทิธผิลแหง่ตนหรอืความเชือ่ในสมรรถนะแหง่ตน(Self-efficacy)ซึง่เปน็ตวัแปรในทฤษฎปีระสทิธผิล

แหง่ตน(TheoryofSelf-efficacy)ของBandura(1986),การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม

(Perceivedbehavioralcontrol)ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในทฤษฎีการกระทำตามแผน(TheoryofPlanned

Behavior)ของAjzenและFishbein(1980)เป็นต้น

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
-ทัศนคติต่อพฤติกรรม
-
-

จิตลักษณะเดิมของบุคคล 
 
=
=

ลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
ที่เอื้ออำนวยแก่พฤติ.
=
ที่ขัดขวางพฤติ.
=

พฤติกรรมของบุคคล Mechanical 

Internation 

Organismic 
Interaction 

ภาพ 2 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) (Magnusson & Endler, 1977;  
Tett & Burnett, 2004; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541) 
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* จากการอภิปรายของ รศ. ดร. ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550) 

 จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่นำไปสู่ผลที่น่าปรารถนาในภาพ 1

เมือ่นำมาพจิารณาแลว้จะเหน็วา่ภาพ3นี้ระบสุาเหตดุา้นจติและพฤตกิรรมของบคุคล(หรอืของครอบครวั

ชุมชนหรือสังคม)และผลผลิตของจิตและพฤติกรรมดังกล่าวผลผลิตนี้สามารถนำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาความต่อเนื่องของหลักใหญ่ๆ (สังกัปหรือมโนมติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ในลักษณะนี้ ทำให้อยู่ ในรูปของแผนงาน (วิจัยและหรือพัฒนา) ระดับชาติที่นิยมใช้ในปัจจุบัน (Cozzens,

1977;ดวงเดือนพันธุมนาวิน,2550ก:2550ข)

ภาพ 3 การผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์ความรู้ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ 

 จะสังเกตได้ว่า ในภาพ 3 จิตและพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสิ่งนำเข้า

(Inputs)ในแผนงานนี้ซึ่งตรงกับวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มักเข้าใจว่าจิตและพฤติกรรมของมนุษย์

เป็นสิ่งที่มีมาก่อน* ใครมีจิตและพฤติกรรมดังกล่าวในปริมาณใด ไม่มีการคิดว่าจะไปแตะต้องเปลี่ยนแปลง

ได้ใครมจีติและพฤตกิรรมเหลา่นีม้ากกค็งจะสามารถทำใหเ้กดิผลผลติและผลลพัธด์งักลา่วไดม้ากใครมจีติ

และพฤติกรรมเหล่านี้น้อย ก็คงจะไม่เกิดความสำเร็จในแนวนี้ จึงทำให้แนวทางในภาพ 3 มีศักยภาพใน

เชงิรบัมากกวา่ในเชงิรกุนอกจากนัน้ประเดน็ทีส่ำคญัทีย่งัขาดไปอกีประเดน็หนึง่กค็อืถา้“พฤตกิรรมความ

พอเพยีง พอประมาณ” คือ หลักสำคัญในแผนงานนี้ จะต้องมีการระบุสาเหตุกลุ่มสำคัญของพฤติกรรม

มนุษย์เพิ่มขึ้นจากกลุ่มจิต นั่นคือ สาเหตุทางด้านสถานการณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมาก

โดยเฉพาะในบคุคลทีจ่ติมพีลงัออ่นหรอืจติที่ไมพ่ฒันามากพอ เมือ่สาขาวชิาทางจติวทิยาและพฤตกิรรมศาสตร์

ได้เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขณะนี้ จึงมองเห็นบทบาทของ

สาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถจะเติมเต็มในแผนงานวิจัยและพัฒนาดังต่อไปนี้

จิต 

พฤติกรรม 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

การมีภูมิคุ้มกัน 

ที่ดี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความมีเหตุมีผล 
(รวมทั้งรู้วิชา-รอบรู้) 

ความพอประมาณ เชิงพฤติกรรม 

ความสมดุล และ ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ด้านสภาวะเข้มแข็ง และ ด้านจิตเป็นสุข 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์
 เมือ่ทำการวเิคราะหป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใชร้ปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ยิมโดยการศกึษาระบบ

ทางจติลกัษณะสถานการณ์พฤตกิรรมและผลทีจ่ะเกดิขึน้กบับคุคลทีป่ฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ทำให้ไดร้ะบบทีป่ระกอบดว้ยการศกึษาใน3สว่นไดแ้ก่1)จติลกัษณะของบคุคลซึง่เรยีกสว่นนีว้า่ดชันแีกน

หรือCoreindicators2)สาเหตุของดัชนีแกนซึ่งเรียกว่าดัชนีเหตุหรือCausalindicatorsมี2กลุ่ม

คือ กลุ่มจิตลักษณะพื้นฐาน และกลุ่มสถานการณ์ และ 3) ผลของดัชนีแกน ซึ่งเรียกว่า ดัชนีผล หรือ

Consequential indicators ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพฤติกรรม และกลุ่มผลผลิตอันแยกเป็นด้านสภาวะ

ภายนอกและด้านจิตคือสภาวะภายในของบุคคล

 ดังนั้น ตามแนวทางการศึกษาในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ข้างต้น จึงสามารถวิเคราะห์การศึกษา

จิตลักษณะและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังภาพ4

 จากภาพ 4 จะเห็นได้ว่าประกอบด้วย 3 กลุ่มดัชนี ได้แก่ 1) กลุ่มดัชนีแกน ซึ่งเน้นที่จิตลักษณะ

กลุม่ทีส่ำคญัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง3ประการคอืความมเีหตมุผีลการมภีมูคิุม้กนัและคณุธรรม

จริยธรรม 2) กลุ่มดัชนีเหตุของกลุ่มดัชนีแกน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาเหตุ 2 ด้าน คือ ด้านสถานการณ์

ภายนอกตัวบุคคลเช่นครอบครัวโรงเรียนหน่วยงานสื่อเป็นต้นและด้านจิตลักษณะพื้นฐานของบุคคล

เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความสามารถทางการรู้การคิด (สติปัญญา) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

สุขภาพจิตเป็นต้นและ3)กลุ่มดัชนีผลของกลุ่มดัชนีแกนโดยผลทางตรงคือกลุ่มพฤติกรรมต่างๆของ

คนดีที่เก่ง ซึ่งพฤติกรรมนี้จะนำไปสู่ผลใน 2 ด้านคือ ทางด้านภายนอกตัวบุคคล เช่น ประสิทธิผลในงาน

ความั่นคงเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นต้นและทางด้านจิตใจของบุคคล โดยเฉพาะความเป็นสุขทาง

จิตใจการบรรลุสัจจการแห่งตนและการมีพัฒนาการด้านธรรมะ

ภาพ 4 ดัชนีเหตุ ดัชนีแกน (กระบวนการ) และดัชนีผล ระดับบุคคล ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ 

เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จากการใช้กรอบทฤษฎีในสาขาทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ ในการกำหนดระบบ

แผนการขับเคลื่อนงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพ 4) จึงมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหลักและ

เงื่อนไขบางประการทำให้มีความแตกต่างไปจากของเดิม(ภาพ1)3ประการดังนี้

 ประการแรกคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้เป็นเงื่อนไขดังเช่นในภาพ1แต่เปลี่ยนมาเป็นหลักหรือดัชนี

แกนร่วมกับการมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันตน รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่า จิตลักษณะทั้ง 3 กลุ่มนี้มี ใน

ดัชนีแกนมีสถานภาพเท่าเทียมกันการที่นำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นดัชนีแกนเนื่องจากคุณธรรมจริยธรรม

เปน็ผลของสาเหตดุา้นสถานการณแ์ละจติพืน้ฐาน เนือ่งจากบคุคลจะยอมรบัคณุธรรมจรยิธรรมซึง่อยูภ่ายนอก

เข้ามาเป็นหลักประจำใจมากน้อยเพียงใดมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของครอบครัว โรงเรียนสังคมและ

สื่อดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงกลายเป็นจิตลักษณะตามสถานการณ์ได้เช่นเดียวกับการมีเหตุมีผลและ

การมีภูมิคุ้มกัน

 ประการที่สอง ความพอเพียง พอประมาณ รวมกันและถูกจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมซึ่งเป็นผลของจิต

และสถานการณ์ของบุคคลทั้งนี้เพราะพฤติกรรมที่แสดงถึงความพอเพียงพอประมาณหมายถึงพฤติกรรม

ที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (สมพร เทพสิทธา, 2548) ซึ่งมีความหมายตรงกับพฤติกรรมของ

คนดีในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือนพันธุมนาวิน,2538;2548)พฤติกรรมสองกลุ่มดังกล่าวได้ผ่าน

การพิสูจน์จากงานวิจัยไทยที่กระทำมาในช่วง พ.ศ. 2520 ถึง 2550 ว่า พฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลของจิต

ลักษณะ8ประการคือสติปัญญาสุขภาพจิตประสบการณ์ทางสังคมทัศนคติ/ค่านิยม/คุณธรรมแรงจูง

ใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออำนาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควคุมตน และ เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งแผนงาน

วิจัยและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ได้อย่างน่ามั่นใจ

 ประการทีส่ามการพรอ้มรบัความเปลีย่นแปลงอาจมคีวามหมายไดอ้ยา่งนอ้ย2ดา้นคอืดา้นแรก

หมายถึงความสามารถในการปรับตัวและการมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งเป็นลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของ

มนุษย์ และ ด้านที่สอง เมื่อการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจัดอยู่ ในความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็

สามารถเปน็ผลผลติทางดา้นสภาวะทีเ่ปน็ความเขม้แขง็ของครอบครวัของชมุชนหรอืขององคก์รกจิการตา่งๆ

 ดงันัน้ เพือ่ใหส้ามารถขบัเคลือ่นแผนงานวจิยัและพฒันาตามหลกัปรชัาญาเศรษฐกจิพอเพยีง จงึตอ้ง

อาศัยองค์ความรู้ที่ระบุความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุกับผลเป็นทอดๆของหลักเงื่อนไขและผลผลิต

ตลอดจนผลลพัธ์นอกจากนัน้การเพิม่เตมิสาเหตแุละหรอืผลในบางจดุบางขัน้ตอนตามหลกัวชิาการจะทำให้

สามารถดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวนี้ได้อย่างน่ามั่นใจ


การประมวลองค์ความรู้ด้านจิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำหนดกลุ่มดัชนีแกน
 ก่อนที่จะนำแผนงานวิจัยและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพ 4) ไปใช้ดำเนินการ

จะต้องมีการพิสูจน์ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเชิงสาเหตุและผลของดัชนี 3 ประการที่ระบุไว้ โดยการทำ

วิจัยหลายเรื่อง ก่อนที่จะทำวิจัยจึงต้องมีการสร้างเครื่องมือวัด โดยเฉพาะดัชนีแกนทางจิต 3 กลุ่ม โดยมี

การศึกษาความหมายอย่างกว้างขวางของจิตแต่ละกลุ่ม และศึกษาความหมายย่อยของจิตกลุ่มนั้นๆ ในเชิง

วิชาการเมื่อดัชนีกลุ่มนี้เป็นจิตลักษณะจึงต้องอาศัยวิชาการทางด้านจิตวิทยาเพื่อการตัดสินใจสร้างเครื่อง

มือวัดที่มีความครอบคลุมกว้างขวางและลุ่มลึกที่จะพัฒนาให้เป็นดัชนีแกนทางจิตต่อไป

 ในสว่นทีแ่ลว้ไดก้ลา่วถงึจดุประสงคข์องการดำเนนิการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่หมายถงึ

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันที่ ให้ผลิตผลที่นำไปสู่ การมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและมีจิตที่สุขสงบ
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เมือ่พบวา่ในมนษุยส์ว่นใหญน่ัน้“ใจเปน็นายกายเปน็บา่ว”การเปน็ผูท้ีค่ดิดียอ่มทำใหส้ามารถทำดีไดม้ากขึน้

ดังนั้นในส่วนต่อไปนี้จึงจะได้ทำการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆที่แสดงถึงความ

พอประมาณในการดำรงชีวิตในทางสายกลาง และการมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมต่างๆ โดยจะได้ทำการ

ประมวลองค์ความรู้เชิงสาเหตุในด้านจิตลักษณะที่สำคัญเพื่อนำเสนอเป็นดัชนีแกน(Coreindicators)ดังนี้

 จากกรอบความคิดตามปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า

ลักษณะทางจิตใจที่สำคัญของความพอเพียงมี 3 ประการ ได้แก่ 1) ความมีเหตุมีผล 2) การมีภูมิคุ้มกัน

และ 3) คุณธรรมจริยธรรม ในโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550ข) จึงได้กำหนดจิตลักษณะที่เป็นแกน

กลาง3กลุ่ม(ภาพ5)ได้แก่1)ความมีเหตุมีผล2)การมีภูมิคุ้มกันและ3)คุณธรรมจริยธรรมในเชิง

ของการรับรู้คุณความดีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ความมีเหตุมีผล
 จากหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความมเีหตมุผีล (คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง,

2547;เกษมวัฒนชัย,2548)หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำโดยอาศัย

การพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

ความเชื่อว่า ตนได้รับความจริงที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ และผลของสาเหตุเหล่านั้น เพื่อการ

ตัดสินใจว่าการกระทำต่อไปของตนจะส่งผลกระทบในด้านใดต่อใครบ้าง

ภาพ 5 การรวมตัวของดัชนีแกนทางจิต ระหว่าง กลุ่มจิตลักษณะด้านความมีเหตุมีผล    
กลุ่มจิตลักษณะด้านการมีภูมิคุ้มกัน และกลุ่มจิตลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม   

 ในสาขาจติวทิยาไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัความมเีหตมุผีลของมนษุย์ในหลายแบบทีส่ำคญัมี3แนวทาง

(ภาพ6)

 โดยแนวทางแรก คือ การคิดเชิงพิสูจน์สาเหตุ-ผล หรือเรียกว่า Causal reasoning (Klahr &

Simon, 2001) ซึง่เปน็การคดิเชือ่มโยงในเชงิความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีค่ดิวา่เปน็สาเหตกุบัสิง่ทีค่ดิวา่เปน็ผล

ของสาเหตุนั้น ซึ่งเป็นแบบแผนการคิดของนักวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะสืบค้นให้ได้

ข้อเท็จจริงโดยการพิสูจน์ความเป็นสาเหตุและผลเช่นนี้จะน่าเชื่อถือถ้าสามารถกระทำตามหลักและวิธีการ

ทางวทิยาศาสตร์3ประการ (Rosenthal&Rosnow,1991)ซึง่เรยีกวา่การพสิจูนค์วามเปน็สาเหตแุละ

ผลตามกฎทางปรชัญา3ขอ้

กลุ่มจิตลักษณะ 
(ดัชนีแกน) 

ความมีเหตุมีผล 

การมีภูมิ 
คุ้มกัน 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
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ภาพ 6 องค์ประกอบเชิงสมมติฐานของความมีเหตุมีผล 

 ข้อแรก กฎการแปรเปลี่ยนไปด้วยกัน (Covariance rule) ซึ่งเป็นระดับการคิดเกี่ยวกับสาเหตุและ

ผลในขั้นต้นนั้นคือความสามารถในการวิเคราะห์ได้ว่า ถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็เกิดด้วยถ้าสิ่งแรก

ไม่ปรากฏสิ่งที่สองก็ไม่ปรากฏไปด้วยหรือสิ่งสองสิ่งที่ค่าแปรเปลี่ยนไปตามกันหรือแปรเปลี่ยนผกผันกัน

ดังนั้น ถ้าสิ่งสองสิ่งมีการแปรเปลี่ยนไปตามกันเช่นนี้แล้ว สิ่งสองสิ่งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงสาเหตุ

และผลได้ แต่ในขั้นนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่ง จนกว่าจะพิสูจน์ว่าจริงตาม

กฎอีก2ข้อด้วย

 ข้อสองกฎการเกิดก่อน(Temporalprecedencerule)เมื่อสิ่งสองสิ่งมีการแปรเปลี่ยนตามกันแล้ว

การที่จะกล่าวว่าเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดมาก่อน ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลังจะเป็นสาเหตุ

สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ได้การพิสูจน์ในขั้นนี้เพียงกล่าวได้คร่าวๆว่าอะไรอาจเป็นสาเหตุของอะไรเท่านั้น

 ข้อสาม กฎความเที่ยงตรงภายใน (Internal consistency rule) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า สิ่งที่เป็น

สาเหตุของผลได้จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นมาทดแทนหรือมาบดบังอิทธิพลของสาเหตุนั้น

 แนวทางที่สอง เป็นการศึกษาวิธีการคิดเหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัย (Deductive and inductive 

reasoning) โดยการคิดแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เป็นการนำหลักการหรือทฤษฎีที่ค้นพบไปใช้

อธิบายในสถานการณ์เฉพาะต่างๆส่วนการคิดแบบอุปนัย(Inductivereasoning)เป็นการรวบรวมข้อเท็จ

จริงในสถานการณ์ที่หลากหลายมาสรุปรวมเป็นหลักการหรือทฤษฎีเดียว (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2547)

ตลอดจนการจัดประเภทและการแยกประเภท (Multiple classification ตามทฤษฎี Piaget) การคิดเช่นนี้

จะทำให้บุคคลมีความคิดที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงหาข้อพิสูจน์ความสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนหลักการ

คิดเช่นนี้สามารถช่วยให้บุคคลสรุปข้อความรู้ ใหม่ได้ในระดับหนึ่ง

 แนวทางที่สาม การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning) ซึ่งพัฒนามาจาก

แนวการคิดแบบที่สอง โดย John Dewey ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (Best, et al, 2003)

ในการค้นหาความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆเช่น1)การให้ความหมายที่ชัดเจนของ

สิ่งที่กล่าวถึง 2) ตั้งสมมติฐาน แล้วทดสอบสมมติฐานนั้นด้วยข้อมูลต่างๆ 3) เก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง

ระมัดระวังและควบคุมสาเหตุแทรกซ้อนเป็นต้น4)ประมวลเพื่อหาข้อสรุปและ5)ตรวจสอบผล

ความสามารถ 
ในการคิด 

แบบนิรนัย-อุปนัย 

จิตลักษณะ 
ความมีเหตุผล 

การคิดเชิงพิสูจน์ 
สาเหตุกับผล 
ตามกฎ 3 ข้อ 

การคิดอย่างมี 
เหตุผลเชิง 

วิทยาศาสตร์ 
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 ดังนั้น จิตลักษณะด้านความมีเหตุมีผล อาจสามารถวัดได้จากการคิดอย่างน้อยใน 3 แนวทางที่

ผ่านมา (โกศลมีคุณ,2550)ได้แก่1)การคิดโดยการพิสูจน์กฎ3ข้อ2)ความสามารถในการคิดแบบ

นิรนัย-อุปนัยและ3)การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

 นอกจากนี้ ความมีเหตุมีผลยังมีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง (ดวงเดือน

พันธุมนาวิน,2550)คือความเชื่ออำนาจในตน(Beliefininternallocusofcontrolofreinforcement)

ตามทฤษฎีของ Rotter (1966) เนื่องจากความเชื่ออำนาจในตนประกอบด้วย 2 องค์ประกอบที่สำคัญ

ได้แก่องค์ประกอบแรกความสามารถในการทำนายความเป็นสาเหตุของผลๆหนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

(Predictability) และองค์ประกอบที่สอง ความเชื่อว่าตนสามารถควบคุมให้เกิดผลนั้นตามที่ต้องการได้

(Controllability) โดยการสร้างสาเหตุของผลนั้นขึ้นในปริมาณมาก ผลที่ต้องการก็จะเกิดได้มากตามไปด้วย

ซึ่งตรงกับความเชื่อที่ว่า “ทำมาก ย่อมได้ผลมาก และ ทำน้อย ย่อมได้ผลน้อย” และ “ทำดี ย่อมได้ผลดี

ตอบแทน และทำชั่ว ย่อมได้ผลชั่วตอบแทน” หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมในทาง

พุทธศาสนานั่นเองซึ่งความเชื่อเช่นนี้เป็นไปตามหลักของการมีเหตุและมีผล

การมีภูมิคุ้มกัน
 จากคำสุภาษิตที่ว่า “ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ทำให้เห็นได้ว่า การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่

น่าปรารถนาเช่นพฤติกรรมต้านทานยาเสพติดพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงเอดส์เป็นต้นนั้นเกิดจากการ

ที่บุคคลนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็ง หรืออาจเรียกว่า มีภูมิคุ้มกันภายในที่ดี ดังนั้น ภูมิคุ้มกันทางจิต จึงเป็น

ลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตน หมายถึง การเตรียมตัวที่จะรับการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกที่จะขึ้นในอนาคต และเตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทำ

จากการเปลีย่นแปลงนัน้(คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง,2547)ในปจัจบุนัซึง่เปน็ยคุโลกาภวิตัน์

และกระแสของทุนนิยม บุคคลจึงควรมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเตรียมตัวมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อการถูกชักจูงและ

คล้อยตามให้บริโภคนิยมจนเกินตัว

 วงวิชาการด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบันกำลังมุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างและป้องกัน(Positive

psychology)เป็นหลักมากกว่าการแก้ไข(Diseasemodel)(Seligman,etal,2000)ดังนั้นจากสุภาษิต

ข้างต้น การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรส่งเสริม การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภมูคิุม้กนัทาง

จติมมีานานแลว้ในวงการจติวทิยาในทฤษฎขีองFreudซึง่กลา่ววา่บคุคลจะสรา้งกลไกทางจติหลายรูปแบบ

เพื่อป้องกันตน (Self-defense mechanisms) ซึ่งเป็นการป้องกันตนเองจากความรู้สึกนึกคิดที่ไม่น่า

ปรารถนานอกจากนีก้ารสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติยงัมกีารศกึษากนัมากในเชงิของทศันคติโดยMcGuire(1969

และ Eagly & Chaiken, 1993) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการต้านทานการถูกชักจูง (Inoculation theory) ซึ่ง

อธิบายในแนวการปลูกถ่ายเชื้อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคชนิดนั้น การต้านทานการชักจูง สามารถกระทำ

ได้โดยการให้ความรู้ ทักษะ และการสนับสนุน โดยให้บุคคลได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยให้การโจมตีอย่างอ่อน

เกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดในประเด็นที่สำคัญที่กระทบต่อความเชื่อหรือความคิดดั้งเดิมของตน เช่น

โจมตีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการเสพสารเสพติด เป็นต้น ทำให้บุคคลนั้นเกิดคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ

คุณค่าและความรู้สึกเกี่ยวกับสารเสพติด บุคคลจึงต้องแสวงหาข้อมูลเพื่อมาหักล้างการโจมตีนั้น ทำให้

เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้มากขึ้นเป็นลำดับและเมื่อถูกโจมตีในเรื่องเดิมอีกในปริมาณที่

มากขึ้นบุคคลจะสามารถหาทางเอาชนะการโจมตีที่รุนแรงนี้ได้ง่ายด้วย
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 แนวทางในการพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตตามทฤษฎี McGuire บุคคลควรเตรียมตนเองใน 5 ด้าน

(งามตา วนินทานนท์, 2550) ได้แก่ 1) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ เพื่อเป็น

ขุมทรัพย์ทางปัญญาในการประกอบการตัดสินใจที่จะกระทำอย่างมีความรอบคอบและระมัดระวัง

2) วิเคราะห์และตีความเหตุการณ์ไปล่วงหน้าในหลายแง่มุมที่อาจเป็นไปได้ว่า เหตุการณ์ใดหรือบุคคลใดที่

อาจจู่โจมหรือชักนำตนเองและผู้อื่นให้ไปสู่การเหตุการณ์เสี่ยงอันตราย จึงต้องมีการเตือนตนเองและผู้อื่น

ให้ระมัดระวัง3)พิจารณาเจตนาของผู้โจมตีหรือวิเคราะห์ปัจจัยของการนำไปสู่เหตุการณ์เสี่ยงและหาทาง

ลดความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ โจมตีหรือหาวิถีทางหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่เหตุการณ์เสี่ยงนั้น

4) พยายามอนุรักษ์ภูมิคุ้มกัน โดยการเชื่อมโยงภูมิคุ้มกันเหล่านี้กับความเชื่อ คุณธรรม ค่านิยม และ

จริยธรรมพื้นฐานที่ดีงามและมั่นคงของสังคมและ5)แสวงหาการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลหรือกลุ่มที่

มีภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกัน ซึ่งการเตรียมตัวในข้อ 1 ถึง ข้อ 4 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตที่เป็นกลไกที่

เกิดภายในตัวบุคคลส่วนข้อ5เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตโดยการสร้างกลไกจากสังคมภายนอก

 จากแนวทางการเตรยีมพรอ้มโดยการสรา้งภมูคิุม้กนั5ดา้นขา้งตน้โครงการวจิยัแมบ่ท:การวจิยั

และพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย (ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, 2550ข) ไดก้ำหนดองคป์ระกอบทีส่ำคญัของจติ

ลกัษณะการมภีมูคิุม้กนัตนอยา่งนอ้ย4ประการ(ภาพ7)ไดแ้ก่1)การแสวงหาความรูแ้ละมปีระสบการณ์

ที่2)การมองโลกในแงด่ี (ทำใหม้คีวามหวงั)3)ความชอบเสีย่งนอ้ยและ4)ความสามารถในการจดัการ

แกป้ญัหาดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม

ภาพ 7 องค์ประกอบเชิงสมมติฐานของการมีภูมิคุ้มกันทางจิต 

การแสวงหาความรู ้
และมปีระสบการณ ์

ทีเ่พยีงพอ 

ความชอบเสีย่งนอ้ย 

การมภีมูคิุม้กนั 
ทางจติ 

ความสามารถในการ 
จดัการแกป้ญัหา 
ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 

การมองโลกในแงด่ ี
มคีวามหวงั 
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การรับรู้คุณความดี
 ความกตญัญกูตเวทเีปน็คณุธรรมทีส่ำคญัที่ไดร้บัการสัง่สอนในวฒันธรรมไทยเมือ่บคุคลรบัรูว้า่บคุคลอืน่

หรอืสิง่แวดลอ้มไดท้ำหรอืมอบประโยชนแ์กต่นอยา่งไรบา้ง เมือ่เราไดร้บัสิง่ทีด่เีหลา่นี้ จงึรูส้กึถงึพระคณุหรอื

บุญคุณของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นโดยการตอบแทนพระคุณโดยการทำความดีช่วยเหลือสนับสนุน

ตลอดจนจะไม่ทำร้ายทำลายเบียดเบียนหรือเอาเปรียบบุคคลหรือสิ่งที่ทำประโยชน์แก่เราเช่นเมื่อบุคคล

รู้ว่า แม่น้ำได้ ให้คุณประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้ความสุข โดยการให้น้ำดื่ม เป็นแหล่งอาหาร เส้นทาง

คมนาคม และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จึงรู้สึกถึงบุญคุณของทรัพยากรน้ำ และคิดที่จะใช้ทรัพยากรน้ำอย่าง

คุ้มค่าที่สุดโดยการใช้อย่างพอประมาณประหยัดและไม่ทำลายโดยการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลอง

ตลอดจนช่วยปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำต่อไป เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความรู้สึกถึงบุญคุณจะนำไปสู่

ความพอประมาณในการคิดหรือตัดสินใจที่จะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางด้าน

ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์

 อยา่งไรกต็ามบคุคลมกีารตดัสนิใจวา่การกระทำแบบใดจะเปน็การกระทำทีม่บีญุคณุตอ่ตนอยา่งแทจ้รงิ

ซึง่ในขณะทีป่ระชาชนไทยกำลงัประสบปญัหาเกีย่วกบัการตดัสนิใจในเรือ่งการมบีญุคณุจงึทำใหเ้กดิความขดัแยง้

ในทางการเมืองและทางสังคมอย่างมากมายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ระบุขั้นการตัดสินใจของบุคคลซึ่ง

แสดงถึงระดับจริยธรรมของบุคคลนั้น โดยบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับบุญคุณเพราะผลประโยชน์ตกอยู่แก่ตน

หรอืพวกพอ้งเทา่นัน้ จะเปน็ผูท้ีม่จีรยิธรรมตำ่กวา่บคุคลทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบับญุคณุเพราะผลประโยชนเ์กดิแก่

ส่วนรวม เช่นถ้าชาวบ้านเห็นว่าการแจกเงินเพื่อให้เลือกผู้สมัครคนหนึ่ง ถือเป็นบุญคุณที่ตนต้องตอบแทน

โดยการไปเลือกผู้สมัครคนนั้นชาวบ้านที่คิดเช่นนี้เป็นผู้ที่มีจริยธรรมต่ำหรือการมองว่าผู้ที่เอาเงินมาแจก

เป็นคนดีน่านับถือทั้งๆที่เงินนั้นได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

 ทฤษฎดีงักลา่วนี้คอืทฤษฎพีฒันาการทางเหตผุลเชงิจรยิธรรมของKohlberg(1969)โดยKohlberg

ได้เสนอว่าพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมมี6ขั้นดังตาราง1



ตาราง 1 พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของKohlberg(1969)

   ระดับจริยธรรม และอายุ  ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 



 ระดับที่1 ก่อนกฎเกณฑ์อายุ2-10ขวบ ขั้นที่1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ

    ขั้นที่2 หลักการแสวงหารางวัล



 ระดับที่2 ตามกฎเกณฑ์อายุ10-16ปี ขั้นที่3 หลักการทำตามความเห็นชอบของผู้อื่น

    ขั้นที่4 หลักการทำตามหน้าที่และกฎข้อบังคับ

     ในสังคมตาราง1(ต่อ)



 ระดับที่3 เหนือกฎเกณฑ์อายุ16ปีขึ้นไป ขั้นที่5 หลักการทำตามคำมั่นสัญญา

    ขั้นที่6 หลักการยึดอุดมคติสากล
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 จากทฤษฎนีีจ้ะเหน็วา่ผูท้ีรู่ส้กึสำนกึในบญุคณุเพยีงบคุคลอืน่ทีช่ว่ยตนไมถ่กูลงโทษเชน่ถกูจบั เปน็ตน้

หรือ ที่ ให้ในสิ่งที่ตนต้องการ เช่น เงิน ทอง ผลประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น หรือ ที่ได้ช่วยเหลือพรรคพวก

ของตนจึงเห็นตามพรรคพวกว่าบุคคลนั้นเป็นคนดี ทั้งที่จริงแล้วอาจไม่ดีจริง บุคคลที่รู้สึกสำนึกบุญคุณใน

ลักษณะนี้จึงเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมต่ำที่จะทำลายประเทศชาติศาสนาสถาบันต่างๆตลอดจนสิ่งแวดล้อม

เพียงเพราะการสำนึกบุญคุณอย่างไม่ถูกต้อง ที่เกิดปัญหาเช่นนี้เพราะเราสอนเฉพาะคุณธรรมทีละตัว เช่น

สอนว่าความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลเป็นสิ่งดี และความกตัญญูต่อชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ค่อยได้

เนน้ยำ้วา่เมือ่ตอ้งเลอืกระหวา่งกตญัญตูอ่บคุคลกบักตญัญตูอ่ชาติเราจะตอ้งเลอืกกตญัญตูอ่ชาติการศกึษา

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแนวใหม่จะต้องสั่งสอนประชาชนรุ่นหลังในแนวใหม่เกี่ยวกับจริยธรรมมากกว่า

การสอนคุณธรรมแต่ละตัว

 ความรูส้กึถงึบญุคณุ(GratitudeหรอืGratefulness)อาจประกอบดว้ย(ภาพ8)1)การตระหนกัวา่

การชว่ยเหลอืหรอืประโยชนท์ี่ไดร้บัมคีวามสำคญัและมคีณุคา่สงู(McCullough,etal,2001;Tester,etal.,

1968) เมื่อบุคคลตกอยู่ ในช่วงวิกฤตหรือประสบเหตุการณ์ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือ จึงเห็น

ความสำคัญและคุณค่าของการช่วยเหลือนั้น 2) บุคคลที่มักหลงตนเองน้อย (Narcissism) มักเป็นผู้ที่รู้สึก

ถึงบุญคุณของคนอื่นได้ง่ายให้อภัยบุคคลอื่น(Strelan,2007)ไม่หยิ่งผยองคิดว่าตนเองเก่งจนเห็นว่าการ

ชว่ยเหลอืของบคุคลหรอืสิง่ตา่งๆ ไมม่คีวามจำเปน็หรอืสำคญั ความออ่นนอ้มถอ่มตนเปน็หนึง่ในสบิคณุธรรม

ที่สำคัญของหลักการทำงานตามรอยพระบาท(สุเมธตันติเวชกุล,2549)ดังนั้นบุคคลที่มีความอ่อนน้อม

ถ่อมตนมาก จึงมักเป็นผู้ที่มีความรู้สึกถึงบุญคุณมากด้วย 3) การเห็นความดีของผู้อื่น ซึ่งอาจมีความ

เกีย่วขอ้งกบัการมองโลกในแงด่ี โดยตคีวามหรอืรบัรูว้า่ เขาทำสิง่ทีด่งีามและผูท้ีเ่ขา้มาชว่ยเหลอืเรามิใช่ช่วย

เหลือเพราะต้องการผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม  (McCullough, et al, 2001) และ 4) ความพร้อมที่จะ

ตอบแทนบุญคุณ เมื่อบุคคลได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับประโยชน์จากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม บุคคลผู้นั้น

จะพยายามหาทางตอบแทนบุญคุณด้วยการไม่เบียดเบียดผู้มีพระคุณ ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุน และ

ปกป้องสิ่งที่ทำประโยชน์แก่ตนความพร้อมเช่นนี้จะทำให้บุคคลตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่

มีบุญคุณในทางพอประมาณเช่นใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างประหยัดไม่เอาเปรียบเป็นต้น

ภาพ 8 องค์ประกอบเชิงสมมติฐานของการรับรู้คุณความดี 

ตระหนักถึง
ความดีของชาติ
ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม

การรับรู้คุณความดี

การเห็นความดีของ
ผู้ที่ช่วยเหลือตน

ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน
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 คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีคุณธรรมที่สูงส่งอื่นๆ คือ ความกตัญญู ความหมาย

ของความกตญัญู ครอบคลมุทัง้ทางดา้นจติและการกระทำ ในกลุม่ดชันแีกนทางจติจงึใชแ้ตเ่พยีงความหมาย

ด้านจิตเท่านั้นและเรียกกลุ่มจิตลักษณะนี้ว่า“การรับรู้คุณความดี”ซึ่งมี3องค์ประกอบดังภาพ8ได้แก่

1)การตระหนกัถงึความดขีองชาติศาสนาและสิง่แวดลอ้ม2)ความออ่นนอ้มถอ่มตนไมห่ยิง่ยโสทนงตน

และ3)การเห็นความดีของผู้ที่ช่วยเหลือเช่นการมองเห็นความดีของผู้ที่ช่วยเหลือตนถึงแม้ว่าตนอาจจะ

ไม่เคยเอ่ยปากขอร้องเป็นต้น

 ดงันัน้กลุม่ดชันแีกนทีก่ลา่วมานี้ประกอบดว้ยกลุม่จติลกัษณะทีส่ำคญั3ประการคอื1)ความมเีหตุ

มผีล โดยเฉพาะจากการพิจารณาไตร่ตรองถึงสาเหตุที่แท้จริงของผลหนึ่งๆ 2) การมีภูมิคุ้มกันตน โดย

การมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ข้อมูลข่าวสารที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่

น่าปรารถนาต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการระงับยับยั้งตนเองไม่ให้กระทำสิ่งที่เสี่ยงเป็นภัยต่อตนเอง

และผู้อื่น และ 3) การมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่จะนำไปสู่คุณธรรมขั้นสูงต่อไป

คือการรับรู้คุณความดีหรือความกตัญญูนั้นเองจิตลักษณะทั้งสามกลุ่มๆละ3-4ด้านรวม10ตัวแปร

เป็นจิตลักษณะที่ยังมีเครื่องมือวัดไม่มาก จึงต้องมีการสร้างเครื่องมือวัด โดยโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัย

และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำลังดำเนินการสร้างเครื่อง

มือวัดจิตลักษณะเหล่านี้ทั้งในเยาวชนและในผู้ ใหญ่ เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุทางจิตที่

สำคัญของพฤติกรรมของคนดีและเก่งต่อไป



การประมวลองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มดัชนีเหตุของกลุ่มดัชนีแกน
 ในส่วนข้างต้นนี้ ได้กล่าวถึงจิตลักษณะที่เป็นดัชนีแกนซึ่งเป็นเงื่อนไขทางจิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงอนัไดแ้ก่การมเีหตมุผีลการมภีมูคิุม้กนัตนและการมคีณุธรรมจรยิธรรมโดยเฉพาะการ

รบัรูค้ณุความดี ซึง่เปน็กลุม่ดชันทีางจติทีส่ำคญั จากภาพ 4 จะเหน็ไดว้า่ ดชันทางจติเหลา่นีถ้กูกำหนดให้

เปน็ดชันแีกน ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บัดชันกีลุม่อืน่ๆ คอื ดชันเีหตุ และดชันผีล ความเชือ่มโยงนีจ้ะตอ้งมี

การพสิจูนว์า่มจีรงิหรอืเกดิขึน้จรงิ หรอืมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะพบความเชือ่มโยงเชน่นี้ จงึตอ้งมกีารประมวล

เอกสาร ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเสยีกอ่น เพือ่นำไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

เชงิเหตตุา่งๆ และตวัแปรตามตา่งๆ ในการพสิจูนค์วามสมัพนัธ์ในงานวจิยัในอนาคต ในสว่นนีจ้งึประมวล

เอกสารและผลการวจิยัทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเชงิเหตขุองจติลกัษณทีส่ำคญั3กลุม่นี้โดยจะได้

นำเสนอในสาเหตุ 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุด้านจิตลักษณะ และปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุด้าน

สถานการณ์ เพือ่เสนอแนะการวจิยัและการนำความรู้ไปใช้ในการพฒันาคนไทยใหม้วีถิชีวีติตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงใหม้ากยิง่ขึน้ในขัน้ตอ่ไป



ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุด้านจิตลักษณะของกลุ่มดัชนีแกน
 เป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่าจิตลักษณะของบุคคลมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการกระทำ

ของบุคคล ดังนั้น จิตลักษณะบางประการอาจเป็นปัจจัยเชิงเหตุของกลุ่มดัชนีแกน ทั้ง 3 ประการข้างต้น

โดยในส่วนนี้ได้ประมวลผลการวิจัยจำนวน 9 เรื่อง ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา

จนถึงผู้ ใหญ่วัยทำงานรวมมากกว่า4,000คนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะ

กับตัวแปรตามที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดัชนีแกน2ประการคือการมีภูมิคุ้มกันตนและความมีเหตุมีผล
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 จากตาราง 2 จะเหน็ไดว้า่ ปจัจยัเชงิเหตดุา้นจติลกัษณะทีเ่ดน่ชดัของการมภีมูคิุม้กนัและความมเีหตุ

มีผล คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์กับการมี

ภมูคิุม้กนัใน7ผลวจิยัและมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์โดยคา่เฉลีย่เทา่กบั0.33สำหรบัลกัษณะมุง่อนาคต

ควบคุมตนมีความสัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกันในเชิงทัศนคติใน 4 ผลวิจัย และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.39 รวมทั้งลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์กับการมีเหตุมีผลใน 4

ผลวิจัยและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.37

 ส่วนความเชื่ออำนาจในตนโดยทั่วไป พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกันใน 6 ผลวิจัย และมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.29สำหรับความเชื่ออำนาจในตนโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์

กับการมีภูมิคุ้มกันในเชิงทัศนคติใน4ผลวิจัยและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.31

 นอกจากนี้สุขภาพจิตยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกันใน8ผลวิจัยและมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.29 สุขภาพจิตยังมีความสัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกันในเชิงทัศนคติใน 5

ผลวิจัยและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.26 

ตาราง 2การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะของกลุ่มดัชนีแกน

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
(กลุ่มรวม)



 1.อนรรฆนงค์ นักเรียน 1 การรับรู้ความ 0.06 1.นร.บิดากศ.น้อย 
 เรียบร้อยเจริญ มัธยม3,5 3 เสี่ยงต่อการ 0.25**  (≤ ม.5)   
 (2549) (480) 4 คุกคามทางเพศ 0.35** 2.นร.ฐานะดี(เงินเดือน
   5 (ภูมิคุ้มกัน) -0.03  >2,000บาท)
      3.นร.ผลเรียนต่ำ(≤3.09)

   1 ทัศนคติที่ดีต่อ 0.20** 1.นร.ฐานะดี(เงินเดือน
   3 การป้องกันตน 0.27**  >2,000บาท)  
   4 (ภูมิคุ้มกันตน) 0.23** 2.นร.ชั้นม.5 
   5  -0.15**

นักเรียน
มัธยม5

(524)

1
2
3

การรับรู้สาเหตุที่
ทำให้ประสบความ
สำเร็จและล้มเหลว
(ความมีเหตุมีผล)

 0.32**
 0.43**
 0.26**

1.นร.มารดากศ.ต่ำ
  (≤10ปี)



3.สิริมล
 ธีระประทีป
 (2549)

นศ.อาชีวะหญิง
ปวช.,ปวส

(501)

1
2
4
6

ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรม

รักนวลสวงนตัว
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.42**
 0.27**
 0.20**
 0.66**

 1.นศ.ที่ชอบเที่ยวสถาน 
  บันเทิง
 2.นศ.ที่เคยมีเพศสัมพันธ์
 3.นศ.ปวส.

1
2
4
6

ความเชื่ออำนาจใน
ตนเกี่ยวกับการ
รักนวลสงวนตัว
(มีเหตุมีผล)

 0.43**
 0.15**
 0.35**
 0.63**

 1.นศ.ที่ชอบเที่ยวสถาน 
  บันเทิง
 2.นศ.ปวส.

2.สุมิตตรา
  เจิมพันธ์
  (2545)

ชื่อผู้วิจัย(ปี) กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย
เชิงเหตุ

ดัชนีแกน
กลุ่มเสี่ยงที่ดัชนีแกน
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นักเรียน
มัธยม3
(457)

1
2
3
4

ทัศนคติที่ดีต่อการ
ดำรงชีวิตแบบพุทธ

(ภูมิคุ้มกัน)

 0.50**
 0.28**
 0.42**
 0.38**

1.นร.ชาย
2.นร.ผลเรียนต่ำ(≤2.64)
3.นร.ที่ไม่ทำสมาธิ
 4.นร.ที่ไม่ชาวยงานบ้าน

8.รวิกาญจน์
 เดือนดาว
 (2547)

พนักงาน
ขสมก.
(413)

1
2
5

การรับรู้สถานการณ์
ยั่วยุในการขับขี่
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.06
 0.18**
 -0.05

1.พนักงานอายุมาก
  (≤40ปี)

นักเรียน
มัธยม2
(397)

1
2
3
4

ความใฝ่รู้ภาษา
อังกฤษ

ในเชิงทัศนคติที่ดี
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.37**
 0.42**
 0.26**
 0.18**

1.นร.ชาย
2.นร.ผลการเรียนต่ำ
  (≤2.72)

1
4
5
6

ทัศนคติที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพตน

(ภูมิคุ้มกัน)

 0.47**
 0.29**
 0.36**
 0.59**

1.นร.ชาย
2.นร.สายศิลป์


นักเรียน
มัธยม5
(541)

1
4
5
6

ความเชื่ออำนาจ
ในตนในการดูแล

สุขภาพ
(มีเหตุมีผล)

 0.28**
 0.21**
 0.31**
 0.37**

1.นร.ชาย
2.นร.สายศิลป์
 3.นร.บิดากศ.ต่ำ(≤9ปี)

ชื่อผู้วิจัย(ปี)
กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย
เชิงเหตุ

ดัชนีแกน
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์/
ANOVA
(กลุ่มรวม)

กลุ่มเสี่ยงที่ดัชนีแกน

9.ธวัชชัย
 ศรีพรงาม
 (2547)

พนักงาน
ปั่นด้ายทอผ้า

(485)

1
3
4
5

การรับรู้
สภาพเสี่ยงใน

โรงงาน
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.28**
 0.30**
 0.31**
 0.32**

1.พนักงานอายุน้อย
2.พนักงานในบริษัท
  ขนาดเล็ก
3.พนักงานที่ทำงาน
  เป็นผลัด/กะ

ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะ 
 1 = ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 2 =แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3 = ความเชื่ออำนาจในตนทั่วไป
 4 =สุขภาพจิต 5 = ความรู้ 6= ค่านิยม 
 7=เมตตากรุณา 8=ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

 สำหรบัความรูอ้าจกลา่วไดว้า่ความรูแ้นวโนม้ทีม่ปีรากฏความสมัพนัธท์างลบ(ทัง้มแีละไมม่นียัสำคัญ)

กบัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัภมูคิุม้กนัในทางลบเชน่การรบัรูค้วามเสีย่งในการคกุคามทางเพศทศันคตติอ่การป้องกัน

ตนจากการคุกคามทางเพศ และการรับรู้สถานการณ์ยั่วยุในการขับขี่ เป็นต้น แต่ในทางกลับกัน ความรูม้ี

ความสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสำคญักบัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัภมูคิุม้กนัในทางบวกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นสขุภาพ

เช่น ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตน การรับรู้สภาพเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายตนในการทำงานในโรงงาน

เป็นต้น นอกจากนี้ ค่านิยมของบุคคลในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลเห็นความสำคัญของเรื่องนั้น

นักเรียนชาย
มัธยม2
(504)

1
4
7
8

ความเชื่ออำนาจใน
ตนในการรักษ์สัตว์

(มีเหตุมีผล)

 0.47**
 -0.02
 0.50**
 0.44**

1.นร.ชายบิดากศ.ต่ำ
  (≤4ปี)
 2.นร.ชายผลเรียนต่ำ
  (≤2.64)

ตาราง 2 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะของกลุ่มดัชนีแกน(ต่อ)

5.ธนะรัตน์
 เก่งสกุล(2548)

4.สุกมล
 มุ่งพัฒนสุนทร
 (2546)

6.ดวงกมล
 พรหมลักขโณ
 (2549)

7.พระสวรรค์
 ยมสีดา(2548)
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มากกว่าเรื่องอื่นๆเช่นเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าเรื่องอื่นๆเป็นต้นซึ่งตัวแปรตัวนี้มีความ

ใกล้ชิดกับทัศนคติตาราง2จะเห็นได้ว่ามีผลการวิจัย2เรื่องที่แสดงให้เห็นว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์

ค่อนข้างสูงกับการมีภูมิคุ้มกันในเชิงทัศนคติและการมีเหตุมีผลในเชิงของความเชื่ออำนาจในตน

 สำหรับปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะของการมีคุณธรรมจริยธรรมนั้นดุจเดือนพันธุมนาวิน(2550)

ประมวลผลการวิจัยปรากฏผลที่สำคัญ 2 ประการ ประการแรก จิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ มีความ

สัมพันธ์กับพัฒนาการของการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม จิตลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ การมีความเฉลียวฉลาด

(ความสามารถในการรู้การคิดตามทฤษฎีของ Piaget) การมีสุขภาพจิตดี และการมีประสบการณ์ทาง

สังคมมาก ผลการวิจัยในประเทศไทยปรากฏผลที่สอดคล้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ในนักเรียนชั้น

ประถมปลาย (โกศล มีคุณ, 2524) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข

ประจนปัจจนึก,2524;ทวีวัฒน์บุญชิต,2546)วัยรุ่นและนิสิตนักศึกษา(สุดใจบุญอารีย์,2546;ศิริพร

แย้มนิล,2530)

 ในส่วนนี้จึงสรุปโดยรวมได้ว่าปัจจัยด้านจิตลักษณะที่สำคัญที่อาจจะเป็นสาเหตุของดัชนีแกน ได้แก่

ความสามารถทางการรู้การคิด ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความเชื่ออำนาจในตน และ

ประสบการณท์างสงัคมนอกจากนีย้งัมจีติลกัษณะอืน่ๆทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัดชันแีกนเชน่แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์

และความเชื่อทางศาสนาเป็นต้น



ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุด้านสถานการณ์ของกลุ่มดัชนีแกน
 นอกจากปจัจยัเชงิเหตดุา้นจติลกัษณะแลว้ ปจัจยัเชงิเหตดุา้นสถานการณภ์ายนอกตวับคุคลมอีทิธพิล

ต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นในส่วนนี้จึงจะได้ทำการประมวลผลการวิจัยด้านสถานการณ์ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดัชนีแกนโดยสถานการณ์แบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ด้านครอบครัวด้านโรงเรียน

และด้านสังคม

 จากตาราง3ได้รวบรวมผลการวิจัยจำนวน7เรื่องจะเห็นได้ว่าการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม

จากผู้ปกครองทั้งในรูปแบบของการให้ความรักและการสนับสนุน การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ตลอดจน

การอบรมปลูกฝังให้เป็นพุทธมามกะที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีเหตุมีผลมากโดย

เฉพาะภูมิคุ้มกันและความมีเหตุมีผลในเชิงบวกนอกจากจะอบรมอย่างถูกวิธีแล้ว การทำตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดียังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีภูมิคุ้มกันตนของบุตรหลานด้วย สำหรับการอบรมสั่งสอนทางด้านเพศพบว่า

การอบรมสั่งสอนในช่วงที่เด็กอายุค่อนข้างมากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มดัชนีแกนเหล่านี้มากกว่าใน

ช่วงที่เด็กอายุค่อนข้างน้อย

ตาราง 3 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านครอบครัวกับกลุ่มดัชนีแกน

1.อนรรฆนงค์ 
 เรียบร้อยเจริญ
 (2549)

นักเรียน
มัธยม3,5

(480)

1
2

1
2

ชื่อผู้วิจัย(ปี) กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย
เชิงเหตุ

การรับรู้ความเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ
(ภูมิคุ้มกัน)

ทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันตน
(ภูมิคุ้มกันตน)

ดัชนีแกน

 0.003
 -0.06
-0.17*(ก.บิดากศ.มาก)
-0.14*(ก.ไม่มีพี่น้องหญิง)

 -0.04**
 0.15**

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
(กลุ่มรวม)
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 สำหรบัสาเหตดุา้นโรงเรยีน ในสว่นนีม้งีานวจิยัเพยีง 3 เรือ่งทีร่วบรวมในตาราง 4ปรากฏวา่เพือ่น

เปน็บคุคลสำคญัทีเ่กีย่วกบัการมภีมูคิุม้กนัและมเีหตมุผีลโดยผลการวจิยัชี้ ใหเ้หน็วา่นกัเรยีนทีเ่หน็แบบอยา่ง

ที่ดีจากเพื่อนมาก ย่อมเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ มากด้วย เช่น ภูมิคุ้มกันด้านการรักษาสุขภาพ

ภมูคิุม้กนัดา้นการดำรงชวีติทีเ่รยีบงา่ยพอเพยีงแบบพทุธ เปน็ตน้ นอกจากนี้ การไดร้บัอทิธพิลจากเพือ่นใน

ทางที่ไมด่นีอ้ยยงัทำใหน้กัเรยีนเปน็คนทีม่เีหตมุผีลมากดว้ย

 ในตาราง 5 ได้รวบรวมงานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุทางด้านสังคม

ของกลุ่มดัชนีแกนจำนวน5 เรื่องที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึง

ผู้ ใหญ่วัยทำงาน จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนและนักศึกษานั้น สื่อทั้งในเชิงของการเปิดรับ

ข่าวสารในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเพศ เป็นต้น และทางด้านการเห็นแบบอย่างจากสื่อ

มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดัชนีแกนส่วนในวัยผู้ ใหญ่จะเห็นได้ว่าบุคคลรอบด้านโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน

และหัวหน้าเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดัชนีแกนมาก

ตาราง 3การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านครอบครัวกับกลุ่มดัชนีแกน(ต่อ)

2.สุมิตตรา
  เจิมพันธ์
  (2545)

นักเรียน
มัธยม5
(524)

3

3.สิริมล
 ธีระประทีป 
 (2549)

นศ.อาชีวะหญิง
ปวช.,ปวส

(501)

1
2
1
2

ชื่อผู้วิจัย(ปี) กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย
เชิงเหตุ

5.ธนะรัตน์
 เก่งสกุล
 (2548)

นักเรียน
มัธยม2
(397)

1
6

การรับรู้สาเหตุที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
และล้มเหลว(มีเหตุมีผล)

ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักนวลสวงนตัว
(ภูมิคุ้มกัน)

ความเชื่ออำนาจในตนเกี่ยวกับการรักนวล
สงวนตัว(มีเหตุมีผล)

ดัชนีแกน

ความใฝ่รู้ภาษาอังกฤษในเชิงทัศนคติที่ดี
(ภูมิคุ้มกัน)

0.42**

 0.25**
 0.30**
 0.18**
 0.18**

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
(กลุ่มรวม)

0.31**
0.44**

ปัจจัยเชิงเหตุด้านครอบครัว 
 1=อบรมเลี้ยงดู-รักสนับสนุน+ใช้เหตุผล 2=อบรมสั่งสอนจากผู้ปกครอง 3=การสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 4=การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว 5=อบรมเลี้ยงดูแบบพุทธ 6=การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง


4.สุกมล
 มุ่งพัฒนสุนทร
 (2546)

นักเรียนชาย
มัธยม2
(504)

1
5
6

ความเชื่ออำนาจในตนในการรักษ์สัตว์
(มีเหตุมีผล)

0.41**
0.37**
0.40**

6.ดวงกมล
 พรหมลักขโณ
 (2549)

นักเรียน
มัธยม5
(541)

4


4

ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตน
(ภูมิคุ้มกัน)


ความเชื่ออำนาจในตนในการดูแลสุขภาพ

(มีเหตุมีผล)

0.40**



0.41**

7.พระสวรรค์
 ยมสีดา
 (2548)

นักเรียน
มัธยม3
(457)

5


ทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตแบบพุทธ
(ภูมิคุ้มกัน)

0.29**
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ตาราง 4 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านโรงเรียนกับกลุ่มดัชนีแกน

นักเรียน
มัธยม5(541)

3

3

นักเรียน
มัธยม3(457)

2

นักเรียน
มัธยม5(524)

1
2

ชื่อผู้วิจัย(ปี)
กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย
เชิงเหตุ

ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตน
(ภูมิคุ้มกัน)

ความเชื่ออำนาจในตนในการดูแลสุขภาพ
(มีเหตุมีผล)

ทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตแบบพุทธ
(ภูมิคุ้มกัน)

การรับรู้สาเหตุที่ทำให้
ประสบความสำเร็จและล้มเหลว(มีเหตุมีผล)

ดัชนีแกน

 -0.40**
 
 -0.29**

 0.20**

 0.31**
 0.20**

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
(กลุ่มรวม)

ปัจจัยเชิงเหตุด้านโรงเรียน 
 1=การรับรู้การปฏิบัติจากครู 2=การเห็นแบบอย่างจากเพื่อน 3=การรับอิทธิพลในทางที่ไม่ดีจากเพื่อน


ตาราง 5 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านสังคมกับกลุ่มดัชนีแกน

1

2

นักเรียนชาย
มัธยม2
(504)

1

นศ.อาชีวะหญิง
ปวช.,ปวส

(501)

1
2

ชื่อผู้วิจัย(ปี) กลุ่มตัวอย่าง
(จำนวน)

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัย
เชิงเหตุ

ความเชื่ออำนาจในตนเกี่ยวกับการรักนวล
สงวนตัว(มีเหตุมีผล)

ความเชื่ออำนาจในตนในการดูแลสุขภาพ
(มีเหตุมีผล)

ความเชื่ออำนาจในตนในการรักษ์สัตว์
(มีเหตุมีผล)

ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักนวลสวงนตัว
(ภูมิคุ้มกัน)

ดัชนีแกน

 0.42**
 
 0.55**

 0.52**

 0.53**
 0.54**

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
(กลุ่มรวม)

ปัจจัยเชิงเหตุด้านสังคม 
 1=การเปิดรับข่าวสารเฉพาะด้านเช่นด้านเพศด้านธรรมชาติ 2=แหล่งยั่วยุ 
 3=การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 4=ปทัสถานทางสังคม 5=การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
 6=การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนร่วมงาน 7=การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า

นักเรียน
มัธยม3
(457)

3 ทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตแบบพุทธ
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.45**

4.รวิกาญจน์ 
 เดือนดาว(2547)

พนักงาน
ขสมก.(413)

4
5

การรับรู้สถานการณ์ยั่วยุในการขับขี่
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.35**
 0.22**

5.ธวัชชัย
 ศรีพรงาม
 (2547)

พนักงาน
ปั่นด้ายทอผ้า

(485)

6
7

การรับรู้สภาพเสี่ยงในโรงงาน
(ภูมิคุ้มกัน)

 0.47**
 0.46**

1.สุมิตตรา
  เจิมพันธ์(2545)

1.สิริมล
 ธีระประทีป
 (2549)

2.สุกมล
 มุ่งพัฒนสุนทร
 (2546)

2.ดวงกมล
 พรหมลักขโณ
 (2549)

3.พระสวรรค์
 ยมสีดา(2548)

3.พระสวรรค์
 ยมสีดา(2548)
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การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่ชี้แนวทางในการดำรงชีวิตของบุคคลโดยเน้น 3 คุณลักษณะ

(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,2547) ได้แก่ประการแรกความพอประมาณซึ่งสะท้อน

ถึงการปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางซึ่งแสดงถึงการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไม่หย่อนเกินไปหรือไม่ตึงเกินไป

(สมพรเทพสิทธา,2548)หรืออีกนัยหนึ่งคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึง

ความพอดีความเหมาะสมกบัลกัษณะของบคุคลนัน้เชน่วยัฐานะเพศและรายได้เปน็ตน้ประการทีส่อง

ความมีเหตุผลในการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความรอบรู้

ในปัจจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและความรอบคอบซึ่งเป็นการนำความรู้เหล่านั้นมาประมวลพิจารณา

เพือ่การตดัสนิใจตลอดจนการมจีรยิธรรมเปน็พืน้ฐานในการตดัสนิใจดว้ยและประการทีส่ามการมภีมูคิุม้กนั

ทีด่ี ในตวัเปน็ลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึความพรอ้มในการปรบัตวัของบคุคลใหเ้ปลีย่นแปลงไปตามเหตกุารณ์ใหม่ๆ 

ได้เป็นการปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลย์แห่งความพอเพียง

 การประมวลองค์ความรู้ ในส่วนนี้จึงจะได้ทำการประมวลในสองส่วนได้แก่ ส่วนแรกเป็นการประมวล

เกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่เรียกว่า พฤติกรรมของ

คนดีที่เก่ง และส่วนที่สอง เป็นการประมวลผลการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีแกนกับพฤติกรรม

ของคนดีที่เก่งดังนี้ 


 พฤติกรรมของคนดีที่เก่งในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีความพอเพียงพอประมาณ มักเป็นผู้ที่มี

พฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนตนเอง รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งควรหมายรวมไปถึงการมี

พฤตกิรรมตามหลกัคณุธรรมทีด่งีามตา่งๆ ดว้ย นอกจากนีจ้ากทฤษฎีใหมข่องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินการทำกินทางด้านการเกษตร จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีนี้ได้เสนอแนวความคิดในการ

ทำการเกษตรแบบผสมผสานหลายรูปแบบจึงมีความเกี่ยวข้องกับการรับนวัตกรรมใหม่

 ดังนั้น พฤติกรรมของคนดีที่เก่งเมื่อยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพ 9) สามารถแบ่ง

เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่สำคัญ4กลุ่ม ได้แก่ 1)พฤติกรรมตามคุณธรรม เช่นการแสดงความเพียรความ

พอประมาณ ความอดทน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี การประหยัดและการออม เป็นต้น

ภาพ 9 องค์ประกอบของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2548) 

พฤติกรรมตาม 
คุณธรรมหนึ่งๆ 

พฤติกรรมไม่ 
เบียดเบียนตนเอง 

พฤติกรรม 
รับนวัตกรรม 

พฤติกรรมไม่ 
เบียดเบียนผู้อื่น 

พฤติกรรมตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพ 10 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538; 2548) 

2) พฤตกิรรมรบันวตักรรม ซึง่เปน็การแสดงถงึ ความตระหนกัของการเปลีย่นแปลงมกีารยอมรบันวตักรรม

แนวทาง หรือหลักการใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคคลมีความรอบรู้ ในเรื่องราวต่างๆ

รอบตัว 3) พฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำลายทำร้ายตนเอง เช่น

การอดออมการไม่ใชจ้า่ยจนเกนิตวัการดแูลสขุภาพของตนเองการไมเ่สพสารเสพตดิการบริโภคสิง่ตา่งๆ

(เช่น อาหาร เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ) อย่างพอเหมาะพอควร เป็นต้น และ 4) พฤติกรรมที่ไม่

เบียดเบียนผู้อื่นเช่นพฤติกรรมซื่อสัตย์พฤติกรรมรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และสิทธิเป็นต้น

 ดงันัน้พฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เปน็สว่นหนึง่พฤตกิรรมของบคุคล จงึมสีาเหตทุีส่ำคญั

4ประการตามหลักการรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมด้วย

 นอกจากนีพ้ฤตกิรรมของบคุคลถกูควบคมุจากความรูส้กึนกึคดิทีเ่ปน็จติใจภายในตวับคุคล ดวงเดอืน

พนัธมุนาวนิ ไดท้ำการรวบรวมผลการวจิยัและเสนอเปน็ทฤษฎทีีอ่ธบิายสาเหตทุางจติใจทีท่ำใหเ้กดิพฤตกิรรม

ของคนดี-เก่ง-มีสุข ในคนไทย โดยได้เสนอทฤษฎีนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ในชื่อของ “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม”

(ThePsychologicalTheoryofWorkandMoralBehavior)โดยในขณะนั้นได้เสนอจิตลักษณะที่สำคัญ

8ประการที่พบจากผลการวิจัยของบุคคลตั้งแต่อายุ6-60ปีจำนวนหลายพันคน

 ดวงเดือนพันธุมนาวิน(2538)เสนอว่าสาเหตุทางจิตใจที่สำคัญของพฤติกรรมที่น่าปรารถนาของ

คนไทย (ภาพ 10) ในรูปของต้นไม้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ราก ซึ่งมี 3 รากใหญ่ ซึ่งก็คือ

จิตลักษณะพื้นฐานที่สำคัญ3ประการ ได้แก่ 1)สติปัญญา เป็นความสามารถทางการรู้การคิดของบุคคล

(Intelligence) ซึ่งมีทฤษฎีตที่สำคัญในการศึกษาส่วนนี้ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget

(Piaget, 1966) 2) สุขภาพจิต (Mental health) เป็นความรู้สึกและการแสดงออกทางกายเกี่ยวกับวิตก

กังวลของบุคคลและ3)ประสบการณ์ทางสังคม(Socialperspectivetaking)เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับการ

เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) จิตลักษณะทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของส่วนที่ 2 ของต้นไม้ คือ

จิตลักษณะอีก5ประการบนลำต้นและของส่วนที่สามของต้นไม้คือดอกและผล
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 ส่วนที่สอง จิตลักษณะ 5 ประการ เป็นจิตลักษณะที่มีความสำคัญกับการเกิดพฤติกรรมของคนดี-

เก่ง-มีสุขจิตลักษณะเหล่านี้ได้แก่1)ทัศนคติ(Attitudes)คุณธรรม(Virtues)และค่านิยม(Values)โดย

ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-โทษ พอใจ-ไม่พอใจ และความพร้อมที่จะกระทำพฤติกรรมนั้น

คุณธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีประโยชน์และค่านิยมหมายถึงสิ่งที่สำคัญในบางกรณีคุณธรรม

บางตัวเป็นทั้งคุณธรรมและค่านิยมไปพร้อมกัน เช่น ความรักสามัคคี เป็นสิ่งที่ดีงาม และมีความสำคัญ

เป็นต้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะเหล่านี้ เป็นทฤษฎีจากต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีการกระทำตาม

เหตุผล(TheoryofReasonedAction)และทฤษฎีการกระทำตามแผน(TheoryofPlannedBehavior)

ตลอดจนหลักธรรมะต่างๆทางพุทธศาสนาด้วย2)เหตุผลเชิงจริยธรรม(Moralreasoningability)เป็น

เจตนาของการกระทำพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน ทฤษฎีที่สำคัญที่

เกี่ยวข้อง เช่นทฤษฎีพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมของKohlberg (Kohlberg, 1976) 3) ลักษณะ

มุ่งอนาคต-ควบคุมตน (Future orientation and self-control) เป็นความสามารถในการคาดการณ์ไกล

การวางแผนอย่างรอบคอบระมัดระวัง และการมีทักษะความสามารถในการควบคุมตนให้กระทำตามสิ่งที่

ตนเองตัง้เปา้หมายไวจ้นสำเรจ็บรรลเุปา้หมายทีว่างไว้ทฤษฎทีีส่ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ทฤษฎีGoalSetting

ของLockeและคณะ(1992)ทฤษฎขีองMahoneyและThoresen(1974)เปน็ตน้4)แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์

(Need for achievement) เป็นความมานะ บากบั่นฝ่าฟันอุปสรรค โดยไม่ย่อท้อ เพื่อกระทำให้บรรลุ

จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่นทฤษฎีแรงจูงใจของMcClelland (1974) เป็นต้นและ

5)ความเชื่ออำนาจในตน(Beliefininternallocusofcontrolofreinforcement)(Rotter,1966)ซึ่ง

เปน็ความเชือ่ของบคุคลวา่ผลทีต่นกำลงัไดร้บันัน้ ไมว่า่จะเปน็ผลดหีรอืผลเสยี เปน็ผลทีเ่กดิจากการกระทำ

ของตน มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรือเกิดจากอำนาจของอื่น ซึ่งอาจเปรียบได้กับความเชื่อ

ที่ว่า“ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว”หรือ“ทำดีมากย่อมได้ผลดีมากทำดีน้อยย่อมได้ผลดีน้อย”นั่นเอง

 สว่นทีส่ามเปน็สว่นของดอกและผลทีแ่สดงพฤตกิรรมทีน่า่ปรารถนาของคนดแีละคนเกง่ทีม่คีวามสขุ

หรอือกีนยัหนึง่กค็อืพฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่ประกอบดว้ย4กลุม่พฤตกิรรม1)พฤตกิรรม

การไมเ่บยีดเบยีนตนเอง เปน็พฤตกิรรมทีบ่คุคลแสดงถงึการเหน็คณุคา่ของตนเอง ไมท่ำรา้ยหรอืทำลายตนเอง

เช่น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตน พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน พฤติกรรมเบญจธรรม พฤติกรรมไม่เล่น

อบายมุขพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสารเสพติดเป็นต้น2)พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นพฤติกรรมที่บุคคล

แสดงถึงการเห็นคุณค่าของผู้อื่น ไม่ทำร้ายหรือทำลายผู้อื่น เช่นพฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมการกระทำ

อย่างมีมารยาท (เช่น ขับขี่ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ฯลฯ) พฤติกรรมสุภาพบุรุษ พฤติกรรมไม่ก้าวร้าว

เป็นต้น 3) พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นพฤติกรรมของคนดีที่มีความสามารถในการทำงาน เช่น

พฤตกิรรมการอบรมเลีย้งดเูดก็อยา่งเหมาะสมพฤตกิรรมการทำงาน/การเรยีนพฤตกิรรมเคารพกฎระเบยีบ

เป็นต้น และ 4) พฤติกรรมพัฒนา ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม

กาละเทศะ เช่น พฤติกรรมพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการปรับตัว พฤติกรรมเอาชนะ/หลีกเลี่ยงภัยต่างๆ

และพฤติกรรมไม่ประมาทเป็นต้น
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 ปัจจัยเชิงเหตุตามแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์ของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง 

 นักวิชาการในประเทศไทยหลายท่าน(เช่นโกศลมีคุณ,2550;งามตาวนินทานนท์,2550,อุบล

เลี้ยววาริณ,2550;ดุจเดือนพันธุมนาวิน,2550) ได้ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของความเป็นอยู่

แบบพอเพียงและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำเสนอปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมของบุคคลตามรูปแบบ

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม โดยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบสามทางการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ เป็นต้น ในส่วนนี้ได้ประมวลปัจจัยเชิงเหตุทั้งทางด้านจิตใจ

และสถานการณ์ของพฤติกรรมคนดีที่เก่ง4ด้านดังนี้

 จากตาราง 6 เป็นการรวบรวมผลวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรม เช่น

พฤติกรรมเบญจธรรม พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการอดออม เป็นต้น รวมจำนวน 8 เรื่อง ที่ศึกษา

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมมากกว่า 3,500คนซึ่ง

จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัย 4 เรื่อง (เรื่องที่ 2-5)ปรากฏว่าตัวทำนายชุดจิตลักษณะพื้นฐานสามารถทำนาย

พฤติกรรมได้มากกว่าตัวทำนายชุดสถานการณ์ โดยสรุปแล้วตัวทำนายด้านจิตลักษณะพื้นฐานที่สำคัญ คือ

การยดึหลกัทางศาสนาลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตนและสขุภาพจติดีสว่นตวัทำนายทีส่ำคญัดา้นสถานการณ์

คือ ปทัสถานทางสังคม การสนับสนุนจากคนรอบข้าง และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง เมื่อใช้ตัว

ทำนายดา้นจติลกัษณะพืน้ฐานและสถานการณม์ารว่มกนัทำนายพฤตกิรรมกลุม่นี้ สามารถทำนายไดร้ะหวา่ง

5.7% ถึง 63% โดยมีตัวทำนายที่สำคัญโดยสรุป คือ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม สุขภาพจิต ปทัสถานทาง

สังคม การสนับสนุนทางสังคม การเปิดรับข่าวสารในด้านต่างๆ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการเห็น

แบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง ส่วนกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมน้อยกว่า

กลุ่มบุคคลประเภทตรงข้าม คือ เพศชายในทุกระดับ และ นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ส่วนเพศหญิงเป็น

กลุ่มเสี่ยงเฉพาะพฤติกรรมการออมเงิน

 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับนวัตกรรม ในตาราง 7มีเพียง 3 งานวิจัย

กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละครูมากกวา่1,000คนผลทีพ่บคลา้ยกบัผลในกลุม่พฤตกิรรม

ตามคุณธรรมจริยธรรม คือ งานวิจัย 2 ใน 3 เรื่อง ให้ผลว่า ตัวทำนายชุดจิตลักษณะพื้นฐานสามารถ

ทำนายพฤตกิรรมไดม้ากกวา่ตวัทำนายชดุสถานการณ์โดยรวมแลว้ตวัทำนายดา้นจติลกัษณะพืน้ฐานสามารถ

ทำนายพฤติกรรมเหล่านี้ได้ระหว่าง 4% ถึง 36% ส่วนตัวทำนายด้านสถานการณ์ทำนายได้ระหว่าง 5%

ถงึ 24% เมือ่ใชต้วัทำนายดา้นจติลกัษณะพืน้ฐานและสถานการณม์ารว่มกนัทำนายพฤตกิรรมกลุม่นี้ สามารถ

ทำนายได้ระหว่าง10%ถึง53%โดยมีตัวทำนายที่สำคัญที่พบสอดคล้องกันคือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม

นอกจากนี้ เพศชายและบุคคลที่มีฐานะไม่ดี มักเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรับนวัตกรรมอย่าง

เหมาะสมน้อย

 สำหรับปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการไม่เบียดเบียนตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลตนเองด้าน

สุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย บริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสม การรักษาระเบียบวินับในการเรียน หลีกเลี่ยงการ

เสพสารเสพติดต่างๆ และป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ ได้ถูกรวบรวมไว้ในตาราง 8 ที่ประกอบด้วย

ผลงานวิจัย 7 เรื่อง ที่ศึกษาตั้งแต่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงข้าราชการสูงวัยใกล้เกษียณ

อายุราชการ รวมกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 4,000 คน โดยพบผลที่สอดคล้องกับข้างต้นว่า ตัวทำนายชุด

จติลกัษณะพืน้ฐานสามารถทำนายพฤตกิรรมไดม้ากกวา่ตวัทำนายชดุสถานการณ์ยกเวน้พฤตกิรรมหลกีเลีย่ง

สารโทษเชน่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์เปน็ตน้ทีพ่บวา่ชดุสถานการณส์ามารถทำนายไดส้งูกวา่ชดุจติลกัษณะ

พืน้ฐานในทั้งสองงานวิจัย (เรื่องที่ 4 และ 5) ตัวทำนายที่สำคัญที่ปรากฏบ่อยๆ เช่น ทัศนคติที่ดีต่อ
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ตาราง 6การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของกลุ่มพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรม

 1.กมลวรรณ
 สุวรรณโชติ
 (2548)

นักศักษา
ปริญญาตรี
(441)

พฤ.เสริมสร้าง
เพื่อน

ชื่อผู้วิจัย

(ปี)

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(จำนวน)

ผลการวิจัยจากMRA(เรียงตามลำดับตัวทำนาย)

พฤติกรรม ชุดจิต
ลักษณะ

1.นศ.ชาย
2.นศ.ลูกคนแรก
3.นศ.สายวิทย์

กลุ่มเสี่ยง

ตัวทำนายชุดจิตลักษณะ 
 1 = ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 2 = แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3 =3.1ความเชื่ออำนาจในตนทั่วไป/3.2เฉพาะด้าน 
 4 = ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม 5 =เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 =ความสามารถทางการรู้การคิด 
 7 = สุขภาพจิตดี 8 =ประสบการณ์ทางสังคม 9 =ยึดหลัก/ปฏิบัติทางศาสนา 
 10= เครียด 11=ความรู้ 12=ประสิทธิผลแห่งตน 
 13=ค่านิยม 14=การปรับตัวทางจิตสังคม(Ego567) 15=การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้
 16= ทัศนคติต่อความก้าวร้าว 17=ความตั้งใจ/ความพร้อม      

ตัวทำนายชุดสถานการณ ์
 A=อบรมเลี้ยงดู-รักสนับสนุน+ใช้เหตุผล B =อบรมสั่งสอนจากคนรอบข้าง C=ปทัสถานทางสังคม 
 D=การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว E =การเห็นแบบอย่างในโรงเรียน F =การรับรู้สภาพเสี่ยง 
 G=สภาพแร้นแค้น H =การเปิดรับข่าวสารเฉพาะด้าน I =การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 
 J =การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤ. K =ความสัมพันธ์กับนักเรียน/ลูกน้อง L =การสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 M=กิจกรรมเหมาะที่ทำร่วมกับผู้อื่น N =สภาพการทำงาน O=ผลการเรียน
 P=ระดับการศึกษา Q =การปฏิบัติทางศาสนา/การเรียนศาสนา R=ยอมรับจากคนรอบข้าง 
 S=เลือกคบเพื่อนอย่างเหมาะสม T =อบรมแบบพุทธ U=การเห็นแบบอย่างจากสื่อ 
 V=ปริมาณการเรียนวิชาทางสังคมศาสตร์

ผลการวิจัย
จาก

ANOVA

One-Way
(IV1มาก

DV>IV1น้อย)

ชุดจิต
สถานการณ์

ชุดจิตลักษณะ
ร่วมกับ

สถานการณ์

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

4,9,C,I,R 30-42 9 39-52 51-63I,C,R,S 4,I,C,S

พฤ.ป้องกัน
เพื่อนในทาง

ที่ไม่ดี

1.นศ.ชาย4,9,C,I,R 17-42 9,3,S 28-46 36-53C,I C,3.2,I,
9,D,S
(Dβ
ติดลบ)

 2.ศุภชัย
  สุพรรณทอง
  (2544)

นักศักษา
ปริญญาตรี
(504)

พฤ.ไปเลือกตั้ง
อย่างมี

จริยธรรม

1.นศ.อายุน้อย
2.นศ.ในกทม.

1,3.2,
4,5,13,15,

C,H

25-42 5,4,13,
15

6-15 25-35H,C,K, 5,H,
4,13,
15

 3.พระสวรรค์
 ยมสีดา
  (2548)

นักเรียน
มัธยม3
(457)

พฤ.กินอยู่
แบบพุทธ

1.นร.ชาย1,U 6-211,7,3.1 5-12 17-34U,E 4,7,
E,3.1

 4.รสนันท์
  ณนคร
 (2550)

นักเรียน
มัธยม2
(480)

พฤ.การอ
อมเงิน

1.นร.หญิง
2.นร.ผลเรียนต่ำ
 (≤2.81)
3.นร.ฐานะดี

1,2,4,A,H 7-38 2,1,7 15-26 27-46D/
E,A,H

17,4,
H,7,1

 5.พิชัยมณีรักษ์
  (2547)

นักเรียน
มัธยม3
(346)

พฤ.เบญจธรรม 1.นร.ชาย
2.นร.ผลเรียนต่ำ
 (≤3.00)

Q,S,T 22-48 1,7,9 26-40 38-62Q,T,S 4,1,
16,7
(16β
ติดลบ)

 6.สุจินดามูลผล
  (2548)

นักเรียน
มัธยม3
(450)

พฤ.กตัญญู
กตเวที

1,3.1,K,T 16 9

 7.คมนา
  วัชรธานินท์
  (2546)

นักศึกษา
ปริญญาตรี
(360)

พฤ.อาสา 3.1,5,15,
D/E,I

5.7 V,I

 8.พระมหาไชยา
  กาละปักษ์
  (กำลังดำเนิน
  การ)

นักเรียน
อาชีวะชาย
(645)

พฤ.สุภาพ
เรียบร้อย

1.นร.ผลเรียนต่ำ
2.นร.คสพ.ดีน้อย
 กับผู้ปกครอง
3.นร.คค.มีปัญหา

1,3.1,4,5,
7,8,A,

D/E,G,K,

59 3.2,
G,4,8,
D/E,1
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ตาราง 7 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุกลุ่มพฤติกรรมรับนวัตกรรม

 1.ดุจเดือน
  พันธุมนาวิน
  และอัมพร
  ม้าคนอง
  (2547)

ครูคณิตศาสตร์
ระดับมัธยม

(595)

พฤ.รับ
นวัตกรรม

ชื่อผู้วิจัย

(ปี)

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(จำนวน)

ผลการวิจัยจากMRA
(เรียงตามลำดับตัวทำนาย)

พฤติกรรม ชุดจิต
ลักษณะ

1.ครูฐานะต่ำที่ได้รับ
  การอบรมน้อย
2.ครูกศ.ต่ำ
3.ครูชาย


กลุ่มเสี่ยง

ผลการวิจัย
จาก

ANOVA
One-way
(IV1

มากDV>
IV1
น้อย)

ชุดจิต
สถานการณ์

ชุดจิตลักษณะ
ร่วมกับ

สถานการณ์

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

1,2,3,
4,8,9,
E,D,F

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

Two-way
(IV1,2

มากDV>
IV1,2
น้อย)

Three-way
(IV1,2,3
มากDV>
IV12,3
น้อย)

D+E-
ครูอบรม
มาก
3+F-
ครูอายุ
น้อย,
กศ.สูง,
ฐานะสูง

1+4+9
-กศ.สูง



22-36 2,3.1,
8

14-24 E,D 32-53 4,2,
9,3

 2.นรา
  จันชนะกิจ
  (2548) 

นักศึกษา
ปริญญาตรี
(365)

พฤ.ใช้มือถือ
อย่างมี
ประโยชน์

 1.นศ.ชาย5-24 6,8 5-17 A,B 10-43 4,6,7

 3.ดวงกมล
  ทรัพย์พิทยากร
  (2547)

นักศึกษา
ปริญญาตรี
(403)

พฤ.ใช้
อินเตอร์เน็ต
อย่างเป็น
ประโยชน์

 1.นศ.ฐานะไม่ดี
 2.นศ.ใช้เฉลี่ยต่อ
  วันน้อย

4 4-13 1,5 8-24 G,A 10-27G,C,5

ตัวทำนายชุดจิตลักษณะ 
 1 =ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 2 =แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3 =ความเชื่ออำนาจในตนทั่วไป 
 4 =ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม 5 =เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 =ความรู้ 
 7 =สุขภาพจิตดี 8 =ประสบการณ์ทางสังคม 9 =ประสิทธิผลแห่งตน  

ตัวทำนายชุดสถานการณ ์
 A =ปทัสถานทางสังคม B = การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว C=การเห็นแบบอย่างในโรงเรียน/หน่วยงาน
 D=การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง E=ความสัมพันธ์กับนักเรียน/ลูกน้อง F =การสนับสนุนจากหน่วยงาน
 G= ประสบการณ์เดิม H=การเปิดรับข่าวสารเฉพาะด้าน I =การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

พฤติกรรมลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนความรู้การรับรู้ความเสี่ยงการเปิดรับข่าวสารเป็นต้นสำหรับ

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่เบียดเบียนตนเองมาก ได้แก่ เพศชายตั้งแต่ระดับนักเรียน

จนถึงข้าราชการใกล้เกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค ส่วนนักเรียนที่ฐานะดี

มักเป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารโทษและพฤติกรรมป้องกันตนจากการคุกคามทางเพศ

สำหรบับคุคลวยัทำงานทีม่กีารศกึษานอ้ยมกัมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบริโภคอาหารและสารมีโทษ

 สำหรับตาราง 9 ซึ่งเป็นการประมวลผลวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น ซึ่งครอบคลุมถึงการมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำต่อผู้อื่น สิ่งแวดล้อม หรือส่วนรวม ในส่วนนี้

ได้รวมผลการวิจัยจำนวน 8 เรื่อง ตัวทำนายด้านจิตลักษณะพื้นฐานสามารถทำนายกลุ่มพฤติกรรมนี้ได้

ตั้งแต่ 20% ถึง 54% โดยสรุปตัวทำนายที่สำคัญคือ ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน การมีความเชื่อและ

ยดึหลกัทางศาสนาสขุภาพจติดีการมปีระสบการณท์างสงัคมสงู(มคีวามสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา)

และมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนตัวทำนายด้านสถานการณ์สามารถทำนายกลุ่มพฤติกรรมนี้ได้ระหว่าง

8% ถึง 52% โดยสรุปตัวทำนายที่สำคัญคือ การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง การได้รับการอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ปทัสถานของสังคม สำหรับกลุ่มบุคคล

ที่เสี่ยง ผลการวิจัยยังปรากฏผลที่ยังบ่งชี้เช่นเดียวกับกลุ่มพฤติกรรมข้างต้นว่า เพศชาย หรือ บุคคลที่มี

ฐานะต่ำหรือบุคคลที่มีผลการเรียนต่ำมักเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นน้อย
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ตาราง 8การประมวลผลการวิจัยกลุ่มพฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง(สุขภาพ,เพศ,การบริโภค,เรียน)
 ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์



 1.อนรรฆนงค์
  เรียบร้อยเจริญ
  (2549)

นักเรียนหญิง
มัธยม3และ5

(480)

พฤ.ป้องกันตน
จากการคุกคาม

ทางเพศ

ชื่อผู้วิจัย

(ปี)

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(จำนวน)

ผลการวิจัยจากMRA(เรียงตามลำดับตัวทำนาย)

พฤติกรรม ชุดจิต
ลักษณะ

 1.นร.บิดากศ.น้อย
 2.นร.ฐานะดี
 3.นร.ม.5
 4.นร.ผลเรียนต่ำ

กลุ่มเสี่ยง

ตัวทำนายชุดจิตลักษณะ 
 1 =ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 2 = ความเชื่ออำนาจในตนทั่วไป 3 = ความเชื่ออำนาจในตนเฉพาะด้าน 4= ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม 
 5= ทัศนคติต่อบุคคลเช่นครู 6 =ความสามารถทางการรู้การคิด 7 = สุขภาพจิตดี 8= ค่านิยม 
 9=ทัศนคติต่อโรงเรียน 10= เครียด 11= ความรู้      

ตัวทำนายชุดสถานการณ ์
 A= อบรมเลี้ยงดู-รักสนับสนุน+ใช้เหตุผล B =อบรมสั่งสอนจากคนรอบข้าง C = ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 D=การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว E=อิทธิพลจากคนรอบข้าง F = การรับรู้สภาพเสี่ยง 
 G=สภาพแร้นแค้น H=การเปิดรับข่าวสารเฉพาะด้าน I =การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 
 J=เลือกคบเพื่อนอย่างเหมาะสม K=ระดับการศึกษา L =ผลการเรียน 
 M= กิจกรรมเหมาะที่ทำร่วมกับผู้อื่น N=สภาพการทำงาน

One-Way
(IV1มาก

DV>IV1น้อย)

ชุดจิต
สถานการณ์

ชุดจิตลักษณะ
ร่วมกับ

สถานการณ์

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

1,4,
B,F

26-43 4,1,
11,7
(11β
ติดลบ)

14-25 32-45F,H 4,F,
1,11
(11β
ติดลบ)

 2.รุจิเรศ
  พิชิตานท์
  (2546)

นักเรียน
มัธยม5(650)

พฤ.ฉลาด
เลือกกิน

 1.นร.ชาย1,3,A,D,H 19-32 4,1 16-25 22-33M,H,D, 4,1,
M,H

 3.พรรรณราย
  พิทักเจริญ(2543)

ข้าราชการอายุ
50-60ปี(300)

พฤ.ปรับตัว
ด้านการกิน

 1.ข.ชายI 44-53 4,11,1 2-17 44-57N,I 4,11,
1,I

 4.อุบลเลี้ยววาริณ
  (2534)

ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและ
โรงงานอายุ

18-45ปี(335)

พฤ.การกิน  1.กศ.ระดับประถม11-22 4,3 2-15 14-29L,P 4,L,3

 5.ดวงกมล
  พรหมลักขโณ
  (2549)

นักเรียน
มัธยม5
(541)

พฤ.ฉลาด
เลือกกิน

 1.นร.ชาย
 2.นร.สายศิลป์

1,4,11,H 22-35 8,1,7 21-38 29-45M,H 3,4,M,1,
H

 6.จิรวัฒนามั่นยืน
  และรุ่งทิพย์
 สมานทิพย์
  (2546)

นักเรียน
มัธยมศึกษา
(1,176)

พฤ.ขาดเรียน 1,4,A,G 34-44 4,1
(4β
ติดลบ)

พฤ.ทำ
การบ้านส่ง

1,4,A,G 34-434,1,J,C,
G,A

(4,Gβ
ติดลบ)

 7.เกษมจันทศร
  (2541)

นักเรียนมัธยม2
(560)

พฤ.การเสพสาร
เบื้องต้น

1,4,2,7,11,
A,D,F(ตรง
ข้ามทุกตัว)

36-51 F,4,3,
1,11

พฤ.หลีกเลี่ยง
สารโทษ

 1.กศ.ระดับประถม
 2.อายุมาก

10-30 4,3 12-39 22-50L,6 6,4,L

พฤ.หลีกเลี่ยง
สารโทษ

 1.นร.ชาย
 2.นร.ฐานะดี

1,4,11,H 26-42 8,1,7 38-53 42-57M,H,D M,E,
1,D

16-27 J,G 41-50 4,1,9,
G,C,5
(Vβ
ติดลบ)

J,C,G,37-484,1,5,
7,10
(4β
ติดลบ)

39-53

พฤ.หลีกเลี่ยง
เพื่อนที่เสพ

ยาบ้า

1,4,2,7,11,
A,D,F,I

(ตรงข้าม
ทุกตัว)

38-52 F,4,3,
D,11,I
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ตาราง 9 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของกลุ่มพฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น



 1.สุพัตรา
 ธรรมวงษ์
  (2544)

พยาบาล
วิชาชีพ
(330)

พฤ.เคารพ
สิทธิผู้ป่วย

ชื่อผู้วิจัย

(ปี)

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(จำนวน)

ผลการวิจัยจากMRA
(เรียงตามลำดับตัวทำนาย)

พฤติกรรม ชุดจิต
ลักษณะ

กลุ่มเสี่ยง

ผลการวิจัย
จาก

ANOVA
One-way
(IV1

มากDV>
IV1
น้อย)

ชุดจิต
สถานการณ์

ชุดจิตลักษณะ
ร่วมกับ

สถานการณ์

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

5,1,
8,C

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

Two-way
(IV1,2

มากDV>
IV1,2
น้อย)

Three-way
(IV1,2,3
มากDV>
IV12,3
น้อย)

5+8-
อายุ

ราชการ
น้อย

10+C-
อายุ

ราชการ
น้อย

31-54 8,1 11–26 C,I 49-60 4,C,
1,8

 2.จิระนันท์
  พากเพียร
  และคณิศร
  พากเพียร
(2546)

นศ.
ด้านสาธารณสุข
และพยาบาล

(1,490)

พฤ.เคารพ
สิทธิผู้ป่วย

1.นศ.อายุน้อยโดย
  เฉพาะเพศชาย
2.นศ.หลักสูตร4ปี
  ทีฐ่านะตำ่หรอืมี
  ผลการเรียนต่ำ

26-36 1,8,
7,5

27-41 J,E,
I

35-52 J,1,2,
4,I

พฤ.ซื่อสัตย์
ต่อผู้ป่วย

1.นศ.ชายที่ฐานะต่ำ
  หรือมีผลเรียนต่ำ,
  หรือหลักสูตร4ปี
 2.นศ.ผลเรียนดีที่
  อายุน้อย 

1,8,
I,D

26-38 1,8,
7

28-48 J,E,I 35-53 J,2,1,
8,4

1,7,8,
I,D

I+7-
ก.รวม

I+E+7
-รายได้
น้อย

 3.ลินดา
  สุวรรณดี
 (2543)

นักเรียน
มัธยม3
(480)

พฤ.ใช้สิ่งของ
อย่างคุ้มค่า

1.นร.ชาย
2.นร.ผลเรียนต่ำ
3.นร.ฐานะต่ำ

29-41 4,9,6 17-27 H,C 32-42 9,H,41,4,
C,H

พฤ.หลีกเลี่ยง
การสร้างขยะ

1.นร.เรียนต่ำ37-50 9,4,
1,6

24-29 H,C 45-52 9,H,
4,1

1,4,
A,C,H

 4.สุกมล
  มุ่งพัฒนสุนทร
  (2546)

นักเรียนชาย
มัธยม3
(504)

พฤ.อนุรักษ์สัตว์  1.นร.บิ-มากศ.ต่ำ
2.นร.ผลเรียนต่ำ


21-36 1,8,6 8-35 A,H,
D,E

40-56 4,1,6,
13

1,8,
A,H,F,
D,E

1+D/E
-นร.
บิดา
กศ.สูง

6+8+1-
ฐานะดี

 5.สุทธิดา
  ทองศฤงคลี
  (2548)

นักเรียน
มัธยม2
(473)

พฤ.ดูแล
บุคคลใน
ครอบครัว

1.นร.ชาย
2.นร.ผลเรียนต่ำ

26-36 8,7,6 38-52 A,D,L 39-54L,A,D,
8,6

8,D,L

 6.สุภาสิณี
  นุ่มเนียม
  (2546)

นักเรียน
มัธยม2
(576)

พฤ.รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ใน
ครอบครัว

1.นร.ชาย
2.นร.ในกทม.
3.นร.มารดา
  กศ.มาก(≥9ปี)
 4.นร.ผลเรียนต่ำ

27-39 1,6,
11,3

20-40 D/
E,B,K,
A

43-6710,4,13,6,
A,B,
D/E,K

พฤ.รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ใน
โรงเรียน

1.นร.ชาย
2.นร.ผลเรียนต่ำ
 (≤2.88)
3.นร.สมาชกิคค.นอ้ย
 (≤5คน)

33-46 1,10 31-52 D/
E,K,B

59-75 4,10,
1,3,
D/E,K

3,67,
A,B,
D/E,K
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ตัวทำนายชุดจิตลักษณะ 
 1=ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 2 = แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3 = ความเชื่ออำนาจในตนทั่วไป 
 4=ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม 5 =เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 =สุขภาพจิตดี 
 7= ประสบการณ์ทางสังคม 8 =ยึดหลัก/ปฏิบัติทางศาสนา 9 =ค่านิยม 
 10= ความตั้งใจ 11=ตระหนัก 12=การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้
 13=ความเชื่ออำนาจในตนเฉพาะด้าน    

ตัวทำนายชุดสถานการณ์ 
 A = อบรมเลี้ยงดู-รักสนับสนุน+ใช้เหตุผล B = อบรมสั่งสอน/ฝึกฝนจากคนรอบข้าง C = ปทัสถานทางสังคม
 D=การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว E=การเห็นแบบอย่างในโรงเรียน F= อบรมแบบพุทธ 
 G=เลือกคบเพื่อนอย่างเหมาะสม/อิทธิพลเพื่อนในทางที่ดี H=การเปิดรับข่าวสารเฉพาะด้าน I =การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 
 J =การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม K= ความสัมพันธ์กับนักเรียน/ลูกน้อง/ลูก L=การสนับสนุนจากโรงเรียน/หน่วยงาน



ตาราง 9 การประมวลผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของกลุ่มพฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น(ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย

(ปี)

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(จำนวน)

ผลการวิจัยจากMRA
(เรียงตามลำดับตัวทำนาย)

พฤติกรรม ชุดจิต
ลักษณะ กลุ่มเสี่ยง

ผลการวิจัย
จาก

ANOVA
One-way
(IV1

มากDV>
IV1
น้อย)

ชุดจิต
สถานการณ์

ชุดจิตลักษณะ
ร่วมกับ

สถานการณ์

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

%
ทำนาย

ตัว
ทำนาย

Two-way
(IV1,2

มากDV>
IV1,2
น้อย)

Three-way
(IV1,2,3
มากDV>
IV12,3
น้อย)

 7.สุภะรัฐ
  ยอดระบำ
  (2548)

นักศึกษา
ปริญญาตรีชาย

(420)

พฤ.รับผิดชอบ
ครอบครัว
ปัจจุบัน

 1.นศ.ฐานะดีที่มีผล
  เรียนต่ำ
 2.นศ.ที่ทำงานบ้าน
  น้อย 

20-36 1,8,
12,6

24-41D,A,K 34-48D,1,8,
A,K

1,12,
A,D,G

 8.ฐานันดร์
  เปียศิริ
  (2545)

นักเรียน
มัธยม5
(701)

พฤ.ประหยัด
ไฟ

 1.นร.ชาย1,2,3,
6,D,L

ข้อเสนอแนะทางการวิจัย
 การประมวลองคค์วามรูท้างดา้นจติพฤตกิรรมศาสตรต์ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทำใหเ้หน็วา่

องคค์วามรู้ ในสาขาวชิานีถ้งึแมจ้ะสามารถตอบคำถามขัน้ตน้ไดบ้างสว่น แตย่งัขาดองคค์วามรูท้ีส่ำคญัในดา้น

ต่างๆอีกจึงมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคตดังนี้

 ประการแรก การวิจัยเพื่อสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดจิตลักษณะต่างๆ 3-4 ด้านในแต่ละ

กลุ่มจิตลักษณะที่เป็นดัชนีแกน และหาองค์ประกอบที่ต่างกัน และรวมกันของข้อมูลต่างๆ ที่วัดจิตลักษณะ

ทั้ง 10 ประการ ซึ่งมีหน่วยงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ในปัจจุบัน คือ โครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและ

พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้เพราะแบบวัดที่จะใช้ทำดัชนี

แกนทางจติทัง้3กลุม่จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นมคีวามแมน่ยำมคีวามตรงเมือ่ใชว้ดัจะใหค้า่ทีเ่ชือ่ถอื

ว่าตรงความจริงให้มากที่สุด

 ประการที่สอง การวิจัยเพื่อพิสูจน์ดัชนีเชิงเหตุของดัชนีแกนทางจิต โดยใช้กลุ่มตัวแปรเชิงเหตุ

(ตวัแปรอสิระ)ดา้นสถานการณ์ในอดตีทีท่ำใหเ้กดิประสบการณแ์ละการเรยีนรูข้องบคุคลทางจติลกัษณะพืน้ฐาน

ได้แก่ สาเหตุจากครอบครัว โรงเรียน ศาสนา เพื่อชุมชน และสื่อ โดยใช้ตัวแปรอิสระด้านสถานการณ์ที่

ประมวลในบทความนี้มาตั้งสมมติฐานในการวิจัยต่อไป

 ประการที่สาม การวิจัยปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะพื้นฐานของดัชนีแกนทางจิต โดยดัชนีแกนทาง

จิตทั้ง3กลุ่มมีจิตลักษณะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นสาเหตุร่วมกับสถานการณ์จิตลักษณะพื้นฐานที่

พบในการประมวลผลการวิจัยในครั้งนี้เช่นสุขภาพจิตดีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ความเชื่ออำนาจในตน เป็นต้น ควรนำมาทำวิจัย เพราะที่ประมวลไว้ในบทความนี้ยังเป็นเพียงแนวทางใน

การตั้งสมมติฐานในวิจัยใหม่

 ประการทีส่ี่การวจิยัวา่กลุม่ดชันแีกนทางจติ3กลุม่รวม10ตวัแปรหรอืมากกวา่นี้มคีวามสมัพนัธ์

กับกลุ่มพฤติกรรมรวม4กลุ่มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติCannonical

correlation และการหาตัวทำนายที่สำคัญและเปอร์เซนต์การทำนายรวมของจิตลักษณะในดัชนีแกนกับ

พฤติกรรมแต่ละด้าน การทราบเปอร์เซนต์ที่ไม่สามารถทำนายพฤติกรรมได้ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการค้นคว้า

หาดัชนีแกนใหม่ๆเข้าเพิ่มเพื่อสร้างโมเดล

 ประการที่ห้า การวิจัยประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาจิตลักษณะในดัชนีแกนทางจิต เพื่อส่งเสริมให้

เกิดพฤติกรรมต่างๆ ใน 4 กลุ่มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วขยายผลไปใช้พัฒนาเยาวชนและ

ประชาชนในวงกว้าง

 ประการที่หก การวิจัยเพื่อแสวงหากลุ่มบุคคลประเภทที่เสี่ยงด้านจิตลักษณะตามดัชนีแกนทางจิต

และดัชนีเชิงผลด้านพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง 4 กลุ่ม แล้วหาปัจจัยปกป้องที่ควรจัดการพัฒนาโดยเร่งด่วน

เพื่อเข้าสู่กำหนดนโยบายและการจัดการพัฒนาต่อไป

 ประการที่สุดท้าย การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง 4 กลุ่ม กับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมความสุขทางจิตและการพัฒนาจิตทางศาสนาของ

คนประเภทต่างๆ



ข้อเสนอแนะการพัฒนา
 แม้ว่าจะยังไม่มีการวิจัยทางจิตพฤติกรรมที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง แต่จาก

การประมวลองค์ความรู้ ในหลายแง่มุมในบทความนี้ ทำให้มั่นใจว่า ข้อสรุปที่ได้จากผลการวิจัยที่จะกระทำ

ต่อไปในอนาคตในแนวของสาขาจิตพฤติกรมศาสตร์จะสนับสนุนความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และความเป็นเหตุ

และผลของห่วงและเงื่อนไขกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบสมมติฐานในภาพ4เป็นส่วนใหญ่ซึ่ง

จะทำให้มีความมั่นใจในการนำองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิม และที่จะมีการผลิตจากงานวิจัยต่างๆ ทางด้านนี้

ที่ควรสนับสนุนให้กระทำกันให้มากอย่างเร่งด่วน องค์ความรู้ทางด้านนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่สร้าง

โครงการพฒันาเยาวชนและประชาชนประเภทตา่งๆ ในเชงิของการเสรมิสรา้งใหเ้กดิจติลกัษณะและพฤตกิรรม

ต่างๆ ตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการดำเนินชีวิตและทำอาชีพเพื่อชุมชนและสังคมให้

มากขึ้น

 นอกจากนั้น องค์ความรู้ทางด้านนี้ที่จะมีสะสมกัน จะช่วยให้สามารถใช้ ในการป้องกันบุคคลและ

องคก์รตา่งๆทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากสิง่แวดลอ้มทีส่ำคญัจากทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ำเปน็ตอ่การคงอยูข่องโลก

และจากการใช้ประโยชน์ที่เป็นการทำลายมนุษย์และสังคมอย่างไม่ยับยั้ง โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และผลการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ร่วมกัน จากความสามารถในการ

เสรมิสรา้งและปอ้งกนัในระดบับคุคลและกลุม่คนดงักลา่ว องคค์วามรู้โดยเฉพาะในสาขาจติพฤตกิรรมศาสตร์

จะมีศักยภาพสูงในการกำหนดนโยบายที่มีประโยชน์ การตรวจอาการซึ่งเป็นการเฝ้าระวัง และการจัดการ

พัฒนาดังนี้

 ประการแรกการใช้ดัชนีแกนทางจิตที่สร้างใหม่3กลุ่มรวม10ด้านเป็นดัชนีทางจิตในการวัด

การประเมิน การตรวจอาการ และการเฝ้าระวัง ในเยาวชนและประชาชนประเภทต่างๆ เช่น นักเรียน
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นิสิตนักศึกษาข้าราชการครูอาจารย์เป็นต้นเพื่อหาทางเสริมสร้างและป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดจะได้ผล

ดีกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแล้วและมีผลดีที่ยั่งยืนด้วย

 ประการที่สองผลการประมวลเอกสารทำให้ทราบกลุ่มประเภทที่เสี่ยงและปัจจัยปกป้องเพื่อกำหนด

นโยบายและโครงการพัฒนา โดยพบผลที่ตรงกันในงานวิจัยบหลายสิบเรื่องว่า เพศชาย บุคคลที่มีฐานะต่ำ

หรือมีผลการเรียนต่ำ มักเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเพศหญิง

เป็นกลุ่มเสี่ยงในบางพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมการออมเป็นต้นส่วนบุคคลที่ฐานะดีมักเป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยว

กับพฤติกรรมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจัยปกป้องที่ควรพัฒนาในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้แก่

การพัฒนาจิตลักษณะที่สำคัญ เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมคมตน ความเชื่ออำนาจในตน สุขภาพจิต

การให้ความรู้เป็นต้นและจัดการปรับสถานการณ์แวดล้อมต่างๆเช่นการได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใช้เหตุผล การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง เป็นต้น ตลอดจนการฝึกฝนปรับพฤติกรรม

เพื่อให้บุคคลมีความคล่องตัวในการกระทำพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้น

 ประการที่สาม นำความรู้เรื่องดัชนีเชิงเหตุ ดัชนีแกน และดัชนีเชิงผลที่เกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในวงกว้างเพื่อให้สังคมตระหนักและเรียนรู้จะได้ปฏิบัติได้สอดคล้องกัน

 ประการที่สี่ เมื่อได้ชุดฝึกอบรมพัฒนาทางจิตลักษณะพื้นฐาน จิตลักษณะที่เป็นแกน และพฤติกรรม

4ด้านที่ได้ทดลองใช้และถูกประเมินจากการวิจัยว่าได้ผลดีแก่ใคร ในด้านใดและในปริมาณเท่าใดรวมทั้ง

ต้องฝึกอบรมด้านใด ในปริมาณมากน้อยเพียงใด แล้วจึงนำไปใช้เป็นเทคโนโลยีทางจิต และเทคโนโลยีทาง

พฤตกิรรมในโครงการพฒันาเยาวชนและบคุลากรไทยจะทำใหเ้กดิความเขม้แขง็ดา้นตวับคุคลและครอบครวั

สามารถพัฒนาสังคม องค์กร และสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดีที่มีความสุขสงบในสังคมโดยรวมได้มากตามที่

คาดหมาย

 ประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังสร้างเสริมและขยายการยอมรับและการปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับในระดับอุดมศึกษา โดยการเปิดสอนในวิชาพัฒนาบุคคลและสังคม

อนัจะชว่ยจรรโลงความคดิและการปฏบิตัทิางดา้นนี้ใหย้ัง่ยนืในคนไทยรุน่ตอ่ๆไปสว่นในระดบัมธัยมศกึษา

และประถมศึกษา ครูอาจารย์สามารถปลูกฝังลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เยาว์วัย จะทำให้เกิดการนำไปใช้ ในอาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

ต่อไปด้วย
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บรรณานกุรม


กมลวรรณสุวรรณโชติ.2548.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ ของ บ้าน สถานศึกษาและจิตลักษณะ 

 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร ของนักศึกษาปริญญาตร.ีภาคนิพนธ์

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เกษมจันทศร.2541.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานการเสพยาบ้าของนักเรียนมัธยม 

 ศึกษาตอนต้น.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคม 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เกษมวัฒนชัย.2549.คำอธิบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.เอกสารประกอบในการประชุม

 “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโสสกว.”ณโรงแรมรีเจ้นท์ชะอำจังหวัดเพชรบุรี

 วันที่12-14ตุลาคม2549จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

โกศลมีคุณ.2524.การวิจัยเชิงทดลองผึกอบรมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและทักษะการสวมบทบาท  

 ของนกัเรยีนประถมศกึษา.ปรญิญานพินธด์ษุฎบีณัฑติ.มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒประสานมติร.

โกศลมีคุณ.2550.การศึกษาสาเหตุและผลของการคิด การปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของ 

 นักเรียน นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการ: ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ.เอกสารประกอบการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ(รุ่ง1ครั้งที่3)เรื่อง“การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและสร้าง

 นักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์:แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนจริยธรรมปัญญาและสุขภาพจิต

 แกเ่ยาวชนไทย”โดยโครงการพฒันาหลกัสตูรการวจิยัแบบบรูณาการรว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการ

 วิจัยแห่งชาติ(วช.)วันที่23-26มกราคม2550ณโรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั้นรีสอร์ท

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.2547.เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.(พิมพ์ครั้งที่1).

 สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

คมนาวัชราธานินทร์.2546.ปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของ 

 นักศึกษามหาวิทยาลัย.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคม

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

งามตาวนินทานนท์.2550.ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนประเภทที่เสี่ยง:  

 ชุดโครงการวิจัยบูรณาการ.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ(รุ่น1ครั้งที่3)

 เรื่อง“การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์:

 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนจริยธรรมปัญญาและสุขภาพจิตแก่เยาวชนไทย”โดยโครงการพัฒนา

 หลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)วันที่23-26

 มกราคม2550ณโรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั้นรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

จิรวัฒนามั่นยืนและรุ่งทิพย์สมานรักษ์.2546.การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  

 หลบหนกีารเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษา.รายงานการวจิยัทนุอดุหนนุการวจิยัโครงการวจิยัแมบ่ท:

 การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

จิระนันท์พากเพียรและคณิศรพากเพียร.2546.ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

 จรยิธรรมดแูลผูป้ว่ยของนกัศกึษาดา้นสาธารณสขุและนกัศกึษาพยาบาล.รายงานการวจิยัทนุอดุหนนุ

 การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
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จุฑามาศบาระมีชัย.2549.ดัชนีความสุข...สร้างสุขได้อย่างไร: กรอบแนวคิดและการพัฒนา “ดัชนีชี้วัด 

 สงัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุ”เอกสารประกอบการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตวิา่ดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง

 สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2549ณอิมแพ็คเมืองทองธานี.

ฐานนัดร์เปยีศริ.ิ2545.ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมประหยดัพลงังานไฟฟา้ของนกัเรยีนใน 

 โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว.ภาคนพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขาพฒันาสงัคม.

 คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ณัฐพงศ์ทองภักดี.2550.การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัยทางสังคม  

 พฤติกรรมศาสตร์”.กำหนดการประชุมปฏิบัติการ(รุ่นที่1ครั้งที่4)เรื่อง“แผนงานวิจัยเพื่อ 

 เพิ่มพูนจริยธรรมปัญญาและสุขภาพจิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”โดยโครงการพัฒนา 

 หลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการฯร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)วันที่8-11

 พฤษภาคม2550ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทรีเจ้นท์บีชชะอำจังหวัดเพชรบุรี.

ดวงกมลทรัพย์พิทยากร.2547.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 

 ในนักศึกษาปริญญาตร.ีภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคม

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ดวงกมลพรหมลักขโณ.2549.ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมฉลาดดูแลสุขภาพตนของนักเรียน  

 มัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ดวงเดือนพันธุมนาวิน.2538.ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล.พิมพ์ครั้งที่1.

 โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ดวงเดือนพันธุมนาวิน.2541.รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม(InteractionismModel)เพื่อการวิจัยสาเหตุของ

 พฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์.วารสารทันตาภิบาล, 10(2),105-108.

ดวงเดือนพันธุมนาวิน.2548.การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา.แผ่นใสประกอบการ 

 บรรยายNIDAForum.วันที่12กรกฎาคม2548ณ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ดวงเดือนพันธุมนาวิน.2550ก.แผนงานวิจัย เพื่อสร้าง และใช้พหุดัชนีทางจิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพยีง: ขัน้ตอนทีห่นึง่ สาขาจติพฤตกิรรมศาสตรเ์พือ่การสรา้งดชันทีางจติ.บทความทางวชิาการ

 ประกอบการอภปิรายเรือ่ง “แผนงานวจิยัที่ ใชด้ชันทีางจติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง” ในการประชมุ

 ปฏิบัติการรุ่นที่1ครั้งที่4เรื่อง“แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนจริยธรรมปัญญาและสุขภาพจิต

 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”จัดโดยโครงการวิจัยแม่บท:การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)8-11พฤษภาคม2550

ดวงเดือนพันธุมนาวิน.2550ข.การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและการสร้างนักวิจัยขั้นสูง 

 ทางจติพฤตกิรรมศาสตร:์ แผนงานวจิยัเพือ่เพิม่พนูจรยิธรรม ปญัญา และสขุภาพจติแกเ่ยาวชนไทย.

 รายงานความก้าวหน้าปีที่2ครั้งที่2.โครงการวิจัยแม่บท:การวิจัยและพัฒนาระบบ 

 พฤติกรรมไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ดวงเดือนพันธุมนาวินและเพ็ญแขประจนปัจจนึก.2524.ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สุขภาพจิต   

 และจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่นไทย.รายงานการวิจัยฉบับที่26.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
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ดุจเดือนพันธุมนาวิน.2550.รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศไทย   
 และต่างประเทศ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณภาพสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

 ความรู้(องค์กรมหาชน)

ดุจเดือนพันธุมนาวิน2549.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ.  
 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์,46,1:หน้า27-80.

ดุจเดือนพันธุมนาวินและอัมพรม้าคนอง.2547.ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนา 
 นักเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา.รายงานการวิจัย.ทุนอุดหนุการวิจัย. 

 โครงการวจิยัแมบ่ท:การวจิยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทยสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต.ิ

ทวีวัฒน์บุญชิต.2546.ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ประชาธิปไตยกับจิตลักษณะและพฤติกรรม 
 ของวัยรุ่นรายงานการวิจัย.ทุนอุดหนุนการวิจัย.โครงการวิจัยแม่บท:การวิจัยและพัฒนา

 ระบบพฤติกรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ธนะรัตน์เก่งสกุล.2548.อิทธิพลของการเขียนชักจูงตนเองและการได้รับสารชักจูงที่มีต่อความตั้งใจใผ่รู้ 
 ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนา
 สังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ธวัชชัยศรีพรงาม.2547.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัยของ    
 พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและปั่นด้าย.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนา
 สังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

นราจันชนะกิจ.2548.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้อง 
 กบัพฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทม์อืถอือยา่งเหมาะสมของนกัศกึษา.ภาคนพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
 สาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พรรณรายพิทักเจริญ.2543.จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและจิตของ  
 ข้าราชการสูงอาย.ุภาคนิพนธ์.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พระมหาไชยากาละปักษ์.(กำลังดำเนินการ).ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบ้าน สถานศึกษา สื่อและ 
 จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุภาพบุรุษของนักเรียนอาชีวศึกษา.ปริญญาศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พระสวรรค์ยมสีดา.2548.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบ้าน วัด โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
 การดำรงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ.ภาคนิพนธ์
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พิชัยมณีรักษ์.2547.การได้รับการผึกอบรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามเบญจธรรม  
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนา
 สังคมคณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รวิกาญจน์เดือนดาว.2547.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การขับขี่อย่างปลอดภัยของ 
 พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.
 คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รสนันท์ณนคร.2550.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
 พฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคาร.ภาคนิพนธ์ปริญญา

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์.
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รุจิเรศพิชิตานนท์.2546.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรียนวัยรุ่น 

 ตอนปลาย.ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมคณะพัฒนาสังคม

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ลินดาสุวรรณดี.2542.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนใน  

 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ.วิทยานิพนธ์สาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบัน

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ศุภชัยสุพรรณทอง.2544.ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การเลือกตั้งอย่างมี 

 จริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.

 คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สมพรเทพสิทธา2548.เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร.ิสภายุวพุทรักสมาคมแห่งชาติ

 ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพฯบริษัทธรรมสารจำกัด

สุกมลมุ่งพัฒนสุนทร.2546.ปัจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  

 รักษ์สัตว์ของนักเรียนวัยรุ่นชายในชนบท.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.

 คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สิริมลธีระประทีป.2549.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักเรียนหญิง 

 สายอาชีวศึกษา.ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมคณะพัฒนา

 สังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุจินดามูลผล.2548.การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรม 

 กตัญญูกตเวทีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา.ปริญญา

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุดใจบุญอารีย์.2546.ผลการผึกความสามารถด้านการรู้คิดและความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิง  

 จริยธรรม ที่มีต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา.รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการ

 วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สทุธดิาทองศฤงคล.ี2548.ปจัจยัเชงิเหตแุบบบรูณาการระหวา่ง บา้น โรงเรยีน และจติลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้ง  
 กบัความตัง้ใจทีจ่ะดแูลญาตผิูส้งูอายขุองนกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่2.ภาคนพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ

 สาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุพัตราธรรมวงษ์.2544.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงาน  

 พยาบาลผู้ป่วยใน.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคม 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุภะรัฐยอดระบำ.2548.ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง บ้าน สถานศึกษา และจิตลักษณะที่  

 เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะรับผิดชอบครอบครัวของนักศึกษาชายระดับปริญญาตร.ีภาคนิพนธ์

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุภาสิณีนุ่มเนียม.2546.ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และจิตลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบ 

 ต่อหน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.

 คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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สุมิตตราเจิมพันธ์.2545.จิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม.

 คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุเมธตันติเวชกุล.2549.หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท.(พิมพ์ครั้งที่15)

 กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์.

เสฐียรพงษ์วรรณปก.2547.พจนานุกรม ไทย-อังกฤษพิมพ์ครั้งที่17.กรุงเทพมหานคร:

 บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด(มหาชน).

ศิริพรแย้มนิล.2530.ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับอายุและ 

 การศึกษาของคนไทย.ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อนรรฆนงค์เรียบร้อยเจริญ.2549. ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง บ้าน โรงเรียนและจิต ลักษณะ 

 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการคุกคามทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา ใน  

 โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ.ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อุบลเลี้ยววาริณ.2534.ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานใน 

 เขตกรุงเทพมหานคร.ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

อบุลเลีย้ววารณิ.2550.ปจัจยัเชงิสาเหตแุละผลของความรูส้กึบญุคณุของบคุคล: ชดุโครงการวจิยับรูณาการ.

 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ(รุ่ง1ครั้งที่3)เรื่อง“การพัฒนาหลักสูตรการวิจัย
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บทคัดย่อ


 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเงื่อนไขพื้นฐานคือความรู้คู่คุณธรรม (Virtue)

การจะให้เกิดคุณธรรมดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

จดุเนน้ของบทความนีอ้ยูท่ีก่ารเสนอแนวทางในการพฒันาคณุธรรมสำหรบัขา้ราชการ ซึง่

ในที่นี้หมายถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับ

บทความกลา่วถงึสาเหตแุละปจัจยัสง่เสรมิพฤตกิรรมจรยิธรรมของขา้ราชการ

 จากนัน้จะกลา่วถงึวาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรม ธรรมาภบิาลและการปอ้งกนัการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 40 โครงการและ

กจิกรรม โดยเปรยีบเทยีบแนวทางของวาระแหง่ชาตฯิ กบัทฤษฎแีนวคดิเกีย่วกบัสาเหตุ

และปจัจยัสง่เสรมิพฤตกิรรมจรยิธรรมของขา้ราชการ

 ทัง้นี้ ความพยายามสง่เสรมิคณุธรรมแกข่า้ราชการมมีาตามลำดบัอยา่งตอ่เนือ่ง

แตก่ารไดผ้ลจรงิในทางปฏบิตัยิงัไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจการกำหนดวาระแหง่ชาตฯิเปน็อกีหนึง่

ความพยายาม ข้อเสนอแนะคือควรมีการจัดลำดับความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของ

แตล่ะโครงการหรอืกจิกรรมตามประสทิธผิลตอ่การสง่เสรมิคณุธรรมทีค่าดวา่นา่จะเกดิขึน้

จากโครงการนั้นๆ ซึ่งก็คือการนำเทคนิคการวิเคราะห์โครงการมาใช้นั่นเอง จากนั้นจึง

จัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณให้สอดคล้องกัน และมีการ

ประเมินผลซึ่งเชื่อมโยงกับการให้รางวัลและลงโทษเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการดำเนินการให้

แกห่นว่ยงานรบัผดิชอบหลกัทีร่บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ระบบ

มคีวามตอ่เนือ่งเปน็พืน้ฐานทีแ่ขง็แรงสำหรบัทีจ่ะสนบัสนนุเศรษฐกจิพอเพยีงตอ่ไป





คำสำคัญ:ภาครัฐข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง
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DevelopingVirtueConditionsto
SupportSufficiencyEconomy

Abstract


 Sufficiency Economy has two conditions: knowledge and virtue. It is

necessarytocaptivateandpromotevirtuesystematically.Thefocusofarticle

is on developing virtue for those who work in public sector including the

electedofficialsandallpublicservants.Literaturereviewonfactorspromoting

ethical conducts is providedwith information on national agenda for ethics,

governance, and corruption prevention and suppression measurements in

publicsector.Suchagendahas7strategiesand40projects/activitiesthatare

comparedwiththefactorspromotingethicalconducts.

 Theattemptstopromotevirtuehavealongcontinuoushistorybuttheir

achievements do not triumph. The present national agenda is another

attempt. The suggestion is that the government should set priority on all

projects/activities based on their effectiveness by using the project analysis

techniques, then plan both short and long them plans and set budget

accordingly.Thereshouldbeanevaluationprocessandmeasurements that

link to reward and punishment. So the main organizations responsible for

project/activities implementation have a strong motivation to carry on the

national agenda systematically and continuously. Consequently, that should

provideastrongfoundationforsupportSufficiencyEconomy.





Keywords:PublicSector,GovernmentEmployees,Virtue,

  SufficiencyEconomy
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเงื่อนไขพื้นฐานคือความรู้คู่คุณธรรม คำว่าคุณธรรม

(Virtue) นั้น พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายไว้ว่าคือ

สภาพคุณงามความดีในhttp://www.pharm.chula.ac.th/ethic/sub_content/1ne11.htm

(อา้งในภาคผนวกของวาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และการปอ้งกนัการทจุรติ

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ, 18 ธันวาคม 2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “คุณธรรม

หมายถึงสภาพคุณงามความดีทางความพฤติและจิตใจ เช่นความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จโดย

หวังประโยชน์ส่วนตนเป็น คุณธรรมประการหนึ่งคำว่า คุณ ภาษาบาลีแปลว่า ประเภท,

ชนิดธรรมหมายถึงหลักความจริงหลักการในการปฏิบัติ ดังนั้นอาจอธิบายได้ว่า

คุณธรรมคือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภทเช่นเมตตากรุณาเสียสละ

ซื่อสัตย์ อดทน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้หากผู้ ใดประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพ

คุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น”

ในส่วนของเงื่อนไขคุณธรรมสำหรับเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความตระหนัก มี

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

(สำนกังานปฏริปูระบบสขุภาพแหง่ชาต,ิ2549)สว่นใน“เศรษฐกจิพอเพยีงคอือะไร”ผลติโดย

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ(2549:15)ระบวุา่เงือ่นไข

คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทนสติปัญญาและ

แบ่งปัน

การจะให้เกิดคุณธรรมดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

เป็นระบบ ข้าราชการ ซึ่งในที่นี้หมายถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในสังคมและจำเป็นที่จะต้องมี

การพฒันาเงือ่นไขคณุธรรมใหเ้กดิขึน้ในหมูข่า้ราชการใหจ้งได้ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นผลสำเร็จ

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มข้าราชการก็เพราะว่าผู้วิจัย

ได้มีโอกาสเป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่

นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน ที่ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่14/2549และเมื่อมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการจากคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ผู้วิจัย

ได้อยู่ ในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่

 

การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการ
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง



 การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 89

ข้าราชการ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไปที่กลุ่มของข้าราชการ จึงเห็นว่าน่าจะเป็น

ประโยชน์กว่าที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มข้าราชการมากกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้มิได้แปลว่าผู้วิจัยไม่ใส่ใจตอ่กลุม่อืน่ๆ

ในสงัคมแตอ่ยา่งใด สำหรบัผูส้นใจการสง่เสรมิคณุธรรมแกป่ระชาชน รวมทัง้กลุม่ตา่งๆ โดยทัว่ไป ซึง่เรยีกวา่

ภาคสงัคมอาจจะตดิตามความคบืหนา้ของรา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแห่งชาติพ.ศ. ...ที่

รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำขึ้น เพื่อจัดตั้งสำนักงานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ และสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ พร้อมทั้งศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เพื่อ

เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ(คณะกรรมาธิการฯ,2550:9-11)

เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมในภาคสังคมโดยขบวนการประชาสังคม (คณะทำงานฯ, 2550: 3) ใน

แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคสังคมระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

วฒันธรรมมมีาตรการทัง้ระยะสัน้(1ป)ีมี2ยทุธศาสตรค์อืสรา้งบรรทดัฐานวาระแห่งคุณธรรมและสื่อสร้าง

พลังไทยใส่ใจคุณธรรม และระยะยาว (ต่อเนื่อง 4 ปี) มี 3 ยุทธศาสตร์คือ เสริมสร้างครอบครัวตัวอย่าง

ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน (กระทรวงวัฒนธรรม, 2550) ซึ่งจะไม่กล่าวใน

รายละเอียดในที่นี้สำหรับคุณธรรมของกลุ่มนักการเมืองโดยเฉพาะนั้นผู้สนใจอาจศึกษาระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพ.ศ.2543

ดังเหตุผลที่กล่าวแล้ว จุดเน้นของบทความนี้จึงอยู่ที่การเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมสำหรับ

ข้าราชการ โดยจะกล่าวถึงสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ จากนั้นจะกล่าวถึง

วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการ

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว เปรียบเทียบแนวทางของวาระแห่งชาติฯ กับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุ

และปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการก่อนจะสรุปและเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม


สาเหตุและปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ
ดจุเดอืนพนัธมุนาวนิ(2547)ไดเ้สนอแผนภาพแสดงการวเิคราะหส์าเหตขุองพฤตกิรรมดว้ยรปูแบบ

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม(InteractionismModel)ดังภาพ



ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม ด้วยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม  
(Interactionism Model)  

ที่มา:ดุจเดือนพันธุมนาวิน(2547:14)


สถานการณ์ปัจจุบัน 
สถานการณ์ที่เอื้อต่อพฤติกรรม
-
-
สถานการณ์ที่ขัดขวางพฤติกรรม
-
-

พฤติกรรมของบุคคล 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม 
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 ทั้งนี้ “จิตลักษณะตามสถานการณ์หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic Interaction)

เป็นลักษณะทางจิตของบุคคลผู้กระทำที่เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันของบุคคลกับจิต

ลักษณะเดิมของเขา ทำให้เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ในบุคคลนั้นขึ้น เช่น ทัศนคติต่อสถานการณ์นั้น

หรือต่อพฤติกรรมที่จะทำ ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ และความเชื่ออำนาจในตนในเรื่องนั้น เป็นต้น

ซึ่งอาจวัดได้ในเชิงปริมาณในคุณภาพด้านหนึ่ง”(โกศลมีคุณและณรงค์เทียมเมฆ,2545:27)

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ปจัจยัสง่เสรมิพฤตกิรรมการทำงานอยา่งมจีรยิธรรมของขา้ราชการ

นั้นอย่างน้อยได้แก่12ปัจจัยแบ่งกลุ่มตามประเภทสาเหตุของพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 สถานการณ์ปัจจุบัน

 - การเห็นแบบอย่างที่ดี ในการทำงานอย่างมีจริยธรรม

 - ลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำงาน

 - สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

 - สถานการณ์เอื้ออำนวยต่อการมีจริยธรรม

 จิตลักษณะเดิม

 - เหตุผลเชิงจริยธรรม

 - ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน

 - ทัศนคติต่ออาชีพรับราชการ

 - ความรู้ด้านจรรยาบรรณของข้าราชการ

 - ลักษณะทางศาสนา

 จิตลักษณะตามสถานการณ์

 - ทัศนคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน

 - สุขภาพจิตในการทำงานราชการ

 - ความเชื่ออำนาจในตนในการทำงาน

 มีรายละเอียดดังนี้

 สถานการณ์ปัจจุบัน 

  การเห็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานอย่างมีจริยธรรม หมายถึงการเห็นแบบอย่างที่ดี ในการ

ทำงานอย่างมีจริยธรรมของบุคคลอื่นซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดการยอมรับลักษณะที่ดีนั้นมาเป็นลักษณะของตน

ทั้งนี้ ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนกึ (2520: 59-60) ไดป้ระมวลการวจิยัเกีย่วกบั

พฤตกิรรมการเลียนแบบของแฟลนเดอร์ส(Flanders,1968)แบรอน(Baron,1970)และฮอร์นสไตน์

และคณะ(Hornstein,Fich,&Holmes,1968)ไว้ส่วนงานวิจัยของไทยเช่นแสงอรุณชูชาติ(2518)

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520, 2529) วิชัย เอียดบัว (2534) พงศธร

เครียดธฤบาล(2537)และนีออนพิณประดิษฐ์(2543)

  ลกัษณะยัว่ยขุองสถานการณท์ำงานหมายถงึสภาพแวดลอ้มทีม่ลีกัษณะชกัจงูใจใหบ้คุคลกระทำ

ขัดต่อจรรยาบรรณของข้าราชการที่ได้วางเป็นหลักปฏิบัติอยู่แต่เดิมในที่นั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

บางประการ ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ (2544: 32-33) ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยในเรื่องนี้ว่าได้แก่

ผลงานของไรท์(Wright,1971)มิล(Mills,1958)ดมิทรุค(Dmitruk,1971)ส่วนในประเทศไทยได้แก่

ดวงเดือนพันธุมนาวินและเพ็ญแขประจนปัจจนึก(2520)

  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว “ปริมาณรายได้ทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือนร่วมกับจำนวน

สมาชิกในครอบครัวที่ ใช้จ่ายจากเงินรายได้ดังกล่าว ครอบครัวที่มีปริมาณรายได้น้อยแต่มีจำนวนสมาชิกใน
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ครอบครัวใช้จ่ายเงินรายได้มาก จัดเป็นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจต่ำ ครอบครัวที่มีปริมาณรายได้มาก

แต่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวใช้จ่ายเงินรายได้น้อย จัดเป็นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจสูง (งามตา

วนินทานนท์, 2536: 71)” (ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ, 2544: 35) ทั้งนี้ ผู้ที่มีสภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัวอยู่ ในระดับสูง จะมีพฤติกรรมต่างๆ ดีกว่าผู้ที่มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ ในระดับต่ำ

ซึ่งยืนยันด้วยงานประมวลเอกสารของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520: 19)

จากงานของ เคย์ (Kay, 1975: 37-38) อุบล เลี้ยววาริณ (2534: 77-79) ประมวลเอกสารพบงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องเช่นแพท(Pratt,1976)วิลสันและอิลิสัน(WilsonandElinson,1981)บาลลอค(Bullough,

1972) โคเบริ์น และโปป (Coburn and Pope, 1974) บราวน์และแมคครีดี (Brown andMcCreedy,

1986: 317-326) คาร์ลและคอบ (Kasl and Cobb, 1966: 250-251) โรเซน สต๊อก และคณะ

(Resenstorkandothers,1959:98-103)แอนเดอรส์นั(Anderson,1967)เบอรค์าโนวคิ(Berkanovics,

1972) รัลดอลส์และวีลเลอร์ (Rundall and Wheeler, 1973) ในประเทศไทย เช่น กัลยา นาคเพ็ชร

(2521)ภุทชงค์กุลฑลบุตร(2526)อุบลเลี้ยววาริณ(2534:133,150,165)และงามตาวนินทานนท์

(2536:138)(อ้างในชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ,2544:34-35)

  สถานการณ์เอื้ออำนวยต่อการมีจริยธรรมสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเอื้อให้เกิดพฤติกรรม

ขึน้หรอืขดัขวางเปน็อปุสรรคตอ่การเกดิพฤตกิรรมจรยิธรรม “ในการศกึษาพฤตกิรรมสขุภาพ กรนี และคณะ

(Green,etal.,1980)กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสามารถจัดกลุ่มได้เป็น3กลุ่มปัจจัยคือปัจจัย

นำ (Predisposing) ปัจจัยเสริม (Reinforcing) และปัจจัยเอื้อ (Enabling) ปัจจัยนำเป็นปัจจัยที่มี ในตัว

บุคคลประกอบด้วยทัศนคติค่านิยมความเชื่อฯลฯปัจจัยเสริมได้แก่ผลสืบเนื่องด้านบวกของการพฤติ

กรรมนั้นๆ เช่น การยอมรับของเพื่อน หรืออาจจะเป็นผลสืบเนื่องด้านลบ เช่น สังคมไม่เห็นด้วย/

ไม่ยอมรับปัจจัยเอื้อหมายถึงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเอื้อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นหรือขัดขวางเป็น

อุปสรรคต่อการเกิดพฤติกรรม”(ชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ,2544:36)

 จิตลักษณะเดิม 

  เหตุผลเชิงจริยธรรมหมายถึง “เจตนาหรือความคิดเชิงหลักการซึ่งบุคคลใช้เพื่อการตัดสินใจ

เลอืกทีจ่ะกระทำหรอืไมก่ระทำ เมือ่เผชญิสถานการณข์ดัแยง้ทางจรยิธรรม อนัเปน็สถานการณท์ีผ่ลประโยชน์

หลายฝ่ายขัดแย้งกัน เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือโทษต่อตนเอง เกี่ยวข้องกับประโยชน์

หรือโทษต่อผู้อื่น เจตนาหรือหลักการที่บุคคลใช้นั้นมี 6 ประเภท เรียงลำดับจากขั้นต่ำสุดไปสู่ขั้นสูงสุด

คือ ขั้นที่หนึ่งการมีเจตนาที่จะหลบหลีกการโดนลงโทษทางกาย ขั้นที่สองคือ การแสวงหารางวัลทางวัตถุ

ขั้นที่สามคือ เจตนาที่จะทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ขั้นที่สี่คือ เจตนาที่จะเคารพกฎหมาย หลักศาสนา หรือ

ปทัสถานของสังคม เพราะเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ ขั้นที่ห้าคือ การเคารพตนเองสามารถควบคุม

ตนเองได้รู้จักละอายใจตนเองเมื่อทำผิดและภาคภูมิใจในตนเองเมื่อทำดีขั้นที่หกคือการยึดหลักอุดมคติ

สากล เช่น ความเสมอภาค ความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม มนุษยชาติ และมนุษยธรรม” (โกศล มีคุณ

และณรงค์เทียมเมฆ,2545:65-66)

  ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ (2544: 42) ระบุการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าได้แก่งานของ

ลิโคนา(Lickona,1973)ในไทยเช่นดวงเดือนพันธุมนาวินและเพ็ญแขประจนปัจจนึก(2520)วิรัช

จาบถนอม (2520) วิเชียร ทองนุช (2521) สุริยา เหมตะศิลป์ (2521) ทิพวรรณ กิติวิบูลย์ (2522)

ทิพย์สุดา นิลสินธพ (2522) วิเชียร รักการ (2522) อ้อมเดือน สดมณี (2536) อภิญญา โพธิ์ศรีทอง

(2536)โกศลมีคุณและณรงค์เทียมเมฆ(2543)
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  การวิจัยเกี่ยวกับข้าราชการจินตนาบิลมาศและคณะ(2529)พบว่าข้าราชการใหม่มีทั้งผู้ที่

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงและต่ำ แต่โดยส่วนรวมข้าราชการใหม่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการเก่า

ส่วนนีออน พิณประดิษฐ์ (2543: 4) พบว่า กลุ่มข้าราชการตำรวจที่มีประสิทธิผลการทำงานสูง มีการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่ากลุ่มที่มีประสิทธิผลการทำงานต่ำ และได้เสนอว่าถ้าจะพัฒนาข้าราชการตำรวจ

สายงานสอบสวน จะต้องพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ถ้าจะพัฒนาข้าราชการตำรวจสายงานจราจร

จะต้องพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน

  ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนหมายถึงการมองเห็นความสำคัญของผลจากการกระทำที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต รู้จักคาดการณ์ไกล สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อรับผลดี หรือป้องกัน ผลเสียที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สามารถรอคอยผลที่ ใหญ่กว่าในอนาคตแทนที่จะรับผลเพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน

ส่วนการควบคุมตน หมายถึง การรู้จักควบคุมบังคับตนเองให้สามารถทำงานอย่างขยันขันแข็ง ทั้งต่อหน้า

และลับหลังผู้อื่น กระทำพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ละเว้นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้โดยไม่ต้องอาศยั

การควบคมุจากภายนอก และทำพฤตกิรรมนัน้ไดอ้ยา่งมปีรมิาณและคณุภาพทีเ่หมาะสม เปน็เวลานานพอที่

จะนำไปสูผ่ลทีต่อ้งการในอนาคตได้ การมุง่อนาคตและการควบคมุตนเอง เกีย่วขอ้งทัง้กบัพฤตกิรรม ส่วนตัว

เช่นการรักษาสุขภาพอนามัยการอดออมพฤติกรรมการทำงานเช่นการวางแผนในระยะยาวการเอาใจ

ใส่งานที่ทำอย่างสม่ำเสมอและพฤติกรรมทางจริยธรรม เช่นซื่อสัตย์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหากผู้ที่ได้รับ

การยั่วยุให้กระทำผิดมีลักษณะการมุ่งอนาคตและสามารถควบคุมตนเองได้ดี ก็จะช่วยยับยั้งไม่ ให้เกิดการ

กระทำผิดได้อย่างไรก็ตามดวงเดือนพันธุมนาวินและเพ็ญแขประจนปัจจนึก(2520)ซึ่งไดท้ำการวจิยั

เชงิทดลองแลว้พบวา่การมุง่อนาคตเพยีงอยา่งเดยีวทำนายพฤตกิรรมซือ่สตัย์ไม่ได้ ตอ้งพจิารณาเหตุผลเชิง

จริยธรรมประกอบด้วย

  ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ (2544: 44) รวบรวมข้อค้นพบในความสัมพันธ์ระหว่างการ

มุ่งอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมการทำงานดังนี้แมคเซลแลนด์ (McCelland,1961อ้างในบุญรับ

ศักดิ์มณี, 2532: 3) พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตสำคัญต่อพฤติกรรมการเป็นผู้นำในหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์

ของงาน พบวา่ การควบคุมตนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Agran, 1984) ผู้ที่ได้รับการฝึกการ

ควบคุมตนเองในบางขั้นตอน สามารถกระตุ้นผลของงานให้มีมากขึ้น (Ackerman and Shapiro, 1984;

Houtenandothers,1975;MckenzicandRushall,1974;Goldiamond,1976;HerbertandBaer,

1972) เพิ่มพฤติกรรมการเข้ารับการอบรมวิชาชีพของผู้ ใหญ่ (Tallcy, 1981) เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน(Hallman,1980)งานของไทยเช่นเกษมจันทศร(2541)และ

พรรณรายพิทักเจริญ(2543)

  ในการศึกษาพฤติกรรมของข้าราชการไทย นักวิชาการพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความ

เบีย่งเบนพฤติกรรมของข้าราชการประการหนึ่งก็คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคล ซึ่งได้มีการค้นพบว่า มีสาเหตุที่

สำคัญมาจากการขาดการควบคมุตนเองและขาดจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการขตัตยิากรรณสตูร(2522:

17-18) พบวา่ มขีา้ราชการจำนวนไมน่อ้ยทีข่าดความสมำ่เสมอในการทำงาน เชน่ ขาดงานบอ่ย ไป-กลบั

ไมต่รงเวลาไม่ตั้งใจทำงานและเสียเวลากับกิจกรรมอื่นๆความก้าวหน้าในการงานและปัญหาการครองชีพ

มักเป็นปัญหาประเภทบั่นทอนกำลังใจ จินตนา บิลมาศ และคณะ (2529: 210-213) พบว่า ลักษณะ

มุ่งอนาคตและควบคุมตนร่วมกับทัศนคติต่อการทำงานราชการ และความเชื่ออำนาจในตน เป็นจิตลักษณะ

ที่ควรพัฒนาในกลุ่มข้าราชการใหม่เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในการทำงานโดยจิตลักษณะที่ควร

พัฒนาเป็นอันดับแรกคือลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
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  โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545: 40-41) ระบุว่ามีการวิจัยเชิงทดลองหลายเรื่องที่

แสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของการมุ่งอนาคตและการควบคุมตัวเองต่อพฤติกรรมหรือเจตคติต่อพฤติกรรม

เช่นงานวิจัยของรัตนาประเสริฐสม(2526)แสวงทวีคูณ(2538)และบุญรับศักดิ์มณี(2532)

  ในงานของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) เกี่ยวกับข้าราชการโดยตรง และพบว่าจิตลักษณะ

มุ่งอนาคตและควบคุมตน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างขยันขันแข็งของข้าราชการอย่างชัดเจน

โดยผูท้ี่ไดร้บัการฝกึมุง่อนาคตและการฝกึการควบคมุตนมลีกัษณะทีฝ่กึสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งเดน่ชดัและ

ยงัพบวา่ตวัแปรที่ใช้ในการทำนายคะแนนผลการฝกึทางดา้นจติใจ และพฤตกิรรมไดด้ี คอืลกัษณะมุง่อนาคต

และควบคุมตนความเชื่ออำนาจในตนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

  งานวิจัยเชิงสัมพันธ์เปรียบเทียบ อ้างใน โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ก็พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน กับจิตลักษณะต่างๆ หรือต่อพฤติกรรมเช่นกัน

เช่นงานของพูนฤดีสุวรรณพันธ์(2536)ดวงเดือนพันธุมนาวินและคณะ(2540)สุภรบัวสาย(2541)

นีออนพิณประดิษฐ์(2543)อัลเบอนและกราน(Uhl-BeinandGraen,1998)อย่างไรก็ตามงานของ

โกศลมีคุณและณรงค์เทียมเมฆ(2543:10-11)เองกลับไม่พบว่าจิตลักษณะนี้เป็นตัวแปรทำนายที่สำคัญ

ของพฤติกรรมจริยธรรมของครู

  ทัศนคติต่ออาชีพรับราชการ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษของการทำงานราชการ

ความรู้สึกชอบความพอใจความพร้อมที่จะทำงานราชการด้วยความมานะบากบั่นซื่อสัตย์

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นรอตเตอร์และคณะ(Rotter,Chance&Phare,1972)วอลสตัน

และคณะ(Wallston,Kaplan&Maids,1976)ในเรือ่งเกีย่วกบัการทำงานดฟัฟี่และคณะ(Duffy,Shiflett

&Downey,1977)พบในงานวิจัยเกี่ยวกับอำนาจภายใน-ภายนอกตนว่า “ผู้เชื่ออำนาจภายนอกสูงมีความ

พึงพอใจในงานของตนต่ำกว่าเป็นผู้ที่บุคคลในหน่วยงานชอบน้อยกว่าและมีส่วนร่วมทำงานของหน่วยงาน

น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้มีลักษณะเชื่ออำนาจภายในสูง” (โกศลมีคุณและณรงค์ เทียมเมฆ,2545:

42) สตริกแลนด์ (Strickland, 1977) พบว่า “ผู้ที่เชื่ออำนาจในตนนั้นเมื่อประสบความล้มเหลวจะเชื่อว่า

เป็นเพราะตนได้ใช้ความพยายามในการทำงานนั้นน้อยไป และมีแนวโน้มว่าจะใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จ ความเชื่ออำนาจในตน จึงเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระทำในสิ่งที่

ตนรบัผดิชอบใหส้มัฤทธิผ์ล เพราะคนทีเ่ชือ่อำนาจในตนนัน้เชือ่วา่การกระทำของตนจะกอ่ใหเ้กดิผลตามตอ้งการ

ความเชื่ออำนาจในตนจึงมีส่วนส่งผลต่อพฤติกรรมบางประการที่พึงปรารถนาได้” (โกศล มีคุณ และณรงค์

เทียมเมฆ, 2545: 42) บอนนี่ และโมเน (Bonnie and Mone, 1998 อ้างใน โกศล มีคุณ และณรงค์

เทยีมเมฆ,2545:43)พบวา่ความเชือ่มัน่ในประสทิธภิาพแหง่ตน(Self-Efficacy)มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พึงพอใจในงาน(JobSatisfaction)โดยมีความรู้สึกในเรื่องความยุติธรรม(Equity)เป็นตัวเชื่อมประสาน

  ชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ (2544: 46) ระบุงานที่สนับสนุนความสำคัญของจิตลักษณะนี้

ในประเทศไทยว่าได้แก่งานของจินตนาบิลมาศและคณะ(2529)ซึ่งพบว่าทัศนคติต่อการทำงานราชการ

และการเชื่ออำนาจภายในตน มีความสัมพันธ์กันอย่างสูงกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ดี งานวิจัยอื่นที่

สนับสนุน เช่น ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) นวลละออ สุภาผล (2534) ปริญญา ณ วังจันทร์ (2536)

ดวงเดือนพันธุมนาวินและคณะ(2540:254-256),อภิญญาโพธิ์ศรีทอง(2536)งานวิจัยที่ไม่สนับสนุน

ได้แก่โกศลมีคุณและณรงค์เทียมเมฆ(2543)และนีออนพิณประดิษฐ์(2543)

  โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545: 42-43) รวบรวมงานที่สนับสนุนความสำคัญของ

จติลกัษณะนี้ในประเทศไทยวา่ไว้ดงันี้ดวงเดอืนพนัธมุนาวนิ(2538:148)ไดศ้กึษางานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งนี้
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ในประเทศไทยโดยนาถพันธุมนาวิน(2518)ศักดิ์ชัยนิรัญทวี (2532)วิสุทธิ์ราตรี (2531)อ้อมเดือน

สดมณี (2536) พบว่าข้าราชการที่มีความเชื่ออำนาจในตนมาก จะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และ

ทำให้กลุ่มงานมีประสิทธิภาพสูงด้วย อุบล เลี้ยววาริณ (2534) พบว่าผู้มีการศึกษาระดับมัธยมมีความเชื่อ

อำนาจในตนสูงกว่าผู้มีการศึกษาระดับประถม จินตนา บิลมาศ (2529) พบว่าข้าราชการใหม่นั้นมีทั้งที่

เชื่ออำนาจในตนสูงและต่ำ และข้าราชการที่มีสุขภาพจิตดี มีความเชื่ออำนาจในตนสูงกว่าข้าราชการที่มี

สุขภาพจิตไม่ดี วรรณะ บรรจง (2537) พบว่าความเชื่ออำนาจในตนมีความสัมพันธ์กับเจตคติที่ดีต่อการ

ไม่ทะเลาะวิวาท ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2540) พบว่าจิตลักษณะความเชื่ออำนาจในตนเป็นตัวทำนาย

ที่สำคัญเพียงตัวเดียวเป็นส่วนใหญ่ต่อการปฏิบัติทางพุทธความเชื่อทางพุทธหรือวิถีชีวิตแบบพุทธ

  ความรู้ด้านจรรยาบรรณของข้าราชการหมายถึงการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ “ความรู้

หมายถึง การเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล บลูม และคณะ

(Benjamin S. Bloom and others อ้างในประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2537: 212) ได้จำแนกพฤติกรรมการ

เรียนรู้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) พุทธพิสัย (Cognitive domain) 2) เจตพิสัย (Affective domain) และ

3)ทักษะพิสัย (Psychomotordomain)และกล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพุทธพิสัย เป็นพฤติกรรม

ที่สำคัญในการเรียนการสอน สามารถสังเกตและวัดได้ง่าย และเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นในการจะ

นำไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มเจตพิสัยและทักษะพิสัย” (ชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ,2544:48)

สำหรับงานวิจัยที่ยืนยันความสำคัญในการให้ความรู้หรือการศึกษาว่ามีผลถึงพฤติกรรมของบุคคลได้แก่

งานวจิยัของอบุลเลีย้ววารนิ(2534:134,151,166)และพยงุผลายโย(2540อา้งในชยัยทุธกลุตงัวฒันา

และคณะ,2544:50)

  ลักษณะทางศาสนาหมายถึงความรู้ทัศนคติค่านิยมทัศนะการยึดหลักปฏิบัติและการนำ

ศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การเที่ยว การกิน การเสพ เป็นต้น การประมวลเอกสาร

ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540: 120-137) เกี่ยวกับลักษณะทางศาสนากับพฤติกรรมการ

ทำงานบุคคล สรุปได้ว่า ผู้ที่มีลักษณะทางศาสนาสูงไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นบดิา

มารดาหรือครูอาจารย์ จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลสูง และผู้ที่นับถือศาสนาอย่างเหมาะสมมากนั้น

จะมีจิตลักษณะต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง งานวิจัยอื่นที่สนับสนุนข้อความนี้ได้แก่

อ้อมเดือนสดมณี(2536:70-71)

 จิตลักษณะตามสถานการณ์ 

  ทัศนคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงานหมายถึงการประเมินทางบวกหรือลบของบุคคลที่มีต่อ

การกระทำ หรือการตัดสินว่าพฤติกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งดีหรือเลว ซึ่งจะนำสู่การสนับสนุนหรือต่อต้านการ

กระทำพฤติกรรมนั้น ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ (2544: 55-57) รวบรวมหลักฐานสนับสนุนความ

สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมว่ามาจากการประมวลเอกสารโดยไอเซนและฟิชบายน์(Ajzenand

Fisbein, 1977อ้างในจิระนันท์พากเพียร, 2540: 46-47)และงานวิจัยของอุบล เลี้ยววาริณ (2538)

พรรณรายพิทักษ์เจริญ (2543) อารีวรรณ รุ่งทวีวณิช (2541: 91) ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) จิระนันท์

พากเพยีร(2540)และโกศลมคีณุและณรงค์เทยีมเมฆ(2543:8-11)ในสว่นพฤตกิรรมของขา้ราชการนัน้

ก็พบความสัมพันธ์นี้เช่นกันเช่นในงานวิจัยของจินตนาบิลมาศและคณะ(2529)บุญรับศักดิ์มณี(2532

119-121) และเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536) ทั้งนี้ไอเซน และฟิชบายน์ (Ajzen and Fisbein, 1980)

เสนอวิธีวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมไว้2วิธีคือวัดทางตรงและวัดทางอ้อมหรือวัดจากความเชื่อ
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  สุขภาพจิตในการทำงานราชการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความสุข

และเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้ด้วยดี มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น และสามารถดำรงชีวิต

ตนเองได้โดยไม่เสียดุลยภาพ ทำให้มีความสุขความสบายใจ ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ (2544: 59)

ประมวลงานวจิยัทีส่นบัสนนุความสำคญัของสขุภาพจติไดด้งันี้ชอว์กบัไซเชล(อา้งในนวลละออสภุาผล,

2534: 73) แลนดิส บริสลิน และฮัลกัส (อ้างในนวลละออ สุภาผล, 2534: 73) ในประเทศไทย เช่น

งานของนวลละออ สุภาผล (2534) ดวงเดือนพันธุมนาวิน และคณะ (2540: 250-251) เกษม จันทศร

(2541)ในส่วนของงานวิจัยเกี่ยวกับข้าราชการบังอรโสฬสและอัจฉราวงศ์วัฒนามงคล(2539)อา้งใน

ดวงเดอืนพนัธมุนาวนิและคณะ,2540:133)พบวา่ขา้ราชการระดบับรหิาร(ซี5-8)ทีม่คีวามเครียดใน

การทำงานน้อยหรือมีสุขภาพจิตดีจะเป็นหัวหน้าหน่วยราชการที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

  งานที่ไมส่นบัสนนุความสำคญัของสขุภาพจติไดแ้ก่งานของโกศลมคีณุและณรงค์เทยีมเมฆ

(2543:11อ้างในชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ,2544:60)ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับ

พฤติกรรมจริยธรรม และงานของนีออนพิณประดิษฐ์ (2543: 3-4) ที่พบว่าข้าราชการตำรวจผู้ที่รายงาน

ว่าตัวเองมีสุขภาพจิตดีเป็นผู้ที่ทำงานมีประสิทธิผลน้อยกว่ากลุ่มตรงข้าม อย่างไรก็ตาม ได้มีการตั้งข้อ

สังเกตว่าที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องจากระดับสุขภาพจิตในการทำงานที่วัดได้จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ

ตำรวจในภาพรวมมีค่อนข้างต่ำมาก จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งอาจเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ

ข้าราชการตำรวจในเรื่องนี้และยังพบว่าสุขภาพจิตในการทำงานเป็นตัวแปรทำนายที่สำคัญของพฤติกรรม

การทำงานของข้าราชการตำรวจในกลุ่มตำรวจชั้นประทวนร่วมกับตัวแปรอื่นๆอีก8ตัวแปร

  ความเชื่ออำนาจในตนในการทำงาน หมายถึง “ความเชื่อและการคาดหวังของบุคคลว่า ผลดี

และผลเสียที่เกิดกับตนนั้น มีตนเองเป็นสาเหตุมากกว่าที่จะเป็นเพราะคนอื่น โชคเคราะห์ ความบังเอิญ

หรอืพระเจา้บนัดาลใหเ้ปน็ไปคนทีเ่ชือ่อำนาจในตนมากจงึเปน็ผูท้ีม่คีวามหวงัในชวีติและมคีวามกระตอืรอืรน้

ที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดผลดีและป้องกันผลเสียตามที่ตนต้องการ”(ดวงเดือนพันธุมนาวิน,2540:85

อ้างในชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ,2544:60)

  ชยัยทุธ กลุตงัวฒันา และคณะ (2544: 60-61) ไดป้ระมวลเอกสารพบการสนบัสนนุความ

ของความเชื่ออำนาจในตนว่าได้แก่ งานรวบรวมพฤติกรรมของสตริ๊กแลนด์ (Strickland, 1977 อ้างใน

แสวง ทวีคูณ, 2538: 34) งานประมวลเอกสารของ อ้อมเดือน สดมณี (2536: 22-29) งานวิจัยของ

ซีแมนและคณะ(Seeman,1965:270-284)ฮอลแลนเดอร์(Hollander,1981:123)เปรีเวย์(Perreve,

1986)แอชฟอร์ท(Ashforth,1989)บารอนและเจอราลด์(BaronandJerald,1990)งานในประเทศ

ไทยได้แก่เกษมจันทศร(2541)พรรณรายพิทักเจริญ(2543)ดวงเดือนพันธุมนาวินและคณะ(2540:

133)ศักดิ์ชัยนิรัญทวี(2532)วิชัยเอียดบัว(2534)สนานคุณประเสริฐ(2535)

  งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัขา้ราชการโดยตรงไดแ้กง่านของบงัอรโสฬสและอจัฉราวงศว์ฒันามงคล,

2539(อา้งในชยัยทุธกลุตงัวฒันาและคณะ,2544:62)ทีศ่กึษาระดบัผูบ้รหิาร(ซี5-8)จำนวน174คน

จาก5กระทรวงแล้วพบว่าความรู้สึกว่าตนสามารถควบคุมสถานการณ์ทำงานในฐานะหัวหน้าได้มากเป็น

ลกัษณะสำคญัของหวัหนา้สว่นราชการทีม่ปีระสทิธผิลสงูในงานและเปน็ผูท้ีม่คีวามพอใจในการทำงานมากดว้ย

ส่วนงานที่ไม่สนับสนุนความสำคัญของความเชื่ออำนาจในตนได้แก่ โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ

(2543:10-11)และนีออนพิณประดิษฐ์(2543:3-4)

  จากทฤษฎีและผลงานเหล่านี้ ทำให้คาดได้ว่า ข้าราชการจะมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมมากกว่า

เมื่อเห็นแบบอย่างที่ดี ในการทำงานอย่างมีจริยธรรมอยู่ ในสถานการณ์ที่ยั่วยุน้อย สภาพเศรษฐกิจของ
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ครอบครัวดี อยู่ ในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการมีจริยธรรม มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง มีลักษณะ

มุ่งอนาคตและควบคุมตนมีทัศนคติดีต่ออาชีพรับราชการมีความรู้ด้านจริยธรรมของข้าราชการมีลักษณะ

ทางศาสนามากมีทัศนคติดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงานมีสุขภาพจิตดีในการทำงานราชการและมีความ

เชื่ออำนาจในตนในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทั้ง 12 ปัจจัยย่อมไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมจริยธรรมหากแต่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเท่านั้น

  คูเปอร์ (Cooper, 1991) เสนอแนวคิดว่าปัจจัยที่บ่อนทำลายการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม

ได้แก่เครื่องกีดขวางจากลักษณะสังคมสมัยใหม่ (Modernsocietalhindrances)ซึ่งมีค่านิยมและรูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่หลากหลาย (Diverse values/life styles) บทบาทที่มากมายและกระจัดกระจาย

(Multiple and fragmented roles) รวมทั้งองค์การแบบระบบราชการ (Bureaucratic organizations)

และ เครื่องกีดขวางจากองค์การ (Organizationhindrances)ซึ่งในองค์การนั้นอำนาจหน้าที่เป็นไปตาม

ระดับชั้นการบังคับบัญชา(Hierarchicalauthority)มุ่งเน้นวิธีการมากกว่าเป้าหมาย(Means insteadof

ends) มีบทบาทการทำงานที่แยกออกมาจากคนอื่นๆ (Work roles isolated) การให้ความสำคัญกับ

รายได้และสถานภาพ(Income/statusimportant)การบังคับบัญชาจากระดับเหนือขึ้นไป(Authorityfrom

above)การแบ่งงานกันทำ(Divisionoflabor)และมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาจากระดับเหนือขึ้นไป(Rules

prescribedabove)สิ่งเหล่านี้กีดขวางการตัดสินใจอย่างมีคุณธรรมและเสนอให้มีการอบรมเชิงจริยธรรม

ในระดับบุคคล โดยกำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการฝึกอบรมเชิงจริยธรรม (Desired outcomes of

ethics training) คือ การมีมุมมองต่อประเด็นทางจริยธรรม (Perception of ethical issue) รู้จักการให้

เหตุผลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว(Reasoningaboutissues)มีการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา(Resolutionof

decision)และการดำเนินการตามการตัดสินใจนั้น (Actondecision) เครื่องกีดขวางการตัดสินใจอย่างมี

จริยธรรมมีลักษณะดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 เครื่องกีดขวางการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 
ที่มา:Cooper,1991
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  จะเหน็ไดว้า่เครือ่งกดีขวางการตดัสนิใจอยา่งมจีรยิธรรมเนน้ความสำคญั ทีน่อกเหนอืไปจากลกัษณะ

ส่วนบุคคลเอง คือเน้นบทบาทขององค์การและของสังคมโดยรวม ซึ่งเมื่อเทียบกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม

ก็จะพบว่าบทบาทขององค์การและของสังคมโดยรวม เทียบได้กับปัจจัยสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเอง และยัง

สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของพฤติกรรมที่รับผิดชอบ (Components of responsible conduct)

ซึ่งคูเปอร์ (Cooper, 1991) เสนอว่าพฤติกรรมที่รับผิดชอบ เป็นผลมาจากองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ

ลักษณะส่วนบุคคล (Individual attributes), วัฒนธรรมองค์การ (Organization culture), โครงสร้าง

องค์การ(OrganizationalStructure)และความคาดหวังของสังคม(Societalexpectations)ดังแผนภาพ

ต่อไปนี้

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมที่รับผิดชอบ 
ที่มา:Cooper,1991

  จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่รับผิดชอบนั้นต้องพึงพาองค์ประกอบหลายส่วน

ในส่วนลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical decision-making skills)

ทศันคตเิกีย่วกบัจติใจ(Mentalattitudes)คณุธรรม(Virtues)คา่นยิมตามวชิาชพี(Professionalvalues),

ในส่วนวัฒนธรรมองค์การ (Organization culture) ได้แก่ การมีตัวอย่าง/ตัวแบบที่ดี (Exemplars)

มีจรรยาบรรณ (Norms for conduct) มีสัญลักษณ์ที่แสดงการยกย่องคุณธรรม (Symbols), ในส่วน

โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) ได้แก่ การมีความรับผิดชอบที่กำหนดชัดเจน (Clear

accountability)มีการจัดการให้เกิดความร่วมมือ(Collaborativearrangements)มีช่องทางให้แสดงความ

ขัดแย้ง/ไม่เห็นด้วย (Dissent channels) มีขั้นตอนการมีส่วนร่วม (Participation procedures), และ

ในสว่นความคาดหวงัของสงัคม (Societal expectations) ทีแ่สดงออกผา่นการมสีว่นรว่มของสาธารณชน
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(Public participation)กฎหมายและนโยบายต่างๆ (Lawsandpolicies) เมื่อเทียบกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์

นิยมจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ตรงกับลักษณะส่วนบุคคลส่วนสถานการณ์ปัจจุบันตรง

กันกับวัฒนธรรมองค์การโครงสร้างองค์การและความคาดหวังของสังคม

  ในส่วนของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการฝึกอบรมเชิงจริยธรรม(Desiredoutcomesofethics

training) จากแผนภาพ 2 สัมพันธ์กันกับกระบวนการเชิงจริยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล (Rationalizing the

ethicalprocess)ซึ่งกระบวนการเริ่มจากการมีมุมมองต่อประเด็นปัญหาทางจริยธรรม(Perceptionofan

ethical problem) จากนั้นมีการบรรยายลักษณะสถานการณ์ (Describing the situation) ระบุทางเลือก

(Identifying alternatives) คาดการณ์ผลที่น่าจะเป็นไปได้ (Projecting probable consequences) โดย

คำนึงถึงหลักคุณธรรม (Moral rules) หลักจริยธรรม (Ethical principles) ฝึกซ้อมเพื่อปกป้องตนเอง

(Rehearsal of defenses) ประเมินตัวเอง (Anticipatory self-appraisal) จากนั้นจึงถึงขั้นตอนของการ

เลือกทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา(Selectionofanalternative)และขั้นการแก้ปัญหา(Stateofresolution)

ภาพ 4 กระบวนการเชิงจริยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล 
ที่มา:Cooper,1991:20

  ลิคโคนา(Lickona,1992:53-62อ้างในโกศลมีคุณและณรงค์เทียมเมฆ,2545:36)ระบุ

องค์ประกอบ3ประการของคุณลักษณะที่ดี(Goodcharacter)คือการรู้เชิงคุณธรรม(Moralknowing)

การรู้สึกเชิงคุณธรรม(Moralfeeling)และพฤติกรรมคุณธรรม(Moralaction)

  ทั้งนี้ องค์ประกอบของการรู้เชิงคุณธรรม หรือความฉลาด ได้แก่ การตระหนักทางคุณธรรม

(Moral awareness) การรู้ค่านิยมคุณธรรม (Knowing moral values) การหยั่งลึกในบทบาท

(Perspective taking) เหตุผลเชิงคุณธรรม (Moral reasoning) การตัดสินใจ (Decision making)

การรู้ตนเอง(Selfknowledge)

  องคป์ระกอบการรูส้กึเชงิคณุธรรมหรอือารมณ์คอืการสำนกึรู้ (Conscience)ความภมูิใจในตน

(Selfesteem)การรว่มรูส้กึ(Empathy)การรกัความดี(Lovingthegood)การควบคมุตน(Selfcontrol)

และการถ่อมตน(Humility)

  องคป์ระกอบพฤตกิรรมคณุธรรมนัน้คอืถา้บคุคลมคีณุภาพทางคณุธรรมดา้นความฉลาด(Intellect)

และอารมณ์(Emotion)ก็จะมีแนวโน้มทำตามสิ่งที่เขารู้และรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
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วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ความสนใจในการพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการนั้นได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2540ในหมวด5แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐัมาตรา77ซึง่กำหนดใหร้ฐัตอ้งจดัใหม้แีผนพฒันาการ

เมอืงจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและพนักงาน

หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่

 สำนักงานก.พ.ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในปีพ.ศ.2542เพื่อประสานกิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรมทั้งในราชการพลเรือนองค์กรเอกชนและสถาบันอื่นๆทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมสำคัญคือ

การส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนั้นคณะ

อนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ได้

จัดทำค่านิยมสร้างสรรค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือและปฏิบัติ 5 ประการคือ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่

ถูกต้องซื่อสัตย์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม,2550:40-44)

 ต่อมารัฐบาลโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม

ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่8ธันวาคม2549ดังนี้

	 “ข้าพเจ้า	พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 นายกรัฐมนตรี	 และคณะรัฐมนตรี	 ขอประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะมุ่งมั่นสร้าง

ระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่สุจริต	 เป็นธรรม	 และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน	 รวมทั้งขจัดปัญหาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	 โดยมุ่งพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินและกฎระเบียบให้เหมาะสม	 สร้างระบบราชการให้มีภูมิคุ้มกันต่อ

ปัญหาการทุจริตทั้งปวง	 จะมุ่งฟื้นฟูระบบคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาล	 ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเร่งด่วน	

โดยจะใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ	 เพื่อก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดี

ขึ้นอย่างยั่งยืน”	(วาระแห่งชาติฯ,18ธันวาคม2549:2)

 ใน“วาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรมธรรมาภบิาลและการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั”

(18ธันวาคม2549:4-5)กล่าวถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างการบริหารราชการ

แผ่นดินที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา เป็นหลักการสำคัญที่จะช่วยวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดิน โดย

การกำหนดเป็นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ เพื่อปรับให้ภาคราชการทำงานด้วยความตระหนักในหลักคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริตทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสประหยัดใช้หลักความรู้หลักเหตุผลเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

และมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 การจะบรรลุวาระแห่งชาตินี้ได้ ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์สำคัญไว้ 2 ประการ (วาระแห่งชาติฯ,
18ธันวาคม2549)คือ

 1. ลดและปดิโอกาสการทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการเพือ่สรา้งความโปรง่ใสซือ่สตัยส์จุรติ
  ลดความสูญเสียและขจัดรูรั่วไหลในการปฏิบัติราชการ

 2. สรา้งจติสำนกึในการประพฤตชิอบใหย้ดึมัน่ในหลกัศลีธรรมคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
  ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมี
  ประสิทธิภาพประสิทธิผลประหยัด เกิดความคุ้มค่า มีคุณภาพมาตรฐานถูกต้อง ตอบสนอง
  ความต้องการของประชาชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ
 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐให้ความสำคัญปัจจัยองค์ประกอบความสำเร็จ3ด้านคือ

1) การสร้างกลุ่มผู้นำและผลักดันให้เกิดองค์การแห่งสุจริตธรรม มีประสิทธิภาพ และมีศักดิ์ศรี

 (OrganizationalIntegrity)ในทุกระดับเพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้และขยายผล

2) การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลซึ่งเป็นระบบย่อยต่างๆ ที่มีความ

 สัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม

 การฝึกอบรม สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในรูปแบต่างๆ การจัดให้มี

 การใหค้ำปรกึษาแนะนำ และการจดัการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การปรบัปรงุระบบบรหิารงานบคุคล

 โดยเฉพาะการคุม้ครองผู้ ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการทจุรติประพฤตมิชิอบในวราชการ และ

 การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ ตลอดจนการวางระบบการ

 บริหารจริยธรรมการวัดผลและการตรวจสอบ

3) การวางระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 ไดแ้ก่การออกกฎหมายการพฒันาระบบและจดัใหม้หีนว่ยงานรบัผดิชอบโดยตรงการสือ่สาร

 ทำความเขา้ใจเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง การเปดิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม และ

 การติดตามสถานการณ์ของบรรดาองค์กร/กลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม รวมถึงการศึกษาวิจัย

 เชงิลกึเพือ่สรา้งองคค์วามรู้ในการพฒันาขัน้ตอ่ไป”(วาระแหง่ชาตฯิ,18ธนัวาคม2549:8-9)

 โดยการขับเคลื่อนแยกเป็น 3 ระดับคือ “ระดับรัฐบาลที่ขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งระบบในภาครัฐ

ระดับหน่วยงานที่มุ่งให้ในแต่ละส่วนราชการกำหนดกลยุทธ์/โครงการ/นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบ

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และระดับบุคคล คือข้าราชการแต่ละคนจะต้องมุ่งเน้นการปลูกฝัง

อุดมการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมให้หยั่งลึกลงไปในมโนจิตจนเป็นพฤตินิสัย เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรีและ

คุณค่าแห่งชีวิตของตน”(วาระแห่งชาติฯ,18ธันวาคม2549:11)

 ยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินการได้แก่

 1. การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐโดยมีองค์ประกอบหลักคือ

  1.1การจัดตั้ง “สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ” ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน

   ประมาณ 20 คน เพื่อเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรม จริยธรรม และ

   ธรรมาภิบาลของสังคม

  1.2การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาครัฐ ได้แก่ “สำนักงานส่งเสริม คุณธรรม

   จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ”เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมป้องกันและ

   ปราบปราม ตลอดจนจัดทำมาตรฐานจรรยาบรรณสำหรับข้าราชการการเมือง ข้าราชการ

   ประจำและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ

 2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในระดับองค์การและระดับบุคคลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

  ธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อผลักดันให้เกิดองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational

  integrity) ในภาคราชการทุกระดับในวงกว้างสำหรับกระวนการทำงานในกระทรวง กรม ต่างๆ

  ประกอบด้วย7ยุทธศาสตร์ดังนี้
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  2.1 การสร้างกลุ่มผู้นำและผลักดันให้เกิดองค์การแห่งสุจริตธรรม

  2.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมและการพัฒนาข้าราชการ

  2.3การให้คำปรึกษา แนะนำ และการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

  ธรรมาภิบาล

  2.4 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

  2.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

  2.6 การวัดผลและการตรวจสอบด้านจริยธรรม

  2.7 การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
 
เปรียบเทียบแนวทางของวาระแห่งชาติกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุและ
ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ
 กรอบในการเปรียบเทียบจะเน้นดูยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆที่สนับสนุนวาระแห่งชาติฯว่า

เชือ่มโยงกบัสาเหตใุดของปญัหาเรือ่งคณุธรรมซึง่อาจสรปุไดว้า่ปญัหาคณุธรรมมทีัง้สว่นทีเ่กดิจากตวับคุคลเอง

เกิดจากองค์การ และเกิดจากสังคม ตามแนวคิดเครื่องกีดขวางการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม (ภาพที่ 2)

ซึ่งนำไปสู่ทางแก้ปัญหาที่ควรใส่ใจองค์ประกอบทั้ง 4 ตามแนวคิดองค์ประกอบของพฤติกรรมที่รับผิดชอบ

(ภาพ3)คอืควรแกป้ญัหาทัง้ระดบัตวับคุคลระดบัองคก์าร(ซึง่แยกเปน็โครงสรา้งและวฒันธรรมองคก์าร)

และระดบัสงัคมซึง่หากมกีารใส่ใจครบถว้นทกุระดบักน็า่จะครอบคลมุสาเหตพุฤตกิรรมตามทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์

นิยมไปด้วยในตัว

 จากเอกสารวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ หน้า 34-39 ได้ระบุโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ไว้ดังตารางช่องที่ 1 ซึ่งจะได้ทำไปเทียบเคียง

กับการแก้ปัญหาที่แยกเป็นระดับบุคคลองค์การและสังคมในช่องที่2

 

ตาราง 1  โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ของวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกัน

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปรียบเทียบกับระดับของการแก้ปัญหา


ลำดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
 ระดับการแก้ปัญหา 

 บุคคล องค์การ สังคม 

1 โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ X

 (สนง.ก.พ.)  

2 โครงการสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีจริยธรรมและขีดสมรรถนะสูง  X

 -โครงการ“นวัตกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

 เพือ่ทำความดถีวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในปแีหง่มหามงคล

  เฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา”(สนง.ก.พ.ร./ทุกส่วนราชการ)

3 โครงการสร้างองค์การต้นแบบในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  X

 วัฒนธรรมและค่านิยม(สนง.ก.พ.ร.)    

1. การสร้างกลุ่มผู้นำและผลักดันให้เกิดองค์การแห่งสุจริตธรรม 
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ลำดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 ระดับการแก้ปัญหา 

 บุคคล องค์การ สังคม 

1 โครงการพัฒนาข้าราชการทุกระดับตามหลักสูตรเรียนรู้ตามรอย X

 พระยุคลบาทและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 (สนง.ก.พ./สนง.คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) X   

2 โครงการพัฒนาข้าราชการทุกระดับและจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและ

 จริยธรรมของข้าราชการ(สนง.ก.พ./ทุกส่วนราชการ)   

3 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(สนง.ก.พ.ร.) X  

4 การดำเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของระบบข้าราชการ X

 พลเรือนอย่างเป็นระบบ(CivilServiceAcademy)(สนง.ก.พ.)   

5 กำหนดเป็นนโยบายให้ข้าราชการปฏิบัติหลักจริยธรรมตาม X

 หลักศาสนาอย่างน้อย10วันต่อปี(สนง.ก.พ./กรมการศาสนา/

 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนาข้าราชการ 

3. การให้คำปรึกษา แนะนำ และการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

1 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านคุณธรรมจริยธรรม  X

 -การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนำด้านจริยธรรม(EthicsCounselor)
 (สนง.ก.พ.)
 -สายด่วนจริยธรรม(สนง.ก.พ./ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสื่อสาร)   

2 โครงการส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และการปฏิบัติอันเป็นเลิศ  X

 (BestPractices)ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล(สนง.ก.พ.ร.)   

3 การวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจริยธรรม  X

 (ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สนง.ก.พ.ร.)   

4. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

1 การทดสอบข้าราชการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม(สนง.ก.พ.)  X 

2 การวางเงื่อนไขด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบแต่งตั้ง  X

 บุคคลเข้าสู่การดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน(สนง.ก.พ.)  

3 การจัดทำสมุดพกข้าราชการ/บันทึกผลงานและคุณงามความดี  X

 (สนง.ก.พ./สนง.ก.พ.ร.และทุกส่วนราชการ)   

4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  X

 (สนง.ก.พ.)   

5 การสร้างระบบการรับฟังข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตของ  X

 หน่วยงาน(Whistleblower)(สนง.ก.พ.)

ตาราง 1  โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ของวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกัน

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปรียบเทียบกับระดับของการแก้ปัญหา(ต่อ)



 การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 103


ลำดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 ระดับการแก้ปัญหา 

 บุคคล องค์การ สังคม 

6 การป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  X

 ส่วนรวม(Conflictofinterests)(สนง.ก.พ.)   

7 การสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ในการปฏิบัติราชการ(สนง.ก.พ.)  X 

8 การกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินบนนำจับ  X
 (สนง.ก.พ.ร./ก.การคลัง)   

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

6. การวัดผลและการตรวจสอบด้านจริยธรรม 

1 การจัดทำแบบประเมินตนเอง(Ethicsself-assessment)  X

 ให้แก่ข้าราชการ(สนง.ก.พ.)   

2 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ(ด้านการตรวจสอบ  X

 จริยธรรมในส่วนราชการ)(Ethicsaudit)

 (สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/ก.การพัฒนาสังคมฯ/ก.ยุติธรรม)   

3 การจัดทำ/ทบทวนและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  X

 จรรยาบรรณ(สนง.ก.พ.)   

4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและ  X

 ประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวง(คกก.ตรวจสอบและ

 ประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)  

1 การพัฒนาตัวชี้วัดจริยธรรม(สนง.ก.พ.ร.)  X 

2 การวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงทาง  X

 ด้านจริยธรรม(สนง.ก.พ.ร./ทุกส่วนราชการ)   

3 การผลักดันให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการสร้างราชการ  X

 ใสสะอาด(สนง.ก.พ./ก.วัฒนธรรม/สถาบันส่งเสริมการจัดการ

 ความรู้เพื่อสังคม)   

4 การแต่งตั้งและพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมในส่วนราชการ  X

 (สนง.ก.พ.ร./(สนง.ก.พ.)   

5 การให้ส่วนราชการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้  X

 ตามกรอบมาตรฐานกลางของภาครัฐที่กำหนด(สนง.ก.พ.)   

6 การให้รางวัลหน่วยงานที่มีการสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและ  X

 ให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรม

 จริยธรรมดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความใสสะอาด

 และสร้างมาตรการจูงใจในการสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมใน

 สังคมไทยโดยให้รางวัลทั้งหน่วยงานแลระดับบุคคล(สนง.ก.พ.)  

ตาราง 1  โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ของวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกัน

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปรียบเทียบกับระดับของการแก้ปัญหา(ต่อ)
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ลำดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 ระดับการแก้ปัญหา 

 บุคคล องค์การ สังคม 

8. อื่นๆ 

1 การขยายผลวาระแห่งชาติฯในรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน  X

 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ/

 สนง.ก.พ.ร./กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 -โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมภิบาลใน

 รัฐวิสาหกิจ(สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ/ก.การคลัง)

1 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน   X

 การทุจริต(ก.ยุติธรรม/ก.การต่างประเทศ)   

2 ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี   X

 (คณะทำงานของสนง.ก.พ.ร.)   

3 ยกร่างกฎหมายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในวงราชการ   X

 (ก.ยุติธรรม/สนง.ก.พ.ร./สนง.ก.พ.)   

4 การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ  X

 (สนง.ก.พ.ร./สนง.ก.พ.)   

5 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   X

 ในวงราชการ(กรมประชาสัมพันธ์/สนง.ก.พ.ร./สนง.ก.พ.)   

6 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาวิจัยการเสริมสร้างและ   X

 ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย

 (สนง.ก.พ.ร./ก.การพัฒนาสังคมฯ)

7 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจริยธรรม   X

 ภาครัฐ(ก.ยุติธรรม/ก.การพัฒนาสังคมฯ/สนง.ก.พ.ร./สนง.ก.พ.)

 -การเสริมสร้างบทบาทในการตรวจสอบภาคประชาชน

 -การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน

 -การสร้างช่องทางในการชมเชยข้าราชการผู้ประพฤติดี

 -การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม

 -การสนับสนุนองค์การประชาสังคมในการติดตามสถานการณ์   

8 การสร้างเยาวชนให้เป็นกลไกการส่งผ่านจริยธรรมไปสู่ครอบครัว   X

 (ก.ศึกษาธิการ/ก.วัฒนธรรม)   

9 การส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐมีกลไกรับข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น   X

 ข้อเสนอแนะและคำชมเชยจากประชาชน

 (สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)    

7. การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ตาราง 1  โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ของวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกัน

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปรียบเทียบกับระดับของการแก้ปัญหา(ต่อ)
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ลำดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบหลัก) 

 ระดับการแก้ปัญหา 

 บุคคล องค์การ สังคม 

อื่นๆ (ต่อ)

2 การจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการ(ProjectManagementOffice)  X

 ตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

 ภาคราชการ(สนง.ก.พ.ร.)   

3 การพัฒนาขีดความสมรรถนะของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อ   X

 สนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

 (สนง.ก.พ.ร.)   

รวม  6 27 8  

ที่มา:ประมวลจากวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ,2549.

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทั้งสามระดับ แต่หากพิจารณาจากจำนวน

โครงการแล้วน้ำหนักจะเน้นไปที่ระดับองค์การ (27 โครงการ) มากกว่าระดับสังคม (8 โครงการ) หรือ

ระดับบุคคล(6โครงการ)

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่

นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2550: 10-11) ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ข้าราชการได้เสนอไว้ดังนี้

 1. รัฐบาลควรเร่งรัดในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พ.ศ. ... ให้

  เสร็จทันในวาระของสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้

 2. ควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ

  การเมือง พ.ศ.2543 และข้อบังคับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ว่าด้วยจรรยาบรรณของ

  ข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2537ให้สามารถใช้ได้จริงเหมาะสมกับกาลเวลาและควรมีบทลงโทษ

  ผู้ที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับอย่างจริงจัง

 3. รัฐบาลควรสั่งการให้ทุกส่วนราชการปรับแผนพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงานในปีงบประมาณ

  2551ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด

 4. รัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้ส่วนราชการของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปปรับงบประมาณ

  ปี2550เพื่อดำเนินกิจกรรมดังนี้

  4.1 การวางเงื่อนไขด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่การดำรง

   ตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน (ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

   ให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม)

  4.2การจัดทำสมุดพกข้าราชการ/บันทึกผลงานและคุณงามความดี(ในยุทธศาสตร์ที่4)

ตาราง 1  โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ของวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกัน

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปรียบเทียบกับระดับของการแก้ปัญหา(ต่อ)
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  4.3 การผลักดันให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการสร้างราชการใสสะอาด (ในยุทธศาสตร์

   ที่5การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล)

  4.4 การแตง่ตัง้และพฒันาผูร้บัผดิชอบดา้นจรยิธรรมในสว่นราชการ(ในยทุธศาสตรท์ี่5)

  4.5 การให้ส่วนราชการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกรอบมาตรฐานกลาง

   ของภาครฐัทีก่ำหนด(ในยทุธศาสตรท์ี่5)
 

สรุปและเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม
 ความพยายามสง่เสรมิคณุธรรมแกข่า้ราชการมมีาตามลำดบัอยา่งตอ่เนือ่งแตก่ารไดผ้ลจรงิในทางปฏบิตัิ

ยงัไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจ การกำหนดวาระแหง่ชาติ เปน็อกีหนึง่ความพยายามทีจ่ะตอ้งตดิตามผลการนำยทุธศาสตร์

และโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติต่อไป ข้อเสนอแนะหนึ่งคือควรมีการจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วน

ของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณซึ่งมีจำกัดด้วย ห้าโครงการ

หรอืกจิกรรมทีเ่ปน็ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาและสง่เสรมิการสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม

แกน่กัการเมอืงขา้ราชการและประชาชนใหด้ำเนนิการในปีพ.ศ.2550นัน้ เปน็การพจิารณาตามความ

เปน็ไปได้ในการทีจ่ะดำเนนิการไดท้นัทีเพราะใชง้บประมาณไมม่ากและมพีืน้ฐานการดำเนนิการอยูแ่ลว้แตเ่ดมิ

อยา่งไรกต็าม ควรทีจ่ะมกีารนำเสนอการจดัลำดบัอกีรปูแบบหนึง่เพิม่เตมิ โดยจดัลำดบัตามประสทิธผิลตอ่

การสง่เสรมิคณุธรรมทีค่าดวา่นา่จะเกดิขึน้จากโครงการนัน้ๆ ซึง่กค็อืการนำเทคนคิการวเิคราะห์โครงการมา

ใชน้ัน่เอง จากนัน้จงึจดัทำแผนระยะสัน้ ระยะยาว รวมทัง้จดัเตรยีมงบประมาณใหส้อดคลอ้งกนั และมกีาร

ประเมินผลซึ่งเชื่อมโยงกับการให้รางวัลและลงโทษเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการดำเนินการให้แก่หน่วยงานรับผิด

ชอบหลกัทีร่บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรมเพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ระบบมคีวามตอ่เนือ่งซึง่จะทำใหเ้ปน็พืน้

ฐานทีแ่ขง็แรงสำหรบัทีจ่ะสนบัสนนุเศรษฐกจิพอเพยีงตอ่ไปแตกตา่งจากความพยายามสง่เสรมิคณุธรรมภาค

รฐัทีผ่า่นๆมาทีบ่างครัง้เปน็แตเ่พยีงนโยบายแต่ไมม่กีารนำไปปฏบิตัิหรอืบางครัง้มกีารดำเนนิการทีเ่ขม้แขง็

แตเ่พยีงระยะแรกจากนัน้กเ็งยีบหายไปจากความสนใจเนือ่งจากขาดงบประมาณและความสนบัสนนุทีต่อ่เนือ่ง

ทำใหต้อ้งเริม่ตนใหมอ่ยูเ่รือ่ยๆ

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจคุณธรรมของข้าราชการ ซึ่งหมายรวมถึง ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับ นอกเหนือจากการติดตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลแห่งชาติ

พ.ศ. ... ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯแล้ว ยังควรที่จะติดตามความก้าวหน้า

ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม

ซึ่งมักเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ร่าง พระราชบัญญัติผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ด้วย

รวมทั้งอาจศึกษา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

คอืพระราชบญัญตัพิรรคการเมอืงพ.ศ.2541พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติพ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ

รัฐมนตรี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติอื่น ที่ไม่ ใช่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ พ.ศ. 2542 รวมทั้งระเบียบและการดำเนินงานของ

องค์การตรวจสอบต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน(ปปง.)กรมสอบสวนคดีพิเศษและอื่นๆ
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บรรณานุกรม
ไม่ระบุผู้แต่ง.18ธันวาคม2549.วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

 และประพฤติมิชอบในภาครัฐ.(อัดสำเนา).

กระทรวงวัฒนธรรม.2550.แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคสังคม.(อัดสำเนา).

โกศลมีคุณและณรงค์เทียมเมฆ.2545.ผลของการผึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะ 

 และพฤติกรรมจริยธรรมของคร.ูทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยแม่บท:การวิจัยและพัฒนา

 ระบบพฤติกรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ขัตติยากรรณสูตร.2516.ปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของข้าราชการเบี่ยงเบนไปจากหลักการทีค่าดหวัง.

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง

 ข้าราชการและประชาชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.2550.รายงานผลการพิจารณาศึกษา

 เรื่องการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมืองข้าราชการประชาชนและเยาวชน.

 (อัดสำเนา).

คณะทำงานจัดทำกฎหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักนายกรัฐมนตรี.2550.กรอบความคิดเพื่อ

 จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลแห่งชาติพ.ศ....(อัดสำเนา).

งามตาวนินทานนท์.2536.ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาทีเ่กี่ยวข้อง 

 กับการอบรมเลี้ยงดูบุตร.รายงานการวิจัยอันดับที่50สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.มปท.ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาระบบ 

 พฤติกรรมไทยประจำปี2538.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

จินตนาบิลมาศและคณะ.2529.รายงานการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน”.

 กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

ชัยยุทธกุลตังวัฒนาและคณะ.2544.ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการ 
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บทคัดย่อ

 บทความนี้นำเสนอแนวคิดการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง

ทางมิติวัฒนธรรม โดยครอบคลุมถึงการตีความที่เกี่ยวข้องกับ1)อุดมการณ์ 2)ความ

สัมพันธ์ทางสังคม 3) โลกทัศน์ 4) ค่านิยมที่ปรากฏในสังคมไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการ

ตีความเชิงวิพากษ์แบบวงจรเฮอเมิวติกส์ภายใต้กรอบของสำนักยุคหลังสมัยใหม่หรือ

โพสต์โมเดิร์น ที่มักใช้ ในการวิพากษ์องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ ในโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิด

การตระหนักรู้ถึงและรู้เท่าทันสาระที่แฝงอยู่ ในวาทกรรมที่หลากหลายในสังคมที่อาจ

มีลักษณะเป็นปฏิเสธ หรือเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกับสาระหลักของ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่นน้วถิชีวีติแบบพอเพยีงอนัมคีวามพอประมาณความมเีหตผุล

ระบบภูมิคุ้มกันบนฐานแห่งความรู้ควบคู่คุณธรรมอันเป็นแนวทางหลักของการดำรงอยู่

และปฏิบัติตนของประชาชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ

รวมทัง้การพฒันาและการบรหิารประเทศใหด้ำเนนิไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันา

เศรษฐกจิเพือ่ใหก้้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ อนึ่งบทความนี้เสนอประเด็นวิพากษ์รวม

สี่ประเด็นหลัก ได้แก่ ก) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะอุดมการณ์กระแสหลักและ

พันธกิจของชาติ ข)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะพุทธทัศน์ที่มุ่งพัฒนามิติทางจิตใจ

ต้านภัย“ระลอกวิกฤตแห่งยุคสมัยใหม่”ค)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภาคปฏิบัติ

การจริงของวาทกรรมในการถอนรื้อ สร้างใหม่และฟื้นฟูของอัตลักษณ์ไทยว่าด้วยความ

สมัพนัธท์างสงัคมและง)ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานะการปฏวิตัสิงัคมวา่ดว้ยคา่นยิม

บางประการของไทย ทั้งนี้บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทั้งในด้านทัศนคติ องค์ความรู้และพฤติกรรมของคนไทย

ในการน้อมรับด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหลักการและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเป็นหลักการที่สอดคล้องกันกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวไทยที่

มีแก่นคำสอนที่เน้นสติปัญญาและเหตุผลเป็นสำคัญ
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Abstract


The aim of this article is to interpret the notion of the Philosophy of

SufficiencyEconomyfromtheperspectivesofculturalorientationscomprising

four main components: 1) Ideologies; 2)World Views; 3) Social Relations;

and4)CulturalValues.UsingCriticalHermeneuticsas itsmethodologyand

Postmodernismasitstheoreticalunderpinning,thisarticleproposestoexplore

thestate-legitimizedPhilosophyofSufficiencyEconomy,publiclyperceivedas

an economic life guiding principle, the national agenda, and a form of

“Cultural Economy”, by elaborating, extending, and proposing the said four

dimensions to achieve their critical hermeneutic propositions; which involve:

1)thePhilosophyofSufficiencyEconomyasDominantNationalIdeologyand

Mission;2)thePhilosophyofSufficiencyEconomyastheBuddhistWorldview

towardsSpiritualAwakeningsagainstCrisesofModernity;3) thePhilosophy

ofSufficiencyEconomyas theDiscursivePracticesof theDeconstruction,

Construction, and Revival of Thai Identities involving some existing Social

Relations; and 4) the Philosophy of Sufficiency Economy as Socio-Cultural

RevolutionofcertainThaiValues.Significantly,thearticleattemptstosupport

thefurtherestablishmentofthePhilosophyofSufficiencyEconomy,whichis

predominantly found to be in congruence with the rationalist-intellectualist

Buddhism, in the contemporary Thailand with respect to her postmodern

economy,politics,andculture.





Keywords:Ideology,Ideo-culture,Postmodernism,Discourse
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บทนำ
 แนวพระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีองค์ประกอบหลักได้แก่ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันบนฐานแห่งความรู้ควบคู่คุณธรรมนั้น เน้น

แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับ

ชมุชนจนถงึระดบัรฐัรวมทัง้การพฒันาและการบรหิารประเทศใหด้ำเนนิไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน์(เกษมวฒันชยั,2548)

จงึนบัเปน็ปรากฏการณท์างเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมครัง้สำคญัในหนา้ประวตัศิาสตร์ไทย

และพึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในสังคมไทย(ประเวศวะสี,

2542)

อนึ่ง ลักษณะแห่งองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความโดดเด่นในแง่

แหง่ความเปน็สหวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูท้ัง้เชงิเทคนคิความรูเ้ชงิการวเิคราะห์

ความรู้เชิงการตีความ และความรู้เชิงจิตวิญญาณ (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2549)

ทั้งนี้ โดยมีเป้าประสงค์ ในการสร้างสมดุลให้สังคมไทย เพื่อพร้อมต่อการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอก

อนึ่งศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่าในการวิเคราะห์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสมควรมองจากมิติทางวัฒนธรรมด้วย โดยกล่าวไว้ชัดเจน

ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิคแต่มีความหมายกว้างกว่านั้นมาก เพราะต้องรวมเอา

1)อุดมการณ์บางอย่าง2)ความสัมพันธ์บางอย่าง3) โลกทัศน์บางอย่าง4)ค่านิยม

บางอย่างอยู่ ในนั้นด้วย จึงจะนับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง ทั้ง 4 ประการที่จะ

กล่าวถึงนี้คือส่วนที่เรารู้จักว่าวัฒนธรรมนั้นเอง

ผู้เขียนบทความนี้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจากมุมมองทางมิติทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ ในสาขาสังคมศาสตร์หรือ

มนษุยศาสตรน์ัน้ วฒันธรรมเปน็หวัใจของการศกึษาเพราะนอกจากวฒันธรรมเปน็ผลผลติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม
จากมุมมองหลังสมัยใหม่

“Anationisahistoricallyevolved,stablecommunityoflanguage,
territory,economiclifeandpsychologicalmake-upmanifestedina
communityofculture”(Stalin,1972).
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จากการรังสรรค์ของมนุษย์แล้ว ยังมีหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหานำพาสังคมมนุษย์ไปสู่สภาวะที่พึงปรารถนา

รว่มกนัอนัเปน็เปา้หมายหลกัของอารยธรรมมนษุย์อกีทัง้ยงัสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึขอ้ผดิพลาดและหลมุพราง

ทางความคิดและการกระทำของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย การที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตความผันผวน

ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมไทย จวบจนกระทั่งเกิดกระบวนการขับเคลื่อนทาง

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยนั้น จึงนับว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจถึงแก่นของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองด้านวัฒนธรรมเป็นสำคัญ



วัตถุประสงค์ของบทความ
บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายหลักในการนำประเด็นทางวัฒนธรรมที่ได้รับการตีความเบื้องต้นจาก

ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ มาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้

เหน็ถงึธรรมชาตทิีม่คีวามซบัซอ้นและเปน็พหมุติิ(ComplexandMultidimensional)ของปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในฐานะเศรษฐกจิวฒันธรรม(ประเวศวะส,ี2542)อนัประกอบดว้ยแนวคดิหลายประการภายใตม้ติิ

ทางวฒันธรรมวา่ดว้ย1)อดุมการณ์2)โลกทศัน์3)ความสมัพนัธแ์ละ4)คา่นยิมตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้

ขา้งตน้

ทั้งนี้โดยอาศัยการตีความเชิงวิพากษ์(CriticalHermeneutics)คำว่าHermeneuticsนั้นนับเป็น

ทั้งทฤษฎีและวิธีการในการตีความการกระทำของมนุษย์อย่างมีความหมาย ซึ่งเดิมทีจะไม่เพียงแต่มุ่งเน้น

การตีความตามความหมายเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ของผู้เขียนด้วย ต่อมาการ

ตีความนี้กินวงกว้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นระหว่างตัวบท (text) และบริบท

(Context) ที่ห้อมล้อมหรือแวดล้อมตัวบทที่สามารถแสดงถึงอัตตวิสัยร่วม (shared Subjectivities) หรือ

โลกทัศน์ของสังคมที่เป็นผู้ผลิตหรือกำหนดตัวบท อีกทั้งยังครอบคลุมถึงโลกทัศน์ของผู้ตีความที่ตั้งอยู่บน

สมมตุฐิานบางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเขา้ใจตวับท อนัจะนำไปสูค่วามเขา้ใจถงึความเชือ่มโยงอยา่งซอ้นทบั

ระหว่างการตีความตัวบทในระดับกว้าง (General) และการตีความในระดับเฉพาะเจาะจง (Specific) โดย

การใช้ตรรกหรือการใช้เหตุผลในการนำเสนอการตีความทั้งประเด็นที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว และประเด็น

ใหม่ภายใต้วงจรเฮอเมอนิวติกส์(HermeneuticCircle)(Littlejohn,1999)

การตีความเชิงวิพากษ์จึงหมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่มีเป้าประสงค์ในการตีความปรากฏการณ์ใดๆ

ในสังคม เพื่อให้เข้าถึงแยกแยะความหมาย โดยการวิเคราะห์ที่ตั้งอยู่บนปรัชญาเชิงปฏิเสธที่ไม่เชื่อว่าความ

จริงถูกกำหนดโดยภววิสัย (Objectivity) เนื่องจากว่าสิ่งที่อ้างว่าเป็นกลางหรือเป็นภววิสัยนั้นไม่มีอยู่จริง

เพราะความจรงิทัง้หลายเกดิจากการเลอืกสรรขอ้มลูการตคีวามจงึตัง้อยูบ่นความเชือ่ในอตัวสิยั(Subjectivity)

ที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีความหลากหลายอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความรู้องค์รวมที่มีความเป็นพหุมิติ

และมีความเป็นสหวิทยาการและต้องการตรวจสอบเกี่ยวกับความก้าวหน้าและพัฒนาการทางความคิดที่

สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ที่สำคัญผู้วิจัยหรือ

ผู้ตีความสามารถสอดแทรกแสดงความคิดเห็นส่วนตนเกี่ยวกับแนวทางเชิงบูรณาการในการรับรู้ เรียนรู้และ

แก้ไขสังคมวัฒนธรรมได้(DenzinandLincoln,1994)

ในบทความนี้ การตีความเชิงวิพากษ์นั้นตั้งอยู่บนฐานของความคิดแห่งสำนักโพสต์โมเดิร์นหรือ

แนวคดิยคุหลงัสมยัใหมท่ีม่กัใช้ไปในการวพิากษอ์งคค์วามรูต้า่งๆทีม่อียู่ในโลกเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการตระหนกั

รู้ถึงและรู้เท่าทันสาระที่แฝงอยู่ ในวาทกรรมอันหลากหลายในสังคมมนุษย์ กอปรกับความประสงค์ที่จะให้

บทความนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
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(Sustainablechange)ทัง้ในดา้นทศันคติองคค์วามรูแ้ละพฤตกิรรม(Attitude,Knowledge,andBehavior)

ของคนไทยในการนอ้มรบัดว้ยความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทถ้งึหลกัการและแนวทางของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกันกับพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาหลักของชาวไทยที่มีแก่นคำสอนที่เน้นสติ

ปัญญาและเหตุผล(rationalist/intellectualistBuddhism)มาช้านาน

ที่สำคัญ ยังต้องการให้มีความรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายที่อาจแฝงมากับวาทกรรมต่างๆ ที่เชิดชู

อดุมการณห์รอืชดุความคดิตา่งๆ ทีป่รากฏในสงัคมทีม่ลีกัษณะเปน็ปฏเิสธ หรอืเปน็ไปในทศิทางตรงขา้มกบั

สาระหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่มสีารตัถะทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญาแนวมนษุยนยิมของเศรษฐศาสตร์

สงัคม(SocialEconomics)ทีเ่นน้วา่เศรษฐศาสตรต์อ้งเชือ่มโยงกบัสงัคมหากไมก่อ่ใหเ้กดิความ“สขุสมบรูณ”์

ใหแ้กส่งัคมแลว้กน็บัวา่เปน็เศรษฐศาสตรท์ี่ไรเ้หตผุล (อภชิยั พนัธเสน และคณะ, 2549) ซึง่แนวคดิดงักลา่ว

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวคดิทีช่ืน่ชมลกัษณะอนัสงูสง่กวา่ของการดำรงชพีธรรมดาๆ ของมนษุย์ (Meta-preference)

กล่าวคือ ต้องการเชิดชูอุดมคติแห่งวิถีการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงที่เน้นการพัฒนามิติแห่งความเป็น

มนุษย์มากกว่าการพัฒนาที่เน้นแต่มิติทางเศรษฐกิจสายหลักเป็นสำคัญ



สำนักโพสต์โมเดิร์นกับการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานความคิดของสำนักโพสต์โมเดิร์นหรือหลังยุคสมัยใหม่นิยมเป็นมโนทัศน์นับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้น

ในแวดวงวิชาการในหลายสาขาทั้งในด้านปรัชญา ศิลปะ ทฤษฎีวิพากษ์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม (Littlejohn, 1999) ทั้งนี้ เพื่อแสดงความฉงนสงสัยอย่างต่อเนื่อง (Continual skepticism)

ตอ่แนวความคดิปรชัญาและอดุมการณต์า่งๆ อนัเปน็ผลจากยคุสมยัใหม่ รวมถงึความพยายามในการตอบโต้

ผลพวงแห่งกระแสสมัยใหม่หรือความเป็นโมเดิร์น (Modernity) อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบคิด

รูปแบบความคิด วิถีชีวิต โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรมขนานใหญ่ โดยเน้นการ

แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา สั่งสมและตีความที่ยึดติดกับความเป็นวิทยาศาสตร์มากเกินไป

จนมองข้ามความสำคัญของความรู้แบบภูมิปัญญาและทัศนคติหรืออัตวิสัยส่วนบุคคล

ที่สำคัญ จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2550) กล่าวว่าผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับข้อคิดหรือแนวทางปฏิบัติ

ที่ผ่านมาอันเกิดจากความสงสัย ไม่ไว้ ใจจากการครอบงำอุดมการณ์แห่งยุคสมัยใหม่จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า

วาทกรรมแหง่การไม่ไวว้างใจ(DiscourseofSuspicion)ทัง้นี้McCullagh(2004)ไดก้ลา่ววา่แนวความคดิ

ของสำนักโพสต์โมเดิร์นนั้นแสดงให้เห็นชัดถึงจุดเปลี่ยนทางด้านกระบวนทัศน์ทางด้านวิชาการและภาค

ปฏิบัติ ซึ่งแสดงภาคอันเป็นปรปักษ์ต่อกลุ่มปฏิฐานนิยมตรรกะ (Logical Positivism) ที่เน้นแนวคิดแบบ

เหตุผลบนวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ฐานโพสต์โมเดิร์นต้องการเน้นถึงความเสื่อมของความเชื่อใน

อภิปรัชญาเดิมของโลกสมัยใหม่ อาทิ ความขลังของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม (Capitalism and

Consumerism) ที่ทำให้บทบาทและตัวตนของผู้คนหรือในสังคมต่างๆ ที่ถูกเรียกว่า “ผู้บริโภคแห่งโพสต์

โมเดิร์น” เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปัจเจกบุคคลมีสถานะภาพเป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น แต่ในยุคหลังสมัย

ใหม่การบริโภคมีพลังอำนาจ (Omnipotence) ในการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจนกลายสามารถแทรกซึม

ถึงความเป็นตัวตนและการแสดงออกของตัวตนของปัจเจกในสังคม ซึ่งนับว่าเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรง

ท้ายสุดถึงขนาดเกิดการผสมผสานซ้อนทับของบทบาทและอัตลักษณ์ที่ซับซ้อนระหว่างบทบาทเดิมคือ

ผู้บริโภค กับบทบาทใหม่อีกสองประการคือ เป็นผู้กำหนดรูปแบบความต้องการและรูปแบบการบริโภค

(Customizer)และผู้สร้างภาพลักษณ์ของตัวตนด้วยตนเอง(producerofself-images)อันถือเป็นลักษณะ

หลักของผู้บริโภคโพสต์โมเดิร์น
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นอกจากนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและมิติทางวัฒนธรรมยังอาจหมายถึงความซับซ้อน

และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางวัฒนธรรม การลดจำนวนของผู้มีค่านิยมและทัศนคติตามแบบแผนของ

กระแสหลักและการเคร่งศีลธรรมโดยเสนอค่านิยมแบบสุขนิยมของการบริโภคแบบมวลชนเข้ามาแทนที่

ส่งผลให้เกิดความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมมากขึ้น เนื่องจากไม่มีชนชั้นกลางหรือกระฏุมพีซึ่งเป็นคน

ส่วนใหญ่ที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมหลักหากสังคมเต็มไปด้วยมวลชนที่หลากหลายซึ่งต่างยึดมั่นในวัฒนธรรม

ของตนเองเป็นสำคัญ(จันทนีเจริญศรี,2544)อันจะได้กล่าวถึงในภายหลัง

ที่สำคัญแนวคิดโพสต์นั้นเชื่อว่า ไม่ปรากฏความเป็นจริงใดๆ ในสังคมมนุษย์ที่มีความเป็นภววิสัย

หรือเป็นกลาง (Objectivity) อย่างถ่องแท้ สิ่งที่ควรสำรวจตรวจสอบคือ อัตตวิสัย (subjectivities) หรือ

ความคิดเห็นอันหลากหลายของปัจเจกซึ่งมีความซับซ้อนทำให้ฐานของโพสต์โมเดิร์นเป็นเรื่องของการ

“ระแวดระวัง”ความรู้ต่างๆที่สถิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะสภาวะและเงื่อนไขแห่งความรู้ณปัจจุบัน

กาลและในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยอาทิแนวคิดของชุมชนในวิถีประจำวัน(EverydayLifeCommunity)

ซึ่งนับเป็นลักษณะของชุมชนหลังสมัยใหม่ที่มีการแสดงออกของตัวตนอย่างหลากหลายซับซ้อน แยกย่อย

ซ้อนทับและสามารถเป็นตัวแสดงถึงเสียงที่เป็นอื่นได้ อีกทั้งยังมีกลิ่นอายของแนวคิดหลังตะวันตกนิยม

(Post-Westernism) อันหมายถึง การคัดค้านอำนาจตะวันตก ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงภัย

อันตรายของโลกาภิวัตน์และเพื่อผลักดันให้พ้นจากกระแสตะวันตกนิยมฐานคติของโพสต์โมเดิร์นยังเชื่อว่า

วัฒนธรรมและการสื่อสารของมนุษย์ถูกหล่อหลอมจากอคติทางวัฒนธรรมและยังแฝงไว้ด้วยเนื้อหาว่าด้วย

มิติทางการเมืองและอำนาจด้วย(McCullagh,2004)

ทั้งนี้ส.ศิวรักษ์ (2548:17-18)กล่าวไว้ถึงสังคมโลกในยุคโพสต์โมเดิร์นว่า “ใครคนใดคนหนึ่ง

อธิบายไว้อย่างน่ารับฟังว่า สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งหมายถึง การที่ความทันสมัยและ

กระบวนทัศน์แบบเหตุผล-อุตสาหกรรม ที่โลกนี้มีฐานอยู่นั้นมาถึงขีดจำกัดของตัวเอง และกำลังกลายเป็นการ 

ทำลายล้างตัวเอง ความจริงที่ว่า อาการนี้กระจายไปกว้างกว่าเคยและทรงพลังมากกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ได้ขัดแย้งกับ

ความจริงท่ีว่าความทันสมัยกำลังจะเส่ือมลง เน่ืองจากมันไม่ได้ให้ทางเลือกอ่ืนใดนอกจากความตายท่ีมันกำลังพาเราไป 

ความทันสมัยนำอุตสาหกรรมนิยม ชาตินิยมบนรัฐ การข้ามชาติแบบแข่งขัน วัตถุนิยม บริโภคนิยม ความรุนแรงเชิง

โครงสร้างและปัจเจกนิยมมาก และการผสานกันของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้สร้างอันตรายต่อการมีชีวิตรอด ทั้งของ

มนุษย์และของแผ่นดินโลกอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน” 

ทีส่ำคญัอกีประการฐานของสำนกัโพสต์โมเดริน์นัน้เปดิกวา้งตอ่ความหลากหลายของกระแสวาทกรรมใน

สังคม ซึ่งเป็นจุดแข็งของสำนักคิด เพราะทำให้เราสามารถสำรวจตรวจสอบกระแสวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน

พื้นที่(Space)ทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสัญญะ(Sign)หรือรหัส(Code)อาทิเทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณ

(2541, อ้างในพิษณุ อ่อนมณี, ม.ป.ป.) กล่าวว่าในแง่ประเทศไทยกับภาพรวมยุทธศาสตร์ของการพัฒนา

นัน้แนวทางสว่นใหญน่ัน้ตัง้อยูบ่นทฤษฎตีะวนัตกทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความชืน่ชมตอ่ตะวนัตกนยิมบนระบบคดิ

แปดประการคือ (1) ความเชื่อว่าวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสถาบันโบราณของไทยล้าหลังและเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนา จะพัฒนาก้าวได้ก็ต้องเลียนแบบโลกตะวันตก (2) เศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะนำความเจริญ

รุ่งเรืองมาสูป่ระชาชน (3)แนวทางการพฒันาถกูครอบงำโดยแนวทางทีน่ำเสอโดยWorldBankและ IMF

จงึไม่ไดร้บัการกำหนดจากความตอ้งการของประชาชนเปน็หลกั (4) การวางพืน้ฐานการพฒันาจากบนลงลา่ง

และใชร้ฐัและนโยบาย ของรฐัเปน็ศนูยก์ลางของการวางแผนและดำเนนิการในการพฒันา (5) การวางพืน้ฐาน

การสรา้งเมอืงหลวงหรอืกรงุเทพฯใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง(6)เปน็นโยบายทีค่ำนงึถงึการพฒันาดา้นเศรษฐกจิเปน็

หลกัไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษา(7)เป็นแผนพัฒนาที่ไม่ ให้
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ปัญหาความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก่อนยุครัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน และ (8) เป็นแผนพัฒนา

ประเทศภายในขอบเขตของประเทศไทยเท่านั้นขาดการวางกลยุทธ์ในขอบเขตระดับโลก

ดงันัน้อาจเหน็ไดว้า่พืน้ทีท่างวฒันธรรมจากมมุมองของโพสต์โมเดริน์จงึไม่ใชพ่ืน้ทีท่ีบ่รสิทุธิ์มคีวาม

เป็นกลาง ตายตัวหรือหยุดนิ่ง หากแต่เป็นพื้นที่ของการช่วงชิงต่อสู้ดิ้นรนของอุดมการณ์ต่างๆ จนทำให้

กลายเป็นการเมืองของพื้นที่(ThePoliticsofSpace)และพื้นที่ของการเมือง(TheSpaceofPolitics)

ทีท่ำใหป้จัเจกตอ้งเรง่สรา้งกระบวนการการรองรบัการเมอืงวา่ดว้ยการตระหนกัรู้ (ThePoliticsofRecognition)

ของความหลากหลายของระบบคิดและระหัสพฤติกรรมที่ต่อสู้กันบนพื้นที่ทางวัฒนธรรม

อนึ่ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แนวคิดเรื่องอัตวิสัยที่หลากหลายของ

วาทกรรมตา่งๆ หากจะพจิารณาจากมมุมองของสำนกัโพสต์โมเดริน์นัน้ ปรากฏใหเ้หน็ถงึสภาวะความเปน็จรงิ

อยู่มากเมื่อหันกลับมามองประแสการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยอาทิดร.แกวิน

เคนนี ผู้ทรงคุณวุฒิของ IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) ชาวนิวซีแลนด์ได้

กล่าวไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีที่ก้าวหน้าทันสมัยเพราะเสนอทางออกให้แก่วิกฤตโลกที่สำคัญ

สารัตถะของปรัชญาได้แสดงถึงความเข้าใจถึงวิถีธรรมชาติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการสร้าง

สมดุลระหว่างนิเวศวิทยา (Ecology) และเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ (Economy) (คอลัมน์ อาจารย์ยักษ์

แห่งมหาวิทยาลัยคอกหมู,คมชัดลึก,3มีนาคมพ.ศ.2550,หน้า10)

ยังคงมีกระแสของความหลากหลายทางความคิด และมุมมองของกลุ่มนักคิดนักวิชาการในเรื่องของ

การขบัเคลือ่นองคค์วามรูแ้ละการประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อาทิ ดร. สมเกยีรติ ออ่นวมิล (อา้งใน

สรวิศ ชุมศรี, มติชนสุดสัปดาห์, 2 มีนาคม พ.ศ. 2550) ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านความรู้อย่างถ่องแท้ถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้เพราะ “ที่คนไม่รู้

เพราะไม่ได้ศึกษา”และรัฐเองยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ “เราต้องวิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

ในโครงสร้างทางความคิด เศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาในการดำรงชีวิตเท่านั้น ใช่ไหม หรือว่ามันคือทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ใหม่ที่ใช้เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างฉับพลันได้ในยุคนี้ เหมือนเรื่องสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ที่พัฒนา

ต่อมาหรือจะเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใหม่ที่ไม่ได้ใช้อำนาจรัฐเปลี่ยนแปลง แต่เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยที่พัฒนา

มาทีหลังซึ่งไม่ใช้อำนาจรัฐมาครอบงำ” (หน้า28)

ศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์(มติชนสุดสัปดาห์,23กุมภาพันธ์พ.ศ.2550)ได้แสดงความ

คิดเห็นถึงบทบาทรัฐที่ไม่ใคร่ชัดเจนนัก ในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง โดยกล่าวว่า

“เราอาจกล่าวได้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดในปี 2540 มาจากความไม่รู้จักพอเพียงของผู้ประกอบการ  แต่ความ

ไม่พอเพียงนี้ปรากฏก่อนหน้าเป็นเวลานานแล้ว รัฐก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อยับยั้งหรือเสริมให้เกิดความพอเพียงเลย 

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบ แต่ก็เป็นคำตอบเชิงศีลธรรมด้านเดียว...ใช่แต่ระบบสวัสดิการที่ดีเท่านั้นเงื่อนไข 

ทางสังคมที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจพอเพียงยังมีด้านอื่นอีกมาก จะให้เกษตรกรกว่า 30% ของประเทศซึ่งไม่มี

ที่ดินทำกินพอเพียงกับอะไรครับ ตราบเท่าที่ไม่มีและไม่พยายามจะปฏิรูปที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม พอเพียงก็

เป็นเพียงคำปลอบใจแก่ท้องที่หิวโหยเท่านั้น” (หน้า20-21)

จากความหลากหลายของวาทกรรมของผองนักคิด นักวิชาการในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

มุมมองที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมจากฐานโพสต์โมเดิร์น เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการนำเสนออัตวิสัยของ

ผู้เขียนบทความนี้ ในการวิพากษ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ตามบทความนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนลักษณะ
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ของแก่นสุดโต่งบางประการของสำนักโพสต์โมเดิร์น ที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ ในแวดวงวิชาการ อาทิ

ลกัษณะการปฏเิสธไมย่อมรบัหลกัการของชดุความคดิตา่งๆ อาทิ การหกัลา้งอดุมการณห์รอือภปิรชัญาใดๆ

ที่สถิตอยู่ ในโลกว่าล้วนมีความสำคัญอย่างจริงแท้ในสังคมมนุษย์นี้ที่เรียกว่าNihilism

ส่วนข้อจำกัดของบทความชิ้นนี้จากมุมมองของผู้เขียนคือ ระบบคิดในการเขียนถ่ายทอดบทความ

ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากของสำนักโพสต์โมเดิร์น ซึ่งเป็นผลิตภาพและผลผลิตของค่ายวิชาการตะวันตก

อีกทั้งแนวคิดวิพากษ์เฮอร์เมอนิวติกส์เองก็ดี การวิพากษ์วัฒนธรรมก็ดีนับว่าเป็นกรอบตะวันตกด้วยเช่นกัน

จึงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านพึงตระหนักถึงอคติบางประการที่แฝงอยู่ ในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่า

“เราเปน็มากกวา่วฒันธรรมของเรา” คอื การปรากฏใหเ้หน็ถงึความหลากหลายในตวัตนของปจัเจกในสงัคม

ปัจจุบัน อันเป็นผลของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

และระดบัโลกรวมทัง้การผสมผสานระหวา่งระบบคดิตะวนัออกและตะวนัตกผูเ้ขยีนจงึไดพ้ยายามสอดแทรก

เนื้อหาสาระที่สร้างภูมิคุ้มกันและความระแวดระวังในองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ดังที่จะ

ได้ปรากฏให้เห็นต่อไปในบทความนี้


ประเด็นหลักสี่ประการในการตีความเชิงวิพากษ์
 อนึ่ง ภายใต้วงจรเฮอเมอนิวติกส์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประเด็นในการตีความเชิงวิพากษ์ใน

บทความนี้จะเริ่มจากการตีความข้อมูลบนสมมุติฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจใน

ระดับกว้าง (General) โดยแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อย่อยอันเป็นสาระหลักของบทความนี้และภายใต้แต่ละหัวข้อ

จะเป็นการนำเสนอรายละเอียดของการตีความข้อมูลในระดับเฉพาะเจาะจง (specific)ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กับหัวข้อนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวคิด มุมมองและเหตุผลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นชัดอยู่

แล้วสังคมไทยและทั้งที่เป็นประเด็นใหม่ที่ได้รับการนำเสนอในบทความนี้หัวข้อทั้งสี่ได้แก่

ก)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะอุดมการณ์กระแสหลักและพันธกิจของชาติ

ข)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะพุทธทัศน์ที่มุ่งพัฒนามิติทางจิตใจต้านภัย “ระลอกวิกฤตแห่ง

ยุคสมัยใหม่”

ค)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในการถอนรื้อ สร้างใหม่และ

ฟื้นฟูของอัตลักษณ์ไทยว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคม

ง)ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานะการปฏวิตัทิางสงัคมวฒันธรรมวา่ดว้ยคา่นยิมบางประการของไทย

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานะอดุมการณก์ระแสหลกัและพนัธกจิของชาติ (The Philosophy
ofSufficiencyEconomyasDominantNationalIdeologyandMission)

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9มาจนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่10(พ.ศ.

2550-2554)ทีร่ฐับาลไทยไดน้อ้มนำปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็ปรชัญานำทางในการพฒันาและบรหิาร

ประเทศอยา่งไรกต็ามปญัหาของการพฒันาประเทศภายใตแ้ผนฯ9ยงัคงพอสรปุได้คอื“การพัฒนาประเทศ 

ยังขาดสมดลุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังเป็นการพ่ึงพาภายนอกมากกว่าการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการพ่ึง

ตนเอง ขาดภมิูคุม้กันท่ีจะรองรับความเส่ียงจากจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคมุได้ ขณะท่ีการพัฒนาด้านคณุภาพ 

ของคนและส่ิงแวดล้อมยังเป็นประเด็นท่ีต้องแก้ไข ซ่ึงสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”(สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ2549:4)
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ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพันธกิจแห่งชาติ (ชาติชาย พยุหนาวีชัย,

โพสต์ทูเดย์, 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550: 17A) ได้สรุปถึงประเด็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10(2550-2554)ไว้ว่า“เศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นปรัชญาชี้แนว

ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ

ใหด้ำเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วหนา้ทนัตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน์ ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว

ที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ฉะนั้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่จะไปร่วมกับระบบทุนนิยมไม่ได้ เพียงแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบทุนนิยม

เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง”

นอกเหนือจากสถานะภาพของการเป็นพันธกิจแห่งชาติแล้ว บทความนี้ยังต้องการนำเสนอความคิด

ให้สังคมไทย เร่งรองรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะอุดมการณ์กระแสหลักของสังคมไทย ทั้งๆ ที่

นกัวชิาการชัน้นำของประเทศไทยบางทา่นอาทิดร.ชยัอนนัต์สมทุวณชิ(2541)กลา่วสนบัสนนุการขบัเคลือ่น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย แต่ก็ได้มองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวคิดที่ปลอดจาก

การเมืองผลประโยชน์ และอุดมการณ์ใดๆดังนั้น จึงอาจพออนุมานได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวความคดิทีม่คีวามเปน็สากลในตนเองทัง้นี้ดร.ชยัอนนัต์ไม่ได้ใหอ้รรถาธบิายหรอืใหเ้หตผุลใดๆเพิม่เตมิ

หากทวา่ผูเ้ขยีนบทความนี้ อนมุานเองวา่ อาจเปน็เพราะความหมายดัง้เดมิของคำจำกดัความคำวา่อดุมการณ์

มักถูกอ้างอิงในบริบทที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอื่นๆที่มีนัยแฝงแบบสุดโต่งทางด้านการปกครองและการเมือง

บางประการอาทิอุดมการณ์คอมมิวนิสต์อุดมการณ์มาร์กซิสที่เคยตีความคำว่าอุดมการณ์ในฐานะตัวการ

ในการสร้างจิตสำนึกที่เป็นเท็จ(FalseConsciousness)ให้สังคมได้เป็นต้น

ความสำคัญในที่นี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องผิวเผินแค่การอนุมาน หรือตีความความหมายของคำจำกัดความ

เท่านั้น แต่เป็นความพยายามของบทความนี้ที่ต้องการนำเสนอถึงความหมาย และหน้าที่ที่สำคัญของคำว่า

อดุมการณท์ีแ่ตกตา่งออกไปจากเดมิ และมนียัสำคญัตอ่กรอบการพฒันาประเทศชาติ อนึง่ คำวา่ อดุมการณ์

(Ideology)นั้นตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ.2542ได้ให้คำจำกัดความ

คำว่าอุดมการณ์ไว้ว่าหมายถึงอุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึงรวมทั้งทัศนคติมุมมอง

ที่สำคัญในการมองโลกตามประวัติคำว่า “อุดมการณ์”นี้น่าจะเป็นคำที่กำหนดขึ้นโดยนักคิดชาวฝรั่งเศส

ที่ชื่อ Claude Destutt de Tracy ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งหมายถึง ศาสตร์ของความคิดและ

ต้นกำเนิดแห่งความคิด(thescienceofideasandtheirorigins)ที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของการปะทะ

ของกระแสต่างๆ ในสังคมวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมความคิดของมนุษย์ในภายหลัง คำว่า

อุดมการณ์นั้นหมายถึงชุดของความคิดต่างๆ (setsof ideas)ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและการเมือง

และสงัคมจติวทิยาเปน็สำคญั(http://Standford.edu,2006)ทัง้นี้เหตผุลสำคญัทีผู่เ้ขยีนบทความนีต้อ้งการ

เน้นประเด็นว่าถึงเวลาที่เราควรมองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีสถาะนะไม่ใช่เพียงปรัชญาเท่านั้นแต่ยัง

ทรงพลงัในการขบัเคลือ่นใหค้นไทยและชาติไทยสามารถดำรงชพีและดำรงชาติในฐานะทีเ่ปน็อดุมการณห์ลกั

ของชาติไทยด้วยเหตุผลรวมสี่ประการหลักดังมีรายละเอียดตามการตีความเชิงวิพากษ์ดังต่อไปนี้

อุดมการณ์มีหน้าที่ในการธำรงรักษาสร้างสรรค์ชาติ

McCullagh (2004) กล่าวว่า อุดมการณ์เปรียบเสมือนแก่นของทฤษฎีการวิพากษ์และวัฒนธรรม

ศกึษาโดยเฉพาะในโลกปจัจบุนั (หลงัศตวรรษที่ 20)นบัเปน็ความจำเปน็ทีน่กัวชิาการควรเพง่เลง็ตรวจสอบ

ความสมัพนัธอ์นัแนบเนยีนซบัซอ้นและซอ้นทบักนั ระหวา่งวฒันธรรมและอดุมการณจ์นเกดิแนวคดิของคำวา่
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“วัฒนธรรม-อุดมการณ์” หรือ “Ideo-Cultures” ขึ้น เพราะทุกวัฒนธรรมนั้นย่อมดำเนินไปด้วยกระแส

อุดมการณ์ต่างๆที่อาจเสริมแรงหรือขัดแย้งกันในลักษณะที่อาจมองเห็นได้ชัดเจนหรือยากต่อการรับรู้ของ

ผูค้นในสงัคมทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมโดยสว่นใหญจ่ะเกดิขึน้และดำเนนิไปในระดบัใตจ้ติสำนกึ(Subconscious

Level)ของผู้คนในสังคมที่สำคัญวัฒนธรรมอุดมการณ์มีสภาวะของความเป็นพลวัตรได้รับการสร้างใหม่

(reinventing)อยูอ่ยา่งตอ่เนือ่งดงันัน้จงึจำเปน็ทีต่อ้งไดร้บัตคีวามใหมแ่ละใหค้ำจำกดัความใหม่(reinterpreting

andredefining)ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ปัญหา คือ ในประเด็นที่ว่าประเทศไทยมีอุดมการณ์หรือไม่ อย่างไรนั้น ในหนังสือ

คลาสสิคชื่ออุดมการณ์ของชาติ(คณะอนุกรรมการอุดมการณ์ของชาติ,2525)จัดทำโดยคณะอนุกรรมการ

อุดมการณ์ของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินั้นได้อธิบายว่า คำว่า อุดมการณ์นั้นนับเป็นระบบ

ความเชื่อประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะทางรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเชื่อนั้นได้รับการ

ยอมรับร่วมกันจากกลุ่มชนในสังคม 2) ความเชื่อนั้นต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องที่มีความสำคัญต่อการ

ดำเนินชีวิตของกลุ่มชน 3) ความเชื่อนั้นจะต้องเป็นหลักการที่คนหันเข้าหาและอาศัยเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติและดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอและ4)ความเชื่อนั้นจะต้องมีส่วนช่วยในการยึดเหนี่ยวคนใน

กลุ่มเข้าไว้ด้วยกันหรือช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คนนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำกิจกรรมต่างๆได้

กล่าวโดยรวม คำว่า อุดมการณ์ของชาตินั้นจึงหมายถึง ระบบความคิดที่คนในชาติยึดถือเป็นส่วน

รวมเพื่อการธำรงรักษาสร้างสรรค์ชาติและทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงร่วมกัน ข้อสำคัญ อุดมการณ์

อาจเกดิไดส้องทางหลกัคอื1)เกดิจากวถิีในการขดัเกลาทางสงัคมวฒันธรรม(Socializationorenculturation)

หรือการสั่งสมอบรมถ่ายทอดทีละเล็กละน้อยจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มี

การชี้นำแน่นอน และ 2) เกิดจากการฉีดป้อนความเชื่อนั้นอย่างมีระบบด้วยการวางแผนและควบคุมการ

ถ่ายทอดความเชื่อนั้น ซึ่งเป็นไปโดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเชื่อที่สถาบันสังคม การเมืองจะ

ถ่ายทอดไปยังสมาชิกในสังคมอย่างเป็นเอกภาพและมีทิศทางที่แน่นอน (คณะอนุกรรมการอุดมการณ์

ของชาติ,2525)

ในบทความชื่อ การแข่งขันกันในด้านภูมิปัญญา: ชาวเอเซียหรือจะสู้ชาวตะวันตก ศาสตราจารย์

ดร.เขยีนธรีะวทิย์(2545:54)ไดก้ลา่ววพิากษท์างเดนิของประเทศไทยวา่“ไทยเป็นประเทศขนาดปานกลาง

ในเอเชียในยุคโลกาภิวัตน์ ไทยไม่เคยมีอุดมการณ์ของตัวเอง การเคลื่อนไหวที่จะส่งเสริมค่านิยมแบบเอเชียก็ไม่

ปรากฏ ทกุอย่างปล่อยให้กระแสพาไปเป็นสังคมกระแสนิยม” ซึง่อาจพออนมุานไดว้า่ นบัเปน็เรือ่งจำเปน็ และ

เร่งด่วนที่ประเทศไทยควรจะมีอุดมการณ์หรือหลักการหรืออุดมคติสูงส่งภายในจิตแห่งความเป็นชาติและ

วฒันธรรมเพือ่เปน็การสรา้งภมูคิุม้กนัตอ่ผลกระทบตา่งๆทัง้จากภายในและภายนอกเมือ่ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงเพิ่งได้รับการส่งเสริมที่ดูเหมือนว่าจะจริงจังจากภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อไม่นานมานี้เอง

บทความนี้จึงเห็นเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องผลักดันให้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรืออีก

ชื่อหนึ่ง เศรษฐกิจวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นมิใช่มีสถานะเป็นเพียงแค่ปรัชญาเท่านั้น แต่ควรได้รับการอัดฉีด

สู่สังคมไทยในทุกระดับในฐานะอุดมการณ์หลักของชาติอย่างมีระบบ ด้วยการวางแผนและควบคุมการ

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเชื่อที่สถาบันสังคมการเมืองจะถ่ายทอดไป

ยังสมาชิกในสังคมอย่างเป็นเอกภาพและมีทิศทางที่แน่นอนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

นอกจากนี้ การวิพากษ์อุดมการณ์ที่ปรากฏในสังคมใดสังคมหนึ่งอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความ

เข้าถึงแก่นของอุดมการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยนับเป็นความจำเป็น ท่ามกลางข้อถกเถียง

เกี่ยวกับธรรมชาติและภารกิจของอุดมการณ์ ยังคงปรากฏให้เห็นถึงข้อถกเถียงอันแพร่หลายแยบยลของ
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นกัวชิาการหลายแขนงถงึความสำคญัธรรมชาตแิละภารกจิของอดุมการณท์ีพ่งึมตีอ่สงัคมมนษุยต์ามยคุสมยั

ที่เปลี่ยนแปลงไปอาทิFrancisFukuyama(อ้างในGregSheridan,1999)เคยนำเสนอความคิดไว้ใน

งานของเขาที่ชื่อว่าTheEndofHistoryว่าหลังจากยุคสิ้นสุดของสงครามเย็นในช่วงปี 1980 โลกนี้เกิด

ปรากฏการณ์การหลอมรวมทางอุดมการณ์ตามทฤษฎีการหลอมรวมหรือ Convergence Theories ที่

กล่าวไว้ว่าสังคมโลกจะเชิดชูอุดมการณ์แห่งค่ายเสรีประชาธิปไตยเป็นสำคัญแต่เพียงอุดมการณ์เดียว ทำให้

ไมม่คีวามจำเปน็อกีตอ่ไปทีจ่ะตอ้งทำการวเิคราะหห์รอืวพิากษอ์ดุมการณอ์ืน่ใดในโลกเพราะไมม่อีดุมการณ์ใด

ในปลายศตวรรษที่20ตอ่ศตวรรษที่21ทีจ่ะสามารถแขง่ขนักบัอดุมการณท์นุนยิมไดอ้กีตอ่ไปสว่นกระแส

อุดมการณ์ทางเลือกต่างๆเช่นขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา(ReligiousFundamentalism)ที่เกิดขึ้น

ในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกาเพื่อต้องการเสนอความหมายและทิศทางใหม่

ให้สังคมด้วยการทวนกระแสกลับสู่วิถีเดิมหรือการฟื้นฟูศาสนาดั้งเดิมนั้น Fuguyama ไม่ถือว่าเป็น

อดุมการณก์ระแสหลกัของโลกทีส่ามารถตา้นอดุมการณท์นุนยิมอนันำไปสู่โลกนยิม(Globalism)ไดเ้ลย

ทั้งนี้ บทความนี้ต้องการวิพากษ์ว่า แนวคิดดังกล่าวของ Fuguyama ไม่เป็นความคิดที่ถูกต้องเสีย

ทัง้หมดเพราะอดุมการณเ์ปน็เรือ่งทีม่พีลวตัรในตวัเอง ทัง้นี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉตัรทพิย์ นาถสภุา (ม.ป.ป.)

กล่าวว่านับเป็นความจำเป็นที่เราต้องวิเคราะห์อุดมการณ์ต่างๆที่ปรากฏในสังคมอย่างจริงจังอีกทั้งในต้น

ยคุศตวรรษที่21นกัวชิาการบางคนกลา่วถงึความหมายของอดุมการณว์า่ไดก้ลายเปน็วาทกรรม(discourse)

รูปแบบหนึ่งในสังคมมนุษย์ (Warner and Joynt (eds.), 2002) ซึ่งมีอำนาจต่อการสร้างชุดความคิดใน

ฐานะเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสหสาขา ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดเดิมของ Foucault

(1972) ที่กล่าวว่าในแต่ละยุคสมัยจะมีวิธีการในการมองโลกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบทเฉพาะกาลเฉพาะตน

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกระแสวาทกรรมในแต่ละยุคที่มีอิทธิพลอย่างมากและลึกซึ้งต่อองค์ความรู้และการรับรู้โลก

ของผู้คนในสมัยนั้นๆ ดังนั้น ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงธรรมชาติและภารกิจของอุดมการณ์จึงเป็นเรื่อง

สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีประเทศไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังนับว่าเป็นนวกิจกรรมที่

ยังมีผู้คนมากมายไม่เข้าใจอย่างแท้จริงทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

อุดมการณ์สะท้อนโลกทัศน์ที่สำคัญของปัจเจกบุคคลและสังคม

ในเชงิความหมายทางทฤษฎี อดุมการณย์งัหมายถงึชดุความคดิทีเ่ปรยีบเสมอืนโครงสรา้งของโลกทศัน์

ทีส่ำคญัของปจัเจกบคุคลและสงัคมอกีดว้ยอนึง่คำวา่โลกทศัน์(WorldView)นัน้นบัเปน็โครงสรา้งระดบัลกึ

ของวฒันธรรมซึง่Gramsci(1985)กลา่ววา่อนัทีจ่รงิวฒันธรรมกห็มายถงึหลกัการภายในตวัตนของคน

ของชุมชน ของสังคม ทั้งนี้ แนวคิดของนักวิชาตะวันตกหลักๆ ที่สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์

ระหวา่งอดุมการณแ์ละสตสิมัปชญัญะ (Ideology andConsciousness)ของสงัคมมนษุยว์า่มคีวามสำคญัตอ่

การตคีวามปรากฏการณต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมโลก อาทิ Monge (1998) ไดก้ลา่วไวว้า่ สิง่หนึง่ทีเ่กดิขึน้

ภายใตก้ระแสโลกาภวิตันค์อื สมัปชญัญะแหง่โลกทีป่ระสบการณแ์ละชดุแนวคดิตา่งๆ รวมทัง้ ความสัมพันธ์

ของผู้คนจะไม่ฝังตัว (Disembedded) กับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกต่อไป แต่ประสบการณต์า่งๆ จะถูกยกขึ้น

จากบริบทท้องถิ่น(LiftingOut)และจะสร้างประสบการณ์ใหม่ข้ามเวลาและพื้นที่(Monge,1998)

Marcuse(1964)นักวิชากลุ่มFrankfurtได้เคยกล่าวถึงแนวคิดแห่ง“สังคมระนาบเดียวหรือสังคม

มิติเดียว” (One-dimension society) ว่าภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ อุดมการณ์แห่งระบบทุนนิยมจะมีพลัง

กล้าแข็งและทรงอิทธิพลอย่างมากมายมหาศาลจนกลายเป็นเรื่องยากที่จะโค่นล้มอุดมการณ์นี้ลง ผลลัพธ์ที่

ตามมาคือการเกิดเป็นสังคมระนาบหรือมิติเดียวในการคิดหรือการมองโลกแบบทุนนิยมที่ปัจเจกบุคคลไม่มี

ความสามารถในการจินตนาการถึงทางเลือกในการใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ที่คานกับกระแสสังคมหรือเสียง
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ส่วนใหญ่ทั้งนี้เพราะแนวคิดหรือโลกทัศน์อื่นๆได้สาบสูญไปหมดตัวอย่างคือแม้แต่ในศาสตร์ของศิลปะและ

ปรัชญาที่เคยทำหน้าที่วิพากษ์สังคม (provide social criticism) ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมไป

เพราะส่วนใหญ่ พบว่าเหล่าศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการขายผลงานแบบทุนนิยม มากกว่าจะเป็นการ

เสนอทางเลือกในการกระตุ้นรื้อฟื้นหรือปลูกจิตสำนึกให้มวลชนอย่างแท้จริง(จุฑาพรรธ์ผดุงชีวิต,2550)

นอกจากนี้จะขอกล่าวถึงแนวคิดคลาสสิกของKarlMarxนั้นยังคงมีอิทธิพลในการป้อนชุดความคิด

หรือ อุดมการณ์แห่งมาร์กซิสให้สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งนี้โดยเสนอว่า เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดและ

เป็นตัวหลักในการกำหนดสังคมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ความเชื่อวัฒนธรรมกฎหมายภาษาหรือ

ศาสนานั้น จะสามารถเข้าใจความหมายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตีความโดยใช้เศรษฐกิจเป็นรากฐานของความ

เข้าใจทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์และวัฒนธรรมตามมุมมองของMarxดังกล่าวเรียกว่าทฤษฎี

วัตถุนิยมแห่งสังคม (Materialist theoryofsociety)ที่มองว่าฐานแห่งเศรษฐกิจในสังคมมนุษย์หรือระบบ

โครงสรา้งทางเศรษฐกจิในสงัคมนัน้ (Infrastructure) เปน็ตวัผลติวฒันธรรมในระดบัสงูขึน้ไป (Superstructure)

ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งระบบการเมือง ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา

สื่อสารมวลชนครอบครัวศาสนาศิลปะและวรรณกรรมต่างๆ(Marx,1982)

ที่สำคัญ Marx มองว่า ระบบเศรษฐกิจนั้นเองที่เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Class

relationships) ความสามารถในการที่สังคมมนุษย์สามารถดำเนินไปได้ แม้จะมีความเหลื่อมล้ำระหว่าง

ชนชัน้นัน้เกดิจากผลของการใชช้ดุของความคดิตา่งๆ ทีเ่รยีกวา่ อดุมการณ์ (ideology) ทีท่ำใหผู้ค้นในสงัคม

นั้นๆ ยอมรับระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในสังคม (Economic system and social relations) ที่

ปรากฏอยู่ในสมยันัน้ๆ ผลพวงของการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิการเมอืงแบบระบบประชาธปิไตย-ทนุนยิม

นั้นคือการเกิดชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeoisie) อันหมายถึงชนชั้นกลางคือ ผู้ประกอบการ (entrepreneur)

นกัธรุกจิอตุสาหกรรมพอ่คา้พาณชิยซ์ึง่Sheridan(1999)วพิากษว์า่นบัตัง้แตย่คุลม่สลายของสงครามเยน็

ในช่วงปีค.ศ1980เป็นต้นมาประเทศในแถบเอเซียส่วนใหญ่นั้นมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเป็นวาระหลัก

ของชาติ ส่วนในด้านอื่นๆ อาทิ สังคม วัฒนธรรมกลายเป็นวาระรองลงไป ซึ่งส่งผลกระทบอันลึกซึ้งใน

ระยะยาวต่อรูปแบบทางวัฒนธรรมและตาข่ายรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม

และในประเด็นเรื่องอิสระส่วนตัวของปัจเจก (personal freedom) นั้นก็เป็นการครอบงำแบบใหม่ที่

แตกต่างไปจากระบบศักดินา (Feudalism) เดิมในสังคมสมัยก่อนยุคสมัยใหม่ที่ปัจเจกไม่มีอิสระในการเลือก

ที่จะทำงานตามที่ตนถนัด อย่างไรก็ตาม อิสระภาพในยุคปัจจุบันนั้นอาจเป็นภาพลวงตา (illusory) เพราะ

อันที่จริง ภายใต้ความสัมพันธ์ของชนชั้น ได้แก่ นายทุนและชนชั้นผู้ปกครองนั้นก็ยังมีข้อจำกัดที่กีดขวาง

อิสรภาพของปัจเจกมากมายด้วยอำนาจที่สร้างสภาพภาพลวงตาแบบใหม่ๆ ภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยมซึ่ง

ตรงกับสิ่งที่ Marx และ Engels (1970) เรียกว่า พลังทั้งทางด้านวัตถุ (Material Force) และทางด้าน

องค์ความรู้และสติปัญญา(IntellectualForce)

ทั้งนี้ หากเราเชื่อในสิ่งที่ Marx เคยนำเสนอไว้อาจคาดการณ์ได้ว่า ระบบเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถผสมผสานกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจนกลายเป็นรากฐานหรือ“เสาเข็ม”ทาง

โครงสร้างวัฒนธรรมที่กำหนดวัฒนธรรมในระดับสูงขึ้นไปซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเชิง

บูรณาการที่พึงประสงค์ของประเทศไทยอย่างไรก็ตามแต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม จากมุมมองของโพสต์โมเดิร์น วัฒนธรรมเปรียบเสมือนสถานที่ของการต่อสู้ช่วงชิงทางอุดมการณ์

ต่างๆ หากไม่เชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะอุดมการณ์กระแสหลัก (Dominant Ideology) แห่ง

ชาติไทยอย่างจริงจังและยั่งยืนแล้ว ย่อมเป็นการยากที่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อันจะได้กล่าวถึง



121 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม จากมุมมองหลังสมัยใหม่ 

ในประเดน็วพิากษถ์ดัไป) ทีเ่นน้ทางสายกลางในการดำรงชวีติจะกลายเปน็โลกทศันป์ระจำชาติ หรอืโครงสรา้ง

ทางความคิดที่สำคัญของชาวไทยที่สามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนกับอุดมการณ์กระแสหลักอื่นๆภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ อุดมการณ์ทุนนิยม (Capitalistic Ideology) ที่ครอบงำสังคม

วัฒนธรรมโลกรวมทั้งของไทย

นอกจากนี้ ที่กล่าวนำไว้ว่าความเข้าถึงวิวัฒนาการและแก่นของอุดมการณ์ของสังคมแต่ละยุคสมัย

อาจต้องมีการวัดอัตราความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม อันประกอบด้วยการวิเคราะห์ถึงด้านเทคโนโลยี ด้าน

ตรรกทางสังคม และด้านอุดมการณ์ควบคู่กันไป White (อ้างในสนิท สมัครการ, 2545) ได้ทำการแยก

ระบบวัฒนธรรมออกเป็น 3 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบเทคนิควิทยา (technological system)อันได้แก่

วิธีการดำรงชีพเครื่องมือพื้นฐานในการดำรงชีวิตอันแสดงถึงพลังงานของมนุษย์2)ระบบสังคมวิทยา

(sociological system)หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมแบบแผน

ตา่งๆรวมถงึลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งทางสงัคมตา่งๆอาทิ เศรษฐกจิการเมอืงการทหารการศาสนาอาชพีและ

สันทนาการ และ 3) ระบบอุดมการณ์ (ideological system) ซึ่งประกอบด้วยความนึกคิดต่างๆ (ideas)

ความเชื่อความรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ความรู้แบบสามัญสำนึกความรู้พื้นบ้าน(folkwisdom)

ทัง้นี้White เชือ่วา่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระบบใดยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ระบบอืน่ๆ ดว้ย จะเหน็ว่า

ระบบเทคนิควิทยาซึ่ง White เห็นว่าสำคัญที่สุดเพราะระบบเทคนิคแม้เป็นระดับพื้นฐานเบื้องล่างสุด

ในวัฒนธรรมแต่ก็มีสภาพเป็นตัวแปรอิสระเพราะเป็นตัวการสำคัญ(primemover)ในขณะที่อีกสองระบบ

เป็นตัวแปรตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบอุดมการณ์ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด เป็นการแสดงออกของพลังทางด้าน

เทคนิควิทยาและเป็นการสะท้อนสภาวะของสังคมในแต่ยุคแต่ละสมัย

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความนี้มีความเห็นว่าในปัจจุบันแห่งศตวรรษที่ 21 ในขณะที่สภาวะของ

สังคมวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์มาถึงระดับที่มีความสลับซับซ้อนสูงด้วยกระแสโลกาภิวัตน์นั้น

มีทวิอานุภาพคือทั้งหลอมรวมโลกให้เป็นหนึ่งและสร้างความแตกต่างให้เกิดความแปลกแยกอย่างไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อนในวัฒนธรรมโลก ดังนั้นการตีความคำว่า “อัตราความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม” คงเป็นเรื่อง

ที่ต้องใช้กรอบทฤษฎีเชิงบูรณาการอันหลากหลาย และอาจไม่สามารถนำไปสู่ข้อสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์ได้

ท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่านับเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์อุดมการณ์นั้นควบคู่ไปกับ

การวิเคราะห์ระบบเทคนิคและระบบสังคมวิทยา การตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตีความทาง

เทคนิคหรือระบบสังคมวิทยานั้นไม่เพียงพอ หากแต่เราต้องวิเคราะห์ถึงระบบโลกทัศน์ ความเชื่อ รูปแบบ

ความรู้ และปรัชญาทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อระบบวัฒนธรรมไทย ที่อาจส่งเสริมหรือกีดขวางกระบวนการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยด้วย

อุดมการณ์มีหน้าที่ในการชี้นำปัญญา

Althusserนกัปรชัญาสายโครงสรา้งนยิมแหง่มารก์ซสิคนสดุทา้ยนัน้ไดเ้สนอแนวคดิวา่ดว้ยอดุมการณ์

ที่มีอิทธิพลอย่างมากในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียอย่างมากระหว่างปี1970-1980ในเรื่อง

โครงสร้าง (Structure) ของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างอุดมการณ์และมนุษย์

ทั้งนี้ Althusser เชื่อว่า ในทุกๆสังคมอุดมการณ์มีหลายกระแสและเป็นไปไม่ได้ที่สังคมใดจะปรากฏ

ความบริสุทธิ์ทางอุดมการณ์(PureIdeology)ที่สำคัญจะเกิดการครอบงำทางอุดมการณ์ขึ้น(Ideological

Domination) ในสงัคมดว้ยอดุมการณก์ระแสหลกัถอืเปน็ผลติผลของสงัคมในชว่งเวลาหนึง่ๆ อนัเนือ่งมาจากวา่

อดุมการณม์หีนา้ที่ ในการชีน้ำปญัญา อกีทัง้มกัเกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิการเมอืงเปน็สำคญั จงึทำใหบ้รบิททาง

สังคมวัฒนธรรมนั้นเปรียบเสมือนเป็น“โรงละครแห่งการต่อสู้ดิ้นรน”หรือ“TheatreofStruggle”ของชุด
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ความคิดต่างๆหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์นั่นเอง(BeilharzandHogan,2002)

ทั้งนี้อุดมการณ์ของทุนนิยมนั้นปรากฏให้เห็นถึงสถานภาพแห่งมหาอำนาจในการครอบงำสังคมโลก

ผ่านกระบวนการต่างๆ ของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่ง Waters (1995) ได้กล่าวถึงอุดมการณ์

ทุนนิยมที่ได้ผลักดันให้เกิดกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Globalization) ในศตวรรษที่

21ที่ได้สร้าง “อุดมคติแห่งโลก” (Global Idealization)ว่าด้วยอุดมการณ์ทุนนิยมที่ได้เปลี่ยนแปลงให้เกิด

กระแส “อภิบริโภคนิยม” หรือ “Consumer Sovereignity” ซึ่งพอจะได้กล่าวถึงไปแล้วบ้างข้างต้นว่า มี

ความหมายมากกว่าลัทธิบริโภคนิยมธรรมดาเนื่องจากกระทบกับตัวตนหรือ Self ของการแสดงออกมนุษย์

(Self-Expression)และศกัยภาพของการบริโภคของมนษุยถ์กูบริโภคจนหมดสิน้ไป(Capabilitytoconsume

isconsumed)มนษุย์ในสงัคมอาจไมต่ระหนกัวา่สภาวะตวัตนของตนเองถกูกำหนดและครอบงำโดยอดุมการณ์

ทนุนยิมซึง่ศาสตราจารย์ดร.นธิิเอยีวศรวีงศ์(2550)เรยีกวา่“สภาวะแหง่บริโภคโพสต์โมเดิร์น”

ในงานวิจัยของChossudovsky(1997)เรื่อง“TheGlobalisationofPoverty:ImpactsofIMF

and World Bank Reforms” ได้กล่าวถึงภารกิจของสององค์กรนานาชาติ อันได้แก่ ธนาคารโลกและ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า แท้จริงได้เพิ่มความยากจนให้กับโลกมากกว่าเพราะเป้าหมายหลักคือ

การมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ทางการเงินให้กับเหล่าธนาคาร และองค์กรที่เป็นผู้ปล่อยเงินกู้ร่วมมากกว่าที่จะ

รบัใชป้ระชาชนทีย่ากจนในประเทศทีก่ำลงัพฒันาหรอืโลกทีส่าม จงึเปน็ภาวะจำเปน็และภารกจิเรง่ดว่นของชาติ

ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปน็อดุมการณข์องชาติในการชีน้ำปญัญาใหบ้งัเกดิขึน้ในการวเิคราะหส์ถานการณ์โลกและการดำเนนินโยบาย

ในการบริหารประเทศอย่างรู้เท่าทันและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

นอกจากอดุมการณจ์ะมหีนา้ทีช่ีน้ำปญัญาแลว้อดุมการณย์งัมสีภาวะการณป์รากฏควบคูก่บัศลีธรรมดว้ย

ทั้งนี้ Gramsci (อ้างใน Babbie, 2001) ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของMarx ที่ว่าสถาบันทางเศรษฐกิจเป็น

ตัวกำหนดหลกัถงึสภาพสงัคมวฒันธรรมและความเชือ่ตา่งๆ ทัง้นี้ อาจเปน็ไปไดว้า่ ชดุความคดิหรอืความ

เชือ่ต่างๆ ในสังคมมนุษย์อาจได้รับอิทธิพลจากระบบเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกัน ชุดความคิดหรือความ

เชือ่นัน้ๆอาจชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในระบบเศรษฐกจิไดด้ว้ยอาทิชนชัน้ผูต้ามหรอืผูท้ีถ่กูปกครองนัน้

อาจสร้าง “วัฒนธรรมขัดขืนหรือวัฒนธรรมต่อต้าน” (Counter-culture) ต่ออุดมการณ์ชนชั้นผู้ปกครอง

หากอุดมการณ์ดังกล่าวนั้นปราศจากหรือไม่ปรากฏควบคู่กับความมีศีลธรรมและจริยธรรมดังที่เรียกว่า

อุดมการณ์-จริยธรรมเพื่อจรรโลงสังคมเพื่อความเป็นอยู่อันดีของมนุษยชาติ

Gramsci(1985)กล่าวว่าการจะสร้างชาติสร้างวัฒนธรรมจำต้องอาศัยอุดมการณ์บางอย่างภายใต้

แนวคิดทฤษฎีการครอบครองความเป็นใหญ่หรือทฤษฎีอำนาจนำ (Hegemony) แต่ ในบทความนี้จะขอ

เรยีกวา่“ทฤษฎภีาวะผูน้ำทางจรยิธรรมและสตปิญัญา”ที่Gramsciใหค้ำจำกดัความวา่หมายถงึ“Intellectual

andmoralleadership”อันหมายถึงสภาพภายใต้กระบวนการที่มีชนชั้นที่เป็นกลุ่มวัฒนธรรมหลักออกกฎ

และชีน้ำสงัคมผา่นภาวะผูน้ำทางสตปิญัญาและทางศลีธรรม ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ธรรมชาตขิองอดุมการณ์

ในตัวของมันเอง คือ กอปรด้วยทั้งลักษณะเฉพาะตัว (Specificity) หากแต่มีความอิสระเชิงสัมพัทธ์

(Relative Autonomy) อันหมายถึงว่า การตีความอุดมการณ์ใดๆ พึงทำด้วยความใจถึงแก่นและรากเหง้า

อันปรากฏตามระบบความหมายเฉพาะของตน ซึ่งตรงนี้หมายถึงว่า อุดมการณ์มิใช่มีหน้าที่เพียงสะท้อน

ภาพของต้นกำเนิดทางสังคมและวัฒนธรรมของตนอันมีความเฉพาะบท เฉพาะกาลเท่านั้น หากแต่ยังมี

ความเป็นอิสระในตัวเองอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของอุดมการณ์ในฐานะชุดของความคิดต่างๆ ในแง่ที่เป็น

ผลผลิตทางสังคมที่เน้นศีลธรรมอันมีคุณค่า มีความงาม มีความมุ่งหมายในตัวเองที่เป็นอิสระจากบริบท
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เฉพาะยคุเฉพาะกาลความอสิระดงักลา่วจงึมคีวามเปน็สากลในตวัเองดว้ยดงันัน้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

จึงมีความเป็นอกาลิโก มีความงาม มีความมุ่งหมายในตัวเองที่เป็นอิสระจากบริบทเฉพาะยุค เฉพาะกาล

ความอิสระและมีหน้าที่เปรียบเสมือนแนวทางหรือGuidelinesในการชี้นำปัญญาให้สังคมไทยด้วย

อุดมการณ์นั้นถูกนำมาใช้ในยามสังคมวัฒนธรรมเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินหรือยุควิกฤต

การศึกษาอุดมการณ์ อาจกระทำด้วยความตระหนักในลักษณะแห่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

อดุมการณแ์ละบรบิทดว้ยโดยเฉพาะบรบิททางวฒันธรรม(ContextofCulture)ซึง่ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้

วา่คำว่าบริบททางวัฒนธรรมนั้นกินความถึงขนบและสถาบันทางสังคมและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมอยู่ด้วย

เป็นสำคัญนิธิเอียวศรีวงศ์(2529)ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองไทยในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและ

ได้ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจในแง่ที่เกี่ยวข้องลักษณะด้านการเมืองกับอุดมการณ์ไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าฯทรงเห็นจุดอ่อนของการเมืองแบบชุมนุมในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งอาจเหมาะสำหรับเวลาคับขันขณะ

กอบกูบ้า้นเมอืงเทา่นัน้ จงึทรงมุง่สถาปนาการเมอืงแบบอาณาจกัรขึน้มาใหม่โดยมกีรงุศรอียธุยาเปน็ตน้แบบ

แต่ทรงเลือกเฟ้นปรับเนื้อหาให้มีความรัดกุมเหมาะสมขึ้น เช่น การยึดพุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์ของรัฐ

และเน้นลักษณะกษัตริย์แบบธรรมมิกราชหรือธรรมราชายิ่งกว่าเทวราช

จะเห็นได้ชัดว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงยึดพุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์ของ

ชาติไทยในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะระบบการเมืองการปกครองเท่านั้น หาก

แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะมิติทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นทั้งประเด็นระบบเศรษฐกิจและจิตวิทยา

สังคมของสังคมในยุคนั้นที่จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนอุดมการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆด้วย

กล่าวคือ ในยุครอยต่อที่บ้านเมืองยังมีความระส่ำระสาย เศรษฐกิจปากท้องไม่มั่นคง ผู้คนมีสภาวะ

จิตใจสับสนต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้นำต้องมีการนำแนวคิดของอุดมการณ์มาปรับ

ใช้กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ อันได้แก่ พุทธศาสนาซึ่งเป็นโลกทัศน์หลัก (Dominant World

View)ของคนไทยมาช้านานอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่ใช่การกล่าวเกินจริงที่ว่าสังคมไทยเข้า

สูย่คุวกิฤตจงึนบัเปน็ความจำเปน็ทีต่อ้งมกีารรณรงค์ใหส้งัคมไทยนอ้มรบัเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็แนวทางหลกั

ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

บทสรุปคือ เป็นความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะอุดมการณ์จน

อาจกลา่วไดว้า่ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนีเ้ปน็การเดนิตามรอยพระยคุลบาทในการกอบกูป้ระเทศจากวกิฤติ

ตา่งๆอกีทัง้ยงัเปน็ปรชัญาที่ไดร้บัการสนบัสนนุและตอกยำ้เสรมิแรง (state-sponsored, state-legitimized)

จากภาครัฐ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว องค์กร ชุมชน

จังหวัดหรือระดับประเทศแล้ว อาจเป็นการยากที่จะผลักดันให้เกิดสัมฤทธิผลในการเผยแผ่ปรัชญาดังกล่าว

ให้คนไทยในทุกระดับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะพุทธทัศน์ที่มุ่งพัฒนามิติทางจิตใจต้านภัย “ระลอกวิกฤตแห่งยุค
สมัยใหม่”(ThePhilosophyofSufficiencyEconomyasBuddhistWorldviewtowards
SpiritualAwakeningsagainstCrisesofModernity)

“ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอาจมองได้2ด้านคือมองอย่างวัตถุวิสัยและมองแบบจิตวิสัย”

(พระพรหมคุณภรณ์หรือป.อ.ปยุตโต,อ้างในอุดมพรอมรธรรม,2549)

Mannheim (1976) คาดการณ์ไว้ว่า ในศตวรรษที่ 21 สังคมโลกจะต้องเผชิญหน้ากับความหลาก

หลายของสังคมบนการขยายฐานความคิดแห่งสักษณะสัมพัธนิยมทางสังคม (SocialRelativity)ที่ส่งผลให้



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 124

เกิดความหลากหลายทางด้านระบบความคิด ระบบโลกทัศน์หรือวิธีการมองโลกและการใช้ชีวิตบนโลกของ

ผู้คนในสังคมต่างๆ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ สภาวะวิกฤติแห่งการสร้างตัวตนที่แตกต่าง (Conditions of

Crises of differently formed selves) ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะการณ์ของการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม

โลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สังคมแห่งความเสี่ยงระดับโลก” หรือ “World

Risk Society” นั้น (อ้างใน Waters, 1995) ตัวตนภายในของผู้คนมีความสับสนกระวนกระวายภายใต้

ความไม่แน่นอนสูง (frustration, disorientation within high uncertainties) โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับ

ปัญหาอย่างโดดเดี่ยวอันเนื่องมาจากผลกระทบของวัฒนธรรมกระแสหลัก (mainstreamculture)ของโลก

อันได้แก่ ลัทธิบริโภคนิยมและทุนนิยม (Consumerism and Capitalism) ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ

George(1996,อ้างในสมเกียรติตั้งนโม)ที่กล่าวถึงสภาวะของโลกปัจจุบันและอนาคตที่สังคมต้องเผชิญ

กับกระแสของโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Globalization) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้การนำโดย

วัฒนธรรมโลกกับการเป็นอเมริกัน(TheAmericanizationofWorldCulture)

“ตอนนี้ คำว่า พัฒนาไม่ใช้แล้วในเมืองฝรั่ง เหลือแต่เมืองไทยเท่านั้นเอง เขาเปลี่ยนมาเป็นคำว่า

โลกาภิวัตน์ ความเดียวกัน เปลี่ยนเพียงถ้อยคำเท่านั้นเอง Globalization เจริญเหมือนกันในโลก เจริญ

เหมือนใคร ก็เจริญเหมือนอเมริกัน...สิ่งที่เรียกว่า พัฒนาหรือความเจริญ ถ้าเราตีประเด็นไม่แตกแล้ว

ความเจริญที่เป็นอยู่ตอนนี้ มันให้โทษมากกว่าให้คุณ มันเป็นการแบ่งเขาแบ่งเราซึ่งขัดกับพื้นฐานในทาง

พทุธศาสนาดว้ยประการทัง้ปวง...ในสมยัรชักาลที่ ๓ กอ่นทีจ่ะสวรรคตพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัมพีระปจัฉมิวาจา

ว่าการทำสงครามข้างญวนข้างพม่า ต่อไปนี้ไม่มีอะไรให้น่าวิตกแล้ว ให้ระวังฝรั่งไว้ให้ดี ให้รู้จักเท่าทันฝรั่ง

แต่อย่าเคารพและเลื่อมใสไปเสียเลยทีเดียว”(ส.ศิวรักษ์,2548:60)

อาจพออนุมานได้ว่า ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบวิกฤติเพราะการเปิดรับการไหลบ่า

ของกระแสโลกาภวิตัน์ การทีร่ฐัสนบัสนนุเชดิชปูรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภายใตก้ระแสโลกาภวิตันน์ัน้นบัเปน็

ความพยายามเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับ“ระลอกวิกฤติแห่งยุคสมัยใหม่”(CrisesofModernity)(Keyes,

1995) ทั้งนี้ เพื่อพยายามผลักดันให้สังคมไทยเป็นไปตามเป้าหมายของแผนฯ 10 คือ “เพื่อให้สังคมไทย

เปน็สงัคมทีม่คีวามสขุอยา่งยัง่ยนืบนฐานของความพอเพยีง เปน็ธรรมและเปน็ไทย” (สำนกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549:4)

อนึง่การฟืน้ฟรูฐัชาตดิว้ยศาสนาอนัหมายถงึความรูส้กึถงึคณุคา่ทางสงัคมอนัสงูสดุอดุมคตอินัสงูสง่

จึงเป็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายประเทศในเอเชียในการคานอิทธิพลของโลกาภิวัตน์(Sheridan,1999)

อาทิ กระแสฟื้นฟูอิสลาม (Islamic Revival) ในระดับสากลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ตัวอย่างได้แก่

ประเทศมาเลเซยีในปีค.ศ.2004ไดก้ำหนดหลกัอสิลามในความพยายามแหง่อสิลามานวุตัร(Islamization)

กับการประกาศกรอบของ Islam Hadhari สิบประการที่เน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของ

อิสลามในการดึงคนกลับสู่พื้นฐานสู่สภาพสามัญ(Basicandfundamental)ตามคัมภีร์อัลกุรอานด้วยการ

ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตด้วยการพัฒนาระดับปัจเจกและประเทศชาติควบคู่กับการพัฒนาระดับความรู้ทั้งนี้

กรอบIslamHadhariนี้สามารถปรับหลักการให้เข้ากับพลวัตรของระบบเศรษฐกิจการค้าและการเงินนับ

เป็นกรอบการพัฒนาแบบสมดุลย์และบูรณาการซึ่งต้องการสร้างปัจเจกที่มีคุณธรรมความรู้มีการยึดถือค่า

นิยมที่สูงส่ง(NobleValues)ซื่อสัตย์ไว้ใจได้อีกทั้งพร้อมรับความก้าวหน้าระดับโลก

หลกัสบิประการนี้ไดแ้ก่1)ศรทัธาตอ่องคอ์ลัเลาะห์2)รฐับาลที่ไวว้างใจไดแ้ละยตุธิรรม3)ประชาชน

ทีม่อีสิระเสรภีาพ4)การมุง่มัน่แสวงหาความรูแ้ละเปน็เลศิทางความรู้5)การพฒันาเชงิเศรษฐกจิแบบสมดลุย์

6) คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 7) การปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยและสตรี 8) การบูรณาการด้าน
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ศีลธรรมและวัฒนธรรม9)การพิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมและ10)การพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน

ตัวเองและการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ

อาจเห็นได้ว่ากรอบHadhariดังกล่าวนี้นับเป็นความพยายามที่จะสร้างชาติมาเลเซียให้เข้มแข็งและ

มคีวามสมานฉนัท์โดยการสรา้งสมดลุยร์ะหวา่งการพฒันาทางกายภาพและจติวญิญาณ(abalancebetween

physicalandspiritualdevelopment)และมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้น

พุทธศาสนาเป็นแกนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนึ่งตามที่ได้เกริ่นนำภายใต้หัวข้อนี้ข้างต้น

ว่า หากจะตีความความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจตีความได้ 2 ด้านคือ มองอย่างวัตถุวิสัยและมอง

แบบจติวสิยั” (พระพรหมคณุภรณห์รอื ป.อ. ปยตุโต, 2541) โครงสรา้งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเงือ่นไข

ทีส่ำคญั ในการรองรบัการขบัเคลือ่นของปรชัญาเพือ่คานกระแสโลกาภวิตันน์ัน้ประกอบดว้ยความพอดี ความ

พอประมาณความมเีหตผุลและภมูคิุม้กนัและเงือ่นไขอกีสองประการประกอบดว้ย1)เงือ่นแหง่ความรู้2)เงือ่น

ของคุณธรรม ในด้านจิตวิสัยนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึง พุทธทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาที่กลายเป็น

สาระหลกัทีป่รากฏใหเ้หน็ได้ในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเงือ่นไขของปรชัญาฯทัง้ทางตรงและทางออ้ม

อนึ่งตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติครั้งที่54เมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ.

2542ระบุไว้ถึงพุทธทัศน์(BuddhistWorldview)อันลุ่มลึกที่มีลักษณะสำคัญคือไม่มีความแปลกแยกจาก

ความเป็นสากล มุ่งส่งเสริมคุณค่าและหล่อหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติตามแนวทางแห่งสันติภาพ

ตามหลักธรรมอันได้แก่ขฺนตีปรมํตโปตีติกฺขาหรือขันติคือความอดกลั้นอย่างยิ่งมานานกว่าสองพันปีจึง

ควรจะได้รับการยกย่องทั่วโลก อีกทั้งยังประกาศให้วันวิสาขบูชาคือ วันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญ

สากลนานาชาติ อันแสดงถึงความสำคัญของการยกย่องพุทธศาสนาและพุทธทัศน์ในฐานะเป็นศาสนาหลัก

ศาสนาหนึ่งของโลก(งามพิศสัตย์สงวน(บรรณาธิการ),2541)

สาระหลักของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเงื่อนไขของปรัชญาฯ นั้นสอดคล้องกับพุทธทัศน์

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการตีความเชิงวิพากษ์ การนำพุธทัศน์มาใช้ในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงนัน้ควรเขา้ใจวา่ธรรมะหมายถงึวธิกีาร(Method)ไม่ใชเ่ปน็แคล่ทัธิ (Mills,1999)สว่นโลกทศัน์

หรือWorldViewนั้นหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงแล้วหมายถึงความเชื่อที่อยู่ ในโครงสร้างระดับ

ลึกของวัฒนธรรม (Deep Structure of Culture) โดยขอเริ่มตีความจากเงื่อนไขสองประการของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงคือความรู้และคุณธรรม

ในด้านความรู้นั้น นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (2548) ได้กล่าวว่า ตามหลักของศาสนาพุทธในเรื่อง

ปญัญานัน้ไดแ้บง่ไวเ้ปน็โลกยีปญัญาหรอืความรูท้างโลก และธรรมปญัญาหรอืความรูท้างธรรมทีเ่ปรยีบเสมอืน

เหรียญสองด้านในทุกระดับที่ต้องเคียงคู่กันซึ่งตรงนี้ตรงกับสิ่งที่Bronowski (1989)กล่าวว่าปัญญาและ

ความดีงาม(wisdomandgoodness)จะต้องเชื่อมโยงกันดังนั้นความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคือความเข้าใจ

ในธรรมชาติของธรรมและของมนุษย์และการเข้าถึงศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติรักษาธรรม

อย่างไรก็ตาม ไมเคิล ไรท์ (2546: 7) กล่าวถึงปัญหาในด้านการเข้าถึงคำสั่งสอนของพุทธศาสนา

ของสังคมไทย โดยกล่าวว่า “พุทธศาสนาเดิมให้ยกเลิกระบอบวรรณะ (ความเหลื่อมล้ำในสังคม) และสอน

เรื่องกรรม (ทุกคนต้องรับผิดชอบในทุกข์สุขของตนเอง) แต่แล้วสังคมบิดเบือนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

โดยกำหนดให้มี“ผู้ดี”ที่ทำบุญในชาติก่อนและ“ผู้ยากไร้”ที่ทำบาปในชาติก่อนดังนั้นกรรมที่สอนกันอยู่

ในทกุวนันีม้ิไดห้มายถงึ ความรบัผดิชอบในชวีติของตน แตห่มายถงึ อดตีกำหนดปจัจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้

เยี่ยงพรหมลิขิตของพราหมณ์”

ทั้งนี้ ส. ศิวลักษณ์ (2548) กล่าวเน้นย้ำว่า ทุกคนควรพึงตระหนักรู้ว่า ปัจเจกชนทุกคนย่อมมี



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 126

พุทธภาวะ(BuddhaNature)หรือตถาคตครรภะในตัวเองคือสามารถมีปัญญามีเหตุผลและเดินทางไป

สู่สภาวะแห่งธรรมสภาวะตถาคตได้ซึ่งหมายถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสถาวะของสิ่งต่างๆหรือแก่น

ของความเป็นเช่นนั้นเอง

“การเลื่อมใสฝรั่งจนเราขาดภูมิธรรมดั้งเดิมของเราหรือภูมิธรรมดั้งเดิมของเราซึ่งเคยมีพุทธศาสนา

เปน็ปจัจยัหลกั เราก็ไมส่ามารถประยกุตศ์าสนาพทุธมาใช้ในสงัคมปจัจบุนัไดเ้พราะศาสนาพทุธถกูรกุถอยมา

มมีตเิพยีงแคป่จัเจกบคุคลเทา่นัน้คนถอืพธุเปน็คนดีเปน็คนนา่รกัเปน็คนเขา้วดั...”(ส.ศวิลกัษณ,์2548:39)

“จะเขา้ใจวกิฤตไดต้อ้งเขา้ใจความรา้ยแรงรนุแรงทีเ่กดิขึน้และตอ้งหาทางแก้ ทางแกก้ต็อ้งรูก้อ่นตามพระพทุธ

ดำรสัทีว่า่อรยิสจั๔ตอ้งรูท้กุขสจั…โลภ โกรธหลงนีค่อืตน้เหตแุหง่ทกุข์ โลภนีช่ดัเจนทีส่ดุคอื วตัถนุยิม

บริโภคนยิม ทนุนยิม” “โลกาภวิตันต์ามแนวทางที่ไดพ้ฒันามาในทศวรรษ” ดงันัน้ แทนทีจ่ะเนน้วตัถนุยิม

หรอืบริโภคนยิมซึง่เปน็ปรปกัษก์บัเศรษฐกจิพอเพยีง(สทุธชิยัหยุน่,2548)กค็วรหนัมาหาศาสนาธรรมโดย

เน้นทางสายกลางคือ ไม่ใช่ปล่อยชีวิตไม่มีทิศทางหรือตึงไป หากแต่เปลี่ยนจากโลภ เป็นทานและการให้

เปลีย่นจากความโกรธเปน็ความเมตตากรณุาเปลีย่นจากการหลงเปน็การใชป้ญัญาแทน

ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ (2535) ได้กล่าวถึงปัญหาของสังคมไทยที่มีลักษณะไม่สมดุลย์ทั้งใน

ด้านการผสมผสานระหว่างกระแสตะวันตกและกระแสเดิมของไทย ความไม่สมดุลในกระแสวัตถุและจิตใจ

ความไมส่มดลุในกระแสของทฤษฎแีละการปฏบิตัิรวมถงึความไมส่มดลุในกระแสของปญัญาและอารมณด์ว้ย

ดังนั้นแนวคิดของการ“คิดเป็นตามนัยแห่งพุทธธรรม”หรือการนำหลักของโลกทัศน์แบบพุทธศาสตร์มาใช้

ในกระบวนการพัฒนาปัญญา จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับสังคมไทยปัจจุบัน อันเนื่องมาจากว่า

ตามนยัของพทุธศาสนา ปญัญาเปน็กญุแจสำคญัทีบ่คุคลจะสามารถไขเขา้ไปสูค่วามเปน็พทุธคอืเปน็ผูรู้้ ผูต้ืน่

ผู้เบิกบานทั้งในด้านการคิดตรึกตรอง(Reflection)และการสามารถแปลความคิดออกเป็นการกระทำ

(Powertotranslatethoughtintoconciseaction)ดงันัน้กระบวนการพฒันาปญัญาแบบพทุธจงึตัง้อยูบ่น

จนิตามยปญัญาหรอืการคดิพจิารณาเหตผุลและภาวนามยปญัญาหรอืการลงมอืปฏบิตัฝิกึหดัอบรมใหเ้หน็

แจง้รูจ้รงิการจะดำเนนิชวีติตามทางสายกลางหรอืมชัฌมิาปฏปิทาไดจ้ำเปน็ตอ้งอาศยัการคดิเปน็ใชช้วีติเปน็

ที่น่าสนใจMills(1999:76)หรือพระขันติพโลหรือLawrence-KhantipaloMillsนั้นเสนอความ

คิดว่า เมื่อกล่าวถึง ทางสายกลางแล้วไม่ใช่ทางสายกลางตามแนวตะวันตกหรือแบบ Anglo-Saxon ที่

หมายถึงการรอมชอมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง (compromisebetweeneverything)แต่หากหมายถึง “การ

หลีกเร้นจากสภาวะสุดโต่งด้วยวิถีแห่งธรรม” (the transcending of all extremes by the Way of

Dhamma) อันจะทำให้รู้เท่าทันสภาวะแห่งโลภหรือความอยากได้ ความชอบ (Greed) โกรธหรือความไม่

อยากได้ ความไม่ชอบ (Aversion) และหลงหรือสภาวะแห่งความไม่รู้ (Delution) ในโลกที่ครอบงำด้วย

การยึดติดกับอัตตา(I-possessedWorld)

ทั้งนี้เกษมวัฒนชัย(อ้างแล้ว)กล่าวถึงแนวคิดของพุทธทัศน์ไว้ว่า(1)ความสุขในพุทธศาสนาคือ

สามิสสุขคือความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมาตอบสนองและนิรามิสสุขคือ ความสุขภายในที่เกิดจากใจที่

สงบ สะอาด สว่าง ไม่ดิ้นรน (2) สันโดษคือความยินดี พอใจ อิ่มใจกับของของตน การรู้จักพอ ให้รู้จัก

ประมาณตนโดยที่ลักษณะสันโดษนี้ มีสามประการคือ ยินดีตามที่มี ยินดีตามที่ได้ ยินดีตามที่ควร พอ

ประมาณคือพอดีใน 7 มิติ หรือสัปปุริสธรรม 7 คือ พอดีกับเหตุ พอดีกับผล พอดีกับตน พอดีกับกาล

พอดีในเชิงปริมาณพอดีกับชุมชนและพอดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

“การแก้วิกฤตแบบพุทธ...ต้องใช้ขันติธรรมถือเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธอดทนอดกลั้น

แต่ขณะเดียวกันต้องใช้สันติภาวะภายในเพื่อเปลี่ยนแปลงสันติภาวะภายนอกและต้องพยายามหากลุ่ม
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กัลยาณมิตรให้เป็นเครือข่าย” (ส. ศิวรักษ์, อ้างแล้ว: 50) ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็น “สังคมตื่น”

หรือ “Awaked Society” เพื่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ที่เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มน้อยและ “คนส่วนใหญ่เสีย

เปรียบ ธรรมชาติถูกทำลายและทำให้คนมานับถือวัตถุ นับถือเงิน นับถืออำนาจ ไม่นับถือธรรมอีกต่อไป”

(ส.ศิวรักษ์,อ้างแล้ว:62)

ทัง้นี้ วารสารสมาคมแพทยศาสตรข์องไทย (2004) กลา่ววา่พทุธศาสนาสอนใหม้ชีวีติแบบธรรมชาติ

เนน้การพฒันาจติใจมากกวา่การแสวงหาวตัถนุอกกายดำรงชวีติอนูบ่นพืน้ฐานทีว่า่ เมือ่เกดิมาแลว้ในทีส่ดุ

เราทุกตนก็ต้องตายโดยผ่านขั้นตอนของความเจริญ ความเสื่อมและความแตกดับ เมื่อตายไปแล้ว สิ่งของ

นอกกายทั้งหลายก็นำไปไม่ได้ชีวิตจะวนเวียนอยู่เช่นนี้การเข้าถึงแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นการคิดแบบใช้ปัญญาหาแก่นแท้แห่งชีวิตแบบพุทธ

ทั้งนี้ พระราชวรมุนี (อ้างในสุมน อมรวิวัฒน์, 2535, หน้า 30-37) กล่าวว่า ตามนัยของพุทธ

ศาสนาจะเน้นวิธีการคิดมากกว่าตัวความคิดโดยผ่านโยนิโสมนสการหรือการคิดโดยแยบคาย คิดอย่างถูกวิธี

มีระบบคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งอันเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างปัญญาบริสุทธิ์ เป็นอิสระและเพื่อให้ทุกคน

“สามารถเป็นที่พึ่งแห่งตนเองได้”โดยผ่านกระบวนการก่อเกิดปัญญาเจ็ดประการได้แก่

1) การฟัง ซักถาม สอบค้น หรือ สวนะและปริปุจฉา 2) การสนทนา ถกเกียง อภิปรายหรือ

สากัจฉา 3) การสังเกตุ การเฝ้าดู ดูอย่างพินิจหรือ ปัสสนะหรือนิชญานะ 4) การพิจารณาโดยแยบคาย

หรือ โยนิโสมนสิการ 5) การชั่งหาเหตุผลหรือ ตุลนา 6) การไตร่ตรอง ตรวจสอบ ทบทวน ทดลอง

เลือกเฟ้นหรือ วิมังสาหรือวิจัย และ 7) การเสพคุ้น ฝึกหัด ทำบ่อยทำให้มากหรือ อาเสวนะภาวนะและ

พหุลีกรณ์ ซึ่งกระบวนทั้งหมดนี้ย่อมส่งเสริมการน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนามิติแห่ง

จิตใจและการกอบกู้ฟื้นฟูศักดิ์ศรีความดีของมนุษย์มาประยุกต์ ใช้ ในระดับบุคคลและครอบครัวอันเป็นพื้น

ฐานของสังคมวัฒนธรรม

ท้ายสุดนี้ อยากจะขออ้างถึงข้อเสนอของนายแพทย์เกษม วัฒนชัย (อ้างแล้ว) ที่ได้กล่าวถึงเงื่อนไข

พืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีงวา่จะตอ้งประกอบดว้ย(1)การเสรมิสรา้งพืน้ฐานจติใจของคนในชาติโดยเฉพาะ

เจา้หนา้ทีร่ฐั นกัทฤษฎแีละนกัธรุกจิใหม้สีำนกึในคณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติและมคีวามรูท้ีเ่หมาะสม (2)

การดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรความมีสติและความรอบคอบ(3)และอาศัยความรอบรู้ความ

รอบคอบความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนำวชิาการตา่งๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนนิการทกุขัน้ตอน

ทั้งนี้ หากคนไทยสามารถนำหลักการดังกล่าวที่สอดคล้องกับพุทธทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนิน

ชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม กจ็ะนบัวา่เปน็การใชช้วีติทีส่อดคลอ้งกบัหลกัธรรมและพทุธทศันแ์หง่พระพทุธศาสนา

ที่สามารถต้านวิกฤติแห่งโลกสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับ

ครอบครัวไทยและสังคมไทยได้ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ว่า ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง

ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ ใช่ได้มาด้วย

ความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในการถอนรื้อ สร้างใหม่และฟื้นฟู
อัตลักษณ์ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมบางประการของไทย (The Philosophy of Sufficiency
Economy as the Discursive Practices of the Deconstruction, Construction and
RevivalofThaiIdentitiesinvolvingsomeexistingSocialRelations)

ขอเริ่มอธิบายจากคำว่าวาทกรรมก่อน คำว่า วาทกรรม (Discourse) นั้นเป็นแนวคิดของMichel
Foucaultนักคิดนักเขียนนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงกระบวนการและระบบในการสร้างหรือผลิต
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อัตลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อำนาจหรือ

แมแ้ตต่วัตนของมนษุย์ในสงัคม วาทกรรมยงัทำหนา้ทีต่รงึสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหด้ำรงอยูแ่ละเปน็ทีย่อมรบัในสงัคม

ในวงกวา้ง รวมทัง้การเกบ็กดปดิกัน้มิใหอ้ตัลกัษณห์รอืความหมายของบางอยา่งเกดิขึน้หรอืเลอืนหายกระจดั

กระจาย ดังนั้นในสังคมๆ หนึ่งจะเกิดการขับเคี่ยวต่อสู้ระหว่างวาทกรรมที่หลากหลายแตกต่างและต่างก็มี

ยทุธศาสตรเ์ฉพาะตวัในการดำรงอยูร่ว่มกนัเพือ่สรา้งสรรพสิง่ตา่งๆขึน้มา(ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร,2543)

วาทกรรมจึงเป็นมากกว่าภาษาหรือคำพูดหากแต่ทรงพลังอำนาจในการมีภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม

(Discursive practices) ซึ่งรวมถึงความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตปฏิบัติและสถาบันต่างๆ ในสังคมที่

เกี่ยวข้องด้วย(Foucault,1972)

Bennett (1998) ได้วิพากษ์แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมและภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมอันเป็น

ผลกระทบจากแนวคิดของ Foucault ที่เรียกว่า The Foucault Effect ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้และอำนาจ (Knowledge and Power) ที่สถิตอยู่ ในสังคมโดยเฉพาะโครงสร้างเกี่ยวกับ

ความรู้ ในยุคเวลาหนึ่งรวมถึงวิธีการเกี่ยวกับการสร้างระเบียบแบบแผน(Order)ขึ้นมาในสังคมนั้นๆและ

เรื่องของการครอบงำหรือฉกฉวยประโยชน์จากความสัมพันธ์บางรูปแบบในสังคม(Manipulationofsocial

relations) ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในฐานะที่เป็นทั้งตัวประธาน (Subject) และตัวกรรมหรือผู้ถูกกระทำ

(Object) ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างวินัย (Discipline) ผ่านสถาบันต่างๆ ทางสังคม ซึ่งการ

สร้างวินัยในสังคมมนุษย์นี้กินความหมายกว้างคือครอบคลุมทั้งในเรื่องการควบคุมบังคับพฤติกรรมตามกร

อบกฏเกณฑ์ระเบียบแบบแผนทางสังคมและกระบวนการฝึกฝนตัวตนของปัจเจกทั้งในด้านความรู้ ความคิด

และทักษะทางพฤติกรรมให้สอดคล้องกับรูปธรรมของอำนาจในการสร้างวินัยนั้นๆด้วย

จะเหน็ไดช้ดัวา่ วาทกรรมจงึเปน็เรือ่งของอำนาจและความรนุแรงทีแ่สดงออกมาในรปูแบบภาคปฏบิตักิาร

จริงของวาทกรรมในสังคมซึ่งในทุกสังคมจะพบว่าการผลิตวาทกรรมจะถูกจัดระบบควบคุมคัดสรรเพื่อให้

กระแสวาทกรรมชดุใดชดุหนึง่ดำรงความเหนอืกวา่วาทกรรมชดุอืน่ทีถ่กูกดีกนั ปดิกัน้จนเกดิ “ความเปน็อืน่”

ดังนั้นชุดความรู้ ความคิด ความจริงต่างๆ ที่ปรากฏในสังคมจึงไม่ ใช่พื้นที่ที่บริสุทธิ์ที่ปลอดจากอคติ

ค่านิยมระบบคุณค่าและการเมือง

ตัวอย่างก็คือ Foucault กล่าวถึงลักษณะสำคัญ 5 ประการของความจริงในสังคมสมัยใหม่คือ

(1)ความจรงิกระจกุตวัอยู่ ในแวดวงของวาทกรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละสถาบนัผลติความจรงิ(2)ความจรงิ

ยังขึ้นอยู่กับความคงที่ทางเศรษฐกิจและการกระตุ้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการเมือง(3)ความจริงเป็นวัตถุ

ซึ่งแสดงออกในรูปต่างๆที่มีการเผยแพร่และบริโภค (4) ความจริงถูกผลิตและส่งผ่านต่อไป ภายใต้การ

ควบคุมขององค์กรทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลัก (5) ความจริงเป็นประเด็นปัญหาของการถกเถียง

ทางการเมืองและการเผชิญหน้าทางสังคมหรือการต่อสู้ทางอุดมการณ์

ในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางสังคม(Socialrelations)นั้นBennett(1998)กล่าวไว้อย่างน่า

สนใจว่า Foucault เสนอให้วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมบนวาทกรรม “การเมืองว่าด้วยราย

ละเอียด” (Politics of Details) ที่เน้นการวิเคราะห์ถึง “รายละเอียดของกิจวัตรประจำวันของรูปแบบ

พฤติกรรม”ของผู้คนในสังคมในฐานะ“นักแสดงทางสังคม”(socialactors)อันประกอบด้วย:1)สภาวะ

ของตวัตนรปูแบบพฤตกิรรมและความสมัพนัธข์องผูค้นในสงัคมทีม่สีภาพเหมอืนของเหลวที่ไมค่งที่สามารถ

เปลี่ยนรูปได้2)มนุษย์ทุกคนมีอำนาจในการขับเคลื่อนวาทกรรมด้วยการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน

สังคม (theorizing the social) อันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

ทางสังคมกับผู้อื่นจนได้กลายเป็นสิ่งธรรมดาดากดื่นไป ทว่าอาจจะอยู่ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์ตายตัว
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อย่างมีเงื่อนไข (provisional fixity) อันเป็นผลจากวิถีอันหลากหลาย ที่ปัจเจกในสังคมต่างได้รับการชักจูง

โนม้นา้วดว้ยกระแสวาทกรรมทีห่ลากหลายอนัจะทำใหเ้ชือ่และพจิารณาความสมัพนัธท์างสงัคมในการอยูร่ว่ม

กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มพันธมิตรทางสังคมหรือการแบ่งแยกกลุ่มทางสังคมทั้งนี้อันเป็นผลพวง

จากการต่อสู้ทางอุดมการณ์ (ideologicalstruggle)ที่มีอยู่หลากหลายและแตกต่างกัน3)การจัดระเบียบ

ของความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม (the order of relations) สามารถเกิดขึ้นและหยั่งรากฝังลึกด้วยภาค

ปฏิบัติการจริงของวาทกรรมต่างๆ ในสังคม 4) วิธีการที่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งๆ ล้วนถูก

กวาดตอ้นและกลายเปน็“เทคโนโลยทีางวฒันธรรม”(cultural technologies)ในการสรา้งระเบยีบแบบแผน

และหล่อหลอม(theorderingandshaping)รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวาทกรรมเกี่ยวกับรูปแบบทางความสัมพันธ์ของผู้คนที่ปรากฏนั้นเป็นเรื่องที่

มรีายละเอยีด ลงลกึไปกวา่เรือ่งอทิธพิลของการแสดงออกของรปูแบบตา่งๆทางจติสำนกึของมนษุย์ในสงัคม

หากแต่ยังรวมถึงอิทธิพลของอำนาจการปฏิบัติการจริงของสถาบันต่างๆ ในสังคม กิจวัตรประจำวันในการ

บริหารจัดการและการจัดเตรียมทางด้านพื้นที่ (Institutional practices, administrative routines and

spatial arrangements) ในการจัดระเบียบทางสังคม โดยการอัดฉีดเข้าไปในระบบพฤติกรรมของมนุษย์

และรูปแบบต่างๆของความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย

อนึ่ง ในกรณีของประเทศไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมที่

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมการเมือง วาทกรรมทางเศรษฐกิจหรือวาทกรรมทางสังคมในประเทศไทย

สงัคมไทยกำลงัอยู่ ในภาวะเปลีย่นแปลงในทกุดา้นทัง้ทางสงัคมวฒันธรรมเศรษฐกจิและเทคโนโลยีเกดิการ

พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเปิดรับและลอกเลียนต้นแบบวัฒนธรรมต่างชาติ จิตสำนึกและความสัมพันธ์

ของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมากจนอาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ของคนไทยเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเป็นห่วง และ

เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ (Identity) หรือความเป็นตัวตนของคนไทยในยุคร่วมสมัยนั้น ก็จะพบว่ามีความสลับ

ซับซ้อนหลากหลายแตกเป็นสาขาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะธรรมชาติของคนไทยตั้งแต่อดีตที่เป็น

นักโลกาภิวัตน์ โดยธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตมีการเปิดรับกระแสวาทกรรมเชิงวัฒนธรรมจากต่างชาติในระดับ

ที่สูง(ThaisasnaturalGlobalizers)(Mulder,2000)

อนึ่งคำว่าอัตลักษณ์หมายถึงสภาพแห่งความเป็นตัวตนอันเป็นแนวคิดที่เคยได้รับการศึกษาอย่าง

กว้างขวางในสายจิตวิทยาและสังคมวิทยา (Psychology and Sociology) ในยุคปี ค.ศ. 1970 จวบจน

กระทั่งปลายปีค.ศ.1990ที่นักวิชาการในหลายศาสตร์หันกลับมาได้ให้ความสนใจอย่างมากอีกครั้งรวมทั้ง

ด้านวัฒนธรรมศึกษา (Beilharz, 1992) ที่น่าสนใจคือ ตามมุมมองของสำนักโพสต์โมเดิร์นไม่ปรากฏ

ลักษณะที่เรียกว่าอัตลักษณ์ตายตัวหรือเบ็ดเสร็จ(Absoluteidentity)อีกต่อไปดังนั้นอัตลักษณ์ของคนยุค

สมัยใหม่จึงเป็นอัตลักษณ์แบบสัมพัทธ์ (Relative identity) นอกจากนี้ยังสามารถแสดงออกในหลายมิติ

อาทิอตัลกัษณแ์หง่ชาติ(NationalIdentity)อตัลกัษณส์ว่นภมูภิาคหรอืพืน้ภาค(RegionalIdentity)อตัลกัษณ์

ทางเชื้อชาติ (Racial Identity) อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ (Ethnic Identity) อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ

(GenderIdentity)อตัลกัษณข์ององคก์ร(OrganizationalIdentity)อตัลกัษณส์ว่นตวั(PersonalIdentity)

และอตัลกัษณท์างไซเบอรแ์ละความเพอ้ฝนั(CyberandFantasyIdentity)(Samovar,Porter&McDaniel,

2007)อยา่งไรกต็ามในบทความนีต้อ้งการพดูถงึอตัลกัษณแ์หง่ชาติ(NationalIdentity)วา่ดว้ยความสมัพนัธ์

ทางสังคมของไทยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เมื่อต้องการมองสังคมตะวันออก อัตลักษณ์มักแสดงออกมาในรูปแบบของความสัมพันธ์กัน

ของผู้คนในสังคมในสังคมแบบที่เรียกว่า กลุ่มนิยม เป็นสำคัญในขณะที่อัตลักษณ์ของชาวตะวันตกมักเป็น
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เรื่องของปัจเจกชนนิยมหรือการให้ความสำคัญกับตัวตนในระดับปัจเจกมากกว่า(Samovar,Porter,and

McDaniel,2007)ทั้งนี้ ต่อข้อคำถามว่าคนไทยเป็นใครและเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยอย่างไรนั้นสายชล

สัตยานุรักษ์(2546)ได้กล่าวไว้ในบทนำของหนังสือเรื่องสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพการสร้าง

อัตลักษณ์เมืองไทยและชั้นของชาวสยามว่า

“ในยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาของคนไทยและเมืองไทยว่าเราคือใคร และเราจะอยู่กันอย่างไรในโลกที่

กำลงัเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็กลายเปน็ปญัหาสำคญัอกีครัง้หนึง่โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่โลกในยคุโลกาภวิตันน์ี้

เปน็โลกทีเ่ราจะตอ้งสมัพนัธอ์ยา่งแนบแนน่ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมแตเ่ราออ่นแอและขาดอำนาจตอ่รอง

ทีน่า่ตกใจและนา่เศรา้กค็อื แมว้า่สงัคมและวฒันธรรมไทยในปจัจบุนักำลงัประสบกบัความเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเรว็และรนุแรง และวงวชิาการก็ไดส้รา้งความรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยจากมมุมองหรอืมโนทศัน์

ใหม่ๆ ขึน้มาจำนวนไมน่อ้ยแตค่ำตอบทีเ่ปน็กระแสหลกัวา่เราคอืใครและเราควรจะอยูก่นัอยา่งไรยงัคงเปน็

คำตอบเดิม เพราะมโนทัศน์และจินตภาพเกี่ยวกับเมืองไทยและวัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในสมัย

สมบรูณาญาสทิธริาชยย์งัคงมอีทิธพิลครอบงำคนไทยอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง ทัง้ๆ ที่ไมม่พีลงัในการอธบิายความ

เปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆ รวมถงึปญัหาใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้อกีแลว้ ซึง่ทำใหเ้กดิปญัหาเชงิโครงสรา้งจำนวนมาก

ไม่ไดร้บัการแก้ไขจนเปน็เหตใุหเ้กดิวกิฤตทางเศรษฐกจิและสงัคมดงัทีเ่ปน็อยู่ในปจัจบุนั”(หนา้3-4)

“การสร้างอัตลักษณ์สังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นการยกระดับของปรากฏการณ์ขึ้นมาเป็นมโนทัศน์

(conceptualization)และเป็นการสร้างภาพแทนความเป็นจริง(Representation)เพื่อเป็นคำอธิบายว่าเรา

คอืใครและควรอยูก่นัอยา่งไร มโนทศันซ์ึง่เปน็ภาพแทนความจรงินีจ้ะถกูใชเ้ปน็กรอบในการกำหนดสถานภาพ

หน้าที่ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมอื่นๆของคนไทยพร้อมกับกำหนดลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาคิไทยกับ “คนอื่น” ในวิถีทางที่คนไทยจะถูกทำให้รู้สึกว่าตนกำลังดำรงอยู่ ในวิถี

ทางที่ถูกต้อง ดีงาม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอันน่าภูมิใจ สามารถนับถือตนเองและได้รับความนับถือจาก

ชนชาติอื่นไปพร้อมๆกันและจะนำไปสู่การเป็นชาติอิสระและมีอริยธรรมในอนาคต”(หน้า5-6)

อาจพออนมุานไดว้า่ประเทศไทยเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรมอยา่งมากในโลกยคุโลกาภวิตัน์

หากแต่แก่นวัฒนธรรมยังได้รับอิทธิพลจากอดีตอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของชาติ ปัญหาคือ

วาทกรรมที่คงอยู่บางส่วนในสังคมไทยขาดพลังในการอธิบายถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของ

ความเปน็ไทยรว่มสมยั หากแตว่าทกรรมบางอยา่งกลบัทรงพลงักวา่สามารถปดิกัน้ความเปน็จรงิในวถิทีีท่ำให้

คนไทยกลับรู้สึกว่าการเปิดรับการแสวัฒนธรรมต่างชาติเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงาม

อนึ่งภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ผลดีที่พอสรุปให้เห็นคือทำให้เป็นสังคมเปิดประชาชนมีสิทธิ์และ

โอกาสในการเข้าถึงเรียนรู้รับฟังข้อมูลมากขึ้น คุณภาพในชีวิตบางด้านดีขึ้น ผลเสียกลับมีมากกว่าคือ วิถี

ชีวิตเปลี่ยนไปสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำมาก รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นสลับซับซ้อนมากขึ้น อาทิ

ความสัมพันธ์ของผู้คนดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขของเงิน และผลประโยชน์เป็นสำคัญอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็น

รูปแบบทางวัฒนธรรมแบบเมืองที่ตั้งอยู่บนเศรษฐกิจเทียม คือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เอาเปรียบ สภาพจิตใจ

เสือ่มโทรมลงภายใตม้ายาภาพของการบริโภคแบบไมม่วีนัจบสิน้(TheMythofUnendingConsumption)

วิถีชีวิตเดิมในบางส่วนในบางแง่มุมในบางมิติที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงกลับ ยังคงอยู่และเกิดการผนวก

ผสมผสานกลนืกลายกบัทนุนยิมอาทิแตเ่ดมิโครงสรา้งและปทสัถานทางความสมัพนัธข์องผูค้นในสงัคมไทย

ถูกกำหนดโดยลักษณะของผู้ ใหญ่ผู้น้อยหรือระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) “ระบบความสัมพันธ์เชิง

อปุถมัภ์ การจดัระเบยีบสงัคมในรปูระบบไพรถ่กูยกเลกิไปตัง้แตร่ชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

แต่ลักษณะหลายประการของระบบไพร่ก็ยังครอบงำวิถีสังคมไทยอยู่ อาทิ ระบบอุปถัมภ์ การนอบน้อมต่อ
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ผู้มีอำนาจการยึดมั่นในตัวบุคคลและการเน้นการพึ่งพาผู้อื่น(สายชลสัตยานุรักษ์,2546:68)เมื่อมีระบบ

ทุนนิยมเป็นที่ตั้งระบบอุปถัมภ์จึงเป็นระบบอุปถัมภ์ทุนนิยม ทุนในที่นี้หมายถึงทั้งด้านคน ทรัพยากรและ

อุดมการณ์

ในระดับนโยบายชาติ เกิดกระแสวาทกรรมมีความหลากหลาย บางทีเกิดการขัดแย้งกันเนื่องจาก

ตั้งอยู่บนฐานอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน ที่เห็นได้ชัดได้แก่ ในขณะที่วาทกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจ

กระแสหลักของไทย ยังคงจัดเตรียมพื้นที่ ในด้านสังคมบนเศรษฐกิจแบบรองรับตลาดโลกและค่านิยมแบบ

ทนุนยิมทีม่ลีกัษณะ“บชูาสนิคา้”(CargoCult)ทีส่ง่ผลใหป้ระเทศไทยยงัเปน็“ประเทศทีม่องออกไปขา้งนอก”

(OutwardSociety) เสยีสว่นใหญม่ากกวา่จะมองพนิจิพเิคราะหต์นเองเปน็สำคญัดงันัน้ผลจากการนอ้มนำ

วาทกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบความคิดและการปฏิบัติตามแผนฯ ฉบับ 9 และ 10 นั้น

แม้จะมีการอัดฉีดวาทกรรมเกี่ยวกับปรัชญาดังกล่าวอย่างเป็นระบบเกิดการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการนำแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์แตป่ญัหาคอืยงัเริม่ไดจ้รงิจงัไมเ่กนิทศวรรษทัง้ภาครฐั

และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เนื่องจากยังมีลักษณะเป็นวาทกรรมแบบ Neophyte

คล้ายการเข้านับถือศาสนาใหม่ยังคงต้องใช้เวลาในการหล่อหลอมแบบแผนให้เป็นที่ประจักษ์

ที่น่าสนใจคือ ในยุคปลายศตวรรษที่ 20 รูปแบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมโลกและสังคมไทย

เปลีย่นไปอำนาจของชนชัน้กระฏมุพอีนัไดแ้ก่พอ่คา้นกัธรุกจิเจา้ของกจิการถกูแทนทีด่ว้ยชนชัน้แบบใหม่

ทีน่า่สะพรงึกลวักวา่ทีเ่รยีกวา่ชนชัน้นายทนุขา้มชาติ(TransnationalCapitalistClassorTCC)ทีม่หีนา้ที่

สำคัญในการเคลื่อนย้ายทุนในลักษณะต่างๆ ข้ามชาติด้วยเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่ว่า

จะเปน็ดา้นการลงทนุตา่งประเทศ การปฏบิตัติามเงือ่นไขของนานาชาตทิางดา้นกฏการทำธรุกจิและการกำหนด

มาตรฐานและตัวประเมินหรือเกณฑ์ (World Best Practice and Benchmarking) การเป็นพนักงานใน

สังกัดองค์กร(CorporateCitizenship)และการกำหนดวิสัยทัศน์ในระดับโลก(GlobalVision)

อนึ่ง ชนชั้นนายทุนนี้ประกอบด้วย 1) เจ้าของหรือผู้มีอำนาจควบคุมรูปแบบพฤติกรรมข้ามชาติ

(Transnational Practices or TNP) รวมทั้งเครือข่ายหรือบริษัทในเครือ 2) นักการเมืองและผู้นำทาง

โลกาภิวัตน์ (globalizing bureaucrats and politicians) 3) ผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพแห่งโลกาภิวัตน์

(globalizingprofessionals)และ4)ชนชั้นสูงภายใต้บริโภคนิยมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจพ่อค้าพาณิชย์และ

สื่อ(consumeristmerchantsandmedia)(Sklair,2003)

อาจเหน็ไดช้ดัวา่ ภายใตร้ะบบทนุนยิมหรอืระบบเศรษฐกจิแบบตลาดโลก (WorldMarket economy)

นั้น มีการเชิดชูอุดมการณ์ของชนชั้น TCC ดังกล่าวที่เน้นการสร้างค่านิยมของระบบทุน (Capitalistic

Values) อย่างลึกซึ้งและการเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Commodification) และ

ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนอย่างลึกซึ้งซึ่งท่านกฤษณมูรติ (จำรัส

บำรุงรตัน,์2547:11-12)กล่าวไว้ถึงปรัชญาว่าด้วยความสัมพันธ์ของคนในสังคมว่า

“เรากำลังตั้งคำถามต่อโครงสร้าง ต่อกระบวนการทั้งหมดของสังคม เราตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์

ทั้งหมดของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกัน และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแนวความคิดตลอดถึงการดำรงชีวิต

ตามมโนคติของเขา สิ่งที่เป็นความคิดเลื่อนลอยของเขาและพฤติกรรมในแต่ละวันของเขาด้วย จากการตั้ง

คำถามเช่นนี้ เราจะค้นพบด้วยตัวเองว่า สภาพที่เราเป็นอยู่จริงนั้นคืออะไรเพราะหากเราไม่รู้จักตัวเองแล้ว

คณุก็ไมส่ามารถจะเคลือ่นไปไกลได้หากไมรู่ว้า่คณุเปน็เชน่ไรทัง้ในจติสำนกึและจติใตส้ำนกึการเปลีย่นแปลง

ใหม่โดยหมดจดสมบรูณจ์ะตอ้งเกดิขึน้ในสมัพนัธภาพของเราเพราะความสมัพนัธท์กุอยา่งคอืความเคลือ่นไหว

ความสัมพันธ์คือการกระทำ ทว่าสัมพันธภาพแทบทุกอย่างของคุณอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิด ความ
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สัมพันธ์ของคุณกับภรรยาไม่ใช่แนวความคิดแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนบ้านของคุณกับประเทศของ

คุณและพระเจ้าของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแนวความคิดดังนั้นสังคมคือความสัมพันธ์…”

ทั้งนี้ ในอีกมิติหนึ่งภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาทกรรมเกี่ยวกับ

การพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนืเปน็อกีวถิทีางหนึง่ ในการคนือำนาจใหก้บัประชาชนอยา่งแทจ้รงิและเปน็การยก

ระดับความสัมพันธ์ของผู้คนให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงการสร้าง และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ที่จะส่งผลดีต่อวิถี

ชุมชน เป็นการให้ทางเลือกและสิทธิ์ที่จะเลือก อีกทั้งสิทธิ์ ในการครอบครองทรัพย์สมบัติที่จำเป็นต่อการ

มีชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนชุมชนาธิปไตยจึงเป็นตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ ในสังคมไทย

ร่วมสมยั ชุมชนาธิปไตยคือระบบการเมืองประชาธิปไตยใหม่เป็นระบบประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อ

ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมุ่งปฏิรูปหรือพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองวัฒนธรรมเพื่อให้อยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรมมากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยเน้นโครงสร้างชุมชนแบบองค์รวม

เกิดการพัฒนาชุมชนที่หลากหลาย พึ่งพาอาศัยกันและพึ่งพาตนเองได้โดยเน้นโครงสร้างการพัฒนาแบบ

พหุภาคีหรือพันธมิตร การนำเอาคุณลักษณะที่ดีและมีคุณประโยชน์จากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมบนจุดยืน และผลประโยชน์ของชุมชน

เนน้โครงสรา้งภูมิปัญญา ระบบการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรมชุมชน/สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเครือข่าย

องค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญอีกทั้งยังควรเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกท้องถิ่นที่ส่งเสริม

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิให้ชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกันมากกว่าการคำนึงถึงตัว

เงินหรือผลประโยชน์ทางด้านวัตถุที่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์อันเรียกว่า “ชุมชนาภิวัตน์” อันเป็นสิ่งที่

ตรงกันข้ามกับโลกาภิวัตน์(พิษณุอ่อนมณี,อ้างแล้ว)

กล่าวโดยสรุป การที่รัฐอัดฉีดวาทกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สังคมไทยนับเป็นเรื่องจำเป็น

เพื่อรื้อถอนรูปแบบอัตลักษณ์บนความสัมพันธ์แบบทุนนิยมบริสุทธิ์ที่เห็นตัวเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการ

ดำรงชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สิ่งที่ต้องการฟื้นฟู คือ มิติมนุษย์ (Human

dimension)ที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์วิถีไทยดั้งเดิมที่อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยแต่ทั้งนี้ต้องพึ่งตนเองให้ได้

กอ่นและเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองใหร้ะแวดระวงัวาทกรรมทีท่รงพลงัและหยัง่รากฝงัลกึแหง่อดุมการณท์นุนยิม

สว่นสิง่ทีต่อ้งการสรา้งใหม่คอืรปูแบบความสมัพนัธข์องคนไทยในทกุระดบัควรตัง้อยูบ่นจรยิธรรมและเมตตา

ธรรมเป็นสำคัญการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างโดยใช้หลักการพื้นฐานที่

สำคัญในการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในระดับชุมชนควรเน้นการอัดฉีดวาทกรรมที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองหรือชุมชนาภิวัตน์ เป็นทางส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่

ยั่งยืน อันเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งที่เป็นการผสมผสานความต้องการของประชาชนในแต่ละรุ่นทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการปฏิวัติสังคมวัฒนธรรมบนมิติค่านิยมบางประการของไทย
(ThePhilosophyofSufficiencyEconomyasSocio-culturalRevolutionofcertain
ThaiValues)

ขอเริ่มอธิบายจากคำว่าค่านิยมค่านิยมเป็นพลังความคิดพื้นฐานที่เป็นตัวนำตัวกำหนดและผลักดัน

ให้คนตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติโดยเห็นว่าถูกต้องและสมควร ค่านิยมนั้นแตกต่างจากจริยธรรมในแง่ที่ว่า

ค่านิยมเป็นกระบวนการทางความคิดที่จะนำไปสู่ความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ส่วนจริยธรรมนั้น มีความ

หมายเฉพาะเจาะจงถึงสิ่งที่ดีงามถูกต้องเหมาะสมโดยอิงหลักคุณธรรม(สุมน,อ้างแล้ว)
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ในการวพิากษค์า่นยิมตา่งๆในเชงิวฒันธรรมศกึษามองวา่คา่นยิมคอืรปูแบบความเชือ่ทีเ่ตบิโตงอกงาม

จากสภาวะที่เกิดจากสถานการณ์ตึงเครียดกดดันระหว่างปัจเจกและสังคม จากอดีตทางวัฒนธรรมที่สั่งสม

และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทั้งนี้ ค่านิยมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งๆ จึงไม่ใช่จากความ

บังเอิญ หากเป็นเพราะค่านิยมนั้นๆ มีหน้าที่รับใช้สังคมด้วยอรรถประโยชน์และในขณะเดียวกัน ค่านิยมก็

เกิดขึ้นเพราะทั้งปัจเจกและชุมชนต่างร่วมกันค้นหาชุดแห่งค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมและปัจเจกในสังคม

นั้นๆด้วยดังนั้นจึงไม่ควรศึกษาค่านิยมจากจุดยืนที่เน้นการวิเคราะห์ถกเถียงแต่เพียงประเด็นพื้นผิวของค่า

นิยมโดยเหมารวมว่า ค่านิยมเป็นเรื่องของปทัสถานแบบเบ็ดเสร็จ (Absolute norms) ซึ่งมีความเสถียร

คงทีห่รอืเปลีย่นแปลงรปูแบบไม่ได้ในสงัคมหนึง่ๆ เทา่นัน้ แตค่วรมองมองใหเ้หน็ถงึฐานรากแหง่อำนาจแหง่

ค่านิยมที่เกิดขึ้นที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตรที่สะท้อนให้เหน็

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัเจกและบรบิททางสงัคมทีห่อ้มลอ้มปจัเจกและคา่นยิมนัน้ๆดว้ย(Bronowski,1989)

ตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ สำนกัโพสต์โมเดริน์ปา่วประกาศถงึการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางวฒันธรรม

ของโลก ในดา้นทีเ่กีย่วกบัคา่นยิมนัน้เกดิปรากฏการณก์ารลดจำนวนของผูม้คีา่นยิม และทศันคตติามแบบแผน

ของกระแสหลกัและการเครง่ศลีธรรม โดยเสนอคา่นยิมแบบสขุนยิมของการบริโภคแบบมวลชนเขา้มาแทนที่

สง่ผลใหเ้กดิความสลบัซบัซอ้นทางวฒันธรรมมากขึน้เนือ่งจากไมม่ชีนชัน้กลางหรอืกระฏมุพซีึง่เปน็คนสว่นใหญ่

ที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมหลัก หากสังคมเต็มไปด้วยมวลชนที่หลากหลายซึ่งต่างยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง

เป็นสำคัญ(จันทนีเจริญศรี,2544)

ทั้งนี้ดร.อมรวิชช์นาครทรรพ(2546)กล่าวถึงความจริงที่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นแรงผลักดัน

ให้เกิด“ค่านิยมสากล”ที่สามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติอาทิค่านิยมประชาธิปไตยค่านิยม

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค่านิยมเกี่ยวกับความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งค่านิยม

สากลดงักลา่วมสีว่นในการสรา้งความสำนกึหมูแ่ละสำนกึตอ่การแกป้ญัหารว่มกนัระหวา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม

ในอกีแงม่มุหนึง่ คา่นยิมหลกัของวฒันธรรมโลกทีเ่สนอคา่นยิมแบบสขุนยิมบนทนุนยิมอนัแสดงถงึความทรง

อิทธิพลของค่านิยมสากล ได้แก่ ค่านิยมบางประการที่ปรากฏออกมาในรูปของรูปแบบทางวัฒนธรรมของ

สังคมอเมริกัน ภายใต้ระบอบทุนนิยมที่ทรงอิทธิพลและส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ค่านิยมรวมสี่ประการหลักนี้ ได้แก่ 1) ปัจเจกชนนิยม (Individualism) 2) วัตถุนิยม (Materialism)

3) ความนิยมในการแข่งขัน (Competition) และ 4) การชื่นชมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science

andTechnology)(Samovar,Porter,andMcDaniel,2007)ซึ่งชุดค่านิยมนี้รองรับการเจริญเติบโตของ

ทุนนิยมอันเนื่องมาจากว่าปัจเจกชนนิยมนั้นเชิดชูการใช้ชีวิตโดยมี ‘ตัวตนของตนเอง’ (Self) ว่าเป็นสิ่งที่

สำคญัทีส่ดุ คา่นยิมหลกัของชาวอเมรกินันี้ไดก้ลายเปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรมโลกทีมุ่ง่เนน้อตันยิมหรอืตวักู

ของกู(ส.ศิวรักษ์,อ้างแล้ว:19)

“ในโลกเราทุกวันนี้ โลภจริตแสดงออกทางทุนนิยมและบริโภคนิยมและบริโภคนิยม คนถูกสะกดให้

เคารพนับถือเงินและวิทยาศาสตร์ในทางโลกๆ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยต่างๆ จนเราแทบไม่มีเวลา

ภาวนาเพือ่แสวงหาศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิของเรา หรอืความวเิศษมหศัจรรยข์องชวีติเรา เรานา่จะตระหนกัไดว้า่

ต้นตอทางปรัชญาสมัยใหม่ของฝรั่งอยู่ที่ เรอเน่ เดส์คาร์ต ซึ่งกล่าวว่า Cogito ergo sum ซึ่งแปลได้ว่า

I thinkthereforeIamหรือเพราะฉันคิดได้จึงเป็นตัวฉันเราเรียนรู้กันว่าเดส์คาร์ตเป็นบิดาแห่งปรัชญา

ตะวันตกสมัยใหม่ เราเคยถามบ้างไหมว่านั่นคือ ต้นตอที่มาของอัตวาทุปาทาน ที่ว่ามนุษย์ต้องยิ่งใหญ่กว่า

สรรพสตัว์เนน้ทีอ่ตัตนยิมและปจัเจกนยิมตอกยำ้ทีต่วักูของกูแลว้กแ็บง่เปน็ทวภิาคคอืมกีแูลว้กต็อ้งมมีงึ

ความตอ่เนือ่งกนัของสรรพสตัว์ในทางอทิปิปจัจยตาไม่ไดเ้ขา้สูญ่าณของพวกทาสปญัญาฝรัง่เอาเลยจากเดสค์าตส์
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I think therefore I am นั่นแลที่บัดนี้อาจเปลี่ยนวลีไปเป็น I buy therefore I am ซึ่งก็คือหัวใจของ

บริโภคนิยมเพราะที่เรามาศึกษาหาความรู้กันก็เพื่อมีงานทำ มีเงินและมีไว้เพื่อซื้อ เพื่อเสพ ถ้าเราไม่มี

อำนาจในการซื้อ เราก็หมดความหมายของความเป็นคน...เห็นกันบ้างไหมว่า นี่คือมิจฉาทิษฐิและเป็นที่มา

ของความรุนแรงหรือวิหิงสธรรม”(หน้า19)

นอกจากนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลัทธิวัตถุนิยมนั้น เป็นค่านิยมที่ชาวอเมริกันเห็นว่าเป็นความ

เหมาะสมและถือว่าเป็นเรื่องของ ‘สิทธิ’ ของบุคคลที่มีจะชีวิตที่สุขสบายขึ้นด้วยการสะสมวัตถุนอกกาย

ส่วนค่านิยมของการแข่งขันนั้นเป็นค่านิยมที่หยั่งรากฝังลึกในสังคมอเมริกันที่เน้นการสร้างผู้ชนะและ

ทัศนคติแบบเน้นระบบการแข่งขัน “ไม่เป็นสองรองใคร” (“Second to None”) ตั้งแต่ระบบโรงเรียนจนถึง

องค์กรการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับปัจเจกชนนิยมดังที่ได้กล่าวไปแล้วอันก่อเกิดระบบ ‘มือใครยาวสาวได้

สาวเอา’ และคา่นยิมหลกัประการสดุทา้ยที่ไดก้ลายเปน็รปูแบบทางวฒันธรรมของสงัคมอเมรกินัไปคอื การบชูา

ความก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้สังคมยิ่งห่างจากความสมดุลย์ทางกายภาพและทางจิต

อีกทั้งยังเป็นมหันภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน่าสะพรึงกลัวด้วยการบริโภคเกินดุลย์

อาจเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยภายใต้ทุนนิยมกระแสเสรีนิยมใหม่(Neo-LiberalEconomics)ส่งผล

กระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างสังคมเดิมและค่านิยมต่างๆ ไม่ว่าจากกระบวนการกลายเป็นอุตสาหกรรม

กระบวนการกลายเปน็เมอืง การตลาดแบบกลไกภายใตร้ะบบทนุนยิมโลก การเตบิโตทางดา้นเทคโนทนุนยิมที่

ทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ระบบเงินตรา เงินทุน กระบวนการการผลิต การค้าเสรี ทั้งนี้โดยรับเอาชุด

คา่นยิมทัง้สีป่ระการจากการแพรห่รอืการรัว่ซมึทางวฒันธรรม (Cultural Porosity) มาดว้ยอยา่งมาก ดงันัน้

ในประเด็นที่บทความนี้มุ่งเสนอให้มองถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการปฏิวัติค่านิยมบางประการ

ของไทยนั้น ต้องมีความเข้าใจทั้งหัวใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งรูปแบบการปฏิรูปในยุคหลังสมัยใหม่

และความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมและวัฒนธรรมทั้งนี้Fuguyama(อ้างในSheridan,1999)แสดงความ

คิดเห็นไว้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1997 นั้นเกิดขึ้นเพราะค่านิยมเอเชียในการ

“เห่อฝรั่ง” หรือเห็นว่า “ตะวันตกเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด” (The West is the Best) ซึ่งส่งผลให้หลาย

ประเทศในเอเชียหันกลับสู่การวางกรอบนโยบายการวางแผนการพัฒนาโดยเน้นการฟื้นฟูค่านิยมดั้งเดิม

ของตนอาทิค่านิยมเชิงศาสนาต่างๆเป็นต้น

ดังนั้นการปฏิวัติค่านิยมบางประการในสังคมไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั้งนี้Huntington(1996)ให้คำ

จำกดัความการปฏวิตัสิงัคมวา่ การเปลีย่นแปลงคา่นยิมกระแสหลกัและมายาคตทิีม่ภีายในสงัคม (dominant

valuesandmythsof thesociety)อย่างเร่งด่วนและจริงจังทั้งในสถาบันทางการเมืองโครงสร้างสังคม

ภาวะผู้นำกิจกรรมและนโยบายรัฐบาลทั้งนี้Ireland(อ้างในBeilharz&Hogan,2002)กล่าวว่าในยุค

สมยัใหมน่ัน้ คำวา่การปฏวิตัสิงัคมยงักนิความหมายถงึการปฏวิตัอิตัลกัษณแ์ละรปูแบบการใชช้วีติดว้ย (The

IdentityandLifestyleRevolution)

ดงันัน้ คา่นยิมทีต่อ้งเรง่แก้ไขอยา่งเรง่ดว่นทีส่ดุอยา่งถอนรากถอนโคนคอื คา่นยิมในการบชูาตะวนัตก

ซึง่อดตีประธานาธบิดซีฮูาร์โตของอนิโดนเีซยี บอกวา่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ัง้ผองตอ้งเลกิคา่นยิมเหอ่ฝรัง่

หรือทัศนคติที่เห็นว่าฝรั่งดีกว่า สิ่งที่ควรปลูกฝังอย่างเร่งด่วนคือ จิตใจแบบวิพากษ์ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น

มุง่เนน้ความลุม่ลกึทางการใชค้วามคดิควบคูป่ญัญา สิง่ใดทีเ่ปน็ของดขีองตะวนัตกใหร้บัไวอ้ยา่งรูจ้กัเลอืกรบั

สิ่งใดเป็นพิษเป็นภัย เป็นความแตกต่างยิ่งต้องใช้ปัญญาและความระมัดระวังในการเปิดรับ ซึ่งประเด็น

เดียวกันนี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนในหนังสือเรื่อง The Singapore Story เขียนโดยลีกวนยูในปี ค.ศ. 1998

โดยประมวลจากความทรงจำของท่านว่า ในอดีตชาวสิงคโปร์นั้นมองว่าWhiteManหรือชาวอังกฤษนั้น
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ทรงอำนาจสูงสุดและมีอภิสิทธ์ในการดำเนินชีวิตแบบดีที่สุด ได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดซึ่งกลายเป็นค่านิยมที่ส่ง

ผลอย่างลึกซึ้งยากต่อการเปลี่ยนแปลงและทำให้สิงคโปร์ดำเนินประเทศภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศแบบ

ตะวันตกในภายหลัง(Sheridan,1999)

นอกจากนี้ ค่านิยมไทยบางประการ อาทิ การให้เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นหลักใหญ่ซึ่งยังแสดงระบบ

อปุถมัภ์ คา่นยิมพึง่พาผู้ใหญ่ไมพ่ึง่ตนเอง การนอบนอ้มตอ่ผูม้อีำนาจไม่ใชน่อบนอ้มตอ่ความดอีนัเปน็คา่นยิม

ที่ได้จากระบบไพร่นั้นสมควรเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นการหันไปเน้นค่านิยมของเอเชียเดิมที่เน้นการแสวงหา

ดุลยภาพทางจิต (Psychological Equilibrium) และการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดจากขนบประเพณีดั้งเดิมอาทิ

จากแนวคิดทางศาสนา อาทิ ค่านิยมแห่งการใช้ปัญญา แสวงหาความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งความรู้

ทางโลกและทางธรรมค่านิยมแห่งชาตินิยม(NationalisticValue)บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการ

สร้างการพัฒนาแบบสมดุลย์ในทุกระดับที่ตั้งอยู่บนความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันดี

นอกจากนี้ ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เน้นการทำให้ค่านิยมทาง

สงัคมบางประการเขม้แขง็ขึน้ (Strengthensomesocialvalues)อนัไดแ้ก่การเคารพกฎ(RuleofLaw)

การเชิดชูหลักการประชาธิปไตยและการยึดมั่นในค่านิยมต่างๆ ที่เน้นความซื่อสัตย์รับผิดชอบ (Integrity

andAccountability)(อนันต์ปันยารชุน,TheNation,5ธันวาคมพ.ศ.2549)นอกจากนี้ค่านิยมที่ควร

เสริมสร้างในการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการยึดความประหยัดลดละความฟุ่มเฟือย

ในทางทีถ่กูตอ้ง การยดึถอืคา่นยิมแหง่การประกอบอาชพีและการหาเลีย้งชพีดว้ยความถกูตอ้ง และการแขง่ขนั

ทางธรุกจิบนฐานของความเปน็ธรรมหรอืการใชห้ลกั “ศรทัธานยิม” (GoodFaith)คอืการละเลกิการแกง่แยง่

ผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมหรืออยู่บนความทุกข์อย่างแสนสาหัสของผู้อื่น การยึดถือค่านิยมแห่งความ

ขยนัหมัน่เพยีรขวนขวายในการพฒันาตนเองเพิม่พนูความรู้ใหม้รีายไดท้ีม่ัน่คงเพิม่พนูขึน้จนถงึขัน้พอเพยีง

อันเป็นเป้าหมายสำคัญและค่านิยมในการชื่นชมคนดีมากกว่าคนร่ำรวย กอปรกับการก่อความดี เพิ่มพูน

ความดีให้งอกเงยมั่งคั่งและพยายามละความชั่วที่ตนเองมีอยู่ลงให้มากที่สุด

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น วัฒนธรรมอันที่จริงมีความหมายถึง “หลักการของชีวิตภายในตัวตนของ

ปจัเจกบคุคล ดงันัน้ การทีป่ระชาชนในสงัคมใดๆ กต็ามจะสามารถพฒันาหลอ่หลอมรปูแบบทางวฒันธรรม

ประจำตนอันหมายถึง ‘หลักการ’ ในการดำเนินชีวิตได้นั้นควรจะหมายถึง วิธีการใดๆ ก็ตามที่มุ่งไปสู่การ

กา้วหนา้พฒันาของตวัตนและการปลดปลอ่ยพนัธนาการทีร่มุเรา้กดักนิตวัตนเชงิกลุม่ (collective liberation)

การที่คนไทยเปิดรับเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ ใช้จึงนับเป็นเสมือนการสร้างวัฒนธรรม

ภายในประจำตนและประจำกลุม่ โดยมปีรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็หลกัการแกน่จงึตอ้งเริม่จากการปฏวิตัิ

ค่านิยมบางประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น



บทสรุปส่งท้าย(SomeFinalThoughts)
จากที่ไดก้ลา่วมาทัง้หมดอาจเหน็ไดช้ดัเจนวา่ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ควรจะไดร้บัการการสง่เสรมิ

สนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในสังคมไทย จากแนวพระราชดำริ “ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่เน้นความพอเพียง ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันดีบนเงื่อนแห่งความรู้คู่คุณธรรมจะขาดซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มิได้นั้นนับว่าเป็นรากฐานแนวคิดที่สำคัญและจำเป็นในการขับเคลื่อนชาติในยุคโลกาภิวัตน์

อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่คุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความเป็นพหุมิติไม่ว่าจะเป็น

ดา้นกรอบแนวคดิคณุลกัษณะคำนยิามเงือ่นไขแนวทางปฏบิตัแิละผลทีค่าดวา่จะไดร้บันัน้การทีป่ระเทศไทย

จะสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยภายใต้กรอบความคิด
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ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอย่างจริงจังและยั่งยืนนั้น จำต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะของ

สังคมวัฒนธรรมไทยตามที่ปรากฏ ทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปสรรคและโอกาส

(Threats and opportunities) ที่อาจเกี่ยวข้องกับมิติทางด้านอุดมการณ์ ด้านโลกทัศน์ ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคมและด้านระบบค่านิยมในสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการขับเคลื่อนการสนับสนุนงาน

วจิยัและการพฒันาภมูปิญัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ในทางภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิพือ่สามารถนำมาประยกุต์

ใช้ใหเ้หมาะสมมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่งและตลอดเวลา

ทีส่ำคญักรอบนโยบายของชาติ(NationalPolicyFrameworks)ควรสะทอ้นในเหน็ถงึความพยายาม

อย่างแท้จริงของกระบวนการการเผยแผ่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในทุก

ระดบัไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กรและระดับประเทศโดยเน้น

การพึง่พาตนเองไดด้ว้ยหลกัทางสายกลางซึง่เปน็หลกัทีส่ำคญัในพระพทุธศาสนาอนัหมายถงึความเขม้แขง็

ความยั่งยืน ความเป็นอิสระในกรอบของธรรมและความมีเหตุผล รวมทั้งความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงพื้นฐาน

ทางสังคมวัฒนธรรมของไทย ซึ่งท้ายที่สุดจะสามารถนำไปสู่กระบวนการการสร้างจิตสำนึกนิยมไทย และ

การสรา้งระบบเศรษฐกจิวฒันธรรมทีส่ง่ผลใหค้นไทย และชาติไทยสามารถดำรงชพีและดำรงชาตอิยูบ่นพืน้ฐาน

ความเขม้แขง็ทางภมูปิญํญาและภมูธิรรมของตนเองในยคุหลงัสมยัใหม่ ทัง้นี้โดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบบูรณาการเน้นการพัฒนาจิตใจและการกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยมาเป็นแนวทาง

หลักในการนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงด้วยคุณค่าแบบไทยและภายใต้วิถีไทยอย่างยั่งยืน
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Abstract

The role of individual behavior as an instrument in development and planning 

has been emphasized in economic context. This paper aims to revisit this 

perspective and offers a framework considering together the philosophy and 

economics, to better comprehend the Philosophy of Sufficiency Economy 

(PSE), the core principle of which is the middle path. We argue that three 

principles of PSE should be sequenced from reasonableness to moderation to 

self-immune system against shocks, with an aid of mental process such as 

discourse, debate and knowledge accumulation. With fixed belief in middle 

path principle and its plausible future pay-off, the reasoning in the mental 

process is judged to be reasonable and the sufficiency economy action is then 

authorized. Moderation helps shape individual preference, while self-immune 

system could be decided, ex-post. We extend the model to a case when 

society has a mixed income group, rich and poor. A simple numerical exercise 

is shown. PSE could lead to address an interesting issue of a societal welfare 

improvement with distribution. 

 


Keywords: Philosophy of sufficiency economy, Development, Preference 

WichaiTurongpun
SomchaiLikitkean

Rethinking Sufficiency Economy1 

1	 The	seeds	for	this	paper	were	planted	in	2002	during	my	(Wichai)	time	joining	the	working	team	of	reputed	economists	from	Thailand’s	National	Economic	and	
		 Social	Development	Board,	the	Crown	Property	Bureau,	and	Bank	of	Thailand,	simply	to	provide	a	first	hand	analysis	of	the	Philosophy	of	Sufficiency	Economy.	
	 It	was	watered	 and	 inspired	 further	 during	my	 time	 in	 the	Graduate	 School	 of	Development	Economics,	National	 Institute	 of	Development	Administration,	
		 Thailand,	amid	Thailand’s	political	and	economic	unrest	in	the	past	few	years.	Somchai,	a	Ph.D.	student,	expressed	his	interest	and	started	discussing	with	me	
		 on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy,	 in	2006.	After	a	month	of	constructive	talk,	we	thought	that	we	should	take	risk	to	propose	what	we	believe	on	the	
	 philosophy,	which	might	 be	 different	 from	 traditional	way	 of	 economic	 thinking.	 To	 us,	 it	 has	 been	 a	 surprise	 that	we	 	 have	 heard	 of	 “the	 Philosophy	 of		
	 Sufficiency	Economy”	almost	every	day-from	kid’s	school	lesson	to	country	economic	policy,	yet	its	formal	analysis	under	economic	contexts	has	distressingly		
	 limited.	This	paper	is	probably	the	first	to	look	at	PSE	in	a	theoretical	and	conceptual	context.	We	wish	to	call	for	a	wide	debate	and	discussion	to	help	reach	a	
	 valuable	belief	of	sufficiency	economy!			
	 The	authors	thank	an	anonymous	reader	and	appreciate	comments	and	suggestions	in	the	seminar	at	the	School	of	Development	Economics,	NIDA	on	August	
		 22,	2007.	Financial	support	from	the	Center	for	Sufficiency	Economy	of	the	National	Institute	of	Development	Administration	is	gratefully	acknowledged.		
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ThePhilosophyofSufficiencyEconomyandReviews
“IT MAY BE supposed that the most fundamental of human needs concerns food, water, and 

staying warm. This supposition would be mistaken. The most fundamental human need concerns 

what to believe. Believing is precedential to eating and drinking (and staying warm) for the simple 

reason that even the seemingly basic acts of eating and drinking require a concept about 

surviving and thereby experiencing the future….. Eating requires the will to live…”  

                  --Daniel W. Bromley, Sufficient Reason (2006) 

The major object of this paper is to revisit the Philosophy of Sufficiency Economy and offer a 

framework to extend the importance of individual behavior with the Philosophy of Sufficiency 

Economy (PSE). PSE has been developed by experiences of H.M. King Bhumibhol’s field 

work for decades. The philosophy has constructively proposed by him during the Asian 

economic crisis in 1997, of which the ideas have supported by a significant documentary from 

his own speeches in many occasions in the past—from his birthday speech to graduation 

commencement.   

In the past decade, alternative development has been mentioned in development literature.  

New approach has tried to rule out the Bretton Woods standard policy approach as observed 

that it has not been compatible with the domestic structure (see Mubyarto and Bromley 2002).  

Taking into account alternative development concept, many analysts believe that PSE could 

possibly permit an analysis of alternative development and help address appropriate public 

policy. Nevertheless, PSE itself suffers from the drawback that it does not contain within it an 

adequate explanation of how it could be used in practice for broad audiences across society, 

but the rural setting where it has been rooted. PSE is, by and large, based on the middle 

path principle which the wide range document has been found in the religion context; among 

those, at least, are the “Wasatiyya” of Islamic message, and “Tang-Sai-Glang” of Buddhism 

instruction. In fact, the essence of PSE aims to warn Thai people to be conscious of their 

own way of living. H.M. the King emphasized further that being a strong and powerful 

Rethinking Sufficiency Economy 
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economy is not proved truly necessary, it is more important to keep check own stand and 

make the best use of it. Question remains why PSE could help the follower to survive and 

be happy. What is the real answer to this question?   

PSE has been emphasized and discussed widely in development contexts—from community-

based practices to macro-economic strategy and public policy. Since development is a 

complex process, one cannot hope to capture in a single model all its different facets. 

Academicians have tried to promote the concept and applied it into several case studies. 

However, PSE suffers from this expansion in two ways: firstly, PSE has been applied 

immensely in rural settings and has been believed that it could be fruitful for rural not urban. 

Secondly, PSE is too complex to model and thereby leaving with generalization of discussion 

and small contributions to literature at large. This paper will try to explicate some of these 

confusions. 

A decomposable approach led by a group of leading economists of Thailand’s National 

Economic and Social Development Board (NESDB), Bank of Thailand, and the Crown 

Property Bureau in 2002 through a mathematical parsing method resulted in a stylized 

composition of PSE and later, turned out to be a backbone of PSE analysis. PSE consists of 

three ingredients: moderation, reasonableness and self-immune system and two basic 

fundamentals: knowledge and morality. All these together constitute the full-blown PSE. 

Although the decomposed principle is relatively clear and perhaps the best articulated 

approach to PSE, we found short-coming that it does not contain within it an explicit 

economic model on which economists can be based for better discussion in economic 

literature as well as policy formulation. Issue is rather complicated when discussing on its 

application and practicality. PSE is a respectful philosophy and has been proved that it works 

in the ground field, but extending to cover at the development-wide context is truly perplexing 

and challenging. 

A wide debate could be summarized into two schools of thought: One is the belief that PSE 

could not be modeled given its complexity and should not be modeled as to keep it 

philosophy-like and hence be easily adaptable to various cases. The other is that PSE should 

be modeled and extended as a new theoretical beyond Keynesian and standard neo-classical 

economics. Taking into accounts these two schools of thought, today PSE study still lies 

mainly on empirical issues that lead researchers back to the field and community to find out 

best practice and return to claim additional finding of PSE in certain area. The interesting 

point here is that when inductive approach from the King’s field work leads to PSE, recent 

attempts go back with PSE to test in the field could simply help to conclude that it works by 

simply adding evidences. PSE will finally be content with descriptive essays and be hard to 

put forth to discuss in economic context. 
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PSE has been addressed and researched in various contexts. It would be interesting to 
conceptualize what have been discussed so far, not exhaustive but with some highlighted 
research pieces as follows:  

In development and management at large, Isarangkura (1999) and Isarangkun and Pootrakul 
(2002) examined PSE in the context of new theory by stressing on self-reliance issue. 

Introducing the new theory to rural farming becomes a viable solution to address inefficiency 

of market and its failure. PSE is claimed compliment with free market system and is believed 

to lead to sustainable economic development. Three principles and two conditions of PSE can 

be applied to any levels of the society and could lead to human well-being with the support 

of strong institutions, environmental sustainability, and good government (Mungsawad, 2007). 

UNDP (2007) also investigates the Sufficiency economy in relation to human development and 

well-being. 

In macroeconomic and public policy management context, Jitsuchon (2007) and Susangkarn 
(2006) analyze 1997 economic crisis and emphasizes that crisis was the result of a not-sufficient 

behavior of consumption and investment. PSE can apply to macroeconomic management to 

prevent non-sufficiency behavior. From the policy aspects, PSE has been emphasized on its 

effectiveness and a way to correct mis-practice and mis-management of government’s policy, 

major of which is the popularism-like policy type such as credit policy (Turongpun, 2006).   

In business and administration context, there are a large number of literature which go deep 

to study individual firm case (Kusumavalee, 2005; Nutthavuthisit, 2005; Kantabutra, 2005), or 

extend to Small and Medium size business (Panthasen, et al., 2003; Bavonsunthornchai, 2004). 

PSE has a wide application to community and way of living. Thongtong (1999) and Sarttrup 

(1999) emphasize PSE in this context, with extension to administrative management level. Chairat 

and Turongpun (2007) uses AHP to study linkage between occupation and level of understanding 

of PSE, which helps shed some lights on how to effectively adapt PSE into society. 

More importantly, all the literature has tried to improve an understanding that PSE is not 

equivalent to “self-sufficiency” which is the idea of closed economy. PSE could be stated as 

“self-reliance” which is consistent with ongoing economic movements under the globalization 

era. What difference would be management from inside, about which we will discuss more in 

the context of preference. 

Transition from philosophy to economic model is not an easy task, indeed. Our ambition is to 

address PSE in a more constructive way. It can be explained based on standard economic 

theory, of course with some adjustments, and the key point to kick-off the setting is from 

individual belief and preference. Section two discusses the linkage of epistemology and 

economics with specific focus on belief and explains the model with implication for mixed 
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income group analysis. Section three tests model numerically and mentions possible extension 

to social welfare issue. Last section winds up the paper. 

 

FixingBeliefandDevelopingReasonableness
“..True opinions too are a fine thing and altogether good in their effects so long as they stay with 

one, but they won’t willingly stay long and instead run away from a person’s soul, so they’re not 

worth much until one ties them down by reasoning out the explanation…. And when they’ve been 

tied down, then for one thing they become items of knowledge, and for another, permanent. And 

that’s what makes knowledge more valuable than right opinion, and the way knowledge differs 

from right opinion is by being tied down …” 

(Meno 97e-98a, Plato 1994, p. 49 in Rott’s 2006) 

 

Why is fixing belief important? Belief is actually a precedential to activities. Belief could be 

changed in three forms: expansion, contraction and revision (Rott 2006). We do not know 

exactly or probably cannot know what is reasonable, unless we have passed a mental 

process of discourse, debate, discussion, convincing, persuasion, etc. Despite an initial 

knowledge either judged to be correct or incorrect, such knowledge will then be revised in 

courses of iterative process together with reasoning and reasons. The purpose of such 

process is to resolve issues and to reach to a certain belief as Bromley (2006) called a 

volitional pragmatism. Once we have fixed belief, this belief will be judged to be reasonable.  

The process that leads to belief has been discussed in the context of epistemology in the 

field of philosophy which studies the nature, methods, limitations and validity of knowledge 

and belief. Epistemology and theory of knowledge can be used interchangeably, indeed.  

Epistemology has a strong link with other fields that need to get close to learning and 

intelligence. A number of research pieces have been developed in epistemology, which are in 

line with the theory of belief changes based on axiomatic and theoretical approach such as 

AGM model of belief revision with a close link to theory of rational choice, simply to better 

understanding of human reasoning (Rott, 2006).   

Among many research pieces, Rott proposes the theory of belief change and non-monotonic 

reason and use this framework to conduct epistemology. Significant debates in this field have 

stressed on analytical nature of knowledge and how it relates to truth, belief and justification. 

Non-monotonic reason is proposed as it is believed that given knowledge entry into initial 

knowledge, the initial knowledge function could be increasing or decreasing. Another way of 

saying is that it is not always the case that adding new information will always increase the 

knowledge pool (function), but such information shall be sharpened more with testing through 

mental process and examples. Mental process of interest here is referred to debate, discussion, 

discourse, persuasion, etc.  



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 148

However, such above approach is not the solo way to complete the core of epistemology. A 

group of Bayesian epistemology, in contrast, utilizes Bayes’s theorem to modeling belief change. 

The core idea is on conditionality applied to update belief given information flow obtained which 

results in probabilistic changes over time period. With such probabilistic change, it allows 

individual to learn and acquire knowledge; thereby adjusting belief through iterative mechanism. 

Wang (2003), however, points out that Bayesian has a limitation, especially when dealing with 

uncertainty of the background knowledge and the initial probability assigned to the initial belief.   

Furthermore, Epistemology, knowledge, and knowledge revision are interrelated, and easily 

found in the two illustration posed in Rott’s (2006, p. 48)—“1) the analysis of knowledge 

requires a proper solutions of the problem of belief revision, and 2) the analysis of belief revision 

should not be conducted without a proper understanding of the notion and representation of 

knowledge.” 

No matter which school of thoughts we are in--Rott’s or Bayesian, the principle is still on 

learning and a need of iterative process to reach a firm idea and belief, for which such 

implication will be used and extended to PSE.  

 

HowisitlinkedtoPSE?    
We challenge the traditional way of thinking of PSE in that the three principles—moderation, 

reasonableness, and self-immune system, could not take place simultaneously, rather in a 

sequential style. In PSE discussion forum, many analysts propose PSE ingredients at once 

which later bring in a confusion and debate on which one is a real prime mover of the whole 

PSE, as performing such trinity at once seems unreachable! Which one should come first?    

It is noted that moderation, reasonableness, and self-immune system require a will to adopt.   

The precedential issue is belief, which has essentially been fixed prior to adopt PSE. With 

initial knowledge in the religious context and examples of the King’s field work, the middle 

path is the key of emphasis. Therefore, reason and reasoning of “the middle path principle” 

adopted from the religion context could be the first start of mental processes that aided by 

discourse, debate and discussion, and by knowledge sharing. With the iterated revision and 

reasoning, we resolve questions and debates to fix our belief in the middle path. Once the 

middle path has been fixed as a firm belief, it will be judged and called reasonable. The 

mental process here is not an easy task as it requires initial knowledge, long discussion, 

recursion, learning, and examples of success and failure in course of discussion and persuasion.   

Once middle path becomes a firm belief and is reasonable to be used, moderation comes 

into play. It is reasonable to think of moderation as “a” way of middle path (not too extreme 

or excessive!), implication of which is aimed to adjust preference based on this certain belief.   

The following statements construct PSE:   
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A: A firm belief is middle path principle (aided by mental process). 

B: Middle path principle is judged reasonable. 

C: Moderation is a way to explain middle path 

D:  Adopting moderation satisfies belief and is reasonable. 

E: Moderation is reasonable(ness), but reasonable(ness) is not necessary moderation. 

Moderation is the quality of being reasonable and not being extreme (Oxford, 2007), and is 

becoming less in size, strength or force (Cambridge, 2007). Caution and consciousness 

should be in place once adopting moderation. The third principle of self-immune system is 

proposed as ex-post and is rather automatic. Self-immune system is then built within moderation, 

as we could extend the statement above: 

F: Moderation is not too extreme and those parts of not extreme are self-immune system against 

 shock. 

G: Self-immune system is derived from moderation and hence is reasonable. 

Figure 1 depicts the relationship of the three principles. It would look slightly counter-intuitive 
for the self-immune system which should govern individual behavior so that one becomes 
moderate. However, it needs reasonable to govern it passing through moderation, of which 
the reverse seems unreasonable, as self-immune system is not direct with the middle-path 
principle, rather the derivative of it.  

The above proposition left moral integrity (morality) silent and assumes it constant and implicitly 
attaches to knowledge and is used during the course of mental process. To simplify it for the 
sake of discussion, morality is held constant as positive, meaning that individual of interest here 
is a normal individual, with full of self-interest, but not tends to have destroying behavior—or he 
is simply a decent one! It is well accepted that immoral individual does immoral action which 
needs an iterative process of criticism and punishment to reach a decent manner. 

In short. it is interesting to mention that knowledge led to fix belief and hence reasonableness 
to moderation and self-immune system is under the middle path principle. It is very crucial to 
confirm the belief of middle path before PSE could move forward! 
 

Figure1TheThreePrinciplesofthePhilosophyofSufficiencyEconomy

Self-Immune
System

Moderation

Reasonableness



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 150

ModelingPSEbasedonbelief  
Given the essence discussed in section 2, following is an attempt to model PSE based on 
belief of the middle-path principle.  

A simple model of PSE starts from standard neo-classical economics. Individual is rational and 
self-interest. Imagine, at the start point, the economy has one person and two goods. The 
person’s preference satisfied completeness, transitivity, and monotonicity: 

  Completeness:	For all	x,	y	∈	X,	we have that	x	∈ y	or	y	∈	x	(or both) 
	 	 Transitivity: For all	x,	y,	z	∈	X,	if	x	∈	y	and	y	∈	z,	then	x	∈	z.	

	 	 Weak monotonicity: If	x	≥	y	then	x	∈	y.		

	 	 Strong monotonicity: If	x	≥	y	and	x	≠	y,	then	x	∈	y.	

Assume that the person faced crisis in the past period and finds way of moving his 
life in this period. He then checks what could be adjusted. This normal man has a concave 
utility satisfying all properties which build around the idea of being self-interest shown as U0 
in all figures. Moderation is then factored in and then followed by self-immune system. 

Moderation  
a.Economywithhomogeneousincome

“… sufficiency means having enough to consume, not too luxurious, not too spendthrift, but 
sufficient. Although some may look luxurious, if it allows for happiness and if able, one should do 
it, and this is another type of sufficiency that one can be luxurious and have more, but has not to 
make others worse-off, and has been sufficient based on his own self-stand….” 

 (Royal Speech, 4 December 1998, unofficially translated by the authors.  
Important messages are captured). 

Moderation provides a sense of “not too much and not too little,” and his decision must not hurt 

others and himself. Level of moderation should not be generalized, rather kept varied from one 

person to the others. The appropriate level is a level that should not suffer from consuming 

nothing, and on the other hand should not be spendthrift by excessively consuming. Figure 2 

shows the utility and moderation curve3. Utility is of Cobb-Douglas function to ensure all 

properties of utility remains existing while moderation (M) is simply the inverted u-shape parabolic 

function or Kuznet’s curve-like, which registers the idea of not too much, not too little. That is, 

value of M (level of happiness) should be highest at positive q and suffer when have no 

consumption (e.g., starvation, or long fasting) or having too much (e.g., eating too much, or 

incurring overwhelmed debt), as diagram shows. Please note we do not allow negative M for the 

sake of simplicity. Comparable to Kuznet’s, the x-axis is on consumption level while the vertical 

axis is of happiness. Having too little or too much is problematic! 

3	 With	monotonicity	property	 (more	 is	always	better),	 there	 is	no	 room	 to	address	PSE.	Many	economists	 start	 looking	at	monotonicity,	 and	quickly	 jump	 to	conclude	 that	neo-	
	 classical	economics	is	not	compatible	with	PSE,	or	vice	versa.	However,	we	think	that	monotonicity	should	remain	with	normal	individual,	and	all	we	need	is	to	adjust	such	utility	
		 with	new	term	to	reflect	the	middle-path	belief.	We	then	allow	a	case	of	possible	addition	of	U	and	Moderation,	M.	With	additional	M,	it	would	simply	adjust	utility	to	the	new	form	
		 with	PSE	element.	Additive	term	is	convenient.	Also,	it	is	possible	that	one’s	utility/feeling	might	be	upbeat	when	he	realizes	moderation!	
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Figure3DifferentU-MDiagrams

Decision process is constrained by budget limitation or constraint. There are three possible 

cases illustrated in figure 44. Figure 4(a) shows the case where budget is right at the peak of 

U0+M, which Q*> Qm meaning that quantity consumed is larger than proper level M itself.  

Figure 4(b) shows a case when individual has higher budget and would like to consume more 

despite having M factor to control, Q’ > Q* and >> Qm. Figure 4(c) is the case where Q” < 

Qm and << Q* due to budget very constrained. Assume also that we use up all budgets in 

hand—no saving allowed. 

4	 We	show	budget	constraint	 in	2-D	(either	 front	or	side	view).	Note	that	 it	could	be	argued	that	 it	 is	possible	that	before	individual	M	is	decided,	each	has	
	 already	considered	his	own	budget	constraint,	ex-ante.	Shape	M	given	budget	constraint	could	be	interesting,	yet	beyond	the	scope	of	this	paper.	We	use	case	
	 (a)	in	figure	4,	as	assuming	that	one	could	exhaust	all	budget	at	the	consumption	level,	which	is	greater	than	bundle	consumed	at	the	highest	M.	

M is called adjusting factor that turns the analysis from complicated computation of optimization 

to a simple algebra. The U0+M shows an inverted trend lying on the right of M peak explaining 

that U0 influences the additive term, and the power of adjusting factor driving down U at some 

higher positive q. Magnitude of M would allow the level of U0+M > U0 for some q. Corner 

solution is not allowed, without loss of generalization. Figure 3 shows different U0+M. Please 

note that U+M shows a Kuznet’s curve like, of which its peak is on the right of normal M curve, 

reflecting the nature of human which tends to consume more and search with more happiness.  

Figure2Utility-MDiagram
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Figure4U-Mwithdifferentbudgetconstraints

Which case is the best? This is totally dependent upon budget. Budget will be used up so 
that it is exhausted. Please note that with an introduction of M, although we have U0 which 
is satisfied all properties, especially monotonicity, adding M would make the function a simple 
parabolic with turning point. The solution would not be necessary with optimization approach, 
rather specific quantity consumed at the budget. 

Case (a) happens when budget is right at maximum U+M. Case (b) is where budget is high, 
and case (c) is when budget is low. Since this model does not allow borrowing or lending, 
the three cases could be contingent totally upon level of individual income. 

This is not necessary but for simplicity suppose the individual has a tendency to consume at 
Q* and above Qm which is in case (a). This implies that individual will achieve maximum of 
U0+M and utilize all budget in hand.  Bliss point argument in standard utility is not a relevant 
issue as M has been used to adjust utility to a new function, which simplifies the finding of 
solutions Qi—from an optimization to a simple calculus. Individual will not reach to bliss 
point of U, rather the inverted point of U+M. Please note that adding M to U will always 
make the magnitude higher than normal U at the same Q. This is because with M one would 
develop good mentality and judgment value to each consumption level. 

 
b.Economywithmixed-incomegroup

What if economy consists of two income groups—rich and poor, would the behavior be the 
same or different? And could rich respond similar to the poor? Figure 5 shows the case of 
mixed-income group. The diagram illustrates that the same logic should be applied in both 
groups assuming an existence of each group representative with same U0. What differentiate 
the rich from the poor are income or budget, and M factor. 
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Figure5U+Minaneconomywithmixed-incomegroup

Figure 5 explicitly shows that rich consumes much more Q than that of poor, and   

∈(Qm-Q*)r > ∈(Qm-Q*)p, where budget of rich I r > poor Ip. This can be easily     

explained that rich has higher budget I which allows him to possess more good and service 
much above the poor. Spending more does not harm the rich. It reflects the word “luxury” in 
the sense implied in the Royal Speech mentioned in part a.  











Self-ImmuneSystem

Figure 5 shows possible final result of individual utility. The new parabolic is concave. 

Assuming the same utility function with moderation factoring in, and price is one, wealth can 

be reflected by level of consumption, q. 

As the more concave implies higher degree of risk aversion, an individual with U+M should 

be more risk averse. By Jensen’s Inequality, it is obvious that the individual posses higher 

concavity, and hence low risk preference. The explanation of such curvature derives from M 

factor. This calls for risk management which should be discussed in details based on case by 

case basis and on specific purpose, which are outside the scope of this paper.   

Without moderation at the setting, self-immune system against shock could be difficult to 

manage. We might think of the moderation attaining a concept of not too much and not too 

little, as a simple version of risk management. Possible proposition could internalize self-

immune system into moderation, again, for which we leave as future research.  

 

ANumericalExerciseandPossibleextension
NumericalExercise:ASimpleCase  

While we would need more empirical finding on the relationship between consumption and 

happiness (utility) to test the Kuznet’s curve like U+M, the following is an attempt to show 

that it is possible to test model numerically. 

Let set the function form that is consistent with the model proposed by assuming that there 
are two types of agent (poor and rich) consume two goods, one will adopt PSE for their 
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decision making for all goods. U0 = x
0.5y0.5, price of good x, y = 1. That is, for poor person:    

M = x – x2/5 + y – y2/5, and budget constraint BC, x + y = 7.5 and rich person: M = 0.6x 
– x2/18 + 0.6y – y2/18, budget constraint BC, x + y = 19.8 

Assume both rich and poor agents have budget constrained right at peak of U0+M 

Considering poor, in Figure 6, Max {U0+M} at x=3.75, y=3.75, Utility = 5.625. While maximum 
for only moderation term (M) is at x=2.5, y=2.5, considering only moderation will consume 
less than considering both U0 (more is better) and M. That is, QM (2.5) < Q*(3.75). Individual 
can get higher utility at budget constraint than that of original utility u0; (5.625 – 3.8) or can 
get same utility with lower consumption (point b, fixed good y or any bundle on indifference 
curve of U0+M which contain point b). Hence, U0+M is better than only U0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  

This graph (each solid line) is cross section at y=3.75 (maximum U+M of poor), But 
moderation term of poor will maximize at y=2.5 (dash line). Due to this graph is make from 
cross section at peak of U+M, so M (solid line) is not the highest curve but it peak only at 
x=y=2.5. Figure 7 (b) shows a bird-eye-perspective. 

(b) 

Figure6IllustrationofNumericalTestforPoorAgent,(a)and(b)
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(b) 

Figure7Numericalresultforrichagent,(a)and(b)

(a) 

Considering rich, in this case budget is right at maximum U+M. Max{U0+M} at x=9.9, y=9.9, 

Utility = 10.89. While maximum for only moderation term (M) is 3.24 at x=5.4, y=5.4, 

considering only moderation will consume less than considering both U0 (more is better) and 

M. That is, QM (5.4) < Q*(9.9). Individual can get higher utility at budget constraint than that 

of original utility U0 (point a) or can get same utility with lower consumption (point b or any 

bundle in same indifference curve). Hence, U0+M is better than only U0. Figure 7 (a, b) 

illustrates the case. 
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With the numerical exercise, there are many possible cases to satisfy the point discussed that 

with M into U makes situation better, even when budget is exhausted. 

For economy with mixed-income group shown in Figure 8 (a and b), the comparison between 

poor and rich shows that ∈ (Qm-Q*)r > ∈(Qm-Q*)p, 4.5 > 1.25, where budget Ir > Ip,

9.9 > 3.75. The rich has higher budget M which allows him to possess more good and 

service much above the poor without any harm. They can spend more goods including luxury 

goods to serve their want or need.   

(a) 

(b)  

Figure8Numericalresultsforeconomywithmixed-incomegroup
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PossibleExtensiontoWelfare  

Numerical exercise shows that moderation improves the final bundle consumed while self-immune 
system helps individual avoid strong negative effects largely derived from being a more risk averse 
individual. When extending to welfare, social welfare function is basically the aggregate of individual 
utility function. If one can increase any agent’s utility without decreasing anybody else’s utility, 
social welfare should increase. Welfare maxima are always Pareto efficient (Varian 1992). When 
individual is better-off, aggregate sum should result in better-off result, and hence social welfare 
gains. Simple numerical exercise could be expanded to societal setting by summation.  

Proposition: PSE improves social welfare. 

Sketch of Proof: 

When individual adopts PSE, we have that PSE bundle (x1’,x2’) ∈ (x1,x2) or PSE utility (U0+M) is 
higher than the original utility (U0). An individual consumes at maximum moderation level q*, but 

he adopts PSE, leading him to the utility which is higher than original, simply by adding 
moderation, and this will not hurt any others in economy. Hence, social welfare will be increased 
from individual who adopts the PSE even though the others in economy do not.  

Given this simple model, wealth distribution has yet addressed. One may think of rich spending 
slightly less and given additional saving to the poor group whose income is much lower than Qm 
(the case that income is very low or hence poor could not have enough to survive). Possible 
interesting research would be trying to empirically test the aggregate sum of improvement in 
which wealth distribution is introduced. That is rich consumes less to raise living standard of the 
poor up to Qm. More analysis would need to explicate this thought. 

 

ConcludingRemarks
The paper has analyzed PSE and proposed a model for further debate and discussion. Taking 
the middle path principle as a setting following the trust, example, and mental process turns out to 
be a kick-off point about belief. When fixed belief has been confirmed, it will then be judged 
reasonable. While utility used has been satisfied with standard properties, introducing PSE would 
shape the way an individual thoughts. Moderation comes into play as the most important factor 
to adjust individual preference. Curvature of adjusted preference with moderation implies higher 
level of risk aversion given wealth as a variable decision, thereby calling for an immediate need of 
self-immune system in which risk management has been inserted. PSE ingredients are proposed 
to be sequential, not simultaneous—flowing from reasonableness to moderation to self-immune 
system. Importantly, it must start from belief—in middle-path principle! 

From the theoretical point of view, a fruitful direction for further research is the incorporation of wealth 
distribution into PSE under the model of the mixed-income groups. That is, residual wealth from the 
rich under PSE could help improve quality of life of the poor who might not have enough (to survive)! 
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บทคัดย่อ	 	
	 	
	 บทความนี้กล่าวถึงการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและมีเสถียรภาพโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน			

เพื่อให้ได้มาซึ่งการเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างมีคุณภาพ	 การบริหารจัดการปัจจัยทุน		

สี่ประเภทอันได้แก่	ทุนกายภาพ	ทุนมนุษย์	ทุนธรรมชาติ	และทุนสังคม	จึงมีความสำคัญ

มาก	การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณ	ความมีเหตุมีผล	

มภีมูคิุม้กนั	ประกอบกบัหลกัคณุธรรมและความรู	้มาใช้ในการบรหิารจดัการปจัจยัทนุทัง้สี	่

จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น	

ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้

เนื่องจากบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจในปี	 1997-1998	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยขาด

ความพอประมาณ	ความรู้	ความรอบครอบและคุณธรรม	ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ

ภาครัฐที่จะกำหนดนโยบายการบริหารเศรษฐกิจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ					

พอเพียงเพื่อให้บรรลุความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพของประชาชน		

	

	

คำสำคัญ:	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การบริหารเศรษฐกิจ	การเจริญเติบโต						

	 	 อย่างมีคุณภาพ	ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ			

	

	

ประสพโชค มั่งสวัสดิ ์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การบริหารเศรษฐกิจ
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Abstract
	

	 To	achieve	 the	well-being	of	 the	people,	 a	 country	 needs	 to	acquire			

a	 long-term	 quality	 growth	 and	 economic	 stability.	 The	 long-term	 quality	

growth	 requires	 an	 optimal	 management	 of	 four	 types	 of	 capital:	 physical	

capital,	 human	 capital,	 natural	 capital	 and	 social	 capital.	 The	 Sufficiency	

Economy	 Philosophy	 that	 emphasizes	 on	 moderation,	 reasonableness,	

immunity,	 together	 with	 the	 principles	 of	 knowledge	 and	 morality,	 is	 most	

suitable	 in	 managing	 these	 capitals.	 In	 case	 of	 economic	 stabilization,	 the	

lesson	 from	 1997	 has	 taught	 us	 that	 the	 lack	 of	 the	 Sufficiency	 Economy	

Philosophy	 in	 public	 policy	 leads	 Thailand	 into	 the	 Financial	 Crisis.	

Consequently,	 the	 adoption	 of	 the	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy	 for	 the	

public	 policy	 is	 pertinent	 to	 accomplish	 a	 long-term	 quality	 growth	 and	

economic	stability,	leading	to	people’s	well-being.	

	

	

Keywords:	The	Sufficiency	Economy	Philosophy,	Long-term	Quality	Growth,	

			 	 Economic	Stability	

	

Prasopchoke Mongsawad 

SufficiencyEconomyPhilosophyand
EconomicManagement
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	 การบรหิารเศรษฐกจินบัเปน็องคป์ระกอบสำคญัมากประการหนึง่	ในการบรหิารพฒันา

ประเทศ	บทความนี้จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

เศรษฐกิจของประเทศ	 เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 ในการบริหารเศรษฐกิจของ

ประเทศนัน้สองหวัขอ้ทีเ่ปน็หวัใจสำคญัทีต่อ้งคำนงึถงึ	ไดแ้ก	่การบรหิารเพือ่การเจรญิเติบโต

ของเศรษฐกิจในระยะยาว	 (Long-term	Economic	Growth)	และการบริหารจัดการเพื่อ

ความมีเสถียรภาพในระยะสั้น	 (Short-term	 Economic	 Stability)	 บทความนี้จะแสดง		

ให้เห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจ		

ทัง้ในดา้นการเจรญิเตบิโต	 และรกัษาเสถยีรภาพไดอ้ยา่งด	ี สามารถนำพาประเทศไปสูก่าร	

พฒันาอยา่งยัง่ยนื	 ในสว่นตอ่ไปจะเปน็การนำเสนอองคค์วามรูท้างวชิาการทางเศรษฐศาสตร	์		

ที่เกี่ยวข้องกับสองหัวข้อดังกล่าว	 และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

ใช้ในการบริหารพร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการบริหารเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	


การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
(Long-termEconomicGrowth)

เครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐกิจประการหนึ่งของประเทศกำลังพัฒนาในการเพิ่ม			

รายไดป้ระชาชาตเิพือ่ใหท้นักบัประเทศพฒันาแลว้คอืการเรง่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	

ดงันัน้เราจะเหน็ไดจ้ากอดตีทีผ่า่นมาวา่	ประเทศกำลงัพฒันาตา่งเนน้ใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิของประเทศใหอ้ยู่ในระดบัสงู	 แต่ในปจัจบุนัเราไดเ้หน็จากงานวจิยัเชงิประจกัษ	์

และผลลัพธ์ที่ตามมาจากประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ทำให้เราทราบว่า	 การเน้นการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีปริมาณสูงนั้น	นำมาซึ่งปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ	และ

สังคมต่างๆ	มากมาย	

การมุ่งเน้นอัตราการเจริญเติบโตสูงๆ	 นี้	 มักจะต้องใช้ทุนที่สูง	 จึงนำมาซึ่งการ

สะสมทนุของประเทศทีม่ากเกนิไปจนไปเบยีดเบยีนสวสัดกิารสว่นอืน่ๆ	 ของระบบเศรษฐกจิ	

อาจก่อให้เกิดการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่ถูกต้อง	(Expenditure	Misallocation)	โดยไปเน้นที่

อตุสาหกรรมใหญท่ีส่รา้งอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไดส้งู	 และละเลย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การบริหารเศรษฐกิจ1

1 บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 
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ภาคประชาชนและสงัคม	กอ่ใหเ้กดิการละเลยประชากรสว่นใหญข่องประเทศ	นำมาซึง่ปญัหาความเหลือ่มลำ้	

ทางรายได้และสังคมที่สูง	 นอกจากนี้ประเทศเหล่านี้มักประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ	 (Environment	 Degradation	 and	 Natural	 Resource	 Overexploitation)	 ซึ่ง

แน่นอนว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนี้จะส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ	 และ

ประการสุดท้ายคือปัญหาทางด้านการละเลยคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประเทศอาจเผชิญ	 เนื่องจาก

ให้ความสนใจแต่ความเจริญทางด้านวัตถุจนละเลยคุณค่าทางจิตใจ	 ดังที่เราเห็นได้จากหลายๆ	 ประเทศที่

ประสบปัญหาเหล่านี้	

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงเกิดกระแสแนวคิดใหม่ในเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยใน

ปัจจุบันแนวคิดในเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมิได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อให้ได้ปริมาณหรือตัวเลขของ

อัตราการเติบโตที่สูง	 แต่เป็นการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ	 (Quality	 Growth)	 ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่จะ	

ไม่สร้างและช่วยแก้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น			

Thomas	et	al.	 (2000)	ได้ใหค้วามหมายของคณุภาพของการเจรญิเตบิโต	 (Quality	of	Growth)	ไวว้า่	

ต้องเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะและดำเนินไปพร้อมกับสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 ได้แก่	 การเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่สม่ำเสมอ	 (Steady	Growth)	มิใช่เป็นการเจริญเติบโตที่สูงแต่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว	

แต่เป็นการเจรญิเตบิโตทีม่ัน่คงสมำ่เสมอ	ถงึแมจ้ะมอีตัราที่ไมส่งูมากนกักต็าม	และประการสำคญัคอืการเจรญิ

เตบิโตนีต้อ้งชว่ยใหเ้กดิความกนิดอียูด่	ี(Well-being)	ของประชากรสว่นใหญข่องประเทศ	ตอ้งเปน็การเจรญิ

เตบิโตที่ไมท่ำลายสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต	ิพรอ้มทัง้มุง่รกัษาสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื	นอกจากนีย้งัตอ้ง

มเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีด่	ีสามารถรบัมอืกบัปจัจยัเสีย่งจากโลกภายนอก	(Global	Risk)	ทีเ่ขา้มากระทบได	้	

จงึกลา่วไดว้า่กระแสแนวคดิใหมเ่กีย่วกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจินี	้ มจีดุมุง่หมายเพือ่บรรลคุวาม

อยูด่กีนิด	ีหรอืสวสัดกิารทีด่ขีองประชาชนในประเทศ	 โดยใชก้ารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจินีเ้ปน็เครือ่งมอืหรอื

หนทาง	(Mean)	ทีจ่ะนำไปสูจ่ดุมุง่หมายดงักลา่ว	ซึง่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจินีม้ปีจัจยัขบัเคลือ่นทีส่ำคญั	

4	ปัจจัย	 ได้แก่	 ทุนกายภาพ	 (Physical	Capital)	ทุนมนุษย์	 (Human	Capital)	ทุนธรรมชาติ	 (Natural	

Capital)	 และทุนทางสังคม	 (Social	 Capital)	 รูปที่	 1	 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยเหล่านี้ต่อ

สวัสดิการของประชากรผ่านทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

รูปที่ 1  ปัจจัยสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดี 

ทุนกายภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ทุนทางธรรมชาติ 

ทุนทางสังคม 

การเจริญเติบโต ความอยู่ดีกินดี 
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ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงองค์ความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องของและปัจจัยทุนดังกล่าวและการ

ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการปัจจัยทุนเหล่านี้เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ	

	

ทุนกายภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตในยคุตน้ๆ	 ของทฤษฎกีารพฒันาเนน้และใหค้วามสำคญัอยา่งมากตอ่ทนุกายภาพ	

ทฤษฎีการเจริญเติบโตของ	Harrod	และ	Domar	ที่เน้นว่าประเทศจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัย	ทุนกายภาพ

เป็นสำคัญ	 และการสะสมทุนกายภาพให้เพียงพอได้นั้น	 ต้องการเงินออมในประเทศที่มากเพียงพอ	 แต่ใน

ประเทศทีย่ากจนประสบปญัหาเงนิออมที่ไมเ่พยีงพอ	 และตอ้งอาศยัอยู่ในวงจรอบุาทวข์องความยากจน	 (Vicious	

Cycle	of	Poverty)	ที่มีทั้งอุปสงค์และอุปทานของทุนที่ต่ำ	ดังแสดงในรูปที่	2	ทำให้ประเทศยากจนเหล่านี้

ตอ้งพึง่พาทนุจากตา่งประเทศทัง้ในรปูเงนิกูแ้ละเงนิลงทนุทางตรงโดยนกัเศรษฐศาสตรพ์ฒันาในยคุแรกๆ	 เชือ่วา่	

การผสมผสานระหว่างเงินออมในประเทศและเงินทุนภายนอกจะผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตที่สูงได้		

อย่างไรก็ตาม	เป็นที่ทราบกันดีจากการศึกษาของ	Solow	(1956)	ว่าการเพิ่มทุนกายภาพเป็นเพียง

การเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตในระยะสัน้เทา่นัน้	สว่นในระยะยาวการเจรญิเตบิโตทางเทคโนโลยจีะเปน็ปจัจยั

หลกัในการผลกัดนัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	

รูปที่ 2  วงจรอุบาทว์ของความยากจน 

ด้านอุปทาน: 

ด้านอุปสงค์: 

ผลิตภาพในระดับต่ำ 

เงินออมในระดับต่ำ 

อุปทานเงินทุนในระดับต่ำ รายได้ต่ำ 

ผลิตภาพในระดับต่ำ 

เงินออมในระดับต่ำ 

อุปสงค์เงินทุนในระดับต่ำ รายได้ต่ำ 
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นอกจากนีป้ระเทศกำลงัพฒันาทีเ่นน้การบรหิารเศรษฐกจิเพือ่เพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	

อาจมกีารสะสมทนุทางกายภาพมากเกนิไป	 มกีารใชจ้า่ยภาครฐัอยา่งไมส่มเหตสุมผลทีเ่นน้สนบัสนนุภาคธรุกจิ	

ขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตสูงและละเลยภาคประชาชนและสังคม	 ประกอบกับการมีเงินออมใน

ประเทศทีต่ำ่	 ทำใหต้อ้งพึง่พาเงนิกูแ้ละเงนิลงทนุจากตา่งประเทศทีม่ากเกนิไป	 จนทำใหข้าดเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกจิได	้ สง่ผลใหป้ระเทศมคีวามเปราะบางตอ่ปจัจยัเสีย่งภายนอกและอาจเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิไดง้า่ย	

หากมปีจัจยัทีค่วบคมุไม่ไดจ้ากภายนอกมากระทบ	 ซึง่ผลเสยีที่ไดด้งักลา่วมานี	้ ประเทศชาตติอ้งเผชญิเพยีง

เพือ่ให้ไดม้าซึง่การเจรญิเตบิโตในระยะสัน้เทา่นัน้	นบัเปน็การบรหิารเศรษฐกจิที่ไมย่ัง่ยนื	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงในการบริหารเศรษฐกิจเพื่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ	 โดยผ่านทางทุนกายภาพนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสะสมทุนผ่าน

ทางการออม	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นอย่างมากในการให้ประชาชนดำเนินชีวิตในทางสายกลาง		

มีความพอประมาณ	และมีภูมิคุ้มกันที่ดี			

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ประชาชนจักต้องเริ่มที่การมีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้	

(Self	Reliance)	ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้นี้เป็นลักษณะสำคัญที่ประชาชนในประเทศยากจนส่วนใหญ่ไม่มี	

(El-Ghannam,	2002)	การพึ่งพาตนเองได้นี้เกิดจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคภายใต้การทำ

เกษตรผสมผสาน	 และเมื่อผลผลิตมีมากพอจึงนำมาแปรรูปหรือทำการขาย	 แทนที่จะมุ่งหวังที่จะทำการ

เกษตรเพื่อการค้าขาย	(Cash	crop	or	Mono	crop)	เพียงชนิดเดียว	ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวน

ด้านราคา	 ซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินที่ยากจะปลดได้	 ดังนั้นหากประชาชนมีการพึ่งพาตนเองได้	 สามารถ

ค้าขายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคได้และมีการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ	 รู้จักเก็บออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ใหก้บัตนเอง	เรากจ็ะพบวา่ประชาชนมคีวามสามารถสรา้งเงนิออมหรอืมกีารสรา้งเงนิทนุทีจ่ะนำไปชว่ยสรา้ง

ความเจรญิเตบิโตในทอ้งถิน่ได	้

หลกัการนีม้ิไดมุ้ง่เนน้แตเ่ฉพาะเกษตรกรหรอืประชาชนในชนบท	แตส่ามารถประยกุต์ใชก้บัประชาชน	

ในตวัเมอืงและองคก์รธรุกจิ	 หากใชห้ลกัการความพอประมาณในการบรหิารการใชจ้า่ย	 รูจ้กัเกบ็ออม	 เพือ่สรา้ง

ภมูคิุม้กนัในอนาคต	 ดงันัน้ปญัหาการขาดเงนิทนุของประเทศกำลงัพฒันาจะทเุลาลงและความพึง่พาเงินทุน

จากต่างประเทศจะลดน้อยลง	(โดยเฉพาะเงินกู้)	ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้			

	

ทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตได้พัฒนาจากแนวคิดที่ว่าประเทศจะมีการเจริญเติบโตในระยะยาวได้	

โดยอาศยัการเจรญิทางเทคโนโลย	ี แตม่ิไดม้คีำอธบิายวา่ประเทศจะสามารถสรา้งเทคโนโลยีไดอ้ยา่งไร	 มาสู	่

แนวคดิทีป่ระเทศจะสามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตไดด้ว้ยตวัเองโดยผา่นทนุมนษุย	์ โดยในชว่งกลางทศวรรษที	่

80	David	Romer	ไดเ้สนอผลงานวจิยัทีบ่ง่ชีถ้งึผลกระทบเชงิบวกขององคค์วามรูต้อ่ระบบเศรษฐกจิ	โดยการ	

สะสมองคค์วามรูข้องภาคเอกชนจะชว่ยสง่เสรมิองคค์วามรู้โดยรวมของสาธารณะ	ซึง่จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของ

คนในสงัคม	 คณุสมบตัขิององคค์วามรูท้ีส่ำคญัคอื	 ยิง่ใชย้ิง่เพิม่พนู	 ซึง่จะชว่ยใหป้ระเทศมกีารเจรญิเตบิโตใน

ระยะยาว	งานวิจัย	Romer	(1986)	นี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆ	ที่บ่งชี้ว่า	ประเทศสามารถสร้างและดำรงอัตรา

การเจริญเติบโตในระยะยาวได้ด้วยปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมเองได้	(Endogenous	Growth)		
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อย่างไรก็ตาม	Robert	 Lucas	 เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกที่เชื่อมโยงทุนมนุษย์กับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในระยะยาว	 Lucas	 (1988)	 ได้กล่าวว่า	 ทุนมนุษย์	 (ซึ่งวัดได้จากทักษะการทำงาน)	 ในภาค

เศรษฐกจินัน้สามารถเพิม่พนูได้โดยการเรยีนรูจ้ากการทำงาน	 (Learning-by-doing)	และเมือ่ทนุมนษุยเ์หลา่นี้

เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	 ก็จะส่งผลให้การสะสมทุนมนุษย์ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีมากขึ้น	 และก่อให้เกิดผล

กระทบเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของประเทศ	

หลังจากนั้นมีงานวิจัยอีกมากที่ศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกของทุนมนุษย์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจในระยะยาว	ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน	และประเทศสามารถสร้างให้เกิดขึ้นเองได้		

ตัวอย่างงานวิจัยที่สำคัญได้แก่	Barro	(1990)	Romer	(1990)	และ	Mankiw	et	al.	(1992)			

อกีดา้นหนึง่ของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก	่ การสะสมทนุมนษุย	์ ซึง่เปน็ทีย่อมรบักนัวา่การศกึษาเปน็

หวัใจสำคญัในการเพิม่ทนุมนษุย	์ซึง่จะสง่ผลตอ่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื	ดงันัน้จงึมงีานวจิยัเชงิ

ประจักษ์ที่พยายามบ่งชี้ถึงผลของการศึกษาที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 สองงานวิจัยที่สำคัญได้แก่		

Hanushek	and	Kimko	(2000)	และ	Barro	(2001)	ซึง่ไดแ้สดงถงึผลกระทบเชงิบวกของการศกึษาตอ่การ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	 โดยมกีารพจิารณาถงึผลกระทบทัง้ทางดา้นปรมิาณและดา้นคณุภาพของการศกึษา	

ทัง้สองงานวจิยันีแ้สดงผลทีส่อดคลอ้งกนัวา่	ผลกระทบของการศกึษาเชงิคณุภาพทีม่ตีอ่การเจรญิเตบิโตนัน้มี

มากกวา่ผลกระทบเชงิปรมิาณ	

จากการศกึษาตา่งๆ	 ทีก่ลา่วมา	 จะเหน็วา่เปน็ทีย่อมรบัวา่ทนุมนษุยเ์ปน็สว่นสำคญัของการเจรญิเตบิโต

ของประเทศอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว	การเรยีนรูจ้ากการทำงานและการศกึษาโดยเฉพาะคณุภาพของการศกึษาเปน็

ปัจจัยสำคัญในการเพิ่มทุนมนุษย์ดังกล่าว	 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ให้ความสำคัญกับความรู้

และการศึกษา	 เพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการในพิจารณาตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	 การศึกษาที่กล่าวถึงนี้มิได้

จำกัดอยู่แต่การศึกษาในระบบ	แต่รวมถึงการศึกษานอกห้องเรียน	 เช่นการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น	การ

ศกึษานีเ้ปน็การศกึษาหาความรู้ไปตลอดชวีติซึง่จะเปน็สว่นสำคญัในการเพิม่ทกัษะ	ศกัยภาพ	ขดีความสามารถ	

และเปน็พืน้ฐานเพือ่การเรยีนรูต้อ่ไป	 นบัไดว้า่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงชว่ยสง่เสรมิการเพิม่ทนุมนษุย	์

ซึ่งทุนมนุษย์นี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน			

	

ทุนธรรมชาติและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตคือ	 ทุนธรรมชาติ	 หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศ	 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากเกินสมดุล	 จะส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หมดไป		ทั้งยังส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม		สร้างมลพิษซึ่งในที่สุดจะส่งผลร้ายกลับ

มายังประชากร	

ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มีงานวิจัย

ค้นคว้าอย่างกว้างขวาง	งานวิจัยที่สำคัญและเป็นที่ถกเถียงอย่างมากงานหนึ่งได้แก่งานวิจัยของ	Grossman	

and	Krueger	(1995)	ซึง่ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการปลอ่ยมลพษิ	(กา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด)์	และ	

รายได้ต่อประชากร	จากการศึกษาพบว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ในลักษณะรูปตัวยูคว่ำ	(Inverse	U-shaped)	

ซึ่งเส้นแสดงความสัมพันธ์นี้มีชื่อเรียกว่า	 “The	 Environmental	 Kuznets	 Curve	 (EKC)”	 ดังแสดงใน				

รปูที	่3	งานวจิยัไดบ้ง่ชีว้า่	ในกลุม่ประเทศยากจนการเพิม่มลพษิจะสอดคลอ้งกบัการเพิม่ของรายได	้ในขณะที่

ประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรสูง	การเพิ่มมลพิษจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเพิ่มรายได้	
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รูปที่ 3  The Environmental Kuznets Curve (EKC) 

มลพิษ	

รายได้ต่อประชากร	

เส้น	EKC	นี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง	Copeland	and	Taylor	(2004)	กล่าวว่าการตีความ

เส้น	 EKC	 อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดที่ว่า	 การเจริญเติบโตนั้นเป็นสิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากการเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกจิหมายถงึการเพิม่รายไดป้ระชากร	 และจะนำไปสูส่ิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้	 ซึง่เปน็ความเขา้ใจผดิ	

Copeland	 และ	 Taylor	 ได้อธิบายถึงเหตุผลของความสัมพันธ์ในลักษณะตัวยูคว่ำนี้ว่า	 ที่มาของการเจริญ

เติบโตของประเทศรวย	 และของประเทศยากจนนั้นไม่เหมือนกัน	 โดยประเทศยากจนนั้นยังอยู่ ในช่วงขั้นต้น

ของการพัฒนา	ซึ่งอาศัยทุนกายภาพและทุนธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก	ในขณะที่ประเทศรวยอยู่ ในขั้น

ของการพัฒนาที่ก้าวหน้ากว่า	 ซึ่งมักจะมีที่มาของการเจริญเติบโตจากทุนมนุษย์	 นอกจากนี้ผลกระทบจาก

รายได้	 (Income	 Effect)	 ก็ช่วยอธิบายความสัมพันธ์นี้ได้	 เนื่องจากประเทศที่ร่ำรวยเมื่อประชากรมีรายได้

เพิ่มขึ้น	 ความเต็มใจจ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจะสูงขึ้น	 จึงทำให้เห็นความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามของ

การปล่อยมลพิษและรายได้ประชากร	

Arrow	et	al.	(1995)		ก็ได้เตือนถึงการตีความเส้น	EKC	เช่นกัน	เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แสดงใน	

EKC	นั้น	 เป็นความสัมพันธ์ในระยะสั้น	ซึ่งมิได้พิจารณาถึงมลพิษสะสม	หรือทรัพยากรสะสม	 (เช่น	ระดับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ป่าไม้	 และระบบนิเวศน์)	 ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาว	 และ	 เส้น	 EKC	 ก็มิได้	

กล่าวถึงผลกระทบของการปล่อยมลพิษโดยรวม	 เนื่องจากการที่ประเทศลดการปล่อยมลพิษอย่างหนึ่ง						

ก็อาจไปเพิ่มการปล่อยมลพิษอีกอย่างหนึ่งได้	 นอกจากนี้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกจินี	้มกัจะสง่ผลรนุแรงตอ่คนจนมากกวา่คนรวย	Arrow	et	al.	ยงัเตอืนวา่หากมกีารตคีวามเสน้	EKC	

ผดิ	 อาจมคีวามเขา้ใจผดิวา่	 นโยบายสง่เสรมิการเปดิเสรแีละการกระตุน้เศรษฐกจิจะสามารถใชเ้ปน็นโยบาย

สิ่งแวดล้อมได้	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนโยบายดังกล่าวไม่สามารถใช้ทดแทนนโยบายสิ่งแวดล้อมได้	 และ

สถาบันต่างๆ	 ต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เพื่อ

สวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร	

โดยสรุปเส้น	EKC	มิได้แสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเหตุผลเบื้องหลัง	ของความสัมพันธ์ระหว่าง

รายได้ต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 และอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น	 ซึ่งช่วยทำให้รายได้

ประชากรสูงขึ้นนั้น	มิได้หมายความว่าประเทศจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	และนโยบายที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชากรมีรายได้ที่สูงขึ้น	มิได้ช่วยให้ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	
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นอกจากนี้อีกกลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ โดยตรงระหว่างอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 เชน่	Naidoo	 (2004)	ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งการตดัไมท้ำลายปา่และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ	 70	 ประเทศ	 ในชว่งป	ี 1960	 ถงึ	 1999		

เขาพบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมๆ	 กับการทำลายป่าไม้	 โดยประเทศที่			

มีปริมาณป่าไม้ ในตอนเริ่มแรกมากจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าประเทศที่มีปริมาณป่าไม้ ในตอน		

เริ่มต้นน้อย	 และที่สำคัญคือประเทศที่มีการทำลายป่าไม้มาก	 จะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง	

งานศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 เพื่อบรรลุอัตราการเจริญเติบโตที่สูง	 ประเทศจักต้องสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ	 ซึ่ง	 Thomas	

(2001)	 ก็ไดบ้ง่ชีถ้งึความสมัพนัธเ์ชงิลบระหวา่งอตัราการเจรญิเตบิโตและตวัชีว้ดัความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม	

และหากนับต้นทุนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียไปรวมเข้าไปในอัตราการเจริญ

เติบโตก็จะพบว่า	 ต้นทุนเหล่านี้มีปริมาณสูง	 ADB	 (1997)	 ได้คำนวณต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติที่			

เสียไป	 (ตามความเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน)	 เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน	พบว่าจะ

ทำใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมลดลงถงึ	5%		

การศึกษาในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดำเนินไปในทาง				

ตรงกันข้ามกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอัตราการเจริญเติบโตที่สูง		

ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและมีสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง	 เช่น	 คุณภาพดินที่

เสื่อมโทรมลง	 มลภาวะทางอากาศและน้ำ	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะลดคุณภาพชีวิตของประชากร	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนจนจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า	 เนื่องจากคนจนนั้นจะใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 เนื่องจาก

ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการประกอบอาชีพ	 นอกจากนี้คนจนยังมีโอกาสได้รับมลพิษต่างๆ	 มากกว่า	 และ

ขาดทนุทรพัย์ในการป้องกันและรักษาพยาบาลหากได้รับมลพิษดังกล่าว		

จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งอัตราการเจริญเติบโตที่สูงนี้กลับส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	 ซึ่งได้แก่	 คนจน	 สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานั้นกลับแย่ลง	 ดังนั้นการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้ย่อมมิใช่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เน้นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญมากในเรื่องการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	

ธรรมชาตภิายใตห้ลกัการ	ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	และการมภีมูคิุม้กนั	หากประชาชนในทกุภาคสว่น	

รวมทั้งภาครัฐและเอกชนมีเหตุผลในการใช้ทรัพยากร	 ก็จะตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่มีต่อคุณภาพชีวิต

ของตนเอง	 หากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากเกินไป	 เกิดมลภาวะและมีการทำลายสิ่งแวดล้อม	

และเมื่อประชาชนคำนึงถึงผลดังกล่าวก็จะรู้จักบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณ	 นอกจากนี้

ภายใต้หลักการการสร้างภูมิคุ้มกันจะทำให้ประชาชนนอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังจะช่วยกัน

อนรุกัษแ์ละเพิ่มพูนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเอาไว้เพื่อใช้ต่อไป	และเพื่อลูกหลานในอนาคต	

อย่างไรก็ตามหากมีการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ						

จะทำให้มีการใช้อย่างระมัดระวัง	 พอประมาณ	 และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 จากงานวิจัยหลายงานที่

กล่าวไว้ข้างต้นทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง	 ก็จะส่งผลให้ประเทศมีการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงด้วย	 ประเทศชาติอาจมิได้มีอัตราการเจริญเติบโตที่พุ่งสูง	 แต่ประเทศก็จะยังคง

ดำรงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 มีสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษา

คุณภาพชีวิต	ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมอย่างยั่งยืน	
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ทุนสังคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตร์ได้ ให้ความสนใจ

มากขึ้น	ได้แก่	ทุนสังคม	(Social	Capital)	ในปี	1988	งานวิจัยของธนาคารโลกโดย	Collier	ได้ให้คำจำกัด

ความทุนสังคมว่าเป็นความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมและสังคมภายในหมู่คณะชุมชน	 เป็นบรรทัดฐาน	 หรือ	

คา่นยิมของกลุม่คน	รวมถงึเปน็ระบบสถาบนัทีฝ่งัอยู่ ในสงัคมดว้ย	ซึง่ทนุสงัคมนีช้ว่ยใหเ้กดิผลดทีางเศรษฐกจิ	

หากเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกภายนอก	 และการกระทำของหมู่คณะที่ก่อให้เกิดผล

ประโยชน์แก่ส่วนรวม	ตัวอย่างเช่น	ทุนสังคมช่วยในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อื่น	ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาของผู้แสวงหาผลประโยชน์	 (Free-rider)	 และช่วยเกื้อหนุนการกระทำเป็นหมู่คณะ	 ทุนสังคม

ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด	 ช่วยลดปัญหาตลาดล้มเหลว	 (Market	 Failure)		

เนื่องจากปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน	(Asymmetric	Information)	เป็นต้น	

Collier	 (1998)	 ได้แบ่งทุนสังคมเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ทุนสังคมภาครัฐ	 (Government	 Social	

Capital)	และทุนสังคมภาคประชาชน	(Civil	Social	Capital)	ทุนสังคมภาครัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบสถาบัน

อย่างเป็นทางการ	 (Formal	 Institution)	 ของสังคม	 ซึ่งได้แก่	 กฎหมายและระเบียบสังคม	 (Law	 and	

Order)	และธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	ทุนสังคมภาคประชาชน	หรือกล่าวได้ว่าเป็นระบบสถาบัน

อย่างไม่เป็นทางการ	 (Informal	 Institution)	 ได้แก่	 บรรทัดฐานของสังคม	 (Norm)	 ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน	

(Trust)	การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	(Reciprocity)	เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	(Inter-personal	

Network)	และความร่วมมือและการประสานงานกัน	(Cooperation	and	Coordination)		

ทุนสังคมหรือสถาบันทั้งสองประเภทนี้	 มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทั้งเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน			

(Complement)	และทดแทนซึ่งกันและกัน	(Substitute)	Narayan	(1999)	กล่าวว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ที่มีทุนสังคมภาครัฐ	 (สถาบันอย่างเป็นทางการ)	 ที่เข้มแข็ง	 ทุนสังคมทั้งสองประเภทจะมีความสัมพันธ์กัน

ในลักษณะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	 ในขณะที่ประเทศที่ขาดทุนสังคมภาครัฐ	 หรือมีระบบสถาบันอย่างเป็น

ทางการที่ไม่เข้มแข็ง	 ทุนสังคมภาคประชาชน	 หรือระบบสถาบันอย่างไม่เป็นทางการจะช่วยทำหน้าที่เป็น

ตัวทดแทนได้	

มกีารวจิยัถงึผลของทนุสงัคมทีม่ตีอ่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งกวา้งขวาง	โดยงานวจิยัสว่นใหญ	่

เชน่	งานวจิยัของ	Dasgupta	(2005)		Whiteley	(2000)	และ	Keefer	and	Knack	(1997)	ได้ใหค้วามสำคญั

ต่อลักษณะของทุนสังคมในเรื่องการไว้วางใจ	(Trust)	และพฤติกรรมของคนในสังคมที่คาดได้	 (Predictable	

Behavior)	 ซึง่ลกัษณะดงักลา่วจะชว่ยลดคา่ดำเนนิการในการทำกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	 (Transaction	 Cost)		

ซึง่จะชว่ยกระตุน้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ	

งานวิจัยของ	Keefer	and	Knack	(1997)	ได้แสดงผลกระทบของทุนสังคมต่ออัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของ	29	ประเทศ	ระหวา่งป	ี1981	ถงึ	1990	โดยใช	้สองคณุลกัษณะของทนุสงัคมอนั	ไดแ้ก	่

“TRUST”	 ซึ่งวัดความไว้วางใจกันของคนในสังคม	 และ	 “CIVIC”	 ซึ่งเป็นตัวแทนการเป็นคนดีของสังคม	

เช่น	 การจ่ายภาษี	 จากการศึกษาพบว่า	 ทุนสังคมทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ออัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิอยา่งมนียัสำคญั	โดยหาก	TRUST	เพิม่ขึน้	10%	จะสง่ผลใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เพิ่มขึ้น	 0.8%	และการเพิ่มขึ้นของ	CIVIC	 ในระดับ	 4	 จุดจากหน่วยเต็ม	 50	 จุด	 จะเพิ่มอัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ	1%	Keefer	and	Knack	ให้เหตุผลว่า	ผลกระทบของ	TRUST	และ	CIVIC	

ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนั้นผ่านทาง	 Total	 Factor	 Productivity	 ที่จะช่วยเกื้อหนุน

การเพิ่มทุนกายภาพ	และการรับนวัตกรรมใหม่ๆ		
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สิ่งที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้อีกประการหนึ่งคือ	นักวิจัยทั้งสองพบว่าผลกระทบของทุนสังคมที่มีต่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะมีในระดับที่สูงกว่าในประเทศยากจน	เหตุผลประการหนึ่งคือ	ในประเทศ

เหล่านี้	ระบบสถาบันอย่างเป็นทางการเช่น	ระบบกฎหมาย	ระบบการเงิน	และสิทธิการครอบครองนั้นยังไม่

เข้มแข็ง	 หรือขาดหายไป	 TRUST	 หรือความไว้วางใจกันของคนในสังคมจึงมีความสำคัญมากต่อการทำ

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโต	 และ	 TRUST	 จึงชัดเจน

กว่าในกลุ่มประเทศยากจน	

นอกจากนี้	 Keefer	 and	 Knack	 ยังพบว่าในประเทศที่มีความเชื่อใจกันในระดับต่ำ	 ประเทศเหล่านี้

จะมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตและทุนสังคมที่อ่อน	 และหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบ

ว่าผู้นำของประเทศเหล่านี้มักจะใช้รายได้ของประเทศไปกับการบริโภคมากกว่าการลงทุนที่สร้างผล

ตอบแทน	 (Productive	 Investment)	 เนื่องจากผู้นำประเทศไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้สนับสนุนว่า			

จะนำผลประโยชน์จากการลงทุนที่จะได้ในอนาคตมาให้ได้	 ดังนั้นหากต้องการเสียงสนับสนุน	 ผู้นำต้องโอน

ทรัพยากรให้กับผู้สนับสนุน	 (ซึ่งในขณะเดียวกัน	 ผู้สนับสนุนก็ไม่ไว้ใจผู้นำและไม่ต้องการรอ)	 เป็นเหตุให้

ประเทศมีโอกาสเกิดวิกฤตได้ง่ายจากการใช้จ่ายภาครัฐ	

การศึกษาของ	Keefer	and	Knack	ในการหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการเจริญเติบโตและ

ทุนสังคมให้ผลตรงกันกับ	Whiteley	(2000)	ซึ่งใช้ข้อมูลประเทศที่จำนวนมากกว่า	คือ	34	ประเทศ	ในช่วง

เวลาที่ยาวกว่า	คือระหว่างปี	1970	ถึง	1992	โดยตัวแทนทุนสังคมที่ ใช้ในการศึกษาคือ	ความไว้ใจระหวา่ง

บุคคล	 (Interpersonal	 Trust)	 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	 ความไว้วางใจนี้ช่วยส่งเสริมและส่งผลเชิงบวก					

ต่ออัตราการเจริญเติบโตของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ	 นอกจากนี้	 ยังมีงานวิจัยอีกหลายงานที่แสดงถึงผล

กระทบเชงิบวกของทนุสงัคมตอ่การเจรญิเตบิโต	 อกีทัง้ยงัชว่ยสง่เสรมิสวสัดกิารสงัคม	 งานวจิยัเหลา่นีศ้กึษา	

ทั้งในระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับชุมชน	เช่น	งานวิจัยของ	Lyer	et	at.	(2005)	Cuesta	(2004)	

และ	Falk	and	Kilpatrick	(2000)	เป็นต้น	

นอกจากคุณลักษณะในด้านความไว้วางใจกันของคนในสังคม	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญ	

เติบโตแล้ว	 ทุนสังคมยังช่วยในการรับและส่งต่อเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 ความรู้ระหว่างบริษัท	 และการ

ถ่ายทอดค่านิยม	 วัฒนธรรม	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม	 โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนี้	 เช่น	

Boman	et	at.	(2004)	และ	Francois	and	Zabojnik	(2004)	เป็นต้น	และยังเป็นที่ยอมรับกันว่าทุนสังคม

จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสถาบันอย่างเป็นทางการ	 สถาบันที่เข้มแข็งเหล่านี้จะช่วยให้เกิด

ธรรมาภบิาล	ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมคีณุภาพ	

จะเห็นได้จากงานวิจัยหลายๆ	 งานที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 ทุนสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง

ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ทั้งโดยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		

ลดปัญหาในการดำเนินธุรกรรม	 เช่น	 ปัญหานักแสวงหาผลประโยชน์	 (Free-rider)	 และปัญหาข้อมูลไม่	

เท่าเทียม	 (Asymmetric	 Information)	 ทุนสังคมยังช่วยในการรับส่งข้อมูล	 ความรู้	 ข่าวสาร	 เทคโนโลยี	

และ	 ค่านิยมและวัฒนธรรม	 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีระบบสถาบันที่เข้มแข็ง	 และธรรมาภิบาล	 ดังนั้น		

ทุนสังคมจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างมากต่อประเทศในการสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ	

หลักการภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หากพิจารณาให้ดีจะพบว่ามีลักษณะที่ถือได้ว่าเป็นทุน

สังคมที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของคนในสังคม	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 โดยหลักการของ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิธรุกรรมทางเศรษฐกจิ	ไดแ้ก	่หลกัคณุธรรม	

ยกตัวอย่างเช่น	ความซื่อสัตย์		
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ความซือ่สตัยน์บัไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิทนุสงัคมทีเ่รยีกวา่	TRUST	ทีก่ลา่วถงึในงานวจิยัหลายงานขา้งตน้	

หากคนในสงัคมมคีวามซือ่สตัย	์กจ็ะทำใหค้นในสงัคมมคีวามไวว้างใจกนั	เชือ่ถอืกนั	ความไวว้างใจนีจ้ะชว่ย

สง่เสรมิธรุกรรมทางเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะในทอ้งถิน่ทีร่ะบบสถาบนักฎหมาย	สถาบนัการเงนิ	และการประกนัภยั

ยงัขาดหายไป	หรอืยงัไมเ่ขม้แขง็พอ	ความไว้ใจกนัทีเ่กดิจากความซือ่สตัยข์องคนในทอ้งถิน่ก	็	จะเปน็กลไก

สำคญัทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิธรุกรรมทางเศรษฐกจิ	ขจดัปญัหานกัแสวงหาผลประโยชน	์และปญัหาขอ้มลูไมเ่ทา่

เทยีมกนัใหห้มดไปได	้

ความซื่อสัตย์ซึ่งก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนี้มิเพียงแต่จะช่วยส่งเสริมธุรกรรมทาง			

เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ขาดระบบสถาบันอย่างเป็นทางการเท่านั้น	 ในพื้นที่ที่มีระบบสถาบันอย่างเป็นทางการ

ที่ดีแล้ว	 ความไว้วางใจกันก็ยังมีความสำคัญช่วยในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 โดยมีส่วนช่วยลดต้นทุน	

ในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 หากบุคคลหรือองค์กรมีความซื่อสัตย์	 เป็นที่ไว้วางใจได้	 ความจำเป็นใน

การทำสัญญา	 หรือการฟ้องร้องต่างๆ	 ก็จะลดลงได้	 ส่งผลให้การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจมีความราบรื่น					

ลดค่าใชจ้า่ย	สง่ผลใหเ้กดิกำไรทีม่ากขึน้ได	้

ความซื่อสัตย์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่กล่าวมานี้	 ทั้งในตัวเมือง	 หรือศูนย์กลาง

ธุรกิจของประเทศและในระดับท้องถิ่นนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ	 ประเทศจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มิได้

โตแต่หัว	หรือโตแต่ส่วนกลาง	แต่จะเป็นการเจริญเติบโตที่ดำเนินไปพร้อมๆ	กันทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น	

ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพลักษณะหนึ่ง	

นอกจากนี้หากประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม	 เช่น	 มีความซื่อสัตย์	 คิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม		

และแบง่ปนักนั	 กจ็ะเปน็หวัใจสำคญัในการสรา้งระบบสถาบนัอยา่งเปน็ทางการหรอืทนุสงัคมภาครฐัทีเ่ขม้แขง็

ได	้ Rodrik	 (1999)	 ไดก้ลา่ววา่ประเทศจำเปน็ตอ้งมสีถาบนัอยา่งเปน็ทางการ	 5	 ประเภท	 เพือ่ให้ไดม้าซึง่

การเจรญิเตบิโตทีม่คีณุภาพสงู	 (High-quality	Growth)	ซึง่สถาบนัทัง้	5	ประเภท	ไดแ้ก	่สทิธกิารถอืครอง	

(Property	Right)	สถาบนัวา่ดว้ยระเบยีบ	 (Regulatory	 Institutions)	สถาบนัเพือ่การรกัษาเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกจิ	(Institutions	for	Macroeconomic	Stabilization)	สถาบนัเพือ่การประกนัสงัคม	(Institution	for	

Social	Insurance)	และสถาบนัเพือ่การจดัการดา้นความขดัแยง้	(Institutions	for	Conflict	Management)		

Rodrik	ยังกล่าวว่า	การให้ได้มาซึ่งสถาบันดังกล่าวนี้	วิธีการ	Local-knowledge	Approach	จะเป็น

วิธีการที่ดีเข้าถึงข้อมูลในระดับท้องถิ่น	 ซึ่งวิธีการนี้จะต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชากรในท้องถิ่นในการ	

เก็บรวบรวมความรู้	 ข้อมูลต่างๆ	 มาใช้เพื่อการสร้างระบบสถาบันที่เหมาะแก่ประเทศของตนแทนที่จะเป็น	

การใช้วิธีการแบบบนลงล่าง	 หรือ	 Blueprint	 Approach	 ซึ่งเป็นการใช้แบบแผนสำเร็จรูปที่จะต้องพึ่งพา						

ผู้แนะนำจากองค์กรระหว่างประเทศ	

ดังนั้นหากประชาชนในประเทศยึดหลักคุณธรรม	 ก็จะทำให้การสร้างระบบสถาบันอย่างเป็นทางการ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง	 มีธรรมาภิบาล	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศมีการสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ	

	

นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้	ปจัจยัทนุทัง้	4	ประเภท	:	ทนุกายภาพ	ทนุมนษุย	์ทนุธรรมชาต	ิและทนุสงัคม	

มคีวามสำคญัอยา่งมากตอ่การสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	และหากมกีารบรหิารจดัการ	

ที่ไม่เหมาะสม	ผลที่ได้ก็อาจสร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับอัตราการเจริญเติบโตนั้น		
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ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่นน้ในหลกัการมเีหตผุล	 มคีวามพอประมาณและมภีมูคิุม้กนั		

ประกอบกบัการใชค้วามรูห้รอืประสบการณม์าพจิารณาประกอบอยา่งละเอยีดรอบคอบพรอ้มทัง้การมคีณุธรรม

หรอืธรรมาภบิาลในองคก์รของรฐั	 หากรฐัมกีารยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการจดัการปจัจยัทนุตา่งๆ	

เหลา่นี	้กจ็ะชว่ยใหม้กีารบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม	เพือ่ให้ไดม้าซึง่การเจรญิเตบิโตทีม่คีณุภาพ	และนำมา

ซึง่สวสัดกิารสงัคมและความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ของประชากรในประเทศ	ดงันัน้เพือ่ใหม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ	

รฐับาลควรใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการกำหนดนโยบายดงัตอ่ไปนี	้
	

นโยบายด้านทุนกายภาพ 

ปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับทุนกายภาพของประเทศกำลังพัฒนา	คือ	ปัญหาการขาดเงินทุนหรือการมี

เงินออมไม่เพียงพอ	 ปัญหาการขาดทางเลือกในการลงทุนของเงินออม	 และปัญหาระบบสถาบันการเงินที่

ขาดประสิทธิภาพ	ดังนั้นภาครัฐควรดำเนินนโยบายต่างๆ	เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ	เหล่านี้	ยกตัวอย่างเช่น	

■	 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การออมครัวเรือนในทุกระดับรายได้	

■	 สร้างระบบสถาบันการเงินท้องถิ่น	เช่น	สหกรณ์ออมทรัพย์		และธนาคารหมู่บ้าน	

■	 พัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน	เพื่อให้ประชาชนทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึง		

■	 มีสถาบันที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินที่มีจริยธรรม	เข้มแข็ง	และเป็นอิสระ	
	

นโยบายด้านทุนมนุษย์ 

เนือ่งจากทนุมนษุยช์ว่ยใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตในระยะยาวอยา่งยัง่ยนืและเปน็ทนุพืน้ฐานทีช่ว่ยสง่เสรมิ

การบริการจัดการทุนในด้านอื่นๆ	 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสะสมทุนมนุษย์ให้มาก	 นโยบาย

ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา	เช่น	

■	 กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย	12	ปี	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

■	 กำหนดและควบคุมคุณภาพของสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากันทั้งประเทศ	

■	 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้เพียงพอ	

■	 สร้างแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่ผู้ยากจนให้เพียงพอ	

■	 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปแก่ผู้เรียนดี	

■	 กำหนดนโยบายป้องกันสมองไหลทั้งในระดับประเทศ	และท้องถิ่น	

■	 ส่งเสริมระบบการศึกษานอกห้องเรียน	ภูมิปัญญาชาวบ้าน	และปราชญ์ท้องถิ่น	

■	 สร้างห้องสมุดชุมชนเพื่อเก็บรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน	
	

นโยบายด้านทุนธรรมชาติ 

เป้าหมายสำคัญคือความสมดุลย์ระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ		

ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป	 ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อแลกเปลี่ยน

อัตราการเจริญเติบโตที่สูง	ดังนั้นภาครัฐจึงควรกำหนดนโยบายดังนี้	

■	 สร้างองค์กรกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและ	

	 มีจริยธรรม	

■	 กำหนดแรงจูงใจในด้านภาษีแก่ภาคธุรกิจในการรักษาสิ่งแวดล้อม	

■	 กำหนด	Pollution	Tax	
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■	 กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

■	 สร้างตลาดกลางในการแลกเปลี่ยน	Pollution	Credit	

■	 ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
	

นโยบายด้านทุนสังคม 

ทุนสังคมช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ		

นโยบายภาครัฐที่จะเพิ่มทุนสังคมมีดังนี้	

■	 ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้นให้เป็นค่านิยมประจำชาติ	

■	 บรรจุหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ ในหลักสูตรการศึกษา	

■	 สร้างสถาบันพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	

■	 พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประจำท้องถิ่น	เช่น	วัดและโรงเรียน	

	

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
นอกเหนอืจากการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมคีณุภาพ	ยัง่ยนืในระยะยาวแลว้	สิง่ทีข่าด

ไม่ได้ในการบรหิารเศรษฐกจิ	คอื	การรกัษาเสถยีรภาพของเศรษฐกจิ	เพือ่จดัการกบัความผนัผวนในระยะสัน้ที่

อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ	 ประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ	 ประเทศมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันที่มี	

ความเปราะบางตอ่ปจัจยัภายนอกและมีโอกาสประสบวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิไดง้า่ย	 ตวัอยา่งวกิฤตเศรษฐกจิ	

ทีผ่า่นมาเชน่	ประเทศ	Mexico	ในป	ี1994-95	Asian	Crisis	ในป	ี1997-98	และ	Brazil	และ	Russia	ในป	ี

1998	 เนือ่งจากประเทศกำลงัพฒันาเหลา่นีม้กีารพึง่พาเงนิทนุจากตา่งประเทศสงู	 การไหลเขา้ออกของเงนิทนุ

ระยะสัน้อยา่งรวดเรว็จะสง่ผลเสยีตอ่ระบบการเงนิ	ประกอบกบัประเทศกำลงัพฒันาเหลา่นี	้มมีาตรการควบคมุ

ดแูลทีย่ังไม่พัฒนาและครอบคลุมดีพอ	 รวมถึงลักษณะของความไม่มีวินัยทางการคลังที่ภาครัฐมีการใช้จ่าย

เกินตัว	ซึ่งลักษณะต่างๆ	เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศประสบวิกฤตเศรษฐกิจได้โดยง่าย	

สำหรับประเทศไทยซึ่งประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อปี	 1997-1998	 มีสาเหตุจากการเปิดเสรี

ทางการเงนิ	ไดแ้ก	่การเปดิธรุกจิวเิทศธนกจิ	ทีอ่นญุาตใหธ้รุกจิภายในประเทศสามารถกูย้มืเงนิจากแหลง่เงนิ

ทนุภายนอกประเทศไดอ้ยา่งเสร	ี ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ตำ่กวา่ภายในประเทศ	 จงึมกีารกูย้มืเงนิจากแหลง่เงนิทนุ

ภายนอกในปรมิาณสงู	 โดยเฉพาะเงนิกูร้ะยะสัน้เนือ่งจากปจัจยัอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้อยู่ ในระดบัตำ่กวา่อตัรา

ดอกเบีย้ระยะยาว	นอกจากนีเ้นือ่งจากการเปดิเสรทีางการเงนิ	ไมม่กีารจำกดัปรมิาณและประเภทของเงนิทนุ

ที่ไหลเขา้ออกประเทศ	จงึมกีารไหลเขา้ของเงนิทนุเพือ่เกง็กำไรในระยะสัน้เขา้สูต่ลาดทนุในประมาณสงู			

ในขณะที่ประเทศมีการเปิดเสรีทางการเงิน	 แต่กลับผูกอัตราแลกเปลี่ยนไว้กับตะกร้าเงิน	 พร้อมทั้ง

เงินทุนที่ไหลเข้าประเทศมิได้ถูกใช้ไปเพื่อการลงทุนที่ ให้ผลผลิต	 (Productive	 Investment)	 แต่เป็นไปเพื่อ

การเก็งกำไรในตลาดทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์	 จึงส่งผลให้ราคาสินทรัพย์สูงเกินความเป็นจริง	 ประเทศ

ในขณะนั้นมีเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้	 ดังนั้นเมื่อเกิดการโจมตีค่าเงิน	

(Speculative	 Attack)	 ประกอบกับเกิดความไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเงินของนักลงทุน	 จึงเกิดการ

ไหลออกของเงินทุนอย่างรวดเร็วและเป็นไปในรูปแบบพฤติกรรมหมู่	(Herd	Behavior)	ส่งผลให้เกิดการลด

มูลค่าของสินทรัพย์	การลดค่าเงินและวิกฤตการณ์ทางการเงินในที่สุด	
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จากสาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่กล่าวมาจะพบว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขาดการนำหลัก

ปรชัญาของเศรษกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช	้ ภาครฐัมกีารเปดิเสรทีางการเงนิโดยขาดความรู	้ ความรอบคอบ	

และเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ	พร้อมทั้งการกู้ยืมเงินอย่างไม่พอประมาณ				

ไมส่มเหตสุมผลและปญัหา	Moral	Hazard	ในการปลอ่ยกูข้องสถาบนัการเงนิ	ถอืวา่เปน็การขาดหลกัคณุธรรม

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน่เอง	

วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นนี้มิได้บ่งบอกว่าการเปิดเสรีทางเงินเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเราไม่ควร

เปดิเสร	ีเนือ่งจากการเปดิเสรทีางการเงนิถอืวา่มปีระโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกจิ	และการเจรญิเตบิโตของประเทศ	

เพียงแต่ต้องทำอย่างรอบคอบ	 มีกฎระเบียบที่เข้มแข็งรองรับ	 มีระบบสถาบันที่ควบคุมดูแลทั้งคุณภาพและ

ปริมาณของเงินทุนอย่างใกล้ชิด	 (มาตรการที่ควบคุมดูแลที่นิยมใช้	 เช่น	 การเก็บภาษีเงินทุนระยะสั้น	 และ

การสำรองเงินทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง)	 พร้อมทั้งมีความเตรียมพร้อมและสร้างความเข็มแข็ง

ให้กับสถาบันการเงินในประเทศ	

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาตรการต่างๆ	ที่กล่าวข้างต้นควรมีความพร้อมและ		

มีการดำเนินการใช้ก่อนที่จะมีการเปิดเสรี	พร้อมๆ	กับการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ ในระดับต่ำ	รักษาสมดุล

ของบัญชีเดินสะพัด	 และมีเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างพอเพียง	 ในการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่

ในระดบัตำ่นัน้	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	(2542)	กลา่ววา่การใชน้โยบายการเงนิ	Inflation	Targeting	ถอืเปน็	

การใชห้ลกัความพอประมาณในการบรหิารจดัการการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	ซึง่จะเปน็การเตบิโตที่ไมส่รา้ง

แรงกดดนัตอ่ภาวะเงนิเฟอ้	และเปน็การยอมสญูเสยีการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิบางสว่นในระยะสัน้เพือ่การ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับความพร้อมของประเทศ	 ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ	

ทรัพยากรมนุษย์	 เงินออม	 โครงสร้างพื้นฐาน	และความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิต	 (ธนาคาร	

แหง่ประเทศไทย,	 2542:1)	 นอกจากนีน้โยบายการเงนิ	 Inflation	 Targeting	 ยงัถอืวา่เปน็ระบบภมูคิุม้กนัตอ่

ปัจจัยภายนอก	 ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า	 อัตราเงินเฟ้อถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของสินค้าส่งออก	

ซึ่งอัตราเงินเฟ้อ	ที่ต่ำนั้นช่วยในเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	และอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำยังช่วย	

ในเรื่องการรักษาเสถยีรภาพคา่เงนิบาทดว้ย	

นอกจากนโยบายการเงินที่ ใช้เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว	 ความมีวินัย

ทางการคลังก็มีความสำคัญมากเช่นกัน	 ภาครัฐจำเป็นต้องมีเหตุผลและความพอประมาณ	 ในการใช้งบ			

ประมาณแผ่นดิน	 ต้องไม่ ใช้จ่ายเงินเกินตัว	 นอกจากนี้ภาครัฐมักมีการใช้ระบบการคลังนอกงบประมาณ	

(Quasi-fiscal	 Policy	 or	 Off-balance	 Fiscal	 Transaction)	 เพื่อช่วยในการจัดการความผันผวนหรือ			

วัฎจักรเศรษฐกิจ	(Counter	Cyclical)	อย่างไรก็ตามการใช้เงินนอกงบประมาณนี้จำเป็นต้องมีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้	เพื่อป้องกันการใช้เงินของรัฐบาลอย่างไม่มีเหตุผลและปัญหาคอรัปชั่น	

นอกจากนีจ้ากวกิฤตเศรษฐกจิในป	ี1997-1998	ทีผ่า่นมา	ปญัหาหนึง่ของภาครฐัทีต่อ้งการสนบัสนนุ

ภาคธรุกจิใหม้เีงนิทนุเพือ่นสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	 คอื	 การรบัประกนัเงนิกู้โดยนยั	 (Implied	

Guaranteed	Loan)	ให้กับภาคธุรกิจ	ซึ่งการรับประกันเงินกู้โดยนัยนี้ถือเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินที่ผูกพันใน

อนาคต	(Contingent	Liability)	ให้กับภาครัฐ	นับเป็นการส่งถ่ายความเสี่ยงและเพิ่มภาระให้กับสาธารณะใน

กรณทีีธ่รุกจิลม้เหลวไมอ่าจคนืเงนิกู้ได	้ และยงัทำใหภ้าคเอกชนขาดวนิยัในการทำธรุกจิ	 ขาดความรบัผดิชอบ	

และละเลยทีจ่ะประกอบธรุกจิอยา่งรอบคอบ	 ซึง่ภาระหนีส้นิทีผ่กูพนัในอนาคตนี	้ สามารถสรา้งปญัหาการคลงั

ให้แก่รัฐบาล	 ซึ่งหมายถึงภาษีที่เพิ่มขึ้นที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระ	 ดังนั้นภาครัฐจะต้องใช้วิจารณญาน	

มีเหตุผล	พิจารณาถึงธุรกิจที่จะรับประกัน	พร้อมทั้งตรวจสอบภาระหนี้สินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ ในระดับ

พอประมาณที่สามารถรับผิดชอบได้	
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บทสรุป
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณ	 ความมีเหตุมีผล	 การมีภูมิคุ้มกัน		

ประกอบกับหลักคุณธรรม	 และความรู้	 สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม	

ซึ่งในการบริหารเศรษฐกิจนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสวัสดิการสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	 เพื่อ

บรรลจุดุมุง่หมายนีป้ระเทศชาตจิกัตอ้งอาศยัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมคีณุภาพทีย่ัง่ยนื	และความ

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ			

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวต้องใช้ปัจจัยทุนที่สำคัญสี่ประการ	 ได้แก่	 ทุนกายภาพ			

ทนุมนษุย	์ทนุธรรมชาต	ิและทนุสงัคม	ในการบรหิารจดัการปจัจยัทนุเหลา่นีเ้พือ่ให้ไดม้าซึง่การเจรญิเตบิโต

อยา่งมคีณุภาพนัน้	นโยบายภาครฐัภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม

เป็นอย่างยิ่ง	 นอกจากนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความสำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้

กับการบริหารจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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บทคัดย่อ
	 	
	 ข้อเขียนเรื่องนี้มุ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและ	

การพฒันาชมุชน	 รวมถงึการประยกุตแ์นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้กบังานดา้นการพฒันา

ชุมชน	 ในการนี้ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสถานภาพทางวิชาการของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาชุมชน	และกรณีศึกษาการประเมินผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	

	 ในเรื่องสถานภาพขององค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงทฤษฎีพัฒนา	

จำเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ	5	ประการของทฤษฎีได้แก่		1)	ฐานคติ		2)	หน่วย

วิเคราะห์		3)	ระดับการไตร่ตรอง		4)	อุดมการณ์	และ		5)	ความเป็นจริงทางสังคมใน

กรณีที่นำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้วิเคราะห์กับงานการพัฒนาชุมชน	 หน่วยวิเคราะห์ ใน

เรื่องนี้ย่อมได้แก่	หน่วยวิเคราะห์ระดับชุมชน	และการกำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา

ชมุชนตา่งๆ	 ในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยวเิคราะหก์ห็นีไมพ่น้การวเิคราะหเ์ชงิศกัยภาพของชมุชน	

ในกรณนีีเ้พือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงไดด้ขีึน้	 จงึควรอธบิายถงึเปา้หมาย

การพฒันาเสยีกอ่น	แลว้จงึอธบิายถงึกระบวนการพฒันาเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่วนัน้	

	 ในการทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาชุมชนก็เช่นกัน	 จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์

สาระสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้น	โดยเฉพาะอยา่งยิง่โลกาภวิตัน	์แนวคดิดา้นการพฒันา

สงัคม	 และอทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมซึง่สง่ผลใหเ้กดิความสำเรจ็หรอืลม้เหลว

ในการพัฒนาชุมชน	 ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากที่จะค้นหาชุมชนที่มีความเป็นชุมชนตาม				

คำนยิาม	ซึง่กำหนดไวค้อ่นขา้งเครง่ครดั	และสาเหตทุัง้หลายกม็ทีีม่าจากเรือ่งระบบคา่นยิม	

ของมนุษย์เป็นสำคัญ	กล่าวคือ	การพัฒนาในช่วง	 50	ปี	ที่ผ่านมาได้เน้นการพัฒนาเชิง

การผลิตและการบริโภคขนาดใหญ่	 มิใช่การพัฒนาแบบเน้นโครงสร้างพื้นฐานเชิงสถาบัน	

เช่น	 ทัศนคติ	 ค่านิยมที่มีคุณค่า	 และภูมิปัญญาของสังคม	 เป็นต้น	 ตลอดจนมิใช่การ

พัฒนาชุมชนในฐานะที่เป็นท้องถิ่น	 และมุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงการเชิดชูศักดิ์ศรีของชาว

ชุมชน	 บทสรุปจึงไปถึงจุดที่ว่าโลกาภิวัตน์นั้นได้ครอบงำความเป็นท้องถิ่นเกือบทั้งหมด

ไปแล้ว	 และค่านิยมของมนุษย์ได้เปลี่ยนจาก	 “ค่านิยมฐานชุมชน”	 ไปเป็น	 “ค่านิยมฐาน

ปัจเจกบุคคล”	 ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมนั่นเอง	 ซึ่งมี	 3	 เรื่องต่อไปนี้เป็นองค์

ประกอบหลัก	 ได้แก่	 1)	 การเกิดผลทางวัฒนธรรม	 2)	 การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม	 และ	

3)	การกล่อมเกลาทางสังคม	

วิชัย รูปขำดี 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาชุมชน




	 จากการเปลี่ยนค่านิยมของมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นนี้เอง	 ทำให้ต้องนำเรื่อง	 “ชุมชนเข้มแข็ง”	 และ	

“ความเป็นปึกแผ่นของสังคม”	 มาพิจารณาอย่างจริงจัง	 การพัฒนาชุมชนในแนวคิดแบบใหม่เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนในอนาคต	 จึงจำเป็นต้องยอมรับรูปแบบใหม่ของระบบคิด	 ความจำเป็นที่จะต้องมีจิตสำนึก		

แบบใหม่	 ซึ่งเปลี่ยนแปลงทั้งทิศทางและวิธีการกระทำจากการทำลายชุมชนมาเป็นสนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชน	 (ซึ่งมีการบูรณาการทั้งเรื่อง	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน)	 ในด้านการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมของชุมชนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน	 ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่ควรเน้นเฉพาะทักษะการปฏิบัติ	

แต่ควรเรียนรู้ ให้ได้ว่าจะสามารถสร้างจิตสำนึกใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร	

	 ในความเป็นจริงแล้ว	การพัฒนาชุมชนในช่วง	15	ปี	ที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ	 “ประชาคม”	และ	

“ชมุชนเขม้แขง็”	 ซึง่ปรากฏอยูท่ัง้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ และนโยบายของรฐับาลปจัจบุนั	

ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกไว้ในยุทธศาสตร์เรื่อง	 “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	 โดยใช้หลัก			

8	 ประการ	 คือ	 1)	 ไม่ทอดทิ้งกัน	 2)	 เศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม	 และยั่งยืน							

4)	 เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคน	5)	ความเป็นธรรมทางสังคม	6)	สันติภาพ	7)	พัฒนาจิตใจ

ให้สูงขึ้น	และ	8)	ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาคม	

	 ขอ้เสนออกีสว่นหนึง่กค็อื	 ชดุตวัชีว้ดัที่ ใชป้ระเมนิความเขม้แขง็ของชมุชนในสว่นทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิ

พอเพยีง	นอกจากยทุธศาสตรก์ารจดัการพฒันาชมุชนแลว้	ขอ้เขยีนนีย้งันำเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง	“การประเมนิ

ผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน”	 ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในเรื่องต่อไปนี้	 คือ	 1)	 มีกรอบทางวิชาการ

สำหรับโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	2)	มีชุดตัวชี้วัดการประเมินผลซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้กับ

โครงการเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงอืน่ๆ	และ	3)	มขีอ้เสนอแนะซึง่ไดจ้ากผลลพัธข์องโครงการวจิยัทีส่ามารถ

นำไปใช้ปฏิบัติในงานพัฒนาชุมชนต่อไปได้		
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Abstract
	

This	 paper	 aims	 to	 explain	 some	 dimensions	 of	 relationship	 between	

Sufficiency	 Economy	 Philosophy	 and	 community	 development	 and	 to	 apply	

Sufficiency	Economy	concepts	to	community	development	works.	In	doing	so,	

it	 proposes	 discussion	 about	 academic	 status	 of	 Sufficiency	 Economy,	

community	 development	 and	 a	 case	 study	 of	 Evaluation	 on	 Sufficiency	

Economy	Community	Learning	Centers.	

In	regards	to	the	academic	status	of	Sufficiency	Economy	as	a	development	

theory,	 five	 theoretical	 components	must	 be	 identified,	 namely	 1)	 assumption		

2)	unit	of	analysis	3)	 level	of	postulation	4)	 ideology	and	5)	social	 reality.	 If	

Sufficiency	 Economy	 is	 applied	 to	 community	 development	 works,	 it	 is	 sure	

that	the	unit	of	analysis	is	a	community	level	and	potentials	of	community	will	

be	analyzed	 for	strategy	 identification.	 In	 this	case,	discussion	on	community	

developmental	 goals	 should	 be	 undertaken	 before	 explanation	 on	 Sufficiency	

Economy	components	and	conditions	as	a	community	developmental	process.	

To	understand	community	development,	many	essential	concepts	should	

be	 analyzed.	 Globalization,	 social	 development	 concept	 and	 social	 change	

influence	made	 some	weakness	 of	 community	 development.	 At	 present	 it	 is	

very	difficult	to	find	out	the	existing	community	with	a	strong	meaning.	Causes	

of	change	are	human	values	system.	Development	over	the	past	50	years	has	

been	 the	 development	 of	 mass	 consumption	 and	 mass	 production,	 not	 the	

development	 of	 institutional	 infrastructures	 and	 not	 the	 development	 of	

community	as	local	contribution	having	respect	for	self.	The	conclusion	is	that	

globalization	 has	 been	 dominated	 localization	 and	 human	 value	 shift	 form	

“community-based	 values”	 to	 “individual-based	 values”	 through	 social	 process,	

namely,	1)	acculturation	2)	cultural	reproduction	and	3)	socialization.	

 

SufficiencyEconomyPhilosophyand
CommunityDevelopment

Vichai Rupkumdee 
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According	 to	 the	shift	of	human	value	mentioned	before,	strengthening	community	and	

social	 cohesiveness	 were	 addressed.	 New	 community	 development	 concept	 for	 sustainable	

future	must	adopt	a	new	manner	of	 thinking.	There	 is	a	need	 for	new	consciousness	which	

change	 its	 direction	 and	 action	 from	 destruction	 to	 support	 the	 strengthening	 of	 community	

(integration	 of	 family,	 community	 and	 culture).	 The	 learning	 environment	 will	 change.	 And	

learning	 should	 not	 focus	 on	 technical	 skill,	 but	 should	 be	 a	 learning	 that	 will	 create	 new	

consciousness.		

	 In	 a	 very	 real	 sense,	 community	 development	 over	 the	 past	 15	 years	 has	 been	

emphasized	 on	 civil	 society	 and	 strengthening	 community	which	was	 appeared	 both	 in	 the	

national	 development	 plans	 and	 government	 policies.	 At	 present,	 the	 government	 has	 new	

strategies	which	combine	Sufficiency	Economy	concept	 into	 the	Social	Peaceful	Co-existence	

policy	 by	 using	 8	 principles	 namely,	 1)	 Not	 neglect	 community	 members	 2)	 Sufficiency	

Economy	3)	Resource	utilization	with	 justice	and	sustainability	 4)	Human	dignity	and	worth		

5)	Social	 justice	6)	Peaceful	7)	Spiritual	development	and	8)	Strengthening	 local	community	

and	civil	society.	

	 The	 paper	 also	 proposes	 a	 set	 of	 indicators	 using	 for	 evaluation	 of	 strengthening	

community	 in	 accordance	 with	 Sufficiency	 Economy.	 Beside	 the	 strategies	 for	 community	

development	management,	the	paper	presents	a	research	results	under	the	research	title	“An	

Evaluation	on	Sufficiency	Economy	Community	Learning	Centers”.	Benefits	from	this	research	

results	 are	 1)	 It	 has	 a	 technical	 framework	 for	 Sufficiency	 Economy	 project	 2)	 A	 set	 of	

evaluation	 indicators	 which	 can	 be	 applied	 for	 other	 Sufficiency	 Economy	 projects	 and							

3)	Some	 recommendations	derived	 from	outcomes	of	 the	 research	project	will	 be	used	 for	

implementation	of	community	development	as	well.	
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ความนำ
ภายใต้หัวข้อเรื่องข้างบนนี้มีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า	ข้อเขียนนี้มีข้อจำกัด

หรือขอบเขตอย่างน้อยสองประการ	 คือ	 ประการแรก	 มีฐานคติว่าผู้อ่านมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาแลว้อยา่งละเอยีดและถกูตอ้ง	 จงึไมก่ลา่วถงึเนือ้หาสาระของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ซำ้ในรายละเอยีดอกี	 ดงันัน้จะเนน้ทำความเขา้ใจในสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชมุชนเปน็สำคญั	 โดยจะชี้

ใหเ้หน็วา่ระหวา่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาชมุชนนัน้สมัพนัธก์นัอยา่งไร	 จะนำปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปประยุกต์กับการพัฒนาในระดับชุมชนได้อย่างไร	 ประการที่สอง	 ข้อเขียนนี้มุ่งเน้นในกรอบ

ยุทธศาสตร์การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการพัฒนาชุมชน	 แต่เนื่องจากการพัฒนาชุมชนมีขอบเขต							

กวา้งขวาง	มปีจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งหลากหลาย	การประยกุตเ์ศรษฐกจิพอเพยีงไปใชจ้งึขึน้กบัแนวคดิเรือ่ง

การพฒันาสงัคม	และแนวการปฏบิตัิในงานการพฒันาชมุชน	ซึง่เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัและนโยบายของ	

รฐับาล	 แตล่ะชว่งเวลาอกีดว้ย	 อยา่งไรกด็เีชือ่วา่สาระสำคญัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้สามารถคน้ควา้

ไดท้ัว่ไป	สว่นเรือ่งชมุชนและการพฒันาชมุชนนัน้แมม้แีนวคดิในยคุหลงัๆ	เปลีย่นแปลงและขยายขอบขา่ยออก

ไปมาก	 แต่ก็มีการกล่าวถึงค่อนข้างแพร่หลาย	 โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่

ฉบับที่	 8	 เป็นต้นมา	 รวมถึงปรากฏอยู่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ทั้งฉบับ	 พ.ศ.	 2540	 และ

ฉบับ	พ.ศ.	2550	อีกด้วย	

ทีม่าของขอ้เขยีนนีม้ลีกัษณะผสมผสานทัง้งานคน้ควา้จากเอกสาร	งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	โครงการ

ประเมินผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	 ซึ่งคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 สถาบันบัณฑิตพัฒน-	

บรหิารศาสตร	์ ไดด้ำเนนิการใหแ้กก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ และทีส่ำคญัอกีสว่นหนึง่ไดจ้ากประสบการณ์

การปฏบิตัจิรงิซึง่ไมม่เีอกสารอา้งองิ	
	

สถานภาพเชิงองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วงของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์		จุลานนท์		ถือได้ว่ามีผู้รับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่อนข้างกว้างขวาง	 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะได้แรงรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ	 ทั้งที่เป็นสื่อ

ภาคของรัฐบาล	 และสื่อในภาคเอกชน	ขณะเดียวกันสื่อก็มีส่วนทำให้ประชาชนที่รับมีความสับสนอยู่ไม่น้อย	

กล่าวคือ	 เป็นการนำเสนอองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบ	 “ตาบอดคลำช้าง”	 ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า	

สื่อในระบบทุนนิยมผสมโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนสนใจและมีประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์สูงนั้น	 เป็นสื่อที่

ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสงู	 เชน่	 สือ่โทรทศันท์ีจ่ำเปน็ตอ้งใชเ้วลาสัน้ๆ	 เมือ่มขีอ้จำกดัดา้นเวลาประกอบกบัผูอ้อกแบบ

สรา้งสรรค	์ (Creative)	 ซึ่งขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน	 ก็มักจะหยิบเพียงบางส่วนของปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมานำเสนอแบบรวบรดั	ดงันัน้จงึพบเศรษฐกจิพอเพยีงในลกัษณะกจิกรรมเฉพาะในแวดวง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาชุมชน
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การเกษตรเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด	นอกจากนี้ยัง	พบว่า	พิธีกรในรายการวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่

กม็กัสรปุวา่เศรษฐกจิพอเพยีง	 คอื	 การประหยดั	 อดออม	 หรอืตดัความฟุม่เฟอืยตา่งๆ	 นานา	 จนประชาชน

ส่วนใหญ่เข้าใจไปว่า	 เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องการลด	ละ	 เลิกเชิงการบริโภคเป็นสำคัญ	จึงทำให้ขาด

ความสนใจและไม่ไดเ้หน็คณุคา่เทา่ทีค่วร	ทัง้นีพ้บวา่ผูท้ีย่งัขาดความเขา้ใจในสาระสำคญัของเศรษฐกจิพอเพยีง

มกัใหเ้หตผุลวา่เขาเหลา่นัน้มรีายไดน้อ้ย	ดงันัน้ในชวีติประจำวนักต็อ้งประหยดั	และอดออมอยูแ่ลว้	เศรษฐกจิ

พอเพียงจึงมิได้มีประโยชน์อันใด	สำหรับกลุ่มคนยากจน	 เช่น	 เขา	จะเห็นว่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นนี้

ทำให้เศรษฐกิจพอเพียงด้อยค่าลงไปอย่างน่าเสียดายไม่สมกับที่เรื่องนี้เป็นปรัชญาแห่งการพัฒนามนุษย์	 ซึ่ง

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงไดร้บัรางวลัดา้นความสำเรจ็สงูสดุของการพฒันามนษุย	์ (Human	 Development	

Lifetime	Achievement	Award)	จากองค์การสหประชาชาติ	กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ	บรรดาสื่อต่างๆ	มัก

หยบิเพยีงสว่นหนึง่ขององคป์ระกอบในภาพกวา้งมานำเสนอจนทำใหป้ระชาชนคนไทยเขา้ใจเศรษฐกจิพอเพยีง

โดยติดยึดกับส่วนเล็กๆ	 ขึ้นอยู่กับว่าสื่อจะหยิบส่วนไหนของช้างมานำเสนอโดยไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าส่วนที่	

นำเสนอนั้นเป็นส่วนใดของช้างและเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นช้างทั้งตัวนั้นมีรูปร่างหรือส่วนประกอบอะไรบ้าง	

ในกรณีที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีขอบข่ายกว้างขวางไปประยุกต์กับเรื่องใดก็ตาม	

ควรทำความเข้าใจโดยตอบคำถาม	3	ข้อ	คือ	ข้อแรก	องค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับสาขา

ใดและมีสถานภาพอยู่ระดับใดต่อไปนี้	 1)	 เป็นข้อเสนอความเห็น	 (Idea)	 2)	 เป็นวิธีการ	 (Method)								

3)	 เป็นแนวทางดำเนินงาน	 (Guideline)	 4)	 เป็นยุทธศาสตร์	 (Strategy)	 5)	 เป็นปรัชญา	 (Philosophy)			

6)	เป็นแนวความคิด	(Concept)	7)	เป็นทฤษฎี	(Theory)	และ	8)	เป็นกระบวนทัศน์	(Paradigm)	ข้อสอง	

สิ่งที่จะนำไปประยุกต์นั้นเป็นหน่วยวิเคราะห์	 (Unit	 of	 Analysis)	 ระดับใดและมีขอบข่ายอย่างไร	 และ	

ข้อสาม	 การนำไปประยุกต์นั้นได้มีการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและสภาพบังคับภายนอก	 ซึ่งจะนำ

ไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไปในการทำให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติอย่างไร			

คำตอบเบือ้งตน้ในเรือ่งนี	้คอื	เศรษฐกจิพอเพยีงเปน็องคค์วามรูท้ีอ่ยู่ในสาขาดา้นการบรหิารการพฒันา	

(Development	 Administration)	 นอกจากนีเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเปน็องคค์วามรูท้ีน่า่จะถอืไดว้า่สงูกวา่ระดบั	

ขอ้เสนอความเหน็	 วธิกีาร	 แนวทางดำเนนิงาน	 และยทุธศาสตรด์งักลา่วมาแลว้	 เศรษฐกจิพอเพยีงเปน็องค์

ความรู้ระดับปรัชญาและแนวความคิดที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากับหน่วย

วเิคราะห์ไดท้กุระดบั	 มนีกัวชิาการบางทา่นเหน็วา่เศรษฐกจิพอเพยีงยงัไมเ่ปน็ความรูถ้งึขัน้ระดบัทฤษฎ	ี ซึง่	

ผู้เขียนก็ค่อนข้างเห็นด้วยเนื่องจากการเป็นทฤษฎีนั้นต้องมีองค์ประกอบของทฤษฎีอย่างครบถ้วน	 กล่าวคือ	

หากเปน็ทฤษฎทีางสงัคมศาสตร	์อยา่งนอ้ยตอ้งมอีงคป์ระกอบ	5	ดา้น	ดงัทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนี	้ในทางตรงกนัขา้ม	

หากสามารถอธิบายองค์ประกอบของทฤษฎี ในทางสังคมได้ครบถ้วนก็ต้องถือว่าเศรษฐกิจพอเพียงมี

สถานภาพเปน็ทฤษฎีไดเ้ชน่กนั	องคป์ระกอบของทฤษฎทีีว่า่นี้ไดแ้ก	่	

1)	 ฐานคติ (Assumption) ของทฤษฎี	ซึ่งอาจแยกเป็นฐานคติเชิงเป้าหมาย	(End	Assumption)		

	 และฐานคติเชิงวิธีการ	(Means	Assumption)	

2)	 หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)	ของทฤษฎี	ในกรณีองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	

	 สามารถจะใช้กับหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางทุกระดับตั้งแต่แคบไปจนกว้าง	ดังนี้	

	 	 (1)	 ระดับบุคคล	(Individual)	

	 	 (2)	 ระดับกลุ่ม	(Group)	

	 	 (3)	 ระดับสถาบัน	(Institution)	

	 	 (4)	 ระดับองค์กร	(Organization)	

	 	 (5)	 ระดับชุมชน	(Community)	
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	 	 (6)	 ระดับสังคม	(Society)	

	 	 (7)	 ระดับสังคมโลก	(World	Society)	

3) ระดับการไตร่ตรอง (Level of Postulation)	 ของทฤษฎี	 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการ	

	 วิเคราะห์อธิบายและการใช้ทำนายของทฤษฎี	

4)	 อุดมการณ์ (Ideology) ของทฤษฎี	 ซึ่งจะบอกว่าทฤษฎีนั้นมีเป้าประสงค์เพื่อจะต้องการบรรลุ	

	 อะไร	และการที่จะให้บรรลุเป้าประสงค์นั้นใช้แนวทางอะไรเป็นหลักของอุดมการณ์ดังกล่าว	

5) ความเป็นจริงทางสังคม (Social Reality)	 ซึ่งอธิบายว่าทฤษฎีนั้นใช้รูปแบบวิธีการเข้าถึง	

	 ความรู้อย่างไร	และการได้มาซึ่งข้อสรุปทางทฤษฎีนั้น	ได้คำนึงถึงความเป็นจริงทางสังคมทั้ง	

	 เชิงภูมิศาสตร์	ภูมินิเวศและภูมิสังคมเพียงใด	

ดังนั้น	 การจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์กับงานการพัฒนาชุมชน	 จึงเป็นการกำหนดหน่วย

วิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนระดับปานกลาง	 คือ	 ระดับชุมชน	 ซึ่งมีปัจจัยแวดล้อมที่เป็นทั้งสมาชิกของชุมชน	

ผู้นำชุมชนสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์ของชุมชนเศรษฐกิจของชุมชน		โครงสร้างทางสังคม

วฒันธรรมตลอดจนคา่นยิมประเพณขีองชมุชน	สิง่เหลา่นีจ้ะถกูนำไปใชว้เิคราะหเ์มือ่ตอ้งการประยกุตเ์ศรษฐกจิ

พอเพยีงไปสูย่ทุธศาสตรก์ารพฒันาของชมุชนตอ่ไป		
	

การนำเสนอสาระสำคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลอ้งกบังานพฒันาชมุชน
โดยทัว่ไปเมือ่กลา่วถงึ	สาระสำคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงกม็กัจะเริม่อธบิายจากองคป์ระกอบหลกั	3	 เรือ่ง	

คือ	1)	ความพอประมาณ	2)	ความมีเหตุผล	และ	3)	การมีภูมิคุ้มกันในตนที่ดี	และอธิบายให้เห็นเงื่อนไข

อีก	2	เงื่อนไข		คือ	เงื่อนไขความรู้	และเงื่อนไขคุณธรรม	ซึ่งเรียกกันง่ายๆ	ว่า	3	ห่วง	2	เงื่อนไข	แล้วจึง

อธิบายต่อไปว่าองค์ประกอบและเงื่อนไขสำคัญดังกล่าวจะนำไปสู่เป้าหมายใดบ้าง	 และบางครั้งก็มิได้อธิบาย

เป้าหมายด้วยซ้ำ	 ทั้งนี้เป็นการอธิบายตามแผนภูมิองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ใช้กันทั่วไป	 โดย

การอธิบายจากบนลงล่าง	 หรือการอธิบายที่เน้นกระบวนวิธีการ	 (Means)	 แล้วจึงอธิบายถึงลักษณะของ	

เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ	 (End)	 การนำเสนอโดยใช้รูปแบบนี้อาจเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับผู้ที่มิใช่		

นักวิชาการ	 เนื่องจากคนทั่วไปคุ้นเคยกับการมองเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการก่อนแล้วจึงทำความเข้าใจ

ถึงกระบวนวิธีการ	

การอธบิายและนำเสนอสาระสำคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงอกีวธิหีนึง่กค็อื	การนำเสนอผลหรอืเปา้หมาย

ที่ต้องการบรรลุเสียก่อน	 แล้วจึงกล่าวถึงกระบวนวิธีการได้มาหรือเหตุของผลนั้น	 ซึ่งวิธีการนี้มักนิยมใช้กับ

งานพัฒนาทั่วไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาชุมชน	 โดยมีขั้นตอนการวางพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาซึ่งคนทั่วไปเข้าใจและคุ้นเคยกันมาก่อนแล้ว	โดยการตั้งคำถามให้หาคำตอบดังนี้	

คำถาม 1:	สภาพการณ์และปัญหาของชุมชน	ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์มีอยู่อย่างไร	

คำอธิบาย 1:	 การวิเคราะห์ชุมชนให้ทราบถึงสถานการณ์และปัญหาพื้นฐานและปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสภาพโลกาภิวัตน์และ

ปัญหาของท้องถิ่นได้สร้างภาวะความเสี่ยงอะไรบ้างที่มีปัญหาต่อชุมชน	

คำถาม 2:	การพัฒนาที่พึงประสงค์ของชุมชนนั้นมีเป้าหมายอย่างไร	

คำอธบิาย 2:	 การพฒันาเปน็การเปลีย่นแปลงไปในทศิทางและรปูแบบทีช่มุชนกำหนดขึน้	 (Planned	

change)	 โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม	 แต่มิได้หมายความว่าจะเกิดความสำเร็จเสมอไป	 ตัวอย่างเช่น	 การ

พัฒนาของไทยในช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 8	 ก็มีปัญหา	 ถึงกับเขียนยอมรับ

ไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับดังกล่าว	“เศรษฐกิจดี	สังคมมีปัญหา	การพัฒนาไม่ยั่งยืน”	
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ดังนั้นเป้าหมายที่พึงประสงค์ของการพัฒนาจากประสบการณ์บทเรียนดังกล่าวจึงได้สรุปว่าควรมี

ลักษณะสำคัญอย่างน้อย	3	ประการดังที่กำหนดไว้ในเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ		

(1)		สมดุล	(Balance)	

(2)		มั่นคง	(Security)	และ		

(3)		ยั่งยืน	(Sustainability)	

คำถาม 3:	เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนดังกล่าวในคำถามที่	2	กำหนดไว้มีสิ่งใดบ้าง	

คำอธบิาย 3:	เปา้หมายของการพฒันาใน	3	ประการดงักลา่วกำหนดไวส้ำหรบัสิง่สำคญัยิง่คอื	ตวัมนษุย	์

ตามหลักการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 (People-centered)	 ดังนั้นสิ่งสำคัญที่กำหนดไว้เพื่อให้

เกิดความสมดุล	มั่นคง	และยั่งยืน	จึงได้แก่	4	เรื่องต่อไปนี้	คือ	

(1)	 ชีวิต	(Life)	หมายถึง	ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ชีวิตของ	

	 คนในชุมชนยังมีสภาพแวดล้อมจากภายนอกเข้ามามีอิทธิพล	 และมักก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือ	

	 ความไม่มั่นคงตามมาอีกด้วย	

(2)	 เศรษฐกิจ	(Economy)	หมายถึง	การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของมนุษย์ในสังคมนั้น	

(3)	 สังคม	 (Society)	หมายถึง	 การพัฒนาเชิงความเป็นชุมชนและสังคมหนึ่งๆ	ที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน	

	 มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงและมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

(4)	 สิ่งแวดล้อม	 (Environment)	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์และสภาพแวดล้อม	

	 ต่างๆ	ของสังคม	

ทั้งนี้อาจเขียนเป็นแผนภูมิตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนได้ดังนี้	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

แผนภูมิที่ 1  การพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนของคนในชุมชน 

คำถาม 4: การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น	มีแนวทางอย่างไร	

คำอธิบาย 4:	แนวทางหรือหนทางการพัฒนามนุษย์และสังคมมนุษย์ที่สมดุล	มั่นคง	และยั่งยืนนั้น	

มีแนวทางสายกลาง	 (Middle	 path)	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (Sufficiency	 Economy	

Philosophy)	ประกอบด้วย	5	ประการดังนี้	

1)		พอประมาณ	(Moderation)	

2)		มีเหตุผล	(Reasonableness)	

3)		มีภูมิคุ้มกันในตนที่ดี	(Self-immunity)	

4)		เงื่อนไขความรู้	(Care	and	prudence	in	using	knowledge)	

5)		เงื่อนไขคุณธรรม	(Ethics	and	Virtues)		

ซึ่งอาจสรุปเป็นแผนภูมิ	ดังนี้	

	

สังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ชีวิตของคน 
ในชุมชน 
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ลักษณะสำคัญของสาระความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะสำคัญบางประการที่เหมาะสมจะนำมาใช้กับการพัฒนา

ชุมชนดังนี้	

1)  เป็นผลจากการสั่งสมความรู้จากการปฏิบัติจริง 

	 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาที่มีอยู่ปัจจุบันมักได้จากการที่ ใช้แนวคิดพื้นฐานการพฒันา

ของตะวนัตก	 โดยนำประสบการณท์ีน่กัวชิาการหรอืนกัพฒันาของหนว่ยงานระหวา่งประเทศเกบ็เกีย่วได้จาก

การไปทำงานเปน็ทีป่รกึษาการพฒันาในประเทศกำลงัพฒันาหรอืประเทศโลกทีส่าม	แลว้นำมาผสมผสานกบั	

แนวคดิการพฒันาของตะวนัตก	ตวัอยา่งเชน่	ความรูเ้รือ่งการวางแผนพฒันาเรือ่งการบรหิารโครงการพฒันา	

ฯลฯ	 เป็นต้น	 แต่กรณีความรู้การบริหารงานพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมิได้เป็นเช่นนั้น	 กล่าวคือ	

เป็นการรวบรวม	 ค้นคว้า	 ทดลอง	 วิจัย	 ปฏิบัติจริง	 ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล	 เมื่อได้ผลการ

ประเมินประการใด	 จึงนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้อง	 เช่น	 การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในภาค

ใต้และการใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝก	เป็นต้น	ลักษณะของงานวิจัย	จึงเป็นการวิจัยเชิงทดลอง	การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ	(Action	Research)	และการวิจัยประยุกต์เป็นส่วนใหญ่	จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา

ชุมชนของประเทศไทย	

Sufficiency Economy Philosophy 

ทางสายกลาง (Middle path) 

แนวทางการพัฒนา 
ของชุมชน 
(Community
Developmental
Process)

เป้าหมายการพัฒนา 
ของชุมชน 
(Community
Developmental
Goal)

มีเหตุผล 
(Reasonableness) 

มีภูมิคุ้มกันในคนที่ดี 
(Self-immunity) 

พอประมาณ 
(Moderation) 

เงื่อนไขความรู้ 
(Care and prudence 
in using knowledge)

เงื่อนไขคุณธรรม 
(Ethics and Virtues)	

ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

(Balance, Security, Sustainability of
Life, Economy, Society, Environment)

	

	

แผนภูมิที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาชุมชน 
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

	



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 188

2) ไม่มีในตำราตะวันตก 

	 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 แม้จะใช้พื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคม	

ศาสตร์จากตะวันตกเป็นเบื้องต้นอยู่บ้างก็ตามแต่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะการวิเคราะห์บน

พื้นฐาน	 ความเป็นจริงทางสังคม	 (Social	 Reality)	 ของสังคมไทย	 ทั้งนี้	 จะเห็นจากการใช้หลักของ

ภูมิศาสตร์	ภูมินิเวศ	และภูมิสังคมของประเทศไทยเป็นพื้นฐานในกระบวนการได้มาซึ่งความรู้	ดังนั้นจึงไม่มี

ปรากฏในตำราตะวันตกมาก่อน	แม้คำว่า	Sufficiency	Economy	ก็พบว่าเป็นของใหม่ไม่มี ในทฤษฎีของ

ตะวนัตกมากอ่นเชน่กนั	จะมกีแ็ตค่ำวา่	Self-sufficiency	ซึง่หมายถงึ	การดำเนนิชวีติในลกัษณะพออยูพ่อกนิ	

(ในพระราชดำรสัพบคำวา่	 “เศรษฐกจิหลงัเขา”)	อนัเปน็ระบบเศรษฐกจิยอ้นยคุไมม่กีารแลกเปลีย่นและลงทนุ

จากภายนอก	ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมิได้เป็นเช่นนั้นแต่ประการใด	

3) เป็นสหสาขาวิชาการ 

	 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นการบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายสาขา						

ในลักษณะที่เรียกว่าสหสาขาวิชา	 (Interdisciplinary	 Approach)	 และยังเป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาขา

ระหวา่งสาขาดา้นสงัคมศาสตรแ์ละสาขาดา้นวทิยาศาสตรธ์รรมชาตอิกีดว้ย	 ตวัอยา่งเชน่	 กรณกีารทำฝนเทยีม	

ซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งด้านอุตุนิยมวิทยา	 ด้านเคมี	 ด้านการบิน	 และด้านอื่นๆ	หรือกรณีการปลูกป่าสามอย่าง

เพื่อประโยชน์สี่อย่าง	 ซึ่งเป็นความรู้ด้านวนศาสตร์ผสานกับสังคมศาสตร์	 เป็นต้น	 ลักษณะความรู้เช่นนี้จึง

สามารถนำมาประยุกต์ ให้เข้ากับการพัฒนาชุมชน	 ซึ่งจะต้องมองอย่างรอบด้านมิใช่เพียงความรู้สาขาใด

สาขาหนึ่ง	

4) เป็นการมองปัญหาจากตัวมนุษย์แบบองค์รวม 

	 ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	 เปน็การวเิคราะหป์ญัหาความตอ้งการของการพฒันาทีม่องมนษุย์

เปน็ศนูยก์ลาง	เน้นความรู้เรื่องการพัฒนาที่มุ่งแก้จากตัวปัญหา	มิใช่การแก้ปัญหาแบบแยกส่วนหรือแก้ตาม

สาขาวชิา	 หรอืแกต้ามภารกจิของหนว่ยงานแตล่ะกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 แตเ่นน้การมองปญัหาแบบองคร์วม	

(Holistic)	 กลา่วคอื	 ในการวเิคราะหป์ญัหาและการแกป้ญัหาในทางปฏบิตัิไดน้ำความรูจ้ากศาสตรส์าขาตา่งๆ	

เข้าไปร่วมกันแก้ในลักษณะเชิงบูรณาการอย่างผสมผสาน	ตัวอย่างเช่น	การบำบัดน้ำเสียที่บึงมักสะสัน	เป็น	

การใช้ภูมิศาสตร์กายภาพ	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	และพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกัน	เป็นต้น	

5) สามารถใช้ได้กับหน่วยวิเคราะห์ทุกระดับ 

		 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยวิเคราะห์	 (Unit	 of	

Analysis)	 ทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัตวับคุคล	 ระดบักลุม่	 ระดบัสถาบนั	 (เชน่	 สถาบนัครอบครวั)	 ระดบัองคก์ร	

ระดบัชมุชน	ระดบัสงัคมประเทศไปจนถงึระดบัสงัคมโลก	ทัง้นีเ้พราะมจีดุมุง่หมายใหม้นษุยด์ำเนนิชวีติภายใต้

ความถกูตอ้งเหมาะสมไปสูค่วามสมดลุ	มัน่คง	และยัง่ยนื	ซึง่แนวคดิการพฒันาทีม่ลีกัษณะเชน่นี	้จงึเหมาะที่

จะนำมาใชก้บัการพฒันาชมุชน	 ซึง่มกีารผสมผสานการพฒันาระหวา่งระดบับคุคล	 ครอบครวั	 สถาบนั	 และ
ชมุชน	

6) สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดผลได้ในทุกสาขาอาชีพ 

	 แม้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความรู้ที่มีรูปธรรมเกี่ยวกับการเกษตรส่วนใหญ่ก็ตาม	 แต่ในเนื้อหา

สาระที่กว้างขวางดังกล่าวมาแล้ว	 ยังมีด้านที่เกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาอื่นๆ	 อีก	 เช่น	 ด้านเศรษฐกิจ

ชุมชน	 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ด้านการจัดการชุมชน	 ด้านการจัดการสหกรณ์	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้				

จะเห็นจากโครงการพระราชดำริซึ่งมีกว่า	3	พันโครงการ	ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาความรู้	ดังนั้นจึงขึ้น

อยู่กับการจะเลือกนำความรู้ไปใช้กับสาขาอาชีพใด	ซึ่งปัจจุบันก็พบว่า	นอกจากอาชีพการเกษตรแล้ว	ยังมี

ผู้นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการเสริมสร้างวินัยตนเอง	 สำหรับกลุ่มคนในเมือง	 ตัวอย่างเช่น	
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โรงเรียนโยธินบูรณะ	 กรุงเทพมหานคร	 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล	 จังหวัดชัยภูมิ	 หรือนำไปใช้กับธุรกิจ

โรงแรม	เช่น	ชุมพรคาบานา	รีสอร์ท	จังหวัดชุมพร	เป็นต้น	ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน

ทั่วไปทุกสาขาอาชีพ	

7) ไม่ใช่ชุดความรู้แบบสำเร็จรูปแต่ต้องมีการประยุกต์ตามความเหมาะสม 

	 เนือ่งจากเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ความรูท้ีก่วา้งขวางหลากหลาย	 ใช้ไดก้บัหนว่ยวเิคราะหท์กุระดบั	

และทุกสาขาอาชีพดังได้กล่าวแล้ว	 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องการการประยุกต์ให้เข้ากับระดับของหน่วย

วเิคราะหท์ีจ่ะใช	้สาขาอาชพีหรอืลกัษณะงานทีจ่ะทำ	และทีส่ำคญั	คอื	การทำความเขา้ใจกบัสาระความรู้ ใน

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหถ้อ่งแท	้ แลว้จงึนำแนวคดิหลกัการไปแปลงเปน็แนวนโยบาย	 ยทุธศาสตร	์

และแผนปฏบิตัิใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มของการดำเนนิการเรือ่งนัน้ๆ	ลกัษณะดงักลา่วนี้

สอดคลอ้งกบัการพฒันาชมุชน	ซึง่ตอ้งการการประยกุตค์วามรูเ้ปน็พืน้ฐานนัน่เอง	

8) มีตัวอย่างเป็นต้นแบบใช้ประยุกต์กับการเกษตร คือ ทฤษฎีใหม่ 

	 แมข้อบเขตสาระความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงมลีกัษณะเนน้นามธรรมกวา้งขวางและหลากหลาย

ดงักลา่วมาแลว้กต็าม	แตส่ิง่หนึง่ทีท่ำใหค้วามเขา้ใจเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามชดัเจนงา่ยและเหน็เปน็รปูธรรม

มากขึ้นก็คือ	 สาระความรู้เรื่อง	 “ทฤษฎีใหม่”	 หรือบางครั้งอาจเรียกว่า	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 ถือได้ว่าเป็น					

ตวัแบบ	(Model)	ของการประยกุตค์วามรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชก้บัการเกษตร	โดยมกีารแปลงแนวคดิ

ไปสูย่ทุธศาสตรแ์ละการปฏบิตัทิีช่ดัเจนเปน็รปูธรรม	แตถ่งึกระนัน้กย็งัคงตอ้งการการประยกุต์ใหเ้หมาะสมกบั

สภาพความเปน็จรงิทางภมูนิเิวศ	 และภมูสิงัคมเชน่เดยีวกนั	 การพฒันาชมุชนทีม่สีภาพแวดลอ้มเหมาะแก่

การเกษตร	จงึสามารถนำไปประยกุต์ไดท้ัว่ไป	

	

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยทีก่ารพฒันาชมุชนเปน็สาขาสำคญัของการพฒันามาแตอ่ดตี	 จงึควรทำความเขา้ใจพืน้ฐานแนวคดิ

แนวทางของการพฒันาชมุชน	ดงันี	้

ความหมายของชุมชน 

ชมุชน	ในความหมายทัว่ไป	หมายถงึ	กลุม่คนทีม่วีถิชีวีติเกีย่วพนักนั	และมกีารตดิตอ่สือ่สารเกีย่วขอ้ง

กันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง	 อันเนื่องมาจากการอยู่ ในพื้นที่ร่วมกัน	 มีอาชีพร่วมกัน	 ประกอบกิจการซึ่งมี

วตัถปุระสงคร์ว่มกนั	หรอืการมวีฒันธรรม	ความเชือ่หรอืความสนใจรว่มกนั	(ไพบลูย	์วฒันศริธิรรม	อา้งถงึ

ใน	สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ2544:	17)	นอกจากนีย้งัมคีวามหมายที่

เคร่งครัดเกี่ยวกับความเป็นชุมชน	 ดังนี้	 ความเป็นชุมชนอาจ	 หมายถึง	 การที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้					

มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	มีการติดต่อ	สื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน	มีความเอื้ออาทรต่อกัน	มีการเรียนรู้ร่วมกันใน

การกระทำ	 รวมทั้งมีการจัดการเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 (ประเวศ	 วะสี	 อ้างใน	

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ	2544:	17)	

	 จากความหมายชมุชนขา้งตน้	อาจกลา่วไดว้า่	ชมุชนมคีวามหมายมากกวา่การทีป่จัเจกบคุคลมาอยู่

ร่วมกันคือ	 ต้องมีการสร้างสายสัมพันธ์โดยวางหลักการ	 เงื่อนไข	 และกติกา	 ซึ่งเรียกโดยรวมว่าระเบียบ

บรรทดัฐานของการอยูร่ว่มกนั	นอกจากนีห้ากพจิารณาในความหมายทีเ่ครง่ครดัชมุชนยงัมลีกัษณะเปน็องคก์ร

ทางสงัคมทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการในชวีติประจำวนัของสมาชกิ	 และสามารถชว่ยใหส้มาชกิจดัการ

กับปัญหาต่างๆ	 ที่มีอยู่ร่วมกันได้	 โดยทั่วไปชุมชนจะประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัวมารวมกัน

ด้วยความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งพึง่พาอาศยักนั		
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	 ความหมายของชุมชนดังกล่าวมาแล้ว	 เป็นชุมชนก่อนกระแสโลกาภิวัฒน์	 ต่อมาเมื่อสังคมโลกมี

การเปลีย่นแปลงเขา้สูย่คุปจัจบุนั	 กระแสโลกาภวิตัน์ไดท้ำใหช้มุชนตามความหมายเดมิเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก	

ชมุชนในชนบทมกีารอพยพแรงงานหนุม่สาวเขา้สูเ่มอืงหรอืไปขายแรงงานในตา่งประเทศ	 ครอบครวัสว่นหนึง่

เหลือแต่คนแก่และเด็ก	 ครอบครัวอีกส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินทำกิน	 จึงไม่ได้ทำการเกษตรต้องเดินทางออกไป

รบัจา้งภายนอกชมุชน	 ดงันัน้การอยู่ในพืน้ทีร่ว่มกนั	 การมอีาชพีรว่มกนั	 การประกอบกจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค	์		

รว่มกนั	การเรยีนรูร้ว่มกนัจากกจิกรรม	การเอือ้อาทรตอ่กนั	ฯลฯ	ตามคำนยิาม	จงึไมม่ีโอกาสเกดิและเปน็จรงิ		

จนเป็นที่น่าสงสัยว่าชุมชนเหล่านี้ยังมีความเป็นชุมชนอยู่อีกหรือไม่	

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและการพัฒนาชุมชน	 ก็คือ	 การ

แพร่กระจายค่านิยมของมนุษย์ในสังคมโลก	 กล่าวคือ	 ในยุคที่สื่อสารยังไม่รวดเร็วและกว้างขวางอย่างใน

ปจัจบุนั	 คา่นยิมจากสงัคมทีท่นัสมยัจะแพร่ไปยงัสงัคมของชมุชนทีห่า่งไกลไดช้า้	 ประกอบกบัสภาพแวดลอ้ม

ของชมุชนทีจ่ะเอือ้ใหเ้กดิการปรบัตวัรบัเอาคา่นยิม	จากภายนอกชมุชนก็ไมพ่รอ้มเทา่ปจัจบุนั	ดงันัน้คา่นยิม

ที่แพร่จากสังคมประเทศตะวันตก	 เช่น	 แฟชั่น	 การแต่งกาย	 การใช้สินค้าบริการที่ทันสมัยต่างๆ	 เป็นต้น		

จงึแพร่ไปยงัชมุชนเมอืงเทา่นัน้	 สว่นชมุชนชนบทหา่งไกลออกไปกอ็าจไมร่บัรูห้รอืเพยีงแตร่บัรูเ้ทา่นัน้แต่ไม่

ถงึขัน้การรบัแลว้นำไปประพฤต	ิ ปฏบิตั	ิ แตย่คุปจัจบุนัการแพรข่องคา่นยิมดงักลา่ว	 นอกจากเปน็ไปอยา่ง

รวดเร็วโดยอาศัยสื่อสมัยใหม่แล้ว	 ยังมีระบบการตลาด	 ระบบขนถ่ายสินค้า	 พร้อมทั้งหน่วยธุรกิจบริการ

สมยัใหม	่ไดแ้ก	่รา้นสะดวกซือ้ขนาดเลก็	และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญร่องรบัทีป่ลายทาง	ซึง่ชมุชนชนบท

สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยง่าย	

ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากของปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะความเสี่ยงของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

หากพิจารณาในเชิงการพัฒนาสังคมก็คือ	 ค่านิยมของมนุษย์	 ซึ่งเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	 และ

กว้างขวางในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 โดยทั่วไปค่านิยมของคนในสังคมต่างๆ	 เกิดจาก	 3	 ปัจจัย	 โดยอาจเป็น

ปัจจัยเดียวหรือพหุปัจจัยก็ตาม	ดังนี้	

1)	การเกิดผลทางวัฒนธรรม	(Acculturation)	ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการถ่ายทอดและยอมรับ

ในวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลสูง	(Dominant	culture)	จนทำให้เกิดการยอมรับไปสู่วิถีคิดและวิถีปฏิบัติของคนใน

ชุมชนและสังคมได้	

2)	 การผลติซำ้ทางวฒันธรรม	 (Cultural	 reproduction)	 เปน็กระบวนการทีม่นษุย์ไดร้บัการปลกูฝงั

ทางสงัคม	อนัเปน็ผลใหเ้กดิจากการยอมรบัในวถิคีดิ	วถิปีฏบิตัเิกีย่วกบัคา่นยิม	ปทสัถาน	และพฤตกิรรมตา่งๆ		

3)	 การกล่อมเกลาทางสังคม	 (Socialization)	 เป็นกระบวนการที่มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของ

สังคมจนกลายเป็นสมาชิกของสังคมนั้น	

จากปัจจัยทั้ง	 3	 ด้านดังกล่าวข้างต้น	 จะเห็นว่าในสังคมของชุมชนต่างๆ	 มีการปะทะกันระหว่างค่า

นิยมที่มีอยู่เดิมของสังคมกับค่านิยมที่ไหลบ่าจากภายนอก	สำหรับในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นคือ	 ปัจจัย	 2	 ด้านแรก	 คือ	 การเกิดผลทางวัฒนธรรมภายนอกและการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมจาก

ภายนอก	 มีความรุนแรงมากจนมีอิทธิพลเหนือปัจจัยที่	 3	 คือ	 การปลูกฝัง	 กล่อมเกลาทางสังคมของ

วัฒนธรรมภายในชุมชน	 ผลสุดท้ายค่านิยมภายนอกจึงมีบทบาทเหนือวัฒนธรรมเดิมของชุมชน	 และเมื่อ

เวลาผ่านไประยะหนึ่งวัฒนธรรมใหม่จากภายนอกชุมชนที่ชุมชนรับเข้ามาก็เกิดอิทธิพลในทางการปลูกฝังให้

มีการยอมรับค่านิยมใหม่นั้นโดยสิ้นเชิง	 ดังจะเห็นว่าคนรุ่นก่อนในชุมชนต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงไป	

ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังเขามีค่านิยมใหม่	 แม้ตนเองจะไม่ยอมรับ	 แต่ก็ต้องฝืน	 “ทำใจ”	 ว่าเป็นเรื่องของ			
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ยุคสมัย	 ตัวอย่างเช่น	 ในยุคก่อนคนไทยกินหมาก	 แต่ปัจจุบันค่านิยมกินกาแฟจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ				

คนไทยไปแล้วหรือการที่วัยรุ่นยุคใหม่มีการอยู่กินร่วมกันระหว่างหญิงชายก่อนแต่งงานแม้พ่อแม่ผู้ปกครอง

จะไม่เห็นด้วย	 แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธและป้องกันแก้ไขได้	 เป็นต้น	 และหากอิทธิพลของค่านิยมจากภายนอกมี

ความรุนแรงกว่า	 การกล่อมเกลาทางสังคมมีไม่มากพอ	 ผลสุดท้ายสังคมและชุมชนก็จะถูกครอบงำโดยค่า

นิยมภายนอก	

	 ลักษณะดังกล่าว	 จึงเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างการรักษาความเป็นท้องถิ่นไว้หรือท้องถิ่นภิวัตน์	

(Localization)	กับกระแสโลกาภิวัตน์	(Globalization)	ดังแผนภูมิที่	3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนโดยเนื้อหาสาระพื้นฐานจึงขัดแย้งและเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง

โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นภิวัตน์	 และจากประสบการณ์ท่านผ่านมา	 พบว่า	 ท้องถิ่นมักถูกครอบงำและทำลาย	

โดยโลกาภิวัตน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง	 เนื่องจากค่านิยมของมนุษย์ปัจจุบันยึดแน่น

กบัคา่นยิมทีย่กยอ่งสนบัสนนุความเกง่	 ความสามารถในการแขง่ขนัของบคุคลในการลงทนุประกอบกจิการที่

กอ่ใหเ้กดิการผลติสนิคา้และบรกิาร	 รวมถงึความสามารถของผูบ้ริโภคทีส่รา้งอำนาจซือ้ของตนเองใหส้งูขึน้ๆ	

ซึ่งเรียกว่า	ค่านิยมฐานปัจเจกบุคคล	(Individual-based	Value)	และละเลยมิได้ให้ความสำคัญค่านิยมฐาน

ชุมชน	(Community-based	Value)	นั่นเอง	

	 ปรากฏการณ์ที่แนวคิดการพัฒนากระแสหลักทรงอิทธิพลสูง	ขณะที่แนวคิดการพัฒนากระแสรอง

ทีเ่ปน็ดา้นโตแ้ยง้มคีวามออ่นแอนีเ้อง	กอ่ใหเ้กดิการลดบทบาทของรฐัโดยทางออ้ม	และลดบทบาทของคนชัน้กลาง

โดยทางตรง	กล่าวคือ	ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ทุนขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของรัฐชาติ

อย่างเสรี	 และพร้อมที่จะทุ่มการแข่งขันเบียดให้ทุนขนาดเล็กในท้องถิ่นหมดสภาพการแข่งขันได้	 จนต้อง

ถอยหน	ีปดิตวัเอง	หรอืยอมจำนนตอ่ทนุขา้มชาต	ิประกอบกบัทนุขนาดกลางในประเทศกำลงัพฒันากพ็รอ้ม

ทีจ่ะรว่มมอืกบัทนุขา้มชาตขินาดใหญเ่หลา่นัน้	 เพือ่แขง่ขนักบัทนุขนาดใหญด่ว้ยกนัเองในระยะหนึง่	 ไปจนถงึ

ค่านิยมภายนอก

การผลิตซ้ำทาง
วัฒนธรรม 

การเกิดผลทาง
วัฒนธรรม 

การกล่อมเกลาทางสังคม 

(Socialization) 

ระยะเวลา 

ระดับความรุนแรง 

แผนภูมิที่ 3  แสดงการปะทะระหว่างค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อคนในชุมชน 
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การรว่มมอืกนัระหวา่งทนุขา้มชาตขินาดใหญด่ว้ยกนัเพือ่รว่มกนัผกูขาดในตลาดกต็าม	 สภาพเชน่นีค้วามเปน็

ประเทศหรอืบทบาทของรฐั	(State)	ยอ่มมคีวามสำคญัลดนอ้ยลง	เพราะรฐัไมส่ามารถเขา้ไปกำหนดนโยบาย

หรอืแทรกแซงสกดักัน้ทนุดงักลา่วไดท้ัง้โดยตรงและโดยออ้ม	

ที่สำคัญก็คือ	 ค่านิยมใหม่ของมนุษย์ในโลกได้มีผลกระทบอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์	 ส่วนใหญ่		

อนัเนือ่งมาจากการทีส่งัคมตะวนัตกเขา้สูค่า่นยิมบนฐานปจัเจกบคุคล	อยา่งกวา้งขวาง	สงัคมมคีา่นยิมยกยอ่ง

สนบัสนนุใหป้จัเจกบคุคล	 มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค	์ ถา้บคุคลมคีวามเกง่	 คดิคน้เทคโนโลยอีะไรทีท่นัสมยั

สามารถนำไปเป็นสินค้าหรือบริการได้	 จะสามารถกอบโกยผล	 ประโยชน์อย่างมหาศาล	 ตัวอย่างเช่น	 การ

พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร	์ เปน็ตน้	 ในเรือ่งนีร้ฐับาลมบีทบาทนอ้ยมาก	 โดยทำหนา้ทีเ่พยีงสนบัสนนุ	 เมือ่

มกีารนำไปใช้ในประเทศตา่งๆ	 ทัว่โลก	 การจดัการตา่งๆ	 เปน็บทบาทโดยตรงของภาคธรุกจิเอกชน	 รฐับาล

ของประเทศคูค่า้ไมส่ามารถเขา้ไปกา้วกา่ย	 โดยเฉพาะรฐับาลทีเ่ปน็สมาชกิ	WTO	ในกรณนีีจ้ะเหน็วา่บทบาท

ของรฐับาลไทยมนีอ้ยมากและบทบาทของชมุชนหรอืทอ้งถิน่เกอืบไมม่เีลย	

ผลทีต่ามมากค็อื	การขาดบทบาทในสว่นของชมุชนทำใหม้นษุยแ์ตล่ะคนในชมุชนเหน็ความสำคญัของ

ชมุชนนอ้ยลง	 ในขณะเดยีวกนักลบัมปีฏสิมัพนัธก์บัคนนอกชมุชน	 เชน่	 การไปลงทนุซือ้-ขายหุน้ในตลาดหุน้	

หรือการติดต่อกับบุคคลภายนอกชุมชนกันทาง	 Internet	 มากขึ้น	 สภาวการณ์ต่างๆ	 เหล่านี้ส่งผลให้ขาด

ดลุยภาพใน	2	ระดบั	คอื	1)	ระดบับคุคล	ทำใหข้าดปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลทีเ่ปน็สมาชกิของครอบครวักบั

ครอบครัวของตนเอง	 บุคคลกับเครือญาติ	 บุคคลกับชุมชนไปจนถึงบุคคลกับสังคม	 ดังนั้นวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมเดมิของคนในชมุชนจงึจางหายไป	 แมจ้ะมกีารกระจายอำนาจไปใหร้ะดบัตำบลบรหิารแตค่นในชมุชน

กลบัมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนันอ้ยลงและใหค้วามสำคญักบักจิกรรมของชมุชนนอ้ยลง	 ขณะเดยีวกนัก็ไปสนใจ

กจิกรรมภายนอกชมุชนมากขึน้และมปีฏสิมัพนัธก์บัภายนอกเพิม่ขึน้	สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นไดช้ดัเจน	

สภาพเช่นนี้มิได้เกิดในประเทศโลกที่สามเท่านั้น	 แต่ได้เกิดขึ้นแม้ในสังคมอเมริกันเอง	 ซึ่งเดิมเป็น

สงัคมทีช่นชัน้กลางมบีทบาทมากและขยายตวัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	 มคีวามเสมอภาค	 ยตุธิรรม	 เกดิกระแสคา่นยิม

ตา่งๆ	 ทีค่นชัน้กลางสรา้งขึน้	 จนเปน็วฒันธรรมของคนชัน้กลางทีส่ะทอ้นภาพของคนสว่นใหญ	่ ทอ้งถิน่และ

ชมุชนมบีทบาทสงู	 สามารถมกีฎหมายบางระดบัเปน็ของแตล่ะเมอืงไดเ้อง	 แตเ่มือ่คา่นยิมของสงัคมอเมรกินั

เปลี่ยนไปเป็นค่านิยมฐานปัจเจกบุคคล	คนที่เก่งก็รวยมากขึ้น	 โครงสร้างทางสังคมของคนอเมริกันก็เปลี่ยน	

คนจนกจ็นมากขึน้โดยเปรยีบเทยีบ	คนชัน้กลางถกูบบีใหเ้ลก็ลง	ซึง่สวนทางกบัพฒันาการของสงัคม	เกดิชอ่งวา่ง

ทางสังคมมากขึ้น	 ความเป็นธรรมน้อยลง	 มีความสับสน	 มีปัญหาขาดความสัมพันธ์อบอุ่นระหว่างมนุษย์		

มปีญัหาขาดการพฒันาดา้นจติวญิญาณของมนษุย	์ เนือ่งจากวถิชีวีติสว่นใหญเ่นน้เรือ่งทางเศรษฐกจิทกุอยา่ง

เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจ่าย	(Ability	to	pay)	

	

ความเข้มแข็งของชุมชน
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ชุมชนต้องถูกครอบงำจากค่านิยมภายนอกจนไม่มีบทบาทที่แท้จริงใน

การพฒันาอยา่งนา่เสยีดาย	 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไดส้ญูหายไปกบัผูน้ำทางภมูปิญัญา	 คา่นยิมของคนรุน่ใหม่ใน

ชมุชนตกอยู่ในกระแสบริโภคนยิม	และใชช้วีติที่ไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีมุชนและสภาพแวดลอ้มของชมุชน	ฯลฯ	

สิง่เหลา่นีท้ำใหน้กัพฒันาสงัคมไดห้าทางออกเพือ่แก้ไขสถานการณด์งักลา่วตลอดมา	 และเรือ่งทีก่ลา่วถงึกนั

มากกค็อื	“ชมุชนเขม้แขง็”	นัน่เอง	

ความเขม้แขง็ของชมุชน	(สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ	544:	18)	

หมายถงึ	การทีป่ระชาชนในชมุชนตา่งๆ	ของเมอืงหรอืชนบทรวมตวักนัเปน็	 “องคก์รชมุชน”	โดยมกีารเรยีนรู	้
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การจัดการ	 และการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน	 แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชน

ทีด่ขีึน้ตามลำดบั	โดยอาจเรยีกชมุชนนีว้า่กลุม่	ชมรม	สหกรณ	์บรษิทั	องคก์รชาวบา้น	เครอืขา่ย	หรอือืน่ๆ	

ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน	 และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชน

อื่นๆ	ในสังคมด้วย	

ทั้งนี้	องค์กรชุมชน	หมายถึง	กลุ่ม	ชมรม	สหกรณ์	หรือในชื่ออื่นใดที่มีการจัดการตามทะเบียนทาง

กฎหมายหรือไม่ก็ตาม	 อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจำนวนหนึ่งที่มี

วัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกัน	 มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรต่อกัน	 มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน

การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจิตใจ	สังคม	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมีผู้นำตาม

ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทำงานร่วม	กันดังกล่าว	โดยมีผู้นำหลายคนทั้งหญิงและชาย	

องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

และใช้ทุนทางสังคมในการจัดการเพื่อเอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญ	 เมื่อชุมชนมีปัญหาก็จะรวมกลุ่มเพื่อ

ระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ร่วมกัน	 โดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติ

ต่างๆ	 เช่น	 มิติทางด้านเศรษฐกิจ	 มิติทางด้านสังคม	 มิติทางด้านวัฒนธรรม	 และมิติทางด้านทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ไม่เท่ากัน	 หรืออาจจะพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงแต่บางมิติเท่านั้น	 นอกจากนี้

เงื่อนไขและกระบวนการนำไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติก็มีความแตกต่างกันไป	

จากการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	

และภาคีการพัฒนาต่างๆ	 ได้พยายามให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง	 ซึ่งคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชมุชนเพือ่แก้ไขปญัหาวกิฤต	 คณะอนกุรรมการภายใตค้ณะกรรมการ	 นโยบายสงัคมแหง่ชาต	ิ

ได้ให้ความเห็นชอบกรอบองค์ประกอบของชุมชนไว้ดังนี้	

ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง	มีดังนี้	
1)		สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิต	
	 ความเป็นอยู่ของตนเอง	
2)		สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน	
3)		มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน	ซึ่งขับเคลื่อนโดย	
	 ผู้นำองค์กรชุมชน	 ในลักษณะเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม	 มีความโปร่งใส	
	 และสามารถตรวจสอบได้	
4)		สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน	 กำหนดวิสัยทัศน์ร่วม	 ร่วมคิด	

	 รว่มตดัสนิใจ	ดำเนนิงานตดิตามประเมนิผลการแก้ไขปญัหาและพฒันาของชมุชนผา่นกระบวนการ		
	 ของชมุชน	
5)		สมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน	

6)	 มแีผนของชมุชนทีป่ระกอบดว้ยการพฒันาในทกุๆ	 ดา้นทีมุ่ง่การพึง่ตนเองเอือ้ประโยชนต์อ่สมาชกิ	
	 ชุมชนทุกคน	และหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน	
7)		การพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก	 เป็นการพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด	

	 ไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป	
8)	 มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา	 อาจเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น	 ท้องถิ่น	 ภาคราชการ	
	 องค์กรเอกชน	นักธุรกิจ	นักวิชาการ	และอื่นๆ	ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน		
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องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง	ประกอบด้วย	

1)	 มีบุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ	

2)	 มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก	

3)	 มีจิตสำนึกของการพึ่งตนเอง	รักและเอื้ออาทรต่อกัน	รวมทั้งมีความรักท้องถิ่นและชุมชน	

4)	 มีอิสระในการร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมทำ	และร่วมรับผิดชอบ	

5)	 มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	

6)	 มีการเรียนรู้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในแนวราบและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ	

7)	 มีการจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง	

8)	 มีการจัดการบริหารงานกลุ่มที่หลากหลายและมีเครือข่ายที่ดี	

9)	 มีการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป	

จากรายงานการศกึษาวเิคราะหป์จัจยัทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรมทีส่นบัสนนุใหช้มุชนเขม้แขง็	

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2544)	พบว่ามูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด

การรวมกลุ่มของคนในชุมชน	คือ		

1)	 ต้องการหารายได้เพิ่มขึ้น	

2)	 คนในชุมชนมีปัญหาด้านสุขภาพ	

3)	 ผู้นำและแกนนำของชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน	

4)	 ได้รับการแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	

5)	 ต้องการเงินทุนและความรู้เพื่อประกอบอาชีพ	

6)	 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	

7)	 ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

8)	 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

ส่วนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน	พบว่า	มีดังนี้	

1)		ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน	วัตถุดิบ	และอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม	

2)		หน่วยงานภายนอก	 (โดยเฉพาะภาครัฐ)	 ให้การสนับสนุนไม่สม่ำเสมอและไม่มีความต่อเนื่อง	

	 ขาดการประสานงานที่ดี	และไม่มีการติดตามผลการดำเนินการ	

3)		สมาชกิขาดความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการดำเนนิกจิกรรม	รวมทัง้ขาดการเชือ่มโยงเครอืขา่ยทีด่	ี

จากการศึกษาของสถาบันทรัพยากรมนุษย์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (2546)	 ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านประชากร	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรม	 ต่อความเป็นอยู่ที่ดี	 และความเข้มแข็งของ

ชุมชนท้องถิ่นไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งและความเป็นอยู่ที่ดีของ

สมาชิกในชุมชน	 โดยเน้นการระบุสาเหตุและกระบวนการที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสมาชิกในชุมชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดี	

ผลการศึกษา	 พบว่า	 คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของประเทศไทย	 คือ	

ประชาชนมสีขุภาพด	ีประชาชนไดร้บัโอกาสทางการศกึษา	ครอบครวัสขุสบาย	มรีายไดพ้อเพยีงตอ่การใชจ้า่ย	

มีความพร้อมในการรวมกลุ่มพัฒนาในชุมชน	และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	ด้วยสติปัญญาและเหตุผล	

การพฒันาความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้จนสามารถพึง่ตนเองได	้นำไปสูค่วามเขม้แขง็ของชมุชน	ทัง้นีก้ารพฒันา	

ดังกล่าวจะยั่งยืนได้นั้นมีระบบที่เกี่ยวข้องกัน	 10	 ระบบ	 โดยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกระบวนการเรียกว่า	

“แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน”	ได้แก่	
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1)	 ระบบคุณค่า	 ซึ่งจะเน้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน	 สังคมและชุมชน	 ความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับธรรมชาติ	 การผลิต	 การจัดการทรัพยากรและการเลือกใช้เทคโนโลยี	 และคนกับคุณธรรม	

(กายและจติ)	ซึง่จะปรากฏในกฏระเบยีบตา่งๆ	ของสงัคม	รวมทัง้กระบวน	การถา่ยทอดการเรยีนรูข้องชมุชน	

2)	 ระบบการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบ	ซึ่งจะต่อเชื่อมกับภูมิปัญญาของชุมชน

กับความรู้สากล	 พัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องและรับใช้ชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน	 โดยมีภูมิปัญญาเป็น	

แกนกลาง	บูรณาการความรู้ทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็นความรู้ ใหม่ของชุมชน	

3)	 ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื	ทีค่ำนงึถงึความสมดลุของธรรมชาต	ิมรีปูแบบหลากหลาย	รวมทัง้เกษตร

ผสมผสาน	 เป้าหมายเพื่อการบริโภค	 และมีส่วนเกินเพื่อการแบ่งปัน	 และแลกเปลี่ยนตามแบบวัฒนธรรม

ชุมชน	และแผนใหม่	

4)	 ระบบทนุชมุชน	ทีม่รีปูแบบวธิกีารทางวฒันธรรมของชมุชน	 เขา้มามบีทบาทในการระดมความคดิ	

การบริหารจัดการและสนองตอบความต้องการพื้นฐานของชุมชน	

5)	 ระบบธุรกิจชุมชน		ให้ความสำคัญด้านการจัดการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของชุมชน	

6)	 ระบบอุตสาหกรรมชุมชน	มีรากฐานมาจากระบบการพึ่งตนเองจากฐานของ	ครอบครัว	ส่งเสริม

การแปรรูป	การถนอมผลผลิต	และเทคโนโลยีการแปรรูป	

7)	 ระบบสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อวิถีชีวิต	

8)	 ระบบสวัสดิการชุมชน	ซึ่งดำเนินการโดยชุมชน	เช่น	สหกรณ์บริการหรือบริการระหว่างสมาชิก

ของชุมชนในรูปแบบอื่น	

9)	 ระบบการสรา้งเสรมิสขุภาพของชมุชนบนพืน้ฐานการแพทยแ์ผนไทย	 เปน็ระบบสขุภาพทีเ่ชือ่มโยง

ร่างกาย	จิตใจ	และวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	

10)	ระบบการจดัการชมุชนโดยอาศยัการจดัการแบบมสีว่นรว่ม	 เปน็ระบบทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิสถาบนั

ทางสังคมที่สมาชิกในชุมชนหนึ่งหาได้และมีการดำเนินงานในระบบเครือข่ายความร่วมมือ	

	

แนวนโยบายและแผนพัฒนาว่าด้วยชุมชนเข้มแข็ง
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งมีมานานแล้ว	 ทั้งที่เป็นแนวคิดดั้งเดิมในสาขาวิชาการพัฒนาชนบท

และยิ่งในยุคโลกกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยแล้ว	 ได้มีการกล่าวถึงเรื่องชุมชนในทัศนะเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ

ชุมชนอย่างมากมาย	 ดังจะเห็นว่ามีเรื่องประชาคม	 (Civil	 Society)	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่	 8	 หลังจากนั้นก็มีแนวคิดเรื่องนี้ตามมามากมายและจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่	 10	 ก็ยังปรากฏ	

คำว่า	 “ชุมชน”	 “ชุมชนเข้มแข็ง”	 และ	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ	 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2549:	 66-76)	 ซึ่งกำหนดเป็น

รายละเอียดไว้ในบทที่	3	เต็มบท	และมีเนื้อหาสาระที่บรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้โดยตรง		

นอกจากนีย้งักำหนดใหม้กีารจดัทำแผนตำบล	จำนวน	3,657	ตำบล	รวมทัง้มกีารโอนกองทนุหมูบ่า้น

และชมุชนเมอืง	77,508	ลา้นบาท	ไปยงัชมุชนผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มการสรา้งงานสรา้งอาชพีใหแ้กช่มุชน	

ในการนี้ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้	

1)		การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นการนำสาระสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ	

	 พอเพียงไปใช้บริหารงาน	

2)	 การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิชมุชนดว้ยการบรูณาการกระบวนการผลติระหวา่งแนวเศรษฐกจิ	
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	 ชุมชนแบบเดิมและเศรษฐกิจพอเพียง	

3)	 การเสรมิสรา้งศกัยภาพชมุชนในการอยูร่ว่มกนักบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสนัติ	
	 และเกื้อกูลกัน	

ในการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ดำเนินการแผนฯ	 กำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนมกีารประสานกนั	 โดยใหเ้ปน็บทบาทของการบรหิารราชการสว่นกลาง	 สว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่

เป็นภาคี	การพัฒนาซึ่งกันและกัน	 โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบัน	การศึกษา	และสถาบันศาสนาเข้ามา

มีส่วนร่วมด้วย	

นอกเหนอืจากแนวทางการพฒันาทีป่รากฏในแผนฯ	 ระดบัชาตแิลว้	 ในเรือ่งการพฒันาชมุชน	 ยงัได้

กำหนดไว้ในนโยบายดา้นสงัคมของรฐับาลปจัจบุนัอกีดว้ย	กลา่วคอื	ไดก้ลา่วถงึการ	“การสรา้งความเขม้แขง็

ของชมุชนทอ้งถิน่และประชาสงัคม”	โดยสง่เสรมิบทบาทของครอบครวั	ชมุชน	องคก์รอาสาสมคัร	ภาคธรุกจิ	

สถาบนัการศกึษา	 รวมทัง้การปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาสงัคม	 ขณะเดยีวกนักก็ำหนดใหย้ทุธศาสตรส์งัคมเขม้แขง็

เปน็หนึง่ในสามยทุธศาสตร์ในนโยบายดา้นสงัคมของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยอ์กี

ดว้ย	 ในยทุธศาสตรส์งัคมเขม้แขง็มเีปา้หมายเพือ่ความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่	 และประชาสงัคมไดก้ำหนด

แนวทางเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทัง้ระดบัชมุชน	 องคก์รทอ้งถิน่	 ประชาคมตำบล	 ประชาคมจงัหวดั	 และ

ประชาคมประเทศการพฒันาแบบมุง่บรูณาการกนัทัง้จงัหวดั	ตลอดจนการสรา้งความเขม้แขง็ของกลุม่เปา้หมาย	

ในระดบัสถาบนัครอบครวั	อนัไดแ้ก	่กลุม่เดก็	เยาวชน	สตร	ี	ผูด้อ้ยโอกาส	ผูพ้กิาร	และผูส้งูอาย	ุทัง้นี้โดย

ยดึหลกั	 8	 ประการ	 แหง่สงัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุรว่มกนั	 โดยนำแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงและชมุชนแขม้แขง็

มาบรูณาการเขา้กบัหลกัการอืน่ๆ	 ดา้นการพฒันาสงัคมและการพฒันาชมุชน	 ดงัแผนรปูขา้งลา่ง	 (พลเดช		

ปิน่ประทปี	และ	พชัรา	อบุลสวสัดิ,์	2550:	9-16)		ดงัปรากฏในแผนภมูทิี	่4	

แผนภูมิที่ 4  หลัก 8 ประการ แห่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

1.	ไม่ทอดทิ้งกัน	

2.	เศรษฐกิจพอเพียง	

3.	ใช้ทรัพยากรอย่าง	
เป็นธรรมและยั่งยืน	

4.	เคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าแห่งความเป็นคน	

5.	ความเป็นธรรมทางสังคม	

6.	สันติภาพ	
7.	พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น	

8.	ความเข้มแข็งของ	
ชุมชนท้องถิ่นและ	
ประชาสังคม	

สังคมอยู่เย็น 
เป็นสุขร่วมกัน 
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ข้อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
สำหรับการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในอนาคตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ควรมีกรอบ

กลยุทธ์ที่อาจนำไปปรับปรุงประยุกต์ตามสภาพภูมิศาสตร์	ภูมินิเวศ	และภูมิสังคม	ดังนี้	

1)		การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น	โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์นำ	

2)		การส่งเสริมความเข้มแข็งของขบวนการชุมชน	

3)		การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชน	

4)		การสนับสนุนการขยายฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน	

5)		การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนและการจัดการความรู้ชุมชน	

6)		การใช้สื่อสารเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์	วัฒนธรรม	ค่านิยมท้องถิ่นของชุมชน	

7)		การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของชุมชน		

กลยุทธ์เหล่านี้อาจเลือกนำไปใช้ส่งเสริมและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชนโดยไม่

จำเป็นต้องใช้ทุกกลยุทธ์	 และสำหรับกลยุทธ์แรกซึ่งใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 อาจกำหนดองค์ประกอบ

ตามหลัก	 5	 ประการของเศรษฐกิจพอเพียงและมีตัวชี้วัดตามเกณฑ์ของ	 กพร.	 ก็จะทำให้ง่ายต่อการนำไป

ปฏิบัติโดยหน่วยราชการและมีระบบการประเมินที่สอดคล้องกับของ	กพร.	ส่วนหากเป็นการดำเนินงานของ

เอกชนหรือชุมชนก็อาจประยุกต์ใช้ชุดตัวชี้วัดชีวิตเหล่านี้ได้เช่นกัน	

องค์ประกอบและตัวชี้วัด	 ทิศทาง	
น้ำ	
หนัก	
(%)	

เกณฑ์คะแนน	

	 1	 2	 3	 4	 5	

ผลการ	
ดำเนินงาน	

คะแนน	
ที่ได้	

คำนิยาม	
คำอธิบาย	
ตัวชี้วัด	

	1. ความพอประมาณในความเป็นอยู่  20 

	1.1	การมีที่ดินทำกินพอเพียง	 +	 4	

	1.2	การกระจายรายได้ทั่วถึง	 +	 4	

	1.3	การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	 -	 4	

	1.4	การทำบัญชีครัวเรือน	 +	 4	

	1.5	การมีหนี้สินเกินตัว	 -	 4	

	2.  ความมีเหตุผล  20 

	2.1	การมีส่วนร่วมของชุมชน	 +	 4	

	2.2	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 +	 3	

	2.3	การมีพฤติกรรมงมงาย	 -	 4	

	2.4	การหวังพึ่งสิ่งดลบันดาล	 -	 3	

	2.5	การได้รับสนับสนุนจากภายนอก	 +	 2	

	2.6	การมีเครือข่ายชุมชน	 +	 2	

	2.7	การใช้หลักเหตุผล	/	ประชาธิปไตย	 +	 2	

	3.  การมีภูมิคุ้มกันในตนที่ดี  20 

	3.1	การพึ่งตนเองได้	 +	 3	

	3.2	การดำรงตนอยู่ได้	 +	 2	

	3.3	การมีและศรัทธาในผู้นำ	 +	 3	

	3.4	การมีวินัยในตนเอง	 +	 3	

	3.5	การมีทุนทางสังคมของชุมชน	 +	 2	

	3.6	การลงทุนทางสังคมต่อเนื่อง		 +	 2	

	3.7	ระดับการอาสาและการให้	 +	 2	

	3.8	สถาบันทางศาสนามีบทบาทและได้รับความศรัทธา	 +	 3	

ตารางที่ 1	ตัวอย่างตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน	ตามกรอบเศรษฐกิจพอเพียง	
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กรณีศึกษาการประเมินผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
กรณตีวัอยา่งดา้นการศกึษาวจิยัโครงการนี	้ ไดน้ำผลจากการศกึษาวจิยัเรือ่ง	 “การประเมนิผลศนูยเ์รยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน”	 ซึง่ดำเนนิการสง่เสรมิโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทกุอำเภอทัว่ประเทศ	 มี

วตัถปุระสงคเ์พือ่การตดิตามและประเมนิผลการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัชมุชน	ซึง่มอีงคป์ระกอบ

สำคญั	 3	 สว่นคอื	 สว่นที	่ 1	 เกษตรกรอาสาสมคัรกลุม่หนึง่ประมาณรุน่ละ	 50-100	 คน	 เขา้รว่มเรยีนรูแ้ละ

ดำเนนิโครงการเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง	สว่นที	่ 2	 ไดแ้ก	่ เจา้หนา้ทีก่ารเกษตรของรฐัทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้ง

และประสานงานโครงการ	จำนวนศนูยล์ะ	1-3	คน	และ	สว่นที	่3	เกษตรกรและเจา้หนา้ทีก่ารเกษตรทีเ่ขา้รบั

การอบรมหลกัสตูรเศรษฐกจิพอเพยีง	 ระยะเวลา	 5	 วนั	 4	 คนื	 ซึง่จะเขา้มามบีทบาทรว่มมอืกบัศนูยเ์พือ่

ดำเนนิการใหม้กีารถา่ยทอดเรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงทีศ่นูยฯ์	 ทัง้นี	้ กจิกรรมตา่งๆ	 มคีวามหลากหลาย	

ขึน้อยูก่บัแตล่ะศนูยฯ์	จะคดิขึน้แลว้นำเสนอขอความสนบัสนนุจากสว่นกลาง	

ผลของการศึกษาพบข้อสรุปลำดับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหลายประการดังนี้	

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1)	 	มกีารคดัเลอืกพืน้ทีว่า่งเปลา่หรอืพืน้ทีก่ารเกษตรทัว่ไป	จดัทำเปน็แปลงเกษตรตามแนวเศรษฐกจิ	

พอเพียง	เป็นกลุ่มเกษตรกรพัฒนา	หรือ	วิสาหกิจชุมชน	จำนวน	7,405	ตำบล	

2)	 ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินทั้งแปลงอย่างเป็นระบบในลักษณะเป็นนิคมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	 เพื่อ

ให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และมีพลังการรวมตัวในรูปสหกรณ์	 สามารถต่อรองและพัฒนา

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จำนวน	10	แห่ง	ใน	10	จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ	พื้นที่ตั้งแต่	90	ไร่	จนถึง	

4,700	ไร่	เฉลี่ยแห่งละประมาณ	2	พันไร่	มีเกษตรกรรองรับแห่งละประมาณ	220	คน	

3)	 จากการประเมนิผลโดยใชช้ดุตวัชีว้ดัทีพ่ฒันาขึน้พบวา่	 การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งเปน็	

ระบบนัน้คอ่นขา้งยาก	และไดผ้ลในระยะแรกไมส่งูนกั		

องค์ประกอบและตัวชี้วัด	 ทิศทาง	
น้ำ	
หนัก	
(%)	

เกณฑ์คะแนน	

	 1	 2	 3	 4	 5	

ผลการ	
ดำเนินงาน	

คะแนน	
ที่ได้	

คำนิยาม	
คำอธิบาย	
ตัวชี้วัด	

	4. การใช้เงื่อนไขความรู้  20 

4.1		มีการประชุมสัมนาอบรม	 +	 4	

	4.2	มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้	 +	 4	

	4.3	มีปราชญ์ชาวบ้าน	 +	 4	

	4.4	มีการใช้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 +	 4	

	4.5	คุณภาพโรงเรียนในชุมชน	 +	 4	

	5.  การใช้เงื่อนไขคุณธรรม  20 

	5.1	ร้อยละครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมศาสนา	 +	 4	

5.2		มีการถ่ายทอดกล่อมเกลาเด็ก/เยาวชน	 +	 4	

	5.3	มีความสามัคคีปรองดองกัน	 +	 3	

	5.4	สถิติการพึ่งอบายมุข	 -	 4	

	5.5	สถิติคดีประเภทต่างๆ	 -	 3	

	5.6	การยอมจำนนต่ออำนาจ	 -	 2	

ตารางที่ 1	ตัวอย่างตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน	ตามกรอบเศรษฐกิจพอเพียง	(ต่อ)	
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	 กลา่วคอื	

	 	 ระดับดีมาก	 (5	ดาว)	 55	 ศูนย์	 หรือ	 ร้อยละ	 6.0	

	 	 ระดับดี	 (4	ดาว)	 173	 ศูนย์	 หรือ	 ร้อยละ	 19.0	

	 	 ระดับปานกลาง	 (3	ดาว)	 279		ศูนย์		 หรือ		ร้อยละ		30.5	

	 	 ระดับพอใช้	 (2	ดาว)	 249		ศูนย์		 หรือ		ร้อยละ		27.0	

	 	 ระดับควรปรับปรุง	 (1	ดาว)	 158		ศูนย์		 หรือ		ร้อยละ		17.5	

4)		เปรยีบเทยีบระหวา่งภาค	พบวา่	ศนูยฯ์	ระดบั	5	ดาว	มอียูเ่ปน็รอ้ยละสงูสดุในภาคตอ่ไปนีต้ามลำดบั

คือ	1)	ภาคใต้	2)	ภาคกลาง	3)	ภาคเหนือ	และ	4)	ภาคอีสาน	ซึ่งนับว่าไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการโครงการของเกษตรกรในภาคดังกล่าวนัก	

ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 

หากพจิารณาถงึผลลพัธอ์าจสรปุไดว้า่	ไดผ้ลลพัธค์อ่นขา้งนา่พอใจ	กลา่วคอื	กอ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่น

ในวงกว้าง	เกิดเกษตรกรประเภทช้างเผือก	ซึ่งหากไม่มีโครงการดังกล่าวจะทำให้เขาไม่มีโอกาสแสดงความ

สามารถหรอืไมม่ีโอกาสเนือ่งจากไมม่ทีนุ	และเมือ่เกษตรกรเหลา่นี้ไดม้ีโอกาสนำปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป

ประยกุตต์ามความถนดั	ความสามารถโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่	ภมูปิญัญาสว่นตนเขา้ประกอบกนั	จงึเปน็ผล

ต่อการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ถ่ายทอดขยายผลและต่อยอดออกไปในลักษณะกระบวนการจัดการ

ความรูอ้ยา่งนา่สนใจ	 ซึง่หากมกีารดำเนนิการโครงการนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมรีะบบตดิตามประเมนิผล	 พรอ้ม

กับการปรับปรุงแก้ไขเชื่อมต่อที่ดีก็จะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนกระจายออกไป		

อยูต่ามนคิม	และศนูยฯ์	ตา่งๆ	อยา่งกวา้งขวางและมผีลลพัธท์ีน่า่สนใจดงันี	้

1)	 เกิดการประกอบอาชีพใหม่ที่เกษตรกรภาคภูมิใจ	 ตัวอย่างเช่น	 เกษตรกรอาชีพรับจ้าง	 เมื่อได้

จัดทำโครงการด้านการเกษตรซึ่งตนเอง	 ไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้มาก่อน	 เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน	 เมื่อทำได้

สำเร็จก็จะภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง	และศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น	

2)	 การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวโดยรวมดีขึ้น	

เป็นการยืนยันผลการทดลอง	 และศึกษาในอดีตจำนวนมากที่ผ่านมา	 สิ่งสำคัญคือ	 การมีความตั้งใจจริง				

มีการใช้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็นสิ่งสนับสนุน	ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันและหลักประกันในอาชีพตามมา	

3)	 มีทัศนคติ	 และค่านิยมโน้มเอียงไปในทางที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 กล่าวคือ	 จากการรับรู้

โครงการต่างๆ	 ที่เกิดผลดี	 เมื่อมีการเรียนรู้จริงจากหลักสูตรการอบรม	 และนำไปสู่การปฏิบัติได้	 ก็ทำให้

เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมไปในทางที่ส่งเสริม	คุณภาพชีวิตในส่วนรวมนั่นเอง	

4)	 มีความเข้าใจเนื้อหาสาระ	 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้นและนำไปสู่การถ่ายทอดเผยแพร่

ได้	 ทั้งนี้	 เกษตรกรซึ่งคุ้นเคยกับการมีวิถีการผลิตและบริโภคอย่างสิ้นเปลือง	 ขาดประสิทธิภาพ	 เมื่อได้

ปฏิบัติจริงก็จะเกิดการเรียนรู้แจ่มชัดเหมือนปฏิบัติธรรมสามารถนำไปอธิบายขยายความรู้ของตนเอง	 เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นๆ	 ต่อไป	 ซึ่งต่างจากผู้ที่ไม่มีโอกาสปฏิบัติจริง	 สามารถอธิบายถ่ายทอด	

ได้เพียงในระดับในตำรา	 หรือที่เรียกว่าในระดับปริยัติเท่านั้นขาดผลในระดับการปฏิบัติ	 และการรับรู้ผลการ

ปฏิบัติหรือที่เรียกว่าปฏิเวธนั่นเอง	 	

5)	 มีความเชื่อมั่นในหลักการและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยที่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการและมกีารเรยีนรูผ้า่นโครงการอยา่งจรงิจงัจะมคีวามเขา้ใจ	 พสิจูนค์วามแตกตา่งไดเ้มือ่เทยีบกบัการ

ปฏิบัติแบบเดิมก่อนใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อเห็นผลจึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในหลักการ	สามารถ
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เป็นผู้ขยายผลและพิสูจน์ผลการปฏิบัติ	 อันเป็นการพิสูจน์ทฤษฎี	 หรือแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	

พอเพียงนั่นเอง	

จากผลการประเมนิทัง้ดา้นทีเ่ปน็ลบหรอืปญัหาอปุสรรคความลม้เหลวตา่งๆ	 ประกอบกบัดา้นทีเ่ปน็บวกดงัได	้

กล่าวแล้ว	ทำให้มีข้อเสนอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหลายประการ	กล่าวโดยสรุปคือ	

1)	 ควรใชว้ธิกีารและสือ่ในการถา่ยทอดเรยีนรูท้ีส่ามารถอธบิายเชงิรปูธรรม	ประกอบกบัการปฏบิตัจิรงิ	

2)	 การใช้กรณีศึกษาให้ผู้รับการถ่ายทอดได้มีโอกาสเลือกโดยใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เขา

สนใจและถนัด	จะเกิดประสิทธิผลการถ่ายทอดสูง	

3)	 การเลือกและการบริหารจัดการศูนย์ฯ	ควรพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายด้าน	ความร่วมมือ

จากหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย	โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามี

ศักยภาพมากหากนำมาใช้ประโยชน์	ฝ่ายท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์ด้านคะแนนเสียงจากประชาชนด้วย	

4)	 มคีวามจำเปน็ตอ้งใชภ้าวะผูน้ำและภาวะการนำเขา้ชว่ย	กรณีโครงการหรอืการดำเนนิงาน	อยู่ ใน	

ระยะเริ่มต้น	 และเมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งแล้วจึงเน้นการติดตามผล	 โดยจำเป็นต้องยึดมั่นในหลัก	 5	

ประการของปรัชญาเศรษฐกิจให้มั่นคงก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ	 	

5)	 ใช้หลักการบริหารงานและการทำงานร่วมกัน	 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 แล้วจัดกิจกรรม

บริหารในลักษณะองค์รวมก็จะทำให้เกิดหลักประกันความสำเร็จได้	

6)	 การขบัเคลือ่นและบรหิารโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง	ตอ้งยดึหลกัเปา้หมายการพฒันา	 (Develop-	

mental	goals)	คือ	ความสมดุล	มั่นคง	และยั่งยืนของชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคมของประชาชน	ผู้เข้าร่วม

โครงการ	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นสำคัญ	แล้วใช้กลไกกระบวนการพัฒนา	 (Developmental	

process)	5	ประการของเศรษฐกจิพอเพยีง	คอื	พอประมาณ	มเีหตผุล	มภีมูคิุม้กนัในตนทีด่	ี เงือ่นไขความรู	้

และเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเอง	ก็จะช่วยส่งผลทั้งความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	
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บทคัดย่อ
	 	
	 การสรา้งองคก์ารใหม้คีวามยิง่ใหญแ่ละยัง่ยนื	 เปน็ความปรารถนาสงูสดุทีท่กุองคก์าร

ต้องการสร้างให้เกิดขึ้น	 องค์การธุรกิจในปัจจุบันจึงต่างมุ่งแสวงหาคำตอบที่จะพัฒนา

และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน	 จากการศึกษาพบว่าหนึ่งในกรอบแนวคิดที่มี

ความเรียบง่ายแต่มีพลังในการอธิบายการก้าวสู่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืน	 คือ	 ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	บทความนี้เป็นการศึกษาที่ยืนยันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่จำกัด

เฉพาะแต่การพัฒนาสังคมให้สามารถพึ่งตนเอง	 และพัฒนาตนเองไปสู่ความรุ่งเรืองได้

เท่านั้น	 แต่ยังสามารถนำพาองค์การธุรกิจไปสู่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้อย่างมีนัยสำคัญ	

จากความสำคัญดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงต้องการสื่อสารให้องค์การธุรกิจของประเทศไทยหันมา

มุ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจนมากขึ้น	 ทั้งนี้ได้ศึกษา

ค้นคว้าเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของนักวิชาการทางการจัดการที่ศึกษาบริษัทชั้นนำ

ของโลก	 โดยเฉพาะบริษัทที่มีความยิ่งใหญ่และยั่งยืนยาวนานมากกว่าหนึ่งร้อยปี	 ผลการ

ศึกษาได้พิสูจน์ยืนยันอำนาจในการอธิบายของตัวแปรสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ				

พอเพียงที่ ใช้สร้างความยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้อย่างดีเยี่ยม	 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำเสนอ

ตัวแบบธุรกิจ	 “ล้นเกล้า”	 ที่พัฒนาต่อจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ทั้งนี้เพื่อต้องการ

ให้การนำเอาปรัชญาไปประยุกต์ ใช้ ในการดำเนินงานขององค์การธุรกิจเกิดความชัดเจน

มากขึ้น		





คำสำคัญ:	การจัดการ	การจัดการเชิงกลยุทธ์	การจัดการร่วมสมัย	

ผลินภู่จรูญ

ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน
กับการจัดการร่วมสมัย
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Abstract
	 	

	 Creating	 and	 sustaining	 the	 firm	 competitiveness	 is	 become	 one	 of	

the	 firm	most	desirable	 issues	 today.	Therefore,	 scholars	and	 the	 theory	of	

firm	have	begun	to	focus	on	the	total	business	solution	to	create	and	sustain	

the	 firm’s	 competitive	 advantage.	 Our	 research	 found	 one	 philosophy	 that	

significantly	answers	all	of	these	curious	questions.	The	Sufficiency	Economy	

is	 the	 one.	 In	 this	 article	we	 analyze	 the	 contribution	 of	 this	 approach	 not	

only	 in	 the	 social	 development	 context,	 but	 also	 extend	 to	 the	 business	

strategy	as	well.	Our	research	 found	 that	 the	competitiveness	of	 the	 firm	 is	

accruing	 from	 the	basic	 and	 simple	 concept	 from	 the	 “Sufficiency	Economy	

Model”.	Thus,	the	purpose	of	the	study	is	to	communicate	those	explanatory	

powers	of	each	variable	to	the	business	leader.	Moreover,	the	research	found	

that	management	practices	of	the	“Sufficiency	Economy	Model”	are	congruence	

with	the	management	of	the	“Living	Company”	which	has	a	long	term	growth	

for	more	than	hundred	years.	This	evidence	has	convinced	and	supported	our	

belief	regarding	the	concept	behind	the	model.	In	addition,	Lon-Kloa	Model	is	

proposed	 incorporate	 with	 overall	 concept	 of	 contemporary	 management	 in	

order	to	bring	attention	to	the	business	leader.	The	model	yields	important	

implications	 for	 the	 strategic	 development	 to	 sustain	 the	 long-term	

competitiveness	of	the	firm.		

	

Keywords:	Competitive	Advantage,	Contemporary	Management,	Sufficiency	

PalinPhoocharoon

TheGreatestSufficiencyandSustention
andtheContemporaryManagement:
“Lon-KloaBusinessModel”
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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
		

	 “...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน	คือความมีกิน

มีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง	 แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้น

ม่ันคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไป		

	 การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ	 ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

และประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”		

	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงSufficiencyBusinessModel		
	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ	

ประชาชนทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนา

และการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ

ใหก้า้วทนัตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน	์ ความพอเพยีง	หมายถงึความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	

รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ

ใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งภายนอกและภายใน	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้	

ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ	 มาใช้ในการวางแผน	

และการดำเนินการทุกขั้นตอน	ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม	

ความซือ่สตัยส์จุรติ	และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม	ดำเนนิชวีติดว้ยความอดทน	ความเพยีร	

มีสติปัญญาและความรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี	
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คำนิยาม(Workingdefinition)		
	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผลรวมถึง	 ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ	

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	

ความพอเพียง	 (Sufficiency)	 จะต้องประกอบด้วย	 3	 คุณลักษณะพร้อมๆ	 กัน	 ได้แก่	 ความพอประมาณ	

ความมีเหตุผล	 และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 กล่าวคือ	 กิจกรรมใดๆ	 ที่ขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งไป		

ก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียง		

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

คุณลักษณะทั้ง3ประกอบด้วย		

 ความพอประมาณ(Moderation)	หมายถึง	ความพอดี	(Dynamic	optimum)	ที่ไม่มากเกินไปและ	

ไม่น้อยเกินไป	 ในมิติต่าง	 ๆ	 ของการกระทำ	 ๓	 ตัวอย่างเช่น	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 การผลิตและ	

การบริโภค	ที่อยู่ ในระดับพอประมาณ	เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง		

 ความมีเหตุผล (Reasonableness)	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอประมาณ		

ในมิติต่างๆ	นั้น	จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	โดยพิจารณาจากเหตุ	ปัจจัย	และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน	

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ	(Expected	results)	อย่างรอบคอบ		

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self-immunity)	 เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่า				

จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบที่มี

ลักษณะพลวัตรดังได้กล่าวแล้วข้างต้น	 การกระทำที่จะสามารถเรียกได้ว่า	 พอเพียง	 (Systematic	 and	

dynamic	optimum)	นั้น	จึงมิใช่แต่จะคำนึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น	แต่จำเป็นที่จะต้องคำนึง

ถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	 (Scenario)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล	 ภายใต้

ข้อจำกัดของความรู้ที่มีอยู่	 (Bounded	 rationality)	 และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้พอเพียงที่จะสามารถพร้อม

รับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ได้กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 ระดับของความพอประมาณต้องครอบคลุมมิติการ

จดัการความเสีย่ง	(Risk	management)	เชงิพลวตัร	(Dynamic)	จงึจะนบัไดว้า่เปน็ระดบัพอเพยีงทีส่มบรูณ	์	

เงื่อนไข(ConditionsofSufficiencyActions)

	 ทั้งนี้	 ต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวัง	 อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ		

มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน	 ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และ	 นักธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มีสำนึกคุณธรรมความซื่อสัตย์	 สุจริต

และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	และความรอบคอบ		
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เงื่อนไขกรอบความรู้ (Setof knowledges)	ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่อยู่ ในระดับพอเพียง	ต้องอาศัย		

 ความรอบรู้คือ	มีความรู้	 (Stock	of	all	 relevant	knowledges)	เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ		

อย่างรอบด้าน	 โดยครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ใน

โอกาสและเวลาต่างๆ		

 ความรอบคอบ	คือ	ความสามารถที่จะนำความรู้และหลักวิชาต่างๆ	เหล่านั้น	มาพิจารณาให้

เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 (Connectivity	 of	 all	 acquired	 knowledge)	 ประกอบการวางแผน	 ก่อนที่จะนำไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน		

 ความระมัดระวังคือ	ความมีสติ	ในการนำแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาต่างๆเหล่านั้นไปใช้

ในทางปฏิบัติ	(Utilization	of	knowledge	at	any	point	of	time	with	carefulness	and	attentiveness)	

เพราะในความเป็นจริงแล้ว	 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ดังนั้นการนำความรู้และความรอบคอบมา

ใช้	จึงต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย		

 เงื่อนไขคุณธรรม	(Ethical	Qualifications)	ที่จะต้องเสริมสร้างใน	2	ด้าน	ได้แก่		

 ด้านจิตใจ/ปัญญา	 โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม	กล่าวคือ	ตระหนักในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์	

สุจริต	และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม		

 ด้านการกระทำ	หรือแนวทางการดำเนินชีวิต	โดยเน้น	ความอดทน	ความเพียร	สติ	ปัญญา	

และความรอบคอบ		

	 จากกรอบแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ ในเชิงบูรณาการของปรัชญาจะพบว่า	 เป็นการประยุกต์แนวคิด	

ทฤษฎีการจัดการที่มีอำนาจในการอธิบายและมีประสิทธิภาพในการนำไปประยุกต์ดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงเข้ารวมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว	 ที่สำคัญมากกว่านั้น	 คือ	 สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยของ

การศึกษา	(Unit	of	analysis)	อย่างกว้างขวางทั้งในระดับบุคคล	ระดับองค์การและระดับประเทศ		
	

ความพอเพียงกับโลกธุรกิจที่ท้าทาย(GlobalChallengeandInnovation
Imperative)		

จากโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	 ทำใหอ้งคก์รธรุกจิทีม่กีารพฒันาไมท่นักบัการเปลีย่นแปลง	

ถูกลบชื่อออกจากทำเนียบการแข่งขันได้โดยง่าย	 โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้าที่ส่งผลทำให้การค้าและ

การลงทนุมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลงจากเดมิมาก	 ทัง้นี้ไมเ่ฉพาะการกดีกนัทางการคา้ทีม่นีอ้ยลงอยา่งมนียัสำคญั

เท่านั้น	 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์การที่ขาดการปรับตัวให้ร่วมสมัยกับการเปลี่ยนแปลง				

สญูเสยีความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักลบักลายเปน็องคก์ารทีถ่กูลมืได้ในเวลาอนัสัน้		

	 โลกธุรกิจที่ท้าทายอย่างมากนั้นทำให้องค์การธุรกิจต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา	 การแสวงหา	

ทางออกเพื่อนำองค์การสู่ความเป็นเลิศเป็นโจทย์สำคัญ	 ที่ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติต่างต้องการค้นหา	

จากการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางพบว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุด

ของการสรา้งและพฒันาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั	 ทีม่คีวามสมดลุลงตวักบัสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 เพราะกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้น	 พลวัตการพัฒนาที่ลงตัว	

(Dynamic	 optimum)	 ส่งผลทำให้องค์การต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา	 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ

ท้าทายทางธุรกิจปัจจุบัน	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว	 ทำให้วงจรอายุของ

สินค้า	 (Product	 life	 cycle)	 ที่เดิมมีอายุเฉลี่ย	 3-5	 ปี	 สั้นลงเหลือเพียงแค่	 6-7	 เดือน	 เป็นผลทำให้
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โทรศัพท์มือถือที่เดิมมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ	 2-3	 ปีจึงจะล้าสมัย	 แต่ปัจจุบันหลังจากซื้อเพียงแค่		

หกเดือน	 เทคโนโลยี	 รูปแบบ	 คุณภาพ	 ฯลฯ	 เปลี่ยนไปอย่างมาก	 สินค้าจึงล้าสมัยเร็วทำให้สินค้านั้นๆ			

ขายไม่ได้	 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้องค์การธุรกิจที่ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบของสินค้า

ที่รวดเร็ว	ถูกลบชื่อจากความต้องการของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย		

	 พลวตัการพฒันาทีล่งตวั	(Dynamic	optimum)	จากแนวคดิพอประมาณของปรชัญาพอเพยีงไดก้ลาย	

เปน็คำตอบทีส่ำคญัขององคก์ารธรุกจิทนัท	ี หากผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจทีถ่อ่งแทข้องปรชัญาดงักลา่วทีส่ำคญั

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบว่าบ่อยครั้งเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุ	 จึงทำให้บริษัทหลายบริษัทต้อง		

ลม้ละลาย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศกำลงัพฒันาทีอ่งคก์ารธรุกจิขาดความระวงัระไว	(Awareness)	ตอ่การ	

เปลีย่นแปลงทำใหอ้งคก์ารสว่นใหญ่ไมส่ามารถปรบัตวัไดท้นั	 ในทางตรงกนัขา้ม	 บรษิทัหรอืประเทศใดทีเ่ขา้ใจ	

ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	และมีความเข้าใจในแนวคิดในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา	ซึ่งการ

พัฒนาตนเองนี่เองเป็นคุณสมบัติสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง	 การให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

ส่งผลทำให้โลกที่ท้าทายดังกล่าวจะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถนำพาประเทศหรือองค์การ	 สู่การ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้		

	 ประเทศไต้หวันเป็นตัวอย่างของการปรับตัวเองเข้าสู่ความร่วมสมัย	 ตามแนวคิดพลวัตการพัฒนาที่	

ลงตัว	(Dynamic	optimum)	ที่มองเห็นการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์เป็นความท้าทายที่จะนำพา

ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ	 ทางรัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เตรียมพร้อม

และพฒันามุง่สูอ่ตุสาหกรรมอเิลก็โทรนกิส	์ ซึง่เปน็การพฒันาแบบบรูณาการทีม่กีารพฒันาอตุสาหกรรมหลกั	

อตุสาหกรรมสนบัสนนุและทีส่ำคญัการพฒันาการศกึษาทีเ่นน้การสรา้งทรพัยากรมนษุยท์ีน่อกจากเพือ่บกุเบกิ

อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว	 ยังสร้างบุคคลากรเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนั้นๆ	 ซึ่งมีผลทำให้การพัฒนาที่

เข้มแข็ง	 ปัจจุบันประเทศไต้หวันได้กลายเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านสินค้าคอมพิวเตอร์	 วารสารธุรกิจที่

มีชื่อเสียง	 Business	Week	 ถึงขนาดลงข่าวในหน้าแรกว่า	 “ประเทศไต้หวันมีความสำคัญมาก	 ถึงขนาดที่

โลกอาจจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีประเทศไต้หวัน”		

	

ปรัชญาพอเพียงกับความยิ่งใหญ่และยั่งยืน
	 ในเชงิกลยทุธ	์การทีอ่งคก์รธรุกจิตอ้งการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเพราะเหตผุลหลกัสำคญั	คอื		

	 1.	ต้องการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ตนดำเนินธุรกิจอยู่		

	 2.	ตอ้งการมสีว่นแบง่ทางการตลาดทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ขนัเพราะจะทำใหม้ัน่ใจไดว้า่	มคีวามมัน่คงในธรุกจิ		

	 แต่เนื่องจากโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก	 องค์การหลายองค์การถึงแม้จะสามารถ	

บรรลวุตัถปุระสงค์ในเชงิกลยทุธท์ัง้สองขอ้ขา้งตน้ได	้ แตป่ญัหายงัมิไดห้มดไป	 ปญัหาทีต่ามมาคอื	 การรกัษา	

ความได้เปรียบในการแข่งขันให้มีอยู่ตลอดไป	 ซึ่งบ่อยครั้งที่กลับกลายเป็นประเด็นทางการจัดการที่มีความ

ยากมากกวา่การขึน้เปน็ผูน้ำดว้ยซำ้	 จากการศกึษาวจิยัพบวา่ธรุกจิในปจัจบุนัองคก์ารทีม่คีวามยิง่ใหญห่ลาย	

องคก์ารปจัจบุนัถกูยบุรวมควบกจิการไป	หรอืไมก่ล็ม้ละลายหายไปจากอตุสาหกรรมทีด่ำเนนิอยู	่ในประเทศไทย	

ก็มีตัวอย่างขององค์การธุรกิจที่ถูกลบชื่อหายไป	เช่น	ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ	ธนาคารนครธน	บริษัท	

ธานินทร์วิทยุโทรทัศน์	 ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต่างก็มีเหตุผลของการถูกลบชื่อต่างกัน	 ทำให้เกิดคำถามในใจว่า	

ใครจะเชื่อว่าบริษัทธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างมาก	 ทำไมกลับไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้ทำไม

ถึงไม่มีความยั่งยืน	 นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้นักวิชาการต่างก็พยายามค้นหาคำตอบ	 เพื่อที่จะนำพาองค์การ

ของประเทศไทย	หลีกเลี่ยงหนทางไปสู่ความล้มเหลวดังกล่าว		
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	 ความยิ่งใหญ่และความยั่งยืนในบทความนี้	 หมายถึง	 การที่องค์การใดองค์การหนึ่งสามารถเติบโต

และพัฒนาการเติบโตมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง	 โดยสามารถดำเนินธุรกิจที่สามารถนำพาองค์การให้มีอายุ

ของบริษัทเกินกว่าหนึ่งร้อยปี	 โดยที่สินค้าและบริการของบริษัทเหล่านั้นได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย	

ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่ตลาดท้องถิ่น	 แต่ต้องเป็นบริษัทที่รู้จักกันในระดับโลก	 ซึ่งคำจำกัดความดังกล่าว	

เป็นการอธิบายความยิ่งใหญ่และยั่งยืนที่ท้าทายองค์การธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ในปัจจุบันทั้งสิ้นที่ต้อง

พิสูจน์ให้ได้ว่า	ธุรกิจที่ตนเองดำเนินการอยู่นั้นยิ่งใหญ่หรือยั่งยืนหรือเปล่า	และเป็นที่ยอมรับกันในระดับโลก

หรือไม่	ที่สำคัญธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้นต้องมีการเปรียบเทียบกับตอนเริ่มต้นว่ามีความแตกต่างในทุกมิติในเชิง

ธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่		

	 จากแนวคิดดังกล่าว	Arie	De	Geus	อดีตผู้บริหารของบริษัท	Royal	Dutch	Shell	 ได้ศึกษาวิจัย	

และเขียนหนังสือชื่อเรื่อง	 “The	 Living	Company”	 ซึ่งมีเนื้อหา	 แนวคิดที่สามารถนำมาใช้เป็นบทพิสูจน์ที่

ยืนยันความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้อย่างลงตัว	 ทั้งนี้จะเป็นการบูรณาการแนวคิด	 ศึกษาเปรียบเทียบ

ที่มุ่งแสดงให้เห็นประจักษ์ว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีความร่วมสมัย	และสามารถนำมาใช้พิสูจน์ความ

ยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของโลก	เช่น	บริษัท	3M	Takenaka	Kikkoman	และ	บริษัท	

Royal	Dutch	Shell	ความท้าทายในประเด็นนี้คือ	จะเยี่ยมแค่ไหนถ้าเราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้

ดีพอ	 แล้วนำเอาแนวคิดนั้นๆ	 มาประยุกต์สู่การปฏิบัติทำให้องค์การธุรกิจที่เราบริหารอยู่มีอายุได้ยาวนาน

เกิน	 100	 ปี	 โดยที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ	 มีการพัฒนาจากองค์การขนาดเล็กสู่

องค์การขนาดใหญ่ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ในระดับโลก		

	 หากถามตวัทา่นเองอกีครัง้วา่	องคก์ารธรุกจิทีย่ิง่ใหญ	่และยัง่ยนืในระดบัโลกนัน้	ทา่นคดิวา่นา่จะมอีาย	ุ

ยืนนานที่สุดเท่าไร	100	ปี	150	ปี	หรือ	180	ปี	ซึ่งคิดว่ามากพอแล้ว	แต่เชื่อหรือไม่ว่าบริษัทธุรกิจ	 เช่น	

บริษัท	 Stora	 ของ	 Sweden	 มีอายุมากกว่าหกร้อยปี	 Bank	 of	 New	 York	 มีอายุมากกว่าสองร้อยปี	

Kikkoman	 และ	 บริษัท	 Takenaka	 มีอายุมากกว่าสามร้อยปี	 รวมถึงบริษัท	 Siemens	 BASF	 Yamato	

Kodak	 เปน็ตน้	 และเชือ่อกีหรอืไมว่า่บรษิทัทีถ่กูเอย่ชือ่มาทัง้หมดตา่งเปน็ทีย่อมรบัวา่เปน็ผูน้ำในอตุสาหกรรม

ทีบ่รษิทัดำเนนิธรุกจิอยู่ในระดบัโลก	ทัง้ทีอ่งคก์ารเหลา่นีส้ว่นใหญเ่ตบิโตจากองคก์ารทีม่ขีนาดเลก็เกอืบทัง้สิน้		

Takenaka	ตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1610	โดยช่างไม้ในวัด	เมืองโอซาก้า		

Stora	ตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1288	โดยพ่อค้าเล็กๆ	ในประเทศสวีเดน		

Dupont	ตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1828	โดยผู้อพยพชาวเยอรมันที่นำเข้าดินปืนจากยุโรป		

Bank	of	New	York	ตั้งขึ้นปี	ค.ศ.	1784	และ	Kikkoman	ตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1630		

	 คำถามที่นักบริหารต้องการทราบส่วนใหญ่คือ	 บริษัทเหล่านั้นทำอย่างไรถึงได้สร้างบริษัทจากเล็กๆ		

จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก	 และที่สำคัญยังสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและ

การเติบโตติดต่อกันได้ยาวนานมากกว่า	100	ปี		

	 จากการศกึษาพบบทสรปุสำคญัทีท่ำใหอ้งคก์ารธรุกจิดงักลา่ว	ประสบความสำเรจ็และสรา้งความยิง่ใหญ	่

ได้อย่างยาวนานนี้ประกอบด้วยการจัดการใน	2	มิติ	ดังนี้	คือ		

	 1.	ปรัชญาการจัดการ		

	 2.	การจัดการเชิงกลยุทธ์		
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ปรัชญาการจัดการ		
	 แนวคิดที่เป็นปรัชญาการจัดการสร้างให้องค์การมีความยิ่งใหญ่และยั่งยืนประกอบด้วย	 ปรัชญาหลัก	

สำคัญ	4	ประการ	ซึ่งมีความสอดคล้องลงตัวกับหลักปรัชญาพอเพียงในทุกประเด็น	คือ		

	 1.1	ใช้แนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการเงิน		

	 1.2	มีความระวังระไวกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง		

	 1.3	ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์	ลักษณะเด่นเฉพาะพิเศษ		

	 1.4	มีความอดทนสูงกับความคิด	ไอเดีย	ใหม่ๆ		

แนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมทางการเงิน(Financialconservative)

	 จากการศึกษาพบว่าองค์การธุรกิจที่	Arie	De	Geus	จัดให้อยู่ ใน	“The	Living	Company”	จะมี	

คุณสมบัติที่เหมือนกันชัดเจนในเรื่องการเงินและการลงทุน	 คือ	 จะมีการลงทุนที่เป็นความพอประมาณ	 ไม่

ลงทุนเกินตัว	 กล่าวง่ายๆ	 คือไม่ยอมให้มีสัดส่วนของหนี้สินสูงเกินมาตรฐาน	 จากการดำเนินงานและการ

ตัดสินใจในลักษณะนี้เอง	 ส่งผลทำให้การเติบโตมีความมั่นคงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มุ่งขยาย

ธรุกจิจนเกนิตวัเปน็ผลทำใหเ้กดิความลม้เหลว	ซึง่ในหลายกรณทีีบ่รษิทัตอ้งประสบกบัความลม้ละลายในทีส่ดุ	

การลงทุนที่เกินตัวของหลายบริษัทในประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นตัวอย่างของการขาดวินัย

ทางการเงินที่แสดงชัดถึงความไม่รู้จักประมาณ		

	 ความพอประมาณ	 (Moderation)	 คือหนึ่งในคุณลักษณะของปรัชญาพอเพียงที่หมายถึง	 พลวัตการ	

พัฒนาที่ลงตัว	 (Dynamic	 Optimum)	 ของการจัดสรรทรัพยากรขององค์การที่สมดุลและสอดคล้องกับการ

ดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลง	ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังการผลิตที่ต้องมีการลงทุน	ในฐานะที่

เปน็ผู้ใหบ้รกิารหรอืผูผ้ลติ	ตอ้งกระทำอยา่งรอบคอบซึง่กเ็ปน็หนึง่ในเงือ่นไขกรอบความรู	้(Set	of	knowledge)	

ที่ ใช้คุณสมบัติความมีเหตุผล	(Reasonableness)	เข้ามาบูรณาการ	เพื่อตัดสินใจที่ต้องมีเหตุผล	ปัจจัยสิ่งที่

เกี่ยวข้องและข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ		

	 การศกึษาพบวา่ปรชัญาพอเพยีงไดพ้สิจูนก์ารนำมาใชข้องตวัแปร	(คณุสมบตั)ิ	ทีส่ำคญัในการจดัการ	

ขององค์การที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์	 ดังนั้นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากปรัชญาพอเพียง	

จึงจะยิ่งทำให้สามารถยืนยันได้ว่าองค์กรธุรกิจจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้	 ทั้งนี้ต้องให้

ความสำคญักบัหลกัการอยา่งชดัเจน	จากตวัอยา่งบรษิทัธรุกจิ	เชน่	Siemens	ที่ใหค้วามสำคญักบัการลงทนุ

อยา่งมาก	 เพราะการลงทนุเปน็การการนัตกีารเตบิโตในอนาคตและจากความรอบรูแ้ละรอบคอบของ	 Siemens	

ทำให้องค์การเลือกที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมและประเทศที่มีการเจริญเติบโตในอนาคต	เช่น	ประเทศจีน	ที่

สำคญัการลงทนุนัน้ๆ	ไม่ไดเ้กดิขึน้จากการใชห้นี้ในการลงทนุ	เพราะ	Siemens	ใชน้โยบายอนรุกัษท์างการเงนิ

อย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบวินัยทางการเงินนี้เองที่ทำให้องค์การเหล่านี้ก้าวข้ามผ่าน	100	ปีอย่างยิ่งใหญ่		

มีความระวังระไวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง(SensitivitytotheChanging
Environment)		

	 องค์การที่มีความยิ่งใหญ่และสามารถรักษาไว้ได้นานนั้น	 ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการปรับตัว	

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	จะพบว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง	ชาลส์	ดาร์วิน	(Charles	Darvin)	ได้กล่าวไว้ว่า	

“สัตว์โลกที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มาถึงวันนี้ไม่ ใช่เป็นเพราะมีความแข็งแรงหรือมีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์

โลกอืน่ๆ	 แตเ่ปน็เพราะสตัวเ์หลา่นัน้มคีวามสามารถในการปรบัตวัเองเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้ทีีส่ดุ”	 ตวัอยา่ง	

ในเรื่องนี้ที่ชัดเจนคือ	ในขณะที่ไดโนเสาร์	ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีพละกำลังมาก	แต่กลับสูญพันธุ์ไปแล้ว
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โดยเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปเมื่อมีอุกกาบาตมาชนโลก	 แต่ในเหตุการณ์เดียวกันกลับมีสัตว์ชนิดอื่นที่แข็งแรง

น้อยกว่า	และตัวเล็กมากกว่ากลับมีชีวิตยืนยาวมาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันสัตว์ชนิดนั้น	หนึ่งในนั้นคือ	มด		

	 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	ทำให้นักวิชาการหันมาสนใจว่าเหตุใดมดซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากจึง	

สามารถ	 มีวิวัฒนาการข้ามผ่านเวลามาได้นานนับพันปี	 ในขณะที่ตัวเองมีขนาดที่เล็กมาก	 จากการศึกษา

พบว่า	 มดมีโสตประสาทที่ดีมาก	 และโสตประสาทที่ว่านี้จะไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 เช่น	 จะพบว่า

เมือ่ไรมดมกีารขนไข	่ แสดงวา่ไมน่านจะมฝีนตกหรอืนำ้ทว่มแนน่อน	 และการจดัการของมดในการหาอาหาร

ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความสามารถในการปรับตัวเอง	 ซึ่งจากแนวคิดนี้อธิบายได้ชัดเจนด้วยคุณสมบัติ			

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร	(Self-Immunity)	ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

	 องคก์ารธรุกจิกเ็ชน่กนั	การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่มีคีวามสำคญัอยา่งมาก	เพราะเปน็การปรบัตวั	เตรยีมตวั	

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง	การพฒันาตวัเองอยูเ่สมอใหม้คีวามรว่มสมยักบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง	จึงเป็น

กลยุทธ์ธุรกิจที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย	 ในประเด็นนี้	 นักกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียง	 Prahalad	 และ	

Hamel	(1989)	ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่อง	Strategic	Intent	ซึ่งเป็นหลักการในการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันที่สำคัญ	 กล่าวคือ	 ในขณะที่องค์การมุ่งพยายามใช้ทรัพยากรของตนเองให้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ได้ในปจัจบุนั	 ซึง่ดเูปน็สิง่ทีม่เีหตมุผีลด	ี แตก่ารทีธ่รุกจิมุง่เฉพาะแตก่ารใชท้รพัยากร			

ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันนั้นนับว่ายังไม่เพียงพอ	 เพราะองค์การธุรกิจถูกสร้างขึ้นเพื่อ

อนาคต	 ดงันัน้การใหค้วามสำคญัเฉพาะปจัจบุนัแตเ่พยีงอยา่งเดยีวทำใหอ้งคก์ารธรุกจิหลายแหง่ตอ้งประสบ

กับปัญหาในการแข่งขัน	เพราะองค์กรไม่สามารถปรับตัวได้	แนวคิด	Strategic	Intent	จึงมุ่งความสำคัญไป

ที่การแสวงหาความสามารถและทรัพยากรใหม่ๆ	 เสมอ	 เพื่อที่จะสร้างโอกาสธุรกิจในอนาคต	 ซึ่งกิจกรรม

เช่นนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความยั่งยืนได้		

	 จะพบว่าแนวทางในการปฏิบัติขององค์การที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน	 สนับสนุนและสามารถนำมาใช้เป็น	

บทพิสูจน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทำให้เราเข้าใจหลักพอเพียงชัดเจนขึ้นว่า	คำว่าพอเพียง	 (Systematic	

&	Dynamic	optimum)	มิใชก่ารใหค้วามสำคญักบัปจัจบุนัแตเ่ปน็การมองถงึเหตกุารณแ์ละผลทีค่าดวา่จะเกดิใน

อนาคต	 ซึ่งเท่ากับเป็นการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของความรู้ที่มีอยู่	 (Bounded	 rationality)	 ไปสู่ความรู้

ความสามารถใหม่ๆ	 ยิ่งไปกว่านั้นปรัชญาพอเพียงยังให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง	 (Risk	

Management)	ในเชิงพลวัต	(Dynamic)	ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะพัฒนาสู่ความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนได้		

ความสามัคคีและการสร้างเอกลักษณ์(CohesiveandStrongSenseofIdentity)

	 คณุลกัษณะทีส่ำคญัขององคก์รทีย่ิง่ใหญแ่ละยัง่ยนือกีประการหนึง่คอื	 ความสามคัค	ี ความตัง้ใจ	 และ	

ความมุง่มัน่ของทกุคนในองคก์าร	 ทีส่ำคญักวา่นัน้คอื	 การสรา้งความสมัพนัธก์บัสงัคมรอบขา้งทีอ่งคก์ารทำ

ธรุกจิอยู	่ (Ability	of	build	a	shared	community)	ความสำเรจ็ขององคก์ารทีป่ระยกุต์ใชค้ณุสมบตันิี้ในการ

จดัการเชงิกลยทุธ	์ ไดส้รา้งใหธ้รุกจิประสบความสำเรจ็อยา่งยิง่ใหญแ่ละยัง่ยนื	 ตวัอยา่งเชน่	 บรษิทั	 Siemens	

ของประเทศเยอรมนั	ทีม่อีายขุององคก์ารยาวนานถงึ	165	ป	ีจากแนวคดิการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั				

ทีย่ัง่ยนืบรษิทั	 Siemens	 มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตวัเองใหเ้ปน็องคก์ารธรุกจิขา้มชาตทิีส่ำคญัในการมุง่มัน่พฒันานัน้	

Siemens	 ไมเ่คยลมืทีจ่ะแบง่ปนัความสำเรจ็กบัสงัคมรอบขา้ง	 ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั	 คอื	 ในขณะทีอ่งคก์าร

ประสบความสำเรจ็อยา่งมาก	ความสำเรจ็ของบรษิทักลายเปน็ความสำเรจ็ของเมอืงมวินคิ	(Munich)	ดว้ย	จน

มคีำกลา่ววา่	Munich	ถา้จะมชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่กน็า่จะเรยีกวา่	เมอืงของซเีมนต์ได	้(Siemens	Town)	เพราะ

คนสว่นใหญข่องเมอืงนัน้ลว้นไดร้บัอทิธพิลจาก	 Siemens	 ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม	 จนสามารถจะพดูไดว้า่	

คนเมอืง	Munich	จะมคีวามสมัพนัธก์บั	Siemens	ถา้ไมท่ำงานใหก้บับรษิทัโดยตรงกต็อ้งเปน็	Supplier	ใหก้บั	
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Siemens	หรือไม่ก็ต้องได้รับประโยชน์จาก	Siemens	ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือการใช้สวนสาธารณะ

ที่ทาง	Siemens	พัฒนาให้	เป็นต้น		

	 จากแนวคิดที่เป็นแนวปฏิบัติขององค์การดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่า	สอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม	ซึ่ง	

เปน็องคป์ระกอบของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่ใหค้วามสำคญักบัความซือ่สตัย	์ สจุรติ	ขยนั	อดทน	สตปิญัญา

และแบง่ปนัจากกรอบแนวคดินีเ้องทีท่ำใหค้น้พบวา่ในการพฒันาองคก์ารสูค่วามเปน็เลศินัน้	องคป์ระกอบตา่งๆ	

เหล่านี้มีความสำคัญมาก	 โดยเฉพาะการแบ่งปันซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก	 ในรูปของการให้

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนดำเนินธุรกิจอยู่	 ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะการรับผิดชอบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ	

สิ่งแวดล้อมในเชิงลบเท่านั้น	แต่เป็นการช่วยเหลือตอบแทนสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้น	การคืนกำไรให้กับ

สงัคมมีได้ในหลายๆ	 รปูแบบ	 ซึง่ทัง้นีอ้งคก์ารธรุกจิทีด่ำเนนิการดงักลา่วจะไดร้บัการยอมรบัจากชมุชนนัน้ๆ	

ที่สำคัญต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์	สุจริต	ที่ผ่านการดำเนินงาน	ที่อาศัย	ความขยัน	

อดทน	โดยใช้สติปัญญาในการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนั้นๆ	

ความมีความอดทนสูงต่อความคิดและไอเดียใหม่ๆ(Tolerancetothenewidea)

	 บอ่ยครัง้ทีอ่งคก์ารจะรูส้กึสะดวกสบายกบัการจดัการแบบเดมิๆ	 ยิง่โดยเฉพาะแนวคดิเดมิทีเ่คยประสบ	

ความสำเร็จในการนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก	 จากสาเหตุนี้เองทำให้องค์การละเลยการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ	ในการพัฒนาที่มากกว่านั้นคือ	นอกจากไม่พยายามหาแนวทางใหม่ๆ	แล้ว	ยังไม่ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นที่นำเสนอโดยผู้อื่นอีกด้วย	 การจัดการดังกล่าวจะนำพาให้องค์การขาดการพัฒนา	 โดยเฉพาะ

การแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ	ให้กับองค์การ		

	 ในทางตรงกันข้ามองค์การที่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนาองค์การอยู่	

ตลอดเวลา	เชน่	บรษิทั	3M	เปน็องคก์ารทีย่ัง่ยนืและยิง่ใหญเ่พราะมอีายขุององคก์าร	105	ป	ีองคก์ารกอ่ตัง้

ขึ้นเมื่อปี	 1901	 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่จะทำแร่	 แต่เนื่องจากค้นพบภายหลังว่า	 แร่ที่คาดว่าจะได้รับ

นั้นไม่ใช่ที่ต้องการจึงคิดพัฒนาหาทางออก	 ในที่สุดแล้วก็เอาผงแร่นั้นมาพัฒนาเป็นกระดาษทราย	 เพราะมี

ความรู้ในเรือ่งกาวอยู	่ ทำใหอ้งคก์ารสามารถผา่นพน้วกิฤตได	้แตเ่นือ่งจากกระดาษทรายที่ใชข้ณะนัน้มกีารใช้

มากในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์	 ซึ่งการขัดสีโดยใช้กระดาษทรายส่วนใหญ่สร้างให้เกิดมลภาวะในเรื่องฝุ่น

ที่ทำให้พนักงานมีปัญหา	 จากการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ	 นี้เอง	 ที่ไม่จำกัดเฉพาะความรู้หรือข้อมูลที่ได้จาก

พนักงานของตัวเอง	 ยังรวมไปถึงความรู้ข้อมูลความต้องการของลูกค้า	 ทำให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นคือ	

“กระดาษทรายน้ำ”	 ซึ่งส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศน้อย	 ทำให้กระดาษทรายของ	 3M	 กลายเป็น

สินค้าที่บริษัทในธุรกิจรถยนต์ชื่นชอบ	ส่งผลทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีมากขึ้น		

	 จากเกร็ดประวัติความสำเร็จบริษัท	 3M	 ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นบทพิสูจน์ความร่วมสมัยของ	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่นำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน	 ในประเด็นความสำเร็จของ	

3M	 สามารถอธิบายได้ด้วยคุณสมบัติหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ	 ความมีเหตุผลในการพิจารณา

จากเหตุปัจจัย	 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อมุ่งหาทางในการพัฒนาสินค้า	 ทั้งๆ	 ที่เป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่อย่างที่

คาดการณ์ไว้	 โดยใช้ความรอบรู้	 (Stock	of	All	Relevant	knowledges)	ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ ในเรื่องกาว

มาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่	 ที่ไม่ได้มีการตั้งใจไว้ก่อนโดยพัฒนาเป็น	 “กระดาษทรายน้ำ”	 ซึ่งก็สามารถ

สร้างรายได้ให้กับองค์การจนพ้นจากวิกฤตของการล้มละลาย	 และจากการนำแนวคิดนั้นมาพัฒนาต่อการ

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง	 ในการพัฒนาเพื่อแข่งขัน	 โดยเฉพาะการไม่หยุดนิ่งโดยให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 หรือพลวัตการพัฒนาที่ลงตัว	 (Dynamic	 optimum)	 ทำให้องค์การเข้าใจถึงความ

ต้องการของลูกค้าที่ไม่เฉพาะแต่ในปัจจุบัน	 การพัฒนาสินค้าเช่น	 “กระดาษทรายน้ำ”	 จึงทำให้บริษัทก้าว
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ข้ามผ่านสนามการแข่งขันของ	 กระดาษทรายทั่วไป	 ไปสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจทันทีเพราะสามารถผลิต

สินค้าที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เกินมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ	 ความสำเร็จนี้เอง

ทำใหบ้รษิทั	3M	พัฒนาจนกลายเป็นผู้นำธุรกิจ	

	 บทพิสูจน์ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน	 สามารถนำมาปรับใช้ในการได้เปรียบในการแข่งขันได้	

อย่างต่อเนื่อง	เพราะหลังจากที่	3M	ประสบความสำเร็จในช่วงแรก	1901-	1930	องค์การธุรกิจต้องประสบ

กับการแข่งขันอย่างมาก	 โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ	 ผู้บริหารของ	 3M	 ต่างตระหนัก

วา่ในสภาวะเชน่นีห้ากองคก์ารไมม่กีารพฒันาใหเ้กนิกวา่ทีล่กูคา้คาดหวงั	 องคก์ารอาจจะถงึจดุจบได	้ ผูบ้รหิาร

ของ	3M	คือ	นาย	William	McKnight	ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี	โดยมีการปรับใช้แนวคิด	15%	Rule	

กล่าวคือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานของ	3M	ทุกคนมีเวลาอิสระของตัวเอง	15%	จาก	40	ชั่วโมงในการ

ทำงานปกติในหนึ่งสัปดาห์	 โดยอนุญาตให้พนักงานสามารถคิดค้นโครงการ	 (Project)	 ที่ตนสนใจได้	 โดยที่

ได้รับเงินสนับสนุนจาก	3M		

	 โครงการดังกล่าวนี้เองที่ตรงกับเงื่อนไขทั้ง	 2	ข้อของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเรื่องความรอบรู้	

รอบคอบ	ระมดัระวงั	ที่ ใหค้วามสำคญัไปพรอ้มๆ	กบัเงือ่นไขคณุธรรมในเรือ่ง	ความขยนั	อดทน	สตปิญัญา

และความเพียร	 การเปิดโอกาสในเรื่องนี้เองทำให้	 3M	 สามารถคิดค้นผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า	 และยังเป็นทางออกของธุรกิจ	 ตัวอย่างเช่น	 พนักงานขายของบริษัท	 3M	 ไปพบ

ลกูคา้ทีเ่ปน็บรษิทัรถยนตเ์พือ่ไปขายกระดาษทราย	 เขาสงัเกตเหน็วา่ชา่งพน่สรีถยนต	์ กำลงัหวัเสยีกบัปญัหา		

ที่สีซึมเข้าหากัน	 ในขณะที่ ใช้เทปกาวเพื่อพ่นสีและสีลอกออกเมื่อดึงแผ่นกาวออก	 เขาจึงรับเอาปัญหานี้มา

แล้วปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท	 ซึ่งหลังจากมีการวิจัยและพัฒนาภายหลัง	 3M	 ได้พัฒนาแผ่นกาวขึ้น

มาคือ	เทปกาวสำหรับพ่นสีรถยนต์ที่มีคุณสมบัติดีกว่า	โดยสีไม่อาจจะซึมข้ามผ่านเทปได้	และเวลาลอกเทป

กาวออกไม่ทำให้สีลอกออกตาม	ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างมาก		

	 จากการประยุกต์ใช้คุณสมบัติที่เป็นตัวแปรสำคัญของปรัชญาพอเพียง	 ในการสร้างความมั่นคง	 และ	

การเจริญเติบโตที่สร้างความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง	 เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้

ปรัชญา	 ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่นำพาไปสู่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้อย่างร่วมสมัย	 โดย

เฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัตน์ภายใต้กรอบการค้าเสรีที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจนอกเหนือจากสินค้าและบริการ		

ที่เป็นเลิศแล้ว	 ความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์การดำเนินธุรกิจอยู่ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์การต้อง

คำนึงถึง	 ซึ่งจะพบว่าในการตอบสนองความคาดหวังในเรื่องดังกล่าวมีปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเกือบทั้งสิ้น		

	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
SufficiencyEconomyandStrategicManagement
	 ธรุกจิในปจัจบุนัการจดัการทีร่ว่มสมยั	 ดเูหมอืนกบัวา่จะเปน็สิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งใหค้วามสำคญัอยา่งมาก	

ในความร่วมสมัยนั้นหากบูรณาการการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้ารวมไว้ด้วยก็จะยิ่งเป็นการทำให้แน่ ใจได้ว่า	

บริษัทจะก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแน่นอน	 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์	 เป็นคำที่ ใช้ในทางการทหารที่ ให้

ความสำคัญกับการรับข้อมูลทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงกันข้าม	 โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์	

ถึงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม	 ในอาณาบริเวณที่ต้องการทำการรบด้วยความรอบคอบของหน่วยทหาร	 ซึ่ง		

จะทำให้มีโอกาสกำชัยชนะได้มากกว่า	 จากความสำเร็จดังกล่าวนักวิชาการทางด้านการจัดการจึงได้นำมา

ประยุกต์ ใช้ ในการจัดการธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับข่าวสารข้อมูลทั้งในระดับกว้างและในระดับลึกของ
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สถานการณ์	 และปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าจากทรัพยากรที่องค์การมีอยู่		

	 จากคำจำกัดความนี้	 จะเห็นได้ชัดถึงความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ	

การจัดการเชิงกลยุทธ์	 ทั้งนี้เพื่อให้การประยุกต์นำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดบทความนี้เน้นการศึกษาเพื่อ

เชือ่มโยงแตล่ะคณุสมบตัขิองทัง้สองแนวคดิทีจ่ะนำพาใหอ้งคก์าร	สามารถพฒันาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

ที่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืน		

ความพอประมาณ

	 จากคณุลกัษณะพอประมาณ	 ที่ ใหค้วามสำคญักบัความพอดหีรอืพลวตัการพฒันาทีล่งตวั	 (Dynamic	

optimum)	 ทำใหก้ารจดัการเชงิกลยทุธ	์ ตอ้งใหค้วามสำคญักบัการสรา้งความสมดลุ	 (Balance)	 และการ

เปรยีบเทยีบผลดผีลเสยี	(Trade-off)	ทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิความสมดลุของการใหค้วามสำคญัในเชงิกลยทุธ	์ในขณะที่

มขีอ้จำกดัในทางทรพัยากรและเวลา	 ตวัอยา่ง	 การจดัการธรุกจิเชงิกลยทุธข์องบรษิทั	 Hewlett	 Packard	

(HP)	 เป็นตัวอย่างที่ดีของความพอดีที่ประยุกต์มาจากความพอประมาณนำมาซึ่งการถ่วงสมดุลของแผนก

ธรุกจิ	2	แผนกคอื	แผนก	Laser	Jet	Printer	และ	Inkjet	Printer	ทีท่ัง้สองแผนกผลติสนิคา้เพือ่ใชง้านพมิพ์

เชน่เดยีวกนั	ดงันัน้การทีท่ัง้สองแผนกในบรษิทัเดยีวกนัผลติสนิคา้ทีเ่หมอืนกนัเทา่กบัเปน็การแยง่ลกูคา้กนัเอง	

และในทีส่ดุจะนำพาความวบิตัมิาสูบ่รษิทั	 ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญหลายคนไดแ้นะนำให	้ HP	 เลอืกผลติสนิคา้อยา่งใด

อยา่งหนึง่ทีม่อีนาคตกวา่		

	 จากคุณสมบัติพอประมาณนี้เองที่ทำให้	 HP	 เลือกที่จะสร้างให้เกิดความลงตัวที่สมดุล	 (Balancing	

operation)	 ของทั้งสองแผนกพร้อมๆ	 กัน	 กล่าวคือมุ่งมั่นพัฒนาแผนกทั้งสองให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ	ขึ้นมาเป็นของตัวเอง	เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด	จากแนวคิดเรื่องนี้ทำให้ลูกค้าที่ ใช้	Laser	

Jet	 Printer	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นออฟฟิศสำหรับงานทั่วไปเกิดความพึงพอใจในสินค้าเป็นอย่างมาก	 ดังนั้นเมื่อ

ออฟฟิศดังกล่าวต้องการพิมพ์กระดาษที่มีสี ในรูปกราฟฟิค	 Printer	 ที่ลูกค้าคิดถึงก็จะต้องเป็น	 HP	 Inkjet	

เพราะพวกเขาได้รับรู้แล้วถึงคุณภาพ	และคุณค่าของ	HP	ในทางเดียวกันบริษัทที่ดำเนินงานพิมพ์ซึ่งต้องใช้	

HP	Inkjet	และมีความพึงพอใจกับการพัฒนาของ	HP	Inkjet	มาก	ดังนั้นเมื่อองค์การต้องการพิมพ์เนื้อหา	

(Text)	และจำเปน็ตอ้งมเีครือ่งพมิพเ์ลเซอรแ์ลว้	การตดัสนิใจเลอืกซือ้เปน็ทีแ่นน่อนวา่ลกูคา้นัน้ๆ	จะตดัสนิใจ

เลือกซื้อ	HP	Laser	Printer		

ความมีเหตุผล

	 การดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	 ที่จะสามารถนำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จนั้น	

เป็นที่เข้าใจทั่วไปว่าการศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง	 ชัดเจน	 เพื่อนำมาใช้ใน

การประกอบการตดัสนิใจเปน็เรือ่งทีม่คีวามจำเปน็อยา่งมาก	 โดยเฉพาะในปจัจบุนัทีก่ารสือ่สารมคีวามรวดเรว็

เสมือนจริงมากขึ้น	 ข่าวสารข้อมูลจึงดูจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการก้าวสู่ความเป็นเลิศขององค์การ	

ดังนั้นการตัดสินใจจึงต้องมีหลักเหตุผลในการพิจารณาประกอบกับข้อมูล	 ตัวอย่างเช่น	 บริษัท	 Samsung		

ที่ปัจจุบันผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมอินเตอร์เน็ตเข้าตรวจเช็คดึงข้อมูลจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งภายในเครอืบรษิทัไดต้ลอดเวลา	 และสามารถกระทำการตรวจเชค็รายละเอยีดขา้มทวปีไดภ้ายใน

เวลาเสี้ยววินาที	 ทำให้การตัดสินใจ	 การสั่งการ	 การตรวจเช็คเชื่อมต่อข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำวัน			

มีประสิทธิภาพอย่างสูงมาก	 จากการพัฒนาอย่างก้าวหน้านี้ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วง

สิบปีที่ผ่านมา	มากกว่านั้นบริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปในเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก		
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ภูมิคุ้มกัน

	 หนึ่งในการจัดการกลยุทธ์ที่สำคัญคือ	 การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับ	

การสร้างภูมิคุ้มกันของปรัชญาพอเพียง	 ที่มองโลกในลักษณะพลวัต	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ความสำคัญ

กับการกำหนด/จำลอง	 สถานการณ์ทั้งที่แย่ที่สุดและดีที่สุด	 ของสิ่งแวดล้อมของตัวแปรธุรกิจที่สำคัญ	 เพื่อ

สร้างให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์การผ่านการวางแผนในเชิงกลยุทธ์ที่วางแผนทั้งในระยะสั้น	

กลาง	และระยะยาวความสำเร็จของบริษัทขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่	Royal	Dutch	Shell	เป็นที่ประจักษ์ชัด

ว่าเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ชั้นนำ	 จากความสำเร็จนั้นๆ	 หนึ่งในแนวคิดในการจัดการที่มีชื่อเสียงมาก

ของ	 Shell	 คือ	 Scenario	 Planning	 เพราะในธุรกิจน้ำมันการเปลี่ยนแปลง	 มีผลกระทบโดยตรงต่อทุก

หน่วยธุรกิจ	เช่น	ราคาน้ำมันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในขณะนี้	ทางบริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับการ

วางแผนตามสถานการณ์	 โดยต้องมีการจำลองสถานการณ์ว่า	 ถ้าน้ำมันดิบมีราคาสูงมากบริษัทจะดำเนิน

ธุรกิจอย่างไร	หรือ	กรณีที่น้ำมันดิบมีราคาต่ำ	การดำเนินกิจกรรมใดที่ควรนำมาใช้ปฏิบัติ	ความสำเร็จของ

บรษิทั	Shell	นา่จะเปน็บทพสิจูน์ไดว้า่	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 ไมเ่พยีงเฉพาะแตส่ามารถสรา้งความมัง่คง

แบบยั่งยืนให้กับองค์การธุรกิจ	แต่ยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างชัดเจนอีกด้วย		

	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
SufficiencyEconomy&CreatingtheCompetitiveAdvantage
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นตัวผลักดันสำคัญ	 (Driver)	 ในการสร้างความได้เปรียบใน	

การแขง่ขนั	ผา่นกลยทุธท์ีม่คีวามรว่มสมยั	ซึง่หมายถงึกลยทุธท์ีม่กีารปรบัตวัตลอดเวลา	และกลยทุธท์ีม่กีาร

พฒันาตลอดองคก์ร	ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารจดัการเชงิกลยทุธท์ีด่	ีแนวคดิในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

ของธรุกจิทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละยัง่ยนื	มแีนวคดิสำคญัทีพ่ฒันามาจากปรชัญาพอเพยีงในประเดน็ตอ่ไปนี	้	

	 กรอบแนวคดิการจดัการของบรษิทัชัน้นำทีส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั	และรกัษาความ	

ไดเ้ปรยีบนัน้มาไดถ้งึปจัจบุนั	มปีจัจยัและตวัแปรสำคญัในการจดัการเชงิกลยทุธ์ในประเดน็สำคญั	ดงัตอ่ไปนี	้	

การให้ความสำคัญกับคนมากกว่าของ(ValuePeoplenotAsset)

	 จะพบว่ากุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จอยู่ ใกล้ตัวมาก	 บางครั้งถึงขนาดมองตัวเองไม่เห็น	 ดังนั้นจึง	

เป็นการยากที่จะเห็นความสำคัญของพนักงาน	 องค์การธุรกิจชั้นนำ	 จึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์

ก่อนเสมอ	บริษัท	Matsushita	Electric	เป็นหนึ่งในองค์การธุรกิจ	ผู้ก่อตั้งคือ	นาย	Konosuke	Matsushita	

ได้กล่าวอย่างชัดเจนในหนังสือที่มีชื่อเสียงมากในการจัดการคือ	People	Before	Products	:	The	Human	

Factor	 in	 Business	 ซึ่งทำให้เชื่อว่านาย	 Matsushita	 มีการจัดการที่ประยุกต์ ใช้แนวคิดพื้นฐานของ

ปรัชญาพอเพียง	 โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเงื่อนไขคุณธรรมที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ขยัน	

อดทน	 การสร้างสติปัญญาและการแข่งขัน	 ดังจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์พื้นฐานในการบริหารงานที่บริษัท

ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาเป็นเวลานานมาก	ได้กล่าวว่า		

	 “จากการที่เราตระหนักถึงภาระรับผิดชอบของเรา	 ในฐานะเป็นนักอุตสาหกรรม	 เราจึงจะอุทิศให้กับความเจริญ	

ก้าวหน้า	และพัฒนาการของสังคม	ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	โดยผ่านทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา	ซึ่งโดย

วิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกให้ดีขึ้น”	 และแน่นอนหนึ่งในวิธีการปฏิบัติ	 สำคัญ	 7	 ประการ

ของบริษัทคือ	“สร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์”		



 ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ “ล้นเกล้า” 215

	 แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับอย่างมาก	จากองค์การธุรกิจทั่วโลก	บริษัท	Toyota	Motor	 เป็นอีกหนึ่ง	

บริษัทที่ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก	 หนึ่งในแนวคิดของ	 Toyota	 Way	 ที่สำคัญคือการให้

ความเคารพกับทรัพยากรมนุษย์	 (Respect	 Individual)	ดังนั้นในการจัดการทุกคนในบริษัท	มีความสำคัญ

เท่าเทียมกัน	ในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับความพึงพอใจสูงสุด	จากแนวคิดที่มุ่งเน้นใน

การสรา้งคน	ทำใหเ้กดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	(Kaizen)	ซึง่เปน็อกีหนึง่ตวัแปรหลกัสำคญั	ทีท่ำให	้Toyota	

ปรับตัวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในระดับหนึ่งในสามของโลก	ภายในเวลาเพียง	70	กว่าปี		

	 ตัวอย่างในความสำเร็จที่มาจาก	การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์	คือ	ในกระบวนการผลิตนั้น	

การที่พนักงานบนสายการผลิตต้องมุดเข้าไปในรถเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์สำคัญนั้น	 การยืนอยู่กับที่พื้นระดับ

แล้วสอดตัวเข้าไปทำงาน	 ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายมาก	 อีกทั้งยังนำมาซึ่งความผิดพลาดการปฏิบัติ

งานที่นำไปสู่คุณภาพที่แย่ลง	 จากการที่	 Toyota	 ให้ความเคารพพนักงาน	 และได้พัฒนาคนอย่างสมำ่เสมอ	

ทีส่ำคญัคอืการรบัฟงั	แนวคดิการพฒันาทีจ่ะทำใหบ้รษิทัดยีิง่ขึน้	มพีนกังานทมีหนึง่ใหข้อ้เสนอแนะแกผู่บ้รหิาร	

ว่า	พวกเขาได้พัฒนากระบวนการผลิตใหม่	ที่จะทำให้การทำงานรวดเร็วและที่สำคัญคือ	ความผิดพลาดลด

นอ้ยลงอยา่งมนียัสำคญั	ผลจากการรบัฟงัจากพนกังานระดบัปฏบิตักิาร	 คอื	 การคดิคน้ทีน่ัง่พเิศษทีพ่นกังาน	

สามารถสอดตวัเขา้ไปในตวัรถ	 โดยทำเปน็เกา้อีท้ีพ่นกังานนัง่	 ทำใหส้ามารถดงึตวัเองเขา้	 ไปทำงานในรถได	้

ส่งผลทำให้พนักงานทำงานสะดวก	รวดเร็วขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ		

	 การใหค้วามสำคญักบัคนหรอืทรพัยากรมนษุย	์ มิใช่ในเฉพาะองคก์ารธรุกจิหรอืเปน็ไปเฉพาะในประเทศ	

แถบตะวนัออกเทา่นัน้	 ประเทศสวเีดน	 เปน็อกีประเทศหนึง่ทีเ่ปน็ตวัอยา่งของการใหค้วามสำคญักบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้เงื่อนไขทั้ง	2	เงื่อนไข	ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมๆ	กัน	

จากประเทศทีเ่มือ่	150	ปทีีแ่ลว้	เปน็ประเทศทีย่ากจนทีส่ดุในยโุรป	ดว้ยการพฒันาตวัเองอยา่งตอ่เนือ่ง	และ

มุ่งมั่นพัฒนาคน	 โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างให้เกิดสังคมองค์ความรู้	 (Knowledge	 society)	 ปัจจุบันประเทศ

สวีเดน	ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศ	ที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับที่	 5	ของโลก	จากแนวคิด	การ

สร้างสังคมรอบรู้	เน้นการสร้างความรู้	ที่พัฒนาจากปัจจัยที่มีอยู่ของประเทศ	ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

ในขณะนั้นคือ	ป่าไม้	ธุรกิจในอดีตเมื่อ	150	ปีที่แล้วคือ	การทำธุรกิจส่งออกไปขายในประเทศอื่นๆ	ในยุโรป	

แต่ด้วยความเข้าใจในโลกของการเปลี่ยนแปลง	 การมีภูมิคุ้มกันในตัวของประเทศสวีเดน	ที่เข้าใจดีว่าหากมี

การทำป่าไม้ติดต่อกัน	โดยไม่จัดการ	ป่าไม้ของสวีเดนก็จะหมดไป	รัฐบาลจึงออกกฎหมายการจัดการป่าไม้	

กล่าวคือ	ในการตัดต้นไม้	ต้องมีการปลูกทดแทน	ในจำนวนที่เท่ากัน	เพื่อรักษาทรัพยากรไม่ให้หมดไป		

	 ผลจากการจดัการดงักลา่ว	ปจัจบุนัประเทศสวเีดน	ยงัมปีา่ไมท้ีส่มบรูณเ์หมอืนในอดตี	แตย่ิง่ไปกวา่นัน้		

จากความรอบคอบทำให้สวีเดนมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจที่เกิดขึ้นคือ	

ธุรกิจโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นจากความรอบรู้	 ความมีเหตุผล	 จากลักษณะของธุรกิจป่าไม้	 ที่ต้องมีการติดต่อ

สือ่สารกนัตลอด	แตร่ะยะทาง	ความไมส่ะดวกในการเดนิทางทำใหเ้กดิความลำบากในการตดิตอ่	คนชาวสวเีดน

จึงคิดหาทางออกเพื่อเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว	 ความคิดเริ่มต้นจึงพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	จากความขยัน	อดทน	และมุ่งมั่นในเรื่องสติปัญญา	ที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นสังคมอุดมความรู้	ทำให้

มีฐานองค์ความรู้มาก	ที่สะสมไว้ในองค์การธุรกิจมาก	จึงทำให้เกิดบริษัท	Ericsson	ซึ่งเป็นหนึ่งจากหลาย

องค์การธุรกิจที่มีการพัฒนาจากเหตุผลในการต้องการเอาชนะธรรมชาติ	 จนกระทั่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง

ทัว่โลกในเรือ่งโทรคมนาคม	จากความเรยีบงา่ยนีเ้องทำใหป้ระเทศสวเีดนกลายเปน็ประเทศทีม่คีวามไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขันในลำดับต้นๆ	ทั้งที่มีขนาดและจำนวนของประชากรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ		
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การกระจายอำนาจในการควบคุม
(EmpowermentandEnhancingtheLearningOrganization)

	 จากการศึกษาองค์การธุรกิจ	 ที่มีความยั่งยืนพบว่า	 ผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น	 ส่วนใหญ่มีการ	

กระจายอำนาจการทำงานที่ทำให้ทุกฝ่ายหรือทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำงาน	 ซึ่งนำไปนำไปสู่การ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติได้รวดเร็วกว่า	 ที่จะรวมอำนาจไว้ที่จุดเดียว	 การกระจายอำนาจ

สง่ผลสำคญัอกีประการหนึง่	การสรา้งใหเ้กดิการเรยีนรู	้ดงันัน้องคก์ารทีม่กีารกระจายอำนาจและมอบอำนาจ

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บับรษิทัลกู	การเรยีนรูก้จ็ะมสีงู	การตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง	จะมปีระสทิธภิาพ	

ซึ่งก็เท่ากับว่า	 เป็นการสร้างภูมคุ้มกันในตัวที่ดี	 ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน	 และสามารถใช้เป็นบทพิสูจน์

ความยิ่งใหญ่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีนัยสำคัญ		

	 บริษัท	 ยูนิลีเวอร์	 (Unilever)	 เป็นองค์การธุรกิจที่เป็นตัวอย่างทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ	

พอเพียงที่ดี	 จากการที่เป็นองค์การธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่	 มีอายุยืนยาวนาน	 ทำธุรกิจในหลายร้อย

ประเทศทั่วโลก	 กรอบแนวความคิดหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้	 Unilever	 สามารถสร้างและรักษาความได้เปรียบ	

ในการแข่งขันคือ	 การกระจายอำนาจเพื่อให้บริษัทย่อย	 (Subsidiary	 company)	 ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ

ต่างๆ	 สามารถจัดการธุรกิจได้โดยอิสระ	 ทั้งนี้เพื่อให้การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ	 และการตอบ

สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	สินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของ	Unilever	

คือ	 ผงซักฟอก	 บริษัท	 Hindustan	 lever	 บริษัทลูกในประเทศอินเดียได้นำสินค้าผงซักฟอกเข้าไปขายใน

ประเทศอินเดีย	ซึ่งเป็นผงซักฟอกชนิดบรรจุกล่อง	ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่า	ชาวอินเดียชื่นชอบในสินค้า

ชนิดนี้อย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฟอง	และความสามารถในการซักสะอาด	แต่ผลกลับออกมาว่ายอดขายไม่

ดีตามที่คาดการณ์	ซึ่งทำให้เกิดความสับสนกับฝ่ายบริหารอย่างมาก		

	 จากปรากฏการณด์งักลา่ว	 ผูบ้รหิารจงึไดจ้ดัทำการวจิยัแบบเจาะลกึ	 ซึง่นีเ้ปน็การประยกุต์ใชป้รชัญา	

เศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งชดัเจน	ในเรือ่งความมเีหตผุล	ความรอบรู	้รอบคอบและระมดัระวงั	เพราะในขณะนัน้	

บริษัทขนาดใหญ่ของอเมริกาคือ	 P&G	 กำลังจะเข้ามาทำธุรกิจในอินเดีย	 จากผลการศึกษาวิจัยพบผลการ

ศึกษาที่ยืนยันได้ว่า	 ลูกค้าชาวอินเดียส่วนใหญ่ยังชอบในสินค้าของ	 Hindustan	 lever	 มากกว่าของคู่แข่ง	

แต่มีข้อน่าสังเกตที่ชัดเจนว่า	 ลูกค้าชาวอินเดียมองว่าสินค้าของ	 Unilever	 ดี	 แต่ไม่ซื้อหามาใช้	 เพราะ

สินค้ามีแต่ชนิดกล่องเท่านั้น	 ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าที่คนอินเดียทั่วไปจะสามารถซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วใช้	

เพราะคนเหลา่นัน้สว่นใหญม่ฐีานะไมด่นีกั	 จงึตอ้งแบง่เงนิไวซ้ือ้สิง่ของทีส่ำคญัอืน่ๆ	 จงึไมส่ามารถซือ้เกบ็ไว้ได	้

ผลการสรุปในเชิงเหตุผลนี้เอง	 ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจผลิตผงซักฟอกชนิดแบบซองออกมา	 เพื่อตอบสนอง

กลุม่ผูบ้ริโภคกลุม่นีอ้ยา่งชดัเจน	ผลจากการปรบักลยทุธป์รากฏออกมาชดัเจนวา่	บรษิทัมยีอดขายผงซกัฟอก	

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	ทำให้บริษัทมีรายได้รวมสูงอย่างเป็นประวัติการณ์		

	 ความสำเร็จของ	Hindustan	lever	ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้	เพราะมีกรอบแนวคิดในเรื่องการสร้างให้เกิด	

องค์การแห่งการเรียนรู้	 (Leaning	 organization)	 ดังนั้นความสำเร็จของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในประเทศ

อินเดีย	 ทางบริษัทได้บันทึกไว้ในฐานองค์ความรู้หรือศูนย์ความรู้	 (Knowledge	 center)	 ทางบริษัท	 ซึ่งจะ

เป็นแหล่งข้อมูลที่พนักงานของ	 Unilever	 สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 ผลปรากฏว่า	 Unilever	 ใน

ประเทศบราซิล	 ซึ่งมีปัญหาที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกันกล่าวคือ	 ยอดขายสินค้าผงซักฟอก	 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทั้งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าชอบคุณภาพมาก	ผู้บริหารของ	Unilever	บราซิล	ซึ่งประยุกต์

ใช้แนวคิดของ	Hindustan	lever	มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ปรากฏผลว่า	ยอดขาย

ปรับสูงมากขึ้นทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด		
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	 จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทพิสูจน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเชิง	

กลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ	 ทั้งนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำความเข้าใจกับพนักงานและผู้ ใต้บังคับ

บัญชาทุกระดับด้วยการสื่อสาร	 แนวคิดเบื้องหลังการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจ	 เพื่อให้องค์การเห็นพ้อง

ต้องกันถึงศักยภาพของตัวปรัชญา	ซึ่งเปรียบเหมือนว่าถ้าทุกคนในองค์การมีความเข้าใจและมีความเห็นตรง

กันร่วมกันหันหน้าไปทางทิศเดียวกันหมดแล้ว	 การจัดการเพื่อสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนจะมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นแน่นอน		

	 จากปรัชญาพอเพียงที่ดูเรียบง่ายนั้น	 ได้ส่งผลที่ชัดเจนในการนำพาองค์การก้าวข้ามผ่านสู่ความเป็น	

ผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลงตัว	 หากศึกษาในเชิงลึกแล้วจะพบว่าบริษัทที่ประสบ

ความสำเรจ็สว่นใหญท่ีด่ำเนนิงานมาจนถงึปจัจบุนั	 ลว้นแลว้แตม่ปีรชัญาทางการจดัการทีเ่ปน็พืน้ฐานทีเ่รยีกวา่	

“เศรษฐกิจพอเพียง”	สนับสนุนอยู่เกือบทั้งสิ้น		

	

ตัวแบบธุรกิจ“ล้นเกล้า”
แนวคิดการจัดการร่วมสมัยสู่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืน
	 จากการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ชัดว่า	 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 อยู่เบื้องหลัง	

ความสำเร็จของหลายๆ	องค์การธุรกิจอย่างชัดเจน	ทั้งนี้เพื่อให้การนำไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น	

จากการศึกษาค้นคว้าตัวแบบธุรกิจ	“ล้นเกล้า”	จึงได้มีการพัฒนาขึ้น	ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากความ

เข้าใจในอำนาจในการอธิบาย	และการนำไปปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างมีนัยสำคัญ		

ตัวแบบธุรกิจ	 “ล้นเกล้า”	 จึงเป็นการพัฒนาต่อยอดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านการ

จัดการที่สำคัญ	 เพื่อต้องการส่งผลทำให้องค์การธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์สร้างความได้เปรียบในการแข่ง

ขันบนพื้นฐานความเข้าใจที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์การธุรกิจไทยสามารถนำไปปฏิบัติได้

อย่างชัดเจน	
	

ตัวแบบธุรกิจ“ล้นเกล้า”

มีเหตุผลที่ดี
ในการดำเนินธุรกิจ

ซื่อสัตย์

สติปัญญา

ขยัน

:คน:

สุจริต

แบ่งปัน

อดทนรักในสิ่งที่ทำ

พัฒนา
ตลอด
เวลา
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	 เพื่อให้การจัดการธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ตัวแบบธุรกิจล้นเกล้า	 เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อ	

แนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดยพัฒนาจากพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยเป็นกรอบแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้	 กับทั้งองค์การขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	 เพื่อสร้างให้

เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนและนำไปสู่องค์การธุรกิจที่มีชื่อเสียงในอนาคต		

มีเหตุผลที่ดีในการดำเนินการธุรกิจ(ReasonforBeing)

	 การดำเนินการธุรกิจนั้นแท้จริงมิใช่ว่า	จะเอากำไรแต่อย่างเดียว	การทำธุรกิจที่มุ่งเอาแต่กำไรโดยไม	่

ใหค้วามสำคญั	 ความพงึพอใจของลกูคา้	 และสิง่แวดลอ้มรอบตวั	 เปน็การทำลายตวัเองทลีะนอ้ยโดยไมรู่ต้วั		

ในทางกลับกัน	 การดำเนินธุรกิจ	 ที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 มีความพึงพอใจ

สูงสุดกับกิจกรรมธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ทางตรงและทางอ้อม	 จะทำให้องค์การได้รับการยอมรับ	 และ

เป็นที่รักทางสังคม	 ซึ่งก็จะส่งผลทำให้องค์กรเหล่านั้น	 สามารถรักษาความได้เปรียบเทียบในการแข่งขันไว้

ได้ตลอด		

	 คาเนซุเกะ	มัตซึซิตะ	(Konesuke	Matsushita)	กล่าวว่า	“….เหตุผลในการทำธุรกิจที่นักธุรกิจต้องคำนึงถึง	

เสมอคือ	 เป็นเพราะสังคมต้องการสินค้าและบริการหลากหลาย	 จึงต้องมีนักอุตสาหกรรมหลายอย่าง	 ดังนั้นการทำกำไรจาก

ธุรกิจ	 จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์แรก	 การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของสังคมนั้นต่างหาก	 ที่นักธุรกิจควรจะยึดถือเป็นภารกิจที่สำคัญ…”	 เพราะหากทุกคนทำแบบ

เดียวกัน	 เราก็จะมีสังคมที่มีแต่ของแต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดี	 และบริการชั้นเยี่ยม	 จากนั้นถ้าทำได้ดีเสมอ

ต้นเสมอปลายเราก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งก็หมายถึงกำไรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	 และสำคัญจะเป็น	

การเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงอีกด้วย		

	 ดังนั้นเหตุผลในการดำเนินธุรกิจที่ดี	 จึงมีความยิ่งใหญ่มาก	 หากองค์การใดมีวัตถุประสงค์ที่ดีอย่าง	

มืออาชีพแล้ว	 สามารถสื่อสารเหตุผลเหล่านี้ต่อพนักงานทุกระดับแล้ว	 ความก้าวหน้าขององค์การจะมีแต่

เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น		

	 เฮนรี่	 ฟอร์ด	 (Henry	Ford)	ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท	Ford	Motor	 เป็นอีกผู้หนึ่งที่เริ่มธุรกิจจาก	

เหตุผลที่ดี	Ford	เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง	มีความใฝ่ฝันที่จะสร้างรถยนต์สำหรับคนอเมริกัน	และมีการ

พัฒนาตนเองมาโดยตลอด	 จนกระทั่งเขาทำรถ	 Model	 A	 Model	 B	 ซึ่งขณะนั้นเป็นรถที่หรูหรามาก					

ในขณะที่บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมาก	 Ford	 กลับไม่ได้ดีใจมากนัก	 เพราะสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้ตอบ

คำถามในสิ่งที่เขาคิดและต้องการทำให้เกิดขึ้น	 คือ	 เขาคิดว่าเขาต้องการสร้างรถสำหรับมวลชน	 พูดง่ายๆ	

คือ	 ต้องการสร้างรถยนต์ที่คนธรรมดาสามารถมีไว้ใช้งานได้	 ซึ่ง	 Model	 A	 และ	 B	 นั้น	 คนธรรมดามี

โอกาสครอบครองยากเพราะมีราคาแพง	 จากเหตุนี้เองทำให้เขามุ่งมั่นพัฒนารถ	 Model	 T	 เพื่อให้คน

อเมริกันมีโอกาสได้ใช้	 ผลจากปรากฏการณ์นี้เอง	 ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนผันครั้งใหญ่คือ	 เกิดเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง	 จากการเดนิทางดว้ยมา้	 มาเปน็รถยนต	์ ทีส่ำคญั	 Model	 T	 เปน็รถเอนกประสงคท์ีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการได้ทุกๆ	 มิติตั้งแต่ขับไปทำไร่ไถ่นา	 หรือจะขับไปทำงาน	 Model	 T	 เป็นรถยนต์ที่มีแค่สีเดียว	

คือ	สีดำ	มีราคาที่คนทั่วไปพอซื้อหามาใช้ได้	ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผลิตติดต่อกันถึงสิบสามปี	นับว่าเป็นการสร้าง

ตำนานประวัติศาสตร์รถยนต์ให้กับประเทศอเมริกาและกับโลกได้บริษัทหนึ่ง		

รักในสิ่งที่ทำ(Passion)		

	 ในการทำสิ่งใดก็ตาม	 ควรจะต้องทำในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ	 มีความรัก	 จากพื้นฐานทางจิตใจนี้	

เองจะทำให้การกระทำการใดๆ	จะทำได้อย่างดี	 เพราะมีความรัก	และความตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่	ซึ่งตัวแปร
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ต่างๆ	 เหล่านี้เองจะสร้างความแตกต่างในการผลิตสินค้า	 การออกแบบและการให้บริการที่มีความแตกต่าง

อยา่งมคีณุคา่ทีม่นียัสำคญั	 ดงันัน้จงึเปน็เคลด็ลบัความสำเรจ็ทีล่อกเลยีนแบบไดย้ากมาก	 ดงันัน้หากคดิทำการ

ใดๆ	จงึควรจะตอ้งใหม้คีวามรกั	(Passion)	ในการงานนัน้ๆ	กอ่น	หากไมม่คีวามรกัและชอบในงานทีท่ำแลว้

กิจการนั้นๆ	ก็จะสำเร็จได้ยาก		

	 Soichiro	Honda	ผูก้อ่ตัง้บรษิทั	Honda	Motor	เปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองบคุคลทีร่กัในสิง่ทีท่ำ	ในวยัเดก็นัน้		

นาย	Honda	มีความหลงใหลในเครื่องยนต์อย่างมาก	ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มมีรถยนต์ในประเทศ

ญีปุ่น่	จากเสยีงเครือ่งยนต	์และกลิน่นำ้มนัทีเ่ขาหลงใหลทำใหเ้ดก็หนุม่	Honda	มุง่มัน่ใส่ใจในเรือ่งเครือ่งยนต์

นี้อย่างมาก	 จากความสนใจที่ต้องการทำงานใกล้ชิดกับเครื่องยนต์	 เขาจึงย้ายตัวเองเข้ามาในเมืองโอซาก้า	

เพือ่ทีจ่ะทำงานในอูร่ถยนต	์ทีม่รีถยนตจ์ำนวนมากใหท้ำการซอ่ม	ซึง่อูร่ถยนตน์ีเ้องไดก้ลายเปน็มหาวทิยาลยั

ทางรถยนตข์องนาย	Honda	ดว้ยความรกัความใส่ใจเรือ่งเครือ่งยนตท์ำใหน้าย	Honda	มคีวามรูเ้ครือ่งยนต์

จนแตกฉาน	 เขาจึงคิดออกมาทำในสิ่งที่เขารักด้วยตัวเอง	 การเข้าใกล้รถยนต์ที่มากขึ้นของเขา	 คือการเริ่ม

คิดผลิตแหวนลูกสูบ	ซึ่งในขณะนั้นเขาไม่ได้มีความรู้ ในทางวิศวกรรมศาสตร์เลย	จึงประสบปัญหาอย่างมาก	

แต่ด้วยความอดทนเขาพาตัวเองเข้าไปเรียนในโรงเรียนช่างกลในเวลากลางคืน	 ทั้งนี้ไม่ ใช่เพื่อใบปริญญา	

แตเ่ขาตอ้งการความรู้ ในการผลติแหวนลกูสบู	 ในทีส่ดุเขากส็ามารถผลติไดเ้ปน็อยา่งด	ี ทำใหเ้ขาคดิทีจ่ะขยบั

เข้าใกล้รถยนต์อีกขั้นหนึ่งคือ	 การเข้าไปผลิตรถจักรยานยนต์	 ซึ่งขณะนั้นมีบริษัทที่ผลิตอยู่บ้าง	 แต่จาก

ความรักในสิ่งที่ทำ	 ทำให้เขารู้ว่า	 เครื่องยนต์ที่ดีควรจะต้องมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพพร้อมๆ	 กัน	

เขาจึงออกแบบเครื่องยนต์ให้มี	 4	 จังหวะในการเผาไหม้	 ในขณะที่บริษัทอื่นๆ	 ที่ผลิตรถจักรยานยนต์	 มี

เครื่องยนต์	 2	 จังหวะหมด	 จากความแตกต่างอย่างมีคุณภาพนี้เอง	 ทำให้บริษัท	 Honda	 ได้รับความนิยม

อย่างมาก	และไม่ใช่เป็นความนิยมในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น	แต่ยังได้รับความนิยมในประเทศอเมริกาด้วย		

	 หลังจากประสบความสำเร็จกับรถจักรยานยนต์	นาย	Honda	ก็ปรับขยายธุรกิจมาผลิตรถยนต์	ซึ่งก็	

ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน	จากความรักและความฝันนี้เอง	รถยนต์	Honda	ซึ่งผลิตมาได้ไม่นานนัก

กลับมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น	 และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย	 โดยเฉพาะใน

ประเทศไทย	 รถยนต์	 Honda	 มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ	 รองจากรถยนต์ของ	 Toyota	 ซึ่งเมื่อเทียบเวลา

ของการก่อตั้งบริษัท	Honda	กับการเริ่มผลิตรถยนต์แล้วพบว่าเกิดขึ้นภายหลังจากบริษัท	Toyota	หลายปี	

นี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักและความหลงใหล	 (Passion)	 นั้นสามารถผลักดันสิ่งต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นได้	

เห็นได้ชัดจากแนวคิดของ	 Honda	 ที่กำหนดและสื่อสารอย่างกว้างขวางในองค์การไว้อย่างชัดเจนว่า	 “พลัง

ของความฝัน”	หรือ	“Power	of	dream”		

พัฒนาตลอดเวลา(DynamicDevelopment)		

	 บอ่ยครัง้ทีอ่งคก์ารยดึมัน่กบัความสำเรจ็ในอดตีแตก่ลบัไมม่กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	 ถกูลบออกจาก	

อตุสาหกรรมและการแขง่ขนัภายในเวลาอนัสัน้	ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะความตอ้งการของลกูคา้	การแขง่ขนัของคู่

แขง่	 สภาพของตลาดการแขง่ขนั	 มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	 ทำใหก้ารไมพ่ฒันาตนเองเปรยีบเหมอืน

การหยดุนิง่อยูก่บัที่ในขณะที่โลก	 มอีตัราการหมนุทีเ่รว็มากขึน้	 สง่ผลใหน้ิง่เฉยไมพ่ฒันาเปน็การเดนิถอยหลงั

อยา่งหลกีเลีย่งไม่ได	้ตวัแบบ	“ลน้เกลา้”	เปน็แรงบนัดาลใจจากพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

ที่ ใหค้วามสำคญักบัการสรา้งความพอประมาณกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง	 (Dynamic	 optimum)	มุง่เนน้

ใหม้เีหตผุลในการประกอบการตดัสนิใจ	 ทีส่ำคญัพระองคท์รงเตอืนสติใหป้ระชาชนชาวไทยทกุคนตัง้มัน่อยู่ ใน

ความไมป่ระมาท	 จงึตอ้งเนน้การสรา้งภมูคิุม้กนัในตวัทีด่	ี กลา่วคอื	 ตอ้งพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงได	้

การพฒันาตนเองและองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง	จงึเปน็สิง่ทีค่วรกระทำและควรใหค้วามสำคญัอยา่งมาก	ซึง่สมควร
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กระทำอยา่งตอ่เนือ่ง	 เพราะความพอดขีองวนันี	้ ไม่ไดห้มายความวา่	จะมคีวามพอดีในวนัพรุง่นี	้ ดงันัน้การ

พฒันาตลอดเวลา	จงึเปน็โจทยส์ำคญัของทกุองคก์ารทีต่อ้งตอบโจทยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง		

	 บริษัท	Samsung	เป็นหนึ่งในตัวอย่างของบริษัท	ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งผลจากการพัฒนา	

นั้นนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน	จากบริษัท	Samsung	ที่ตั้งขึ้นมาในปี	1938	ที่เป็นร้านค้าเล็กๆ	

ขายปลาป่น	ผักแห้ง	ปัจจุบันในปี	2007	ได้กลายเป็นบริษัทที่มี	Brand	Value	สูงเทียบเท่ากับบริษัท	Sony	

ของญี่ปุ่น	 ใครจะเชื่อว่าพ่อค้าปลาป่น	 ปัจจุบันทำธุรกิจไฮเทค	 เป็นเจ้าของเทคโนโลยีทางภาพเสียง	 มี

ศูนย์วิจัยและพัฒนา	6	แห่งทั่วโลก	มีสินค้าจำหน่าย	กระจายทั่วทุกอุตสาหกรรม	การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ของ	Samsung	เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องลงตัวกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจทั้งสิ้น	ดูได้จากตาราง		

	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 ปัจจุบันการเก็บข้อมูล	เป็นการเก็บลงใน	Flash	Memory:	Samsung	เป็นผู้ผลิต	Flash	Memory	

ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก	ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา	Thumb	Dive	มีขนาดความจุถึง	32	GB		

	 ความสำเรจ็ทาง	Samsung	เปน็ตวัอยา่งทีช่ดัเจนถงึความสำเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาตนเองสมำ่เสมอ	

และต่อเนื่อง	ซึ่งหากบริษัท	Samsung	ยังขายปลาป่นอยู่ก็คงจะเป็นการยากที่เราจะรู้จัก	Samsung	เพราะ	

Samsung	ก็คงจะเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาเท่านั้นเอง		

การสร้างคน(HumanDevelopment)ให้มีประสิทธิภาพ

	 คนเหล่านี้ควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ	 คือ	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 ซึ่งตัวแปรนี้เอง	 เป็นการบูรณาการ	

รวมเอาเงื่อนไขปรัชญาพอเพียง	 มาเป็นแก่นหลัก	 ในการพัฒนาที่ชัดเจน	 ที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวเพราะ				

ทุกกจิกรรมทีก่ระทำตอ้งมมีนษุยห์รอืคนเปน็ผูก้ระทำ	ดงันัน้ในการสรา้งคนนัน้	หากสามารถปลกูฝงั	บม่เพาะ

ใหเ้ขาเหลา่นัน้มคีณุสมบตัสิำคญัดงัตอ่ไปนี	้	

ปี	1938		 ยุคการค้า		 ภาวะที่ประเทศเกาหลีต้องการสินค้าประเภทเกษตรและเกษตรแปรรูป	

ปี	1959		 ยุคสงคราม		 เข้าสู่ยุคสงคราม	SAMSUNG	ขายสินค้าให้กับกองทัพ	

ปี	1969		 ยุคอุตสาหกรรม		 SAMSUNG	ก่อตั้งโรงพยาบาล	ธุรกิจประกันภัย	

ปี	1970		 ยุค	Analog		 ผลิต	TV	เครื่องแรกโดยใช้เทคโนโลยีของ	SANYO	

ปี	1980		 ยุค	Advance	Analog		 SAMSUNG	ผลิต	TV	สี	

ปี	1990		 ยุค	Digital		 DIGITAL	TECHNOLOGY	MOBILE	PHONE	

ปี	2000		 ยุค	Technology	Convergence	 DIGITAL	CONVERGENCE	

ซื่อสัตย์		

สุจริต		

สติปัญญา	

ขยัน		

อดทน		

แบ่งปัน	

คน	
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	 จะทำใหก้ารพฒันาในทกุๆ	มติเิปน็ไปโดยราบรืน่	และจะสง่ผลเชงิประสทิธภิาพทีส่งูมาก	Collin	(2001)		

ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าองค์การจะประสบความสำเร็จได้	เมื่อมี	3	หลักการ	ดังต่อไปนี้	คือ		

	 1.	คนที่มีหลักการ	(Discipline	People)		

	 2.	ความคิดที่มีหลักการ	(Discipline	Thought)		

	 3.	วัฒนธรรมที่มีหลักการ	(Discipline	Culture)		

	 จะพบว่าทั้งสามหลักการสำคัญมีตัวแปรหลักที่สำคัญเป็นแกนในการดำเนินการคือ	คน	ดังนั้นในการ	

สร้างความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืน	 จึงต้องให้ความสำคัญกับตัวแปรนี้เป็นหลักก่อน	 เพราะถ้าเราสามารถสร้างและ

พัฒนาให้คน	ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงทุกคนที่อยู่ ในองค์การ	และทุกคนที่อยู่ ในประเทศนี้	หากตัวแปรได้รับ

การพัฒนาอย่างดี	 สอดคล้องกับ	 6	 มิติที่สำคัญของการสร้างตนแล้วการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ	 ก็จะสามารถ

ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แนวคิดในเรื่องดูจะเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันในหลายรูปแบบจำลอง	 แต่ในตัว

แบบธุรกิจ	 “ล้นเกล้า”	 ได้นำเอาเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเข้ามาใช้ช่วยในการอธิบายให้มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น		

	 นาย	Matsushita	เปน็ตวัอยา่งของบคุคล	นอกจากเขาจะมคีณุสมบตัเิหลา่นี้โดยครบถว้นแลว้	เขายงั	

ปลกูฝงัคณุสมบตักิบัพนกังานในทกุระดบั	ทกุคนจงึไมแ่ปลกใจวา่การเตบิโตของบรษิทั	Matsushita	Electric	

จึงเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ดังจะพบแนวคิดที่แสดงออกถึงการยึดมั่นกับเงื่อนไขดังกล่าว	จากวิธีปฏิบัติ	

(Action)	ที่ได้นำมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติกิจการทั้งปวง	ที่เป็นคัมภีร์ของธุรกิจ	Matsushita	คือ		

 7วธิปีฏบิตัิ(Action)

1.	ลูกค้ามาก่อน	(Customer	First)		

2.	ผลกำไรคือเครื่องวัดระดับความช่วยเหลือที่บริษัทให้แก่สังคม	(Profit	as	Meansure	of						

			contribution)		

3.	การบริหารอย่างเป็นอิสระ	(Autonomous	Management)		

4.	ร่วมอยู่ร่วมเจริญ	(Coexistence	and	Mutual	Prosperity)		

5.	การบริหารโดยสติปัญญาร่วมกัน	(Management	by	all	with	Collective	Wisdom)		

6.	การแข่งขันอย่างยุติธรรม	(Fair	Competition)		

7.	สร้างคนก่อนสร้างก่อนผลิตภัณฑ์	(People	before	Products)		

	 นอกจากนั้นแนวทางในการจัดการ	ซึ่งใช้ถือเป็นแนวทางกับพนักงานทุกคนในทุกๆ	ประเทศ	คือ	

อนุสติ	7	ประการ	(Principle)		

1.	การมีส่วนช่วยเหลือสังคม	(Contribution	to	Society)		

2.	ความซื่อสัตย์และยุติธรรม	(Fairness	&	Honesty)		

3.	จิตใจที่สามัคคีปรองดองร่วมมือกัน	(Cooperation	&	Team	Spirit)		

4.	ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพื่อความก้าวหน้า	(Untiring	Effort	for	Improvement)		

5.	ความสุภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตน	(Courtesy	and	Humility)		

6.	การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	(Adaptability)		

7.	ความกตัญญูกตเวที	(Grateful)	

	 จากปรัชญาการจัดการของ	 นาย	 Konosuke	 Matsushita	 ที่ ให้ความสำคัญกับคน	 ความซื่อสัตย์	

สุจริต	ความขยัน	อดทนได้กลายมาเป็นคัมภีร์ทางการจัดการที่พนักงานบริษัท	Matsushita	ทุกคนต้องท่อง
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ก่อนทำงานทุกวัน	 ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ผลักดันสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่

นำพาไปสู่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืน		

	 ตัวแบบ	“ล้นเกล้า”	เป็นความพยายามในการสังเคราะห์พัฒนาต่อยอดแนวคิด	แนวทางในการนำเอา	

ปรชัญาพอเพยีง	ไปสูก่ารปฏบิตัิในเชงิธรุกจิใหม้ากทีส่ดุ	เพือ่ชีน้ำใหน้กัธรุกจิในทกุระดบั	ทัง้ผูป้ระกอบการและ

นกับรหิารมอือาชพี	 ใหต้ระหนกัถงึประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการประยกุต์ใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

ในการสร้างให้เกิดความยิ่งใหญ่และยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่าง

ประสบความสำเร็จในโลกการค้าเสรีที่กำลังเผชิญอยู่		

	

บทสรุป

	 จากโลกธรุกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค	 การปรบักรอบแนวคดิ	

ในการจัดการจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	 ในทางปฏิบัติมีแนวคิดการพัฒนาองค์การจากนักวิชาการชาว

ตะวันตกหลายแนวคดิ	 แตด่เูหมอืนกบัวา่การประยกุต์ใชแ้นวคดินัน้ๆ	 ในบรบิทของสงัคมไทยดวูา่จะขาด

ความสมบรูณ	์ ไมด่า้นใดกด็า้นหนึง่	 จากเหตกุารณด์งักลา่วนีเ้อง	 หลงัจากที่ไดม้ีโอกาสศกึษาตวัแบบปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	 ซึง่ไดร้บัพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	 ผูแ้ตง่พบวา่	

มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ	 ที่จะช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนก้าวสู่ความยิ่งใหญ่

และยั่งยืน	 ทั้งนี้ความสำคัญเด่นชัดของปรัชญานี้	 ที่แตกต่างจากแนวคิดอื่นคือ	 มีความลงตัวกับบริบทมิใช่

แต่สังคมไทย	 แต่รวมไปถึงใช้อธิบายได้ดีกับสังคมตะวันออกได้อย่างชัดเจนอีกด้วย	 ทั้งนี้จากการที่ผู้แต่ง

ศกึษาวจิยัความสำเรจ็ขององคก์ารระดบัโลก	 ทีม่อีายขุา้มศตวรรษ	 เปน็บทพสิจูนท์ีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่	 ปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออกที่สมบูรณ์	 (Total	 solution)	 ของทุกองค์การในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำ			

จากการศึกษาที่ยั่งยืนดังกล่าวทำให้เห็นชัดถึง	 ความร่วมสมัยของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่สามารถนำ

ไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาได้ทุกระดับ	 ทั้งในส่วนภาครัฐ	 และภาคเอกชนซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่อ		

การพัฒนาสังคมโลกโดยรวม	
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บทคัดย่อ
	 	
	 การประยุกต์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศนั้น	 	จำเป็น

ตอ้งไดร้บัความเขา้ใจจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	เพือ่ใหภ้าครฐัและภาคเอกชนสามารถ

ขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั	 และบรรลวุตัถปุระสงคข์องการพฒันาประเทศอยา่งสมดลุ	

มั่นคง	และยั่งยืน	หลายองค์กรในภาคเอกชนมีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยัง

คลาดเคลื่อน	 เนื่องจากชื่อของปรัชญาที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้ง	 สำหรับองค์กร

ภาคเอกชนทีม่เีปา้หมายในการเพิม่มลูคา่สงูสดุใหก้บัองคก์รเปน็สำคญั	บทความนีจ้งึแสดง

การเชื่อมโยงขององค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการบริหารองค์กร

ภาคเอกชน	 โดยชี้ ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเทคนิคทางการบริหารในสมัยปัจจุบัน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ซึ่งเป็นประเด็นที่ปัจจุบัน	

ไดร้บัความสำคญั	ทัง้จากสถาบนัการเงนิ	 และองคก์รที่ไม่ใชส่ถาบนัการเงนิในภาคเอกชน	

บทความนี้ยังได้ทบทวนถึง	 บทเรียนของการขาดภูมิคุ้มกันที่ดี	 ซึ่งรวมบทเรียนที่เกิดขึ้น

ทั้งในประเทศไทยและในประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อชี้ ให้เห็นภาพที่ชัดเจน

ของผลกระทบจากการขาดการบริหารความเสี่ยงเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 ทั้งในระดับ

องค์กร	 ระดับอุตสาหกรรม	 และระดับประเทศ	 เนื่องจากการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับ

ภาคเอกชนจำเป็นจะต้องได้รับความสำคัญ	 และสนับสนุนจากภาครัฐหรือรัฐบาลสำหรับ

การกำหนดนโยบายมหภาคและโครงสร้างของการกำกับดูแล	รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุน

การบรหิารความเสีย่งองคก์รภาคเอกชน	บทความนีจ้งึไดว้เิคราะหถ์งึบทบาทของผูก้ำหนด

นโยบายของรัฐ	 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล

อยา่งแทจ้รงิ	 สดุทา้ยบทความนี้ไดว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการบรหิารความเสีย่งของสถาบนั

การเงินตามมาตรฐานสากล	 และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

เอกชนที่มิใช่สถาบันการเงิน	

	

	

คำสำคัญ:	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การบริหารความเสี่ยง	องค์กรเอกชน		

	

นฤมล สอาดโฉม   

การบรหิารความเสีย่งภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
สำหรบัภาคเอกชน
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บทนำ
	 	

	 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 ควรเริ่มต้นที่การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการพัฒนาในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน	

ภาคเอกชนและภาครฐั	จากนัน้จงึขยายขอบเขตของการพฒันาทีมุ่ง่เนน้ความเขม้แขง็ของ	

ชุมชน	 สังคม	 และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว	 ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ							

พอเพียงที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ ในการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้					

เขม้แขง็ยิง่ขึน้	 จากองคป์ระกอบและเงือ่นไขของแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้หมดนัน้			

องค์ประกอบที่สามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและมี

ประสิทธิภาพนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมฐานรากของการพัฒนาให้

เกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง	

	 การรบัรูแ้ละความเขา้ใจของภาคเอกชนเกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 ยังขาดเครื่องมือสนับสนุนที่สามารถ

เชื่อมโยงองค์ประกอบของภาคทฤษฎีเข้ากับสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้จริงอย่าง

เป็นรูปธรรม	 โครงการวิจัยนี้จึงต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับภาคเอกชน	รวมตลอดถึงปัจจัยเสริมที่สำคัญต่อการประยุกต์ใช้ที่เป็น

รูปธรรม			

	 ในภาพของการบริหารจัดการภูมิคุ้มกันที่ดีและที่จำเป็นสำหรับภาคเอกชน	 คือ	

การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพขององคก์รภาคเอกชนนัน่เอง	 ในปจัจบุนัหนว่ยงาน

ภาครัฐส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสำคัญกับการพยายามจัดการการบริหารความเสี่ยง

อย่างจริงจัง	 หลายหน่วยงานได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงไปแล้ว	 และหลาย

หน่วยงานอยู่ ในระหว่างการศึกษาและเตรียมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	ในทาง

ตรงกันข้ามดูเหมือนความคืบหน้าของการจัดการการบริหารความเสี่ยงในองค์กรภาค

เอกชนจะยังมีการเคลื่อนไหวช้ากว่า	 สำหรับองค์กรภาคเอกชนนั้น	 บางประเภทธุรกิจได้

ถกูกำหนดใหจ้ดัทำการบรหิารความเสีย่งองคก์ร	 ในขณะทีบ่างบรษิทัแมจ้ะไม่ไดถ้กูกำหนด

ใหต้อ้งจดัทำการบรหิารความเสีย่ง	 แตก่็ใหค้วามสำคญัในการจดัทำการบรหิารความเสีย่ง

ขององค์กร	 ถึงกระนั้นก็ดีภาคเอกชนในหลายส่วน	 ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยง	 และขาดการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ	

การบรหิารองคก์รภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่วางอยูบ่นหลกัพืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกนั	

การบรหิารความเสีย่งภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
สำหรบัภาคเอกชน
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	 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งที่จะวิจัยในเชิงวิชาการทั้งในด้านการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์นักวิชาการ		

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อที่จะได้วางแนวทางของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ		

ภาคเอกชน	 โดยจะไดศ้กึษาวเิคราะหถ์งึแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาประเทศ	 บทเรยีนของ

การขาดภมูคิุม้กนัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย	 ความสญูเสยีของสถาบนัการเงนิไทยจากวกิฤตเศรษฐกจิ	 จากนัน้

งานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทเรียนของการขาดภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบันการเงินใน

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้	 โดยเนน้ศกึษาจากกรณขีองประเทศญีปุ่น่	 ประเดน็ทีม่คีวามจำเปน็สำหรบัการกำหนด

นโยบายมหภาคเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบันการเงิน	 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบัน

การเงนิกลา่วคอื	(1)	กลุม่ธนาคารพาณชิยแ์ละบรษิทัเงนิทนุ	(2)	กลุม่บรษิทัหลกัทรพัย	์และ	(3)	กลุม่บรษิทั

ประกันชีวิต	 บริษัทประกันวินาศภัย	 และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับหน่วยงานที่ไม่ ใช่สถาบันการเงิน		

รวมตลอดถึงการเสนอแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สำหรับองค์กรภาคเอกชนทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	

	 วัตถุประสงค์ของโครงการ	(1)	เพื่อศึกษาแนวทางและหลักการพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาประเทศ	 (2)	 เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างของปัญหาการขาดภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมที่เกิด

ขึน้ในประเทศไทย	รวมตลอดจนความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ของสถาบนัการเงนิจากวกิฤตเศรษฐกจิ	(3)	เพือ่ศกึษา

เปรียบเทียบกับกรณีปัญหาของการขาดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว	

โดยเฉพาะกรณศีกึษาของสถาบนัการเงนิในประเทศญีปุ่น่	 (4)	 เพือ่ศกึษาถงึการกำหนดนโยบายมหภาคเพือ่

การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่สีำหรบัสถาบนัการเงนิ	(5)	เพือ่ศกึษาวเิคราะหถ์งึการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่สีำหรบัสถาบนั

การเงิน	 คือ	 กลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน	 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	 และกลุ่มบริษัทประกันชีวิต	

บรษิทัประกนัวนิาศภยั	และ	(6)	เพือ่ศกึษาวเิคราะหถ์งึการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่สีำหรบัหนว่ยงานที่ไม่ใชส่ถาบนั

การเงิน	 รวมตลอดถึงการศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินในต่างประเทศ	

การเสนอแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับ

องค์กรภาคเอกชนทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	

	 งานวิจัยนี้มีขอบเขตของการวิจัย	 (1)	 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางของการบริหารความเสี่ยงภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน	 (2)	 ศึกษาเฉพาะเนื้อหาความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

ในมุมมองของการบริหารจัดการทางธุรกิจ	 (3)	 ศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่จำเป็น

สำหรับบริษัทเอกชนในประเทศไทย	 และ	 (4)	 ศึกษาข้อมูลความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเพื่อ			

ทำการวิจัยเปรียบเทียบกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจต่างประเภทเฉพาะในส่วนของ

ประเภทธุรกิจและภายในขอบเขตที่กำหนด	

	 เป้าหมายในการวิจัยของงานวิจัยฉบับนี้ต้องการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงของ

เรื่องสถานการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติขององค์กรภาครัฐและเอกชนและ	

สถานการณ์ด้านองค์ความรู้ ในเชิงเปรียบเทียบจึงทำให้ต้องมีการค้นคว้าวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยในสอง

ลักษณะใหญ่	ดังนี้	

	 (1)	การวิจัยเอกสาร	(documentary	research)	กล่าวคือ	เอกสารทางวิชาการ	เอกสารที่ ใช้ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 คำพิพากษา	 บทความจากวารสารกฎหมายและ

การค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	และ		

	 (2)	การวจิยัเชงิประสบการณ	์ กลา่วคอื	 การสำรวจขอ้เทจ็จรงิจากบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัปญัหา

ที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ		
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	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ได้แก่		

	 (1)	ทำให้ทราบถึงหลักการพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ		

	 (2)	ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาการขาดภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 รวมตลอดจน	

	 	 ความสูญเสียของสถาบันการเงินจากวิกฤตเศรษฐกิจ		

	 (3)	ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาของการขาดการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประเทศที่	

	 	 พัฒนาแล้ว	โดยเฉพาะกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่น		

	 (4)	ทำให้ทราบถึงแนวทางของการกำหนดนโยบายมหภาคเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับ	

	 	 สถาบันการเงิน	รวมตลอดจนประเด็นที่ต้องพิจารณาในการกำหนดนโยบาย		

	 (5)	ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและมาตรฐานของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบันการเงิน	

	 	 กล่าวคือ	 1)	 กลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน	 2)	 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	 และ	 3)	 กลุ่ม	

	 	 บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย		

	 (6)	ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับหน่วยงาน	 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน		

	 	 รวมตลอดถึงการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินในต่างประเทศ	

	 (7)	สามารถจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณา	 และการเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่	

	 	 เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป	 ทั้งในส่วนขององค์กรภาคเอกชนทั้งที่เป็น	

	 	 สถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
	 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ผู้นำประเทศจะนำพาประเทศเดินตามกระแสโลกาภิวัตน์หรือไม่นั้น	 คงไม่ใช่

ทางเลือก	 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้	 แต่ผู้นำควร

เลือกเดินตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่างไร	 หรือระดับใดต่างหากที่สำคัญมากกว่า	 เพราะการพัฒนาประเทศ

โดยอิงกระแสโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งอาจทำให้ประเทศเปรียบเสมือนดั่งเป็นเมืองขึ้นที่ต้องขึ้นอยู่กับกระแส

ทุนนิยม	 บริโภคนิยม	 การแข่งขันทางการค้าและที่สำคัญที่สุดคือ	 การต้องพึ่งพิงเงินลงทุนจากต่างประเทศ	

รวมทั้งต้องพึ่งพิงประเทศมหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้			

	 จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน	 คงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศมหาอำนาจอย่าง

สหรัฐอเมริกาได้แสดงบทบาทผู้นำในตลาดทุนโลกอย่างชัดเจน	 	 ความเจริญก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียทั้งใน

ประเทศจนีและอนิเดยี	 สว่นหนึง่เปน็ผลมาจากบทบาทการเปน็ผูน้ำเชงินโยบายของประเทศมหาอำนาจอยา่ง

สหรัฐอเมริกานั่นเอง	 รวมตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของประเทศสหรัฐอเมริกาในการก่อตั้งองค์กร

ระหว่างประเทศอย่าง	 WTO	 ประเทศกำลังพัฒนาที่เดินตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งจึงขาดศักยภาพ

ในการพึ่งพาตนเอง	 การดำเนินนโยบายทั้งในและต่างประเทศจึงต้องผูกและขึ้นอยู่กับทิศทางและนโยบาย

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาในฐานะของประเทศมหาอำนาจทีอ่าจจะเรยีกไดว้า่มอีำนาจมากทีส่ดุในตลาดทนุโลก	

หากนโยบายของประเทศสหรฐัอเมรกิาหนัไปในทางใด	ประเทศกำลงัพฒันาทีข่าดศกัยภาพในการพึง่พาตนเอง

กต็อ้งปรบัเพือ่จะไดห้นัตามและหากวนัใดทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเปลีย่นทศิทางไปทางใด	ประเทศกำลงัพฒันา

ที่ขาดศักยภาพในการพึ่งพาตนเองนั้นก็ต้องปรับเพื่อที่จะหันตามเป็นครั้งๆ	 ไป	 ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีต่อ

ความก้าวหน้าและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนานั้น	

	 กลา่วอกีนยัหนึง่	ปจัจยัเสีย่งหลกัสำหรบัประเทศกำลงัพฒันาทีเ่ดนิเขา้สูก่ระแสโลกาภวิตันอ์ยา่งสดุโตง่

คอื	ความไมแ่นน่อนของการดำรงบทบาทผูน้ำตลาดทนุโลกของประเทศสหรฐัอเมรกิา	เมือ่ไรกต็ามทีเ่ศรษฐกจิ
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ของประเทศสหรัฐอเมริกาอ่อนแอ	 เศรษฐกิจของประเทศที่เหลือซึ่งพึ่งพาบทบาทความเป็นผู้นำของสหรัฐ			

อเมริกาในตลาดโลกก็จะอ่อนแอไปด้วย	

	 หากย้อนหลังไปประมาณหกปีที่ผ่านมา	 นโยบายหลักของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เคยให้ความสำคัญ

กับการปฏิรูปโครงการประกันสังคมของประเทศ	 และนโยบายด้านการลงทุนในต่างประเทศมาช่วงระยะ

เวลาหนึ่ง	 ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาต่างก็พยายามปรับนโยบายของตนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ

สหรัฐอเมริกา	 แต่ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดอาคารเวิร์ดเทรดเมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 2544	 และเป็น		

ผลให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องหันมาให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับภัยจากการก่อการร้ายและขยายผลออก

ไปเป็นสงครามอิรักต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน	โดยยังไม่มีทีท่าว่าสงครามอิรักจะจบลงในเวลาอันใกล้	

ความไม่แน่นอนของการดำรงบทบาทความเป็นผู้นำในตลาดทุนโลกของประเทศสหรัฐอเมริกาในลักษณะ		

ที่กล่าวมาจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงมาก	สำหรับประเทศที่เดินตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเต็มที่			

	 ยิง่กวา่นัน้สิง่ทีน่า่เปน็หว่งทีส่ดุกค็อืการทีป่ระเทศในภมูภิาคเอเชยีดว้ยกนัเองมกัจะมองขา้มปจัจยัเสีย่ง

ตามที่กล่าวมา	 และในบางกรณีไม่เข้าใจเลยว่าการขาดศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ

ทีส่ามารถสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่การพฒันาและระบบเศรษฐกจิของประเทศ	 ในทางตรงขา้มหลายประเทศ

กลับไปกังวลและให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	 ที่มีความสำคัญน้อยลงไปเช่น	 ความได้เปรียบและ			

เสยีเปรยีบกบัประเทศกำลงัพฒันาดว้ยกนัเองอยา่งสาธารณรฐัประชาชนจนีหรอืประเทศอนิเดยี	 ปญัหาความ

ผนัผวนของราคาน้ำมัน	 หรือแม้กระทั่งปัญหาภัยธรรมชาติหรือภาวะโลกร้อนเป็นต้น	 ทั้งที่ปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากบทบาทของสหรฐัอเมรกิาในฐานะประเทศผูน้ำในตลาดทนุโลกนัน้	 สามารถสง่ผลกระทบกบัประเทศ

อืน่ๆ	ในภูมิภาคเอเชียได้มากกว่าปัจจัยเสี่ยงลำดับรองที่กล่าวมาทั้งหมด	

	 นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวข้างต้น	 การพัฒนาประเทศโดยอิงกระแส

โลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมอย่างสุดขั้ว	 โดยขาดการถ่วงดุลที่ดียังอาจเพิ่มความแตกต่างระหว่างชนชั้น

คนจนและคนรวยในประเทศจนอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมในระยะยาวได้	 ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 คือ	

ประเทศสงิคโปรซ์ึง่เปน็ประเทศทีม่นีโยบายยดึกระแสทนุนยิมแบบสดุขัว้	 โดยพยายามใชป้ระโยชนจ์ากกระแส

โลกาภิวัตน์ให้มากที่สุด	ภาพที่ชาวโลกเห็นด้านหนึ่งคือสิงคโปร์ในภาพของประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กมาก

ที่มีประชากรเพียงแค่ประมาณ	4.3	 ล้านคน	แต่สามารถพัฒนาจนเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

อยา่งรวดเรว็	แตภ่าพอกีดา้นหนึง่คอือตัราการวา่งงานของประชากรในประเทศสงิคโปรท์ีก่ลบัเพิม่ขึน้จาก	2.2%	

ในป	ีค.ศ.	1996	เปน็	3.6%	ในป	ีค.ศ.	20061		ยิง่ไปกวา่นัน้รายไดต้อ่ครวัเรอืนสำหรบักลุม่	ประชากรทีจ่น

ทีส่ดุ	20%	กลบัลดลงเฉลีย่ปลีะ	4.3%	ตอ่ป2ี	ในขณะทีก่ลุม่ประชากรทีร่วยทีส่ดุ	10%	มรีายไดต้อ่ครวัเรอืน

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	 2.8%	 ต่อป2ี	 ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ชี้ชัดว่านโยบายที่ยึดกระแสทุนนิยมแบบสุดขั้ว

เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มประชากรที่รวยอยู่แล้ว	 ในขณะเดียวกันกลับส่งผลในทางลบกับประชากรที่ยากจน

ของประเทศ			

	 นอกจากนี้ภาพของความจริงอีกส่วนหนึ่งคือ	 การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นยังส่งผลในทางลบกับ

ธรุกจิของบรษิทัในประเทศสงิคโปรเ์อง	ทัง้นีเ้ปน็เพราะรฐับาลสงิคโปร์ไดพ้ยายามกระตุน้การลงทนุจากตา่งชาติ

ด้วยการลดเงื่อนไข	 และเปิดช่องว่างให้เกิดการจ้างงานด้วยค่าจ้างที่ต่ำเช่น	 การอนุญาตให้นายจ้างสามารถ

ลดสัดส่วนเงินสมทบเพื่อผลประโยชน์หลังเกษียณและค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างเป็นต้น	 นอกจากนั้น

ปัญหาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงต่ำกว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มประชากรรายได้ต่ำ

ตอ้งถกูแยง่งาน	หรอืจำเปน็ตอ้งถกูจา้งงานดว้ยคา่จา้งทีต่ำ่ลง	ดงันัน้หากไมม่คีวามพยายามในการแก้ไขปญัหา	

1  Ministry of Manpower, Singapore 
2  General Household Survey (2005), Singapore Department of Statistics 
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การแบ่งแยกชั้นด้วยรายได้ที่ต่างกันมากขึ้น	ปัญหานี้อาจบานปลายกลายเป็นปัญหาสังคมในระยะยาว	

	 ฉะนัน้การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืจงึควรเริม่ตน้ดว้ยการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลไกการพฒันา

ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และภาครัฐ	จากนั้นจึงขยายขอบเขตของการพัฒนา

ที่มุ่งเน้นความเข้มแข็งของชุมชน	 สังคม	 และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น		

	 “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy)”	ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัสามประการ		

และเงื่อนไขอีกสองเงื่อนไข			

	 องค์ประกอบทั้งสามประการ คือ		

	 	 (1)	 ความพอประมาณ	

	 	 (2)	 ความมีเหตุผล		

	 	 (3)	 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี			

	 ส่วนสองเงื่อนไขที่จำเป็น คือ  

	 	 (1)	 เงื่อนไขความรู้ความรอบคอบ	

	 	 (2)	 เงื่อนไขคุณธรรม		

	 ในหนังสือ	 “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”	 ซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต	ิ ไดพ้ยายามใหค้ำอธบิายองคป์ระกอบสามประการและเงือ่นไขสองเงือ่นไขของหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงไว้โดยย่อๆ	ตามลำดับดังนี3้		

	 “ความพอประมาณ”	หมายถึง	ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น	เช่น	การผลิตและการบริโภคที่อยู่ ในระดับพอประมาณ	

	 “ความมีเหตุผล”	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไปอย่าง		

มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ	

อย่างรอบคอบ	

	 “การมภีมูคิุม้กนัทีด่ีในตวั”	หมายถงึ	การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงดา้นตา่งๆ	

ทีจ่ะเกดิขึน้โดยคำนงึถงึความเปน็ไปไดข้องสถานการณต์า่งๆ	ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล		

	 “เงือ่นไขความรู”้	 หมายถงึ	 ความรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการตา่งๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้นความรอบคอบ

ทีจ่ะนำความรูเ้หลา่นัน้มาพจิารณาใหเ้ชือ่มโยงกนั	เพือ่ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั	ิ

	 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริต

และมีความอดทน	มีความเพียร	ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต	

	 คำอธิบายดังกล่าวสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้

และทำให้เห็นภาพกว้างๆ	 ได้ชัดเจนมากขึ้น	 สำหรับในส่วนของการปรับใช้องค์ประกอบสามประการนั้น				

จะต้องปรับใช้ ให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมกล่าวคือ	 ในส่วนของความพอประมาณนั้น	 นอกจากความ		

พอประมาณจะต้องมีความสมเหตุสมผลแล้ว	ความพอประมาณนั้นยังต้องมีการรองรับด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย	

	 “ภูมิคุ้มกันที่ดี”	 เชิงเศรษฐกิจที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ	 “การบริหารความเสี่ยง”	

หรือที่เรียกว่า	 “Risk	 Management”	 นั่นเอง	 การบริหารความเสี่ยงที่ดีย่อมสามารถกระจายและจัดการ

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ		

3  ทั่วไป ดู เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร,  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.sufficiencyeconomy.org/ 
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	 การวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้องค์ประกอบทั้งสามข้อนี้ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้	 นั่นคือความรู้

ความเขา้ใจในปจัจยัพืน้ฐานทีส่ำคญัสำหรบัสามองคป์ระกอบทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้	 และทีส่ำคญัยิง่ไปกวา่นัน้

คอืเงือ่นไขคณุธรรม	 หากการตดัสนิใจนัน้ผา่นเกณฑก์ารพจิารณาทีเ่หมาะสมของทัง้สามองคป์ระกอบภายใต้

ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม	 แต่ผิดหลักคุณธรรม	 เช่น	 เป็นการตัดสินใจที่อาศัยช่องโหว่ของกติกาสังคม

เอาเปรียบผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นในสังคมได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นการตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ส่วนตนที่

ทับซ้อนอยู่เอาเปรียบผู้อื่นเป็นต้น	การตัดสินใจนั้นก็ขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ในข้อสำคัญยิ่งกว่านั้น	

หากคนในสังคมทุนนิยมละเลยเงื่อนไขคุณธรรมกันมากขึ้น	 สังคมทุนนิยมนั้นก็จะเผชิญกับปัญหาที่ต่างคน

ต่างมุ่งหาประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องให้มากที่สุด	 สังคมทุนนิยมที่เดินเคียงคู่กับการเอารัดเอาเปรียบ

กนัมากเกนิไปยอ่มนำไปสูป่ญัหาในวงกวา้งของสงัคมนัน้ไมช่า้กเ็รว็	 การจะบรหิารประเทศในโลกทีเ่ปน็สงัคม

ทุนนิยมให้ประเทศก้าวหน้าแต่พอเพียง	จึงเป็นทางเลือกที่ต้องมาจากทั้งสามองค์ประกอบและสองเงื่อนไขที่

กล่าวมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขคุณธรรม	

	 องค์ประกอบที่สามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและที่มีประสิทธิภาพ		

ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมฐานรากของการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง		

การรับรู้และความเข้าใจของภาคเอกชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภูมิ	

คุ้มกันที่ดีและที่มีประสิทธิภาพยังขาดเครื่องมือสนับสนุนที่สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบของภาคทฤษฎีเข้า

กับสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาวิจัยองค์ประกอบ

ทีส่ำคญัสำหรบัการสรา้งภมูคิุม้กนัสำหรบัภาคเอกชนและปจัจยัเสรมิทีส่ำคญัตอ่การประยกุต์ใชท้ีเ่ปน็รปูธรรม	

ภูมิคุ้มกันที่จำเป็นสำหรับภาคเอกชนคือ	 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขององค์กรเอกชนนั่นเอง		

ทั้งนี้ ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงไปแล้ว	 ในขณะที่

อีกหลายหน่วยงานอยู่ ในระหว่างการศึกษา	 และเตรียมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	 และสำหรับภาค

เอกชนนั้น	 บางประเภทธุรกิจได้ถูกกำหนดให้จัดทำการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 บางบริษัทถึงแม้จะไม่ได้

ถกูกำหนดใหต้อ้งจดัทำการบรหิารความเสีย่ง	แตก่็ใหค้วามสำคญัในการจดัทำการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร	

ถึงกระนั้นก็ดีภาคเอกชนในหลายส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 และขาด

การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีหรือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคเอกชนควรแยก

พจิารณาออกเปน็สองระดบัคอื	การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่รีะดบัมหภาค	และการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่รีะดบัจลุภาค		

	 กล่าวอีกนัยหนึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนว			

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จำเป็นจะต้องได้รับความสำคัญจากผู้กำหนดนโยบายในการที่จะกำหนดนโยบาย	

การบริหารประเทศและวางโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับมหภาค	 ในขณะที่องค์กรภาคเอกชนเองก็จะต้องจัดการบริหาร	

ความเสี่ยงของตนเองอย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับจุลภาค		

	 การสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสองระดับจะต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องกันและจะขาดระดับใดระดับหนึ่ง

ไม่ได้		ทั้งนี้เนื่องจากการมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนต่างพัฒนาวางระบบการบริหารความเสี่ยงของตน	โดยที่กลุ่ม

ผู้บริหารประเทศมิได้ ให้ความสำคัญหรือวางโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับมหภาคไว้รองรับ

ภูมิคุ้มกันในระดับจุลภาคที่องค์กรภาคเอกชนสร้างขึ้น	 ย่อมไม่มีประสิทธิผลพอที่จะพาประเทศให้พัฒนาไป

อย่างยั่งยืนได้	 ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการบริหารความเสี่ยง

ของภาคเอกชนออกเป็นสองส่วนคือ	 การกำหนดนโยบายและโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
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ภาคเอกชนในแผนการพัฒนาประเทศ	 และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพของ

หนว่ยงานเอกชน	และเนือ่งจากงานวจิยัฉบบันีมุ้ง่เนน้ทีจ่ะวเิคราะหก์ารสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่สีำหรบัภาคเอกชน	

หัวข้อและเนื้อหาของงานวิจัยจึงเน้นวิเคราะห์ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนเป็นสำคัญ	

	

บทเรียนของการขาดภูมิคุ้มกันที่ดี
	 บทเรียนที่สำคัญของการขาดภูมิคุ้มกันที่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ		

ซึ่งเกิดขึ้นใน	พ.ศ.	2540	ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนในหลาย	ประเทศแถบ

เอเชียตะวันออก	 ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ได้รับการศึกษาวิเคราะห์อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่อง	

อย่างใดก็ตามงานวิจัยฉบับนี้จะได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในมุมมองของการบริหารความเสี่ยง	

	 เหตกุารณข์องวกิฤตเศรษฐกจิ	 พ.ศ.	 2540	 นีเ้ริม่ตน้ทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยประกาศลดคา่เงนิบาท	

เมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2540	 หนึ่งเดือนให้หลังสามประเทศเพื่อนบ้านของไทยคือ	 ฟิลิปปินส์	

อินโดนีเซีย	 และมาเลเซียต่างประกาศลดค่าเงินของประเทศตนตามมา	 จากนั้นในช่วงเดือนกันยายนถึง

ตลุาคม	พ.ศ.	2540	ประเทศสงิคโปรแ์ละไตห้วนัตอ้งยอมลดคา่เงนิของประเทศตนเชน่กนั	ในเดอืนพฤศจกิายน

ของปีเดียวกัน	 ผลกระทบของวิกฤตทางการเงินได้ส่งผลให้ค่าเงินวอนของเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากเช่นกัน	

จนเกาหลี ใต้ต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศญี่ปุ่น	 แต่ได้รับการปฏิเสธ	 ท้ายที่สุดในเดือน

ธนัวาคมประเทศเกาหลีใตจ้งึไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก	 IMF	 และประกาศลอยคา่เงนิวอน	 ในเดอืนเดยีวกนั	

real	 GDP	 ของประเทศทีก่ลา่วมาทัง้หมด	 รวมทัง้ประเทศญีปุ่น่ลดลงจากป	ี พ.ศ.	 2540	 อยา่งตอ่เนือ่งในป	ี

พ.ศ.	2541	และ	2542	ซึง่แสดงถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกจิอนัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากผลกระทบของอตัราแลก

เปลีย่นเงนิตรา	 ในป	ี พ.ศ.	 2540	 ประเทศไทยมคีา่	 real	 GDP	 ตดิลบเพยีงประเทศเดยีว	 (-1.3%)	 และใน

บรรดากลุม่ประเทศที่ไดร้บัผลกระทบทัง้หมด	พ.ศ.	2541	real	GDP	ของประเทศไทย	มคีา่ตดิลบถงึ	-10%	

แตย่งัเปน็รองประเทศอนิโดนเีซยีทีม่คีา่	real	GDP	ตดิลบสงูสดุถงึ	-13.7%	ในปเีดยีวกนั	

	 หลายฝา่ยกลา่วโทษวา่วกิฤตทางการเงนิทีเ่ริม่เกดิขึน้ในประเทศไทยนัน้	 เปน็ผลสบืเนือ่งมาจากปญัหา

คอรร์ปัชนัในประเทศ	 ทัง้ทีค่วามจรงิแลว้คอรร์ปัชนัเปน็เพยีงสว่นหนึง่ในสาเหตขุองปญัหาเทา่นัน้	 แตส่าเหตุ

หลักของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นคือการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่รวดเร็วเกินตัว	 รวดเร็ว

จนเกินศักยภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศและระบบการเงินทั้งประเทศทำให้เกิดภาวะการ

ขาดดุลทางบัญชีเดินสะพัดสูงถึง	 33.7	 หมื่นล้านบาท4	 ในพ.ศ.	 2538	 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนของค่าใช้จ่าย

รวมของระบบเศรษฐกิจไทยที่เกินความพอดี	

	 เมือ่บญัชเีดนิสะพดัขาดดลุ	ธนาคารพาณชิยแ์ละธรุกจิเอกชนจงึตอ้งหนัไปพึง่พงิเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

ต่างประเทศมากจนเกินตัว	 สัดส่วนการกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อการกู้ยืมทั้งหมดของธนาคาร

พาณิชย์ลดลงจาก	 48.9%	 ในพ.ศ.	 2531	 เหลือเพียง	 3.1%	 ในพ.ศ.	 25385	 นอกจากนั้นการลงทุนอย่าง

หนักในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยขาดการควบคุมก็เป็นส่วนเสริมให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากขึ้น			

	 สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ	 นโยบายทางการคลังที่ยึดมั่นต่อการคงค่าเงินบาท	 ในขณะที่					

ชูนโยบายกระตุ้นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยการเปิดเสรีทางการเงิน	 โดยกระทรวงการคลัง	 และ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกระเบียบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างประเทศสามารถดำเนินกิจการ			

4 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
5 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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วิเทศธนกิจในประเทศไทยได้	 หรือที่เรียกว่า	 Bangkok	 International	 Banking	 Facilities	 (BIBFs)						

ในเดอืนกนัยายน	พ.ศ.	 2535	 ไดส้ง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิตา่งประเทศสามารถเขา้มาดำเนนิธรุกจิทางการเงนิ	

ไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินทุนจากต่างประเทศมาให้กู้ ในประเทศ	 การระดมเงินทุนจากในประเทศไปให้กู้ ใน			

ต่างประเทศ	 หรือการระดมเงินทุนจากต่างประเทศประเทศหนึ่งไปให้กู้ ในอีกประเทศหนึ่ง	 โดยรัฐบาลได้

ออกกฎทีส่นบัสนนุ	BIBFs	มากมาย	ตั้งแต่ลดภาษีรายได้นิติบุคคลจาก	30%	เหลือเพียง	10%	ยกเว้นภาษี

การค้า	 ภาษีธุรกิจ	 และภาษีสรรพสามิต	 ลดภาษีดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการปล่อยกู้ ในประเทศจาก	 15%	

เหลือ	10%	และยกเว้นภาษีการจัดตั้งสำนักงานประจำในประเทศไทย	(Krongkaew,1999)			

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 BIBFs	 สามารถปล่อยกู้ ให้กับนักลงทุนไทยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ของตลาดในประเทศมาก	 ผลที่ตามมาจึงปรากฏว่านักลงทุนไทยแห่ไปกู้เงินกับธนาคารที่เป็นสมาชิก	

BIBFs		สถาบันการเงินเหล่านี้จึงมุ่งเน้นธุรกิจประเภทเดียวคือ	การระดมเงินทุนจากต่างประเทศมาปล่อยกู้

ในประเทศไทย	ซึ่งส่งผลให้เงินลงทุนต่างชาติยิ่งไหลทะลักเข้ามาอย่างมาก		และเป็นส่วนเสริมความรุนแรง	

ของฟองสบูเ่ศรษฐกจิในประเทศไทยขึน้ไปอกี	 เพราะเงนิกูจ้ากตา่งประเทศสว่นใหญถ่กูนำไปใชเ้พือ่การลงทนุ

ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 การเก็งกำไรในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์	 ในช่วงพ.ศ.	 2538		

หนีส้นิของธรุกจิภาคเอกชนสงูถงึ	70%	ของหนีต้า่งประเทศทัง้หมด	จนถงึชว่งเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2540	

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้สูญเงินกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในการเข้าไปพยุงค่าเงินบาทด้วย

การทำสัญญาขายเงินดอลล่าร์ล่วงหน้าแลกกับเงินบาทจำนวนสูงถึง	 23,400	 ล้านดอลล่าร์	 จึงเป็นเหมือน

เชื้อไฟชิ้นสุดท้ายที่กระตุ้นความรุนแรงของปัญหาให้พัฒนาถึงจุดอิ่มตัว	 ในที่สุด	 เมื่อนักลงทุนต่างประเทศ

หมดความเชื่อมั่นในศักยภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะพยุงค่าเงินบาทหรือกำกับดูแล

สถาบันการเงินในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป	สถาบันการเงินต่างชาติเริ่มเข้มงวดกับการปล่อย

สินเชื่อและเริ่มถอนเงินออก	 ในขณะที่ลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศแห่ถอนเงินออก

จากบัญชี	 เป็นผลให้สถาบันการเงินในประเทศไทยประสบภาวะการขาดสภาพคล่องอย่างหนัก	 ในที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องประกาศลอยค่าเงินบาทเมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2540	 และนำไปสู่

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออก			

	 เหล่านี้เป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีของผลลัพธ์ที่เกิดจากนโยบายการบริหารประเทศและนโยบาย

ทางการเงินการคลังที่ไม่ใส่ใจกับพื้นฐานศักยภาพของประเทศและความเหมาะสม	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ

เปน็นโยบายทีส่วนทางกบัแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 กลา่วคอืนโยบายทีเ่รง่และผลกัดนัใหป้ระเทศเตบิโต

โดยขาดทั้งความพอประมาณ	 ความสมเหตุสมผล	 และภูมิคุ้มกันที่ดี	 ฉะนั้นประสบการณ์ที่เลวร้ายเหล่านี้	

อาจกลับมาเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อีก	 ตราบใดที่นโยบายในการบริหารประเทศยังคงเดินสวนทางกับแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ดังนั้นผู้บริหารประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนด

นโยบายมหภาคในการบริหารประเทศโดยนอกจากการกำหนดนโยบายที่ ให้ความสำคัญกับศักยภาพ

ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศอย่างสมเหตุสมผลแล้ว	 องค์ประกอบของนโยบายควรวางโครงสร้าง

พืน้ฐานทีจ่ำเปน็สำหรบัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	เพือ่เปน็การสง่เสรมิใหห้นว่ยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

สามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันที่ดี	 หรือระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในระดับหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ		

	 ประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศที่ไม่ควรมองข้ามคือ	ความเป็น

อิสระของหน่วยงานอิสระที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเช่น	 ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเป็นต้น	 ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยดูเหมือนกับจะบ่งบอกถึงความ
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โปรง่ใสของการบรหิารงานในองคก์ร	 การปฏเิสธวา่อำนาจทางการเมอืงไมเ่คยแทรกแซงนโยบายทางการเงนิ

ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลย	 คงเป็นข้อสรุปที่ขัดแย้งกับบันทึกเหตุการณ์ ในหลายโอกาสและ

สถานการณ์	ยกตัวอย่างเช่น	 ในปีพ.ศ.	2527	นายนุกูล	ประจวบเหมาะ	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

ถูกสั่งปลดโดยนายสมหมาย	 ฮุนตระกูล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น	 และหลังจากนั้นเพียง	

สามสัปดาห์กระทรวงการคลังก็ประกาศลดค่าเงินบาทลง	 14.8%	 ในปีพ.ศ.	 2533	 นายประมวล	 สภาวสุ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น	 สั่งปลดนายกำจร	 สถิรกุล	 ด้วยเหตุจากการเปิดสาขาธนาคาร

ในต่างประเทศ	 มาถึงสมัยรัฐบาลนายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 ในปีพ.ศ.	 2539	 นายสุรเกียรติ์	 เสถียรไทย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งปลดนายเอกกมล	 คีรีวัฒน์	 จากตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 ด้วยข้อหาว่าเปิดเผยข้อมูลลับให้แก่บุคคลภายนอกจนเกิดผลเสียหายต่อสถาบันการเงินและ

ระบบการเงินของประเทศอันเป็นความผิดทางราชการตามพ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ฯ	 มาตรา	 316	 ในเดือน

มิถุนายน	พ.ศ.	2539	นายวิจิตร	สุพินิจ	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นได้ตัดสินใจลาออกจาก

ตำแหน่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และล่าสุดสมัยรัฐบาล	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	

ชินวัตร	มีการปลด	ม.ร.ว.จัตุมงคล	โสณกุล	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้ง	ในปีพ.ศ.	2544	ด้วย

ความขดัแยง้ทางนโยบายทางการเงนิและการกำหนดอตัราดอกเบีย้	 ตวัอยา่งเหตกุารณก์ารออกจากตำแหนง่	

ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กล่าวมาเป็นเหตุการณ์ที่บ่งชี้ชัดเจนว่า	 อำนาจทางการเมือง	

สามารถแทรกแซงองค์กรอิสระได้และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ	พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำให้ต้องให้ความสำคัญต่ออำนาจทางการเมืองในการกำหนด

นโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินภายใต้ขอบเขตอำนาจขององค์กร			

	 ระหว่างเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ.	 2540	 ด้วยการขาดความพอประมาณของผู้ที่เกี่ยวข้อง	

ศักยภาพทางการเงินและการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ที่ไม่เพียงพอต่อการเร่งขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

ล้วนเป็นผลให้ภาคเอกชนหันไปพึ่งพิงเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนเกิดความเสี่ยงทางการเงิน

ในระบบเศรษฐกิจ	 เนื่องจากสัญญาเงินกู้กำหนดมูลค่าเงินกู้เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 ในขณะที่รายรับ

เป็นเงินบาท	 สิ่งสำคัญคือการทำสัญญาลักษณะดังกล่าว	 ส่วนใหญ่ทำไปโดยมิได้มีการใช้เครื่องมือ	 หรือ

ตราสารทางการเงินที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	

	 เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะนั้นเป็นแบบคงที่	 และอีกส่วนหนึ่งเป็น

เพราะในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีตลาดตราสารอนุพันธ์	 อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือความเสี่ยงทางการเงินจากปัจจัยอื่น		ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า

ไม่ว่าหน่วยงานเอกชนในขณะนั้นจะมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินดีมากน้อยเพียงใด	

สภาพแวดลอ้มของตลาดทนุกย็งัขาดเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ำเปน็สำหรบัการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่แีกห่นว่ยงาน	

เมือ่รฐับาลตอ้งตดัสนิใจประกาศลอยตวัคา่เงนิบาทเปน็ผลใหค้า่เงนิบาทลดลงจาก	 25	 บาทตอ่ดอลลา่รส์หรฐั

ไปเหลือที่ต่ำสุดถึง	 57	 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ	 บริษัทเอกชนจำนวนมากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา

และก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อรายได้	(Nonperforming	Loan:	NPL)	จำนวนมหาศาลในระบบธนาคารพาณิชย์			

	 นอกจากนี้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการต้องปิดกิจการลง	 ลูกค้าที่ชำระเงินจอง

หรอืผอ่นคา่งวดบา้นและอาคารของโครงการเหลา่นีต้า่งประสบปญัหากนัเปน็จำนวนมาก	ทัง้นีผู้ล้งทนุในบา้น

และที่ดินในยุคนั้นส่วนหนึ่งตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินเพื่อเป็นการเก็งกำไรระยะสั้น	 โดยหวังที่จะขายต่อบ้าน

และที่ดินเพื่อเอากำไรส่วนต่าง	 ลูกค้าเหล่านี้ไม่มีเจตนาในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้อยู่เดิม		

อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ปิดตัวลง	 นอกจากเงินกู้ของนาคารพาณิชย์ที่ได้ ให้กับโครงการ
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เหล่านี้จะกลายเป็นหนี้เสียแล้ว	 ลูกค้าโครงการเหล่านี้ต่างกลายเป็นหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์จากสัญญา

เงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเชน่เดยีวกนั	นอกจากนัน้ถงึแมว้า่สญัญาเงนิกูเ้พือ่ธรุกจิของโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

และสัญญาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหลักทรัพย์ส่วนมากคืออสังหาริมทรัพยซึ่งได้

รับการประเมินมูลค่าสูงเกินจริง		

	 จากอปุสงคข์องการลงทนุในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีส่งูเกนิกวา่อปุทานเปน็จำนวนมากในชว่งกอ่นเกดิ

วกิฤตเศรษฐกจิ	 กลายสภาพเปน็หลกัทรพัยท์ีถ่กูทิง้รา้งจากการปดิตวัลงของโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย	์

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจราคาอสังหาริมทรัพย์จึงลดต่ำลงมากและขาดสภาพคล่องในตลาด	 ดังนั้นมลูคา่ของ

อสังหาริมทรัพย์อันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้	 จึงต่ำกว่ามูลค่าหนี้เป็นจำนวนมากทำให้ธนาคารพาณิชย์	

ได้รับผลกระทบต่อเนื่องตามมา	เหตุการณ์และข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	

นโยบายการบริหารประเทศที่ไม่ได้มีการวางโครงสร้างของตลาดทุนให้ได้รับการพัฒนาไปอย่างสอดคล้อง

กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด	 สามารถส่งผลกระทบสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศได้และ

ความสูญเสียเหล่านี้ ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานนับสิบปีในการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม	

	 นโยบายที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านโยบายการเงินการคลังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	 คือ	 นโยบาย

ด้านการศึกษา	 ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 และระดับอุดมศึกษา	

ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย	ประเทศ			

อินโดนีเซีย	หรือแม้กระทั่งประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่าอย่างประเทศอินเดีย			

	 ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศถูกกระตุ้นให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด	 ปรากฏว่ารัฐบาลมิได้วาง

นโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและความจำเป็นในการ

พัฒนาประเทศ	 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญหาที่สำคัญในทางปฏิบัติ	 กล่าวคือปัญหาการจ้างแรงงานบัณฑิตไทย

โดยบริษัทต่างชาติด้วยตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของบัณฑิต	 ถึงแม้ว่านโยบายรัฐในการ

ส่งเสริมการลงทุนในประเทศของต่างชาติ	จะส่งผลดีในการเพิ่มการจ้างงานในประเทศ		แต่หากวิเคราะห์ใน

เชิงลึกแล้วจะพบว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่ควรจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ	

และเป็นสาขาวิชาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก	 เช่น	 วิศวกรรมศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	

เทคนิคการแพทย์	 หรือ	 วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ	 เป็นต้น	 กลับถูกจ้างโดยบริษัทต่างชาติให้ทำงานใน

ตำแหนง่ทีม่ลีกัษณะเปน็พนกังานขายเปน็สว่นมาก	 แทนทีจ่ะไดร้บัตำแหนง่หรอืปฏบิตังิานทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพ

ของบัณฑิตนั้น	 อย่างเช่นตำแหน่งในแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท	 ซึ่งเป็นผลให้บัณฑิตเหล่านี้ค่อยๆ			

ลดศักยภาพที่จะกลับมาทำงานในวิชาชีพที่ศึกษามาตามระยะเวลาที่เสียไป			

	 ฉะนัน้	 นอกจากบณัฑติไทยที่ไดร้บัการศกึษาจากสาขาวชิาที่ไดร้บัเงนิอดุหนนุจากภาษรีาษฎรจะไม่ได้

ไปทำงานที่มีส่วนเสริมการพัฒนาประเทศไทยโดยตรงโดยการเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติแล้ว	 บัณฑิต

เหลา่นีย้งักลบัถกูลดมลูคา่ทางศกัยภาพบคุคลของตนเองอยา่งนา่เสยีดายเปน็อยา่งยิง่	ซึง่ถอืเปน็ความสญูเสยี

ที่สำคัญทางทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยและเป็นการสูญเสียเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ไม่เคยได้รับ

การดูแลแก้ไขจากรัฐบาลในกรอบของรัฐบาลที่มีเป้าประสงค์ที่แท้จริงในการพัฒนาประเทศภายใต้แนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ผู้นำและคณะรัฐบาลควรต้องหันมาให้ความสำคับกับนโยบายทางการศึกษาที่

ควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการจริญเติบโดทางเศรษฐกิจ	 และกำหนดแนวทางที่จะป้องกันการลด

มูลค่าทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยโดยบริษัทต่างชาติให้เหมาะสมด้วย	



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 236

ความสูญเสียของสถาบันการเงินไทยจากวิกฤตเศรษฐกิจ
	 ระบบสถาบนัการเงนิในประเทศไทยชว่งกอ่นเกดิวกิฤตเศรษฐกจิประกอบไปดว้ยสถาบนัการเงนิหลาย

ประเภทอย่างเช่น	 ธนาคารพาณิชย์	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	 บริษัทเครดิตฟองซิแอร์	 ธนาคารออมสิน	

บริษัทประกันภัย	 และสถาบันการเงินเฉพาะอื่นๆ	 ในบรรดาสถาบันการเงินเหล่านี้	 ธนาคารพาณิชย์มี

บทบาทสงูสดุในระบบการเงนิ	 โดยมเีงนิฝากรวมนบัเปน็	 80.9%	 ของยอดเงนิฝากในสถาบนัการเงนิทั้งหมด

และมีสินทรัพย์	73.1%	ของสินทรัพย์รวมของสถาบันการเงินทั้งระบบ		ในขณะที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มี

ลูกหนี้สินเชื่อเพียงประมาณ	 20%	 ของเงินกู้ทั้งระบบ	 (Alba	 et.	 al.,	 1999)	 ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จึงมี

บทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจไทย	

	 กอ่นเกดิวกิฤตเศรษฐกจิในพ.ศ.	2540	ประเทศไทยมธีนาคารพาณชิยร์วม	15	ธนาคาร	สามในสบิหา้

ธนาคารนี้เป็นธนาคารของรัฐคือ	 ธนาคารทหารไทย	 ธนาคารกรุงไทย	 และธนาคารไทยพาณิชย์	 ทำให้มี

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของเอกชนรวมทั้งสิ้น	 12	 ธนาคาร	 หลังจากพ.ศ.	 2540	 เก้าจากสิบสองธนาคาร

พาณชิยข์องเอกชนเหลา่นีก้ลายเปน็ธนาคารทีป่ระสบปญัหาทางการเงนิ	 บางธนาคารไดร้บัคำสัง่จากกระทรวง

การคลังให้ปิดทำการ	 ในขณะที่บางส่วนควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารต่างชาติหรือยอมให้ธนาคารถูกซื้อ

โดยต่างชาติ	 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจและปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมาก	 และ

อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลตกลงกับ	IMF	หลังจากที่

รัฐบาลได้ตัดสินใจเข้าขอรับความช่วยเหลือจาก	IMF		

	 แผนฟืน้ฟนูี้ไดก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญก่บัระบบธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย	 ภายใต้

ความพยายามสร้างความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน	 โดยบังคับให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มเงินกองทุนที่สูงกว่า

ข้อกำหนด	BASEL	ของ	Banking	International	Settlement	(BIS)	ตั้งแต่พ.ศ.	2539	ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ำ	 โดยกำหนดเงินกองทุนสำรองที่ธนาคารต้องมีเกิน	 8.5%	 ของสินทรัพย์เสี่ยง	 ในขณะที่	

BASEL	กำหนดไว้เพียง	8%	ของสินทรัพย์เสี่ยง	ซึ่งเป็นตัวอย่างของนโยบายที่พยายามสร้าง	ภูมิคุ้มกันที่ดี

แต่ขาดความสมเหตุสมผล	 เป็นนโยบายที่ไม่ได้คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	

ในขณะนั้น	 เพราะการกำหนดให้มีการตั้งเงินกองทุนปริมาณมากในขณะที่ธนาคารพาณิชย์กำลังอยู่ ในภาวะ

ขาดสภาพคลอ่งกลบัเปน็การผลกัดนัใหธ้นาคารพาณชิยต์อ้งประสบกบัปญัหาทางการเงนิเรว็ขึน้	บางธนาคาร

จึงต้องไปแสวงหาเงินลงทุนจากต่างชาติโดยยอมให้ต่างชาติเข้าร่วมลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำเกินจริง	 อันเป็น	

การเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้น			

	 ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนเก้าจากสิบสองธนาคารที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน	 ในขณะนั้นมี

เส้นทางเดินนับจากวันที่เกิดวิกฤตจนถึงวันนี้แตกต่างกันไปหลายธนาคารต้องเปลี่ยนรูปโฉมและชื่อธนาคาร

ไปหลายครั้ง	 เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของการปรับเปลี่ยนเหล่านี้	 งานวิจัยฉบับนี้จะได้รวบรวมเรียงลำดับ

เหตุการณ์ของธนาคารแต่ละแห่งไว้ดังต่อไปนี	้

 ธนาคารศรีนคร (Bangkok Metropolitan Bank (BMB))  

	 ธนาคารศรีนครถูกกระทรวงการคลังประกาศเข้าแทรกแซงการดำเนินกิจการของธนาคาร	 เมื่อวันที่	

23	มกราคม	พ.ศ.	2541	ตามแผนฟืน้ฟรูะบบสถาบนัการเงนิของกระทรวงการคลงั		และภายหลงัถกูควบรวม

กิจการเข้ากับธนาคารนครหลวงไทยที่ประสบปัญหาทางการเงินเช่นกัน	 โดยให้กิจการที่ควบรวมแล้วใช้ชื่อ	

“ธนาคารนครหลวงไทย”	ต่อไป		



	 การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน	237

 ธนาคารนครหลวงไทย (Siam City Bank (SCIB))		

	 ธนาคารนครหลวงไทยถูกกระทรวงการคลังประกาศเข้าแทรกแซงการดำเนินกิจการของธนาคาร

เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2541	 ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง	 และ				

ภายหลงัถกูควบรวมกจิการเขา้กบัธนาคารศรนีครทีป่ระสบปญัหาทางการเงนิเชน่กนั	 โดยใหก้จิการทีค่วบรวม

แล้วใช้ชื่อ	“ธนาคารนครหลวงไทย”	ต่อไป	

 ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (Bangkok Bank of Commerce (BBC))  

	 ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ	 หรือธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการประสบปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ

จำนวนมาก	 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการทุจริตของผู้บริหาร	 ปัญหาของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนี้			

เป็นเหตุเสริมที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำตำหนิเป็นอย่างมากถึงการไม่มีประสิทธิภาพในการ

ควบคมุดแูลการดำเนนิกจิการของธนาคารพาณชิย	์ อกีทัง้เมือ่เกดิปญัหาขึน้แลว้ทางธนาคารแหง่ประเทศไทย

ก็มิได้เร่งรีบในการแก้ปัญหา	 ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการได้ถูกสั่งปิดเมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2541	

และได้รับการปรับโครงสร้างองค์กรตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลังตามมติ			

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 14	 สิงหาคม	 2541	 ให้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคาร

กรุงเทพพาณิชยการเดิมนั่นเอง	 ภายใต้ชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือบสก.	 ซึ่งบสก.มี

สถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของ

บริษัท	 จากนั้นในปีพ.ศ.	 2544	 บสก.ได้จดทะเบียนเพิ่มขอบเขตในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ	

สถาบันการเงินอื่น	 การเป็นตัวแทนเรียกเก็บและชำระหนี้ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	

และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน	 เอกสารการโอนสินทรัพย์หรือเอกสารอื่นใดในส่วนที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด	นอกจากนั้นบสก.ยังได้ดำเนินการเพิ่มปริมาณสินทรัพย์โดยการรับซื้อ/รับโอนสินทรัพย์

ดอ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงนิอืน่ๆ	 เปน็การเพิม่เตมิ	 ตอ่มาบสก.ไดค้วบรวมกจิการเขา้กบับรรษทับรหิาร

สินทรัพย์สถาบันการเงินหรือบบส.	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2548		

 ธนาคารมหานคร (First Bangkok City Bank)  

	 ธนาคารมหานครได้ถูกกระทรวงการคลังประกาศเข้าแทรกแซงการดำเนินกิจการของธนาคารเมื่อ

วันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2541	 ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลังและภายหลังได้

ถูกควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารกรุงไทยเมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541	โดยให้ธนาคารหลังจากการ

ควบรวมกิจการคงใช้ชื่อ	“ธนาคารกรุงไทย”	ต่อไป		

 ธนาคารแหลมทอง (Laemthong Bank)  

	 ธนาคารแหลมทองได้ถูกกระทรวงการคลังประกาศเข้าแทรกแซงการดำเนินกิจการของธนคารเมื่อ

วันที่	14	สิงหาคม	พ.ศ.	2541	ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง	และภายหลังได้

ถูกควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารรัตนสินเมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541	ธนาคารรัตนสินได้รับการ

ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลังหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่

ไม่มีหนี้เสียและเป็นแหล่งให้สินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 จากหลักการและวัตถุประสงค์

ในการก่อตั้งข้างต้น	 เป็นผลให้รัฐบาลจึงถูกตำหนิอย่างมากในการนำธนาคารรัตนสินเข้าไปแบกรับภาระหนี้

เสียของธนาคารแหลมทอง	 ยิ่งกว่านั้นต่อมาอีกเพียงสองปี	 ธนาคารรัตนสินก็ถูกขายให้กับธนาคารสัญชาติ

สิงคโปร์คือ	United	Overseas	Bank	(UOB)		เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2543	และเปลี่ยนชื่อเป็น

ธนาคารยูโอบี-รัตนสิน	 จนถึงวันที่	 28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2548	 จึงควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารเอเชีย6	

และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นธนาคารยูโอบีประเทศไทย	

6 http://www.uob.co.th/ 
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 สหธนาคาร (Union Bank of Bangkok (UB))		

	 สหธนาคารได้ถูกกระทรวงการคลังประกาศเข้าแทรกแซงการดำเนินกิจการของธนาคาร	 เมื่อวันที่	

14	สิงหาคม	พ.ศ.	2541	ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง	สหธนาคาร	และบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์อีก	 12	 แห่งที่ประสบปัญหาทางการเงินได้ถูกบังคับให้ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท	

เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐ	 จากนั้นได้รับการปรับโครงสร้างจนกลายเป็น

ไทยธนาคารเมื่อวันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2541	โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน	48.98%	

 ธนาคารนครธน (Nakornthon Bank)		

	 ธนาคารนครธนไดถ้กูกระทรวงการคลงัประกาศเขา้แทรกแซงการดำเนนิกจิการของธนาคารเมือ่วนัที	่

30	มถินุายน	พ.ศ.	2542	ตามแผนฟืน้ฟรูะบบสถาบนัการเงนิของกระทรวงการคลงั	ภายหลงัไดถ้กูควบรวม

กจิการเขา้กบัธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร	์และเปลีย่นชือ่เปน็ธนาคารแสตนดารด์ชารเ์ตอรน์ครธน	เมือ่วนัที	่

10	 กนัยายน	 พ.ศ.	 2542	 โดยมธีนาคารแตนดารด์ชารเ์ตอรเ์ปน็ผูถ้อืหุน้ใหญถ่งึ	 75%	 จนกระทัง่ในเดอืน

ตลุาคม	พ.ศ.	2548	ธนาคารแสตนดารด์ชารเ์ตอรน์ครธน	ไดค้วบรวมกจิการอกีครัง้กบัแสตนดารด์ชารเ์ตอร	์

ไฟแนนเชีย่ลกรุป๊	และไดเ้ปลีย่นชือ่อกีครัง้หนึง่เปน็ธนาคารแสตนดารด์ชารเ์ตอรป์ระเทศไทย	

 ธนาคารเอเชีย (Bank of Asia (BOA) 		

	 ธนาคารเอเชียได้ถูกเข้าซื้อกิจการโดยธนาคาร	 ABN	 AMRO7	 ในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2541	 โดย

ธนาคาร	 ABN	 AMRO	 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน	 75%	 และยังคงใช้ชื่อธนาคารเอเชียต่อไปใน					

ภายหลังธนาคาร	ABN	AMRO	ได้ขายธนาคารเอเชียให้กับธนาคารยูโอบี	โดยประกาศข้อตกลงการซื้อขาย					

สู่ตลาดเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	25488	

	 ธนาคารไทยทนุ (Thai Danu Bank)		

	 ธนาคารไทยทนุได้ถูกเข้าซื้อกิจการโดยธนาคารสิงคโปร์ชื่อ	 Development	 Bank	 of	 Singapore	

(DBS)	 ในปี	พ.ศ.	2548	และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	DBS	Thai	Danu	Bank	 (DTDB)	 ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	

2548	DTDB	และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(IFCT)	ร่วมกับธนาคารทหารไทย	ประกาศ

การควบรวมกจิการ	 ทำใหธ้นาคารทีเ่กดิจากการควบรวมกลายเปน็ธนาคารที่ใหญเ่ปน็อนัดบัทีห่า้ในประเทศไทย

ตามขนาดของสินทรัพย์รวม	 DBS	 เป็นผู้ถือหุ้นสำคัญโดยมีสัดส่วนหุ้น	 16%	 ถือเป็นอันดับ	 สองรองจาก

ธนาคารทหารไทย	

	 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	 แสดงว่าธนาคารพาณิชย์เอกชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกแทรกแซงการ

ดำเนินกิจการโดยกระทรวงการคลังหรือถูกเข้าซื้อกิจการโดยธนาคารต่างชาติคงเหลือเพียงแค่สามธนาคาร

เท่านั้น	 คือ	 ธนาคารกรุงเทพ	 ธนาคารกสิกรไทย	 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่							

3	 มกราคม	 พ.ศ.	 2550	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มีมติอนุมัติการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน	 2,000	 ล้านหุ้นให้กับ	 จีอี	 แคปปิตอล	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 โฮลดิ้ง	 คอร์ปอเรชั่น				

นอกจากนัน้นายกฤตย	์ รตันรกัษ	์ ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการและประธานกรรมการธนาคารกรงุศรอียธุยา	

ซึ่งถือเป็นสมบัติของตระกูลรัตนรักษ์ในคราวเดียวกัน9	

7 http://www.abnamro.com/pressroom/releases/1998/1998-03-18-en.jsp 
8 http://www.abnamro.com/pressroom/releases/2004/2004-07-27-en.jsp
9 http://www.krungsri.com/pdf/th/notification03_50.pdf 
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	 สำหรับธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์นั้น	 จำนวนบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จากทั้งหมด	

91	 บริษัท	 ในปีพ.ศ.	 2539	 ได้ลดลงเหลือเพียง	 35	 บริษัท	 ในปีพ.ศ.	 2540	 หลังจากกระทรวงการคลัง				

มีคำสั่งปิดกิจการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสิ้น	 56	 บริษัทในเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2540	 ซึ่งมีมูลค่า		

สินทรัพย์	ณ	วันปิดทำการรวม	851,000,000	พันล้านบาท	(ปรส.,	2545)	

	 ส่วนธุรกิจประกันภัยนั้น	 น่าจะถือได้ว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด

เทยีบกบัสถาบนัการเงนิอืน่	มเีพยีงบรษิทัรตันโกสนิทรป์ระกนัภยัแหง่เดยีวทีต่อ้งปดิกจิการลงในปพี.ศ.	2541	

	

บทเรยีนของการขาดภมูคิุม้กนัทีด่สีำหรบัสถาบนัการเงนิในประเทศทีพ่ฒันาแลว้:
ประเทศญี่ปุ่น
	 เราคงไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่า	 เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย	

และประเทศเพื่อนบ้านเป็นบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดซึ่งประสบการณ์ทางนโยบายเชิง

เศรษฐกจิเทา่นัน้	 ประเทศทีถ่อืวา่เปน็ประเทศพฒันาแลว้อยา่งประเทศญีปุ่น่กป็ระสบกบัวกิฤตกาณท์างการเงนิ

เช่นกัน			

	 ระบบการเงินและธนาคารสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงตั้งแต่สมัยยุคฟื้นฟ	ู

เมจิ	 (Meiji	Restoration)	 ในปีค.ศ.	1868	 โดยนำเอาระบบธนาคารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้		

และต่อมาในภายหลังจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารเอกชนตามรูปแบบธนาคารของประเทศอังกฤษ	 รูปแบบของ

ระบบธนาคารญี่ปุ่นในปัจจุบันจึงมีความผสมผสานระหว่างระบบธนาคารอเมริกาและระบบธนาคารทางยุโรป		

หลังจากการตกเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและ		

การสร้างประเทศกลับขึ้นมาใหม่พึ่งพิงระบบธนาคารเป็นหลัก	 ซึ่งระบบธนาคารได้พิสูจน์ความสำคัญและ

ความเข้มแข็งของตนเองเป็นอย่างดีในการเป็นกระดูกสันหลังหลักของการฟื้นฟูประเทศ	

	 ในชว่งระหวา่ง	ค.ศ.	1953	ถงึ	1978	จำนวนธนาคารและสถาบนัการเงนิของประเทศญีปุ่น่ไดเ้พิม่ขึน้	

เปน็อยา่งมาก	 เพือ่เปน็แหลง่อดัฉดีเงนิกู้ ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมทีจ่ะเปน็กลไกในการพลกิฟืน้ประเทศอกีครัง้	

ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวตัวเลขสัดส่วนเงินกู้ของภาคอุตสาหกรรมต่อ	 GNP	 ในประเทศญี่ปุ่นสูงกว่า

ตัวเลขของสัดส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงประมาณสองเท่าตัว	(Sakakibara,	1999)			

	 ธนาคารที่เป็นแหล่งเงินกู้หลักของภาคอุตสาหกรรม	 คือ	 Long-term	 Credit	 Bank	 ที่ได้รับการ		

จัดตัง้ขึน้เพือ่ใหส้นิเชือ่ระยะยาวกบับรษิทัในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ	 แต่ไมส่ามารถรบัเงนิฝากได	้ แหลง่เงนิทนุ

ของ	 Long-term	Credit	 Bank	 จึงมาจากการออกหุ้นกู้	 (Debenture)	 ซึ่งในยุคฟองสบู่ที่ตลาดตราสารหนี้

ขยายตัวอย่างมากนั้น	หุ้นกู้ที่ออกโดย	Long-term	Credit	Bank		มีสัดส่วนสูงถึง	16.5%	ของยอดตราสาร

หนี้ทั้งตลาด	 ในขณะเดียวกันภาระหนี้สินส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่นนั้นจำกัดให้ต่ำมากในช่วงเวลาดังกล่าว	

ทัง้นีเ้ปน็เพราะความพยายามควบคมุมิใหธ้นาคารและสถาบนัการเงนิใหส้นิเชือ่กบับคุคลทัว่ไป	 แต่ใหมุ้ง่เนน้

การใหบ้รหิารสนิเชือ่กบัภาคอตุสาหกรรมเปน็หลกั	เพือ่วตัถปุระสงค์ในการกระตุน้เศรษฐกจิภาคอตุสาหกรรม

นั่นเอง	

	 เมื่อพิจารณานโยบายดังกล่าวผนวกเข้ากับอัตรารายได้บุคคลธรรมดาที่ผูกติดกับอายุของบุคคลหรือ

ลูกจ้างเป็นหลัก	 กล่าวคือบุคคลจะมีรายได้สูงขึ้นโดยอิงอายุเป็นเกณฑ์หลัก	 ฉะนั้นโดยทั่วไป	 ประชากรที่ยัง

อายุน้อยก็ได้รับรายได้น้อย	 ผลกระทบในภาพรวมที่ตามมาคือ	 หากคนญี่ปุ่นที่ยังอายุน้อย	 หรือเพิ่งเริ่ม

ทำงานไม่นานนัก	 ต้องการซื้อบ้านเพื่อสร้างครอบครัวในยุคนั้น	 ก็จะไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้	 ทั้งนี้
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เนื่องจากทั้งนโยบายของรัฐและจากข้อจำกัดในรายได้ของตน		คนญี่ปุ่นทั่วไปในสมัยนั้น	จึงต้องเร่งออมเงิน

ให้มากที่สุดเพื่อเก็บให้ได้เท่ากับจำนวนที่จะซื้อบ้านได้	ซึ่งพฤติกรรมและข้อเท็จจริงในลักษณะนี้	ก็จะเกิดกับ

การซื้อหรือการหาสิ่งของจำเป็นอื่นๆ	 สำหรับการวางรากฐานชีวิต	 ในทางตรงข้ามคนญี่ปุ่นที่มีอายุมากแล้ว

ก็จะมีรายได้สูงขึ้นและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อบ้านหรือที่ดิน	 คนญี่ปุ่นกลุ่มนี้จึงเหลือเงินออม

จำนวนมาก			

	 ปัจจัยทั้งสองประการนี้ประกอบกันและส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการออมสูงกว่าประเทศ

สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป	 ในช่วงนั้นธนาคารทั้งของรัฐและเอกชนมีการบริการที่สนับสนุน

การออมยกตวัอยา่งเชน่	การออมทางไปรษณยี	์ (Postal	Savings)	โดยกรมไปรษณยีข์องรฐัเปน็ผูร้บัฝากเงนิ	

ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจการพิเศษของหน่วยงานอย่างกรมไปรษณีย์	 อย่างไรก็ตามการออมทางไปรษณีย์ ใน

ประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างสูง	ซึ่งเห็นได้จากปริมาณเงินออม	ณ	ค.ศ.	1994	มีจำนวน	สูงถึง	180	

ล้านล้านเยน	(US$	1.6	trillion)	(Federations	of	Bankers	Associations	of	Japan,	1995)	หรือ	การให้

บริการรับเงินฝากประจำรายงวด	 (installment	 savings)	 ของธนาคาร	 Shinkin	 Bank10	 ที่ ให้พนักงาน	

ของธนาคารมารับเงินฝากถึงบ้านลูกค้าทุกงวด	 ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการออมเพื่อการ

แต่งงาน	 การออมเพื่อการมีบุตร	 การออกเพื่อค่าศึกษาบุตร	 การออมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์	 หรือแม้กระทั่ง

การออมเพื่อเหตุแห่งภัยธรรมชาติ			

	 เงินออมในรูปแบบและโครงการต่างๆ	ที่ฝากอยู่ ในธนาคารและสถาบันการเงินตามที่กล่าวมานั้นเป็น

เงินออมจำนวนสูงมากและได้กลายเป็นแหล่งเงินที่ธนาคาร	 และสถาบันการเงินสามารถนำมา	 ปล่อยเป็น	

สินเชื่อให้กับภาคอุตสาหกรรมได้เป็นจำนวนมาก	 และส่งผลทำให้อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรมเป็นไป

อย่างรวดเร็ว	 ในขณะที่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นอาจเรียกได้ว่ามีความ

สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง	 กล่าวคือประชาชนของประเทศญี่ปุ่นช่วงสร้าง

ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น	 โดยทั่วไปมีแนวความคิดของการทำงานหนัก	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ออมเงิน

มากกว่าใช้จ่ายบ้านหรือที่อยู่ไม่หรูหรา	 ซึ่งแนวความคิดและข้อเท็จจริงดังกล่าวยังคงสืบทอดเป็นวัฒนธรรม

ของการอยู่อาศยัมาจนถงึปจัจบุนั	 โดยจะเหน็ไดว้า่บา้นพกัอาศยัของคนญีปุ่น่ไมว่า่จะเปน็ในเมอืงใหญห่รอืใน

ชนบทกต็าม	สว่นใหญจ่ะยดึหลกัความพอเพยีงดว้ยขนาดทีพ่ออยูพ่อใช	้และการออกแบบพืน้ทีต่า่งๆ	ในบา้น	

ที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงามหรูหรา	

	 ในที่สุด	 เมื่อประเทศญี่ปุ่นกลับมาเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ	 ผู้นำประเทศญี่ปุ่นจึง

เปลี่ยนนโยบายในการบริหารประเทศโดยการเปิดเสรีทางการเงินและการปฏิรูประบบการเงินของประเทศ

เริ่มต้นในปีค.ศ.	 1973	 เป็นผลให้รัฐบาลลดการควบคุมอัตราดอกเบี้ย	 ตลอดจนลดการควบคุมขอบเขต			

การดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานโยบายต่างๆ	 ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็น	

แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้ญี่ปุ่นกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกในช่วงระยะเวลาต้นๆ	

	 โดยทัว่ไป	 การรบัเอารปูแบบหรอืระบบการเงนิหรอืระบบธนาคารจากประเทศอืน่มาใช้ในอกีประเทศ

หนึ่งนั้น	 อาจส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ	 ได้โดยเฉพาะหากเป็นประเทศที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันในลักษณะ

เดียวกันการกำหนดนโยบายที่จะเปลี่ยนระบบการเงินและระบบธนาคารของประเทศที่มีความเฉพาะตัวอย่าง

ประเทศญีปุ่น่นัน้		มคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งดำเนนิไปดว้ยความระมดัระวงัเปน็อยา่งยิง่			

10 Shinkin Bank เป็นองค์กรที่หวังแสวงหากำไร มีลักษณะเสมือนดั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความใกล้ชิดและผูกพันกับชุมชน ให้บริการรับเงินผาก และบริการสินเชื่อ กับสมาชิก  
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	 ผลกระทบที่ตามมาจากนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินและการปฏิรูประบบการเงินของประเทศ

ญี่ปุ่นมีหลายประการ	 กล่าวคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาระหนี้สูงมากซึ่ง

ส่วนหนึ่งเป็นหนี้จากธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ	 การเปิดเสรีทางการเงินเป็นการเปิดโอกาสให้แหล่ง

เงินทุนจากต่างประเทศไหลทะลักเข้ามาซึ่งมีผลดีในระยะแรก	 ในขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศยังไม่สามารถได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทันรับกับการเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ครั้งหนึ่ง

ประชาชนเคยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 กลายเป็นประเทศที่เปิดให้ค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาถาโถม

เข้ามา	 ประชาชนยอมรับค่านิยมการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย	 หลังการปฏิรูปทางการเงินดังกล่าว	 ธนาคาร	

และสถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อบุคคลซึ่งเป็นผลให้หนี้ภาคประชาชนสูงขึ้น	 ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน

เพิ่มสูงถึง	 108%	 ของ	 Personal	 Disposable	 Income	 (PDI)11	 ตลาดตราสารหนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

เกินความพอดีจาก	8.2	ล้านล้านเยนในปีค.ศ.	1965	กลายเป็น	173.3	ล้านล้านเยน	ในปีค.ศ.	1981	และ

เป็นผลทำให้โตเกียวกลายเป็นตลาดทุนที่ ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก	ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	1982	รัฐบาล

ประกาศยกเลกิการควบคมุอตัราแลกเปลีย่นในเงนิลงทนุจากตา่งชาต	ิ สง่ผลใหน้กัลงทนุตา่งชาตเิขา้มาลงทนุ

ในสินทรัพย์โดยระบุค่าของเงินเป็นเงินเยนมากเป็นประวัติการณ์	 แม้กระทั่ง	 Organization	 of	 Petroleum	

Eporting	Countries	 (OPEC)	ก็ยังเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ระบุค่าเป็นเงินเยน	จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ดังกล่าว	 ปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกลับประสบภาวะขาดดุลทางการคลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จาก	 550				

พันล้านเยนในปลายคริสตศตวรรษที่	 60	 เป็น	 5	 ล้านล้านเยนในปีค.ศ.	 1975	 และเพิ่มขึ้นอีกเป็น	 14.4	

ล้านล้านเยนในปีค.ศ.	1980	(Federations	of	Bankers	Associations	of	Japan,	1994)	

	 ไม่เพียงแต่การดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดเท่านั้น	 รัฐบาลญี่ปุ่นยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตัดสินใจ

แก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องจนทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศที่มั่งคั่ง

อย่างญี่ปุ่น	 สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ	 ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่กล่าวมา	 รัฐบาลญี่ปุ่นทำผิดพลาด

อย่างมากในส่วนของการไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในระดับนโยบายและโครงสร้าง			

	 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา	 ระบบธนาคารถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดและรับประกัน

โดยกระทรวงการคลัง	 จนถึงช่วงที่มีการปฏิรูประบบการเงินในประเทศช่วงคริสตศตวรรษที่	 70	 ระบบ

ประกันภัยเงินฝากจึงได้รับการก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย	 Deposit	 Insurance	 Law	 ค.ศ.	 1971	 ต่อมา

กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขใน	 ค.ศ.	 1986	 โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยเงินฝาก	 (Deposit	 Insurance	

Corporation	(DIC))	มีทางเลือกในการเยียวยาธนาคารที่ประสบปัญหาทางการเงินสองทาง	คือ		

	 วิธีการที่หนึ่ง	ให้การรับประกันเงินฝากให้กับผู้ฝากเงินไม่เกินรายละ	10	ล้านเยน	สำหรับธนาคารที่

ถูกปิดกิจการ	 สำหรับจำนวนเงินฝากที่เกินกว่า	 10	 ล้านเยน	 ผู้ฝากเงินอาจสามารถเรียกร้องเอาได้จาก

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ของธนาคารที่ถูกปิดกิจการนั้นเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้งหมด			

	 วิธีการที่สอง	 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับธนาคารที่ประสบปัญหา	 โดยสินทรัพย์และหนี้สิน

ของธนาคารที่ประสบปัญหาจะต้องถูกโอนไปยังธนาคารแห่งอื่นที่ยอมรับการโอนดังกล่าว		

	 ถึงแม้ว่า	Deposit	 Insurance	Law	ของประเทศญี่ปุ่นนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อม

ให้กับระบบธนาคารหลังการปฏิรูปทางการเงินของประเทศ	 เพื่อรองรับความสูญเสียจากการที่ธนาคารใน

ระบบอาจจะประสบกับปัญหาทางการเงิน	 ซึ่งดูเสมือนหนึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับระบบการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติภายใต้	

นโยบายและกฎหมายนีก้ลบัมคีวามหละหลวม	และตวัระบบประกนัภยัเสยีเองทีข่าดภมูคิุม้กนัทีด่	ีระบบ	DIC	

11  Retail Banker International, April 2004 
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ไม่เคยได้รับการทดสอบและกองทุนประกันภัยมีอยู่เพียง	 300	 พันล้านเยน	 (Nakaso,	 2001)	 ซึ่งถือว่า		

น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากในระบบหรือเงินฝากของธนาคารรายใหญ่เพียงรายเดียว				

	 สาเหตุหนึ่งที่เงินกองทุนประกันภัยมีน้อยมากนั้น	 อาจอธิบายได้จากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

กล่าวคือ	 นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงกลาง	 ค.ศ.	 1994	 ไม่เคยมีธนาคารญี่ปุ่นล้มละลาย			

ข้อเท็จจริงดังกลา่วอาจทำใหก้ารคาดการณต์อ่เหตกุารณค์วามสญูเสยีนัน้ตำ่เกนิไป	 ผูก้ำหนดนโยบายอาจลมื

ไปวา่กอ่นการปฏิรูประบบการเงินของประเทศญี่ปุ่นในช่วงคริสตศตวรรษที่	 70	 นั้น	 กระทรวงการคลังมี		

ข้อกำหนดที่เขม้งวดกบัธนาคารทัง้ระบบ	 และกระทรวงการคลงัยงัมบีทบาทเปน็ผูร้บัประกนัเสยีเอง	 แตเ่มือ่มี

การลดหยอ่นหรอืยกเลกิระเบยีบขอ้กำหนดทัง้หลายสำหรบัธนาคารหลงัจากการปฏริปูทางการเงนิแลว้	 สิง่ที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตย่อมต่างไปจากประสบการณ์ในอดีตโดยสิ้นเชิง	 การเข้ามาของนักลงทุน	 และ

ธนาคารต่างชาติจากการปฏิรูปการเงินย่อมส่งเสริมให้การแข่งขันในตลาดเงินสูงขึ้น	 ทำให้ธนาคารดำเนิน

ธุรกิจโดยแบกรับความเสี่ยงมากขึ้น	 การตั้ง	 DIC	 ขึ้นมาโดยไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของ	 DIC	 เป็นผล

ทำให้	DIC	เองขาดภูมิคุ้มกันที่ดี ในการที่จะไปเยียวยาความเสียหายให้กับธนาคารในระบบ		 	

	 ต่อมาเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สองแห่ง	คือ	Tokyo	Kyowa	และ	Anzen	ประสบปัญหาทางการเงิน

จากการบริหารงานที่ผิดพลาดในช่วงค.ศ.	1995	ด้วยยอดเงินฝากรวม	210	พันล้านเยน	กระทรวงการคลัง

และ	 Bank	 of	 Japan	 ได้ตัดสินใจใช้ทางเลือกที่สองของ	 DIC	 คือ	 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	

เนื่องจากเกรงว่าการปล่อยให้สถาบันรับเงินฝากล้มละลาย	 (ในทางเลือกที่หนึ่งของDIC)	 จะส่งผลกระทบใน	

ทางลบกับสถาบันการเงินทั้งระบบ		

	 ปญัหาทีต่ามมากค็อื	 ไมม่สีถาบนัการเงนิแหง่ใดยนิดทีีจ่ะรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของสองสหกรณ์

ออมทรัพย์นี้	และจำนวนเงินที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือสองสถาบันนี้ก็เกินจำนวนเงินสูงสุดที่	DIC	จะชำระได้

ภายใต้บทบัญญัติในกฎหมาย	 จึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนช่วยเหลือจากที่อื่น	 ในที่สุด	 Bank	 of	 Japan	

ร่วมกับสถาบันการเงินเอกชนได้จัดตั้งธนาคารขึ้นมาใหม่ชื่อ	Tokyo	Kyoudou	Bank	 เพื่อรับโอนสินทรัพย์

และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งสองแห่งนี้	 โดย	 Bank	 of	 Japan	 เองเป็นผู้ร่วมสมทบทุนก่อตั้ง

ธนาคารใหม่เป็นจำนวนเงิน	 20	 พันล้านเยน	 (ถือเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อรักษาสภาพคล่องของระบบการเงิน

ในประเทศ)	 ในขณะที่สถาบันการเงินเอกชนเข้าร่วมสมทบทุนอีก	 20	 พันล้านเยน	 ถึงแม้สถาบันการเงิน

เอกชนเหลา่นีต้ดัสนิใจทีจ่ะรว่มสมทบทนุเอง	 แตก่เ็กดิขึน้จากการทีถ่กูเจา้หนา้ทีข่องรฐัขอรอ้งซึง่เปน็การยาก

ที่จะปฏิเสธในขณะนั้น	 และด้วยความเชื่อว่าการให้เงินช่วยเหลือนี้	 จะช่วยป้องกันไม่ ให้ปัญหาลุกลาม			

บานปลายในระบบการเงิน	 จนเกิดความสูญเสียกับสถาบันของตน	 ส่วน	 DIC	 ให้เงินช่วยเหลือธนาคาร		

แห่งใหม่นี้ตามหลักเกณฑ์และขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎหมาย			

	 หลงัจากเหตกุารณก์ารชว่ยเหลอืทางการเงนิดงักลา่ว	Bank	of	Japan	ไดถ้กูวพิากษว์จิารณอ์ยา่งหนกั	

ถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการใช้เงินของธนาคารกลางในการช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบปัญหา

เพราะการบริหารงานผิดพลาด	อันจะเป็นการสร้างอันตรายทางศีลธรรม	(Moral	Hazard)	กับธนาคารอื่นๆ	

ที่เหลือในระบบ	 ต่อมาเพียงไม่กี่เดือนให้หลัง	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 Cosmo	 ในโตเกียวก็ประสบปัญหา

ทางการเงินในเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.	 1995	 ตามมาด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์	 Kizu	 และ	 Hyoko	 ในเดือน

สิงหาคมของปีเดียวกัน	 Cosmo	 และ	 Hyogo	 ได้รับการเยียวยาด้วยวิธีการช่วยเหลือทางการเงินใน	

ลกัษณะเดยีวกนักนักรณขีองสหกรณอ์อมทรพัย	์Tokyo	Kyowa	และ	Anzen	แตก่รณขีองสหกรณอ์อมทรพัย	์

Kizu	 นั้นเป็นกรณีที่มีขนาดของความสูญเสียสูงเกินกว่า	 1,000	 พันล้านเยน	 ทำให้สถาบันทางการเงิน	

เอกชนทั้งหลายไม่เต็มใจที่จะให้เงินสมทบช่วยเหลืออีกต่อไป	 ทั้งด้วยจำนวนเงินที่สูงและด้วยความกลัวว่า	
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การให้เงินช่วยเหลือแบบนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดจนเป็นผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของตน	

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	Bank	of	Japan	จึงเริ่มย้อนกลับมาตั้งคำถามกับระบบประกันภัยเงินฝาก	

และไดน้ำไปสูก่ารแก้ไขกฎหมายดงักลา่วในปคี.ศ.	 1996	 ในขณะเดยีวกนัปรากฏวา่ในเดอืนกนัยายน	 ค.ศ.	 1995	

ธนาคาร	 Daiwa	 ก็ประกาศความสูญเสียทางบัญชีเป็นจำนวนเงินถึง	 1.1	 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา			

อันเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงานที่สาขาในนิวยอร์ค	 และในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันธนาคาร	

Daiwa	ก็ถูกสั่งยกเลิกการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในสหรัฐอเมริกา			

	 นอกจากนั้น	 บริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เรียกว่า	 Jusen	 ก็เริ่มออกอาการที่เป็นปัญหาต่อระบบ

การเงิน	 Jusen	 ไม่ ใช่ธนาคารแต่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยธนาคารเพื่อให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อ						

ที่อยู่อาศัย	อันเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบการเงินในช่วงปลายทศวรรษที่	70	ต่อทศวรรษที่	80	ด้วยการ	

เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศญี่ปุ่น	ทำให้	Jusen	ส่วนมากหันไปเน้นการให้บริการสินเชื่อกับ	

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก	 ทั้งที่	 Jusen	 ไม่มีความชำนาญด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ	 ประมาณการ	

ความสูญเสียของบริษัท	 Jusen	 รวม	 7	 บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงดังกล่าวคิดเป็นจำนวนถึง	

6,410	พันล้านเยน12	ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากเกินกว่าที่ธนาคารผู้ก่อตั้งบริษัทจะสามารถรับผิดชอบได้			

	 ในที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตัดสินใจใช้เงินภาษีราษฎรเข้าช่วยเหลือเป็นจำนวน	 685	 พันล้านเยน	 ซึ่ง

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นที่เงินภาษีราษฎรถูกนำมาใช้	 เพื่อรักษาความมั่นคงของ

ระบบการเงินของประเทศ		เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจในวงกว้าง			

	 ต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจใช้เงินภาษีราษฎรแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของระบบธนาคาร	 ในประเทศ

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งใน	 ค.ศ.	 1997	 แต่ในคราวนี้รัฐบาลได้ใช้เงินเป็นจำนวนสูงถึง	 60	 ล้าน

ล้านเยน	 เพราะธนาคารที่ล้มลงทั้งหลายในปีนั้น	 เป็นธนาคารรายใหญ่ไม่ใช่ธนาคารท้องถิ่น	 หรือสหกรณ์

ออมทรัพย์อย่างที่ผ่านมา	 ซึ่งรวมไปถึง	 Long-term	Credit	 Bank	 อย่าง	 Nippon	 Credit	 Bank	 ที่ได้รับ	

เงินทุนช่วยเหลือจำนวน	290.2	พันล้านเยน	ในปีค.ศ.	1997	อย่างใดก็ตามหลังจากนั้น	17	เดือนก็ปรากฏ

ชัดว่า	Nippon	Credit	Bank	ไม่สามารถที่จะทำรายได้เพียงพอต่อการอยู่รอดได้ต่อไป	ประกอบกับทั้งราคา	

หุ้นก็ตกลงมหาศาลในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	1998	ในที่สุด	Nippon	Credit	Bank	จึงถูกปิดกิจการและถูกเข้า	

ครอบครองโดยรฐับาล	หรอืกรณขีองธนาคารในลกัษณะทีเ่รยีกวา่	City	Bank13	อยา่ง	Hokkaido	Takushoku	

Bank	ที่ประสบปัญหา	NPLs	ที่สูงมาก	เมื่อความพยายามในการควบรวมกิจการกับ	Hokkaido	Bank	ไม่

ประสบความสำเร็จ	 และลูกค้าเริ่มทยอยถอนเงินออกจากบัญชีของตนมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในเดือนพฤศจิกายน	

ค.ศ.	1997	Bank	of	Japan	ได้ตัดสินใจประกาศแผนฟื้นฟู	Hokkaido	Takushoku	Bank	โดยทำการโอน	

สินทรัพย์และหนี้สินของ	 Hokkaido	 Takushoku	 Bank	 ไปยังธนาคารท้องถิ่นขนาดเล็กแห่งหนึ่งใน	

Hokkaido	ชื่อ	Hokuyo	Bank	 โดย	Hokuyo	Bank	 ได้รับเงินช่วยเหลือจาก	Bank	of	Japan	รวม	2.6	

ล้านล้านเยนเพื่อใช้ในการจัดการหนี้สินของ	 Hokkaido	 Takushoku	 Bank	 ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัท	

หลักทรัพย์อย่าง	Sanyo	และ	Yamaichi	ประสบภาระล้มละลาย	ตามมาด้วยการล้มละลายของ	Regional	

Bank14	 คือ	 Tokuyo	 City	 Bank	 สถานการณ์ของสถาบันการเงินต่างๆ	 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ				

ปีค.ศ.	1997	ซึ่งเป็นช่วงที่การดำเนินการของธนาคารต่างๆประสบปัญหารุนแรงที่สุดนั้น	อาจกล่าวได้ว่า

เป็นสถานการณ์ที่มีสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดปัญหาด้านการเงินเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์			

12 Ministry of Finance, Japan 
13 City Bank เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินธุรกิจในเมืองหลักและมีสาขากระจายอยู่ทั่วในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมี City Bank เหลือเพียง 5 แห่ง คือ Mizuho Bank, Mizuho   
 Corporate Bank, Sumitomo-Mitsui Banking Corporation (SMBC), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ และ Resona Bank 
14 Regional bank ดำเนินธุรกิจเฉพาะในบางท้องถิ่น เช่น บางจังหวัด (prefecture) หรือบางเขตพื้นที่เท่านั้น ลูกค้าส่วนใหญเ่ป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง วงเงินกู้ที่ Regional Bank 
 ให้บริการมักน้อยกว่าของ City Bank ใน ค.ศ. 2006 ประเทศญี่ปุ่นมี Regional Bank ทั้งหมด 64 แห่ง 
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	 ในปีค.ศ.	 1998	 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงตัดสินใจใช้เงินรายได้ของรัฐบาลเข้าช่วยประคองระบบเศรษฐกิจอีก

ครัง้หนึง่เปน็จำนวนเงนิ	 30	ลา้นลา้นเยน	แตเ่งนิจำนวนนีก้ช็ว่ยชะลอความรนุแรงของปญัหาไดเ้พยีงชัว่คราว

เท่านั้น	 Long-term	 Credit	 Bank	 แห่งที่สองคือ	 Long-term	 Credit	 Bank	 of	 Japan	 ได้ล้มละลาย						

ในกลางปีค.ศ.	 1998	 และมีขนาดความสูญเสียสูงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น	 รัฐบาลถึงกับต้องออกกฎหมายเพื่อ

แก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเพื่อเปิดช่องให้รัฐบาลสามารถโอนกิจการของ	 Long-term	 Credit	 Bank	 of	 Japan	

เขา้เปน็ของรฐัในเดอืนธนัวาคม	ค.ศ.	 1998	 จากนัน้รฐับาลไดเ้ปลีย่นทมีผูบ้รหิารธนาคารและจดัการแกป้ญัหา

หนี้เสียบนบัญชี	 ต่อมาในปีค.ศ.	 2000	 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจขาย	 Long-term	 Credit	 Bank	 of	 Japan		

ให้กับกลุ่มกองทุนจากสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัท	 Ripplewood	 และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ

ประเทศญี่ปุ่นที่ธนาคารของญี่ปุ่นต้องมีนักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของ			

	 ในเดอืนมนีาคม	 ค.ศ.	 1999	 รฐับาลญีปุ่น่ไดน้ำเงนิรายไดข้องรฐับาลเขา้ชว่ยประคองระบบเศรษฐกจิ

อีกครั้งด้วยจำนวนเงิน	 25	 ล้านล้านเยน	 เพื่อฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของระบบการเงินและความมั่นใจของ	

นักลงทุน	 ในช่วงปลายปีนั้นรัฐบาลจึงจัดตั้งคณะทำงาน	 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบ

การเงนิของประเทศทีเ่ปน็รปูธรรมและมปีระสทิธผิลกวา่ทีผ่า่นมา	 โดยคณะทำงานประกอบไปดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ

ทางวิชาการ	 ทางกฎหมาย	 และเจ้าหน้าที่ของ	 Bank	 of	 Japan	 ภารกิจหลักคือ	 การวางโครงสร้าง					

การประกันเงินฝากใหม่ให้ลดโอกาสการเกิดอันตรายทางศีลธรรม	(Moral	Hazard)	ที่เกิดขึ้น	

	 อันตรายทางศีลธรรม	 (Moral	 Hazard)	 ดังกล่าวคือ	 อันตรายทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่	

ระบบประกันเงินฝากมีเงินกองทุนไม่เพียงพอ	 แล้วรัฐบาลได้นำเงินรายได้ของรัฐไปใช้ช่วยเหลือธนาคารที่มี

ปัญหาทางการเงินเป็นระยะๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเท่ากับเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้อื่นๆ	

ของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	ทั้งสิ้น	ฉะนั้นไม่ว่าเจ้าหนี้จะหละหลวมหรือบกพร่องในการให้กู้หรือดำเนิน

ธุรกิจอย่างใดก็จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลในที่สุด	 เมื่อสถาบันการเงินต่างๆ	 เกิดความรู้สึกดังกล่าว

วินัยทางการเงินของทั้งระบบจึงเสียไปจากอันตรายทางศีลธรรมนี้			

	 โครงสร้างของระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบการเงินที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่นั้นนำต้นแบบ

มาจากระบบประกันเงินฝากของสหรัฐอเมริกา	 และนำมาปรับให้เข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศ

ญี่ปุ่น		โดยสำหรับการรับประกันเงินฝากให้กับผู้ฝากเงินซึ่งเป็นทางเลือกแรกนั้น	มีการวางแนวทางว่าผู้ที่มี

เงินฝากจำนวนมาก	 (เกิน	10	ล้านเยน)	และเจ้าหนี้รายใหญ่ของธนาคารจะไม่ได้รับความคุ้มครองเต็มร้อย

เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผ่านมา	 ทางเลือกในการปิดกิจการนั้นยังคงอยู่	 แต่ทางเลือกที่สองที่เปลี่ยนแปลงไปคือ	

ทางเลือกที่เรียกว่า	 Purchase	 and	 Assumption	 (P&A)	 ตราบใดก็ตามที่ธนาคารที่ประสบปัญหายังคงมี

มูลค่า	 Franchise	 Value	 เหลืออยู่	 ทางเลือก	 P&A	 จะถูกนำมาใช้ก่อน	 ทั้งนี้เพราะในทางเลือกแรกนั้น		

เมื่อธนาคารที่ประสบปัญหาถูกปิดกิจการและนำสินทรัพย์ขายทอดตลาด	 มูลค่า	 Franchise	 Value	 ของ	

ธนาคารนัน้จะสญูไปโดยสิน้เชงิ	 นอกจากนัน้ระบบประกนัภยัเงนิฝากทีป่รบัปรงุแก้ไขใหมน่ีย้งัเพิม่ขอ้ยกเวน้

เอาไว้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการใช้เงินกองทุนของ	 DIC	 สำหรับเหตุการณ์ที่ความเสี่ยงทางตลาดสูง

มากจนอาจส่งผลกระทบในทางลบกับระบบการเงินทั้งระบบ	 ในกรณีเช่นนั้นเงินกองทุนของ	 DIC	 สามารถ

ถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มทุนให้กับธนาคารที่ประสบปัญหา	 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือในส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่

ต้องใช้สำหรับปิดกิจการหรือเพื่อทำการแปลงกิจการนั้นเป็นของรัฐเป็นการชั่วคราว15	 สุดท้ายได้มีการ

กำหนดชัดเจนว่า	Bank	of	Japan	จะไม่มีบทบาทในการเข้ามาใช้ทางเลือก	P&A	 เพื่อเป็นการตีกรอบกัน

การนำเงินรายได้รัฐบาลเข้ามาจัดการกับปัญหาเฉกเช่นในอดีต	 และหากระบบประกันภัยเงินฝากสามารถ	

15 รายละเอียดของงระบบประกันภัยสินเชื่อที่ปรับปรุงใหม่สามารถหาอ่านได้จาก “Report on the Framework of Deposit Insurance System and Resolution of Failed Financial 
 Institutions after the Termination of Special Measures” by the Financial Council (December 1999). 
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ถูกออกแบบได้อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัวเอง	 หรือมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีแล้ว	 ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะ

ต้องไปหยิบยืมเงินรายได้รัฐบาลหรือเงินภาษีราษฎรมาใช้ในการแก้ปัญหาอีก	 ซึ่งไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหา

ที่มีความยั่งยืน	ทั้งยังเป็นแนวทางที่สร้างอันตรายทางศีลธรรมอีกด้วย	

	 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อระบบประกันภัยความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นได้เรียนรู้จากประสบการณ์วิกฤตการณ์

ทางการเงินคือ	 ระบบของงบการเงินของธนาคารในอดีตนั้นขาดความโปร่งใส	 ทำให้การกำกับดูแลและ

ตรวจสอบไมส่ามารถเปน็ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ทางผูต้รวจสอบจงึไดร้บัการพฒันาในดา้นเครือ่งมอืวธิกีาร

วดัความเสีย่ง	 พรอ้มกบัไดม้กีารพฒันาระบบการตรวจสอบทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้เพือ่นำไปสูก่ารเปดิเผยขอ้มลู

ทางบัญชีอย่างโปร่งใส	

	 หลงัจากวกิฤตการณท์างการเงนิ	 ธนาคารและสถาบนัทางการเงนิทัง้หลายตา่งกห็นัมาใหค้วามสำคญั	

กับการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากขึ้นเช่นกัน	 โดยธนาคารเองก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับการพิจารณาให้	

สินเชื่อโดยคำนึงถึงความเสี่ยงของผู้กู้มากขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤต	 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเครื่องมือ

และวิธีการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้กู้ ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น	

	 จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ	 ตามที่ได้		

กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นได้ว่า	 แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นก็อาจมองข้ามการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับระบบการเงินของตนได้	 ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีการกำหนดนโยบายมหภาค	 แต่

โครงสร้างการประกันความเสี่ยงจริงๆ	 นั้นกลับไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจ

จะเกิดขึ้น	 ในระดับจุลภาคหรือสถาบันการเงินเองก็ไม่ได้ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากนัก		

จนกระทั่งหลังวิกฤตจึงได้มีการตื่นตัวในศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกันอย่างจริงจัง			

	 สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เป็นผลระดับจุลภาคหรือสถาบันการเงินในอดีตไม่ได้ ให้ความสำคัญกับ

เรื่องการบริหารความเสี่ยงมากนัก	 เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายระดับมหภาคนั่นเอง	 ยกตัวอย่างเช่น	

การที่ไม่มีการกำหนดวิธีการตรวจสอบที่เข้มงวด	 ฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่านโยบายระดับมหภาคนั้น	 มีความ

สำคัญอย่างมากต่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 ตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างที่

ครอบคลุมปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการกระตุ้นให้สถาบันการเงินตื่นตัวในการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กรเอง	

	

นโยบายมหภาคเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบันการเงิน
	 จากตวัอยา่งของความสญูเสยีทีก่ลา่วมาทัง้หมด	 ไมว่า่จะเปน็ขอ้เทจ็จรงิของวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้

ในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้าน	 หรือวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นกับประเทศพัฒนาแล้วอย่าง

ประเทศญี่ปุ่น	 จะเห็นได้ว่านโยบายมหภาคของแต่ละประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศนั้น			

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผู้กำหนดนโยบายมหภาคเองนั้นมีความจำเป็นต้องเข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	 ในประเด็นนี้การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 สำหรับทั้ง

ระบบเศรษฐกิจและการกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	 ให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จะสามารถช่วยเสริมความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศได้	 นอกจากนั้น

ผู้กำหนดนโยบายมหภาค	 ต้องสามารถใช้กลไกทางกฎหมายและการบัญญัติกฎหมาย	 ให้สามารถเสริมให้

นโยบายการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้ดำเนินไปได้โดยไม่สะดุดบกพร่อง	
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	 ดังที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่การกำหนดนโยบายมหภาคนั้นขาดการมองภาพ

รวมทั้งระบบและละเลยถึงความสำคัญของข้อกฏมายต่างๆที่จำเป็นในการที่จะอำนวยให้การกำหนดนโยบาย

และการดำเนนิตามนโยบายเปน็ไปไดอ้ยา่งราบรืน่	 จงึทำใหร้ฐับาลญีปุ่น่จำเปน็ตอ้งมาตามเปลีย่นแปลงมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาและแก้ไขกฎหมายต่างๆ	 เป็นครั้งคราวไปจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าเกือบทุกครั้ง			

	 ดังนั้นการกำหนดนโยบายมหภาค	 เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับระบบเศรษฐกิจ	 จึงควรมอง	

ภาพรวมและองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมด	 อันจะได้มาซึ่งแนวทางการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถ				

สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม			

	 สถาบันทางการเงินที่เป็นฟันเฟืองหลักของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจคือ	 ธนาคารพาณิชย์	

บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย1์6	 บริษัทประกันชีวิต	 และบริษัทประกันวินาศภัย	 การบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของระบบ

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ	ผู้กำหนดนโยบายจึงควรกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมสำหรับสถาบันการเงินประเภทต่างๆ	 พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

ด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม	 ผู้เขียนขอสรุปเป็นประเด็นสำคัญต่างๆ	 ที่ผู้กำหนดนโยบายควรให้

ความสำคัญ	 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติอาจมีประเด็นหรือองค์ประกอบอื่นตามสภาวการณ์ที่ผู้กำหนดนโยบายควร

คำนึงถึงเพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้	

	 1.	 นโยบายมหภาคเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ					

ควรรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระขององค์กรและหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

ประเภทตา่งๆ	ไดแ้ก	่ธนาคารแหง่ประเทศไทย	สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์

กรมการประกันภัยเป็นต้น			

	 2.	 กรอบแนวทางในการบรหิารความเสีย่งสำหรบัสถาบนัการเงนิแตล่ะประเภทควรมคีวามสอดคลอ้ง

กับกรอบของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม	 นอกจากนั้นต้องมีความสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ	

	 3.	 นโยบายมหภาคควรมีการกำหนดชัดเจนถึงหน่วยงานหลักที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดกรอบ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินแต่ละประเภท	 ควรจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับทั้ง

มาตรฐานสากลและสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย	

	 นอกจากนี้	 ความเสี่ยงหลักของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ	 มีความแตกต่างกัน	 ซึ่งนำไปสู่การ	

วัดมูลค่าความเสี่ยงรวมของสถาบันที่ต่างกัน	 การบริหารความเสี่ยงของธนาคารย่อมต่างไปจากการบริหาร	

ความเสีย่งของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	 ดงันัน้การจะนำเอากรอบการบรหิารความเสีย่งของธนาคารมากำหนด	

ใช้กับบริษัทประกันจึงขัดกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง	 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีกรอบการบริหาร

ความเสีย่งทีส่ามารถนำไปใช้ไดก้บัทกุประเภทธรุกจิ	 แมแ้ตค่ณะทำงานผูก้ำหนดกรอบการบรหิารความเสีย่ง	

สำหรบัสถาบนัการเงนิแตล่ะประเภทกค็วรประกอบไปดว้ย	ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามสามารถ	และรูล้กึซึง้ในธรุกจิ	

ของสถาบันการเงินนั้นๆ	 แม้กระทั่งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยยังมีลักษณะของความเสี่ยง

หลักและความเสี่ยงรองที่แตกต่างกัน	 หากการกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไม่มีความ

ชดัเจนและละเอยีดลกึซึง้เพยีงพอ	 กรอบแนวทางในการบรหิารความเสีย่งยอ่มออกมาผดิพลาด	 ซึง่อาจทำให้

16  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้แยกการดำเนินธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
 หลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ให้แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
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การกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ความสำคัญกับความเสี่ยงไม่ถูกประเภทสำหรับแต่ละประเภทสถาบัน			

การเงิน	 และท้ายที่สุดอาจส่งผลให้การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกับระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไม่				

สมัฤทธิผ์ล	อันเนื่องมาจากความบกพร่องตั้งแต่การขั้นตอนกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง	

	 4.	 นอกจากการกำหนดกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุและชดัเจน	 สำหรบัสถาบนั

การเงินสามกลุ่มหลัก	คือ	ธนาคารพาณิชย์	บริษัทเงินทุน	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย	และ

บริษัทหลักทรัพย์แล้ว	 รัฐควรวางกลไกรองรับเมื่อเกิดความสูญเสีย	 เช่น	 จัดตั้งบริษัทรับประกันเงินฝาก

รองรบัความสญูเสยีจากการทีธ่นาคารพาณชิยล์ม้ละลาย	 หรอืการจดัตัง้กองทนุประกนัการลม้ละลายเมือ่เกดิ

ความสูญเสียจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัย	 เป็นต้น	 หากประเทศยังคงเดินตามกระแสโลกาภิวัตน์	

ไม่ช้าก็เร็วสถาบันการเงินต่างชาติจะสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น	 การให้กระทรวง

การคลังเป็นผู้รับประกันภัยเงินฝากสำหรับความสูญเสียในระบบธนาคารพาณิชย์อย่างที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน	

จงึจำเปน็ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งแน่นอน	 แต่การกำหนดโครงสร้างของระบบรองรับความสูญเสียกรณี

สถาบันการเงินเกิดล้มละลาย	 จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาวิจัยอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่อง

ของระบบจนกลายเป็นความสูญเสียที่ลุกลามอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	

	 5.	 รฐับาลควรสนบัสนนุการเขา้ไปมสีว่นรว่มในเวทนีานาชาตขิองการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง

สำหรับสถาบันการเงิน	 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศมีความสอดคล้อง

กับแนวทางปฏิบัติของสากล	 และเพื่อเป็นเวที ในการแสดงความคิดเห็นสำหรับตัวแทนจากประเทศไทย			

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในเวทีสากลในด้านศักยภาพและความ

มั่นคงของสถาบันการเงินในประเทศ	

	 6.	 การให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและ

กำกับดูแลสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากเครื่องมือในการวัดและจัดการกับความเสี่ยงมีวิวัฒนาการ

อยู่ตลอดเวลา	 ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐจึงควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของศาสตร์

ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับสากล	 นอกจากนี้สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศไทยให้การสนับสนุน

ในการส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ	 เจ้าหน้าที่รัฐ	

ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน	 จึงควรมีความรู้ความเข้าใจที่เท่าเทียมผู้ปฏิบัติในสถาบันการเงินด้วย

เช่นกัน		

	 7.	 รัฐบาลควรทบทวนนโยบายสำหรับการกำกับดูแลบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลและบริษัท	บตัรเครดติ

ที่ไม่นับเป็นสถาบันทางการเงิน	เนื่องจากบริษัทเหล่านี้กลายเป็นแหล่งเงินกู้สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย		

ซึง่เปน็ตวักระตุน้การใชจ้า่ยของประชาชนในกลุม่ทีม่รีายไดน้อ้ยอยา่งเกนิตวั	พฤตกิรรมของการใชจ้า่ยดงักลา่ว	

ไม่เพียงแต่ขัดกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น	 หากแต่ยังสามารถสร้างปัญหาสังคมที่เรื้อรังต่อไป

ในอนาคต			

	

การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบันการเงิน
	 โดยหลักการการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถาบันการเงินนั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะหลาย

ประการของแต่ละองค์กรหรือสถาบัน	 เช่น	 รูปแบบการดำเนินธุรกิจ	 ลักษณะของความเสี่ยงหลัก				

ลักษณะของความเสี่ยงรองอื่นเป็นต้น	 ซึ่งต้องศึกษาวิเคราะห์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละองค์กร		

แต่ละสถาบัน	 โดยไม่ควรกำหนดแบบมาตรฐานกลางของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีหรือการบริหารความเสี่ยง

ให้กับทุกประเภทสถาบันการเงิน	
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	 ในส่วนนี้จะได้พิจารณาถึงประเภทของความเสี่ยงของสถาบันการเงินและความเสี่ยงหลัก	 และความ

เสี่ยงรองที่สถาบันการเงินประเภทต่างๆ	เผชิญ	

	 1. ความเสีย่งของสถาบนัการเงนิ หมายถงึ	 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิเปน็ความสญูเสยีกบัทรพัยป์ระเภท	

ต่างๆ	 ของสถาบันการเงิน	 ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพ	 (physical	 asset)	 สินทรัพย์ทางการเงิน	

(financial	asset)	หรอืทรพัยท์ี่ไมม่รีปูรา่ง	(Intangible	asset)	ความเสีย่งของสถาบนัการเงนิอาจแบง่ออกได	้

ดังนี้	

	 	 (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)			

	 	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ1์7	 แผนดําเนินธุรกิจ18	

และการนําแผนไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงภายในและปัจจัยความเสี่ยง

ภายนอก	 อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	 หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งมีที่มาได้ทั้งจากปัจจัย

ความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงจากภายใน			

	 	 ตัวอย่างของปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกรวมถึงภาวะการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ					

ข้อกำหนดของทางการส่วนปัจจัยจากภายในรวมถึงโครงสร้างองค์กร	 กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน	 ความ

เพียงพอและคุณภาพของบุคลากรและคุณภาพและความเพียงพอของข้อมูล	

  (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 		

	 	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาทางการเงินฝ่ายหนึ่งไม่สามารถ

ปฏบิตัติามข้อสัญญา	 ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง	 วิธีการประเมินความ

เสีย่งดา้นเครดติไดร้บัการพฒันาไปอยา่งมากในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา	 วธิกีารและเครือ่งมอืใหม่ๆ 	 ไดร้บัการ	

คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนักสถิติและวิศวกรการเงิน	 เพื่อช่วยให้การประเมินความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ	

มีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น	 เหตุผลหลักสืบเนื่องมาจากการการบังคับใช้	 BASEL	 II	 ซึ่งทางสถาบัน

ทางการเงินแต่ละแห่งสามารถเลือกใช้ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นภายในสถาบันการเงินสำหรบัใชป้ระเมนิความเสีย่ง

ด้านเครดิตขององค์กรแต่ละสถาบันการเงิน	 จึงเริ่มหันมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง

ดา้นเครดติอยา่งจรงิจงั	ประกอบกบัการแขง่ขนัดา้นอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ในขณะทีม่ลูคา่หลกัทรพัย	์คำ้ประกนั

มีความแปรปรวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน	 ซึ่งทั้งสองเหตุผลหลังนี้เป็นองค์ประกอบที่เพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิต

ของสถาบันการเงินและทำให้สถาบันการเงินทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้าน

เครดิตให้มีความแม่นยำมากขึ้น	

	 	 วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มวิธีหลักดังนี้	

	 	 วิธีการประเมินเชิงปริมาณ  

	 	 วิธีการประเมินเชิงปริมาณเป็นการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตโดยอาศัยข้อมูลและวิธีการทาง

สถิติเพื่อสร้างตัวแบบทำนายความเสี่ยงด้านเครดิต	 ตัวแบบควรจะสามารถแบ่งแยกผู้ขอกู้ที่มี	 แนวโน้มจะ

เป็นลูกหนี้ที่ดีออกจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกหนี้ที่ไม่ดีได้โดยหลักการแล้วตัวแบบควร	 จะสามารถจัดลำดับ

ลกูคา้ตามลำดบัความเสีย่งดา้นเครดติไดน้ัน่เอง	 นอกจากนีอ้งคก์รหรอืบรษิทัยงัสามารถสรา้งตวัแบบ	 เพื่อ

การทบทวนวงเงนิดว้ยขอ้มลูพฤตกิรรมการชำระเงนิของลกูคา้	 เพือ่ใหก้ารทบทวนวงเงนิเปน็ไปอยา่งรวดเรว็

17 แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) คือ แผนที่แสดงทิศทางการดําเนินงาน สะท้อนวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดยทั่วไปจะจัดทำไว้สำหรับระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ดีควรมี 
 ความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
18 แผนดำเนินธุรกิจ (Business Plan) คือ แผนที่กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนกลยุทธ์ เป็นแนวทางกําหนดแผนปฏิบัติการ 
  (Action Plan) โดยทั่วไปจะเป็นแผนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วยเป้าหมายด้านกําไร หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ กรอบเวลาการดําเนินงาน งบประมาณ และเกณฑ์ 
 ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ตัวแบบทางสถิติที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย	คือ	Logistic	Model,	Probit	Model	

และ	Linear	Probability	Model,	Discriminant	Analysis-based	Model,	Recursive	Partitioning	Model,	

และ	Nearest-neighbor	Model	โดยตัวแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	คือ	Logistic	Model	

  วิธีการประเมินเชิงคุณภาพ		

	 	 วิธีการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตโดยไม่ได้ ใช้วิธีการทางสถิติ

เพื่อสร้างตัวแบบในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตแต่อาศัยความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในการ

ประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติเชน่	 expert	 system	หรอืการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติดว้ยการจดัลำดับ

ลูกค้าตามลำดับความเสี่ยงโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ	 ที่เชื่อว่าส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตระบบนี้	 เรียกว่า	

rating	 system	 นอกจากนี้เทคนิคอื่นที่ไม่ใช่เทคนิคทางสถิติแต่ได้รับการนำมาประยุกต์ใช้กับการประเมิน

ความเสี่ยงด้านเครดิต	ได้แก่	Linear	Programming	Model,	Neural	Networks,	และ	Generic	Algorithm			

	 	 (3) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  

	 	 ความเสี่ยงด้านตลาด	 คือ	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินทรัพย์	 หรือหนี้สินที่อาจ				

ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าที่คาดหวังไว้	 ความเสี่ยงทางตลาดนี้เป็นผลมาจากความผันผวน

ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบันการเงินเช่นอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราหรือสภาวะทางการเมืองเป็นต้น			

	 	 ความเสีย่งทางตลาดนีส้ามารถสง่ผลกระทบถงึความเสีย่งทางสภาพคลอ่ง	 (liquidity	 risk)	 ของ

บริษัทเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่ผันผวนส่งผลให้ไม่สามารถแปรสภาพสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อให้ชำระหนีส้นิ

หรอืคา่ใชจ้า่ยไดต้ามกำหนดเวลา	วธิกีารทีน่ยิมใช้ในการวดัมลูคา่ความเสีย่งทางตลาดคอื	วิธี	Value-at-Risk	

(VaR)	ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต	และความเสี่ยงจากการดำเนินงาน		

	 	 Value at Risk (VaR)		

	 	 Value	 at	 Risk	 (VaR)	 เป็นการวัดความเสี่ยงของการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้	 ชึ่งเป็น

มาตรวดัทีม่พีืน้ฐานมาจากความนา่จะเปน็	 โดยบอกถงึความสญูเสยีสงูสดุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้	 ณ	 ระดบัความ

เชื่อมั่นที่กำหนดในระยะเวลาทีก่ำหนดเชน่	VaR	สำหรบัความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทนุ	สามารถแสดง

ไดด้ว้ยสมการดังนี้	

										 		 r*
	 Pr[r>r*]		=						f(r)dr=a		
																																							 	-100%		

	 โดย	 r	 =	 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	

	 	 r*	 =	 อัตราผลตอบแทนที่มาจากการประเมินมูลค่าความเสี่ยง	

  a =	 ความน่าจะเป็น	

	 	 สมการข้างต้นแสดงถึงความน่าจะเป็นที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะต่ำกว่าระดับอัตราผล

ตอบแทนที่คำนวณได้	โดยวิธี	VaR	

		 	 จากภาพการลงทนุในหลกัทรพัยห์นึง่ทีม่ผีลตอบแทน	 μ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	 σ	 เมือ่	

ต้องการหาค่า	 VaR	 ของการลงทุนนี้ ในช่วงเวลาหนึ่งสามารถหาโดยการกำหนดความเชื่อมั่น	 (1-α)		
โดยค่าคือ	ความน่าจะเป็นที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำกว่าค่า	VaR	ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานของการ	

แจกแจงแบบปกติ	(Normal	Distribution)		
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากการประเมินมูลค่าความเสี่ยงจากการพิจารณารูปแบบของการแจกแจง

ของอตัราผลตอบแทนแลว้	 ยงัมวีธิกีารอืน่ๆ	 ที่ ใช้ในการประเมนิมลูคา่ความเสีย่งอยา่งเชน่	 วธิ	ี Historical	

simulation	 method	 ซึ่งจะประมาณค่าการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์	 โดยการ

รวบรวมขอ้มลูในอดตีของกลุม่หลกัทรพัย	์ และใชเ้ปน็ตวัแทนเพือ่ประมาณความนา่จะเปน็ของการกระจายตวั

ในอนาคต			

	 	 ขอ้ดขีองวธิจีำลองขอ้มลูโดยการใชข้อ้มลูในอดตีนีค้อื	 การประยกุต์ใชน้ัน้ไมจ่ำเปน็ตอ้งตัง้สมมตฐิาน	

เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของการแจกแจงของอัตราผลตอบแทน	 จึงไม่ต้องกังวลว่าอัตราผลตอบแทนของ

ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่	 แต่ข้อเสียก็คือปัญหาเรื่องขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะต้องมากพอ

และข้อมูลต้องไม่เก่าจนเกินไป			

	 	 อีกวิธีที่ถูกนำมาประยุกต์ ใช้เพื่อหามูลค่าความเสี่ยง	VaR	คือ	วิธี	Monte	Carlo	simulation	

method	 โดยการสร้างข้อมูลโดยวิธีการสุ่มของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์	 หรือกลุ่มหลักทรัพย์	 จาก	

ตัวแปรต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ความแปรปรวน	 และ			

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 ซึ่งวิธี	 Monte	 Carlo	 simulation	 method	 นี้	 ไม่จำเป็นต้องกำหนดสมมติฐาน

เกี่ยวกับการแจกแจงของอัตราผลตอบแทน	และยังสามารถใช้งานได้ดีกับกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อน	

	 	 (4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)		

	 	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธุรกิจมีกระแสเงินสดรับไม่เพียงพอ

สำหรับกระแสเงินสดจ่าย	 หรือไม่สามารถที่จะแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้	 ซึ่งอาจเป็นเพราะความเสี่ยง

ด้านตลาดที่ราคาตลาดของสินทรัพย์ต่ำกว่าต้นทุนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึง

กำหนดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้จึงมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านตลาดและยังมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับความเสี่ยงด้านเครดิต			

	 	 เมื่อสถาบันการเงินขาดสภาพคล่องจนเป็นผลให้ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามกำหนด	 สถาบัน

การเงนิแหง่นัน้ยอ่มมแีนวโนม้ทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เชือ่ถอื	 และเนือ่งจากความนา่เชือ่ถอืเปน็องคป์ระกอบ	

สำคัญในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน	 ดังนั้นเมื่อสถาบันการเงินถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือย่อมส่ง

สัญญาณไปยังตลาดว่าสถาบันการเงินแห่งนี้มีความน่าจะเป็นที่จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้สูงขึ้นซึ่ง

จะส่งผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ฝากเงิน	 ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมของการที่		

ผู้ฝากเงินแห่กันไปถอนเงินออกจากธนาคารเมื่อได้ทราบข่าวว่าธนาคารแห่งนั้นมีความน่าเชื่อถือลดต่ำลง	

ทั้งหมดนีย้่อมส่งผลให้สถาบันการเงินนี้ยิ่งประสบปัญหาภาวะการขาดสภาพคล่องหนักขึ้นไปอีก	ฉะนั้นการ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบัน			
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การเงิน	 อย่างไรก็ตามการแยกเอาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องออกมาบริหารอาจเป็นเรื่องยาก	 เนื่องจาก

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมักมีความเกี่ยวเนื่องกับทั้งความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านเครดิต	

	 	 (5) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)   

	 	 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กระบวนการในการทำงาน	

หรือระบบการบรหิารจดัการองคก์รเปน็ไปอยา่งไมเ่หมาะสม	 และนำไปสูค่วามเสยีหายทางการเงนิโดยความ

เสี่ยงจากการดำเนินการประกอบด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ

การควบคุมภายในองค์กร	 หน่วยงานสนับสนุนบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	 การตรวจสอบดูแลส่วนการทำงาน

ของบัญชีไม่ครบถ้วน	การทำงานของพนักงานที่มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ	ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่เสถียรหรือขาดระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี	 ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากส่วนการทำงานอื่นๆ	ที่จะนำ

ไปสู่ความเสียหายต่อองค์กร		ข้อพิจารณาบางประการสำหรับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน	คือ	

	 	 ก.	 ความเสี่ยงจากการดำเนินการเป็นประเด็นที่องค์กรต่างๆ	ทั้งภาคเอกชน	และองค์กรภาครัฐ

ให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการล่มสลายของ	ธนาคารแบริ่ง	(Barings	

Bank)	ในเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	1995	ซึ่งทาง	Board	of	Banking	ของทางอังกฤษ	ได้สรุปสาเหตุของการ

เกิดกรณีนี้ว่า	เนื่องมาจากผลการขาดทุนจำนวนมากที่เกิดจากการซื้อขายอนุพันธ์	(derivatives)	ที่ไม่ได้รับ

อนุญาตและมีการปกปิดการซื้อขายของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ	 Baring	 Futures	 Pte.	 Limited	 ในสิงคโปร์

ที่ทางฝ่ายบริหารไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงมาก่อน		

	 	 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ	 เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ทำงานโดยปราศจากการตรวจสอบในสองหน้าที่	

ทั้งในหน้าที่ของ	 trader	 และหน้าที่ของหัวหน้าส่วนบัญชีการซื้อขายตราสารล่วงหน้า	 (settlement)	 การที่

ธนาคารแบริ่งไม่สามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของ	 trader	 และไม่มีการแยกส่วนการทำงานส่วน	

ซื้อขาย	(Front)	ออกจากส่วนการทำงานสนับสนุน	(Back)	ได้นี้	ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการ

ที่นำไปสู่ความเสียหายครั้งใหญ่	 และทำให้องค์กรนี้ต้องล่มสลายในที่สุด	 ความเสียหายที่เกิดจากการไม่มี

การแยกสว่นการทำงานสว่นการซือ้ขายออกจากสว่นการสนบัสนนุ	 ในทำนองเดยีวกนัเกดิขึน้กบัทาง	 Daiwa	

Bank	Ltd.	ของญี่ปุ่นใน	ค.ศ.	1995	และสร้างความเสียหายกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐในครั้งนั้น			

	 	 ข.	 การที่ความเสี่ยงจากการดำเนินการสามารถสร้างความเสียหายต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญ			

ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิกลยทุธค์อื	สรา้งความเสยีหายทางการเงนิและความเสยีหายทางคณุคา่	(Values)	และ

ภาพลักษณ์	ความน่าเชื่อถือ	(Reputation)	ขององค์กรอันประเมินค่ามิได้	และเป็นคุณค่าที่เป็นปัจจัยสำคัญ

ต่อการดำเนินธุรกิจของสถาบันทางการเงินจึงทำให้สถาบันทางการเงินชั้นนำได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

ต่อการดำเนินการในเรื่องนี้	

	 	 ค.	 การควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินการสามารถทำได้ด้วยการสร้างระบบการจัดการที่ดีซึ่ง

หมายถึงการมีระบบการบันทึกข้อมูลที่เพียงพอ	 การมีระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี	 การมีส่วนการ

ทำงานด้านการควบคุมและตรวจสอบการทำงานที่เป็นอิสระจากส่วนการซื้อขายและส่วนการสร้างรายได้

ขององค์กร	 การให้ขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนแก่พนักงาน	 และการมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุม		

  (6) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)  

	 	 ความเสี่ยงด้านกฎหมายคือ	 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย	 ส่งผลให้เกิดความ	

สูญเสียทั้งที่อยู่ ในรูปตัวเงินและที่ไม่ได้อยู่ ในรูปของตัวเงิน	 ในส่วนของตัวเงินเช่น	 ค่าเสียหายที่ต้องจ่าย	

ตามคำพิพากษา	 ค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียม	 เป็นต้น	 ส่วนค่าเสียหายที่ไม่อยู่ ในรูปตัวเงิน	 เช่น								
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การสญูเสยีชื่อเสียง	 ความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากคดีความ	 ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ของลูกค้า	ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท	หากผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเชื่อว่าบริษัทมี

โอกาสที่จะต้องชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาสูง	 เป็นต้น	 ดังนี้จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงด้านกฎหมายนี้มี

ความสมัพนัธก์บัทัง้ความเสี่ยงอื่นด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง		

	 	 (7) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)		

	 	 ความเสีย่งดา้นชือ่เสยีงคอื	ความเสีย่งตอ่การสญูเสยีชือ่เสยีงของสถาบนัหรอืองคก์รนัน้	ซึง่นบัเปน็

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 (Intangible	 Asset)	 แต่มีมูลค่ามหาศาลต่อการดำเนินธุรกิจ	 ทั้งนี้เพราะว่าชื่อเสียง

ของสถาบนัไดม้าจากการสัง่สมความเชือ่ถอื	ความไว้ใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัสถาบนั	ทัง้จากนกัลงทนุ	ลกูคา้	

พนักงาน	 และผู้ถือหุ้น	 ยิ่งกว่านั้นในสภาพของการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบัน	 สินค้าและ

บรกิารของแตล่ะสถาบนัมคีวามแตกตา่งกนัไมม่าก	 ดงันัน้ชือ่เสยีงของสถาบนัจงึกลายเปน็องคป์ระกอบสำคญั	

ที่สามารถทำให้สถาบันได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งในตลาด			

	 	 ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 เพราะผู้บริหารต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบโดยตรง	หากเกดิเหตกุารณ์ใดทีน่ำมาซึง่การสญูเสยีชือ่เสยีงของสถาบนั	กฎระเบยีบ	และขอ้บงัคบั

ทีเ่พิม่มากขึน้ทกุวนัเปน็ปจัจยัเสรมิทีท่ำใหส้ถาบนัตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งดา้นชือ่เสยีง	 นอกจากนัน้	 รูปแบบ

ของสือ่สารมวลชนทีพ่ฒันาใหม้คีวามรวดเรว็และกวา้งขวางมากขึน้อยา่งในปจัจบุนั	อาจเสรมิใหค้วามสญูเสยี

ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็น	 ชื่อเสียงของสถาบันเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการสะสมด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน	

การสร้างชื่อเสี่ยงขึ้นใหม่หลังถูกทำลายจึงเป็นเรื่องยาก	และใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกัน								

	 	 การสญูเสยีชือ่เสยีงของสถาบนัอาจนำมาซึง่การสญูเสยีอืน่ๆ	ทีต่ามมาอยา่งเปน็ระบบ	 โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจบนความเชื่อมั่นและไว้ใจของผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบัน	จึงอาจจะกล่าว

ได้ว่าความเสี่ยงด้านชื่อเสียงสามารถเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งความเสี่ยงที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	 และในทาง

กลับกันเช่นเดียวกัน	 ฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจะประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อการบริหารความ

เสี่ยงทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

 2. ความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงรองของสถาบันการเงิน 

	 กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับแต่ละสถาบันการเงินย่อมมีความแตกต่างกันในรายละเอียด			

ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงรอง	 รวมทั้งกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐานสากลของสถาบันการเงินสามกลุ่มหลัก	คือ		

	 -	ธนาคารพาณิชย์	บริษัทเงินทุน	

	 -	บริษัทหลักทรัพย์	

	 -	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย		

	 ปัจจุบันอำนาจในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย		

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์นั้นกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์					

ในขณะที่กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์	 ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันชีวิต	 และบริษัทประกัน

วินาศภัย	

	 	 (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 

	 	 สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจต่างประเภทกันย่อมมีความเสี่ยงหลักขององค์กรแตกต่างกันไป		

บริษัทเงินทุนถูกจัดรวมอยู่ ในกลุ่มเดียวกับธนาคารพาณิชย์	 เพราะธุรกิจเงินทุนคือธุรกิจที่จัดหามาซึ่งทุน

และใช้ทุนนั้นในการประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์	 กิจการเงินทุนเพื่อพัฒนากิจการเงินทุน	 เพื่อ
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จำหน่ายและการบริโภค	 กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ	 หรือกิจการเงินทุนอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง19	

ฉะนั้นธุรกิจเงินทุนจึงมีลักษณะของการดำเนินกิจการคล้ายคลึงกับการดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชย์ใน

บางสว่นกลา่วคอื	 เปน็ธรุกจิทีท่ำการระดมทนุเพือ่นำมาปลอ่ยกูร้ะยะสัน้	 กลาง	 หรอืยาว	 เพือ่วตัถปุระสงค์

ต่างๆ	ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ความเสี่ยงหลักของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริษัท	เงินทุนจึงเป็นความ

เสี่ยงด้านสินเครดิต	 ความเสี่ยงอันดับรองลงมาคือ	 ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

ธนาคารพาณิชย์จะต้องกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ20	 ตามมาตรการเรื่องการจัดชั้นและ

สำรองสนิทรพัยข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย	 นอกจากนัน้ธนาคารพาณชิยย์งัตอ้งดำรงเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอ

กบัความเสีย่งทีแ่ตล่ะธนาคารมตีามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกำหนดเงนิสำรอง	สำหรบัสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ	

(Credit	Loss	Reserve)	จงึเปน็เงนิทีก่นัไวส้ำหรบัคา่คาดหวงัของความสญูเสยี	(Expected	Loss)	บนมลูคา่

สินทรัพย์	 ในขณะที่เงินกองทุน	 (Capital)	 ที่ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องดำรงไว้	 เพื่อป้องกันกรณีการเกิด	

ความสูญเสียที่ไม่คาดหวัง	 (Unexpected	 Loss)	 นั่นเอง	 เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเกิดความสูญ

เสียที่ไม่คาดหวัง		ธนาคารจึงมีสัดส่วนของเงินกองทุนสูงกว่าเงินสำรอง	

	 	 (2) บริษัทหลักทรัพย์ 

	 	 ธรุกจิบรษิทัหลกัทรพัยห์มายความรวมถงึกจิการนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย	์ กจิการคา้หลกัทรพัย์	

กิจการที่ปรึกษาการลงทุน	 กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	 และกิจการจัดการลงทุน21	 ซึ่งบัญชีสินทรัพย์	

ของบริษัทหลักทรัพย์ประกอบไปด้วยบัญชีค้างรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์	 ซึ่งมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็น		

ส่วนใหญ่	 รองลงมาเป็นหลักทรัพย์ที่ทางบริษัทถือ	 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาด	 ส่วนด้านหนี้สินรายการที่มี

สัดส่วนสูงคือบัญชีค้างจ่ายจากคำสั่งขายของลูกค้า	 รวมถึงบัญชีค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญาตราสารอนุพันธุ์	

ฉะนั้นความเสี่ยงหลักของบริษัทหลักทรัพย์คือ	 ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง				

โดยส่วนมากบริษัทหลักทรัพย์จึงไม่จำเป็นต้องกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 เพราะว่ามูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินบนบัญชีได้สะท้อนราคาที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ้นสุดวันไว้อยู่แล้ว	 ด้วยการปรับมูลค่าทั้ง

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิเทา่กบัราคาตลาด	ณ	สิน้สดุวนั	เรยีกวา่	mark-to-market	ถงึกระนัน้กด็บีรษิทัหลกัทรพัย	์

ควรจะต้องดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อโอกาสการเกิดความสูญเสียที่ไม่คาดหวัง	(Unexpected	Loss)			

  (3) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 

	 	 สำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยนั้น	 ความเสี่ยงหลักมิใช่ความเสี่ยงด้าน

เครดิต	 หากแต่เป็นความเสี่ยงที่ผู้รับประกันไปรับโอนมาจากผู้เอาประกันที่เรียกว่า	 ความเสี่ยงจากการรับ

ประกันภัย	 ทั้งนี้ลักษณะของการรับประกันชีวิตและการรับประกันวินาศภัยนั้นยังมีความแตกต่างกัน	 อีกใน

รายละเอียด	 ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของการรับประกันภัยที่สัญญาประกันชีวิตนั้นมีระยะเวลายาวกว่าสัญญา

ประกนัวนิาศภยั	ซึ่งมักมีระยะเวลาของสัญญาหนึ่งปีหรือสั้นกว่านั้น	ทำให้บัญชีหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต

ประกอบไปด้วยเงินตั้งสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนใหญ่	 สำหรับด้านสินทรัพย์นั้น	 สินทรัพย์

ลงทุนมีสัดส่วนมากที่สุด	 ความเสี่ยงหลักของธุรกิจประกันชีวิตจึงอยู่ที่ความแม่นยำในการคาดการณ์มูลค่า

ความสูญเสียหรือการคำนวณเบีย้ประกนัวา่มคีวามสอดคลอ้งและพอเพยีงกบัมลูคา่ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จรงิ

หรือไม่	 ความเสี่ยงอันดับรองลงมาคือ	 ผลตอบแทนที่ได้จากสินทรัพย์ลงทุนนั้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ ใช้

ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยหรือไม่	หากไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าการลงทุนไม่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทน

ที่สูงพอที่จะชดเชยมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง	 นอกจากนี้ลักษณะของความเสี่ยงที่รับประกันโดยที่

19 ดูความหมายเต็มของธุรกิจเงินทุนได้จาก พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 
20 สินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ 
21 ทั่วไป ดู พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 
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ความสูญเสียของการประกันวินาศภัยมีความไม่แน่นอนสูงกว่าการประกันชีวิต	 ทำให้บริษัทประกันวินาศภัย

ไม่จำเป็นต้องกันเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนสูงนักเทียบกับบริษัทประกันชีวิต	 แต่บริษัทประกันวินาศภัย

จำเป็นต้องดำรงเงินกองทุนสูงกว่าบริษัทประกันชีวิต	 เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับความไม่แน่นอนในจำนวน	

ค่าสินไหมทดแทน	

	 ความต่างของลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นที่มาของความต่างในความเสี่ยงหลักของแต่ละประเภท

ธุรกิจ	 และส่งผลให้สถาบันการเงินแต่ละประเภทลงทุนในการพัฒนาเครื่องมือที่ ใช้ในการวัดและการบริหาร

ความเสี่ยงในส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ	อาทิเช่น	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับ

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 จึงทุ่มงบประมาณในการสร้างเครื่องมือในการวัดและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	

เช่น	Credit	Scoring	 เป็นต้น	ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงหลัก	จะลงทุน

ในการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	เช่น	Value-at-Risk	(VaR)	และ	Stress	

Testing	เป็นต้น	

	 นอกจากนั้น	 บริษัทหลักทรัพย์มักให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะด้านของ

ธุรกิจหลักทรัพย์	 เช่น	การสอบวัดผลความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Chartered	

Financial	 Analyst	 (CFA))22	 หรือประกาศนียบัตรนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน	 (Certified	

Investment	 and	 Security	 Analyst	 (CISA))23	 ที่จัดสอบโดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย	 โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มี

ความเชีย่วชาญดา้นการประเมนิความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัทีเ่รยีกวา่	 นกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั	 ทัง้นี้

เนือ่งจากลกัษณะของความเสีย่งของการประกนัชวีติและการประกนัวนิาศภยัมคีวามแตกตา่งกนัในรายละเอยีด	

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็ยังมีการพัฒนาความรู้เป็นสองแขนง	 คือ	 นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตและ

นกัคณติศาสตรป์ระกนัวนิาศภยั	 ซึง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิากม็สีมาคมนกัคณติศาสตรป์ระกนัชวีติ	 (Society	

of	 Actuaries)24	 ที่จัดสอบวัดความรู้และให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สอบผ่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน

คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	(Associate	of	Society	of	Actuaries,	ASA)	และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน

วินาศภัย	 (Casualty	 Actuarial	 Society)25	 ที่จัดสอบวัดความรู้และให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สอบผ่าน

เปน็ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในคณติศาสตรป์ระกนัวนิาศภยั	(CAS)	การกระจายความเสีย่งผา่นการทำประกนัภยั

ตอ่เปน็อกีกลยทุธห์นึง่ในการบรหิารความเสีย่งทีส่ำคญัสำหรบัธรุกจิประกนัภยั	 นอกจากนี	้ ธรุกจิประกนัชวีติ

ใชเ้ทคนคิในการจบัคู	่Duration	ของสนิทรพัยก์บัหนีส้นิ	 เพือ่บรหิารความเสีย่งดา้นตลาด	จากความผนัผวน

ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	 บริษัทประกันชีวิตในบางประเทศยังสามารถผลักภาระความเสี่ยง	

ด้านตลาดลักษณะนี้กลับไปให้กับผู้เอาประกันภัย	 โดยการออกกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดที่ผลประโยชน์

กรมธรรม์	จะแปรผันไปตามผลการลงทุน	(Variable	Benefit	Product)	

	 กรอบการบรหิารความเสีย่งที่ ใชอ้ยู่ ในประเทศตา่งๆ	 มุง่เนน้ในการกำกบัใหส้ถาบนัทางการเงนิดำรง

เงินกองทุนให้เพียงพอต่อความเสี่ยงที่สถาบันมี	โดยมีองค์กรระหว่างชาติเป็นผู้กำหนด	หรือให้แนวทางของ

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการดำรงเงินกองทุนที่ ใช้อย่างเป็นสากลเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ

สถาบันการเงินและมาตรฐานในการประเมินความมั่นคงของสถาบันการเงินในระดับนานาประเทศ	ซึ่งคือ

22  http://www.cfainstitute.org/ 
23  http://www.tsi-thailand.org/ProfessionalEdu_2/2_CISA/index_CISA.html 
24  http://www.soa.org/
25  http://www.casact.org/
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ความพยายามในการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ีใหก้บัระบบสถาบนัการเงนิระดบันานาประเทศนัน่เอง	 โดยหนว่ยงานที่

มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในแต่ละประเทศต่างรับกรอบการบริหารความเสี่ยงนี้มาปรับใช้กับสถาบัน

การเงินที่ตนกำกับดูแลองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับ

สามกลุ่มสถาบันการเงินตามที่กล่าวมามีดังนี้	

  (ก) Bank for International Settlements (BIS)  

	 	 Bank	 for	 International	 Settlements	 (BIS)	 กำหนด	 Basel	 Accord	 I	 เป็นกรอบในการ

บริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจธนาคารมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 253126	 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำมาบังคับ

ใช้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยตั้งแต่	พ.ศ.	2536	แต่เนื่องจาก	Basel	I	ไม่สามารถสะท้อนความเสี่ยง

ของสินทรัพย์ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม	 อีกทั้งยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการโอนความเสี่ยง

ออกจากบญัชขีองสถาบนัการเงนิ	ทาง	BIS	จงึไดป้รบัเพิม่เกณฑส์ำหรบัความเสีย่งดา้นตลาดใน	พ.ศ.	2539	

และเริ่มพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยเรียกชื่อใหม่ว่า	 Basel	 II					

ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่	พ.ศ.	2541	จนได้ฉบับสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2547	และคาดว่าภายใน

สิ้นปี	พ.ศ.	2550	นี้	วิธี	Advance	Approach	ใน	Basel	II	จะได้นำไปบังคับใช้	กับกลุ่มประเทศ	G1027	

  (ข) International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   

	 	 International	Organization	 of	Securities	Commissions	 (IOSCO)	คือองค์กรระหว่างชาติ							

ที่มีวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ ในระดับนานาประเทศ	 มีสมาชิกเป็น			

หน่วยงานผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ในแต่ละประเทศ	 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย	 (Securities	 and	 Exchange	 Commission,	 Thailand)	 ก็เป็น

สมาชิกสามัญของ	 IOSCO28	 ส่วนกรอบในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจหลักทรัพย์นั้นมีอยู่สองแนวทางคือ	

วิธี	 Net	 Capital	 Approach	 ที่ ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 ญี่ปุ่น	 และประเทศที่ไม่ได้อยู่ ใน

กลุ่ม	EU	และวิธี	EU	Capital	Adequacy	Directive	ซึ่งเป็นวิธีที่อิงตาม	Basel	I	หลังจากปรับเพิ่มเกณฑ์

สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดเมื่อ	พ.ศ.	2539	วิธีการหลังนี้ ใช้กันในกลุ่มประเทศ	EU	

  (ค) International Association of Insurance Supervisors (IAIS)   

	 	 International	Association	of	Insurance	Supervisors	(IAIS)	คือองค์กรระหว่างชาติ	ที่จัดตั้ง

ขึน้เมือ่	 พ.ศ.	 2537	 โดยมวีตัถปุระสงค์ในการยกระดบัมาตรฐานการกำกบัดแูลธรุกจิประกนัภยัและเสรมิสรา้ง

ความมั่นคงให้กับธุรกิจประกันภัยผ่านการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานในระดับนานาประเทศ	 มีสมาชิก

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากระเทศต่างๆ	รวมทั้งประเทศไทยที่กรมการ

ประกันภัยกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน	 ส่วนกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย

นั้นมีใช้อยู่สองแนวทางคือ	 วิธี	 Risk-Based	 Capital	 (RBC)	 ซึ่งเป็นวิธีที่ ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา	

แคนาดา	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และประเทศอื่นอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยและวิธี	 Index-Based	

Solvency	Regime	ที่ ใช้ในกลุ่มประเทศ	EU	และบางประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศ	EU	ด้วย	

	 	 ตั้งแต่	พ.ศ.	2539	เป็นต้นมา	ทั้งสามองค์กรได้เริ่มมีการประชุมร่วมกันและมีการพิมพ์เผยแพร่

เอกสารอันเป็นข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับที่แสดงถึงข้อตกลงในกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่

สอดคลอ้งกนั	 ทัง้นีเ้นือ่งจากสถาบนัทางการเงนิแตล่ะประเภทตา่งขยายการใหบ้รกิารทีค่าบเกีย่วการใหบ้รกิาร

26  http://www.bis.org 
27  กลุ่มประเทศที่มี Internationally Active Banks 
28  http://www.iosco.org 
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ของสถาบันทางการเงินอีกประเภท	 นอกจากนั้นการแข่งขันอย่างเสรียังส่งผลให้เกิดการควบรวมกิจการ

ของธรุกจิทางการเงนิประเภทตา่งๆ	 เขา้ดว้ยกนั	 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการใหก้ารบรกิารทีห่ลากหลาย

กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ด้วยเหตุนี้โครงสร้างองค์กรของสถาบันการเงินขนาดใหญ่จึงมีความ

ซับซ้อนมากขึ้นตามการขยายตัวของประเภทของธุรกิจและบริการ	 การบริหารความเสี่ยงของสถาบันทาง	

การเงินขนาดใหญ่ย่อมมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน	 Joint	 Forum	 ระหว่างสามองค์กรดังกล่าว					

จึงเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจทางการเงิน	 เพื่อสร้างมาตรฐานสากลในการ

บริหารจัดการองค์กรที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน			

	 เครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินทั้งระดับประเทศ

และระดับนานาชาตินั้นคือ	 การกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งในเชิงปริมาณ	 โดยกำกับให้สถาบันการเงิน

แต่ละประเภทกันเงินสำรองและดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอกับความเสี่ยงที่แต่ละสถาบันฯ	 เผชิญและการ

กำกบัดูแลในเชิงคุณภาพ	โดยการกำกับให้สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในระดับ

สถาบนัการเงนิแตล่ะสถาบนันัน้	เครือ่งมอืในการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ี ใหก้บัองคก์รภายใตก้ารกำกบัดแูล	จงึควร

มีทั้งเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณ	 โดยการใช้ข้อมูลความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ	

เพื่อประเมินความเสี่ยงในธุรกรรมทางการเงิน	 เพื่อจัดหาวิธีการในการกระจายความเสี่ยง	 หรือป้องกัน

ความเสีย่งทีเ่หมาะสมตอ่ไป	 และเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งในเชงิคณุภาพ	 โดยการตรวจสอบกระบวนการ

ในการปฏิบัติงานที่เน้นความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล	ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศจึงสามารถ

มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เมื่อทั้งผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินมีความละเอียดและ

เข้าใจลึกซึ้งถึงเครื่องมือที่ตนสามารถใช้ในการกำกับสถาบันการเงินและผู้บริหารสถาบันการเงินทั้งหลายมี

ความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากร	และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ	

	

การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับหน่วยงานที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน	 	

	 อันที่จริงหน่วยงานหรือบริษัทที่ไม่ ใช่สถาบันการเงินต่างก็เผชิญกับความเสี่ยงทั้งเจ็ดประเภทที่	

กล่าวไว้ในตอนต้นของหัวข้อที่แล้ว		แต่ความเสี่ยงที่เผชิญย่อมต่างไปจากของสถาบันการเงิน	โดยขึ้นอยู่กับ

ประเภทธรุกจิของบรษิทันัน้ๆ	หลายธรุกจิไมม่กีารกำกบัใหบ้รษิทัตอ้งทำการบรหิารความเสีย่งอยา่งเปน็ระบบ

เฉกเช่นสถาบันการเงิน	 แต่ในโลกที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

และชื่อเสียงของบริษัทด้วยการวางระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ ใน

การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี	 ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน		

	 ความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ผลเสียกับองค์กรส่วนมากเป็นความเสี่ยงที่แท้จริง29	 เช่น	 ความเสี่ยงจาก

อัคคีภัย	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเป็นต้น	ความสูญเสียต่อองค์กรจากความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านี้ค่อนข้าง	

ทีจ่ะชดัเจน	 ขอ้มลูอดตีของความสญูเสยีจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิมกัไดร้บัการบนัทกึไวภ้ายในองคก์ร	 ความเสีย่ง	

ที่แท้จริงเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม			

	 ความสูญเสียทางตรงคือ	ความสูญเสียทรัพย์สินจากภัยนั้น	ส่วนความสูญเสียทางอ้อมคือ	มูลค่าการ

เสยีโอกาส	ไมว่า่จะเปน็การเสยีรายไดท้ีพ่งึไดร้บัจากทรพัยส์นินัน้หรอืการเสยีโอกาสจากการลงทนุในสถานการณ์

29 ความเสี่ยงที่แท้จริง คือ ความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างขึ้นมา ฉะนั้นโอกาสของความสูญเสียจึงมีอยู่เพียงสองกรณี คือ ความเสี่ยงที่แท้จริงอาจนำไปสู่ 
 ความสูญเสียหรือไม่สูญเสียเท่านั้น  ความเสี่ยงที่แท้จริงแบ่งได้ออกเป็นสามประเภท คือ ความเสี่ยงที่แท้ตริงเกี่ยวกับตวับุคคล ความเสี่ยงที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่แท้จริง 
 จากระบบกฎหมายความเสี่ยงที่แท้จริงเกือบทั้งหมดสามารถถ่ายโอนไปให้บริษัทประกันภัยได้ 
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ที่ความเสี่ยงสูงมากจนผู้บริหารเลือกตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กร						

ถึงแม้ว่ากิจกรรมนั้นอาจจะนำมาซึ่งโอกาสการทำกำไรให้กับองค์กร	 ฉะนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจ

ประเภทของความเสี่ยงที่องค์กรของตนเผชิญ	 เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง

เหล่านั้นให้อยู่ ในระดับที่องค์กรสามารถรองรับได้และเอื้อโอกาสให้องค์กรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมความ

เสี่ยงที่สามารถนำไปสู่โอกาสการสร้างรายได้และกำไรให้กับองค์กรได้ด้วย			

	 ผลเสยีขององคก์รจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ	อาจมาจากระบบความรบัผดิตามกฎหมาย	(Legal	Liability)	

ยังสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ	อุตสาหกรรมยานับเป็น

อุตสาหกรรมประเภทที่มีต้นทุนการวิจัยสูงมาก	 ซึ่งต้นทุนการวิจัยที่สูงคือต้นทุนของการบริหารความเสี่ยง

นั่นเอง	 เพราะบริษัทยามีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเนื่องจากผลกระทบทางลบของยา	 จึงทำให้

บริษัทยาทั้งหลายต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยสูงมาก	 และต้นทุนการวิจัยที่สูงนี้	 ก็สะท้อนออกมาในรูป

ของราคายาที่สูงตามไปด้วย	 อันเป็นผลเสียกลับมาสู่ผู้บริโภคในอีกด้านหนึ่งนั่นเอง	 ผลเสียขององค์กรก็คือ	

ต้นทุนในการวิจัยซึ่งคือต้นทุนในการผลิตที่สูงและต้นทุนการเสียโอกาสที่อาจจะสามารถผลิตยาอื่นที่สามารถ

สร้างกำไรได้เช่นกัน			

	 ความเสีย่งทางการเงนิเปน็อกีหนึง่ความเสีย่งหลกัขององคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน	 โดยหลกัการแลว้

ความเสี่ยงทางการเงินคือ	 ความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดหวังไว้	 ก่อนที่องค์กรใดจะเริ่ม

โครงการใหม่	 จึงต้องมีการประมาณการต้นทุนและรายได้ที่จะได้รับ	 หากรายได้ที่คาดการณ์สูงกว่าต้นทุน	

โครงการนั้นจึงเรียกได้ว่าเหมาะสมที่จะได้รับการลงทุน	 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการเป็น

ตัวอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน	 ถึงกระนั้นก็ดีโครงการที่มีผลการวิเคราะห์ว่ารายได้สูง

กว่าต้นทุนก็มิได้หมายความว่าโครงการนั้นไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน	 โครงการนั้นยังคงมีความเสี่ยงทาง	

การเงนิอยู่ทั้งด้านต้นทุนและรายได้	 เพราะการวิเคราะห์รายได้และต้นทุนเป็นการวิเคราะห์ค่าประมาณการ	

แต่โครงการยังคงมีความเสี่ยงที่รายได้จะต่ำกว่าที่ประมาณการไว้หรือต้นทุน	 จะสูงกว่าที่ประมาณการไว้	

ความเสีย่งทางการเงนิสง่ผลเสยีตอ่องคก์รในรปูของรายไดท้ีล่ดลงตน้ทนุทีส่งูขึน้	 หรอืกำไรทีม่คีวามแปรปรวน

ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้นั่นเอง	 ความเสี่ยงทางการเงินนี้โดยส่วนมากไม่สามารถถ่ายโอนไปให้บริษัท

ประกันภัยผ่านการซื้อประกันได้			

	 หากอธบิายผลเสยีของความเสีย่งตอ่องคก์รดว้ยทฤษฎทีางการเงนิ	 ความเสีย่งที่ไม่ไดร้บัการบรหิารที่

เหมาะสมจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดขององคก์รมคีวามแปรปรวนสงู	 และเมือ่กระแสเงนิสดมคีวามแปรปรวนสงู	

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซึ่งเป็นค่าวัดมูลค่าขององค์กรย่อมจะลดลง	 ฉะนั้นองค์กรที่มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ดีย่อมมีกระแสเงินสดที่มีความแปรปรวนต่ำและมีมูลค่าขององค์กรที่สูงขึ้นนั่นเอง			

	 องค์กรที่เป็นบริษัทเอกชนซึ่งมีผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ย่อมมีความต้องการหลัก

ร่วมกันคือ	 ความต้องการให้บริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่มีมูลค่าสูงสุด	 ผู้บริหารที่ได้รับการว่าจ้างมาบริหารจัดการ

บรษิทัจงึจะตอ้งบรหิารจดัการหรอืดำเนนิการใดๆ	 กด็	ี ใหค้วามตอ้งการหลกันีข้องผูถ้อืหุน้สมัฤทธิผ์ล	 ฉะนั้น

เมื่อความเสี่ยงเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลในทางลบกับมูลค่าของบริษัท	 ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ที่จะให้

ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรตามวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของกิจการ

นั่นเอง	 สำหรับองค์กรภาครัฐ	 ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรจะไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้าง

กำไรสูงสุด	 แต่ผลงานของผู้บริหารก็ยังคงวัดด้วยความสามารถในการบริหารองค์กร	 ให้มีความมั่นคงสูงสุด	

ตัวชี้วัดความมั่นคงที่ว่านี้ตัวหนึ่งก็คือ	 ความมั่นคงทางการเงิน	 ฉะนั้นผู้บริหารองค์กรภาครัฐจึงควรให้ความ

สำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน	 เนื่องจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการ
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บรหิารจดัการทีเ่หมาะสม	 สามารถนำไปสูค่วามแปรแรวนของกระแสเงนิสดหรอืความมัน่คงทางการเงนิของ

องค์กรได้			

	 ด้วยเหตุผลทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมด	 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจึงมีความจำเป็นต้อง

จัดการและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเทศมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประเภทต่างๆ	รวมทั้งมาตรการ

การบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐบาลด้วย			

	 ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน่วยงานกำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง	ได้แก่	ธุรกิจ

ธนาคารและธุรกิจประกันภัย	 สำหรับธุรกิจธนาคารนั้นได้มีการพัฒนาโครงสร้างและแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงในระดับนานาชาติภายใต้การกำกับดูและของคณะกรรมการชื่อว่า	 Basel	 Committee	 สำหรับ

ธุรกิจประกันภัยนั้นได้มีการพัฒนาโครงสร้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเทศมาพร้อมๆ

กบัธรุกจิประกนัภยั	 ในขณะนีก้ำลงัอยู่ในชว่งของการเจรจาและพจิารณารว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเทศต่างๆ	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปใน

ระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน	 สำหรับองค์กรภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการวางกรอบแนวทางใน	

การบริหารความเสี่ยงในแต่ละรัฐมาเป็นเวลานานแล้ว	 จึงเห็นได้ว่าองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐต่างมี

ความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในวงกว้างมากขึ้นทุกวันและในขณะเดียวกันก็

กระจายลงในระดับต่างๆ	อย่างหลากหลายขึ้นเช่นกัน	

	 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กรจากอดีตถึงปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก	 การบริหาร

ความเสี่ยงสำหรับองค์กรทุกวันนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร	 (Risk	 Mitigation)	

แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร	 (Value	 Creation)	 ด้วยการบริหารความเสี่ยง	 โดยคำนึงถึง

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้สูงสุด	(Risk	Optimization)			

	 นอกจากนั้น	 การบริหารความเสี่ยงยังพัฒนาไปสู่การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม	 แทนที่จะ

เป็นการแยกบริหารความเสี่ยงแต่ละรายการ	 เพราะความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไป	 ความเสี่ยงจากการ	

เก็งกำไร30	 ที่ได้รับการบริหารที่ดีสามารถนำไปสู่โอกาสการทำกำไรได้	 ฉะนั้นความเสี่ยงจึงไม่ใช่สิ่งที่เรา	

ต้องหลีกเลี่ยงหรือกำจัดมันเสมอไป	 การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่องค์กรรับได้และสามารถสร้าง	

ประโยชน์ ให้กับองค์กรต่างหากเป็นสิ่งที่พึงกระทำประเด็นหลักจึงอยู่ที่ความสามารถในการแยกแยะว่า	

ความเสี่ยงใดเป็นผลเสียต่อองค์การ	 ความเสี่ยงใดอาจจะเป็นผลดีกับองค์กร	 แล้วเลือกที่จะจัดการกับ		

ความเสี่ยงเหล่านี้โดยอาศัยหลักการถ่วงดุลความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญให้เหมาะสม	การบริหารความเสี่ยงโดย		

องค์รวมช่วยให้องค์กรสามารถเลือกกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	สำหรับรายการความเสี่ยงที่ไม่มีปัจจัย

ประกอบในองค์รวมถ่วงดุลไว้	 ฉะนั้นบางรายการความเสี่ยงอาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการบริหาร	

เพราะมีรายการความเสี่ยงอื่นในองค์รวมเป็นปัจจัยถ่วงดุลแล้ว		

	 เนือ่งจากบรษิทัที่ไม่ใชส่ถาบนัการเงนิไมม่หีนว่ยงานกำกบัดแูลเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง	 อยา่งเชน่

สถาบันการเงินที่กล่าวไปข้างต้น	 บริษัทส่วนใหญ่จึงอาจอ้างอิงกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ

องค์กรของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commissions	(COSO)	

ซึ่งเป็นกรอบแนวทางกว้างๆ	 สำหรับขั้นตอน	 และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ ให้ความ

30  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเก็งกำไร เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังผลในการเก็งกำไรจากความเสี่ยงนั้น เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการ 
 พนัน ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ความเสี่ยงจากการเก็งกำไรนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้บริษัทประกันภัยได้ จึงต้องได้รับการจัดการด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เช่น การใช้กลยุทธ์ 
 ป้องกันวามเสี่ยง (Hedging Strategies) อันเป็นวิธีการโอนความเสี่ยงภัยให้กับคู่สัญญา ผ่านสัญญาอนุพันธ์ เป็นต้น   
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สำคญักบัการควบคมุภายในและหลกัธรรมาภบิาล	(Internal	Controls	and	Corporate	Governance)	แต่มิได้

กำหนดกรอบทีช่ดัเจนสำหรบัการสรา้งภมูคิุม้กนัเชงิปรมิาณทีเ่ปน็รปูธรรมอยา่งเชน่เงนิสำรอง	 และเงนิกองทนุ

ที่กำหนดบังคับใช้ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน	 การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่ไม่ใช่

สถาบันการเงินจึงมีขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้	

  (1) การระบุความเสี่ยงขององค์กร 

	 	 การระบุความเสี่ยงขององค์กรควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลความสูญเสียขององค์กรจากหน่วยงาน

ต่างๆ	 ขององค์กร	 เพื่อทำการระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญ	 ขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงนี้เป็นขั้นตอนที่

สำคญัมากสำหรบัการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร	 เพราะถา้หากการระบคุวามเสีย่งไม่ไดร้บัการศกึษาอยา่ง

ละเอยีดถีถ่ว้นแลว้	 ความเสีย่งที่ไมป่รากฏในขัน้ตอนนีจ้ะกลายเปน็ความเสีย่งทีเ่หลอือยูก่บัองคก์รโดยที่ไม่ได้

รบัการวเิคราะหว์างแผนการจดัการใดๆ	 ซึง่ความเสีย่งเหลา่นีอ้าจนำมาซึง่ความสญูเสยีทีย่ิง่ใหญก่บัองคก์รได	้

ในขั้นตอนของการระบุความเสี่ยงขององค์กรนี้	 ทางทีมบริหารความเสี่ยงจึงควรให้ความสำคัญกับการระบุ

ความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรเผชิญ		ระบุความเสี่ยงให้ได้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้			

	 	 วธิกีารทีน่ยิมใชก้นัในขัน้ตอนการระบคุวามเสีย่งขององคก์รคอื	การประชมุรว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ	

ขององค์กรเพื่อทำการระบุความเสี่ยงร่วมกัน		อันเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ประเมินตนเองใน

ด้านความเสี่ยงร่วมกัยทีมงานบริหารความเสี่ยง	 บางองค์กรอาจเลือกที่จะส่งรายละเอียดของขอบเขตงาน

บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้แต่ละหน่วยงานประกอบกับแบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตนเองด้าน

ความเสีย่ง	 แล้วค่อยเก็บข้อมูลเหล่านี้กลับมาทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป	 ในขั้นตอนนี้ควรมีการเก็บ

ข้อมูลความสูญเสียที่เกิดในแต่ละหน่วยงานเพิ่มเติมในรูปของความถี่ของการเกิดความสูญเสียและความ

รุนแรงของความสูญสีย	 นอกจากนั้นข้อมูลของการดำเนินการใดๆ	 เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดในอดีตทั้งที่

ประสบผลสำเร็จและปญัหาอปุสรรคจะเปน็ประโยชนอ์ยา่งมากตอ่ทมีงานบรหิารความเสีย่งในการดำเนนิงาน

ในขัน้ตอ่ไป			

	 	 ความสูญเสียบางประเภทอาจจะสามารถหาข้อมูลความถี่และความรุนแรงได้จากแหล่งข้อมูล

ภายใน	 แต่ในบางการณีข้อมูลความเสี่ยงจากแหล่งภายนอกก็ถือเป็นข้อมูลที่ทางทีมงานบริหารความเสี่ยง

ควรให้ความสำคัญในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลยกตัวอย่างเช่น	 ข้อมูลความสูญเสียที่เกิดกับธุรกิจที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับองค์กรที่เราวิเคราะห์	 ข้อมูลทางสถิติของภัยธรรมชาติ	 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย์ในตลาด	 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย	 หรือข้อมูลทางการเมือง	 เป็นต้น	 ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะ

ช่วยเสริมให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นไปอย่างแม่นยำมากขึ้นแล้ว		ยังถือเป็นข้อมูลที่ทีมงานบริหารความ

เสี่ยงควรให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลความสูญเสียในอดีตขององค์กร	 เพราะความสูญเสียที่ยัง	

ไม่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นกับองค์กรนั้นได้			

	 	 (2) การประเมินความเสี่ยงขององค์กร 

	 	 การประเมินผลกระทบความเสี่ยงต่อองค์กรสามารถจัดทำแยกเป็นความถี่และความรุนแรงของ

ความสญูเสยี	 ความถีข่องการเกดิความสญูเสยีเปน็มาตรวดัจำนวนครัง้ทีจ่ะเกดิความสญูเสยีสำหรบัความเสีย่ง

แตล่ะประเภททีร่ะบไุว	้ สว่นความรนุแรงของความสญูเสยีเปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์ในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง	

เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหากความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดเป็นความสูญเสียขึ้นมาจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด	

การวางแผนมาตรการจัดการความเสี่ยงภัยจึงต้องอาศัยข้อมูลความถี่และความรุนแรงนี้ ในการเลือกวิธี

การที่จะสามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม			
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	 	 การประเมินความถี่ของความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในอดีตอาจเป็นเรื่องยากและมีความ

ซับซ้อน	 การประเมินความถี่ของความสูญเสียลักษณะนี้	 ไม่ควรที่จะอิงข้อมูลในอดีตเพียงอย่างเดียว	 แต่

ควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยรวมร่วมด้วย	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่

เป็นไปได้ทั้งหมด	(Scenario	Analysis)	การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรอื่นๆ	หรือจากนักบริหารความ

เสีย่งอืน่เชน่	 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเสีย่งทีอ่ยู่ ในธรุกจิประกนัภยั	 เปน็ตน้	 จะชว่ยเสรมิใหก้ารประเมนิความถี่

ของความสญูเสยีเปน็ไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลมากขึน้	 ถงึแมจ้ะเปน็ความเสีย่งทีม่กีารเกดิขึน้เปน็ประจำกต็าม	

การวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งปจัจบุนัขององคก์รเปน็สิง่ทีส่ำคญัอยา่งยิง่เชน่	 ถา้ปจัจบุนัพนกังานขบัรถขององคก์ร

ตอ้งขบัรถเพือ่งานราชการเปน็ระยะทางมากกวา่ปทีีแ่ลว้สองเทา่	 จำนวนครัง้ของการเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต์

เมื่อปีที่แล้วย่อมไม่สามารถสะท้อนความถี่ของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นต้น	

	 	 การประเมินความรุนแรงของความสูญเสียเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความสูญเสียเมื่อเกิดภัย

ขึ้นกับองค์กร	 การที่ทีมบริหารความเสี่ยงจะสามารถระบุได้ว่า	 ความสูญเสียจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย

ต้องอาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกันเช่น	 มูลค่าความสูญเสียในอดีต	 ขนาดของความ	

สูญเสียที่องค์กรสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก	 และสำหรับองค์กรภาครัฐสิ่งที่ควรคำนึง

ถึงมิได้จำกัดอยู่เฉพาะความสูญเสียต่อองค์กรเท่านั้น		แต่ต้องคำนึงถึงความสูญเสียที่อาจเกิดกับชุมชนด้วย			

	 	 หากทางองคก์รไมม่มีขีอ้มลูในอดตีทีส่ามารถนำมาใชร้ะบคุวามถีแ่ละความรนุแรงของความเสีย่ง		

ซึง่อนัทีจ่รงิแลว้เปน็ปญัหาพืน้ฐานขององคก์รทีเ่พิง่เริม่จดัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร	 ทมีบรหิารความเสีย่ง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันประเมินความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยง	 ในเกณฑ์ที่ท่าน

เห็นว่าเหมาะสม	 เช่น	 สูงหรือต่ำ	 สูง	 กลาง	 ต่ำ	 หรือใช้คะแนนเป็นมาตรวัดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นคะแนน	

1	ถึง	5	 เป็นต้น	พร้อมกันนี้ทางผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ได้รับการ

ระบุควรร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกสำหรับการจัดการกับความสูญเสียแต่ละรายการ	

	 	 (3) การสร้างแผนภูมิความเสี่ยง 

	 	 ขั้นตอนต่อมาคือ	 การสร้างแผนภูมิความเสี่ยง	 เพื่อให้ผู้บริหารและทุกคนในองค์กรได้เห็นภาพ

รวมเดียวกันว่า	 ความเสี่ยงมีการกระจายตัวตามความเสี่ยงและความรุนแรงอย่างใด	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร

ความเสี่ยงสามารถเลือกจัดการกับความเสี่ยงที่มีความสำคัญมากที่สุดได้ก่อน	การสร้างแผนภูมิ	ความเสี่ยง

อาศัยข้อมูลความเสี่ยงในรูปของความถี่และความรุนแรงที่เก็บรวบรวมจากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ขององค์กร	

	 	 แผนภูมิความเสี่ยงสำหรับแต่ละแหล่งที่มาของความเสี่ยง	 สามารถแสดงได้ ในรูปของความถี่

และความรุนแรงดังนี้		หากความถี่และความรุนแรงแบ่งออกเป็นแค่สูงกับต่ำ	

ความถี่	

ความรุนแรง	
ความถี่ต่ำ/ความรุนแรงสูง						ความถี่สูง/ความรุนแรงสูง	

ความถี่ต่ำ/ความรุนแรงต่ำ						ความถี่สูง/ความรุนแรงต่ำ	
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	 	 ความเสี่ยงที่ตกอยู่ ในช่อง	 “ความถี่สูง/ความรุนแรงสูง”	ที่มุมขวาบนสุดของแผนภูมิ	ความเสี่ยง

เป็นความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อนความเสี่ยงที่ตกอยู่ ในช่อง	 “ความถี่ต่ำ/ความรุนแรงสูง”	 ที่มุมซ้าย

บนของแผนภูมิความเสี่ยง	 เป็นความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการเป็นอันดับรองลงมา	 ส่วนความเสี่ยงที่ตก

อยู่ ในช่อง	 “ความถี่ต่ำ/ความรุนแรงต่ำ”	 ที่มุมซ้ายล่างของแผนภูมิความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่ทางองค์กร

อาจจะสามารถรับเอาไว้เองได้	

	 	 ถ้าความถี่และความรุนแรงสามารถมีค่าวัดที่ละเอียดกว่าจากต่ำสุดมีค่าเท่ากับ	1	ถึงสูงสุด	มีค่า

เท่ากับ	5	แผนภูมิความเสี่ยงจะมีความละเอียดมากขึ้นดังนี้	
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	 	 ความเสี่ยงแต่ละรายการที่ได้รับการระบุและประเมินความถี่และความรุนแรงจะถูกนำมาจัดไว้

ตามช่องที่เหมาะสมในแผนภูมิความเสี่ยงข้างต้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละแหล่งความเสี่ยงว่ามี							

ผลกระทบตอ่องคก์รในดา้นใดบา้ง	และมากนอ้ยเทา่ไรในรปูความเสีย่งและความรนุแรง	แผนภมูคิวามเสีย่งนี้

ยงัสามารถจดัทำแยกเปน็สำหรบัผลกระทบแตล่ะดา้นยกตวัอยา่งเชน่	 ผลกระทบทางการเงนิมทีีม่าจากแหลง่

ความเสี่ยงใดบ้าง	และแต่ละแหล่งความเสี่ยงมีความถี่และความรุนแรงมากน้อยแค่ใด	เป็นต้น	

	 	 การสร้างแผนภูมิทั้งสองลักษณะตามที่กล่าวมานี้จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมขององค์กร

ได้ชัดเจนมากขึ้นว่า	 แหล่งความเสี่ยงที่ระบุจะส่งผลกระทบกับด้านต่างๆ	 ขององค์กรมากน้อยเพียงใด			

ตามลำดับ	 และผลกระทบต่อองค์กรในแต่ละด้านมีที่มาของความเสี่ยงจากแหล่งความเสี่ยงแต่ละแหล่ง		

มากน้อยเพียงใดตามลำดับ	

	 	 ระดับความเข้มที่ ใส่ไว้ ในแผนภูมิความเสี่ยงนี้	 เป็นเครื่องบอกให้รู้ถึงลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงที่ควรได้รับการดูแลจัดการก่อนตั้งแต่สีเข้มที่สุดจนถึงความเสี่ยงที่ทางองค์กรอาจจะสามารถ		

รับความเสี่ยงไว้ได้เองในพื้นที่สีอ่อนที่สุด	ทั้งนี้ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยงเช่นนี้

สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของแต่ละองค์กร	

	



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 262

	 	 (4) การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

	 	 ในขัน้เริม่ตน้ของการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร	คณะของผูบ้รหิารความเสีย่ง	และคณะผูบ้รหิาร

ขององค์กรโดยส่วนมาก	 จะเริ่มการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ ในพื้นที่สีเข้ม	 วัตถุประสงค์หลักในการจัดการ

กับความเสี่ยงเหล่านี้ก็เพื่อลดความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียให้ลงมาอยู่ ในเขตสีอ่อนของแผนภูมิ

ความเสี่ยง		

	 	 แผนภมูคิวามเสีย่งยงัเปน็ประโยชนส์ำหรบัผูบ้รหิาร	 ในการมองผลกระทบของความเสีย่งจากแตล่ะ

แหล่งที่มา	 เพื่อการเปรียบเทียบในภาพรวมขององค์กรว่าความเสี่ยงใดอยู่ ในเป็นความเสี่ยงที่ควรได้รับการ

จัดการอย่างเร่งด่วน	 ความเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการในอันดับรองลงไป	 ในภาพรวมขององค์กรผู้บริหาร

ยังสามารถเห็นการกระจายตัวของความสูญเสียว่ามาจากแหล่งที่มาใดเป็นหลักจะได้เลือกวิธีการจัดการที่

เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นได้	

	 	 หลงัจากไดล้ำดบัของความเสีย่งทีค่วรไดร้บัการจดัการกอ่นหลงัแลว้	ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการวเิคราะห์

เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	 ทีมบริหารความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุน	 และ		

ผลประโยชน์ที่จะได้รับภายใต้ทางเลือกต่างๆ	ทีมบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณา	 4	ทางเลือกหลัก	 คือ		

(ก)	 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	 (ข)	 การรับความเสี่ยงไว้เอง	 (ค)	 การควบคุมความสูญเสีย	 และ	 (ง)			

การถ่ายโอนความเสี่ยง			

	 	 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง	 กล่าวคือการเลือกที่จะ

ไม่รับความเสี่ยงไว้เลย	 ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่	

จะไดร้บัแลว้	 เมือ่พบวา่ผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัไมคุ่ม้กบัตน้ทนุทีจ่ะเกดิขึน้	 จงึหลกีเลีย่งทีจ่ะเผชญิกบักจิกรรม

ความเสี่ยงนั้นโดยสิ้นเชิงหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	 จากกรณีที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจใน

กิจกรรมความเสี่ยงนั้นเป็นผู้ที่มีความต้านทานต่อความเสี่ยงนั้นต่ำมาก	 จึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรม

ความเสีย่งนัน้	ทัง้ที่ไม่ไดว้เิคราะหว์า่ความเสีย่งนัน้จะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนม์ากกวา่ตน้ทนุหรอืไม	่การหลกีเลีย่ง

ความเสีย่งในกรณีหลังนี้	จึงอาจนำมาซึ่งการเสียโอกาสในการทำสร้างรายได้และทำกำไรขององค์กรได้	

	 	 ในการบรหิารงานองคก์ร	ความเสีย่งบางอยา่งเราไมส่ามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งได้โดยสิน้เชงิ	ตวัอยา่ง	

ทีช่ดัเจนทีส่ดุของความเสีย่งทีเ่ราไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดค้อื	ความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ	คนทกุคนไมส่ามารถหลกีเลีย่ง

ความตายหรอืการเจบ็ปว่ยได	้จงัหวดักรงุเทพมหานครไมส่ามารถหลกีเลีย่งความเสีย่งของฝนตก	นำ้ทว่มได้

เป็นต้น	เราจึงต้องหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร	

	 	 องค์กรทุกองค์กรต่างก็รับความเสี่ยงไว้เองไม่มากก็น้อย	 ความเสี่ยงที่รับเอาไว้เองนี้	 บางคน

หรือบางองค์กรก็มีการจัดการแผนควบคุมความสูญเสีย	แต่บางคนหรือบางองค์กรก็ไม่ได้จัดทำแผนควบคุม

ความสูญเสียไว้เลย	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของการรับความเสี่ยงไว้เอง	 หากเราได้วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นแล้ว

เห็นว่า	 ความเสี่ยงนั้นไม่มีวิธีการใดเลยที่เหมาะสมในการจัดการนอกจากรับเอาไว้เอง	 เราจึงเป็นผู้เลือกรับ

ความเสี่ยงนั้นเอาไว้เองโดยที่เรารู้ว่าความเสี่ยงนั้นมีอยู่	 เราจึงมักมีการเตรียมแผนที่จะควบคุมความสูญเสีย

เอาไว	้ แต่ในบางกรณบีคุคลหรอืองคก์รรบัความเสีย่งเอาไวเ้องโดยไม่ไดว้เิคราะหห์รอืเลอืกทีจ่ะรบัความเสีย่ง

นั้นไว้	 แต่ความเสี่ยงนั้นคงเหลืออยู่กับตัวบุคคลหรือองค์กรโดยอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ความเสี่ยงบางอย่างถูกละเว้นหรือมองข้ามไป	 จนท้ายที่สุด	 เหลือเป็นความเสี่ยงที่

บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องรับไว้เอง	ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ	ความเสี่ยงจากการว่างงาน	อันถือเป็นความเสี่ยงที่

สูงมาก	 แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามความเสี่ยงนี้	 จึงไม่ได้ใช้วิธีการใดๆ	 ในการจัดการกับมัน	 ทำให้เป็นความ

เสี่ยงที่เหลืออยู่กับเกือบทุกคนในตลาดแรงงาน	รัฐบาลไทยและในอีกหลายประเทศ	เล็งเห็นความสำคัญของ
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ความเสี่ยงนี้ ในระดับประเทศ	รัฐจึงเพิ่มความคุ้มครองความเสี่ยงจากการว่างงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการประกันสังคม			

	 	 เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

ประเทศไทยในยุคสมัยนั้น	 ได้รับเอาความเสี่ยงทางการเงินไว้กับองค์กรเองมากไป	 โดยส่วนมากแล้ว

เป็นการรับความเสี่ยงไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ	 และโดยไม่ได้เล็งเห็นความเสี่ยงที่ตนเผชิญอยู่	 ทำให้ไม่ได้มีการ	

เตรียมวิธีจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินนั้นอย่างเหมาะสม			

	 	 ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่พจิารณาทีจ่ะเลอืกรบัความเสีย่งแตล่ะชนดิไวเ้องหรอืไม	่ในฐานะของ

ผู้บริหารองค์กร	ท่านควรคำนึงถึงการแจกแจงความถี่และความรุนแรงของตัวแปรความสูญเสียประกอบกับ

กำลังความสามารถในการรับความเสี่ยงไว้เองได้ด้วย	 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยแต่มีความรุนแรงน้อยมาก	

ถือเป็นความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับการเสี่ยงเอาไว้เองได้	 หากองค์กรมีกำลังทรัพย์ที่จะรับความรุนแรง

ของความสูญเสียนั้นได้	ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของนายชนเบาที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอุบัติเหตุที่นำไปสู่มูลค่า

ความสูญเสียเล็กน้อยไม่เกิน	 2,000	 บาท	 ถึงแม้จะเกิดขึ้นบ่อยแต่มูลค่าของความสูญเสียเป็นมูลค่าที่นาย	

ชนเบาสามารถรับผิดชอบเองได้	นายชนเบาจึงเลือกซื้อความคุ้มครองที่มีความรับผิดส่วนแรก	2,000	บาท	

ในทางตรงข้ามความเสี่ยงที่ถึงแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	 แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีมูลค่า

ความสูญเสียที่สูงมาก	 ความเสี่ยงประเภทนี้ท่านไม่ควรที่จะเลือกรับเอาไว้เอง	 เช่น	 ความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาตทิีถ่งึแมจ้ะเกดิขึน้ไมบ่อ่ยนกั	 แตม่ลูคา่ความสญูเสยีตอ่องคก์รอาจสงูมากถงึขัน้ทำใหอ้งคก์รลม้ละลาย	

ทา่นควรเลือกวิธีการอื่นที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงนี้แทนที่จะรับเอาไว้เอง	

	 	 เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 วิธีการต่อไปที่เหมาะสมคือ	 การ			

วเิคราะหห์าวธิกีารควบคมุความเสีย่งหรอืควบคมุความสญูเสยี	 วธิกีารควบคมุความสญูเสยีมสีองวธิกีารหลกั

คือ	การป้องกันการเกิดความสูญเสียและการควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้น			

	 	 การป้องกันการเกิดความสูญเสียเป็นวิธีการที่พยายามจะลดความถี่ของการเกิดความสูญเสีย	

นัน่คอืการวเิคราะหห์ามาตรการหรอืวธิกีารใดๆ	ในการทีจ่ะปอ้งกนัไม่ใหค้วามสญูเสยีเกดิขึน้	เชน่	การตดิตัง้

เครื่องตัดระบบไฟฟ้าในตัวอาคารเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้อาคาร	 การฉีดวัคซีน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อป้องกันการติดโรคไข้หวัดใหญ่	เป็นต้น			

	 	 การควบคุมขนาดของความสูญเสียเป็นวิธีการที่พยายามจะลดความรุนแรงของความสูญเสียเมื่อ

เกดิความสญูเสยีขึน้แลว้	 เชน่	 การตดิตัง้เครือ่งฉดีนำ้หรอืเครือ่งดกัจบัควนัเพือ่ควบคมุเพลงิใหอ้ยู่ ในวงจำกดั

เมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคาร	 การติดตั้งเขื่อนกระสอบทราย	 และเครื่องสูบฉีดน้ำในบริเวณที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด

น้ำท่วมขังจากการเกิดฝนตกใหญ่เป็นต้น	

	 	 ความเสีย่งทีเ่ราหลกีเลีย่งไม่ไดแ้ละไมส่ามารถรบัเอาไวเ้องไดน้ัน้ควรไดร้บัการถา่ยโอนไปใหผู้อ้ืน่		

ผูอ้ืน่ในทีน่ีท้ีม่กัไดร้บัการนกึถงึกอ่นใครกค็อื	 บรษิทัประกนัภยั	 เพราะธรุกจิประกนัภยัเปน็ธรุกจิทีม่หีวัใจสำคญั

คือ	การรับโอนความเสี่ยงจากบุคคลในแต่ละองค์กร	ถึงกระนั้นก็ดีบริษัทประกันภัย	 ไม่ได้รับโอนความเสี่ยง

ทกุประเภท	 ความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ทีส่ามารถจะไดร้บัการถา่ยโอนไปใหบ้รษิทัประกนัภยัได	้ นอกจากนัน้

บริษัทประกันภัยยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธการถ่ายโอนความเสี่ยงนั้น	 หากบริษัทประกันภัยวิเคราะห์แล้วพบว่า

บุคคลหรือองค์กรนั้นจัดอยู่ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปกว่าความเสี่ยงโดยเฉลี่ยมากเกินไป	 การถ่ายโอน

ความเสี่ยงผ่านเครื่องมืออื่นที่ไม่ ใช่การประกันภัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหาร	

ความเสี่ยง			
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	 	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโลกปจัจบุนันีท้ีค่วามเสีย่งในรปูแบบใหม	่ที่ไม่ใชค่วามเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ	เกดิขึน้

อยู่ตลอดเวลา	 จากพัฒนาการทางการเงินที่ทำให้มีสินค้าทางการเงินการลงทุนเกิดขึ้นมากมายการถ่ายโอน

ความเสีย่งผา่นเครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่ตราสารอนพุนัธ	์จงึมคีวามสำคญัมากขึน้ทกุวนั	วธิกีารถา่ยโอน	ความเสีย่ง

ให้คู่สัญญาภายใต้ตราสารอนุพันธ์	 การถ่ายโอนความเสี่ยงให้คู่สัญญาประเภทใดก็ดีเป็นกระบวนการในการ

บริหารความเสี่ยงภัยที่เรียกว่า	“Hedging”	ซึ่งเป็นวิธีการในการถ่วงดุลความเสี่ยงที่ตนมีด้วยผลตอบแทนใน

ทางตรงกันข้ามโดยอาศัยสัญญาเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยก็มีการถ่ายโอน

ความเสี่ยงระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกันผ่านสัญญารับประกันภัยต่อบริษัทประกันภัยที่รับความเสี่ยง

โดยตรงจากลูกค้ารายบุคคล	 หรือรายองค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงที่ตนรับมาด้วยการพิจารณาเลือกรับ

ความเสี่ยงนั้นเองด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการชดใช้ความสูญเสียของบริษัทและตามระดับ

ความตา้นทานความเสีย่งของบรษิทั	สว่นทีเ่หลอืจงึถา่ยโอนใหก้บับรษิทัรบัประกนัภยัตอ่บรษิทัรบัประกนัภยัตอ่

สามารถรับความเสี่ยงที่สูงมากได้	 เนื่องจากการรับประกันภัยต่อเป็นการกระจายความเสี่ยงภัย	 ในฐานที่

กว้างมากขึ้นจากหลายกลุ่มลูกค้าหลายบริษัท	หลายประเทศ	และหลายทวีป	เมื่อเกิดความสูญเสียกับลูกค้า

เพียงรายใดรายหนึ่ง	 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง	 บริษัทรับประกันภัยต่อยังคงสร้างกำไร

จากกลุ่มที่ไม่เกิดความสูญเสียที่เหลือจำนวนมากเพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียที่บริษัทต้องรับผิดได้			

ถึงกระนั้นก็ดีความสูญเสียที่มากผิดปกติก็อาจนำมาซึ่งการล้มละลายของบริษัทรับประกันภัยต่อด้วยเช่นกัน	

บริษัทประกันภัยจึงต้องวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อในกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงภัยโดยการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ		

  (5) การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

	 	 เมื่อได้ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง	 ทีมผู้บริหารความเสี่ยงต้องกำหนดแผน	

การบริหารความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยการจะต้องร่วมปฏิบัติ	 ความเสี่ยงบางรายการเป็นความเสี่ยงเฉพาะ			

ที่เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์กรเท่านั้น	 แต่ความเสี่ยงหลายรายการเป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่าย			

มีส่วนก่อให้เกิดการนำแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ	 จึงต้องอาศัยความเข้าใจและความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ปัญหาที่ทีมบริหารความเสี่ยงต้องเผชิญคือ	 การขาดความร่วมมือจาก	

หนว่ยงานในองคก์รทีต่อ้งปฏบิตัติามแผนกลยทุธบ์รหิารความเสีย่ง	 การตดิตามประเมนิผลกลยทุธก์ารบรหิาร

ความเสี่ยงจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง	การติดตามประเมินผลจะช่วยให้ทีมบริหารความเสี่ยงได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้เพื่อการปรับปรุง

กลยุทธ์การบริการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น			

	 	 การบริหารความเสี่ยงเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง	 ความเสี่ยงแต่ละประเภทเปลี่ยนไปตาม

ระยะเวลาหรอืตามความเสีย่งประเภทอืน่ทีเ่กีย่วพนักนั	 ยิง่ไปกวา่นัน้พฒันาการของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอยา่งรวดเรว็	อาจทำใหเ้กดิความเสีย่งใหมห่รอืเพิม่ระดบัของความเสีย่งใหม้ากขึน้ได	้การบรหิารความเสีย่ง

จงึตอ้งไดร้บัการประเมนิผลและปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนั	 การตดิตามประเมนิผลจงึไม่ใช่

ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารความเสี่ยง	 แต่เป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การจัดการระบบการบริหารความเสี่ยงที่

มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์	
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บทสรุป
	 การบรหิารความเสี่ย่งองคก์รสำหรบัภาคเอกชน	 ทัง้สถาบนัการเงนิและองคก์รที่ไม่ใชส่ถาบนัการเงนิ	

มคีวามสำคญัตอ่การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ทีัง้ในระดบัองคก์รและการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็	 ใหก้บัระบบการเงนิ

และเศรษฐกิจของประเทศ	 ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงควรจัดทำแยก

เปน็สองระดบั	 คอืการบรหิารความเสีย่งระดบัมหภาคและการบรหิารควมเสีย่งระดบัจลุภาค	 โดยทีก่ารบรหิาร

ความเสีย่งระดบัมหภาคควรไดร้บัความสำคญัจากผูบ้รหิารประเทศ	 ในการกำหนดโครงสรา้งทีจ่ำเปน็สำหรบั

การบรหิารความเสีย่ง	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงสรา้งทีจ่ำเปน็สำหรบัการบรหิารความเสีย่งของสถาบนัการเงนิ	

อันประกอบไปด้วยหน่วยงานผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินแต่ละประเภท	 การออก

กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่จะเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลสถาบันการเงินด้านการบริหารความเสี่ยง

อย่างเป็นรูปธรรม	 การจัดตั้งกองทุนประกัยความสูญเสีย	 หรือสถาบันรับประกันภัยเงินฝาก	 เพื่อรองรับ

ความสูญเสียเมื่อสถาบันการเงินในระบบประสบปัญหาทางการเงิน	 รวมตลอดจนถึงการพัฒนาโครงสร้าง

ตลาดทุนเพื่อเพิ่มตราสารทางการเงินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ

องค์กร	 ส่วนการบริหารความเสี่ยงระดับจุลภาคหรือระดับองค์กรในภาคเอกชน	 ควรแยกเป็นองค์กรที่เป็น

สถาบันการเงิน	 และองค์กรเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	 สำหรับสถาบันการเงิน	 สามารถแบ่งออกได้เป็น

สามกลุ่ม	 คือ	 ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน	 บริษัทประกันชีวิต	 บริษัทประกันวินาศภัย	 และบริษัท	

หลกัทรพัย	์ ซึง่ทัง้สามกลุม่สถาบนัการเงนิดงักลา่วตา่งมกีรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีช่ดัเจนอนัเปน็

มาตรฐานสากลให้อ้างอิงและปฏิบัติตาม	 โดยแต่ละประเภทของสถาบันการเงินต่างมีความเสี่ยงหลักและ

ความเสี่ยงรองแตกต่างกันในรายละเอียด	 ซึ่งแต่ละประเภทสถาบันการเงิน	 จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา

บุคลากรและเครื่องมือในการบิรหารความเสี่ยงแตกต่างกัน	 ส่วนองค์กรที่ไม่ ใช่สถาบันการเงินนั้นสามารถ

กำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงโดยอ้างอิงขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงใน

บทความนี้	 หากภาคเอกชนมีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค	 ภาคเอกชนย่อม

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีอันสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิผลอย่างแท้จริง	
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บทคัดย่อ


 จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพื่อสำรวจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท

ของการจดัการภาครฐัและการบรหิารการพฒันา ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาวเิคราะหค์วามเชือ่มโยง

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐร่วมสมัย โดยพิจารณาว่าแก่นของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการพื้นฐานในการจัดการวิถีชีวิตโดยยึดแนวทางสาย

กลางและมดีลุยภาพเพือ่การบรรลผุลลพัธส์ดุทา้ย(UltimateOutcomes)คอืประโยชน์

สว่นรวม ความผาสกุ ความมัน่คง ความยัง่ยนื ของสมาชกิในสงัคม ซึง่เปน็สาระสำคญั

ของการจดัการเพือ่การพฒันาหรอืการบรหิารการพฒันา (DevelopmentAdministration)

ในการศึกษาได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการ

พฒันาแบบยัง่ยนื และแนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management)

โดยได้สังเคราะห์ตัวแบบการจัดการภาครัฐบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และแนวทางการประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการจดัการภาครฐั พรอ้มทัง้ระบถุงึ

เงือ่นไขทีส่ำคญัในการนำปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชส้ำหรบัการจดัการภาครฐั





คำสำคัญ:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการภาครัฐการบริหารการพัฒนา 

 สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมประโยชน์สาธารณะ

ไพโรจน์  ภัทรนรากุล  

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการจดัการภาครฐั
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SufficiencyEconomyPhilosophyand
PublicManagement

Abstract


 Thepurposeofthisstudyistoreviewtheconceptsandprinciplesof

Sufficiency Economy in public management and development administration

contexts. In the paper, the author display linkages between Sufficiency

EconomyPhilosophyandPublicManagementPhilosophy.Thesalientfeatures

ofSufficiencyEconomyPhilosophy serves as basic principles formanaging

the ways of life in public domain by upholding key components covering

moderation, reasonableness,andself-immunity.Throughabalanced,middle-

path approaches to development, the ultimate outcomes, namelywell-being,

peace and stability and sustainability could be uphold. These are core

essences inpublicmanagementandDevelopmentAdministration.Thepaper

highlightsinterrelationshipsbetweenSufficiencyEconomyPhilosophyandthe

concepts of Sustainable Development and New Public Management. An

IntegratedmanagementmodelbasedonSufficiencyEconomyPhilosophywith

importantconditionsarealsosuggested.





Keywords:SufficiencyEconomyPhilosophy;PublicManagement; 

  DevelopmentAdministration;OptimizedSocialWelfares;

  andPublicInterest.

Pairote Pathranarakul 



	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ	269

บทนำ
 

 วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ฐานะหลักการพื้นฐานของการจัดการภาครัฐและการบริหารการพัฒนา ตลอดจนศึกษา

ความเชื่อมโยงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐโดยเฉพาะแนวทาง

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยขอบเขตของการศึกษา ครอบคลุมถึงการศึกษาประเด็น

ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจพอพียงกับการจัดการภาครัฐ ซึ่งสะท้อนถึงหลักการพื้นฐาน

(BasicPrinciples)และผลลพัธส์ดุทา้ย(UltimateOutcomes)ไดแ้กป่ระโยชนส์าธารณะ

ความผาสุก คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน กรอบในการจัดการภาครัฐ

มองความเชื่อมโยงการจัดการภาครัฐและภาคประชาสังคมและการเสริมพลังประชาชน

(Empowerment)และนำไปสูก่ารบรหิารการพฒันาทีย่ัง่ยนืในการศกึษามคีำถามหลกัคอื

 ประการแรก ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการภาครฐั

ยุคใหม่มากน้อยเพียงใด หลักความพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล

และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีส่วนเสริมสร้างคุณค่าการจัดการภาครัฐอย่างไร ในมิติของ

จริยธรรมคุณธรรมของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่

 ประการทีส่อง หนว่ยงานภาครฐัสามารถประยกุตห์ลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปปรับใช้ในการจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการภาครัฐอย่างไร

 ประการทีส่าม การนำปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใช้ในภาครฐัมเีงือ่นไขหรอืปจัจยั

เกื้อหนุนต่อความสำเร็จอะไรบ้าง



 เนื้อหาที่นำเสนอแบ่งเป็นห้าส่วน ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในมติขิองภมูธิรรมและภมูปิญัญาสากล ซึง่มองปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานะ

หลักการสำหรับการจัดการวิถีชีวิต ส่วนที่สอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนืโดยสำรวจแนวคดิองคป์ระกอบและความเชือ่มโยงระหวา่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนที่สาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐและ

การบริหารการพัฒนา โดยกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการจัดการภาครัฐ และผลลัพธ์

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการจดัการภาครฐั
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ที่พึงปรารถนาคือประโยชน์สาธารณะ ความผาสุกที่ยั่งยืน ส่วนที่สี่ การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับการจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ และ

ส่วนที่ห้า ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเป็นสรุปและเสนอแนะโดยได้กล่าวถึง เงื่อนไขและปัจจัยความสำเร็จในการ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภูมิธรรมและภูมิปัญญาสากล
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 (Sufficiency Economy) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นปรัชญาที่สะท้อนถึงแนวคิดหลักซึ่งจะเป็นหนทางในการฟื้นประเทศจากวิกฤตการณ์ โดย

ได้ทรงพระราชทานแก่ผสกนิกรให้ปฏิบัติชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะสามารถ

อยู่รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยทรงตรัสย้ำว่า “ถ้าเรารู้จักคำว่าพอ เราก็จะไม่ลำบากจากความโลภและจะ

ไม่ไปทำลายทรัพยากร ไม่สร้างปัญหาให้ผู้อื่นเดือดร้อน” โดยความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

เศรษฐกิจฐานราก หมายความวา่ใหพ้อเพยีงเริม่ดว้ยพอมพีอกนิ ในหมูบ่า้นในชมุชน และมกีารพฒันามกีาร

แลกเปลีย่นระหวา่งหมูบ่า้น อำเภอ จงัหวดั ประเทศ จงึกลา่วไดว้า่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ยทุธศาสตร์

การพฒันาแบบสมดุลและนำไปสู่ความยั่งยืน

	 “…สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัว

เองได้ให้มีพอเพียงแก่ตัวเอง” (พระราชดำรัส พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540) 

 ความพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ3ประการกล่าวคือความพอประมาณหมายถึงความพอดี

ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ ใน

ระดับพอประมาณความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ

นั้นๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2542:15)

 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (ผู้จัดการรายวัน 2542:9) พิจารณาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชดำรสัมองวา่ความพอเพยีงมิไดม้คีวามหมายในแงเ่ศรษฐศาสตรแ์ตเ่พยีงดา้นเดยีวแตม่คีวามหมาย

เชิงปรัชญา จริยธรรม คุณค่าและปทัสถานทางพฤติกรรมสำหรับการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้านอีกด้วย เป็น

ปรชัญาการพฒันาทีเ่นน้ทางสายกลาง เปน็ความพอเพยีงทีม่พีลวตั (dynamic)และมแีงม่มุทางดา้นปรชัญา

และด้านเศรษฐศาสตร์ คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในและสามารถพึ่งตนเองได้(SelfReliance)

 ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ

มาใช้ ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนที่สำคัญจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

และใหม้คีวามรูท้ีเ่หมาะสมดงันัน้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจงึเปน็“abalanced,middle-pathapproachto

1	 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทาง	
	 สายกลาง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ความพอเพียง	 หมายถึงความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี	
	 พอสมควร	 ต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	 ทั้งนี้	 จะต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ	
	 มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มีสำนึกใน	
	 คุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญาและความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง	
	 อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี	(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2545)	
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development” และอาจเรียกปรัชญามัชฌิมพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (His Majesty the

King’sPhilosophyofDevelopment)

 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐศาสตรเ์ชงิพทุธซึง่พระธรรมปฎิก(ป.อ.ปยตุโฺต)

(2538) ในปาฐกถาธรรม เรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” โดยมองว่าเป็นเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาหรือ

เศรษฐศาสตร์สายกลางกล่าวคือการได้คุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการมีสัมมาอาชีวะ

โดยถกูตอ้งทำใหเ้กดิความพอดี เมือ่มสีมัมาอาชวีะจะมพีฤตกิรรมทางเศรษฐกจิทีถ่กูตอ้งความเปน็สายกลาง

ความพอดีมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณรู้จักพอดีตลอดจนสมตาคือสมดุลหรือดุลยภาพความพอดี 

คือจุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน

 การไม่เบียดเบียนผู้อื่นหมายถึงไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวงในระบบนิเวศ (Ecosystems) หมายถึง

ระบบชีวิตทั้งหมดที่สัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อม ดังนั้น หลักการทางเศรษฐศาสตร์จึงสัมพันธ์กับระบบการ

ดำรงอยู่ของมนุษย์ ที่สัมพันธ์เกื้อกูลกันใน 3 องค์ประกอบคือ มนุษย์ ธรรมชาติและสังคม ผลในทาง

เศรษฐศาสตรจ์งึอยูท่ีท่ัง้จดุหมาย(End)คอืการพฒันาคณุภาพชวีติและการพฒันามนษุย์และมรรคา(Means)

คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะช่วยสนับสนุนการมีชีวิตที่ดีงามการพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม

 อภชิยั พนัธเสน (2544) พจิารณาถงึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ทีท่รงยำ้ถงึความพอมพีอกนิความพอประมาณซือ่ตรงไม่โลภและไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่มรีากฐานความคดิ

จากหลักคิดเชิงพุทธที่เรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือการยึดหลักทางสายกลางและมองว่าเนื้อแท้ของเศรษฐกิจ

พอเพยีงคอืพทุธเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาเปา้หมายการผลติและการบริโภคในพทุธเศรษฐศาสตร์

มุ่งที่จะให้ระบบดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่ยั่งยืน(Sustainable)

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลักที่เป็นภูมิปัญญาสากล ซึ่งอดีตเลขาธิการองค์การ

สหประชาชาติ นายโคฟี อันนัน ได้มองเห็นถึงความสอดคล้องว่าเป็นกระบวนทัศน์ ใหม่สู่การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จ

สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Lifetime Achievement Human Development) แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนและสะท้อนถึงการยอมรับในพระอัฉริยภาพของพระองค์ท่าน

ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา(TheWorld’sDevelopmentKing)2

“ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของใต้ผ่าละอองธุลีระบาทและคุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ทำให้นานา

ประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งชี้ถึง

แนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุล	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 สำนึกในคุณธรรมและการมีภูมิคุ้มกัน		

ในตัวที่ดี	พอที่จะต้านทานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากกระแสโลกาภิวัตน์...”		



2	 His	Majesty’s	“Sufficiency	Economy”	philosophy	emphasizing	moderation,	responsible	consumption,	and	resilience	to	external	shocks	is	of	great	relevance	to	
	 communities	 everywhere	 during	 these	 times	 of	 rapid	 globalization.	 The	 philosophy’s	 “middle	 path”	 approach	 strongly	 reinforces	 the	 United	 Nations’	 own		
	 advocacy	of	a	people-centered	and	sustainable	path	toward	human	development	(former	UN	Secretary-General	Kofi	Annan).	
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ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื
 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็รากฐานสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแบบยัง่ยนื

(Sustainable Development) เปน็แนวคดิทีมุ่ง่เนน้กระบวนการพฒันาทีส่มดลุ ใหค้วามสำคญัเรือ่งความ

เสมอภาคและความเปน็ธรรมในการจดัสรรคณุคา่(Values)ใหแ้กส่งัคม(Streeten,1981;Todaro,1982)

แนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบสำหรับการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของชนรุน่ปจัจบุนัและอนาคต (WCED, 1987)3 การพฒันาแบบยัง่ยนืเปน็การพฒันาที่ไมท่ำลาย

ฐานทรพัยากรธรรมชาติและมุง่เสรมิสรา้งสมรรถนะของคนชมุชนและสงัคม(Salim,1991)

 แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืใหค้วามสำคญัเรือ่งการบรูณาการระหวา่งการอนรุกัษแ์ละการพฒันาสำหรบั

เปน็พืน้ฐานในกระบวนการตดัสนิใจนโยบายในการสง่เสรมิการพฒันาทีม่ดีลุยภาพ (UNDP, 1992) ทัง้นี้

การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นทัศนภาพใหม่ของการพัฒนาโดยมองว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นกระบวนการที่

เกีย่วขอ้งกบัปฏสิมัพนัธ์ในลกัษณะพลวตัระหวา่งเปา้หมายของ3ระบบยอ่ยกลา่วคอืระบบชวีภาพ(Biological

system)ระบบเศรษฐกจิ(Economicsystem)และระบบสงัคม(Socialsystem)(Babier,1987)

 Barde (1990) ได้จำแนกแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น2แนวทางคือแนวทางแรก เน้น

เศรษฐกิจโลก (GlobalEconomicApproach)ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการควบคุม

อัตราการเกิดของประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิควิชาการ การปรับปรุงปัจจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต

การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่สะท้อนภาวะขาดแคลนทรัพยากร แนวทางที่สอง เป็น

แนวทางที่เน้นสิ่งแวดล้อม หรือ ระบบนิเวศ (Environmental or Ecological Approach) แนวทางนี้

มุ่งรักษาทุนสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์หลักการจัดการเพื่อให้หลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใช้ไป

อย่างเหมาะสม มีการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในทัศนะของ Barde เห็นว่าทั้งสองแนวทางมี

เป้าหมายร่วมกันคือการรักษาระดับศักยภาพเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ดีหรือความผาสุกของมนุษยชาติ(the

preservationofagrowthpotentialforwell-being)

 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 1989) ย้ำถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ และให้ความหมายของการ

พัฒนาแบบยั่งยืนว่าเป็น “การจัดการและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

และด้านสถาบัน เพื่อนำไปสู่การสนองตอบความต้องการของชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ให้การพัฒนาเป็นที่

ยอมรับได้ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการ”

 พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)(2539:62-63)มองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะการพัฒนาที่เป็น

บูรณาการ (integrated) คือทำให้เกิดเป็นองค์รวม (holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่

เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือมีดุลยภาพ (balanced) ลักษณะ

การบูรณาการเช่นเอาภารกิจในการคุ้มครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมาบูรณาการเข้ากับภารกิจในการ

แก้ไขบรรเทาปัญหาความยากจน ถ้าสองอย่างมาบูรณาการกันได้ ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาที่

ยั่งยืน กล่าวอีกนัยหนึ่ง รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการทำให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎ

เกณฑ์ของธรรมชาติ

3	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development)	 คือการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของชนรุ่นปัจจุบัน	 โดยไม่ทำให้ชนรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถในการที่จะ	
	 สนองตอบความต้องการของเขา	 (Sustainable	 Development	 is	 development	 that	 meets	 the	 need	 of	 the	 present	 without	 compromising	 the	 ability	 of	 future	
	 generations	to	meet	their	own	needs.)	(WCED,	1987)	



	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ	273

 Pathranarakul(1996)ไดน้ำแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนืมาประยกุต์ใช้ในการวเิคราะหป์ญัหา

การพฒันาและไดเ้สนอกรอบนโยบายการจดัการบนพืน้ฐานของการมสีว่นรว่มของชมุชน โดยกำหนดเปา้หมาย

สดุทา้ยของการพฒันาทีย่ัง่ยนืคอืความผาสกุความอยูด่มีสีขุหรอืความเปน็อยูท่ีด่ขีองประชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง

(sustained humanwell-being) มอีงคป์ระกอบของความยัง่ยนื ประกอบดว้ยปจัจยัทีป่ระสานสมัพนัธเ์ปน็

ระบบทีเ่กือ้หนนุ รวม 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) ความเปน็ธรรมในสงัคม 2) ความอยูร่อดดา้นเศรษฐกจิ

3)ความสมดลุของระบบนเิวศน์4)การอนรุกัษฐ์านทรพัยากรธรรมชาติ5)การยอมรบัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

และ6)การเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นสถาบนัดงัแสดงในแผนภาพที่1

แผนภาพที่ 1  ระบบสนับสนุนชีวิต (Life-Support System) 

 การพฒันาทีย่ัง่ยนืมรีากฐานสำคญัจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสอดคลอ้งกบัหลกัคดิ

แนวพทุธ ที่ ใหค้วามสำคญักบัเศรษฐกจิพึง่ตนเอง ประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิและการพฒันาทนุมนษุย์ ซึง่

นำไปสูค่วามรม่เยน็และความสขุอยา่งแทจ้รงิ

 เสนห่์จามรกิ (2541)แสดงทศันะในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื4โดยมองวา่อดตี

สงัคมไทยในยคุเรง่รดัพฒันาเปน็ตวักำหนดวถิทีางสูว่กิฤตความตกตำ่ในปจัจบุนั โดยนยันี้ “เศรษฐกจิพอเพยีง”

จึงมีความหมายเป็นทั้งมาตรการเร่งด่วนและในขณะเดียวกันเป็นการฟื้นฟูและวางรากฐานทางจิตสำนึกและ

วัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่และคุณภาพชีวิตในสังคมโลกซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยสาระ

หมายถงึหลกัการสงัคมอนัพงึไดร้บัการพนิจิพเิคราะหอ์ยา่งกวา้งไกล เชือ่มโยงมติทิัง้อดตีและปจัจบุนัใหเ้กดิ

วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในชาติเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อชีวิตและสังคมในอนาคต ทั้งนี้

มองว่าการพิจารณาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรตั้งอยู่บนฐานของความจริงและ

คณุคา่3ประการกลา่วคอื

4		 นำเสนอในการสัมมนา	 “โครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน”	 ครั้งที่	 1	 เรื่อง	 “ปรัชญาการพัฒนา:	 ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ”	 ณ	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ถนนติวานนท์	 นนทบุรี		
	 6-7	พฤศจิกายน	2541	

ความเป็นธรรมในสังคม 
(Social Equity) 

สมรรถนะด้านสถาบัน 
(Institutional 
Capacity) 

ความอยู่ดีมีสุข 
(Well-being) 

ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Viability) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Resource 

Conservation) 

เสถียรภาพของระบบนิเวศน์ 
(Ecological Stability) 

การยอมรับเทคโนโลยี 
(Technological 
Acceptability) 
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 ประการแรก ประเทศชาติไม่ได้มีสถานะและบทบาทเป็นเพียงหน่วยเศรษฐกิจหรือธุรกิจ ซึ่งหมกมุ่น

อยู่แต่ในเรื่องค้าขายขาดทุนกำไรทางวัตถุเงินตราเป็นใหญ่ หากแต่มีคุณค่าและความหมายเป็นหน่วยชีวิต

สังคมและดำรงคงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันติสุขของมวลมนุษย์ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะ

กลุ่มจนถึงระดับประเทศชาติและระดับโลกโดยนัยนี้เรื่องเศรษฐกิจจึงเป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในระบบและ

กระบวนการทางสงัคม เศรษฐกจิจงึมบีทบาทหนา้ทีร่บัใชส้งัคมโดยรวม ไม่ใชส่งัคมตอ้งถกูบัน่ทอนลดคณุคา่

สถานะลงไปเปน็เครือ่งมอืรบัใชเ้ศรษฐกจิอยา่งทีเ่ปน็อยู่ในปจัจบุนั ในขณะเดยีวกนัสิง่ทีเ่รยีกวา่ “เศรษฐกจิ” เอง

กถ็กูบัน่ทอนลดคณุคา่สถานะลงไปเปน็เพยีงธรุกจิเอกชน อนัเปน็ตวักำหนด จำกดัองคค์วามรูแ้ละวฒันธรรม

การเรียนรู้ของเศรษฐศาสตร์รวมทั้งศาสตร์สาขาอื่นๆในปัจจุบัน

 ประการที่สอง ประเดน็ปจัจยัและกลไกทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทนุ ตลาดและเทคโนโลยี

รวมทัง้ความเจรญิเตบิโตกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิ สิง่เหลา่นีล้ว้นประกอบเปน็กระบวนการพฒันาโดยธรรมชาติ

ของสังคมมนุษย์ ระบบทุนและตลาดไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ ในตัวเอง หากแต่จำเป็นต้องประสานหลักปฏิบัติ

เสรีภาพของกลไกเศรษฐกิจนี้ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณค่าและการดำรงอยู่ของชีวิตทางสังคมที่เป็นอิสระ

มเีสถยีรภาพและเปน็ธรรม แต่ในสภาวะทางปญัญาความคดิและวชิาการในปจัจบุนั หลกัการและเงือ่นไข

เพือ่สงัคมเสรแีละเปน็ธรรมกลบัถกูตัง้ขอ้หาวา่ ตอ่ตา้นทนุนยิม ตอ่ตา้นเศรษฐกจิเสรี ไมรู่เ้ศรษฐศาสตร์

เปน็เรือ่งโงเ่ขลาเบาปญัญา ไมรู่เ้ทา่ทนัสถานการณ์โลก สง่ผลใหค้วามพยายามในการรว่มกนัคดิคน้หาหนทาง

แกป้ญัหาจงึตกไป

 ประการท่ีสาม “เศรษฐกจิพอเพยีง”ยดึคนกบัคณุคา่ชวีติและสงัคมเปน็สรณะซึง่เปน็เรือ่งของสามญัสำนกึ

ในประวตัศิาสตรข์องมนษุยชาตนิัน้ กลา่วไดว้า่ปญัหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ลว้นมรีากฐานจากแบบแผนความคดิ

ทีเ่ชดิชรูะบบขึน้เปน็ใหญเ่หนอืคนสงัคมไทยในยคุเรง่รดัพฒันาจงึไมอ่าจหนพีน้จากวบิากกรรมทกุสิง่ทกุอยา่ง

พุง่เปา้ไปสูร่ะบบตลาดและการแขง่ขนัชว่งชงิเพือ่ผลกำไรสงูสดุและเพือ่เรง่รดัอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

สดุทา้ยสงัคมไทยตอ้งประสบกบัความสญูเสยีทัง้ชวีติคนเมอืงและชนบทรวมทัง้ตน้ทนุฐานทรพัยากรธรรมชาติ

แมย้ทุธศาสตรท์ีย่ดึคนเปน็ศนูยก์ลางคนกย็งัถกูตตีราเปน็เพยีงทรพัยากรมนษุย์ทีจ่ะตอ้งถกูฝกึฝนเพือ่เขา้สู่

ตลาดจา้งงานมิใชเ่พือ่เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตามศกัยภาพธรรมชาตอินัหลากหลายของมนษุย์ผูค้นในภาค

เกษตรชนบทกถ็กูหลอ่หลอมชกัจงูใหย้อมจำนนตอ่ระบบภายนอกในแทบทกุดา้นทัง้ดา้นการผลติ การบริโภค

ผลกค็อืประชาชนคนไทยสว่นใหญต่อ้งถกูบัน่ทอนศกัยภาพทางปญัญาทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง ตอ้งฝาก

ความหวงัในชวีติและอนาคตไวก้บัพลงัภายนอก

 หลักความจริงและคุณค่า 3 ประการ อันได้แก่ สำนึกความเป็นชุมชนและสังคม ความประสาน

กลมกลนืของเสรภีาพกบัความเปน็ธรรมทางสงัคมและคณุคา่ศกัยภาพในการพฒันาตนเองของมนษุย์ลว้น

สมัพนัธเ์ชือ่มโยงเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ประกอบเปน็วถิชีวีติอนัเทีย่งธรรมตามหลกัพทุธศาสนา เรยีกวา่

เปน็วถิแีหง่ธรรม ธรรมะซึง่ไม่ใชส่ิง่ทีส่ถติอยูเ่หนอืธรรมชาตขิองมนษุยป์ถุชุนซึง่ดำรงอยู่ในสงัคมโลกของกเิลส

ความตอ้งการและผลประโยชน์ ประเด็นหลักอยู่ที่จะต้องเสริมสร้างปลูกฝังวัฒนธรรมและวิถีการเรียนรู้ที่ “รู้จักพอ”

ในขณะเดยีวกนัตอ้งขจดัวฒันธรรมการเรยีนรูท้ี่ “ไมรู่จ้กัพอ”อนัเปน็อวชิชาและบรรทดัฐานของการกำหนด

นโยบายเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและระดบัโลกอยูท่กุวนันี้

 ตามทัศนะของ เสน่ห์ จามริก (2541) มองว่าในระดับความคิดและในเชิงวัฒนธรรมการเรียนรู้

“เศรษฐกจิพอเพยีง” เปน็คำตอบและสงัคมไทยมอีงคค์วามรูท้ีเ่พยีงพอทีจ่ะลงมอืปฏบิตัแิละขยายผลอยา่งไรกต็าม

ประเดน็ทีต่อ้งตระหนกัคอืปมปญัหาอนัเกดิจากความลกัลัน่ขดัแยง้ในระดบัวฒันธรรมการเรยีนรูข้องชนชัน้นำ

และนโยบายรฐักลา่วคอืปญัหานโยบายทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของวฒันธรรมการเรยีนรูท้ี่“ไมรู่จ้กัพอ”ซึง่สง่ผล
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กระทบถงึเศรษฐกจิสงัคมในระดบัลา่งๆ ปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีงในสว่นทีย่งัพอมหีลงเหลอือยู่ และใน

สว่นทีพ่ยายามเริม่ขึน้ใหม่ หลกัการ “เศรษฐกจิพอเพยีง” จงึยอ่มมนียัความหมายในมติเิศรษฐกจิการเมอืง

อยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้



ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัปรชัญาการจดัการภาครฐั
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกื้อหนุนต่อการจัดการภาครัฐ ปรัชญาการจัดการ (Management 

Philosophy) เป็นการแสวงหาหลักการที่เหมาะสม เป็นหลักการพื้นฐาน (Basic Principles) เพื่อสร้าง

หลักประกันในผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) ซึ่งภาครัฐมุ่งไปในเรื่องของสวัสดิการหรือประโยชน์

ของสังคมที่เหมาะสม (OptimizedSocialBenefits) ในขณะที่การจัดการภาคธุรกิจซึ่งให้ความสำคัญเรื่อง

การแสวงหาผลตอบแทนหรือกำไรทางธุรกิจสูงสุด (Maximized Profits หรือ Economic Benefits)

หลักการพื้นฐานของการจัดการภาครัฐประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลักธรรมาภิบาล

หลักความเสมอภาค ความเป็นธรรมในสังคม และหลักการเสริมพลัง ส่วนผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา

(Desirable Outcomes) คือประโยชน์สาธารณะ คุณภาพชีวิต ความผาสุกที่ยั่งยืน และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินดังแสดงในแผนภาพที่2

แผนภาพที่ 2  หลักการพื้นฐานและผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการภาครัฐ 

 การจดัการภาครฐัแนวใหม่ใหค้วามสำคญัเรือ่งความเปน็ธรรมในสงัคมการสรา้งธรรมาภบิาลการให้

ความสำคญักบับทบาทของภาคประชาสงัคมและการเสรมิพลงัประชาชนตลอดจนการนำแนวทางการจดัการ

ภาคแบบภาคธรุกจิมาปรบัใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ารHood (1991)อธบิายทีม่า

ของการจดัการภาครฐัแนวใหมว่า่มรีากฐานแนวคดิมาจากสองแนวคดิหลกัคอืเศรษฐศาสตรส์ถาบนั(Institutional

Economics)ซึง่ใหค้วามสำคญักบัทางเลอืกของผูร้บับรกิาร(UserChoice)ความโปรง่ใสและระบบสิง่จงูใจ

และแนวคดิการจดัการนยิม (Managerialism) ทีเ่นน้การจดัการแบบมอือาชพี การเสรมิสรา้งเสรภีาพใน

การจดัการและการจดัการทีมุ่ง่ผลลพัธ์

หลักการพื้นฐาน 
(Basic Principles) 

ผลลัพธ์สุดท้าย 
(Ultimate Outcomes) 

■ ประสิทธิภาพ 

■ ประสิทธิผล 

■ ธรรมาภิบาล 

■ ความเสมอภาค 

■ ความเป็นธรรม 

■ การเสริมพลัง 

■ ประโยชน์สาธารณะ 

■ ความผาสุก 

■ คุณภาพชีวิต 

■ ความเสมอภาค 

■ ความปลอดภัยในชีวิต 

 และทรัพย์สิน 

ปรัชญาการจัดการภาครัฐ 
(Public Management Philosophy) 
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 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเพื่อตอบสนองและ

ปรบัตวัใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มตา่งๆเชน่กระแสโลกาภวิตัน์การเปดิเสรีการแขง่ขนั

ทางธรุกจิทีร่นุแรงและการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมTheCommonwealthAssociation

for Public Administration and Management (CAPAM) สรปุองคป์ระกอบหลกัของการจดัการภาครฐั

แนวใหม่ดงันี้

■	 รัฐพึงทำเฉพาะบทบาทที่ตนทำได้ดีเท่านั้น

■ คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักโดยให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

■ เพิ่มอิสระการบริหารโดยลดการควบคุมจากส่วนกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

■ ระบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Management System - PBMS

 หรือResultsBasedManagementSystem-RBMS)5โดยกำหนดวัดและให้รางวัลผล

 การดำเนินงานทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล

■	 การเน้นแนวคิดเรื่องการแข่งขัน ทั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงาน

 ของรัฐกับหน่วยงานเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการ

■		 สร้างระบบสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีให้เกื้อหนุนต่อการจัดการแนวใหม่

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการนำแนวคิดหรือตัวแบบการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์หรือ

บูรณาการเพื่อให้การบริหารงานของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน และมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการเสริมพลัง โดยเฉพาะแนวทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

องค์การ ทางเลอืกสาธารณะ (Public Choice) และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (User Participation)

ซึ่งแนวคิด/ตัวแบบทางการจัดการที่นำมาใช้ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวทางหลักๆได้แก่

 1) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึงการบริหารงานที่มุ่งเน้นการบรรลุผลผลิต (Outputs)

และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม เป็นการจัดหาให้ได้มาซึ่งทรัพยากร

อย่างประหยัด (Economy) การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล

(Effectiveness) หรือการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์เช่นการวัดผลการปฏิบัติงาน(PerformanceMeasurement)การเทียบงาน(Benchmarking)

คุณภาพการให้บริการ(ServiceQuality)การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน(PerformanceAuditing)การ

ประเมินโครงการ (Project Evaluation) การมอบอำนาจและให้อิสระในการทำงาน การวางแผนองค์การ

และแผนกลยุทธ์และการทำสัญญาผลการปฏิบัติงานเป็นต้น

 องคก์ารทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ์ เปน็องคก์ารทีม่พีนัธกจิ เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ารชดัเจนมกีาร

วดัความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม การตัดสินใจจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ

งานเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กำหนดไว้ตามกำลังความสามารถ มีการกระจาย

อำนาจการตัดสินใจการบริหารเงิน มีการเสริมพลัง การบริหารคนสู่หน่วยงานระดับล่าง เพื่อให้สามารถ

ทำงานบรรลุผลอย่างเหมาะสม และมีระบบสนับสนุนการทำงาน ปรับลดหรือยกเลิกระเบียบการปฏิบัติงาน

ที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ

5	ในปัจจุบัน	การจัดการแนวภาครัฐใหม่ให้ความสำคัญระบบงบประมาณที่เน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Performance	Based	Budgeting	System	–SPBBS)	
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 2) การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศผู้รับบริการต่างมีความคาดหวังจากการบริการภาครัฐที่เน้น

ความเสมอภาค ความรวดเร็ว ความเป็นธรรม รวมถึงเรื่องคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการของทุก

หน่วยงาน ภาครัฐจะต้องเน้นที่คุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่

มีหน้าที่ ให้บริการประชาชนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารใหม่ ด้วยการเสริมพลังประชาชนเพื่อ

พัฒนาให้เกิดการบริการแก่ประชาชนที่ดีมีคุณภาพ การบริการสู่ความเป็นเลิศนั้นต้องมีการจัดการความ

สมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บับรกิารมกีารรณรงคแ์ละปลกูฝงัจติสำนกึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มแกป่ระชาชนมกีารพฒันา

และปรับปรุงระบบบริหารโดยตระหนักถึงการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ

พัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคคล มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบการจูงใจและให้กำลังใจข้าราชการที่ ให้บริการดีเด่น มีระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ และมีกลไกภายในองค์การที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดค่านิยมด้านการให้บริการที่ดี

แก่ประชาชน

 3) การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

หมายถึงแนวทางในการจัดระบบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน สามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรมตามการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ทีด่ีประกอบดว้ยหลกันติธิรรมหลกัคณุธรรมหลกัความโปรง่ใสหลกัการมสีว่นรว่มหลกัความรบัผดิชอบ

และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้หลักการพื้นฐานแต่ละด้านต้องได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากทุกภาคในสังคม

และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 สำหรบัแนวปฏบิตัทิีจ่ะใหเ้กดิกลไกการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ี คอื สรา้งความตระหนกั

รว่มกนัในสงัคมเพือ่ใหเ้กดิกระบวนการสรา้งสรรคก์ลไกการบรหิารมกีารปฏริปูกฎหมายใหเ้หมาะสมเรง่รดั

ใหเ้กดิการปฏริปูและเปลีย่นแปลงการบรหิารภาครฐัอยา่งเปน็ธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏริปูระบบราชการ

และปฏิรูปการศึกษา เร่งรัดแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนสร้างและ

พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานบนพื้นฐานของการเสริมพลังประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการตรวจสอบอย่างจริงจัง

 ภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล องคก์ารภาครฐัมุง่ใหค้วามสำคญักบัการบรรลพุนัธกจิ การบรรลเุปา้หมาย

และวตัถปุระสงคข์ององคก์ารมกีารเสรมิพลงัสง่เสรมิการกระจายอำนาจและความรบัผดิชอบไปยงัหนว่ยงาน

ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ การยกระดับจิตสำนึกของผู้นำองค์การ การเสริมสร้างจริยธรรรม คุณธรรม การจัดการ

ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่องค์การภาครัฐ

นำไปปฏิบัติตามแนวทางพระราชกฤษฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ให้ความสำคัญในด้าน

ต่างๆดังนี้

 หลกันติธิรรม (Rule of Law)หมายถงึการตรากฎหมายกฎระเบยีบตา่งๆใหท้นัสมยัและเปน็ธรรม

เปน็ทีย่อมรบัของสงัคมและสงัคมยนิยอมพรอ้มใจปฏบิตัติามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบัเหลา่นัน้ เปน็การปกครอง

ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม

 หลักคุณธรรม (Integrity) โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย

ประกอบอาชีพซื่อสัตย์สุจริต

 หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่การปรับปรุงการทำงานขององค์การทุกองค์การให้มี

ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้

สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ชัดเจน
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 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความ

คิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาสำคัญของประเทศ อาทิ การแจ้งความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ

การประชาพิจารณ์และการแสดงมติเป็นต้น

 หลกัความรบัผดิชอบ (Accountability)ไดแ้กก่ารตระหนกัในสทิธหินา้ที่ความสำนกึความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพใน

ความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

 หลักความคุ้มค่า (Value of Money) ได้แก่การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ

บริการที่มีคุณภาพและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมพลัง (Empowerment)ซึ่งองค์การภาครัฐ

มคีวามจำเปน็ตอ้งปรบัเปลีย่นวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมเสรมิพลงั สะทอ้นถงึการมวีสิยัทศัน์ การ

ทำงานในระบบภาคีการส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองความรับผิดชอบของทีมงานโครงสร้างการทำงาน

ขา้มสายงาน บรหิารงานในลกัษณะโครงการ การใหค้วามสำคญักบัโคชและผูน้ำทมี ความเปน็เจา้ของในงาน

และการมีวิจารณญาณที่ดีตารางที่1เปรียบเทียบวัฒนธรรมแบบลำดับขั้นการบังคับบัญชาและวัฒนธรรม

แบบเสริมพลัง

 Hierarchical Culture Culture of Empowerment 
Planning Visioning

CommandandControl PartneringforPerformance
Monitoring Self-monitoring
IndividualResponsiveness TeamResponsibility
PyramidStructures Cross-functionalStructures
WorkflowProcesses Projects
Managers Coaches/TeamLeaders
Employees Teammembers

ParticipativeManagement Self-directedTeams
Doasyouaretold OwnYourJob
Compliance GoodJudgment

ที่มา:Blanchardet.al.(1999:7)

ตารางที ่1  วฒันธรรมสายการบงัคบับญัชาและวฒันธรรมเสรมิพลงั

 โดยเนื้อแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพึ่งตนเอง และหนทางความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสอดคล้องกับแนวทางเสริมพลังเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง มีดุลยภาพและ

เกิดความยั่งยืน ในทางจิตวิทยา การเสริมพลังหมายถึงการทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน

(IntrinsicMotivation) เกิดความเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพแห่งตน (Self-efficacy)อย่างพอเพียงที่จะทำงานให้

ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผู้นำ การปรับปรุง

คุณลักษณะของงานที่ทำ ตลอดจนโครงสร้างองค์การ ในด้านประชาชนเองก็มีการปรับเปลี่ยนค่านิยม

ทัศนคติและขจัดความรู้สึกของประชนถึงสภาะวะไร้อำนาจ (Powerless) ดังนั้นการเสริมพลังย่อมสร้าง

ความรู้สึกและความตระหนักว่าตนมีคุณค่าในตัวเอง (Self-worth)สามารถดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายของตน(Self-fulfilling)
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การเสรมิพลงัจะเกดิผลดตีอ้งสรา้งความรูส้กึวา่งานทีท่ำนัน้มคีวามหมาย กลา่วคอืงานทีท่ำนัน้ตอ้งสอดคลอ้ง

กบัคา่นยิม(Values)และอดุมการณ์(Ideals)ของบคุคลชมุชนหรอืองคก์ารและใหป้ระชาชนสามารถทีจ่ะ

ตดัสนิใจไดเ้อง(self-determination)เพือ่นำไปสูก่ารการพึง่ตนเองสามารถอุม้ชตูนเองและบรรลเุปา้หมายคอื

ความสมดลุและความยัง่ยนื



การประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการจดัการภาครฐั
และการบรหิารการพฒันา
 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯฉบบัที่ 10ได้ใหค้วามสำคญัในการมุง่สูส่งัคม

สันติสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยพิจารณาว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมและกระแสโลกาภิวัตน์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยได้อัญเชิญ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้ความสำคัญในมิติ

ต่างๆ(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549)ดังนี้

 ด้านสังคม เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง

จิตสำนึก ด้านเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง การพึ่งตนเองและการพัฒนา

ความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และด้านกลไกและกระบวนการ เน้นการจัดทำยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอยู่

บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยมากขึ้น โดยทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นผล

จากการประเมินภาพรวมทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตว่าจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขความท้าทาย

จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาของโลกใน5บริบทคือ

 (1) การรวมตวัของกลุม่ทางเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงในตลาดเงนิของโลก สง่ผลใหป้ระเทศไทย

ต้องดำเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก

 (2) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะต้องมีการ

บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 (3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สังคมโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากร

ในวัยแรงงานลดลง และภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมีมากขึ้น ปัญหาภาวะสุขภาพเกิดจากโรคอุบัติใหม่หรือโรค

ระบาดซ้ำจำเป็นต้องพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

 (4) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรม ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพ

การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจะกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของไทย จึงมีความจำเป็นในการคุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อรักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศ

 (5) การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวัตน์

ส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจรวมทั้งสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ทำให้มีความ

จำเป็นในการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีความรู้สูงตลอดจนการเคลื่อนย้ายแรงงาน
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 จากการพิจารณาบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต และสถานะด้านสังคม

ชุมชน เศรษฐกิจ และสถานะความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจน

สถานะดา้นธรรมาภบิาลของประเทศ จงึไดก้ำหนดวสิยัทศันป์ระเทศไทยในการมุง่พฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ

ร่วมกัน	 (Green	 and	 Happiness	 Society)	 คนไทยมีคุณธรรมนำความรู้	 รู้เท่าทันโลก	 ครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนเข้มแข็ง	

สังคมสันติสขุ	 เศรษฐกิจมีคณุภาพ	เสถียรภาพ	และเป็นธรรม	 ส่ิงแวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน	อยูภ่ายใต้

ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล	 ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 และอยู่ใน

ประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

 พนัธกจิของการพฒันาประเทศใหค้วามสำคญัในสีป่ระการคอื 1) พฒันาคนใหม้คีณุภาพพรอ้มคณุธรรม

และรอบรูอ้ยา่งเทา่ทนั2)เสรมิสรา้งเศรษฐกจิใหม้คีณุภาพเสถยีรภาพและเปน็ธรรม3)ดำรงความหลาก

หลายทางชวีภาพและการสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้ม4)พฒันา

ระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็น

ประมขุทัง้นี้ไดก้ำหนดวตัถปุระสงคข์องการพฒันาดงันี้

■		 เพือ่สรา้งโอกาสการเรยีนรูคู้ค่ณุธรรมจรยิธรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

■		 เพือ่เพิม่ศกัยภาพของชมุชนเชือ่มโยงเปน็เครอืขา่ยเปน็รากฐานการพฒันาเศรษฐกจิคณุภาพชวีติ

 และอนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนำไปสู่การพึ่งตนเอง

 และลดปญัหาความยากจนอยา่งบรูณาการ

■	 เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (ValueCreation)ของสินค้าและบริการบนฐาน

 ความรูแ้ละนวตักรรม

■	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน การคลัง

 พลงังานตลาดปจัจยัการผลติตลาดแรงงานและการลงทนุ

■	 เพือ่สรา้งระบบการแขง่ขนัดา้นการคา้และการลงทนุใหเ้ปน็ธรรม และคำนงึถงึผลประโยชนข์อง

 ประเทศ

■		 เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

 ควบคูก่บัการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้ปน็ฐานทีม่ัน่คงของการพฒันา

■	 เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค

 ประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการ

 เสรมิสรา้งกลไกและกระบวนการมสีว่นรว่ม

 เพือ่เตรยีมพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภวิตัน์ จงึไดก้ำหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่

สำคญัดงันี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยให้

ความสำคัญกับ

 (1)การพฒันาคนใหม้คีณุธรรมนำความรู้ เกดิภมูคิุม้กนั โดยพฒันาจติใจควบคูก่บัการพฒันาการ

  เรยีนรูข้องคนทกุกลุม่ทกุวยัตลอดชวีติ

 (2)การเสรมิสรา้งสขุภาวะคนไทยใหม้สีขุภาพแขง็แรงทัง้กายและใจ มคีวามสมัพนัธท์างสงัคม และ

  อยู่ ในสภาพแวดลอ้มทีน่า่อยู่เนน้การพฒันาสขุภาพอยา่งครบวงจร

 (3)การเสรมิสรา้งคนไทยใหอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัตสิขุ โดยเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ขีอง

  คนในสงัคมตัง้แตร่ะดบัครอบครวัใหม้คีวามเขม้แขง็



	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ	281

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ โดย

ใหค้วามสำคญักบั

  (1)การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิดร่วมทำใน

   รปูแบบทีห่ลากหลาย จดักจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งตามความพรอ้มของชมุชน มกีระบวนการ

   จดัการองคค์วามรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้องชมุชนอยา่งเปน็ขัน้ตอน

  (2)สรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิชมุชน เนน้การผลติเพือ่การบริโภคอยา่งพอเพยีงในชมุชน

   สนบัสนนุใหช้มุชนมกีารรวมกลุม่ในรปูสหกรณ์ กลุม่อาชพี สนบัสนนุการนำภมูปิญัญาและ

   วฒันธรรมทอ้งถิน่

  (3)การสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   อยา่งสนัตแิละเกือ้กลู ดว้ยการสง่เสรมิสทิธชิมุชนและกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนใน

   อนรุกัษฟ์ืน้ฟแูละการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 3. ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและยัง่ยนืใหค้วามสำคญักบั

  (1)การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้

   และความเปน็ไทย

  (2)การสรา้งภมูคิุม้กนัของระบบเศรษฐกจิโดยการบรหิารเศรษฐกจิสว่นรวมอยา่งมปีระสทิธภิาพ

   เพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิใหม้ัน่คง

  (3)การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา

   อยา่งเปน็ธรรม

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหค้วามสำคญักบั

  (1)การรกัษาฐานทรพัยากรและความสมดลุของระบบนเิวศ เพือ่รกัษาสมดลุระหวา่งการอนรุกัษ์

   และการใชป้ระโยชน์ โดยพฒันาระบบฐานขอ้มลูและสรา้งองคค์วามรู้ สง่เสรมิสทิธชิมุชน

   และการมสีว่นรว่มในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

  (2)การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่เีพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยปรบัแบบแผน

   และพฤตกิรรมการบริโภคใหเ้ปน็แบบยัง่ยนื เพือ่ลดผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

   สิง่แวดลอ้ม

  (3)การพฒันาคณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยใชห้ลกัเศรษฐกจิ

   พอเพยีงเปน็แนวทางสำคญั มกีารจดัการองคค์วามรูแ้ละสรา้งภมูคิุม้กนั สรา้งความมัน่คง

   เศรษฐกจิทอ้งถิน่

 5. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ มุง่เสรมิสรา้งความเปน็ธรรม

อยา่งยัง่ยนืโดยใหค้วามสำคญักบั

  (1)การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถี

   การดำเนินชีวิตในสังคมไทย โดยปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ

   ธรรมาภบิาลแกเ่ยาวชนและประชาชนทกุระดบั

  (2) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคประชาชนใหส้ามารถเขา้มารว่มในการบรหิารจดัการประเทศ

   โดยสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมเพือ่สรา้งความเปน็ธรรมในสงัคม

  (3)สรา้งภาคราชการทีม่ปีระสทิธภิาพและมธีรรมาภบิาล เนน้การบรกิารแทนการกำกบัควบคมุ

   และทำงานรว่มกบัหุน้สว่นการพฒันา
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 (4) การกระจายอำนาจการบรหิารจดัการประเทศสูภ่มูภิาค ทอ้งถิน่และชมุชนเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง โดย

  กระจายอำนาจการตดัสนิใจใหท้อ้งถิน่มบีทบาทรบัผดิชอบการจดัการสาธารณะ

 (5) สง่เสรมิภาคธรุกจิเอกชนใหเ้กดิความเขม้แขง็สจุรติและมธีรรมาภบิาลโดยมมีาตรการสรา้งแรง

  จงูใจและสรา้งจติสำนกึการประกอบธรุกจิอยา่งซือ่สตัยแ์ละยตุธิรรม

 (6) การปฏริปูกฎหมายกฎระเบยีบและขัน้ตอนกระบวนการเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

  เพือ่สรา้งความสมดลุในการจดัสรรประโยชนจ์ากการพฒันา

 (7) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและ

  ความยัง่ยนื โดยพฒันาศกัยภาพหนว่ยงานดา้นการปอ้งกนัประเทศ ความมัน่คงและการรกัษา

  ความสงบเรยีบรอ้ยใหม้ปีระสทิธภิาพ

 กลา่วโดยสรปุกรอบทศิทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศในภาพรวมไดก้ำหนดเปา้หมายการพฒันา

ประเทศทีมุ่ง่สูค่วาม “ม่ังค่ัง	 ม่ันคงและย่ังยืน” โดยนำ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเปน็แนวทางในการพฒันา

และบรหิารประเทศ ใหค้วามสำคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื สรา้งสมดลุของการพฒันาใหเ้กดิขึน้ในทกุมติิ

ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนทางทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งสมดลุ เนือ่งจากกระบวนการพฒันาทีผ่า่นมาใชท้รพัยากรเปน็

ฐานการผลติ (Resource-Based Production) สง่ผลทำใหเ้ปน็การทำลายฐานทรพัยากร ธรรมชาตแิละ

ทนุทางสงัคม และกระทบตอ่ความมัน่คงเขม้แขง็ของทนุทางเศรษฐกจิ และความอยูด่มีสีขุของสงัคมมนษุย์

ในระยะยาว

 ดงันัน้ทศิทางการพฒันาในอนาคตของประเทศไทยจงึจำเปน็ตอ้งเสรมิสรา้งทนุทัง้3ดา้นโดยเชือ่มโยง

ให้เกิดการบูรณาการและเกื้อกูลกันระหว่างทุนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปรับเปลี่ยนแบบ

แผนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้การตลาดเป็นตัวชี้นำ	มาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไป

ได้ของระบบนิเวศ	 โดยมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึง่จะเปน็หนทางทีส่ามารถเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ความอยู่ดีมีสุข และความมั่นคงยั่งยืนของสังคมได้ตลอดไป การประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน9ด้านคือ

 ยุทธศาสตร์ที่1:การขจัดความยากจน ซึ่งให้ความสำคัญทั้งในระดับประเทศ ระดับชุมชน และ

   ระดับบุคคล

 ยุทธศาสตร์ที่2:การพัฒนาคนและสังคมที่มีดุลยภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่3:การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้

 ยุทธศาสตร์ที่4:การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่5:การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่6:การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ยุทธศาสตร์ที่7:การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่8:การรักษาความมั่นคงของรัฐ

 ยุทธศาสตร์ที่9:การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

 จากประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น สามารถจัดทำมาตรการยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักการตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี และ

คำนึงถึงเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมจริยธรรมดังที่นำเสนอตามตารางที่2ดังนี้
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ตารางที่ 2  ยุทธศาสตร์การบริหารและแนวทางดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (หลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี)

การขจัดความยากจนซึ่งให้ความสำคัญทั้ง

ในระดับประเทศระดับชุมชนและระดับบุคคล

ปรับพื้นฐานจิตใจวิถีการผลิตและการบริโภคแบบพอเพียงพอประมาณ

ขจัดโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืน

มุ่งยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขมีดัชนีวัดความสุข(HappinessIndex)

การพัฒนาคนและสังคมที่มีดุลยภาพ พัฒนาความรู้ จัดการความรู้ เพิ่มขีดสมรรถนะ ยกระดับภูมิปัญญาไทย

และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักที่สำคัญ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล

และแข่งขันได้

สร้างจิตสำนึกให้การดำเนินเศรษฐกิจและธุรกิจโดยให้คำนึงถึงความมี

เหตุผลและความรับผิดชอบต่อสังคมบนวิถีแห่งพอเพียง(Businessfor

Society)

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลโดยเน้น

การบูรณาการและการจัดการอย่างเป็นองค์รวมเพื่อเกื้อหนุน



การพัฒนาแบบยั่งยืน 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ

ดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมีดุลยภาพและมี

มีอารยะทั้งในมิติของอำนาจเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยยึดหลัก

เหตุผลเกียรติภูมิผลประโยชน์ชาติปราศจากอคติการครอบงำหรือ

อิทธิพลและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินนโยบายทั้งในกรอบ

ทวิภาคีและพหุภาคี

การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมเสริมสร้างธรรมาภิบาลทางการเมืองและ

การบริหารฟื้นฟูจิตวิญญาณสาธารณะสร้างองค์การแห่งเกียรติภูมิและ

ศักดิ์ศรีเคารพหลักในหลักนิติธรรมยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ

ประชาสังคม

สร้างภูมิคุ้มกันยกระดับจิตสำนึกของนักการเมืองให้มีความเสียสละเพื่อ

ส่วนรวมสร้างจริยธรรมคุณธรรมนักการเมืองเสริมสร้างความรู้พัฒนา

กลไกการมีส่วนร่วมและระบบตรวจสอบภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง

วางรากฐานการศึกษาและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

การรักษาความมั่นคงของรัฐ วางรากฐานความมั่นคงที่มีดุลยภาพในกรอบความมั่นคงของมนุษย์

ความมั่นคงทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม



การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก สร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองและวิถีชีวิตสังคมไทยจากกระแสโลกาภิวัตน์

พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์และสาธารณะภัย

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้ การดำเนนิงานตามวาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรม ธรรมาภบิาลและการปอ้งกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบในภาคราชการ นบัวา่สอดคลอ้งกบัแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้ในสว่นของการ

เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและการใหค้วามสำคญักบัเงือ่นไขความรูแ้ละคณุธรรมรฐับาลพลเอกสรุยทุธ์จลุานนท์

ได้จัดทำ “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค

ราชการ” (สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2549) โดยมุง่หวงัใหข้า้ราชการผูป้ฏบิตังิานภาครฐั

ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้
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การทำหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัว

ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน

 วตัถปุระสงคข์องการจดัทำวาระแหง่ชาตฯิ เพือ่ทำใหป้ระชาชนเกดิความมัน่ใจ ศรทัธา และไวว้างใจ

ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาคราชการ รวมถึงตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน

ทกุระดบัโดยเฉพาะการใชอ้ำนาจรฐัและการใชจ้า่ยเงนิแผน่ดนิโดยรปูแบบการสง่เสรมิจรยิธรรมธรรมาภบิาล

เป็นการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางการประพฤติปฏิบัติ จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

(Compliance-basedApproach)และการเสรมิสรา้งกระตุน้ยกระดบัใหเ้กดิ“ความเขา้ใจเขา้ถงึและพฒันา”

โดยเฉพาะการเตรยีมตวัและการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งสามารถไตรต่รองใชเ้หตผุลอยา่งรอบคอบมกีารปฏบิติั

ราชการได้อย่างเหมาะสม กล้าเผชิญกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจและกระทำไปให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดูแลป้องกัน

รกัษาปกปอ้งไม่ใหก้ารปฏบิตัริาชการหรอืการปฏบิตัตินเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความเสีย่งตอ่ความไมด่งีาม

ใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น(Integrity-basedapproach)

 เป้าประสงค์ของวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

และประพฤตมิชิอบในภาคราชการประกอบดว้ย2ประการคอืประการแรกการลดและปดิโอกาสการทจุรติ

และประพฤติมิชอบในวงราชการ สร้างความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ลดความสูญเสียและขจัดรูรั่วไหลใน

การปฏิบัติราชการ ประการที่สอง สร้างจิตสำนึกในการประพฤติชอบ ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติ

ราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลประหยดัเกดิความคุม้คา่มคีณุภาพมาตรฐานถกูตอ้งตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ7ด้านคือ

 ยุทธศาสตร์ที่1 การสร้างผู้นำและองค์การต้นแบบ

 ยุทธศาสตร์ที่2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมและการพัฒนาข้าราชการ

 ยุทธศาสตร์ที่3 การให้คำปรึกษาแนะนำและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  และธรรมาภิบาล

 ยุทธศาสตร์ที่4 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล

 ยุทธศาสตร์ที่6 การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่7 การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรมธรรมาภิบาล

 จากกรอบยุทธศาสตร์ สามารถวางแนวทางที่สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐได้ทั้งใน

ระดับองค์การและระดับปัจเจกบุคลกล่าวคือในระดับองค์การเน้นการสร้างองค์การต้นแบบที่มีการจัดการ

แนวใหม่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล สร้าง

องคก์ารแหง่การเรยีนรู้ปรบัวฒันธรรมองคก์ารทีเ่นน้ฐานความรู้มกีารจดัการความรู้มกีารจดัการความเสีย่ง

(RiskManagement)

 หากพิจารณาถึงธรรมาภิบาลกับการจัดการเชิงพุทธ (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2548) รากฐานของ

การสร้างธรรมาภิบาลคือการยกระดับคุณธรรมจิตใจจิตสำนึกของผู้นำทุกระดับกล่าวคือเป็นการนำและ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญา การใช้ความรู้คู่คุณธรรม การมีหิริโอตัปปะ คือมีความละอายต่อ

ความชั่ว เกรงกลัวต่อบาป ลดการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การดำเนินงานโดยยึดหลักทศพิธราชธรรม

ซึ่งถือเป็นหลักธรรมชั้นสูงของผู้ปกครองประกอบด้วย1)ทานคือการให้2)ศีลการรักษากายวาจาใจให้

ดีงาม3)บริจาคการสละเพื่อสาธารณะประโยชน์4)อาชวะซื่อตรงสุจริตธรรม5)มัทวะมีอัธยาศัยดี
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6)ตบะมีความเพียร7)อโกธะความไม่โกรธ8)อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น9)ขันติ

ความอดกลั้นต่อกำลังกิเลสและทุกข์10)อวิโรธนะเที่ยงตรงดำรงเสมออยู่ ในยุติธรรม

 นอกจากนี้ เราสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายและ

การบริหารโครงการสาธารณะอย่างมีธรรมาภิบาล โดยประยุกต์แนวทางไตรสิกขา ได้แก่ ปัญญาศีลและ

สมาธิและมีกรอบการปฏิบัติตามครรลองของมรรคแปดดังนี้

1 สมัมาทฎิฐิ ความเหน็ชอบ (Right Understanding) หมายถงึการมแีนวคดิทีถ่กูตอ้ง (Right

Concepts)มคีวามเขา้ใจในความสมัพนัธเ์ชงิเหตผุล(Cause-EffectRelationships)เขา้ใจถงึ

ปญัหาและสาเหตุ ตลอดจนความสมัพนัธ์ในเรือ่งจดุหมายและวธิกีาร (Means-End Relation

ships)ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวพระราชดำรสัในเรือ่งเขา้ใจเขา้ถงึและพฒันา

2. สมัมาสงักปัปะดำรชิอบ(RightIntention)การดำเนนินโยบายสาธารณะเริม่จากการมแีนวคดิ

ทีด่ีหรอืคดิชอบและมเีจตนารมณเ์ชงิกลยทุธ์(StrategicIntent)มจีดุยนืในหลกัการทีถ่กูตอ้ง

มวีสิยัทศัน์ในการแกป้ญัหา การดำเนนินโยบายและโครงการพฒันาของรฐัทีม่ผีา่นมามปีญัหา

เนือ่งจากการดำเนนินโยบายและโครงการเริม่จากคดิมชิอบ หรอืมเีจตนาที่ไมบ่รสิทุธ์ มุง่แสวง

ประโยชนจ์ากการดำเนนินโยบายและโครงการ มปีระเดน็ผลประโยชนท์บัซอ้น (Conflict of

Interests)หรอืทจุรติเชงินโยบาย(PolicyCorruption)

3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ(RightSpeech)หมายถึงเจรจาต่อรองเพื่อให้นโยบายและโครงการมี

ความสมเหตุสมผล เพื่อให้การลงทุนสาธารณะมีต้นทุนโครงการที่เหมาะสม มิใช่เจรจามิชอบ

เพื่อคิดฟันโครงการ ที่ผ่านมาเรามักปรากฏว่าการดำเนินโยบายมีกรณี “ค่าโง่โครงการ” โดย

เฉพาะโครงการขนาดใหญ่ (Mega-project) การอนุมัติโครงการมุ่งผลตอบแทนโดยมิชอบ

ในรูปของCommissionสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและสังคมอย่างมากล้วนเป็นผล

มาจากการขาดจิตสำนึกและจิตใจที่พอเพียงนอกจากนี้สัมมาวาจายังหมายรวมถึงการรับฟัง

เสียงประชาชน การมีเวทีสาธารณะ การทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับทราบถึงปัญหาความ

ต้องการและป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

4. สัมมากัมมันตะการงานชอบหรือปฏิบัติชอบ(RightAction)เป็นเรื่องของการนำนโยบายหรือ

โครงการไปปฏิบัติ(Implementation)โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีคำนึงถึงหลักนิติธรรม

ความเป็นธรรมในสังคม การมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส จิตสำนึกความรับผิดชอบ และ

หลักความคุ้มค่า เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายอยา่งแทจ้รงิ

5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood) ในการดำเนินนโยบายและโครงการมีผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารระดับสูง

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีบทบทสำคัญ จำต้องมีการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง

ชอบธรรมยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชพีปลอดจากการแสวงประโยชน์โดยมชิอบปราศจากการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตเชิงนโยบาย

6. สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ (Right Efforts) หมายถงึการใชค้วามเพยีรพยายาม ความ

วริยิะ อตุสาหะ ในการดำเนนินโยบายและโครงการ แสวงหามาตรการเชงิกลยทุธ์ และพฒันา

สมรรถนะ(Competence)ของทมีงานมุง่มัน่ดำรงจดุมุง่หมายไมย่อ่ทอ้
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7. สัมมาสติ ระลึกชอบ (Right Mindfulness) หมายถึง รู้ผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Social Responsibility) ดำเนินงานโดยยึดมั่นประชาชนผู้รับบริการ และการมีจิตใจ

บริการ คำนึงถึงประชาผู้รับบริการเป็นสำคัญ บริหารงานโดยมีสำนึกในคุณธรรม ส่งเสริม

ความเป็นธรรมในสังคมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งปราศจากอามิสและการเลือกปฏิบัติ

8. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ(RightConcentration)หมายถึงการยึดมั่นในการบรรลุผลลัพธ์หรือ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินนโยบายและโครงการป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา

 ในระดับปัจเจกบุคคล เริ่มจากการมีผู้นำต้นแบบที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)

สร้างผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งในด้าน

ความรู้ความสามารถ คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างค่านิยม

สร้างสรรค์คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเสียสละมีจิตใจบริการดำเนินชีวิตเรียบง่ายมีความสุขตาม

อัตภาพไม่ฟุ้งเฟ้อ ขจัดค่านิยมและวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการภาครัฐ ปราศจากการทุจริต

ประพฤติมิชอบการใช้อำนาจในทางมิชอบอำนาจนิยมอุปถัมภ์นิยมปลอดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่หลงใหลในวัตถุนิยมบริโภคนิยมไม่สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมบริโภคนิยม

 ในการนี้ สถาบันการศึกษาทุกระดับควรเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการศึกษาวิจัยและเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตอบสนอง

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรู้ สรา้งความเขม้แขง็ของ

ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน รักษาฐาน

ความหลากหลายทางชวีภาพและการสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม และการเสรมิสรา้ง

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

 โดยเฉพาะการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับสังคมฐานความรู้ (Knowledge-

Based Society) เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถคิดค้น

ดัดแปลงความรู้ด้านต่างๆเพื่อใช้ ในการดำรงชีวิต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและยกระดับสู่สากล


สรปุและเสนอแนะ
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราจะพบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความเชื่อมโยงและเสริมคุณค่ากับปรัชญาการจัดการภาครัฐและการบริหารการพัฒนาโดยความพอประมาณ

สะทอ้นถงึ การมทีศิทางนโยบายทีส่มดลุและมบีรูณาการ บนพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง (Self Reliance)

ความพอประมาณ เปน็หลกัการสำคญัในการกำหนดนโยบายสาธารณะทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของประเทศ

มีกรอบทิศทางนโยบายที่มีความสมดุลทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ดำเนิน

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สุดโต่งเกินตัว หรือดำเนินนโยบายการพัฒนาที่เป็นการก่อหนี้สาธารณะที่เกินตัว

การดำเนนินโยบายอยา่งรอบครอบและไมส่รา้งผลกระทบตอ่ภาครฐัและภาคประชาชน สง่เสรมิการพฒันา

บนพืน้ฐานขององคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาไทย

 ความมเีหตผุลหมายถงึการมเีจตนารมณเ์ชงิกลยทุธ์(StrategicIntent)และมกีารตดัสนิในทางการ

บรหิารทีส่มเหตสุมผล ความมเีหตผุลยงัหมายรวมถงึความสามารถในการนำทรพัยากรมาใชอ้ยา่งเหมาะสม

มีการกระจายทรัพยากรและการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมผ่านนโยบายสาธารณะอย่างเป็นธรรม
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กระบวนการตดัสนิใจเชงินโยบายอยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและมธีรรมาภบิาล นอกจากนี้

ยงัเกีย่วขอ้งกบัคณุธรรมของผูน้ำในการยดึผลประโยชนส์ว่นรวมเปน็ทีต่ัง้ การมวีสิยัทศัน์ การนำศกัยภาพ

ของบคุลากรในการนำองคก์ารโดยยดึหลกัความมเีหตผุล

 สว่นองคป์ระกอบ การมภีมูคิุม้กนัทีด่ี สะทอ้นถงึความสามารถทีจ่ะปรบัตวัใหรู้แ้ละเทา่ทนัพลวตัการ

เปลีย่นแปลงจากภายในและกระแสโลกาภวิตัน์ มกีารจดัการความเสีย่ง และมศีกัยภาพความสามารถจดัการ

ในสภาวะวิกฤต การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา เป็นสังคมฐานความรู้

มากกว่าสังคมฐานอำนาจ ทั้งอำนาจการเมืองและอำนาจเศรษฐกิจ การพัฒนาและยกระดับองค์การภาครัฐ

สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การแห่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล การเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การที่เกื้อหนุนการจัดการยุคใหม่ การเสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชน และองค์การประชาสังคม การจัดการความเสี่ยง การเสริมสร้าง

นวัตกรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายในและภายนอก

 สำหรับเงื่อนไขหลัก ได้แก่ จริยธรรม คุณธรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการภาครัฐ หมายถึง

การมีธรรมาภิบาลการยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมและการดำเนินงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

 เงื่อนไขคุณธรรมครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์การเจริญสติปัญญาขยันอดทนเอื้อเฟื้อแบ่งปันทั้งนี้

คุณธรรมจะเกิดขึ้นได้และได้รับการตระหนัก จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ

ทั้งธรรมาภิบาลทางการเมือง (Political Governance) และธรรมาภิบาลทางการบริหาร (Administrative

Governance) มีการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของผู้นำทุกระดับ การมุ่งประโยชน์

สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง การปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts

of Interest) การทุจริตคอร์รัปชัน และการทุจริตเชิงนโยบาย การอภิบาลความดี การส่งเสริมคนดีและ

สร้างเครือข่ายคนดีให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ

 เงื่อนไขความรอบรู้ หมายถึงความรู้และภูมิปัญญา การจัดการภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งองค์

ประกอบและเงื่อนไขสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของกับการจัดการภาครัฐ

 เงื่อนไขความรู้ หมายถึงการให้ความสำคัญกับ การจัดการความรู้และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการเรยีนรู้ การสง่เสรมิเวทแีละเครอืขา่ยการเรยีนรู้ การปฏริปูการศกึษาทกุระดบั การสง่เสรมิใหส้ถาบนั

การศกึษาทำการศกึษาวจิยัเพือ่รบัใชส้งัคมโดยเฉพาะ การเพิม่สมรถนะของบคุลากรทกุระดบั การเสรมิพลงั

ประชาชนทีอ่อ่นแอดอ้ยโอกาส และเสยีเปรยีบในสงัคม ใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละสามารถปรบัตวั

รบัการเปลีย่นแปลง

 หลกัการและเงือ่นไขของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจะเปน็หลกัการทีน่ำไปสู่ความสมดลุความมัน่คง

ความยั่งยืนของชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอำนวยให้เกิดความผาสุขของประชาชน

ครอบครวัอบอุน่ชมุชนมคีวามเขม้แขง็องคก์ารภาครฐัและระบบราชการเปน็ทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาความสามารถ

ในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนาประเทศ มีเสถียรภาพและ

ความเจรญิกา้วหนา้และสดุทา้ยบรรลเุปา้หมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานซึ่งเป็นแก่นของการจัดการวิถีชีวิต ที่

เปน็พืน้ฐานของการจดัการภาครฐั ทีป่ระกอบดว้ย ภมูธิรรม ภมูปิญัญาและภมูคิุม้กนัสูภ่มูสิงัคมทีส่มดลุและ

ความผาสกุทีย่ัง่ยนื(แผนภาพที่3)
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 ภูมิธรรมครอบคลุมจริยธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาลภูมิปัญญาสะท้อนถึงการจัดการความรู้

กระบวนการตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง ส่วนภูมิคุ้มกัน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเสริมพลัง

ประชาชน การจัดการวิกฤตการณ์ การจัดทำระบบสัญญาณเตือนภัย รวมถึงการมีนวัตกรรมเพื่อพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ซึ่งทั้งภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกัน อาจเรียกได้ว่าเป็นสามเหลี่ยม

ภูมิปัญญา(WisdomTriangle)

 จากหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันใน

ตัวที่ดีและเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมจะนำไปสู่ภูมิสังคมที่มีดุลภาพมีความผาสุขที่ยั่งยืน

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักการองค์รวมที่มีความเป็นสากล เป็นหลักการอันยั่งยืนของ

สังคมที่สะท้อนถึงอุดมการณ์และคุณค่าทางสังคม อุดมการณ์คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น

รากฐานสำหรบัการปรบัเปลีย่นกระบวนทศันก์ารจดัการและทศิทางการพฒันา จากทศิทางเดมิทีมุ่ง่เรง่ขยาย

อัตราการผลิต การบริโภค และการสะสมทุนสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจกระแสหลักมาสู่แนวทางใหม่ที่

ส่งเสริมให้มนุษย์ได้พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกันเรียนรู้เพื่อพิทักษ์

รักษาระบบชีวิตนิเวศน์ อันเป็นต้นทุนชีวิตของมนุษย์ชาติ (Robertson, 1990) เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น

หลักคิดเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต สู่ระเบียบวาระของชาติและของโลก และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก

ในการรื้อฟื้นและทบทวนหลักทฤษฎีทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆ


เงื่อนไขและปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ

 การพิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ

ภาครัฐและการบริหารการพัฒนานั้นผู้เขียนเห็นว่ามุมมองของเสน่ห์จามริก(2541)ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจ

ที่เราจะพิจารณาถึงเงื่อนไขและปัจจัยโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จะมีคำตอบและชี้นำ

แนวทางปฏบิตันิัน้ตอ้งพจิารณาสถานะเศรษฐกจิการเมอืงไทยซึง่เกีย่วขอ้งกบัสำนกึเรยีนรูจ้ากประวตัศิาสตร์

การใชส้ตปิญัญาอนัสขุมุคมัภรีภาพและเทีย่งธรรมทีจ่ะเรยีนรูอ้ดตีสูป่จัจบุนัเพือ่กา้วตอ่ไปขา้งหนา้เยีย่งเสรชีน

ในยคุโลกาภวิตัน์(การแผถ่งึกนัทัว่โลกการเขา้ถงึโลกการเอาชนะโลก)โลกานวุตัร(การประพฤตติามโลก)

ซึ่งโลกานุวัตรไทยจึงเป็นเส้นทางสู่เศรษฐกิจเชลยซึ่งเป็นคำถามที่สะท้อนว่าระบบผู้นำของสังคมไทยในช่วง

แผนภาพที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการจดัการภาครฐั 
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4ทศวรรษการพัฒนาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนาที่เปิดประตูรับการหลั่งไหล

ของทุนข้ามชาติ เข้ามาครอบงำวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม และการบูชาเศรษฐกิจตลาดเสรี ขาดการ

เรียนรู้และตระหนักถึงภัยของกระแสโลกาภิวัตน์

 จากนัยข้างต้น สังคมไทยเราจะยึดถือหลักการและคุณค่าที่จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการกำหนด

แนวนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา ทีบ่รูณาการการพฒันาหรอืจะยงัคงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานหลกัการสงัคม

อนัแบง่แยกและแปลกแยกเปน็ปฏปิกัษต์อ่กนัระหวา่งอตุสาหกรรมกบัเกษตร เมอืงกบัชนบท เนือ่งจากภายใต้

กรอบโลกาภวิตัน์ พลงัของกลุม่ทนุและบรรษทัขา้มชาตแิละกระแสกดดนัการเปดิเสรทีางการคา้ไดส้ง่ผลตอ่

ทั้งระดับนโยบายหลักตามสูตรสำเร็จสำหรับประเทศที่ตลาดทุนเข้าถึง คือ การยกเลิกการควบคุมของรัฐ

(Deregulation) ปล่อยเสรีทางการค้าและการเงิน (Liberalization) และแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของภาค

เอกชน (Privatization) และระดับนโยบายเทคนิคการบริหารธุรกิจ ที่ยอมรับแนวทางปฏิบัติการที่ดีที่สุด

(BestPractice)วธิกีารทำธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุประหยดัทีส่ดุและไดผ้ลกำไรสงูสดุซึง่ปฏบิตักิารทีด่ี

ทีส่ดุอาจสง่ผลถงึการลดตน้ทนุคา่จา้งสวสัดกิารแรงงงาน

 ในทศันะของผูเ้ขยีน ปจัจยัความสำเรจ็ในการประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการจดัการภาครฐั

ขึน้อยูก่บัประเดน็หลกัคอื

 ประการแรก การเมืองแบบพอเพียง หมายถึงการเมืองภาครัฐต้องเสริมในเรื่องอุดมการณ์และคุณค่า

ของการอยู่พอดีมีสุขของสังคมโดยรวม ความพอเพียงของสมาชิกทุกคนในสังคม โดยสถาบันทางการเมือง

ต้องน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นฐานคิดในการพัฒนาทางการเมือง ขณะเดียวกันนักการเมือง

จำเปน็ตอ้งปรบัจติสำนกึใหม่ใหส้ามารถอทุศิตนเสยีสละรบัใช้มากกวา่การมุง่แสวงหาอำนาจผลประโยชน์

ซึ่งนำไปสู่วงจรชั่วร้าย คือผู้กำหนดนโยบายต้องมีจิตใจที่พอเพียง พร้อมกันนี้ต้องเร่งเสริมสร้างการเมือง

ภาคพลเมอืงสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการเรยีนรู้การมภีมูคิุม้กนัใหม้พีลงัอำนาจที่

เข้มแข็งพอเพียงในการเข่ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจ และเป็นภาคีในการจัดการภาครัฐ

และการบรหิารการพฒันาประเทศ

 ประการที่สองจิตสำนึกใหม่ของชนชั้นนำและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาค

เอกชน ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการภาครัฐ มุ่งความ

เป็นธรรมในสังคม มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมแบบพอเพียงทั้งใน

การดำเนนิชวีติสว่นตวั และการบรหิารงานของหนว่ยงาน โดยบรูณาการหลกัการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปใช้ในการบริหารหน่วยงานอย่างจริงจัง

 ประการที่สาม การเสริมพลังประชาชนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยให้ความ

สำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปลูกฝังและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยจดัทำแผนการศกึษาไปยงัสถาบนัการศกึษาทกุระดบั องคก์ารภาครฐั

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติ

ร่วมกัน(ActionLearning)

 ประการที่สี่ การยกระดับจิตวิญญาณสาธารณะบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความ

สำคัญกับสถาบันสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการหล่อหลอมกล่อมเกลาในยุคสังคมสารสนเทศ และ

สังคมฐานความรู้ การสื่อสารกับสาธารณะมีส่วนช่วยยกระดับจิตวิญญาณสาธารณะ บนพื้นฐานของความ

พอเพียง การเข้าถึงสื่อสารมวลชน การหล่อหลอมแบบแผนการดำเนินชีวิต แบบแผนการบริโภคแบบพอ

เพียงแก่อนุชนเยาวชนและการสร้างภูมิคุ้มกันให้มีสำนึกการเป็นพลเมืองดีโดยมีสื่อสร้างสรรค์สิ่งสำคัญ

สถาบันสื่อต้องยกระดับจิตวิญญาณของการเป็นสื่อมวลชนอย่างพอเพียงมีกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บทคัดย่อ 	 	
	 	
	 การศึกษาวิจัยเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรมี	
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในแก่นสาระสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ						
พอเพียง	 แล้วจึงเชื่อมโยงและสังเคราะห์เข้ากับหลักวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ		
โดยมีกรณีศึกษาการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาองค์กรทั้ง	
จากองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจเอกชน	

	 จากการศึกษาพบว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปรัชญาที่มุ่งเน้น
ให้ความสำคัญกับการมองโลกในเชิงพลวัต	 กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้น	
อยู่ตลอดเวลา	ไม่หยุดนิ่ง	ไม่เที่ยงแท้และไม่แน่นอน	ดังนั้น	มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างเหมาะสมอย่างมีดุลยภาพ	 โดยมี	
หลักการที่สำคัญคือการรู้จักประมาณตน	 ประมาณสถานการณ์	 รู้จักคิดวิเคราะห์ปรับตน
ใหเ้ทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งมเีหตมุผีล	 และไมค่วรมองแตก่ารแกป้ญัหาเฉพาะหนา้	
แต่ควรเตรียมและสร้างความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว	 ทั้งนี้	
เพือ่ใหส้งัคมทกุระดบัอยูร่อดไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมคีวามสขุสนัต	ิ มนษุยจ์ะตอ้งยดึหลกัคณุคา่
ของการใช้ความรู้คู่กับหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ	

	 สำหรับวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ	 เป็นแนวคิดการพัฒนาในระดับองค์กร	
โดยหลักคิดสำคัญที่คล้ายคลึงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ	 ให้ความสำคัญ
กับการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม	
อย่างไรก็ตาม	 มีสองกลุ่มสำนักคิดใหญ่ของทฤษฎีการพัฒนาองค์กรที่มีมุมมองที่แตกต่าง
กันคือ	สำนักคิดการพัฒนาองค์กรแนวคลาสสิค	กับ	สำนักคิดการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่	
ในดา้นหนึง่	สำนกัคดิการพฒันาองคก์รแนวคลาสสคิใหค้ณุคา่กบัแนวทางแบบ	“มนษุยน์ยิม”	
(Humanism)	 และกระบวนการมีส่วนร่วม	 ในขณะที่สำนักคิดการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
ใหค้วามสำคญักบัแนวทางแบบเนน้การจดัการการเปลีย่นแปลง	(Change	Management)	
และสิทธิอำนาจของฝ่ายจัดการ	
	 	

สมบัติ กุสุมาวล ี

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบั
การพฒันาองคก์าร
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	 ในการศกึษานี	้ ผูเ้ขยีนไดน้ำเอาหลกัคดิของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็ฐานทางความคดิ
เพือ่ชี้ ใหเ้หน็วา่แมแ้นวคดิการพฒันาองคก์ารทัง้สองสำนกัคดิตา่งมทีัง้ขอ้ดแีละจดุออ่นอยู่ ในตวัเอง	 แตป่ญัหา
สำคญัคอืการเนน้หนกัมติดิา้นใดดา้นหนึง่มากเกนิไป	 ทำใหเ้กดิการพฒันาองคก์รที่ไมร่อบดา้น	 ดงันัน้	 ควร

ประยกุตเ์อาแกน่แนวคดิหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันาแนวคดิทัง้สองสำนกัเพือ่ใหเ้กดิแนวทาง
การพฒันาองคก์รที่ ใหค้วามสำคญักบัมติติา่งๆ	อยา่งรอบดา้นดว้ยดว้ยความสมดลุ	

	 ผู้เขียนได้ยกเอากรณีศึกษาสององค์กรไทย	 ได้แก่	 หน่วยงานจากภาครัฐคือ	 กรมราชทัณฑ์	 และ	
กลุ่มบริษัทธุรกิจเอกชน	 ได้แก่	 เครือซิเมนต์ไทย	 ทั้งสององค์กรมีความพยายามในการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง	 และมีแนวทางที่โดดเด่นที่สามารถนำมาศึกษาเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
เป็นอย่างดี	 กล่าวคือ	 ในขณะที่กรมราชทัณฑ์มีความโดดเด่นในแง่ของการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	

พอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนและองค์การ	 รวมทั้งใช้กระบวนการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยน
แบบค่อยเป็นค่อยไป	 แต่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน	 ในกรณีของเครือซิเมนต์ไทย	 มีความโดดเด่นในแง่ของ
บริษัทธุรกิจเอกชนที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและหลักการการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในหลักคุณภาพ			
คู่คุณธรรมมาอย่างยาวนาน	 แต่วิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อ	 พศ.	 2540	 ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เครือ				
ซิเมนต์ไทยต้องหันกลับมาบริหารธุรกิจบนหลักของความพอประมาณ	 รู้จักตนเอง	 รู้สถานการณ์และรู้จัก
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจในระยะยาว		

	 ท้ายที่สุด	 ผู้เขียนนำเอาข้อคิดที่ได้จากการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและจากกรณีศึกษาทั้งสองกรณี			

มานำเสนอแนวทางเบื้องต้นในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้กับการพัฒนาองค์กรไว	้				
สามประการ	 ไดแ้ก	่ 1)	 ใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็เสมอืน	 “ฐานราก”	 หรอื	 “เสาเขม็”	 ขององคก์ร									
2)	 ออกแบบและพฒันาองคก์รอยา่งมดีลุยภาพ	 กลา่วคอื	 เปน็ทัง้	 องคก์รทีม่หีลกัการ	 องคก์รทีม่ผีลติภาพ	
องคก์รทีม่กีารปรบัตวั	 และองคก์รทีม่คีวามชอบธรรมทางสงัคม	 3)	 การสรา้งดลุยภาพระหวา่ง	 “คน”	 กบั	
“องคก์ร”	กลา่วคอืทัง้คนและองคก์รมหีลกัคดิและวถิปีฏบิตัิไปในทศิทางเดยีวกนั	
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

“เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรมเพือ่ประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	

	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	และได้พระราชทานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า	“เป็นปรัชญา	

ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับ	 ครอบครัว	 ระดับ

ชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ	 ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง	

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน	์ความพอเพยีง	หมายถงึ	

ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

พอสมควร	 ต่อการมีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	

ทั้งนี้	 จะต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวัง	 อย่างยิ่งในการนำ		

วิชาการต่างๆ	 มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะ

ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และ		

นักธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มีสำนึก	 คุณธรรมความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ที่

เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน	 ความเพียร	 มีสติปัญญาและความรอบคอบ	

เพือ่ใหส้มดลุ	 และพรอ้มตอ่การรองรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง	 ทัง้ดา้น	

วัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”	

 เป้าประสงค์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 “ให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”	

	

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาองค์การ
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 ความพอประมาณ	 หมายถึง	 ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	 ไม่สุดโต่งเกินไป				

ขณะเดียวกันความพอดีนั้นก็จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 เช่น	 การผลิตและการ

บริโภคที่อยู่ ในระดับพอประมาณ	 จากพระราชดำรัสด้านความประหยัด ความพอประมาณ	 รู้ว่าสิ่งใดควร

จา่ยออกไป	และสิง่ใดควรรกัษาไว	้โดยใชก้ารประมาณ	ทัง้ประมาณตน และประมาณสถานการณ ์ประมาณตน

ให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร	 มีความจำเป็นสำหรับตนมากแค่ไหน	 และในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ต้อง	

ทำอย่างไรถึงจะพอเพียงกับตนเอง	ซึ่งการประมาณตนเอง	และสถานการณ์	เพื่อวิเคราะห์ว่าความพอดีของ

ตนนั้น	 ที่ว่าไม่มากเกินไป	 หรือน้อยเกินไป	 อยู่ที่ระดับใด	 หลายครั้งจากกระแสพระราชดำรัส	 กล่าวถึง

สถานการณ์รอบด้านในสังคม	 เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจถึงระดับความพอดีของบุคคล	 องค์การ	 หรือ

สังคม	 เพราะฉะนั้นถ้าหากถามว่าความพอประมาณคือพอประมาณขนาดไหน	 ก็ต้องใช้การประมาณปัจจัย

ต่างๆ	 รอบด้าน	 ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลให้ทราบถึง	 “ความพอประมาณ”	

ในระดับ	“พอประมาณ”	นั้นๆ	

 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล	 โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ

อย่างรอบคอบ	 รู้จักประมาณตนและประมาณสถานการณ์	 ประการสำคัญคือต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล	

โดยใช้ความเป็นกลาง เที่ยงตรง ปราศจากอคติ	 เพราะการวิเคราะห์	 วิจารณ์ใดๆ	 ที่ได้ชื่อว่ามีเหตุมีผล

แล้วนั้น	สำคัญอย่างยิ่งต้องใช้ความเป็นกลาง		ความไม่มีอคติ		แล้วจะสามารถพิจารณาเหตุผลได้รอบด้าน		

และมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด	ความมีเหตุมีผล	ความเป็นกลาง	การปราศจากอคตินั้น	จะเกิดขึ้นได้

ก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีคอยถ่วงน้ำหนัก	 ไม่ให้เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง	ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมถึง

ความเสี่ยงที่จะมีขึ้น	

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 จึงหมายถึง	 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ดา้นตา่งๆ	ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล	เตรยีมความพรอ้มในทกุๆ	ดา้น	เราจะเหน็ถงึการคลอ้ง

เกี่ยวกันอยู่ของทั้งสามห่วง	กล่าวคือ	ความพอประมาณ	ความมีเหตุมีผลก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้เกิดภูมิกัน				

ในขณะเดียวกันการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้	ความพอประมาณ	สามารถประมาณได้อย่าง

ภาพที่ 1  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

คุณธรรม 
(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) 

นำไปสู่ 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 
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เหมาะสมเพราะไม่ประมาทมีการเตรียมพร้อม	ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	อยู่เสมอ	เช่นเดียวกับการ

มีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างเช่น	ความมีสติรู้ และความสงบภายในใจอยู่เสมอ	ก็ทำให้เกิดพุทธิปัญญา	วิจารณญาณ	

ในการพจิารณาปจัจยัตา่งๆ	 เพือ่ตดัสนิระดบัความพอเพยีงได	้ หลายครัง้ทีอ่งคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

พระราชดำรัสถึงความสามัคค	ีให้ยึดเหนี่ยวไว้ในยามสังคมมีความเปลี่ยนแปลง	ความสามัคคีก็คือภูมิคุ้มกัน

หนึ่งที่จะช่วยให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

	 นอกจากนี้การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 ให้อยู่ ในระดับพอเพียงนั้น	 ต้องมีเงื่อนไข	 ๒	

เงื่อนไข	คือ	อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน			

 เงื่อนไขความรู้	 ประกอบด้วย	 ความรอบรู้	 เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	

ความรอบคอบ	ทีจ่ะนำความรูเ้หลา่นัน้มาพจิารณาใหเ้ชือ่มโยงกนั	เพือ่ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงั 

ในขั้นปฏิบัติ	 การเรียนรู	้ อย่างรอบด้าน	 คือ	 การเรียนรู้ตั้งแต่	 รู้ เข้าใจ	 และประยุกต์ หรือบูรณาการใช้	 รู้	 คือ			

รู้ ในหลักวิชาตามที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี	 จากนั้นจึงนำมาพิจารณาให้เกิดการเข้าใจ	 กลายเป็นความรู้ของ

ตนเอง	 และนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์	 การปฏิบัติใช้ความรู้จนเกิดผลก็เป็นการเรียนรู้

อยา่งหนึง่	เปน็การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน	รูจ้ากสถานการณจ์รงิ	แลว้จะเกดิเปน็องคค์วามรูข้องตนขึน้มา	จงึถอืวา่เปน็

ความรู้ที่สำคัญยิ่ง	เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจาก	เมื่อใช้การเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ความรู้จากการใช้นั้นๆ	

		 ในส่วนของ	 เงื่อนไขคุณธรรม	ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต	และ

มีความอดทน	มีความเพียร	ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต	และคุณธรรมต่างๆ	ที่ช่วยกำกับการดำเนินชีวิต

ให้อยู่ ในครรลองที่เหมาะสม	ไม่ว่าจะเป็น	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความรับผิดชอบ	ความเสียสละ	ฯลฯ	

1.	จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และ	

	 นักธุรกิจ	ให้มีสำนึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	สุจริต	และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	

2.	 ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน	มีความเพียร	มีสติ	และมีความรอบคอบ	

3.	 จะต้องอาศัยความรอบรู้	ความรอบคอบ	และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการ	

	 ต่างๆ	มาใช้ในการวางแผน	และการดำเนินการทุกขั้นตอน	

เงื่อนไขพื้นฐาน 

จากมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า	จุดเน้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้	

(1)	เน้นให้คนเข้าใจลักษณะพื้นฐานทางสังคมว่า “ความเปลี่ยนแปลง” คือความจริงแท้ทางสังคม	

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจลักษณะของสังคม	 ดังนั้น	 คนใน

สงัคมจงึตอ้งรูจ้กัมองโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลานีอ้ยา่งเปน็ระบบ	ตอ้งไมม่องโลกอยา่ง

หยุดนิ่งตายตัว	 ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้พลังพลวัตการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีตรรกะของ

เหตุและผลที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน		

(2)	เน้นการสร้างความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง	 กล่าวคือ	 เมื่อมองโลกในเชิงพลวัตแล้ว				

คนก็จะต้องหันกลับมาถามทบทวนตนเองว่าจะเตรียมพร้อมตนเอง	 ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กร

และประเทศชาติ	 ให้สามารถรองรับเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร	 หากพิจารณา

สรุปจุดเน้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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จากคำนยิามขา้งตน้	 จะเหน็ไดว้า่หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็แนวคดิที่ไม่ไดป้ฏเิสธกระแส

โลกาภิวัตน์	 แต่ประเด็นสำคัญกลับอยู่ที่ว่าจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันต่อ

กระแสเหล่านั้นอย่างไร	

(3)	เน้นการสร้างความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว	กล่าวคือ	ในการที่จะปรับตัวให้พร้อม

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้	หลักสำคัญในการเตรียมความพร้อมนี้	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจะไม่มองเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 หรือการเอาตัวรอดได้ในระยะสั้นๆ	 หรือ

การแก้ปัญหาให้แต่ตัวเองเอาตัวรอดได้	แต่ไปสร้างความเสียหายให้กับภาคส่วนอื่น	หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื่องของการมองการณ์ไกล	 การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

และการมีชีวิตที่ดีร่วมกันในระยะยาว		

(4)	เนน้ความพอด ี พอประมาณ รูจ้กัตนเอง รูจ้กับรบิท	 	 ในการทีจ่ะทำใหส้งัคม	 ชมุชน	 องคก์รมี

ความสมดลุยัง่ยนืระยะยาว	คนในสงัคมจะตอ้ง	“รูเ้รา	รูเ้ขา”	คอืรูจ้กัตนเอง	รูจ้กัรากเหงา้	ประวตัศิาสตร	์

รูศ้กัยภาพ	ความสามารถ	 จดุแขง็	 จดุออ่นของตนเอง	 และ	 รูจ้กัวเิคราะหบ์รบิท/สภาพแวดลอ้ม

แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน	 รวมทั้งรู้จักทำความเข้าใจสังคม/ชุมชน/องค์กรในส่วนอื่นๆ	

ทีเ่กีย่วขอ้ง	 และเมือ่พจิารณา	 “ตวัเราและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง”	 อยา่งรอบดา้นแลว้	 หลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจะเนน้ใหเ้ราไดรู้จ้กั	 “ความพอประมาณ”	 และ	 “ความพอด”ี	 กลา่วคอื

รูจ้กัประเมนิและประมาณตนเองวา่	 “ความพอด	ี พอเหมาะพอควร”	 สำหรบัสงัคม/ชมุชน/องคก์ร

ของเราควรจะอยู	่ณ	จดุใด	สิง่ทีค่วรหลกีเลีย่งกค็อื	การทำอะไรทีส่ดุโตง่ทัง้ในทางบวกและทางลบ	

เชน่	การทำอะไรทีเ่กนิความสามารถ	เกนิศกัยภาพและขดัรากเหงา้ทางสงัคม	หรอื	การทำอะไรที่

ตำ่กวา่ความสามารถ	ศกัยภาพและความเปน็จรงิของตนเอง	เปน็ตน้		

(5)	เน้นการมีความรู้ และ ความมีคุณธรรม	 คนที่จะรู้จักตนเอง	 รู้จักสภาพแวดล้อมและรู้จักการ

ประมาณตนเองนัน้	จะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรอบรูแ้ละมธีรรมะอยู่ในจติใจ	เงือ่นไขสำคญัทีห่ลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงยึดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือ	 การที่คนในสังคม/ชุมชน/องค์กรจะต้องใช้ชีวิต

และทำงานอยู่บนพื้นฐานของความรู้	การมีสติปัญญา	และการหมั่นเรียนรู้	แสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง	 มากกว่าการใช้แต่อารมณ์	 ความรู้สึกและอคติเดิมๆ	 ในการคิดตัดสินใจ	 รวมทั้งคนใน

สังคม/ชุมชน/องค์กรจะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ	 เช่น	 มีความพากเพียร	 อุตสาหะ		

มีระเบียบวินัย	ซื่อสัตย์สุจริต	มีสัมมาอาชีวะ	มีธรรมะในจิตใจ	มีความสามัคคี	เป็นต้น	

(6)	เน้นการพึ่งตนเอง การพึ่งพิงอิงกัน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	เป้าประสงค์สำคัญของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือทำให้คน/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กร/สังคมสามารถที่จะยืนหยัดบน

ขาของตนเอง	 แม้	 “การพึ่งตนเองได้”	 คือหัวใจสำคัญ	 แต่การพึ่งตนเองได้	 มิได้หมายความว่า	

จะใช้ชีวิตแบบปัจเจกชนนิยม	ตัวใครตัวมัน	ตัดขาดความสัมพันธ์จากโลกภายนอก	หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงสง่เสรมิ	“การพึง่ตนเองแบบยัง่ยนื”	กลา่วคอืการรูจ้กัสรา้งความสมัพนัธ	์รว่มมอื	

ชว่ยเหลอื	แบง่ปนั	ถอ้ยทถีอ้ยอาศยักบัผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง	หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไมส่ง่เสรมิ

ใหค้นเหน็แตป่ระโยชนส์ว่นตน	(Self-interest)	เปน็ทีต่ัง้	แต่ใหค้ณุคา่อยา่งยิง่กบัการสรา้งวสิยัทศัน์

และค่านิยมของคนให้รู้จักรับผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	(Collective	interest)	เพราะ

ประโยชน์ส่วนรวมคือสิ่งที่จะสร้างความสงบ	สันติและความผาสุกของทุกคนในสังคมในระยะยาว	
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การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
	 วิชาการด้านการพัฒนาองค์การ	 (Organization	 Development	 -	 OD)	 มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมา

นานหลายทศวรรษ	 แต่ห้วงเวลาที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นตัวในวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ

เป็นอย่างมาก	ได้แก่	ความเคลื่อนไหวในช่วงทศวรรษที่	1950	และ	1960	ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้ทาง

ด้านการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์กร	 พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือ

ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของสมาชิกภายในองค์การ	 เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มี

พัฒนาการของการพัฒนาองค์การอย่างมากในช่วงนี้	 ก็คือ	 ผลพวงจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง	 ทั้งนี้

เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองได้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมหาศาลในด้านความรู้	การวิจัย	

และทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์การ	 ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในด้านพฤติกรรมองค์การ	 ทฤษฎีองค์การ	 การบริหาร

จัดการ	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	และ	การจัดการเชิงกลยุทธ์		

	 นักวิชาการบางคนเรียกความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ว่าเป็น	 “ขบวนการเคลื่อนไหวด้านมนุษย์สัมพันธ์”	

(Human	Relations	Movement)	 (ด	ูWeisbord,	 2004;	Morgan,	 1986)	 เนือ่งจากมคีวามเคลือ่นไหวใน

ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และมนุษย์สัมพันธ์ภายในองค์การเป็นอย่างมากมีความพยายาม

ทีจ่ะดงึเอาองคค์วามรู	้ ตวัแบบ	 เทคนคิวธิกีาร	 กลยทุธจากสาขาวชิาตา่งๆ	 มาใชพ้ฒันาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบั

องคก์าร	 รวมทัง้การประยกุตเ์อาศาสตรแ์ละวทิยาการของทฤษฎอีงคก์ารไปใชจ้รงิในทางปฏบิตั	ิ โดยเนน้ไป

ทีก่ารศกึษาถงึแนวโนม้พลวตัรความเปลีย่นแปลงทีซ่บัซอ้นมากขึน้	(Complex	change	dynamics)	แลว้จงึ

ประยกุตเ์อาวทิยาการดา้นตา่งๆ	มาทำการเปลีย่นแปลงระบบมนษุย	์(Human	systems)	อยา่งมแีผนการ	

	 ในหว้งเวลานัน้	มนีกัคดิคนสำคญั	 เชน่	ดกัลาส	แมค๊เกรเกอร	์ (Douglas	McGregor)	อรีคิ	ทรสิต	์

(Eric	Trist)	 เครทิ	 เลวนิ	 (Kurt	Lewin)	รชิารด์	 เบค๊ฮารด์	 (Richard	Beckhard)	ฯลฯ	รว่มกนัขบัเคลือ่น

ขบวนการ	“คณุภาพชวีติในการทำงาน”	(Quality	of	Working	Life	movement	-	QWL)		

	 ในชว่งทศวรรษที	่ 1950	 แมค๊เกรเกอรแ์ละเบค๊ฮารด์	 รว่มกนัเปน็ทีป่รกึษาใหก้บับรษิทั	 General	

Mills	 แลว้จงึไดส้รา้งคำวา่	 “การพฒันาองคก์ร”	 (Organization	 Development)	 ขึน้มาเพือ่สือ่สำแดงให้

เพื่อนร่วมวงการได้เห็นถึงความพยายามของพวกเขาที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างขึ้นมาอย่าง

สรา้งสรรค	์ (Innovative	 bottoms-up	 change	 effort)	 ซึง่แตกตา่งไปจากแนวปฏบิตัติามจารตีของบรรดา

บรษิทัทีป่รกึษาในชว่งเวลานัน้	(ด	ูWeisbord,	2004)	ซึง่ดเูหมอืนจะใหค้วามสำคญักบัการเปลีย่นแปลงทีม่า

จากผูบ้รหิารระดบัสงู	(Top-down	change)	เปน็สำคญั	

	 ในห้วงเวลาเดียวกัน	 อีริค	 ทริสต์	 ได้พัฒนาคำและแนวคิดเรื่อง	 “ระบบทางสังคมวิทยาเทคนิค”	

(Sociotechnical	 systems)	 ขึ้นมา	 เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ	 ของความสัมพันธ์

ระหวา่งคนและระบบทางสงัคม	(a	social	system)	กบั	 เครือ่งมอืและเทคนคิวทิยาการตา่งๆ	(a	 technical	

system)	 ภายในองค์การ	 สำหรับทริสต์แล้ว	 องค์กรที่ดีควรมีการออกแบบและพัฒนาองค์กรให้สอดรับกัน

ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ	ความซับซ้อนทางเทคโนโลยี	และค่านิยมของคนในองค์กร	

	 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ	 จะมีแนวคิดและกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่	

“ด้านของมนุษย์”	 (Human	 side)	 ขององค์การ	 เช่นเรื่องของ	 คน	 ความสัมพันธ์	 นโยบาย	 กระบวนการ		

ขัน้ตอน	วฒันธรรม	บรรทดัฐาน	และการออกแบบองคก์าร	เปน็ตน้	นกัคดิและนกัปฏบิตักิารดา้นการพฒันา

องค์การจึงมักจะมององค์การว่าเปรียบเสมือน	 “ระบบมนุษย์”	 (Human	 systems)	 ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

บรรลเุปา้หมายบางประการ	โดยมกีาร	“ปรบัปรงุ”	(Improvement)	ภายในองคก์ารซึง่เกดิขึน้ดว้ยกระบวนการการ
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เปลีย่นแปลงอยา่งมแีผนการ	 (Planned	 change)	 ทัง้นี	้ กระบวนการเชน่นีจ้ะสำเรจ็ไดก้ด็ว้ยวธิกีารการเขา้ไป

แทรกแซง	(Intervention)	ด้วยกิจกรรมและเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างหลากหลาย	

	 นอกจากนี้	 ยังได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องของบรรดานักคิดนักวิชาการในห้วงเวลานั้นที่จะให้	

คำนยิามความหมายของการพฒันาองคก์ารไวอ้ยา่งมากมาย	ดงัเชน่	รชิารด์	เบค๊ฮารด์	(Richard	Beckhard)	

นักวิชาการชื่อดังด้านการพัฒนาองค์การได้ให้คำนิยามการพัฒนาองค์การ	 ซึ่งต่อมาได้มีการนำไปกล่าวถึง

อย่างแพร่หลายว่า	การพัฒนาองค์การคือ	“ความพยายาม”		

	 1)	 ที่มีแผนการ	(Planned)		

	 2)	 ส่งผลกระทบทั่วทั้งองค์กร	(Organizationwide)	

	 3)	 บริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูง	(Managed	from	the	top)	

	 4)	 เพิ่มประสิทธิผลและสุขภาวะขององค์กร	(increase	organization	effectiveness	and	health)	

	 	 โดยผ่าน	

	 5)	 กิจกรรมการเข้าไปดำเนินการอย่างมีแผนการ	(Planned	interventions)	ใน	“กระบวนการ”		

	 	 ขององค์กร	(Organization’s	processes)	โดยใช้องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์		

	 	 (Behavioral	-	science)	(Beckhard,	1969:	9)	

	 ที่น่าสนใจก็คือ	 การรวบรวมและนำเสนอ	 “ชุดรายการคุณลักษณะเด่นของการพัฒนาองค์การ”	 โดย	

เวนเดลและคณะ	(Wendell,	Cecil	and	Bell,	1999)	ทีเ่หน็วา่งานเขยีนดา้นการพฒันาองคก์ารทีผ่า่นมามกั

จะนำเสนอจดุเนน้หลกัๆ	ดงันี	้

	 (1)	การพัฒนาองค์การมีจุดเน้นที่	“วัฒนธรรมและกระบวนการ”	

	 (2)	การพฒันาองคก์ารจะสนบัสนนุเปน็พเิศษในการทำงานรว่มกนั	(Collaboration)	ระหวา่งผูน้ำกบั	

	 	 สมาชกิขององคก์ารในการบรหิารจดัการวฒันธรรมและกระบวนการ	

	 (3)	ทีมงานทุกประเภทมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ภารกิจ	 และยังถือเป็น	

	 	 จุดมุง่หมายสำคญัสำหรบักจิกรรมดา้นการพฒันาองคก์าร	

	 (4)	การพัฒนาองค์การมีจุดเน้นที่	 “ด้านของมนุษย์และสังคม”	 (Human	 and	 social	 side)	 ของ	

	 	 องค์กร	แต่อย่างไรก็ตาม	ในการดำเนินการก็ย่อมเข้าไปแทรกแซงส่งผลใน	“ด้านของเทคโนโลยี	

	 	 และโครงสร้าง”	(Technological	and	structural	sides)	ด้วย	

	 (5)	การที่บุคลากรทุกระดับขององค์การได้เข้ามามีส่วนร่วม	 (Participation)	 และ	 มีส่วนเกี่ยวพัน	

	 	 (Involvement)	 อยู่ ในกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจถือเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับ	

	 	 การพัฒนาองค์การ	

	 (6)	การพัฒนาองค์การมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงระบบโดยองค์รวม	 (Total	 system	 change)	 และ	

	 	 มององค์กรว่าเป็นระบบทางสังคมที่มีความซับซ้อน	(Complex	social	systems)	

	 (7)	นักพัฒนาองค์การแสดงบทบาทเป็น	 “ผู้เอื้ออำนวย”	 (Facilitators)	 นักประสานความร่วมมือ	

	 	 (Collaborators)	และเป็นที่เรียนรู้ร่วม	(Co-learners)	ไปกับระบบของหน่วยงานผู้รับบริการ	

	 (8)	เป้าหมายใหญ่ของการพัฒนาองค์การคือการทำให้ระบบของหน่วยงานผู้รับบริการ	 สามารถที่	

	 	 จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง	 โดยการสอนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 	 (Continuous	 learning)	 ผ่านวิธีการแห่งการวิเคราะห์ตนเอง	 (Self-analytical)	 การพัฒนา	

	 	 องค์การมองการปรับปรุงองค์กรว่าเป็นเสมือนกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใน	

	 	 บริบทของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	
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	 (9)	 การพัฒนาองค์การยึดถือตัวแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(Action	research	model)	ที่เน้นการ	

	 	 มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกของหน่วยงานผู้รับบริการ	

	 (10)	การพัฒนาองค์การมีทัศนะแบบ	 “พัฒนานิยม”	 (Developmental	 view)	 กล่าวคือ	 แสวงหา	

	 	 แนวทางที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นทั้งในแง่ขององค์กรและบุคลากรภายในองค์กร	

	 	 ความพยายามทีจ่ะสรา้งสถานการณแ์บบชนะดว้ยกนัทัง้สองฝา่ย	 (Win-Win)	 ถอืเปน็แนวปฏบิตั	ิ

	 	 มาตรฐานในโปรแกรมการพัฒนาองค์กร	

	 อยา่งไรกต็าม	 ดเูหมอืนแนวคดิการพฒันาองคก์รจะมิไดด้ำเนนิไปแบบราบเรยีบเปน็แนวทางเดยีวกนั

ไปตลอด	 แนวคิดการพัฒนาองค์การแบบคลาสสิค	 (Classical	 OD)	 ที่ดำเนินมาตั้งแต่ทศวรรษที่	 1950	

ต้องมาเผชิญกับจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่	 1980	 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนผัน

อย่างมากของบริบทโลก	 ไม่ว่าจะเป็นการพลิกผันเมือง	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการปฏิวัติทาง

เทคโนโลยี	 ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องถูกออกแบบให้มีการเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญ	่(Large	scale)	ทีเ่นน้ใหม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งลกึซึง้ในระดบัพืน้ฐานอยา่งถงึรากถงึโคน	(Radical	

and	fundamental	change)	เกดิแนวคดิการเปลีย่นแปลงถงึระดบั	“การโยกกระบวนทศัน”์	(Paradigm	shift)	

ของการพัฒนาองค์การไปสู่คำใหม่ที่เรียกว่า	“การแปลงรูปองค์กร”	(Organization	transformation	-	OT)	

	 นักวิชาการบางคนเชื่อว่า	“การแปลงรูปองค์กร”	(OT)	เป็นเพียงส่วนขยายงอกเงยของ	“การพัฒนา

องค์การ”	 (OD)	 แต่บางคนก็เชื่อว่า	 OT	 คือสาขาวิชาใหม่ที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นระเบียบวิชาการใหม่	

(New	discipline)	ได้ด้วยตัวมันเอง	

	 แนวคิดเรื่อง	 “การจัดการเชิงกลยุทธ”	 (Strategic	 management)	 คือแนวคิดที่โดดเด่นสูงสุดของ

วิชาการด้านการบริหารจัดการในช่วงทศวรรษที่	1980	โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความ	“ลงตัว”	 (Good	 fit)	

ระหวา่ง	“ภยัคกุคาม”	(Threats)	และ	“โอกาส”	(Opportunities)	ทีม่าจากสภาพแวดลอ้มภายนอก	กบั	“จดุแขง็”	

(Strengths)	และ	“จุดอ่อน”	(Weaknesses)	ขององค์กร	ตามมาด้วยการทุ่มเทความพยายามอย่างมากไป

ที่การนิยามกำหนด	 “พันธกิจ”	 “เป้าประสงค์”	 “วิสัยทัศน์”	 และ	 “กลยุทธ์”	 ขององค์กร	มีความเชื่อและการ

ตระหนักร่วมกันว่าการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดและสำแดงให้เห็นภาพ/เข้าใจได้ง่ายถือเป็นองค์ประกอบอันทรงพลัง

ต่อความมีประสิทธิผลขององค์กร				

	 ด้วยสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรงขึ้น	 ความเรียกร้องต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ	

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์	 และกระบวนการเศรษฐกิจเสรีนิยม	

ในนามของโลกาภิวัตน์	 ล้วนเป็นเหตุให้องค์กรต้องทำการเปลี่ยนแปลง	 -	 อย่างรวดเร็ว	 -	 จึงจะอยู่รอดได้	

แนวทาง	 แนวปฏิบัติ	 และระบบความคิดความเชื่อแบบเก่าๆ	 ถือว่าไม่ดีพอ	 ไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

ได้อีกต่อไปแล้ว	 องค์กรต้องถูก	 “แปลงรูป”	 มิใช่แค่	 “ปะผุ”	 ไปวันๆ	 กระบวนทัศน์ก็จะต้อง	 “เปลี่ยนใหม่”	

มิใช่แค่	 “ปรับเปลี่ยน”	 เท่านั้น	 นักพัฒนาองค์กรจึงได้พัฒนา	 “เครื่องมือและกิจกรรม”	 (Interventions)		

เพื่อเอือ้อำนวยการจดัการเชงิกลยทุธโดยผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร	 ใหส้ามารถเปลีย่นแปลงองคก์รใหเ้กดิ

การทำงานที่	“เร็วขึ้น	ดีขึ้น	ถูกลง”	(Faster,	Better,	Cheaper)	(ดู	Anderson,	2000)	

	 ในช่วงทศวรรษ	1980,	1990	และ	2000	เป็นต้นมาผู้คนในวงการการบริหารจัดการองค์กรจึงมักจะ

ได้ยินแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแนวเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น	 “การรื้อปรับกระบวนการองค์กร”	

(Reengineering)	(ดู	Hammer	and	Champy	(1993)	และ	Hammer	and	Stanton	(1995))	การปฏิวัติ

องค์กร	(Leading	the	revolution)	(ดู	Hamel	(2000))	การสร้างภาครัฐใหม่	(Reinventing	Government)	

(ดู	Osborne	and	Gaebler	(1993))	และ	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Change	management)	
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	 แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนรูปองค์กร	 (OT)	 แม้จะได้สร้างกระแสความตื่นตัวต่อการพัฒนาองค์การเป็น

อย่างมาก	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ก็มีข้อน่าสังเกตว่า	 แนวคิดนี้ได้ส่งผลอย่างลึกซึ้งในแง่ของกระบวนทัศน์ด้าน

การบริหารจัดการ	 จากกระบวนทัศน์แบบ	 “พัฒนา-มนุษย์นิยม”	 (Developmental	 Humanism)	 ของกลุ่ม

นักคิดการพัฒนาองค์กรแนวคลาสสิค	 ที่เน้นการค่อยๆ	 ปรับเปลี่ยนทีละขั้นตอน	 แบบมีส่วนร่วมของภาคี

ด้านต่างๆ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันของทุกฝ่าย	 	 กลายมาเป็นกระบวนทัศน์แบบ	 “จัดการ

แบบกา้วกระโดด	-	ผูน้ำนยิม”	(Fast	management	-	Elitism)	ทีเ่นน้การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	รนุแรง	

และมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับสูง		

	 มาแช็ค	(Marshak,	2005)	ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างของกระบวนทัศน์การพัฒนาองค์กร

ของทั้งสองกระบวนทัศน์ไว้อย่างน่าสนใจ	(ดูตารางที่	1)		

	

ตารางที่ 1		ความแตกต่างของกระบวนทัศน์การพัฒนาองค์การ	

แนวทางการ 
เปลี่ยนแปลง 

จุดเน้น วิธีการ ค่านิยมหลัก การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงคือ 

เน้นที่กระบวนการ		 ใช้กระบวนการการ
มีส่วนร่วม	

มนุษย์นิยม	 Facilitation	and	
coaching	

การพัฒนาองค์การ	

เน้นที่ผลลัพธ์	 ใช้กระบวนการ	
สั่งการจากผู้นำ	

เศรษฐกิจ	 Engineering	and	
directing	

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง	

ที่มา:	Marshak	(2005)	

	 ในด้านหนึ่งคือ	 กระบวนทัศน์การพัฒนาองค์การแนวคลาสสิค	 (Classical	 OD)	 มีจุดเน้นอยู่ที่การ

ปรับปรุงพัฒนา	 “กระบวนการ”	 ภายในองค์กร	 โดยใช้วิธีการที่เน้น	 “กระบวนการการมีส่วนร่วม”	 ของคน	

ทกุระดับภายในองค์กร	 โดยมีค่านิยมหลักคือให้คุณค่า	 ศักดิ์ศรี	 กับความเป็นมนุษย์ของสมาชิกในองค์กร	

ดังนั้น	 ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจะต้องเน้นการเอื้ออำนวยและคอยชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ร่วม

กระบวนการได้มีการพัฒนาทั้งคนและองค์กรควบคู่กันไป	

	 ในอกีดา้นหนึง่คอื	กระบวนทศันก์ารพฒันาองคก์รแนวเนน้การเปลีย่นรปู	(Organization	transformation)	

หรอืเรยีกอกีนยัหนึง่วา่	การจดัการการเปลีย่นแปลง	แนวคดินีม้จีดุเนน้หลกัสำคญัไปที	่“ผลลพัธ”์	ขององคก์ร	

โดยใชว้ธิกีารทีเ่นน้	 “กระบวนการของชนชัน้นำในองคก์ร”	 กลา่วคอืเพือ่ใหเ้กดิการทำงานทีร่วดเรว็คลอ่งตวั	

จงึมกัจะใชส้ทิธขิองฝา่ยจดัการในการดำเนนิการ	 (Management	 right)	สิง่ทีพ่บตามมากค็อื	คา่นยิมหลกัที่

ผูบ้รหิารใช้ในการตดัสนิใจกม็กัจะเนน้ไปที	่“มลูคา่และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ”	เปน็สำคญั	ดงันัน้	ในการ

บรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงจงึมกัจะใชแ้นวทางแบบวศิวกรรมและการควบคมุสัง่การ	

จะเห็นได้ว่าทั้งสองกระบวนทัศน์	ต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป		

-	 ในด้านของ	 “กระบวนทัศน์การพัฒนาองค์การแนวคลาสสิค”	 มีจุดแข็งที่ค่านิยมแบบมนุษย์นิยม	

(Humanistic)	มคีวามเปน็ประชาธปิไตยสงู	เนน้ความยัง่ยนืระยะยาว	แตม่จีดุออ่นคอื	ขาดคา่นยิม

และเป้าหมายด้านผลตอบแทนทางธุรกิจ	 อาจทำให้พบว่าองค์กรมีสภาพที่บุคลากรมีความสุข	

แต่มีผลประกอบการต่ำ	
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ตารางที ่2  บทบาทของนกัพฒันาองคก์ารยคุใหม	่สรา้งความสมดลุระหวา่งมนษุยน์ยิมกบัเศรษฐธรุกจินยิม	

	 มิติ จิตวิทยาสังคมและมนุษย์นิยม เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  

	 คุณค่าสูงสุด	 การพัฒนามนุษย์	 ผลตอบแทนทางการเงิน	

	 กลไกสำคัญ	 จิตสำนึก	การตระหนักรู้	 เงินและทรัพยากรวัตถุ	

	 จินตภาพ	 การบรรลุสัจจการแห่งตน	 ความคุ้มค่าทางการเงิน	 	

	 	 (Self-actualization)	 (The	bottom	line)	

	 แหล่งของคุณค่า	 ภายในตัวตน	(Inner-self)	 ตลาด	(The	marketplace)	

	 ตัวแสดงสำคัญ	(Icon)	 ตัวตนที่บรรลุและทรงพลัง	 ผู้ประกอบการและผู้บริหาร	

	 	 (Enlightened	and	empowered	self)	 (Entrepreneur	and	business	executive)	

	 ประเด็นสำคัญ	 ปัจเจกบุคคล:	 ธุรกิจและตลาด:	

	 (Theme)	 ●	 อิสรภาพ	 ●  กลยุทธการแข่งขัน	

	 	 ●	 ศักดิ์ศรี	 	 (Competitive	strategy)	

	 	 ● ทรงพลัง	(Empowerment)	 ●  กำไรและขาดทุน	(Profit	and	Loss)	

	 	 ●  อารมณ์ความรู้สึก	(Emotions)	 ●  ผลิตภาพ	(Productivity)	

	 	 ●  จิตวิญญาณ	(Spirit)	 ●  ผลตอบแทนการลงทุน	(ROI)	

	 	 ●  บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม	 ●  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 (Holistic	integration)	 	 (Efficiency	use	of	resources)	

	 	 	 	 ●	 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ		

	 	 	 	 	 (Economic	wealth)	

-	 ในส่วนของ	 “กระบวนทัศน์การพัฒนาองค์กรแนวเน้นการเปลี่ยนรูป”	 มีจุดแข็งที่ความรวดเร็ว	 เด็ดขาด

ในกระบวนการการเปลีย่นแปลง	มุง่ผลลพัธ์โดยเฉพาะผลตอบแทนทางธรุกจิ	 (Business	entrepreneurial	

value)	 แต่มีจุดอ่อนสำคัญคือขาดการให้คุณค่ากับความมีศักด์ศรี	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรของบุคลากร

ในระดับต่ำลงไป	ทำให้อาจเกิดการเสียศูนย์	ขาดความสมดุลในระยะยาวขององค์กร	กลายเป็นองค์กรที่

มีผลประกอบการสูง	แต่บุคลากรเต็มไปด้วยความทุกข์	ความเก็บกด	ไร้ศักดิ์ศรี	และจะนำไปสู่ปัญหาใน

ระยะยาวขององค์กร	

	 ดังนั้น	 เมื่อพัฒนาการทางความคิดมาถึงจุดนี้	 ผู้เขียนมีความเห็นพ้องกับข้อเสนอของมาแช็คที่ว่า	 ถึงที่สุด

แลว้แนวคดิการพฒันาองคก์รไมค่วรพฒันาซำ้รอยเดมิ	คอื	เนน้สดุโตง่ไปดา้นใดดา้นหนึง่มากจนเกนิไป	กระบวนทศัน์

การพัฒนาองค์กรทั้งสองกระบวนทัศน์ข้างต้น	 ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองรองรับต่อสภาวะ/แรงกดดันของ

บริบททางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองและเทคโนโลยีในขณะนั้น	 มาบัดนี้	 เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาองค์กรที่จะต้อง

บูรณาการทางความคิดเชื่อมโยงประสานร้อยเรียงให้เกิดกระบวนทัศน์การพัฒนาองค์กรที่สามารถสร้างความสมดุล

ระหวา่ง	Classical	OD	กบั	Modern	OT	กลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื	ความพยายามทีจ่ะสรา้งความสมดลุอยา่งพอเหมาะ

พอสม	 อย่างมีเหตุผล	 และมองความยั่งยืนระยะยาวขององค์กร	 ระหว่าง	 ค่านิยมแบบมนุษย์นิยม	 กับ	 ค่านิยม		

แบบเศรษฐธุรกิจนิยม	นั่นเอง	(ดูตารางที่	2)	

	 การพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสองกระบวนทัศน์นี้	 แท้จริงแล้วก็คือการพยายามบูรณาการ

ทางความคิดตามแนวทางแห่ง	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	นั่นเอง	
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บูรณาการ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับ “การพัฒนาองค์การ” 
	 ยังมี	 “มายาคติ”	 อย่างกว้างขวางอยู่ทั่วไปไม่น้อยที่เชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

หลกัปรชัญาทีเ่หมาะสำหรบัภาคเกษตรกรรมและภาคชนบทเทา่นัน้	 แตห่ากพจิารณาจากคำอธบิายหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิจากมมุมองของผูเ้ขยีนขา้งตน้	 ประกอบกบัการศกึษาวจิยัของคณะนกัวจิยัทีศ่กึษาโดยการประยกุต์

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจเอกชน	 (ดู	 สมบัติ	 (2549)	 สุขสรรค์	 (2549))	 รวมทั้งจาก

การนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏใน	รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย	2550	(โครงการ

พฒันาแหง่สหประชาชาตปิระจำประเทศไทย	 2550)	 ตา่งชี้ใหเ้หน็วา่	 หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถ

นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในภาคธุรกิจเอกชน	 ทั้งขนาดเล็ก	 กลางและใหญ่ได้	 อีกทั้งยังก่อให้

เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนเสียด้วยซ้ำ		

	 สำหรับในแง่มุมของการระเบียบวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาองค์การ	 ผู้เขียนมีความเห็น

วา่การนำเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัประยกุตเ์ขา้กบัหลกัวชิาการดา้นการพฒันาองคก์าร	 กจ็ะ	

ยิง่กอ่ใหเ้กดิการสรา้งความเขม้แขง็	 หนกัแนน่	 และมคีวามสมบรูณร์อบดา้นแกว่ชิาการและแนวปฏบิตัดิา้นนี้

มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยในการเสริมและขจัดปัญหาพื้นฐานของ

ทฤษฎกีระแสหลกัของการพฒันาองคก์รตามแนวทางของโลกตะวนัตก	ซึง่มกัจะมปีญัหาพืน้ฐานทีส่ำคญัคอื		

	 -	 เป็นทฤษฎีที่มักจะลดทอนตัวแปรเหลือเพียงไม่กี่ตัว	(Reductionism)		

	 -	 แล้วมุ่งเน้นไปที่ตัวแปรเหล่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญสูงสุด		

	 	 (Fragmented)	แทนที่จะมองทำความเข้าใจแบบภาพองค์รวม	(Holistic)	

	 -	 และมักจะนำไปสู่แนวคิดแบบ	“ทวินิยม”	(Dualism)	อันเป็นหลักตรรกะแบบต้องเลือกทางใด	

	 	 ทางหนึ่ง	(Either…or)	เช่น	ถ้าไม่เป็นซ้ายก็ต้องขวา	ไม่ดำก็ต้องขาว	ไม่ชายก็ต้องหญิง	ฯลฯ		

	 	 ทำให้เกิดกลุ่มความคิด/ทฤษฎีที่ขัดแย้ง/ไม่เหมือนกัน/คู่ขนานกัน	(Dichotomy)		

	 จาคส์	 เดอร์ริดา	 (Jacques	 Derrida)	 คือตัวอย่างของนักปรัชญาที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ปรัชญา

ตะวันตกไว้ได้อย่างดีและชัดเจนว่า	 การสร้างปรัชญาตะวันตกก็เหมือนกับการสร้าง	 “เกมทางความคิด”	

(Mind	 game)	 กล่าวคือปรัชญาตะวันตกถูกสร้างขึ้นมาภายใต้กรอบความคิดที่เรียกว่า	 “อภิปรัชญาของสิ่ง

ปรากฏ”	 (Metaphysics	 of	 presence)	 ซึ่งอภิปรัชญาแบบนี้จะต้องสร้างจุดเน้นที่เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งขึ้น

มาเพื่อให้ผู้ยึดถือปรัชญาชุดหนึ่งเกิดความเชื่อหรือการยึดถือในสิ่งนั้นร่วมกันที่เรียกว่า	 Logocentricism	

และเมื่อเกิดความเชื่อและยึดถือใน	 “สิ่งนี้”	 ร่วมกันแล้ว	 ก็จะก่อให้เกิดความเชื่อว่า	 “สิ่งนี้”	 ย่อมไม่เหมือน

และย่อมดีกว่า	“สิ่งนั้น”	และ	“สิ่งอื่นๆ	ใด”	จนก่อให้เกิดการแยกขั้วของความขัดแย้ง	(Binary	opposition)	

และทีย่ิง่ไปกวา่นัน้	ปรชัญาตะวนัตกกม็กัจะเนน้ใหค้วามสำคญั	รกัษา	ยกยอ่งเชดิชใูน	 “สิง่นี”้	 (ทีเ่หน็วา่ดกีวา่)	

และขจัด	 “สิ่งนั้นและสิ่งอื่นๆ	 ใด”	 ออกไปหรือให้ความสำคัญแก่สิ่งอันหลังน้อยกว่า	 ดังนั้น	 ประวัติศาสตร์

ของปรัชญาตะวันตกจึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งในลักษณะแบบ	 “วิภาษวิธี”	 (Dialectic)	คือ	การต่อสู้เพื่อ

ทีจ่ะยกใหส้ิง่หนึง่มคีวามเหนอืกวา่อกีสิง่หนึง่อยูเ่สมอ	อนัทำใหเ้กดิความสมัพนัธแ์บบไมเ่ทา่เทยีมกนั	(สิง่หนึง่

มักจะอยู่เหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งเสมอ)	ซึ่งเดอร์ริดาเรียกว่า	a	violent	hierarchy	(ดูใน	Kusumavalee,	2006)	

	 ลักษณะของปรัชญาตะวันตกดังกล่าวทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อวิชาการในทุกศาสตร์ทุกสาขา	 รวม

ทั้งครอบงำวิธีคิดในทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การตะวันตกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ดังจะเห็นได้

จากทั้งทฤษฎีการพัฒนาองค์การแนวคลาสสิค	 (OD)	 และทฤษฎีการพัฒนาองค์การแนวเน้นจัดการการ

เปลี่ยนแปลง	 (OT)	 ต่างนำเสนอให้เห็นว่าทฤษฎีของกลุ่มตนเองต้องการย้ำเน้นใน	 “ปัจจัยใด”	 และต้องการ
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ละเว้น	 มองข้าม	 ไม่กล่าวถึง	 “ปัจจัยอื่น”	 ใดบ้าง	 ในที่นี้	 ผู้เขียนจะแสดงให้เห็นว่าทั้งสองทฤษฎีการพัฒนา

องค์การมีจุดเน้นที่ต้องการ	 “ย้ำเน้น”	 และ	 “ละเลย”	 แตกต่างกันในสองมิติสำคัญ	 คือ	 มิติด้าน	 “ค่านิยม”	

(Value)		และ	มิติ	“กระบวนการ”	(Process)	ในการพัฒนาองค์การ	ดังจะเห็นได้จากตารางข้างล่างนี้		

ตารางที่ 3  มิติที่ต่างกันของการพัฒนาองค์การ	

ทฤษฎี 
 

มิติ 

	 ค่านิยมในการพัฒนาองค์การ	 มนุษย์นิยม	 ผลสัมฤทธิ์นิยม	

	 	 (Humanistic)	 (Business-oriented)	

	 กระบวนการการพัฒนา	 เน้นการมีส่วนร่วม	 เน้นผู้บริหาร	

	 องค์การ	 (Participatory)	 (Elitism)	

การพัฒนาองค์การ 
แนวคลาสสิค 

(Classical OD) 

พัฒนาองค์การแนวเน้นจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 
(Modern OT) 

หรืออาจจะสามารถสร้างเป็นแผนภาพเพื่อให้เห็นตำแหน่งแห่งหนทางวิชาการของทั้งสองกลุ่มทฤษฎีการ

พัฒนาองค์การได้	ดังนี้	

ภาพที่ 2  จุดเน้นที่ต่างกันของสองสำนักคิด 

‘Positioning OD’ 
จดุเนน้ทีแ่ตกตา่งกนัของสองสำนกัทฤษฎพีฒันาองคก์าร

Business-oriented	

Elitism	Participatory	

Humanism	

Modern 
OT 

Classic 
OD 

	 ดงัที่ไดก้ลา่วไว้ในตอนทา้ยของบททีแ่ลว้	 วา่ดว้ยจดุแขง็และจดุออ่นของทัง้สองกระบวนทศันก์ารพฒันา

องค์การ	 จะเห็นได้ว่าการย้ำเน้นในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมากจนเกินไป	 แล้วละเลยมองข้ามไม่ให้ความสำคัญ

ในปัจจัยอื่นๆ	 ถือเป็นแนวคิดที่มีความสุดโต่งมากจนเกินไป	 อาจจะก่อให้เกิดผลดีในระยะสั้น	 หรือสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับส่วนหนึ่ง	 แต่ก็จะส่งผลเสียในระยะยาว	 หรือทำลายความอ่อนแอให้กับอีกส่วนหนึ่งได้		

ดงันัน้	 ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่เปน็สิง่สำคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะนอ้มนำเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็เครือ่งมอื

แนวทางในการปรับประสานความแตกต่าง	 อุดช่องว่าง	 เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย	 และลดทอนความสุดโต่ง

ของทฤษฎีให้เจือจางลง	
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	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาตะวันออกที่ไม่ใช้วิธีการแบบลดทอน	เลือกข้าง	และ

เนน้ใหค้วามสำคญัแกส่ิง่ใดแบบสดุโตง่	 แตจ่ะเปน็หลกัปรชัญาทีเ่นน้ทางสายกลาง	 มองภาพกวา้งแบบองคร์วม	

และเน้นความมีดุลยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 หากพิจารณาจากการทบทวนแนวคิดการพัฒนา

องค์การและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น	 ผู้เขียนมีมุมมองในเชิงสังเคราะห์	 (Synthesis)	 ต่อหลัก

แนวคิดกระบวนทัศน์การพัฒนาองค์การทั้งสองข้างต้น	ดังนี้	

 (1) การสังเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการพัฒนาองค์การแนวคลาสสิค		

	 	 พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้		

●	 แนวคิดการพัฒนาองค์การแนวคลาสสิคให้ความสำคัญกับหลักคิดค่านิยมตามแนว	 “มนุษย์นิยม”		

	 (Humanism)	 คอืความเคารพในศกัดิศ์ร	ี ความคดิสรา้งสรรค	์ ศกัยภาพ	 การมสีว่นรว่ม	 และ		

แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่อยู่บนพื้นฐานของความคิดแบบ	“มนุษย์นิยม”	คือเชื่อมั่น

ในคุณค่าของมนุษย์	 การร่วมคิดร่วมทำ	 การเคารพในการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและอยู่บน

ฐานความรูคู้ค่ณุธรรมของมนษุย	์แตอ่ยา่งไรกต็าม	การพฒันาองคก์รกต็อ้งคำนงึถงึ	“หลกัมนษุย์

นิยมในบริบทขององค์กร”	 กล่าวคือ	 จะทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรี	

และได้ใชศ้กัยภาพเตม็กำลงั	 (ตามคา่นยิมแบบมนษุยน์ยิม)	ในอนัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนง์อกเงย

ตอ่หนา้ทีก่ารงานและความสำเรจ็ขององคก์ร	(ตามคา่นยิมแบบสมัฤทธิผ์ลนยิม)		

●	 แนวคดิการพฒันาองคก์ารแนวคลาสสคิใหค้วามสำคญักบักระบวนการพฒันาแบบเนน้	 “กระบวน			

		 การการมีส่วนร่วม”	(Participatory	process)	เน้นกระบวนการสร้างความเห็นพ้องร่วมกัน	และ	

		 พัฒนาแบบค่อยๆ	 เป็นค่อยๆ	 ไป	 (Gradualism)	 แนวทางการพัฒนาเช่นนี้สอดคล้องกับ	

		 หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เปน็หลกัปรชัญาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการพฒันาตามลำดบัขัน้ตอน	

		 พอประมาณ	 พอดี	 พอควร	 ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความพร้อมของแต่ละหน่วย	 ไม่เร่งก้าวกระโดด	

		 เรว็จนเกนิไป	 และเนน้ความรูค้วามเขา้ใจโดยผา่นกระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของทกุฝา่ย	

		 ทีเ่กีย่วขอ้ง	อยา่งไรกต็าม	แมก้ระบวนการการมสีว่นรว่มจะเปน็สิง่ทีด่เีพราะจะกอ่ใหเ้กดิกระบวนการ	

		 การเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 แต่ภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของกระแส	

		 โลกาภิวัตน์ยุคใหม่	 นักพัฒนาองค์กรยุคใหม่ควรคำนึงถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่เล็ง	

		 ผลสมัฤทธิ์ ในอตัราความเรว็ทีส่ามารถเทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงได	้	

แนวคดิการพฒันาองคก์าร 
แนวคลาสสคิ 

หลักคิดคำนิยมตามแนว		
“มนุษย์นิยม”	(Humanism)	

กระบวนการพัฒนาแบบเน้น	
“กระบวนการการมีส่วนร่วม”	
(Participatory	process)	

สังเคราะห์แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“หลกัมนษุยน์ยิมในบรบิทขององคก์ร”:	ทำอยา่งไรให้
บุคลากรในองค์กรดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรี	และได้ใช้
ศักยภาพเต็มกำลัง	(ตามค่านิยมแบบมนุษย์นิยม)		
ในอนัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนง์อกเงยตอ่หนา้ทีก่ารงาน
และความสำเรจ็ขององคก์ร	(ตามคา่นยิมแบบสมัฤทธิ์
ผลนยิม	

“หลักการมีส่วนร่วมที่เล็งผลสัมฤทธิ์”:	การสร้าง	
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เล็งผลสัมฤทธิ์ ในอัตรา	
ความเร็วที่สามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงใน				
โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้	

  

ภาพที่ 3  สังเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนาองค์การแนวคลาสสิคกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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	 (2)	การสังเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดการพัฒนาองค์กร 

  แบบเน้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร	 (Organization	 transformation)	 พบว่ามี	

	 	 ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้	

● การพัฒนาองค์กรแบบเน้นการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของ		

“ผลลพัธ/์ผลสมัฤทธิ”์	เปน็หลกัสำคญัในการปรบัเปลีย่นพฒันาองคก์ร	(Result-based	management)	

ถา้เปน็องคก์รทางธรุกจิกจ็ะมุง่เนน้ในเรือ่งของผลลพัธท์างธรุกจิ	เชน่	รายได	้ผลกำไร	ผลตอบแทน

ทางธรุกจิ	ฯลฯ	เปน็เปา้ประสงค์ใหญ	่หากเปน็องคก์รภาครฐักจ็ะเนน้เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธของ

หน่วยราชการนั้นเป็นเป้าหมายปลายทางสำคัญ	 แนวทางการพัฒนาองค์กรเช่นนี้ก็มิได้ขัดกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสียทีเดียว	 เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยอมรับว่าธุรกิจ

เอกชนยอ่มตอ้งการผลกำไรจงึจะทำใหธ้รุกจิอยูร่อดและเตบิโตได	้ และองคก์รภาครฐักจ็ำเปน็ตอ้ง

มเีปา้หมายทีช่ดัเจนของการทำงาน	การทำงานขบัเคลือ่นใหอ้งคก์รบรรลตุามเปา้ประสงคท์ีว่างไว้

ย่อมดีกว่าการขับเคลื่อนองค์กรไปแบบสะเปะสะปะไร้ทิศทางไร้หลักการ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงถือ

เป็นค่านิยมที่ไม่ขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพิ่มเติมก็คือการ

บริหารจัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้ค่านิยมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

ก็คือ	 การพัฒนาองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นต้องมีความพอประมาณ	 ความสมเหตุสมผล	

ความมคีณุธรรมและมกีระบวนการทีถ่กูตอ้งเหมาะสมชอบธรรม	

● การพัฒนาองค์กรแบบเน้นการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของ		

กระบวนการตัดสินใจที่	 “ผู้บริหารระดับสูง”	 มีบทบาทสำคัญ	 (Elitism)	 ทำให้ประเด็นในการ

บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรในแนวนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของกำไร/ขาดทุน									

ผลตอบแทนทางธุรกิจ	ความคุ้มค่าในการลงทุน	ความมีประสิทธิภาพ	ฯลฯ	เป็นแก่นแกนสำคัญ

ของการตัดสินใจ	 ข้อดีของแนวเน้นในแง่นี้ก็คือ	 “ความรวดเร็วและเด็ดขาด”	 ในกระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร	 แต่ก็ย่อมส่งผลต่อข้อเสียคือขาดการมีส่วนร่วม	 ขาดการ

รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน	ส่งผลต่อการขาดกระบวนการการสื่อสาร	การเรียนรู้ทำความ

เข้าใจ	 และในที่สุดอาจจะกลายเป็นปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจของบุคลากรในองค์การ	 ดังนั้น	

การขจดัจดุออ่นของขอ้นีก้ค็อืการเพิม่มติคิณุคา่	 “มนษุยน์ยิม”	และ	“กระบวนการการมสีว่นรว่ม”	

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมเข้าไป	

ภาพที่ 4  สังเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนาองค์การแนวจัดการการเปลี่ยนแปลง 
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดการพัฒนาองค์การ 
แนวเปลี่ยนแปลง 

หลักคิดคำนิยมตามแนว		
“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”	
(Business-oriented)	

กระบวนการพัฒนาแบบเน้น	
“ผู้บริหารระดับสูง	
มีบทบาทสำคัญ”	

(Elitism)	

สังเคราะห์แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“หลักสัมฤทธิ์นิยมบนความชอบธรรม”:	การมุ่งผล			
สัมฤทธิ์เป็นคำนิยมที่ไม่ขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ						
พอเพียง	แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักค่านิยมที่สำคัญคือ	
ความพอประมาณ	ความสมเหตุสมผล	ความมีคุณธรรม	
และมีกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมชอบธรรม	

“หลักการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบมนุษย์นิยม”: 
การเพิ่มมิติคุณค่า	“มนุษย์นิยม”	และ	“กระบวนการ	
การมีส่วนร่วม”	ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารระดับสูง	
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ภาพที่ 5  การสังเคราะห์หลักการพัฒนาองค์การกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สองสำนักทฤษฎีพัฒนาองค์การ 

Classical 
OD 

Modern 
OT 

Process 

Elitism	Participatory	
Humanism	

Bisiness-	
oriented	

Value 

การบูรณาการ OD กับ SE 

Process 

Elitism	Participatory	

Humanism	

Bisiness-	
oriented	

Value 

Result-based 
participation 

Humanistic 
Management 

Modern OT 

Classical OD 

สมดุล-ยั่งยืน 

ความรู้คู่คุณ
ธรรม 
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กรณีศึกษา : องค์กรที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์กรภาครัฐ: กรมราชทัณฑ์กับการพัฒนา “องค์กรแห่งความพอเพียง” 

	 กรมราชทัณฑ์เป็นกรณีตัวอย่างของ	 “องค์กรภาครัฐ”	 ที่พยายามพัฒนาองค์กรตามแนวทางของ		

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนกรมราชทัณฑ์ให้เป็น	

ต้นแบบของ	“องคก์รแหง่ความพอเพยีง”	

	 จากการศึกษาพัฒนาการของกรม

ราชทัณฑ์	 พบว่า	 กรมราชทัณฑ์ได้มี

วิวัฒนาการผ่านเวลา	 3	 ห้วง	 อันได้แก่	

ห้วงของอดีต	 ปัจจุบัน	 และกลยุทธ์ ใน	

อนาคต	 ของกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งในแต่ละ

ห้วงเวลา	 จะมีวิธีคิดในการบริหารจัดการ

องคก์รทีแ่ตกตา่งกันออกไป	 เช่น	 ในอดีต	

สังคมมีความเชื่อว่าอาชญากรรมเป็นผล	

มาจากความชั่วร้ายในกมลสันดานของ				

ผู้กระทำความผิด	 ดังนั้น	 การปฏิบัติต่อ		

ผู้กระทำความผิดจึงต้องทำให้ผู้กระทำ	

ความผดิ	 ไดร้บัการปฏบิตัทิีส่าสมกบัความผดิทีจ่ะไดก้ระทำไปเพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมโดยถอืวา่เมือ่ไดท้ำให	้

ผู้อื่นเจ็บปวดอย่างไรก็สมควร	จะได้รับการตอบแทนเช่นนั้น	 จัดเป็นการลงโทษแบบ	 “ตาต่อตา	ฟันต่อฟัน”	

วิธีการลงโทษหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในอดีตจึงเป็นการลงโทษต่อเนื้อตัวและการทรมานเพื่อให้

เกิดความเจ็บปวด	หลาบจำ	และตอบสนองต่อความต้องการในการที่จะแก้แค้นทดแทน	อย่างไรก็ตาม	วิธี

การลงโทษและการปฏบิตัติอ่	ผูก้ระทำความผดิในยคุตอ่ๆ	มา	ไดพ้ฒันาขึน้ในทางทีม่	ี“มนษุยธรรม”	มากขึน้	

จนถงึเมือ่ประมาณ	200	ปทีีผ่า่นมา	 เมือ่ประชากรมากขึน้มผีูก้ระทำความผดิมากขึน้สงัคมจงึไดเ้ริม่ทีจ่ะหนัมา	

ปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำความผิดโดยใช้เรือนจำแทนการลงโทษโดยการเฆี่ยนตีและการทรมานมากขึ้น	ในส่วนของ

เรอืนจำไดเ้ริม่มกีารปฏริปูระบบแยกประเภทเรอืนจำ	 ที่ใชส้ำหรบัคมุขงัและลงโทษผูก้ระทำความผดิทีม่ารวม

กันอยู่เป็นจำนวนมากๆ	 มิให้ออกไปก่อความเดือดร้อนต่อสังคมภายนอก	 อันเป็นการป้องกันสังคมโดยการ

กันคนที่เป็นอันตรายออกจากสังคมในขณะเดียวกันก็เชื่อกันว่าการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยใช้เรือนจำ

จะมมีนษุยธรรมมากกวา่ลงโทษโดยการเฆีย่นตหีรอืการทรมาน	 การใชเ้รอืนจำเปน็สถานทีค่วบคมุและลงโทษ	

ผู้กระทำความผิดจึงได้พฒันาสบืตอ่มา	โดยไดม้กีารพฒันารปูแบบและกจิกรรมในเรอืนจำขึน้มาตามลำดบั		

	 การปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำความผดิในปจัจบุนัจงึหนัมาเนน้ในเรือ่งการปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำผดิโดยใชเ้รอืนจำ	

เปน็หลกั	แตเ่รอืนจำในระยะแรกมุง่ปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำความผดิอยา่งเขม้งวด	และเนน้การลงโทษเพือ่ใหค้นกลวั	

ต่อมาเรือนจำได้ถูกปฏิรูปให้มีมนุษยธรรมมากขึ้น	 โดยมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆ	 ซึ่งได้มีส่วนอย่างมากใน

การที่ทำให้มีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดแบบมีมนุษยธรรมมากขึ้น	 มีการปรับปรุงสภาพเรือนจำให้ดีขึ้น	

จนแนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดได้เริ่มเปลี่ยนมาสู่การอบรมแกไขให้กลับเข้าสู่สังคม	 การปฏิบัติ

ตอ่ผูก้ระทำความผดิในเรอืนจำจงึเริม่เปลีย่นไปสูก่จิกรรมในการอบรมแก้ไขมากขึน้	 มกีารฝกึวชิาชพี	 การให	้

การศึกษา	 การอบรม	 การจัดสวัสดิการ	 การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง	 ตลอดจนการเตรียมการปลดปล่อย	

การให้การเคารพสทิธขิองผูต้อ้งขงั	 ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ก้ระทำความผดิไดร้บัการแก้ไขใหป้รบัตวัเขา้กบักฎเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขของสงัคม	ไดแ้นวคดิและวธิปีฏบิตัดิงักลา่วไดแ้พรห่ลายอยูจ่นถงึปจัจบุนั		
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	 ในปจัจบุนั	 กรมราชทณัฑอ์ยู่ ในชว่งของการปรบัตวัเปน็อยา่งมาก	 โดยไดพ้ฒันาจากอดตีมาสูจ่ดุของ

การพฒันางานราชทณัฑ์ในเชงิกา้วหนา้	 สอดคลอ้งกบันานาอารยประเทศในการอบรมแก้ไขผูก้ระทำผดิ	 โดย

ไดม้กีารปรบัปรงุในดา้นการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัและในดา้นการบรหิารในหลายดา้นคอื		

	 1.	 การปฏิรูประบบการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำอย่างจริงจัง	 โดยถอืวา่การพฒันาการจดัการศกึษาของ	

ผู้ต้องขังเป็นภารกิจหลักของเรือนจำ	 โดยได้จัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพในทุกเรือนจำอย่าง

จรงิจงั	 โดยลดการใหค้วามสำคญัตอ่การทำงานเพือ่หารายไดข้องเรอืนจำลง	 และใหจ้ดัการฝกึอาชพีอสิระแก่

ผูต้อ้งขงั	อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การนำไปประกอบอาชพีหลงัพน้โทษ	ในการนี้ไดม้กีารปรบัระบบการประเมนิ

ผลการศึกษาใหม่ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานทั่วประเทศ	 และได้กำหนดให้เรือนจำอำเภอ	 จังหวัด	 และ

ทัณฑสถานในระดับเดียวกันดำเนินการสอนอย่างน้อยระดับประถมศึกษาในระบบชั้นเรียน	และเรือนจำกลาง

และทณัฑสถานในระดบัเดยีวกนัใหเ้ปดิดำเนนิการสอนในระดบัมธัยมศกึษาเปน็อยา่งตำ่	และเปดิสอนผูต้อ้งขงั

ในแดนหญงิดว้ย	 โดยประสานกบักรรมการศกึษานอกโรงเรยีนอยา่งใกลช้ดิ	 ในดา้นการศกึษาวชิาชพี	 ไดม้ี

การของบประมาณมาใช้ ในการฝึกวิชาชีพมากขึ้นแทนการใช้เงินทุนฝึกวิชาชีพทำให้สามารถจัดการฝึก

วิชาชีพได้	 เช่นเดียวกับโรงเรียนอาชีวะ	 และได้มีการประสานกับภาคเอกชนในการให้เข้ามาตั้งโรงงานใน

เรอืนจำเปน็การฝกึวชิาชพีแบบอตุสาหกรรมเรอืนจำ	 และใชเ้ครือ่งจกัรทีท่นัสมยัในการฝกึวชิาชพี	 พรอ้มทัง้

มกีารจำแนกลกัษณะเพือ่ใหก้ารฝกึวชิาชพีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการสว่นบคุคลมากขึน้		

	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้มีมนุษยธรรมมากข้ึน	 โดยการรเิริม่ใหม้กีารใชต้รวนแบบใหม	่ ซึง่มขีนาดเลก็

กว่าเดิม	 แต่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าของเดิม	 เป็นไปตามมาตรฐานที่นานาอารยประเทศใช้อยู่	 นอกจากนี้

ยังได้ดำเนินการให้เรือนจำต่างๆ	 ลดการจำตรวนผู้ต้องขังลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นต่อการป้องกันผู้ต้องขังที่

มีลักษณะร้ายแรงบางส่วนซึ่งจะหลบหนีเท่านั้น	 ผลจากการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

ทั่วไปและสถานทูตของประเทศต่างๆ	เป็นอย่างมาก		

	 3.	 การพัฒนางานด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหลังปล่อย	 เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้ครบวงจร	

จะได้ไม่กลับมากระทำผิดอีก	 โดยกระตุ้นให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการสงเคราะห์และดูแลผู้พ้นโทษ	ทั้งนี้	

ไดผ้ลกัดนัใหน้ำเรือ่งการสงเคราะหผ์ูพ้น้โทษเขา้ไว้ในแผน	 และไดม้กีารจดัตัง้	 “บา้นกึง่วถิ”ี	 ขึน้	 ณ	 บรเิวณ

หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม	 เพื่อให้การดูแลผู้พ้นโทษมิให้มีการกระทำผิดซ้ำ	 นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้				

เรือนจำดำเนินการในการประสานงานกับโรงานหรือหน่วยงานภายนอกในการหางานให้ผู้พ้นโทษทำ						

นับเป็นการกล้าหาญที่นำงานราชทัณฑ์ก้าวออกจากกรอบกำแพงสี่เหลี่ยมมารับภารกิจที่ยากยิ่งเช่นนี้		

	 4.	 การพัฒนาระบบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง	 ใหม้กีารนำการจำแนกลกัษณะมาใชอ้ยา่งจรงิจงัและเปน็

รปูธรรมเพือ่แยกปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำผดิแตล่ะคน	 โดยการสัง่การใหม้กีารแยกประเภทเรอืนจำในประเทศตา่งๆ	

เชน่	 ผูต้อ้งขงัวยัหนุม่	 ผูต้อ้งขงัคดยีาเสพตดิ	 ผูต้อ้งขงัระหวา่งพจิารณาและผูต้อ้งขงัใกลพ้น้โทษ	 นอกจากนี	้

ยังสั่งการให้มีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังภายในเรือนจำและทัณฑสถานแต่ละแห่งเพื่อมิให้มีการถ่ายทอด

นสิยั	และเพือ่ใหก้ารอบรมแก้ไขกบัผูต้อ้งขงัแตล่ะประเภทใหแ้ตกตา่งกนั	โดยเนน้ทีผู่ต้อ้งขงัวยัหนุม่ซึง่จะเนน้

ทีก่ารใหก้ารศกึษา	และผูต้อ้งขงัคดยีาเสพตดิทีเ่นน้การบำบดัรกัษาทางใจ	ทางกาย	และทางสงัคม		

	 5.	 การส่งเสริมและกำหนดนโยบาย ให้เรือนจำพัฒนาสวัสดิการของผู้ต้องขัง	 ได้จัดสวัสดิการในด้านต่างๆ	

เชน่	 การกฬีา	 การอนานยั	 การบำบดัรกัษาผูต้อ้งขงัปว่ย	 ความสะอาดและสภาพแวดลอ้มในเรอืนจำ	 การดู

โทรทศัน	์ การสบูบหุรี	่ การจา่ยเงนิปนัผลจาการทำงานและการเพิม่คา่อาหารของผูต้อ้งขงัใหส้งูขึน้	 และการ

ดแูลคณุภาพของอาหารทำใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัสวสัดกิารทีด่ขีึน้		
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	 6.	 การนำวิทยาการในการบริหารงานแบบใหม่ มาใช้ในการพัฒนางานราชทัณฑ์	ทั้งนี้	โดยการฝึกอบรมและ

พฒันาผูบ้รหิารงานราชทณัฑร์ะดบัสงูภาคตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานภายใต้

สภาพแวดลม้อทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ตลอดจนมคีวามสามารถในการปรบัตวัและการมองการณ์ไกล	

การมีทักษะในการเป็นนักบริหารมากกว่านักบริการ	 และสามารถนำวิทยากรและการบริหารงานแผนใหม่

มาใช้ในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้	 รวมตลอดถึงการฝกึอบรมการ

เขยีนแผนและโครงการใหข้า้ราชการกรมราชทณัฑม์คีวามรู้ ในดา้นการวางแผนและการใชแ้ผนเปน็เครือ่งมอื

ในการบรหิารงาน		

	 7.	 ปรับระบบการบำบัดน้ำเสีย และสภาพแวดล้อมในเรือนจำใหม่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 โดยการสั่งการ	

เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ	 จัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกภายนอกเรือนจำ	 รวมทั้งการ

พัฒนาอาณาบริเวณรอบๆ	 กลุ่มเรือนจำกลางคลองเปรมให้มีความสวยงามเป็นสวนสาธารณะ	 สนามกฬีา	

สนามเดก็เลน่	และมรีะบบการบำบดันำ้เสยีทีท่นัสมยั	โดยประสานความรว่มมอืกบัมลูนธิชิยัพฒันา		

	 8.	 การปรับโครงสร้างของกรมราชทัณฑ์ใหม่ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยจัดให้มีสำนัก

ต่างๆ	 ที่ผู้อำนวยการสำนักและเรือนจำดำรงตำแหน่งระดับ	 9	 เพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งจัดทำแผนอัตรากำลัง	

3	 ปี	 ทำให้มีตำแหน่งในระดับต่างๆ	 ตั้งแต่ระดับ	 1	 -	 9	 เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ในกรมราชทัณฑ์	 และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเฉพาะส่วนงานบริหารทั่วไป	 รวมทั้งสิ้น	

16	หนว่ยงาน	ทำใหม้กีองภายในเพิม่มากขึน้และการบรหิารงานคลอ่งตวั		

	 9.	 การพัฒนาระบบสวัสดิการข้าราชการราชทัณฑ์ โดยได้จัดโครงการสวัสดิการใหม่ๆ	 ให้ข้าราชการเป็น

จำนวนมาก	 ไดแ้ก	่ โครงการบา้นพกัเจา้พนกังาน	 โครงการรถจกัรยานยนตผ์อ่นสง่	 โครงการประกนัชวีติหมู	่

โครงการทนุการศกึษาบตุรพะทำมะรง	โครงการการศกึษาดงูานตา่งประเทศ	และสหกรณอ์อมทรพัย	์เปน็ตน้		

	 10.	การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 โดยได้จัดตั้ง

หนว่ยตรวจคน้และจู่โจมพเิศษ	เพือ่ตรวจคน้ยาเสพตดิและขอความรว่มมอืจากกรมตำรวจในการใชส้นุขัตำรวจ

เข้าตรวจค้นยาเสพติด	 ตรวจค้นจับกุมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ญาติและผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับการ	 ลักลอบนำ

ยาเสพติดเข้าเรือนจำอย่างจริง	ตลอดจนการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดในเรือนจำ		

	 11.	การบำบัดรักษาผู้ต้องขังคดียาเสพติด	 ไดม้กีารนำวธิกีารชมุชนบำบดัมาใช้ในการบำบดัรกัษาผูต้อ้งขงั

คดยีาเสพตดิ	 เพือ่ใหส้ามารถเลกิยาเสพตดิ	 โดยการรกัษาทางจติใจและอารมณด์ว้ยวธิกีารชมุชนบำบดั	 ซึง่จะ

ทำใหผู้ต้ดิยาเสพตดิมกีารรกัษาวนิยัและมจีติใจทีเ่ขม้แขง็ทนตอ่สิง่ยัว่ย	ุ	

	 12.	การทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ	 ได้มีการส่งผู้ต้องขังออกไปทำงานภายนอกเพื่อรับใช้สังคมเช่น	

การออกไปปลูกสวนป่าในเรือนจำชั่วคราวและออกไปทำงานสาธารณะ	 ขุดลอกคูคลองต่างๆ	 ตลอดจนการ

ล้างท่อ	ทำความสะอาดเครื่องระบายน้ำ	นับเป็นการช่วยเหลือสังคม		

	 13.	การส่งเสริมการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ และอาสาสมัครคุมประพฤติ	 ไดม้กีารจดัใหผู้ต้อ้งขงัทีม่ี

ความประพฤตดิีไดม้ีโอกาสทดลองกลบัเขา้สูส่งัคม	โดยมอีาสาสมคัรคมุประพฤตเิปน็ผูด้แูลใหค้วามชว่ยเหลอื		

	 การดำเนนิงานดงักลา่วนบัเปน็ความพยายามของกรมราชทณัฑอ์ยา่งจรงิจงั	 ในการทีจ่ะปอ้งกนัสงัคม

โดยการควบคมุผูต้อ้งขงัไว้ใหอ้ยูแ่ละใหก้ารอบรมแก้ไขใหส้ามารถกลบัเขา้สูส่งัคมได้โดยไมก่ระทำผดิขึน้อกี		

	 ในอนาคต	 กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาจัดทำแผนทิศทางของกรมราชทัณฑ์ในทศวรรษหน้า	 ซึ่งเป็น

แผนที่กำหนดสิ่งที่กรมราชทัณฑ์จะต้องปฏิบัติใน	 10	 ปีข้างหน้าอย่างชัดเจน	 โดยแผนทิศทางได้กำหนด

ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ	3	ประการ	คือ		
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	 ก.	การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ		

	 ข.	การแก้ไขพฒันาพฤตนิยัของผูต้อ้งขงัใหเ้ปน็บคุคลทีส่ามารถเขา้กบัสงัคมทัว่ไปไดเ้มือ่พน้โทษแลว้	

	 ค.	การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		

	 จากแผนดังกล่าวทำให้เห็นว่า	 แนวโน้มของงานราชทัณฑ์ในอีก	 10	 ปีข้างหน้าก็คือ	 การเดินทาง

ตามแนวทางทีแ่ผนกำหนด	 ซึง่จากแผนดงักลา่วทำใหเ้หน็ทศิทางของการปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำความผดิในระยะ	

10	ปีข้างหน้า	ได้ในประเด็นต่างๆ	ที่เป็นแนวโน้มอย่างเด่นชัด	ดังนี้		

 1. การเน้นการอบรมแก้ไขผู้กระทำความผิดให้กลับเข้าสู่สังคมมากขึ้น  

	 แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ปรากฎชัดในแผนทิศทางที่กำหนดในวัตถุประสงค์รวมของแผน	 คือ	 การ

พฒันาพฤตนิสิยั	 และปลกูฝงัทศันคตทิีถ่กูตอ้งแกผู่ต้อ้งขงัและการสง่เสรมิการใหค้วามรูพ้ืน้ฐานและฝกึวชิาชพี

ใหแ้กผู่ต้อ้งขงัมากกวา่จะมุง่ใชแ้รงงานของผูต้อ้งขงัแตเ่พยีงอยา่งเดยีว	 นอกจากนี้ในวตัถปุระสงคเ์ฉพาะภารกจิ

ไดก้ำหนดใหม้กีารเนน้ในเรือ่งการพฒันาอบรมแก้ไขผูต้อ้งขงัอยา่งจรงิจงัในทกุๆ	ดา้น	ทัง้ดา้นจติใจ	ทศันคต	ิ

การศกึษา	อาชพีและคณุภาพชวีติ	และในกลยทุธทีจ่ะดำเนนิการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่วไดว้างแนวทาง

การดำเนินงานไว้ชัดเจนในการที่จะเน้นเรื่องการอบรมแก้ไขผู้ต้องขัง	 ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่เคยปรากฏชัดเจน

หรือเป็นนโยบายเน้นหนักในการดำเนินงานมาก่อน	 จึงทำให้เห็นได้ว่าในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 งานด้านการ

ปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดจะหันมาเน้นในเรื่องการแก้ไขอบรมมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา		

 2. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากขึ้น  

	 การเปดิโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการดำเนนิกจิการของรฐันัน้เปน็กระแสสากลทีภ่าครฐั

เริ่มลดบทบาทมากขึ้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น	 ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดก็	

เช่นกัน	 ตามแผนทิศทางของกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้	

การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ	 โดยให้ปรับให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	 เช่น	 ในเรื่องของการจัดตั้ง

โรงงานฝึกวิชาชีพในเรือนจำและได้ระบุให้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ

กรมราชทัณฑ์	 ทั้งในเรื่องการฝึกวิชาชีพและการพัฒนาพฤตินิสัยและในวัตถุประสงค์ข้อที่	 4	 ได้กำหนด

ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและงานของกรมราชทัณฑ์ต่อภาคเอกชน	 เพื่อให้ภาคเอกชนและสังคม		

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกว้างขวางยิ่งขึ้น		

	 จากวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธด์งักลา่วจะเหน็ไดว้า่	 ไดม้กีารใหค้วามสำคญัของบทบาทของภาคเอกชน

โดยไดเ้ปดิกวา้งมากในการสง่เสรมิให	้ “ภาคเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงักวา้งขวางยิง่ขึน้”	

ซึ่งอาจทำให้หลายทาง	 เช่น	 การให้เอกชนเข้ามาให้บริการทางการแพทย์ต่อผู้ต้องขัง	 การให้บริการด้วย		

การศึกษา	 เช่น	 ครูอาสาสมัคร	 การให้บริการด้านการเตรียมการปลดปล่อย	 และการสงเคราะห์หลังปล่อย	

ความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำและแม้แต่การให้เอกชนเข้ามาบริหารงานเรือนจำ	 ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้

ได้เกิดขึ้นแล้วในงานการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดของประเทศตะวันตกหลายประเทศ	 และเป็นแนวโน้มที่

จะเกดิขึน้ในประเทศไทยตามแนวทางของแผนทศิทางดงักลา่ว		

 3. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด  

	 ความเจรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยดีา้นตา่งๆ	 ทำใหเ้ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการพฒันา

งานในหลายๆ	 ดา้น	 งานการปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำความผดิกเ็ชน่กนั	 กรมราชทณัฑ์ไดก้ำหนดไว้ในแผนทศิทาง

ในการที่จะให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารงานราชทัณฑ์ผ่านดาวเทียม	 และระบบเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรือนจำ	 ทำให้เห็นได้ว่าแนวโน้มในอนาคตเรือนจำต่างๆ	 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

มากขึน้	โดยเสนอเครือ่งมอืทีช่ว่ยอำนวยความสะดวกรวดเรว็ในการทำงาน	ในขณะเดยีวกนักช็ว่ยลดกำลงัคน
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ที่ ใช้ในการทำงานใหน้อ้ยลง	 ซึง่เทคโนโลยเีหลา่นีเ้ปน็สิง่จำเปน็ในการเขา้มาทดแทนอตัรากำลงัคนภาครฐัที่

จะถูกจำกัดไม่ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 แนวโน้มดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องที่ชัดเจนและจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน	

ปญัหาอยูท่ีว่า่จะสามารถนำมาใช้ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเพยีงไร	 ซึง่ขึน้อยูก่บังบประมาณและการประยกุต์ใชอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพกว่านั่นเอง		

 4. การเน้นการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น		

	 แนวโน้มของงานราชทัณฑ์ในระดับสากลได้หันไปสู่การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชนมากขึ้น	

ทั้งในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดก่อนส่งเข้าสู่เรือนจำ	 และภายหลังจากที่เข้ามาอยู่ ในเรือนจำแล้ว	 ใน

ประเทศไทยก็เช่นกันหลายฝ่ายได้มีการผลักดันให้มีมาตรการปฏิบัติในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	 การขยายตัว	

อยา่งตอ่เนือ่งของกรมคมุประพฤติในการขยายสำนกังานคมุประพฤติใหค้รอบคลมุพืน้ทีต่า่งๆ	 ทัว่ประเทศไทย	

และการนำมาตรการอื่นๆ	 มาใช้แทนโทษจำคุก	 ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหลังจากที่ได้

รับโทษจำคุกมาระยะหนึ่งแล้ว	 แผนทิศทางของกรมราชทัณฑ์ได้ระบุชัดให้มีการส่งเสริมและปรับขยายการ	

นำกระบวนการดา้นทณัฑวทิยาวา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัในชมุชนมาใช้ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้	 รวมทัง้สง่เสรมิ

งานด้านคุมประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในชุมชน	 ซึ่งรวมถึงการขยายงานด้านการพักการลงโทษ		

ลดวันต้องโทษ	และมาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในชุมชนอื่นๆ	อีกด้วย	 เช่น	การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	

และการปล่อยผู้ต้องขังไปทำงานภายนอก	เป็นต้น		

 5. การพัฒนาบุคลากร		

	 เมือ่มกีารเพิม่ขึน้ของอตัรากำลงัภาครฐัถกูจำกดั	การหนัไปพฒันาบคุลากรจงึเปน็จำเปน็เพราะคณุภาพ

ของคน	จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จในภาวะที่กำลังคนขาดแคลน	แนวโน้มที่

ผา่นมาของกรมราชทณัฑก์จ็ะไดม้กีารตืน่ตวั	และพฒันาบคุลากรอยา่งจรงิจงั	โดยมกีารพฒันาอยา่งเปน็ระบบ

ตอ่เนือ่งและทัว่ถงึ	ซึง่แนวโนม้ดงักลา่วนี้ไดร้บัการยนืยนัในแผนทศิทางของกรมราชทณัฑท์ีจ่ะใหม้กีารพฒันา

บุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่เป็นภารกิจหลัก	โดยได้กำหนดกลยุทธ์ไว้หลายประการ	รวมถึงการจัดตั้งและ

ก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์แห่งใหม่	 และการจัดการฝึกอบรมให้มีการขยายตัวและทันสมัย

เพิม่มากขึน้	รวมตลอดถงึการสง่เสรมิใหข้า้ราชการไดศ้กึษาตอ่ในระดบัปรญิญาตร	ีและการสง่เสรมิจรยิธรรม

และคุณธรรมของข้าราชการอย่างจริงจัง	 ซึ่งจะมีผลทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพอันจะส่งผลถึงการปฏิบัติ	

ต่อผู้กระทำความผิดต่อไป	

	 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า

กรมราชทัณฑ์ได้พยายามขับเคลื่อนองค์กร

เพื่อให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกดิขึน้ในอนาคต	อธบิดกีรมราชทณัฑ์ได้

พยายามคิดค้นนวัตกรรมด้านการบริหาร

จัดการเพื่อให้กรมราชทณัฑ์ในฐานะองคก์ร

ราชการสามารถทำงานปรับตัวได้ภายใต้

แรงกดดันหลายๆ	 ประการของโลกยุคใหม่	

แนวทางหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์พบว่าจะ

สามารถช่วยในการปรับตัวของคนทั้งใน	

ฝ่ายของ	 “ข้าราชการ”	 “ผู้ต้องขัง”	 ให้อยู่

รอดไดอ้ยา่งเหมาะสมในโลกแหง่การเปลีย่นแปลงยคุใหมก่ค็อื	 การประยกุต์ใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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ในการพัฒนาองค์กรนั่นเอง	 กรมราชทัณฑ์จึงได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ	 “องค์กรแห่งความพอเพียง”			

ขึ้นมา	 โดยกรมราชทัณฑ์	 พิจารณาเห็นว่า	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เป็นหลักปรัชญาที่...	

“ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความคิดที่จะต้องทำอะไรอย่างพอเพียง 

ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้ง มีความรอบคอบ   

มีเหตุผล ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ 

รู้จักพอ ขยันหมั่นเพียร ไม่เบียดเบียนกัน รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิด

กรมราชทัณฑ์	 พิจารณาเห็นว่า	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ดี่ที่สุด	เพื่อให้เกิดความสุข	

ความสมดุล	 ความมั่นคง	 และยั่งยืน	 โดยมีเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงในกรมราชทัณฑ์	 คือ	 การสร้างกระแสสังคมของบุคลากร

ในกรมราชทัณฑ์ รวมถึงผู้ต้องขังให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้เป็นกรอบความคิด หรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของตน	 ผ่านการสร้าง

ความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง	และสามารถนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	 เพื่อนำไปสู่

ความเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงในที่สุด	

	 	สำหรบักรมราชทณัฑแ์ลว้	องคก์รแหง่ความพอเพยีง	คอื	องคก์รทีค่นในองคก์รยดึปรชัญาและวฒันธรรม

ในการดำเนนิชวีติและการทำงานตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	 โดยเกณฑ์ในการวดัความสำเรจ็ของคนในองคก์ร	

ไม่ไดอ้ยูท่ีค่วามมัง่ม	ีความรำ่รวยทางวตัถ	ุแตอ่ยูท่ี	่“ความสขุในการทำงาน สขุในการใชช้วีติ”	สขุที่ไมเ่ปน็หนี	้

สุขที่มีอย่างพออยู่พอกิน	 และสุขที่มีครอบครัวที่อบอุ่น	 ดังนั้น	 คนในกรมราชทัณฑ์จึงได้รับการส่งเสริม			

ให้มีลักษณะ	ดังต่อไปนี้	

กรมราชทัณฑ์กับการเป็น	
“องค์กรแห่งความพอเพียง” 

 

● คนในองค์กรและครอบครัวจะขยันทำมาหากิน	หารายได้เสริมในทางที่ถูกต้อง	พึ่งตนเอง		

	 (หนึ่งเรือนจำ	หนึ่งกลุ่มแม่บ้าน)	

● คนในองค์กรมีความซื่อสัตย์	สุจริต	นอนตาหลับ	ที่ทำงานสุจริต	

	 (มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ	5	ด้าน)	

● คนในองค์กรจะรู้จักประหยัด	ไม่ฟุ่มเฟือย	ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น	หาได้ใช้ไปเท่าที่มี	เหลือเก็บออม		

	 (บัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรือนจำ)	

● คนในองค์กรรู้จักสามัคคี	รวมกลุ่ม	แบ่งปัน	มีน้ำใจ	ช่วยเหลือกันทำกิจกรรม	พัฒนาองค์กร		

	 (กิจกรรมสร้างความสามัคคีในเรือนจำ)	

● คนในองค์กรรู้จักพัฒนาตนเอง	พัฒนาความรู้	และปัญญา	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	

	 (มุมเรียนรู้ของข้าราชการ)	

● คนในองค์กรจะหลีกเลี่ยงอบายมุข	ประพฤติตนอยู่ ในศีลธรรม	ยึดมั่นทำความดี		

	 และยกย่องคนที่ความดี	มิใช่ที่ความร่ำรวย	(เรือนจำ	เรือนธรรม)	



	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ	315

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินสู่องค์กรแห่งความพอเพียงไว้ใน	3	มิติด้วยกัน	กล่าวคือ	

มิติที่ 1: การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของข้าราชการให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  

มิติที่ 2: การบริหารองค์กรแบบพอเพียง  

มิติที่ 3: การเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้ต้องขังให้ใช้ชีวิตพอเพียงเมื่อพ้นโทษ 

แนวทางในการดำเนินการสู่องค์กรแห่งความพอเพียง 

การเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้ต้องขัง 
ให้ใช้ชีวิตพอเพียงเมื่อพ้นโทษ 

การปรับเปลี่ยนข้าราชการ 
ให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

การบริหารองค์กร 
แบบพอเพียง 

 

	 ในการทีจ่ะพฒันากรมราชทณัฑ์ใหเ้ปน็องคก์รแหง่ความพอเพยีงนัน้	 มสีองหนว่ยสำคญัทีก่รมราชทณัฑ	์

จะต้องมีแผนในการดำเนินการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม	 ได้แก่	 1)	 หน่วยงานหลักสำคัญ	 คือ	

“เรือนจำ”	และ	2)	ทรัพยากรบุคคล	คือ	“ข้าราชการ”	 	

	 ในแง่ของ	 “เรือนจำ”	 กรมราชทัณฑ์ได้ออกแบบขั้นตอนในการสร้าง	 “เรือนจำแห่งความพอเพียง”	

ให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง	 “บุคคล”	 กับ	 “องค์กร”	 เพื่อให้บรรลุสู่การเป็น	 “เรือนจำพอเพียง”	 โดยมี					

รายละเอียด	ดังนี้	

ขัน้ตอนการสรา้งเรอืนจำแหง่ความพอเพยีง 
บุคคล องค์กร 

เรือนจำพอเพียง 

สรรหาขา้ราชการผูม้ชีวีติ	
แบบพอเพยีงตน้แบบ	

สรรหาผูบ้ญัชาการเรอืนจำผูม้ชีวีติ	
แบบพอเพยีงตน้แบบ	

จดัฝกึอบรมหลกัสตูร	“องคก์รแหง่	
ความพอเพยีง”	ใหข้า้ราชการ	

สอดแทรกวชิา	“องคก์รแหง่ความ	
พอเพยีง”	ในทกุหลกัสตูร	

โครงการสอดแทรกตา่งๆ	เชน่	
การจดัทำบญัชคีรวัเรอืน	ธนาคารแกม้ลงิ	

เรอืนจำแหง่ความพอเพยีงตน้แบบ	

การสรา้งมาตรฐานเรอืนจำพอเพยีง	

การประเมนิเรอืนจำทัว่ประเทศ	

เขา้สูเ่รอืนจำพอเพยีง	
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	 ในแง่ของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของข้าราชการ	 กรมราชทัณฑ์ก็ใช้วิธีการแบบค่อยๆ	 ปรับเปลี่ยน

บุคลากรเริ่มจาก	 การปรับฐานความรู้	 ความเข้าใจ	 ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 และนำไปสู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	 ในที่สุดคือการตกผลึกในวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง	 และมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามอัตภาพ

ของแต่ละบุคคล	

จากแนวทางข้างต้น	ที่พยายามปรับเปลี่ยน	“เรือนจำ”	และ	“ข้าราชการ”	ให้สอดรับกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	กรมราชทัณฑ์ยังได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งความพอเพียงไว้	ดังนี้	

วิถีชีวิตแบบพอเพียง 

ความรู/้ความเขา้ใจ 

การปรบัทศันคต ิ

การปรบัพฤตกิรรม 

การตกผลกึ 
วฒันธรรมพอเพยีง 

ผกึอบรม 
วารสาร/จลุสาร 
นทิรรศการ 
 
กจิกรรม/โครงการ 

 
หนว่ยงานตน้แบบ 

 
เผยแพรท่กุหนว่ยงาน 

กระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตข้าราชการไปสู่ความพอเพียง 

การพัฒนาองค์กรแห่งความพอเพียงของกรมราชทัณฑ์ 

สรา้งเกณฑอ์งคก์รแหง่ความพอเพยีง 

สำรวจเรอืนจำตา่งๆ หาองคแ์หง่ความพอเพยีง 

จดัลำดบั ประเภท และประกาศเรอืนจำทีเ่ขา้เกณฑ ์

ดำเนนิการพฒันามาตรการ/โครงการเพือ่สรา้งเรอืนจำพอเพยีง 

ประเมนิผล 

134 เรอืนจำพอเพยีง ราชทณัฑพ์อเพยีง 



	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ	317

	 เพื่อให้การดำเนินงานการเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงบรรลุเป้าหมาย	 ทั้งในมิติการเปลี่ยนวิถีชีวิต

ข้าราชการให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง	 และการบริหารองค์กรแบบพอเพียง	 กรมราชทัณฑ์จึงได้มีการกำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินการเป็น	“องค์กรแห่งความพอเพียง”	ไว้	8	ประการ	คือ	

	 1)	การใช้ชีวิตพอประมาณและการพึ่งตนเอง	

	 2)	การมีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3)	การเสริมสร้างความสุขในครอบครัวและการพัฒนาทางจริยธรรม	

	 4)	การปลอดอบายมุข	

	 5)	ความสามัคคีและการรวมพลัง	

	 6)	การส่งเสริมสุขภาพอนามัย	

	 7)	การพัฒนาตนเองและการสร้างเครือข่ายความรู้	

	 8)	การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 นอกจากนี้	 กรมราชทัณฑ์ยังได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเรือนจำและทัณฑสถานไว้	

ดังนี้	

1)	ประชุมข้าราชการของเรือนจำและทัณฑสถาน	 และสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	

2)	ตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำ/ทัณฑสถานให้มีหน้าที่กำกับ	 ดูแล	 ตรวจสอบ	

แนะนำ	รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ	

3)	สำรวจสภาพปัญหา	ของข้าราชการและสภาพปัญหาของเรือนจำ/ทัณฑสถาน	

4)	จัดลำดับความสำคัญของปัญหา	 และร่วมระดมความคิดเพื่อกำหนดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

ที่จะสามารถแก้ไขปัญหา	 โดยที่ประชุมต้องมีความเห็นชอบ	 มีเหตุผล	 และคิดว่าชุมชนของตน

สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ได้	

5)	ดำเนินตามขั้นตอนของกิจกรรม	 หรือโครงการที่กำหนด	 โดยเฉพาะผู้บริหารของเรือนจำและ

ทัณฑสถานต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้สมาชิกในชุมชน	

6)	ติดตาม	 ประเมินผล	 กิจกรรม/โครงการ	 โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำและ

ทัณฑสถาน	

7)	 รายงานผลการดำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ	

8)	คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงส่วนกลาง	 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเรือนจำและ

ทัณฑสถาน	

9)	ประกาศเป็นบุคคลพอเพียงต้นแบบและเรือนจำพอเพียงต้นแบบ	

	 วิเคราะห์จุดเด่นของกรมราชทัณฑ์ในแง่ของการพัฒนาองค์การตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ 

1)	 การมององค์กรในเชิงพลวัตและปรับองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง	 กรมราชทัณฑ์มีความ

โดดเด่นในแง่ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ	 ผู้นำขององค์กรมีความพยายามที่ชัดเจนใน

อันที่จะดำเนินการตามแนวทางของการพัฒนาองค์การ	 (OD	 interventions)	 เพื่อปรับเปลี่ยน

องค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้พูดถึงแนวคิดการ	

“เปลีย่นกอ่นทีจ่ะถกูปรบัใหเ้ปลีย่น”	 กลา่วคอื	 ตอ้งมกีารวเิคราะหบ์รบิททีเ่กีย่วขอ้ง	 (Environmental	
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scanning)	และการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของพลังต่างๆ	(Driving	 forces)	ที่จะมากดดันการ

ทำงานและอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตของกรมราชทัณฑ์	 ดังนั้น	 แทนที่จะรอให้เกดิปญัหา

กอ่น	แลว้คอ่ยถกูสัง่การหรอืถกูบบีบงัคบัใหต้อ้งปรบัปรงุแก้ไข	กรมราชทณัฑจ์งึดำเนนิการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงองค์กรเสียก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น	

2)	 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างมีหลักการ	 กล่าวคือ	 ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแก่นแกนกลางสำคัญในการดำเนินการ	 ดังจะเห็นได้จากแนวทางการ

ดำเนินงานที่ต้องการให้กรมราชทัณฑ์เป็น	 “องค์กรแห่งความพอเพียง”	 การดำเนินการเช่นนี้ถือ

เป็นความพยายามที่จะน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานหรือ	

“ฐานราก”	ของการบริหารจัดการองค์กร	และเป็น	“หลักยึดเหนี่ยว”	หรือ	“เข็มทิศ”	สำหรับ					

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของค์กร	

3)	 กระบวนการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปและเน้นมิติการพัฒนามนุษย	์ (Humanistic	 change	

process)	การดำเนินการพัฒนาสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความพอเพียง”	ของกรมราชทัณฑ์	เป็น

กระบวนการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรแบบคลาสสิค	 คือ	 ไม่ ใช่กระบวนการ

เปลีย่นแปลงแบบ	 “สัง่การจากขา้งบน	 เรง่รดัใหเ้กดิ	 ในปรมิาณทีม่ากๆ	 อยา่งรวดเรว็”	 ถงึแมว้า่

แนวคิดการพัฒนาองค์กรส่วนใหญ่จะเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง	 แต่การดำเนินการ

กลับเป็นรูปแบบที่ไม่เร่งรัด	 ค่อยเป็นค่อยไป	 ค่อยๆ	 สอดแทรกและพัฒนา	 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด	

ความเขา้ใจ	พฤตกิรรม	ปรบัแนวทางการปฏบิตั	ิจนตกผลกึทัว่ทัง้องคก์ร	คอื	ทัง้คน	(ขา้ราชการ)	

และองคก์ร	(เรอืนจำ)	มคีวามรู	้ความเขา้ใจ	มกีาร	“ปรบัวถิชีวีติ”	ของคนทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้ในสว่น

ของบุคลากร	และผู้ต้องขัง	ให้รู้จักดำรงชีวิตอย่างพอประมาณและสมเหตุสมผล	นั่นคือ	มีความ

พร้อมแล้ว	 จึงสำแดงตนออกมา	 (ระเบิดจากข้างใน)	 หรือมีการให้รางวัลการเป็น	 “องค์กรแห่ง

ความพอเพียง”			

4)	 กระบวนการเปลีย่นแปลงทีม่ทีศิทางและเนน้ผลสมัฤทธิ	์ ในดา้นหนึง่	แมก้ระบวนการเปลีย่นแปลง

ของกรมราชทณัฑจ์ะสอดคลอ้งกบัการพฒันาองคก์รแนวคลาสสคิ	ซึง่เนน้กระบวนการการมสีว่นรว่ม

ของคนในองคก์ร	(Humanism-participatory	process)	แตก่ารดำเนนิงานของกรมราชทณัฑก์ม็ิได้

เป็นกระบวนการที่ไร้จุดหมายปลายทาง	 หรือ	 เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบ	 ไม่หวัง		

ผลสัมฤทธิ์	 (ตามยถากรรม)	 กรมราชทัณฑ์กลับมีจุดเด่นอยู่ที่การมีความพยายามที่จะนำเอา

นวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่	 เช่น	 การจัดการความรู้	 Balanced	 Scorcard	 HR	

scorecard	 ฯลฯ	 มาเปน็เครือ่งมอืใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่นรว่มขบัเคลือ่นองคก์รใหบ้รรลเุปา้หมาย	

(Result-based	participation)	ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

5)	 มีการสร้างภูมิคุ้มที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่เน้นในเรื่องของการ

พัฒนาบุคลากร	 การจัดการความรู้	 และการสร้างความสัมพันธ์กับภาคส่วนภายนอก	 เช่น	

องค์กรเอกชน	 ฯลฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อม

หนว่ยงานและสรา้งพืน้ฐานทีม่ัน่คงสำหรบัอนาคต	ในนามของการสรา้ง	“ทนุมนษุย”์	“ทนุความรู”้	

“ทุนเครือข่ายทางสังคม”	ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในระยะยาวขององค์กร	

6)	 การประยุกต์หลักการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล	 (Good	 Corporate	 governance)	

โดยการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส	 การเปิดเรือนจำสู่สังคม	 ทำให้กรมราชทัณฑ์เป็นที่ยอมรับ	

เชื่อถือไว้วางใจของสังคมมากขึ้นเป็นอย่างมาก	
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องค์กรภาคเอกชน: เครือซิเมนต์ไทย 

	 เครอืซเิมนต์ไทย	(Siam	Cement	Group	-	SCG)	เปน็กลุม่บรษิทัอตุสาหกรรมธรุกจิเอกชนของไทย

ทีม่คีวามโดดเดน่ในแงข่องความพยายามทีจ่ะพฒันาองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง	ผูเ้ขยีนไดเ้คยศกึษาวจิยักรณศีกึษา

ของภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคนและองค์กร

ได้เป็นอย่างดี	 โดยใช้เครือซิเมนต์ไทยเป็นกรณีศึกษามาแล้ว	 (ผู้อ่านสามารถหาดูได้จาก	 สมบัติ	 กุสุมาวลี,	

2549	และ	โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย,	2550)			

	

	 เครอืซเิมนต์ไทยกอ่ตัง้ขึน้เมือ่ป	ีพ.ศ.	2456	โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั	(รชักาลที	่6)	

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ก่อตั้งบริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จำกัด	 ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้

ประเทศไทยผลิตปูนซิเมนต์ใช้เอง	 ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากร

ภายในประเทศอยา่งคุม้คา่	 เครอืซเิมนต์ไทยไดด้ำเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่	90	ปผีา่นชว่งเวลาตา่งๆ	มามากมาย	

โดยสามารถฉายภาพวิวัฒนาการของเครือซิเมนต์ไทยได้ดังนี	้

 ชว่งทศวรรษที ่2450 - 2510	คอืหว้งของ

การกอ่รา่งสรา้งตวัและเตบิโตในธรุกจิวสัดกุอ่สรา้ง	

โดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆ	 ได้แก่	 ปูนซิเมนต์						

วสัดกุอ่สรา้ง	และเหล็ก	

 ช่วงทศวรรษที่ 2510 - 2520	 คือห้วง

ของการซื้อและเข้าครอบครอง	 (Take	 over)	

กิจการอุตสาหกรรมที่มีปัญหา	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเขา้ครอบครองกจิการอตุสาหกรรม

กระดาษและเซรามิกส์		
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 ในปี พ.ศ. 2519	เข้าเป็นสมาชิกในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

 ช่วงทศวรรษที่ 2520 - 2530	คือห้วงของการเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ๆ	โดยผ่านการเป็นผู้ร่วม

ถือหุ้นในหลายกิจการ	 (Joint	 ventures)	 และยังออกไปทำธุรกิจนอกประเทศ	 เช่น	 ในสหรัฐอเมริกา	 และ	

จีน	ฯลฯ		

 ในป ี พ.ศ. 2540	 ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัวกิฤตทางเศรษฐกจิทีเ่ริม่ตน้มาจากการลอยตวัคา่เงนิบาท	

เครือซิเมนต์ต้องแบกรับไม่เพียงแต่หนี้สินต่างประเทศจำนวนมหาศาล	 แต่ยังต้องเผชิญกับภาวะที่ความ

ต้องการของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทลดลงอย่างรุนแรง			

 ในปี พ.ศ. 2541	เครือซิเมนต์ไทยเริ่มปรับโครงสร้างองค์การใหม่	(Restructuring)	มุ่งเน้นไปที่การ

จัดกลุ่มธุรกิจหลัก	 (Core	 business)	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มซิเมนต์	 กลุ่มปิโตรเคมี	 และกลุ่มกระดาษและ	

บรรจภุณัฑ	์ในขณะเดยีวกนักต็อ้งลดบทบาทหรอืถอนตวัออกจากธรุกจิทีพ่บวา่ไมม่คีวามชำนาญหรอืไมส่ามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครือซิเมนต์ได้		

 ในปี พ.ศ. 2542	การปรับโครงสร้างองค์การครั้งแรกเสร็จสิ้น	ผลที่ได้คือ	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	3	กลุ่ม

ธุรกิจที่มีศักยภาพ	และการถอนตัวออกจากบางธุรกิจ	

 ในปี พ.ศ. 2543 เครือซิเมนต์ไทยเริ่มพลิกฟื้นฐานะกิจการหลังวิกฤตการณ์  

 ในป ีพ.ศ. 2547	เครอืซเิมนต์ไทยจดังาน	

“Innovation	Change	for	Better	Tomorrow”	

ถือเป็นการ	 “kick	 off”	 เพื่อจุดประกายการ

เปลีย่นวฒันธรรมองคก์รเครอืซเิมนต์ไทยใหเ้ปน็

องค์กรแห่งนวัตกรรม	 พร้อมกับทีมผู้บริหาร

รุ่นใหม่ที่เน้นยุทธศาสตร์ธุรกิจระดับภูมิภาค	

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ต้องการ	

ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม	่(New	paradigm)	

ของการบรหิารจดัการองคก์ร	

	 ปจัจบุนั	เครอืซเิมนต์ไทยประกอบดว้ยธรุกจิสำคญั	5	กลุม่	ไดแ้ก	่ปิโตรเคม	ีกระดาษและบรรจภุณัฑ	์

ซเิมนต	์ผลติภณัฑก์อ่สรา้ง	และจดัจำหนา่ย	ทำใหเ้ครอืซเิมนต์ไทยมบีรษิทัสำคญักวา่	100	บรษิทั	มพีนกังาน

ทัง้สิน้ประมาณ	20,000	คน	ผลติสนิคา้กวา่	64,000	รายการ	จดุเปลีย่นผา่นทีส่ำคญัยิง่ของเครอืซเิมนต์ไทย

ก็คือการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 ทำให้องค์กรแห่งนี้ซึ่งอยู่ ในช่วงของการเจริญ

เตบิโตอยา่งมากในหว้งเวลานัน้	 ตอ้งกลายสภาพเปน็องคก์รทีต่อ้งแบกรบัหนีส้นิจำนวนมหาศาลและเผชญิกบั

การหดตัวของตลาดภายในประเทศอย่างรุนแรง	 อย่างไรก็ตาม	 การมีพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและคน

อย่างต่อเนื่อง	ทำให้องค์กรแห่งนี้สามารถหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว		

	 หากจะเข้าใจความสามารถในการฝ่าฟันผ่านพ้นภาวะวิกฤตทางการเงินไปได้	 ควรทำความเข้าใจถึง

พัฒนาการของเครือซิเมนต์ไทยในห้วงเวลาร่วมสมัยยุคปัจจุบัน	 	 สำหรับช่วงเวลาร่วมสมัยในปัจจุบัน	 อาจ

กล่าวได้ว่าในช่วงกว่า	 3	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 เครือซิเมนต์ไทยมีภาพแห่งพัฒนาการที่แบ่งช่วงแห่งเวลาได้

เป็น	3	ยุค	ได้แก่		

-	 เครอืซเิมนต์ไทยยคุกอ่นวกิฤตเศรษฐกจิ	(กอ่นป	ีพ.ศ.2540)	โดยม	ีคณุพารณ	อศิรเสนา	ณ	อยธุยา	

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	ซึ่งในยุคนี้เครือซิเมนต์ไทยมีกลยุทธ์ที่เน้นเรื่องการเร่งการ
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เติบโต	 (Growth	 Strategy)	 และเป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า	 (Imported	 substituted)	

จากต่างประเทศและเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม	 ตามพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว		

-	 ต่อมาให้ห้วงที่สองของเครือซิเมนต์ไทยคือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการพลิกฟื้นตัวจากวิกฤต	

(2540-2545)	โดยมีคุณชุมพล	ณ	ลำเลียง	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	ในยุคนี้เป็นยุค

ของการปรบัโครงสรา้งทางธรุกจิขนานใหญ	่ สง่ผลใหเ้ครอืซเิมนต์ไทยหนักลบัไปยงัธรุกจิหลกัทีเ่ปน็

แก่นความสามารถหลักอย่างแท้จริงของเครือ	 (Back	 to	 core	 business	 and	 restructuring)	

นอกจากนี้	ยังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางธุรกิจที่สำคัญคือ	การมุ่งส่งสินค้าออก	(Export-led)	

มากขึ้น	ในขณะเดียวกันก็เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าอีกด้วย	(value-added)		

-	 ปัจจุบัน	 เครือซิเมนต์ไทยได้ก้าวมาสู่ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ	 (Post-crisis)	 โดยมีคุณกานต์	

ตระกูลฮุน	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	พร้อมกับทีมบริหารรุ่นใหม่ซึ่งปรับเปลี่ยน		

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรไปเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค	 (Regional		

player)	 โดยเน้นเรื่องของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความแตกต่างหลากหลาย	

(Differentiation)	อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	(Innovative	organization)	

	 วิรัตน์	 แสงทองคำ	 (2549)	 สื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในเครือซิเมนต์ไทยอย่าง	

ลกึซึง้คนหนึง่	เคยวเิคราะหค์วามสำเรจ็ของเครอืซเิมนต์ไทยวา่มพีืน้ฐานอยูบ่น	“จดุแขง็”	ทีส่ำคญั	ดงัตอ่ไปนี	้

1)	 การบริหารจัดการโดยมืออาชีพและเป็นอิสระที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเอื้อ

ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	

2)	 การเปน็ผูน้ำทีค่รองตลาดสนิคา้นานาประเภท	ประกอบกบัการมเีครอืขา่ยการจดัจำหนา่ยทีค่รอบคลมุ	

3)	 ชื่อเสียงของบริษัทในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพ	 และฐานะทางการตลาดภายในประเทศ

อันโดดเด่นเป็นหนึ่ง	 ซึ่งดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติที่สำคัญๆ	 ของโลกต้องการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน

ธุรกิจกับเครือซิเมนต์ไทย	(วิรัตน์	2549:	69)	

	 คำถามคือ	 “อะไรคือเบื้องหลังของจุดแข็งเหล่านี้?”	 จากการศึกษาแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงของ

เครอืซเิมนต์ไทยในหว้งทศวรรษแหง่การเตบิโตทีผ่า่นมา	พบวา่	ผูบ้รหิารเกอืบทกุทา่นแทบจะกลา่วเปน็เสยีง

เดียวกันว่า	 เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของเครือซิเมนต์ไทยคือปัจจัย	 “คน”	 ของเครือซิเมนต์ไทย	 ที่ส่งผล	

ต่อความสำเร็จและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องขององค์กร	

	 พารณ	 อิศรเสนา	 ณ	 อยุธยา	 อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือซิเมนต์ไทยกล่าวให้สัมภาษณ์กับ				

ผู้วิจัยว่า	 “…ผมมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ ใจว่า	 คนเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดขององค์กร	 ผมเชื่อเช่นนี้เลย	

เพราะฉะนั้นผมจึงดูแลเรื่องคนที่คนอื่นไม่อยากดูแล	 ผมดูแลเรื่องคนมาตลอด	 ผมเดินทาง	 8	 รอบทั่ว

ประเทศไทยเพือ่ไปเยีย่มผูแ้ทนจำหนา่ย	 ลกูนอ้งผมอยู่โรงงานตา่งจงัหวดัทกุแหง่ผมก็ไปเยีย่มหมด	 ตอนเยน็

ไปกินข้าวด้วยกัน	 เวลาไปเชียงใหม่พวกที่อยู่ลำพูน	 แม่ฮ่องสอนก็มากินข้าวกัน	 ไปหาดใหญ่พวกที่อยู่สตูล	

พัทลุง	ปัตตานี	นราธิวาสก็มาหากัน	เป็นเช่นนี้	8	รอบ”	กล่าวโดยสรุปแล้ว	พารณมองว่า	คนเป็นสมบัติที่มี

ค่าที่สุดขององค์กร	และเรื่องคุณภาพของคนกับการเพิ่มผลผลิตล้วนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในการนำพา

องค์กรไปสู่ความสำเร็จ						

	 กานต์	 ตระกูลฮุน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันของเครือซิเมนต์ไทย	 กล่าวในทำนองเดียวกัน

ว่า	 “เราเชื่อว่าเรื่องคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา	 เมื่อเราเชื่อเช่นนี้แล้วคนก็แทบจะเป็นทุกสิ่ง					

เราเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ก็ได้มาจากคนทั้งนั้น	 เรามีพนักงานที่	 loyalty	 กับบริษัท	 ตระหนักว่าบริษัท
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เป็นของตนเองไม่ ใช่ของใคร	 และสิ่งที่เราปลูกฝังพนักงานมาตลอดก็คือว่าเครือต้องรับผิดชอบต่อสังคม	

ไม่ใช่ทำกำไรอย่างเดียว”	 	

	 การที่ปัจจัยคนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเครือซิเมนต์ไทยเป็นอย่างยิ่งนั้น	นอกจาก	 “แนวคิด

และหลกัการทีห่นกัแนน่ของผูบ้รหิาร”	จะมคีวามสำคญัอยา่งยิง่แลว้	การ	“สรา้งและพฒันา”	ระบบการบรหิาร

จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจที่สำคัญ	

■	 การสรา้ง	“คณุภาพชวีติในการทำงานของบคุลากร”	(Quality	of	work	life)	การทีเ่ครอืซเิมนต์ไทย		

	 มีอุดมการณ์ที่สำคัญประการหนึ่งว่า	 “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”	 ดังนั้น	 เครือซิเมนต์ไทยจึงได้ย้ำ

เน้นในการให้คุณค่า	 (Value)	ของบุคลากร	3	ประการ	 ได้แก่	 1)	การดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม	 2)	 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 3)	 ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร	

(Safety	and	Health)	การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการทำงานของพนักงาน	สามารถเห็นได้จาก

หลักการการบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือซิเมนต์ไทยที่กำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนว่าจะ	

“ส่งเสริมทุกวิถีทางให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	 จัดบรรยากาศและ

ภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

เดียวกัน	 เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	 และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน”	

ดังนั้น	 บรรยากาศการทำงานภายในเครือซิเมนต์ไทยจึงมีลักษณะที่เทียบได้กับเป็น	 “ชุมชน”	

(Community)	 แห่งหนึ่ง	 ที่บุคลากรใช้ชีวิตร่วมกันได้ดีในช่วงเวลาทำงาน	 การได้รับรางวัลจาก

หน่วยงานต่างๆ	เช่น	รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่	น่าทำงาน	ระดับทองจากกรมอนามัย	รางวัล

สถานประกอบการดีเด่น	 ด้านความปลอดภัย	 ชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			

จากกระทรวงแรงงาน	 เปน็ตน้	 ลว้นเปน็ตวัชีว้ดัทีส่ำคญัถงึคณุภาพชวีติในการทำงานภายในเครือ

ซิเมนต์ไทย	 นอกจากนี้	 ผู้บริหารเครือซิเมนต์ไทยยุคใหม่ยังได้แสดงทัศนะว่าการทำงานในเครือ

ซิเมนต์ไทยยุควัฒนธรรมนวัตกรรม	“จะต้องทำงานด้วยความสนุกและท้าทาย”	ดังนั้น	การจัด

บรรยากาศของสถานที่ทำงานของเครือซิเมนต์ไทยยุคใหม่จึงจะเต็มไปด้วยความแปลกใหม่และ

มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น	

■	 การพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเนน้การสรา้งความสามารถแบบ	“มอือาชพี”	ทีม่สีมัมาอาชวีะ	

		 (Professionalism)	 มีจิตสำนึกที่มุ่งเน้นคุณภาพ	 คุณธรรม	 ความมีวินัย	 ความมีประสิทธิภาพ

และความเรียบง่าย	 หลักการเรื่อง	 “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”	 ทำให้เครือซิเมนต์ไทยมีชื่อเสียง	

ในเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่งครั้งหนึ่งมีผู้เรียกขานเครือ				

ซิเมนต์ไทยว่าเป็น	 “มหาวิทยาลัยนักบริหาร”	 เครือซิเมนต์ไทยถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการ

ลงทนุระยะยาวทีบ่รษิทัจะตอ้งยดึถอืเปน็พนัธกจิทีจ่ะตอ้งใหค้วามสำคญัเปน็อนัดบัตน้ๆ	 แมก้ระทัง่

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 องค์กรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนอกจากจะมี	

นโยบายปลดพนกังานออกแลว้	 ยงัลดกจิกรรมและตดังบประมาณในดา้นการฝกึอบรมและพฒันา

พนักงาน	แต่สำหรับเครือซิเมนต์ไทย	นอกจากจะไม่มีนโยบายปลดพนักงานแล้ว	ยังคงให้ความ

สำคัญและไม่ตัดกิจกรรมและงบประมาณการพัฒนาพนักงาน	 การเชื่อมั่นในคุณค่าของคนเช่นนี้

ส่งผลให้เมื่อองค์กรเกิดภาวะวิกฤต	 บุคลากรต่างอุทิศตนทุ่มเทร่วมมือกันทำงานอย่างหนัก	

ประหยัด	 อดทนและร่วมมือกับฝ่ายจัดการในการผลักดันให้องค์กรหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์				

ที่น่าสนใจและน่าติดตามต่อไปก็คือคุณภาพของคนเครือซิเมนต์ไทยที่ได้รับการพัฒนามาอย่าง				

ต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดการปรับวัฒนธรรมองค์กรไปเป็นองค์กรนวัตกรรมได้สำเร็จรวดเร็วเพียงใด	
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■	 การบรหิารทรพัยากรมนษุยอ์ยา่งเปน็ระบบและมหีลกัการ	(Principle-based	HR)	มคีณะกรรมการ	

	 บริหารงานบุคคลที่คอยพิจารณากิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม

อย่างสม่ำเสมอ	 เครือซิเมนต์ไทยได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์		

ไว้เป็นหลักการ	ดังนี้	

การสรรหาพนักงาน  

 

 

การใช้และการดูแล 

พนักงาน  

 

 

 

 

การพัฒนาพนักงาน  

 

 

 

 

การบริหารค่าจ้าง  

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการ 

สวัสดิการ  

 

 

การแรงงานสัมพันธ์  

 

 

 

การสร้างบรรยากาศ 

ในการทำงาน 

สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง	

“คนเก่ง”	และ	“คนดี”	มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน	

	

ใช้พนักงานน้อยเท่าที่จำเป็น	 จัดคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน	 มีแผนโยกย้ายในแต่ละ

วิชาชีพเพื่อให้โอกาสพัฒนาตนเองและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน	 ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการ

รักษาไว้ซึ่งเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้านของธุรกิจ	

ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยใช้ระบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูง	มีการประชุมเป็นประจำและยึดถือระบบความสามารถเป็นหลัก	

	

การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว		

พนักงานทุกวิชาชีพ	ทุกระดับ	ทุกคน	จะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	ทั้งในเรื่องงาน

ในหน้าที่	 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	 ตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่

และความรับผิดชอบของพนักงาน	รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคน	

	

บรหิารคา่จา้งและผลตอบแทนโดยยดึหลกัความเปน็ธรรมภายในเหมาะสมกบัหนา้ที	่ความรบัผดิชอบ

และสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล	 รวมทั้งสามารถแข่งขันในระดับผู้นำของ

บริษัทภายนอกที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้	

พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา	

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง	

	

จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่	 โดยคำนึงถึงความ

สามารถของบริษัทประกอบด้วย	 และดูแล	 ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	และความจำเป็นของธุรกิจ	

	

บริษัทจะดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ	 ให้เหมาะสมและเป็นธรรมตามระดับความรับผิดชอบอยู่เสมอ

โดยไม่ต้องให้พนักงานเรียกร้อง	 จัดกิจกรรมและสื่อข้อความกับพนักงานให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อ

บริษัทอย่างสม่ำเสมอ	

	

ส่งเสริมทุกวิถีทางให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	 จัดบรรยากาศและภาวะ

แวดล้อมในสถานที่ทำงานให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน	

เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน	

 

■	 การสรา้งตลาดแรงงานภายใน	 (Internal	 Labour	 market)	 กอ่ใหเ้กดิทนุมนษุยท์ีอ่งคก์ารตอ้งกา

รอยา่งตอ่เนือ่ง	 และเกดิการปลกูฝงัสบืทอดวฒันธรรมองคก์าร	 เกดิการบรหิาร	 “หว่งโซก่าร

บรหิารทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจร”	 (HR	 value	 chain)	 ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกคนรุ่นใหม่	

การปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยบุคลากรของตนเอง	 (Promotion	 from	 within)	 การ

สนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ	 (Potential	 employee)	 ให้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้

ศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่างเต็มที่	 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการ

ทำงานโดยเน้นความปลอดภัยและการมีสุขภาวะที่ดี	 และมีการดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง

เป็นธรรมจนถึงการเกษยีณอาย	ุ การทีเ่ครอืซเิมนต์ไทยมนีโยบายการสรา้งตลาดแรงงานภายใน
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องคก์าร	 (Internal	 labour	market)	ทำใหเ้กดิการสะสมทรพัยากรมนษุยท์ีเ่ปน็ทัง้	 “คนด	ีคนเกง่”	

ที่มีการสั่งสมความรู	้ ประสบการณแ์ละทศันคตกิารทำงานแบบสมัมาอาชพี	 (Professionalism)		

มาอยา่งตอ่เนือ่ง	 จนกลายเป็น	 “ทุนมนุษย์”	 ที่มีคุณค่ายิ่ง	 การสั่งสมทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	ทำให้องค์กรเกดิ	“แกน่ความสามารถหลกั”	(Core	competency)	ทีม่คีา่	ยากตอ่การวดั

เปน็ตวัเงนิ	(Intangible	value)	ยากที่ใครจะสามารถลอกเลยีนแบบได	้และทนุมนษุยเ์หลา่นีน้ีเ่องที่

ชว่ยใหเ้ครอืซเิมนต์ไทยสามารถฝ่าฟันจนหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและไม่ประสบ

กับภาวะปั่นป่วนวุ่นวายภายในองค์การในห้วงวิกฤตดังเช่นที่เกิดขึ้นในหลายองค์การ	

	 นอกจากปัจจัยด้านคนและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรแล้ว	จากการศึกษาวิจัยยัง

พบวา่มอีกีมติหินึง่ทีส่ำคญัทีท่ำใหเ้ครอืซเิมนต์ไทยประสบความสำเรจ็มาอยา่งตอ่เนือ่งกค็อื	การพฒันาองคก์ร

อย่างต่อเนื่อง	โดยเครือซิเมนต์ไทยมีการพัฒนาในสี่มิติที่สำคัญคือ	

1)	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีหลักการ	(Principle-based	organization)	เครือซิเมนต์ไทย

เป็นองค์กรที่มีหลัก	“อุดมการณ์”	และ	“จริยธรรม”	ในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน	กล่าวคือ	

	
อุดมการณ์เครือซิเมนต์ไทย 
	

1.	ตั้งมั่นในความเป็นธรรม	

2.	มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ	

3.	เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	

4.	ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
	

1.	การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

2.	การหาผลประโยชน์ในทางที่ชอบและเปิดเผย	

3.	การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง	

4.	การไม่เลือกปฏิบัต	ิ

	 ที่สำคัญหลักการดังกล่าวได้กลายเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกยึดถืออย่างเหนียวแน่นโดยทีมผู้บริหารที่

แสดบทบาทเป็นตัวอย่าง	(Role	model)	ให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติตาม	

2)	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีผลิตภาพ	 (Productive	 organization)	 โดยนำเอาหลักการ

แนวทางการบรหิารจดัการสมยัใหมท่ีจ่ะชว่ยสรา้งผลติภาพใหแ้กอ่งคก์รไดเ้ปน็อยา่งด	ีเชน่	แนวทาง

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม	 (Total	 Quality	Management	 -	 TQM)	 เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง	 และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด	 การ

สง่เสรมิการทำงานแบบทมีคณุภาพ	(QC	circle)	 เพือ่ใหเ้กดิวฒันธรรมการทำงานรว่มกนัเปน็ทมี

อย่างมีคุณภาพ	 และการใช้หลัก	 5ส	 ประกอบการทำงานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบวินัยใน			

ที่ทำงาน	เป็นต้น	

3)	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาปรับตัวอย่างต่อเนื่อง	 (Adaptive	 organization)	

โดยสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง	มกีารออกแบบระบบและหลกัสตูรเพือ่การพฒันา

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมต่อการทำงานภายในบรรษัท	 ปัจจุบัน

มีการนำเอาแนวคิด	 Constructionism	 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของ	

Action	 learning	 และ	 Project-based	 learning	 เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้ที่จะคิดและปฏิบัติอย่าง

สร้างสรรค์ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องยึดติดกับตำราหรือรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ	
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4)	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางสังคม	 (Social	 legitimacy)	 เพื่อพัฒนา

ให้องค์กรมีความเติบโตควบคู่ไปกับการยอมรับของสังคม	 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	

(Corporate	Social	Responsibility)	ถอืเปน็สว่นหนึง่ทีเ่ครอืซเิมนต์ใหค้วามสำคญักบัเรือ่งเหลา่นี้

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	

กล่าวโดยสรุปแล้ว	สิ่งที่เป็นจุดแข็งที่โดดเด่นของเครือซิเมนต์ไทยคือการมีทุนที่สำคัญ	3	ทุน	คือ	

●	 ทุนมนุษย์	 (Human	 capital)	 การที่เครือซิเมนต์ไทยมีการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารอย่าง						

	 ต่อเนื่อง	 เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ	 และมีสัมมาอาชีวะในการทำงาน	 ตามปรัชญาที่จะสร้าง

บคุลากรและผูบ้รหิารใหม้	ี“คณุภาพและคณุธรรม”	เชน่นี	้ไดท้ำใหเ้ครอืซเิมนต์ไทยม	ี“ทนุมนษุย”์	

ที่สำคัญอยู่ภายในบริษัทเป็นจำนวนมาก	

●	 ทุนทางสังคม	 (Social	 capital)	 การพัฒนาการทำงานเป็นทีม	 (QC)	 มีระเบียบวินัย															

(การตรงต่อเวลา	และ	5ส)	ทำให้มีทีมงานที่เข้มแข็ง	มีความมานะอุตสาหะ	และมีความสามัคคี	

กลายเป็นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต	

รากฐานวัฒนธรรมการทำงานเช่นนี้ได้ถูกก่อร่างสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การขึ้นมานับแต่ช่วงต้น	

เนื่องจากในยุคแรกของการก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 มีกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกเป็นชาว

เดนมารก์	และหว้งเวลาสว่นใหญข่องประวตัศิาสตรเ์ครอืซเิมนต์ไทยอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของ

ผู้บริหารชาวตะวันตก	ด้วยเหตุนี้	ทำให้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทปูนซิเมนต์ไทยได้รับอิทธิพลการ

บริหารงานในสไตล์แบบยุโรป	 (European	 style)	 เป็นอย่างมาก	 กล่าวคือ	 การเน้นการทำงาน

แบบมืออาชีพ	 เน้นความเรียบง่าย	 ความประหยัด	 ความมีวินัย	 และความซื่อสัตย์สุจริต	

นอกจากนี้	 ห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่แนวคิดเรื่องของการสร้าง	 “ผลิตภาพ”	 เข้ามามี

บทบาทในเครือซิเมนต์ไทยอย่างมาก	ได้แก่	ในช่วงของทศวรรษ	2520	-	2530	ซึ่งเครือซิเมนต์

ไทยใช้กลยุทธแบบขยายกิจการให้เติบโต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น	ทำให้ได้

รับอิทธิพลการบริหารงานแบบญี่ปุ่น	 เช่น	 กิจกรรม	 5	 ส.	 การทำงานอย่างมีระบบระเบียบวินัย	

และกิจกรรม	TQC	 (Total	quality	 control)	กิจกรรมเหล่านี้เน้นแนวคิดการทำงานเป็นทีมเพื่อ

แก้ไขปญัหารว่มกนั	 การปรบัปรงุเพิม่พนูคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง	 และการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่	

แนวทางการเพิ่มผลิตภาพนี้ถูกนำมาประยุกต์ ใช้และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงาน

ภายในเครือซิเมนต์ไทย	

●	 ทุนความน่าเชื่อถือ	 (Trust	 capital)	 การทำงานแบบมืออาชีพ	 ความมีวินัย	 และการรับผิดชอบ				

ต่อสังคมทำให้บริษัทมีชื่อเสียง	 มีภาพพจน์ที่ดี	 และมีความน่าเชื่อถืออย่างสูง	 ทุนแห่งความ			

น่าเชื่อถือนี้ส่งผลและมีนัยสำคัญทางธุรกิจอย่างมาก	เมื่อครั้งที่บริษัทเผชิญกับปัญหาทางการเงิน

และทางธุรกิจอย่างหนักหน่วงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2540	ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลลด

ค่าเงินบาทและภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้บริษัทมีรายได้ลดลง	 ทำให้เกิดภาวะหนี้สินจำนวน

มากภายในระยะเวลาอันสั้น	 แต่ด้วยชื่อเสียง	 ภาพพจน์และความน่าเชื่อถือของทีมผู้บริหารและ

บุคลากรของบริษัท	 ทำให้สถาบันเจ้าหนี้ทางการเงินยอมผ่อนปรนทางการเงินให้ ในระดับหนึ่ง	

จนทำให้บริษัทสามารถฝ่าฟันจนหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตได้	
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	 นอกจากนี้	 มนูญ	 สรรค์คุณากร	 ผู้อำนวยการการบุคคลกลางของเครือซิเมนต์ไทยกล่าวถึงที่มาของ

ความสำเร็จของเครือซิเมนต์ไทย	 คือการปรับเปลี่ยนแนวคิด	 หรือกระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการและ

การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมทันยุคทันสมัย			

	 ในแงน่ี	้ ผูว้จิยัไดท้ำการศกึษาและวเิคราะห์ใหเ้หน็ตามตารางขา้งลา่งนี	้ เพือ่ชี้ใหเ้หน็วา่เครอืซเิมนต์ไทย

มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจและกลยุทธทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้

สอดรับกับสภาวะการณ์ของโลกภายนอกอย่างต่อเนื่อง	
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	 ในปัจจุบันเครือซิเมนต์ไทยให้ความสำคัญ

อยา่งยิง่กบัการจดัการการเปลีย่นแปลง	 (Change	

Management)	 ที่นำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม	

(Innovative	Organization)	เนือ่งจากสภาวการณ์

การแข่งขันสูงในธุรกิจที่เครือซิเมนต์ดำเนินธุรกิจ

อยู่ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นแล้วว่าองค์กรจะต้อง

เปลี่ยนให้ทันกับการแข่งขันอย่างยิ่งยวดและการ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็อยา่งเชน่ในปจัจบุนั	

	

	 โดยนโยบายการจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมาจากผู้บริหารที่ไม่เพียงแต่เห็นความสำคัญ

เท่านั้นแต่ต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ	 เพื่อให้บุคลากรได้ประจักษ์แจ้งถึง

ความตั้งใจดีของผู้บริหาร	 ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมีการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนอันได้แก่		

ตัวพนักงานเอง	 และผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนและจุดมุ่งหมายปลายทางของการเปลี่ยนว่า

องค์กรจะได้อะไร	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้อะไร	 พร้อมกันนี้ผู้บริหารจะต้องยอมรับฟังเสียงสะท้อนกลับ

และข้อเสนอแนะต่อนโยบายของการเปลี่ยนแปลงจากทุกฝ่ายได้อย่างใจไร้อคติ	
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	 กระบวนการของความสำเรจ็ของเครอืซเิมนต์ไทย	 เริม่จากการทีเ่ครอืซเิมนต์ไทยมกีารวเิคราะหส์ขุภาพ

ขององค์กรอยู่เป็นประจำ	 เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงจุดไหนและควรที่จะต้องมีการ

ปรับกลยุทธ์ในด้านใดโดยการวิเคราะห์องค์กรดังกล่าวทางเครือซิเมนต์ไทยจัดทำการสำรวจ	 (survey)	 โดย

ให้บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน	 เพื่อเป็นการมองจากข้างนอก	 (outside-in)	 สำหรับแนวคิด	 “นวัตกรรม”	

(Innovation)	 ที่ทางเครือซิเมนต์ไทยให้คำจำกัดความไว้คือ	 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์	

กระบวนการทำงาน	 รูปแบบธุรกิจ	 (Business	 Model)	 ที่เครือสามารถใช้ประโยชน์	 ซิ่งสิ่งใหม่นี้อาจจะยัง

ไม่มีใครเคยทำมาก่อน	 (Breakthrough	 Innovation)	 หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการทำแล้ว	 แต่เครือยังไม่เคยทำ	

(Incremental	 Innovation)	 โดยการใช้ความรู้	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เทคโนโลยี	 และการจัดการมา

ผนวกกับการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิผลและเป็นประโยชน์		

			 ดังนั้น	 นวัตกรรมจึงเป็นเสมือนเครื่องมือ	 (as	 a	 mean)	 ที่จะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ

เปลีย่นแปลง	 เนือ่งจากเปา้หมายจรงิๆ	ของเครอืซเิมนต์ไทยคอืกลยทุธ	์ (Strategy)	 เครอืซเิมนต์ไทยมกีลยทุธ์

ในเรื่องการเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์และการบริการ	(High	value	products	and	services	)	และเนื่องจาก

สินค้าของเครือซิเมนต์ไทยเป็นสินค้า	Commodity	ตลาดจึงมีข้อจำกัดในเรื่องราคา	 (Pricing)	และปริมาณ

ยอดขาย	 (Volume)	 การซื้อขายเป็นเรื่องของการใช้งาน	 (Functional	 Use)	 นั่นคือลูกค้าจะซื้อสินค้าโดย

พิจารณาจากการใช้งานเป็นหลัก	 เช่น	 เรื่องกระดาษก็ต้องคงทน	 ซิเมนต์ก็ต้องแข็งเเรง	 ดังนั้นสิ่งที่เครือ				

ซเิมนต์ไทยตอ้งเปลีย่น	คอื	การเพิม่คณุคา่สนิคา้	(Value	added)	กลา่วคอื	เครอืซเิมนตต์อ้งหาสนิคา้ใหม่ๆ 	

และสร้างความแตกต่าง	 (Differentiate)	 ในตัวสินค้าโดยเน้นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก	

และมุง่เปา้ไปทีต่ราสนิคา้	คอื	คนทีม่าซือ้จะตอ้งมาซือ้สนิคา้เพราะยีห่อ้	(Brand)	หรอืการใหบ้รกิาร	(Service)	

รวมทั้งความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้าของเครือซิเมนต์ไทย		

	 สิ่งที่จับต้องได้ภายใต้การสร้างนวัตกรรม	 (Innovate)	 ของเครือซิเมนต์ไทยในแง่เทคโนโลยี	 เช่น	

การจะสรา้งความแตกตา่ง	 (Differentiate)	 เพือ่ผลติสินค้าเซรามิกให้แตกต่างจากรายอื่นๆ	 โดยทีเ่ครือ่งจกัร	

จะนำเขา้จากประเทศอติาลเีหมอืนผูผ้ลติรายอืน่ๆ	 วตัถดุบิสนิคา้กเ็หมอืนกนัซึง่หากไมม่กีารคดิสรา้งสรรคแ์ลว้	

เซรามิกของเครือไม่ต่างอะไรจากที่อื่นๆ	

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เหนือกว่าก็คือการ

ดัดแปลงเครื่องจักรด้วย	 Know	 how		

ของตนเอง	 ด้วยกระบวนการที่ไม่เหมือน	

กับผู้ผลิตรายอื่น	 ส่งผลให้สินค้ามีความ

แตกต่างเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่

เป็น	 Construction	 Material	 กลายเป็น	

Fashion	Business		

	 	

	 การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร	 เรียกว่า	

Innovative	 People	 คือ	 การเป็นคนกล้า	 5	 ประการ	 คือ	 กล้าเปิดใจรับฟัง	 (open	 minded)	 กล้าคิด			

นอกกรอบ	 (thinking	out	of	 the	box)	กล้าพูดกล้าทำ	 (assertiveness)	กล้าเสี่ยงริเริ่ม	 (creative)	และ

กล้าเรียนใฝ่รู้	(eager	to	learn)	ในขณะเดียวกัน	ผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อความเป็น	Innovative	

Leader	 3	 ประการ	 คือ	 นำการเปลี่ยนแปลง	 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย

การทำเป็นแบบอย่าง	
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	 ในอดีตเครือซิเมนต์ไทยดำเนินธุรกิจแบบ	 B2B	 (ฺBusiness	 to	 business)	 คือ	 ส่งสินค้าไปให้

ตวัแทนจำหนา่ย	และเนน้	Mass	Production	โดยการสง่เสรมิการขายทีเ่นน้การโฆษณาเพือ่ใหส้นิคา้ตดิตลาด	

แต่ในอนาคตเราตอ้งเปลีย่นการดำเนนิธรุกจิใหเ้ปน็แบบ	 B2C	 (Business	 to	 Customer)	 ทีเ่ปน็การบรกิาร	

ต่อลูกค้าโดยตรง	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ	 (Customer	 Satisfaction)	 และทำตามที่ลูกค้าต้องการให้สินค้า

ของเครือเป็น	 (Customization)	 มากขึ้น	 นั่นคือ	 เครือได้สร้างความแตกต่างทางการบริการให้เกิดขึ้นแล้ว	

และเนื่องจากคู่แข่งที่สำคัญคือประเทศจีนที่ส่งสินค้ามาตีตลาดไทยซึ่งราคาของขู่แข่งจะถูกกว่ามาก						

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงกดดัน	(pressure)	ที่ทำให้เราต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง		

	 อยา่งไรกต็าม	ถงึแมว้า่เครอืซเิมนต์ไทยดำเนนิธรุกจิในสภาวการณท์ีก่ารแขง่ขนัมอียา่งสงูทัง้การแขง่ขนั

กับคู่แข่งภายในประเทศและการแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติ	 โชคดีที่ผู้บริหารระดับสูงของเครือซิเมนต์ไทย

มองเห็นและเตรียมกระบวนการรวมทั้งแผนการในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามา

กระทบต่อองค์กรก่อนแล้วจึงเปลี่ยน	

	 เครอืซเิมนต์ไทยจงึเปน็องคก์รแหง่การเปลีย่นแปลง	 (Change	Organization)	 โดยเครอืซเิมนต์ไทย

มีกลยุทธ์ในเรื่องการสร้างมูลค่าโดยการสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มยอดขายในแง่	 high	 product	 โดย		

เครือซิเมนต์ไทยสนับสนุนการทำวิจัยและการพัฒนา	(Research	and	Development:	R&D)	นั่นคือเครือ

ซิเมนต์ไทยมุ่งลดการซื้อวิทยาการ	 (Know	 how)	 จากแหล่งอื่น	 และเน้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทาง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน	และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	แก่องค์กร	

	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 เป้าหมายใหญ่ของเครือซิเมนต์ไทย	 คือ	 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้เกิด	 New	

Product	New	Process	และ	New	Business	Model	ซึ่งคุณกานต์	ตระกูลฮุน	ขยายความว่า	หากมอง

โดยภาพรวมของเครือ	 จะมี	 2	 เรื่องหลักที่สำคัญ	คือ	 การเติบโตทางธุรกิจ	 (Growth)	 และ	High	Value	

Product	 Process	 &Service	 หมายความว่า	 เรื่อง	 Growth	 เครือเป็นผู้นำในประเทศที่ค่อนข้างแน่นอน	

อนาคตจะต้องลุกสู่อาเซียน	ดังนั้น	กลยุทธ์แรกคือต้องมีรายได้	มี	Bottom	Line	ที่ดี	มี	Top	Line	ที่ดีขึ้น	

กำไรดี	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(Shareholder	Value)	ก็สูงขึ้น	Higher	Value	เหล่านี้เป็นผลจากการทำวิจัยและ

พัฒนาในองค์การ	 (R&D)	 การทำการตลาดที่เน้นเรื่องของ	 Brand	 ดังนั้น	 Innovation	 อาจหมายถึง				

การต้องลงทุนเพิ่มเรื่อง	R&D	Brand	Emotional	Innovation	มากขึ้น		

	 วธิกีารทีจ่ะเปน็การสนบัสนนุการกระตุน้ทางความคดิของพนกังาน	 คอื	 การเปดิใจของผูบ้งัคบับญัชา

ที่เคยมีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา	 กล่าวคือ	 ในอดีตการสั่งการของเครือซิเมนต์ไทยจะเป็นลักษณะคล้ายระบบ

ราชการ	 ที่ลูกน้องต้องเชื่อเจ้านายและรอรับฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอย่างเดียว	 แต่เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสให้มีการเสนอความคิดใหม่ๆ	 เกิดขึ้น	 ผู้บังคับบัญชาจะต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ใต้บังคับ

บญัชา	ในขณะเดยีวกนั	ผูบ้งัคบับญัชากต็อ้งจรงิใจกบัการรบัฟงัความคดิเหน็และตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ

แห่งความกล้าที่จะเสนอความคิดอีกด้วย	

	 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเครือซิเมนต์ไทยที่นำไปสู่ความสำเร็จคือการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ	 เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็น

เอกลักษณ์	 (Uniqueness)	 ของเครือซิเมนต์ไทย	 การจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องเริ่มมาจาก						

ผู้บริหารที่เห็นความสำคัญและแสดงบทบาทผู้ผลักดันอย่างเต็มที่	 นอกจากนี้การจะเปลี่ยนอย่างประสบ

ความสำเร็จจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร	 โดยใช้การสื่อสารชี้แจงให้เห็นถึง

เหตุที่องค์กรจะต้องเปลี่ยน	 เมื่อบุคลากรรับทราบและเข้าใจกับสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยน	 จะส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความคิด	ความเชื่อ	และเกิดพฤติกรรมที่เครือต้องการ	เกิดการคิดนอกกรอบ	(Thinking	out	



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 330

of	 the	 box)	 ที่นอกจากจะทำให้เกิดความกล้าคิดแล้ว	 การส่งเสริมให้บุคลากรคิดนั้นยังส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้จากการทำงาน	ที่การทำผิดเป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก	 (Trial	 and	error)	หรือความผิดเป็น

ครู	 (Lesson	 learned)	 มากกว่าเป็นความผิดที่มีโทษบังคับ	 (Penalty)	 หลังจากได้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่

ผ่านการวิเคราะห์แล้ว	ผู้บังคับบัญชาจะนำเสนอ	 ในลักษณะ	Risk	 taking	นั่นคือเราต้องกล้าให้เขาลองผิด

ลองถูก	การทำผิดเป็นครู	Lesson	learned	มิใช่การลงโทษ	Penalty	

	 กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เครือซิเมนต์ไทยเริ่มจากการที่ผู้บริหารริเริ่มนโยบายและ

แผนการแห่งการเปลี่ยนแปลงและทำการชี้แจงนโยบายให้พนักงานโดยการให้พนักงานยอมรับ	(Buy	in)	ใน

นโยบายดังกล่าว	 นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องสร้างให้เกิดความผูกพัน	 (Engagement)	 เพื่อให้พนักงานเกิด

การมีส่วนร่วม	 (Participation)	 และพร้อมที่จะเสียสละทุ่มเทให้กับองค์กร	 นั่นคือการที่พนักงานมีความ

จงรักภักดีต่อองค์กร	(Loyalty)	นั่นไม่พอ	จะต้องทำให้เขารู้สึกตระหนัก	(Panic)	ต่อการเปลี่ยนแปลง	และ

ดงึเขาออกจาก	Comfort	zone	ซึง่กระบวนการดงักลา่วฝา่ยบรหิารทรพัยากรบคุคลจะตอ้งปฏบิตัติอ่พนกังาน

เป็นรายบุคคล	 เพื่อให้เข้าถึงขีดความสามารถที่แต่ละบุคคลมี	และจะได้เป็นการแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน	ของ

พนักงานแต่ละคนเช่นกัน	

	 อยา่งไรกต็าม	ในการจดัการการเปลีย่นแปลงของเครอืซเิมนต์ไทยพบวา่มปีญัหาอปุสรรคบางประการ

ในเรื่องการส่งต่อนโยบายไปสู่ผู้จัดการระดับกลาง	(Middle	manager)	เนื่องจากเครือซิเมนต์ไทยมีผู้จัดการ

ระดับกลางจำนวนมาก	 วิธีจัดการปัญหาคือการสื่อสารและการกระจายข้อมูลที่ถูกต้อง	 ซึ่งบทบาทสำคัญ

ของผู้จัดการระดับกลางคือเป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ	 (Implement)	 จริงต่อพนักงาน	 นอกจากนี้ยังมี			

คณะกรรมการ	Innovation	คอยกำกับดูแลและผลักดันกิจกรรมและรางวัลกับแผนกที่บรรลุเป้าหมาย	

วิเคราะห์การพัฒนาองค์กรเครือซิเมนต์ไทยตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	 กลา่วโดยสงัเขป	เครอืซเิมนต์ไทยเปน็องคก์รทีม่คีวามโดดเดน่ในการพฒันาองคก์รใน	4	มติ	ิกลา่วคอื	

1)	 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีและยึดมั่นในหลักการที่ดี	 (Principle-based	 organization)	 เน้น

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและให้ความสำคัญกับคุณภาพ	2)	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีผลิตภาพสูง	

(Productive	 organization)	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานในระดับสูง	 3)	 การพัฒนาองค์กรให้

เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง	(Adaptive	organization)	

ทั้งในยามปกติและในภาวะวิกฤต	 และ	 4)	 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีชีวิตชีวา	 รับผิดชอบต่อชีวิต

และสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การ	(Living	organization)			

	 นอกจากนี้	 สิ่งที่ได้จากการศึกษากรณีเครือซิเมนต์ไทย	 ทำให้ผู้ศึกษาเกิดจินตภาพต่อองค์กรใน

ลักษณะที่เป็น	 “ต้นไม้ที่เจริญเติบโตงอกงาม	 แผ่กิ่งแตกก้านให้ร่มเงา	 จุดเริ่มต้นต้องมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี	

ไม่มีตำหนิ	ฉันใด	องค์กรจะพัฒนายั่งยืน	ตั้งตระหง่านรับมือการเปลี่ยนแปลง	จุดเริ่มต้นต้องมาจากคนที่ไร้

ตำหนิ	ฉันนั้น”	สามารถพิสูจน์คำดังกล่าวจากระบบการสรรหาคัดเลือก	“คน”	ของเครือซิเมนต์ไทย	ซึ่งแก่น

ในการเลือกคน	 เครือซิเมนต์ไทยเน้นเรื่องคนเก่งคนดี	 เมื่อรับคนเข้ามาแล้ว	 เครือซิเมนต์ไทยก็จะสร้าง		

เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้เป็นคนตามแบบฉบับของเครือซิเมนต์ไทย			

	 จะเห็นได้ว่าเครือซิเมนต์ไทยให้ความสำคัญกับ	 “คน”	 โดยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดขององค์กร	

เนือ่งจากองคเ์ชือ่วา่หากไดค้นเกง่	คนดแีลว้	คนเหลา่นีจ้ะกลายเปน็กำลงัสำคญัทีจ่ะทำใหเ้ครอืมคีวามกา้วหนา้

อยา่งยัง่ยนื	รปูธรรมของการใหค้วามสำคญักบัคนนัน้	เริม่ตน้ตัง้แตก่ระบวนการสรรหาคดัเลอืก	(Recruitment)	

จนกระทั่งเมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกคัดสรรเข้าสู่ครอบครัวช้างแล้ว	 เครือซิเมนต์ไทยมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
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เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน	 มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ	 (Talent	 management)	 มีการ

สนบัสนนุผลกัดนัคนดคีนเกง่อยา่งเปน็ระบบ	 รวมทัง้การใหท้นุการศกึษาแกพ่นกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ในแต่ละสาขา	 โดยจะส่งไปศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น	 เพื่อเป็นการนำความรู้	 และเทคโนโลยี	

(Know	how)	มาใช้พัฒนาองค์กร	และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม	ซึ่งผลจากการลงทุนกับการ

พัฒนาคน	 พัฒนาองค์การ	 ใช้หลักคุณธรรมและความสามารถ	 โดยปราศจากระบบเส้นสายอุปถัมภ์	 การ

มองการณ์ไกลระยะยาว	 และให้ความสำคัญกับคน	 ให้ความเคารพในคุณค่าของคน	 สิ่งเหล่านี้ได้ถูกพิสูจน์

ให้เห็นได้เป็นอย่างดีในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี	 2540	 ที่เหล่าผู้บริหารและบุคลากรของเครือซิเมนต์ไทย

ร่วมกันระดมมันสมอง	 สรรพกำลัง	 ร่วมกันฝ่าฟันแก้ไขปัญหา	 จนกระทั่งเครือซิเมนต์ไทยสามารถหลุดพ้น

จากยุควิกฤตในขณะนั้นได้	 และสามารถดำเนินขับเคลื่อนธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งทุกวันนี้	

 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้สำหรบัการพฒันาองคก์ารตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
	 บทความเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กร	 เป็นความพยายามที่จะเชื่อม

ผสานระหว่างองค์ความรู้ทั้งสองด้านให้สามารถปรับประสานเชื่อมโยงทั้งในระดับทางปรัชญาความคิด	 และ

นำไปสูร่ะดบัของการปรบัประยกุต์ใช้ในทางปฏบิตัจิรงิ	 ในการนีผู้เ้ขยีนไดพ้ยายามทำความเขา้ใจและตคีวาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นถึงจุดเน้นที่สำคัญว่า	 เป็นหลักปรัชญาที่ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการ

เปลี่ยนแปลง	 ความไม่เที่ยงแท้	 และความเป็นอนิจลักษณะทางสังคม	 ดังนั้น	 สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่จะยึดถือ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ	 การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเหตุมีผล	 มองและทำความเข้าใจถึงการ

เปลีย่นแปลงของโลกอยา่งเปน็ระบบ	มสีายตาอนัยาวไกล	ทำความเขา้ใจถอ่งแท้ในศกัยภาพและความสามารถ

ของตนเอง	 แล้วมีการปรับตัว	 เตรียมตัวให้พร้อมรองรับกับ	 “การเปลี่ยนแปลง”	 อย่างรอบด้าน	 โดยยึดถือ

หลักคุณธรรมและความรอบรู้เป็นเครื่องนำพาชีวิต	

	 สำหรับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร	 ผู้เขียนได้ชี้ ให้เห็นว่าที่ผ่านมามีสองสำนักคิดใหญ่ๆ	 ของ

วิชาการด้านการพัฒนาองค์กร	 ได้แก่	 สำนักคิดการพัฒนาองค์กรแนวคลาสสิค	 กับสำนักคิดการพัฒนา

องค์กรแนวเน้นการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งสองสำนักคิดนี้มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน	 และจุดเน้นเหล่านั้นมีลักษณะ

ที่สุดโต่งกันออกไปคนละด้าน	 กล่าวคือ	 สำนักคิดการพัฒนาองค์กรแนวคลาสสิค	 เป็นแนวคิดการพัฒนา

องค์กรแบบมนุษย์นิยม	 (Humanism)	 และเน้นกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	

learning	process)	 ในขณะที่	 สำนักคิดการพัฒนาองค์กรแนวเน้นการเปลี่ยนแปลง	 เป็นแนวคิดการพัฒนา

องคแ์บบบรหิารจดัการนยิม	 (Managerialism)	 และเนน้ผลสมัฤทธทิีม่กีารสง่มอบผลงานทีว่ดัไดอ้ยา่งชดัเจน	

(Result-based)	 การที่แต่ละสำนักคิดมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลรอบ

ด้านขึ้นของแต่ละสำนักคิด	ดังนั้น	ผู้เขียนจึงเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาองค์การอย่างแท้จริง	ดังนั้น	

จึงควรบูรณาการสองสำนักคิดนี้	 โดยนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 -	 อันเป็นหลักคิดที่เน้น

ความสมดุล	 ทางสายกลาง	 ความพอเหมาะพอดี	 -	 มาเป็นหลักการแนวทางในการเชื่อมประสานจุดเด่น	

จุดเน้นของทั้งสองสำนักคิดนี้	

	 สำหรับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม					

ผู้เขียนได้ยกเอากรณีศึกษาสององค์กรไทย	ได้แก่	หน่วยงานจากภาครัฐคือ	กรมราชทัณฑ์	และ	กลุ่มบริษัท

ธุรกิจเอกชน	 ได้แก่	 เครือซิเมนต์ไทย	 มาเป็นกรณีตัวอย่าง	 โดยที่ทั้งสององค์กรมีความพยายามในการ
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พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 และมีแนวทางที่โดดเด่นที่สามารถนำมาศึกษาเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี	กล่าวคือ	ในขณะที่	กรมราชทัณฑ์มีความโดดเด่นในแง่ของการนำเอาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนและองค์การ	 รวมทั้งใช้กระบวนการบริหารจัดการ

การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป	 แต่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน	 ในกรณีของเครือซิเมนต์ไทย	 มีความโดด

เด่นในแง่ของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและหลักการการบริหารจัดการที่ยึดมั่นใน

หลักคุณภาพคู่คุณธรรมมาอย่างยาวนาน	 แม้เครือซิเมนต์ไทยจะเคยบริหารจัดการธุรกิจแบบเน้นการเติบโต

อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 แต่วิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อ	 พศ.	 2540	 ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้

เครือซิเมนต์ไทยต้องหันกลับมาบริหารธุรกิจบนหลักของความพอประมาณ	 รู้จักตนเอง	 รู้สถานการณ์และ

รู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจในระยะยาว		

	 ท้ายที่สุด	 เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อองค์กรอื่นๆ	 ที่จะได้พัฒนาองค์กรตามแนวทาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เขียนจึงใคร่ขอนำเอาข้อคิดที่ได้จากการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและจาก

กรณีศึกษาทั้งสองกรณีมานำเสนอแนวทางเบื้องต้นในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้

กับการพัฒนาองค์กรไว้สามประการ	ได้แก่		

1)	การใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็เสมอืน “ฐานราก” หรอื “เสาเขม็” ขององคก์ร	กลา่วคอื	องคก์ร

ทีม่เีจตนารมณต์อ้งการนำเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการ

และพฒันาองคก์รนัน้	 จะตอ้งยดึถอืเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็	 “หลกัการพืน้ฐาน”	

ที่สำคัญ	 ที่ทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและบุคลากร	 ทุกระดับพึงจะต้องใช้เป็นแนวทางในการ

ทำงานและในการดำรงชีวิตปฏิบัติตน	

ซึง่จะเปน็เชน่นี้ได	้องคก์รจะตอ้งสง่เสรมิ

ให้ผู้บริหารและบุคลากร	 ได้เรียนรู้	

ทำความ	 เข้าใจ	 ซึมซับ	 ซาบซึ้งใน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างแท้จริง	ในขณะเดียวกัน	องค์กรก็

จะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา

ทำความเข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 พร้อมกับการศึกษา

วิเคราะห์ถึงแนวทางว่าจะสามารถนำ

เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน	พัฒนาคน	และพัฒนาองค์กรของตนในแง่ใดได้บ้าง	ด้วยวิธีการ

อย่างไร?	 ดังที่ได้เห็นเป็นตัวอย่างจากกรณีศึกษา	 กรมราชทัณฑ์ที่ประกาศตนอย่างชัดเจนว่า		

จะเปน็	“องคก์รแหง่ความพอเพยีง”	หรอื	เครอืซเิมนต์ไทย	ที่ใชห้ลกัการ	“คณุภาพและคณุธรรม”	

มาเป็นหลักอุดมการณ์ขององค์กร	

2)	การออกแบบและพัฒนาองค์กรอย่างมีดุลยภาพ	 กล่าวคือ	 เมื่อยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ		

พอเพียงมาเป็นเสมือนรากฐานหรืออดุมการณส์ำคญัขององคก์รแล้ว	 ก็จะต้องมีการออกแบบและ

พัฒนาองค์กรให้ดำเนินไปได้อย่างมีดุลยภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	 หรือ	 “ภูมิสังคม”	

ของแต่ละองค์กร	 โดยที่เป็นองค์กรที่สามารถมีผลการดำเนินในระดับที่ดีได้	ควบคู่ไปกับการเป็น
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องค์กรที่มีความรับผิดชอบและเป็น

ที่ยอมรับของสังคม	 จนทำให้องค์กร

แห่งนี้เป็นองค์กรที่มีทั้งผลประกอบ

การที่ดีเลิศ	 และอยู่ร่วมกับสังคมได้

อย่างสันติในระยะยาว	 ดังเช่น	 กรณี	

ของเครอืซเิมนต์ไทยทีม่กีารออกแบบ

และพัฒนาองค์กรให้	 เป็นทั้งองค์กร

ที่มีหลักการ	 องค์กรที่มีผลิตภาพ	

องค์กรที่มีการปรับตัว	 และองค์กร

ที่มีความชอบธรรมทางสังคม		

	

	

3)	การสรา้งดลุยภาพระหวา่ง “คน” กบั “องคก์ร”	 กลา่วคอืทัง้คนและองคก์รมหีลกัคดิและวถิปีฏบิตัิ

ไปในทศิทางเดยีวกนั	 เนือ่งจากองคป์ระกอบทีส่ำคญัทีส่ดุขององคก์รกค็อื	 “คน”	 ขององคก์รนัน้ๆ	

นัน่เอง	ดงันัน้	องคก์รจะมกีารพฒันาไปสูก่ารเปน็องคก์รตามแนวหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้

กต็อ่เมือ่คนในองคก์รมคีวามเหน็พอ้งกบัแนวทางเชน่นี	้อาจกลา่วไดว้า่	คงเปน็ไปไม่ไดท้ีจ่ะสามารถ

พฒันาองคก์รใหเ้ปน็องคก์รตามแนวทางของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	หากคนขององคก์รนัน้

ไม่คล้อยตามหลักคิดและแนวทางที่องค์กรประสงค์	 ในขณะเดียวกัน	 ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้

คนในองคก์รคลอ้ยตามแนวทางของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 หากองคก์รนัน้ผูบ้รหิารไมย่ดึถอื

และปฏิบัติตามหลักคิดและแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง	 ดังนั้น	 สิ่งที่	

ผู้เขียนใคร่ขอนำเสนอแนวทางเบื้องต้นของการพัฒนาองค์กรตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ก็คือ	 การจัดความสมดุลให้ลงตัวระหว่าง	 “องค์กร”	 กับ	 “บุคลากร”	 ยกตัวอย่างเช่น		

ในการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนระยะยาวขององค์กร	 ผู้บริหารอาจต้องศึกษาสำรวจถึงความ

คาดหวังของ	 “บุคลากร”	 ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคาดหวังมุ่งมั่นของ	 “องค์กร”	

หรอืไม?่	ชดุคำถามงา่ยๆ	ทีอ่าจใช้ในการสำรวจ	“ความสมดลุลงตวั”	ระหวา่งคนกบัองคก์ร	กค็อื		

	

¡‘µ‘„π°“√æ—≤π“Õß§å°√·≈–æ—≤π“§π

°“√æ—≤π“Õß§å°√ °“√æ—≤π“§π
-	To	be	(อะไรคือเหตุผลแห่งการดำรงอยู่?)	

	

-	To	have	(ขนาดของทรัพยากรที่พึงมี?)	

	

-	To	do	(อะไรคือสิ่งที่ควร/ไม่ควรทำ?)	



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 334

โดยตัง้คำถามเหลา่นีท้ัง้ในระดบับคุลากรและในระดบัองคก์ร	โดยอาจมชีดุคำถามดงัตวัอยา่งขา้งลา่งนี	้

	 ชุดคำถามข้างต้น	 ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจวัดระดับความคาดหวังของ	 “องค์กร”	 และ	

“บุคลากร”	 	 คำตอบที่ได้จากการศึกษาสำรวจวัดความคาดหวังขององค์กรและบุคลากรตามแนวทางคำถาม

ข้างต้นอาจจะช่วยให้เห็นภาพว่าองค์กรแห่งนั้นมี	 “ความสมดุลลงตัว”	 หรือ	 “ความแตกต่างขัดแย้ง”	 อยู่ ใน

ตนเองมากน้อยขนาดไหน?	และจะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดความสมดุลต่อไป	

To	Be	

To	Have	

To	Do	

อะไรคือเหตุผลแห่งการ	
ดำรงอยู่ขององค์กร?	

	
องค์กรควรจะมีขนาด	
ขอบเขต	ทรัพยากร?	

	
สิ่งที่องค์กรควรทำ	
(และไม่ควรทำ)	

อะไรคือเหตุผลที่คนทำงานอยู่ ในองค์กร?	
	
	

ระดับการครองชีพและทักษะ	
ความสามารถที่ควรมี?	

	
พฤติกรรมและลักษณะการ	

ทำงานที่คนควรมี?	

องค์กร คน 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

คุณธรรม 
(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) 

นำไปสู่ 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 
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บทคดัยอ่  

 ปจัจบุนัปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำคญัปญัหาหนึง่ คอื ปญัหาการเสือ่มโทรม
ของทรัพยากรดิน ทั้งในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง ปัญหาเฉพาะที่ทำให้ดิน
ไมเ่หมาะสมตอ่การนำมาใชป้ระโยชน์ ปญัหาดา้นความชืน้ในดนิทีล่ดลง และปญัหาการ
ชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและต้องการ
การจัดการที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน ปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เล็งเห็นความสำคัญ จึงทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน โดยเน้น
การแกป้ญัหาเฉพาะใหส้อดคลอ้งกบัภมูสิงัคมของพืน้ทีน่ัน้ๆ พระองคท์า่นไดน้ำความรูท้ัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ทรงทดลองด้วยพระองค์เองมาใช้ ในการแก้ปัญหาและได้
บงัเกดิผลอยา่งชดัเจนอาทิดนิทรายตอ้งเพิม่กนัชนใหด้นิดนิเปน็หนิกรวดและแหง้แลง้
ตอ้งยดึดนิและชว่ยใหด้นิชืน้ดนิดานดนิแขง็และดนิลกูรงัตอ้งสรา้งของดซีอ้นบนของเลว
ดินถูกชะล้างต้องช่วยเหลือด้วยกำแพงที่มีชีวิต ดินเปรี้ยวหรือดินพรุต้องทำให้ดินโกรธ
ดว้ยการแกลง้ดนิและดนิเคม็ตอ้งใชว้ธิกีารลา้งความเคม็เปน็ตน้และจากแนวพระราชดำริ
ดังกล่าวได้มีบุคคลคือนายสุรชัยมรกตวิจิตรการชุมชนคือชุมชนบ้านนอแลองค์กร
คือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องและภาคเอกชนคือโรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต
ไดน้ำมาประยกุต์ใช้ในพืน้ทีข่องตนเองเพือ่ฟืน้ฟทูรพัยากรดนิและไดม้กีารนำแนวพระราชดำริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินด้วย โดยยึดหลัก

ความพอประมาณในการใช้ประโยชน์จากพื้นดินและมีการจัดสรรที่ดินตามความเหมาะสม
กับภูมิสังคม ความมีเหตุผลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินโดยยึดหลักความสมดุล
และใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพปฏบิตัิไดง้า่ยและมตีน้ทนุตำ่การสรา้งระบบภมูคิุม้กนั

ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดความยั่งยืนโดยลดแนวทางการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรดินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และใช้เงื่อนไขความรู้ที่เป็น

ภูมิปัญญาตะวันออกและตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระราชทาน ขณะเดียวกันได้ครองตนตามเงื่อนไขคุณธรรม คือ อดทน มีความขยัน
หมั่นเพียร และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งองค์ความรู้และผลตอบแทนที่ได้รับจากพื้นดิน
ของตนเองให้กับชุมชนรอบข้างซึ่งสิ่งดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรดิน

และความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม

คำสำคญั:การจดัการแนวพระราชดำริปรชัญาของเศรษฐกจิพอพยีงทรพัยากรดนิ

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
กบัการจดัการทรพัยากรดนิ
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Abstract 


 Atpresentoneofthemost importantofnaturalresourceproblemsis

soildegradation intermsofsoil infertility,drysoilandsoilerosion including

somespecificproblemsoccuratcertainareasuchasacidsoilthatdeducting

itfromproductiveuse.Theseproblemshavebecomeincreasinglyseriousand

urgentlyneedforpropermanagement.Recognizingtheseimportantproblems,

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has suggested his initiative ideas

resultedfromhisownpracticetechniquestosolvesoilproblems.HisMajesty

focuses on the solution that appropriate to specific soil background.

Obviously,priortolaunchhisinitiative,HisMajestyalwaysputhistheoryinto

practice by conducting experiments to proof that it can tackle the problem

effectively. For example, in short, to prevent new growing plant in loose

sandysoilfromdyingduetoheatandseveredrynessinthedryseason,The

Royal Highness suggests build up the bumper in the soil to reduce flow

combineswithVetivergrasscultivation tokeepmoistandpreventsoil from

erosion. Covering top soil by using organic materials is best to keep and

prevent moist from evaporation. Moreover, by doing this regularly it will

gradually help the decay organic materials to accumulate in the soil. For

rockyandgravelsoilanddrynessneedstopacktogetherandhelptokeep

moist by making man made reservoir or dam to collect water prior to

distribute tomoist the area.GrowingVetiver grass horizontally can prevent

topsoilfromerosionandselectanappropriateplanttogrowinsuchareafor

highest returns must take into consideration. At the certain place where

containsbadsoilorpoorsoilordepletedsoilsuchasredearthor laterite

includinghardandcompactsoil,goodorganicsoilmustbebuiltupontopof

thepoorsoil.OrganicwallsuchasVetivergrassplantationinrowtoholding

soilandreducingsevereflowisbesttopreventsoilfromerosion.Soursoil

Tawadchai Suppadit 

PhilosophyofSufficiencyEconomyand
SoilResourceManagement
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or strong acid soil in Phru, to overcome this problem, His Majesty has suggested the

methodology of “Klaeng Din” or Tricking the Soil” by alternating the flooding and drying

including de-acidifying by using lime to improve soil condition. Lastly, for salty soil,

methodology of washing by using irrigation system is needed to reduce saltiness of soil

surfaceandetc.

 UnderHisMajesty’sinitiativesinvolvingmanagementofsoilproblems,theNewTheory

andSufficiencyEconomyPhilosophy;Mr.SurachaiMongkolwijittrakarnasan individual,Ban

Norlaeasacommunity,MabAueCenterofNaturalAgricultureasanorganizationand the

ChumpornKabanaHotelResortasaprivatesectorare theexampleof success forwhom

whohave thoroughlystudieduntilwellunderstoodprioracceptingandapplyingallof these

principles suit to soil management for each of their own career. They have cautiously

practiced with patience and diligence under high confidence of HisMajesty’s initiatives for

theirforeseenoffuturesuccess.Atfirst,theyappliedTheRoyalHighness’sprincipleofsoil

treatment toreclaimforsoil fertilities followedbyapplyingHisMajesty’sEfficiencyEconomy

Philosophy and New Theory to soil resource management on the basis principles of

moderation,reasonableness,increaseself-immuneandseekingfornewknowledgerestricted

toethicsandvirtue inutilizingofdividedpiecesof landsuitable toparticularpurposeand

appropriate to social practiceor career background involved.For soil utilizationand related

practicalitieshavebeenjustifiedtoperformonthebasisprincipleofwellbalance,appropriate

technology,easiness to implementand lowcost.Self - immuneforsufficientprotectionhas

beenbuiltupforsustainableuseoflandbyreducingsomeofpracticethatmightbeledto

soil degradation both in the short and the long run. Besides that, usage of intellectual

knowledgeoforientwisdomasgrantedbytheKingtocopeallkindsofproblemsincluding

providing both knowledge and support from one’s own soil success to near by community

undertheprinciplesofhonestyandintegritywillbefactorstocontributenotonlytoincrease

the sustainability of soil resource but also can strengthen the capability of communities to

work fruitfully under the umbrella of sufficiency economy in particular to those who are

engagedtotheagriculture.



Keywords:Management;Initiative;PhilosophyofSufficiencyEconomy;SoilResource
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คำนำ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผล

และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง

อย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งได้พระราชทาน

พระราชดำริให้แก่คนไทยนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปีพ.ศ.2517(สำนักงานกปร.,2549ข:2)

ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ

วันพฤหสับดทีี่18กรกฎาคมพ.ศ.2517ความตอนหนึง่วา่

 “…..การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับข้ัน ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน 

พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อปุกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถกูต้องตาม

หลักวิชา เม่ือได้พ้ืนฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ

ฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสงูข้ึนโดยลำดับต่อไป หากมุง่แต่จะทุม่เทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็ว

แต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อง

ด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดลุในเร่ืองต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุง่ยากล้มเหลวได้ในท่ีสดุ  ดังเห็น

ได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้…..”  

 เมื่อคราวเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ได้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนขึ้นจาก

ความฟุง้เฟอ้ดา้นเศรษฐกจิตัง้แตป่ีพ.ศ.2530เปน็ตน้มาไดท้ำใหส้งัคมไทยขาดจติสำนกึ

ของความพอดีและพอเพียงมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยทั้งในภาครัฐเอกชนและ

ประชาชน การดำเนินงานด้านต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ระมัดระวัง รอบคอบ

ขาดความประหยดัและขาดสตทิีจ่ะปฏบิตังิานและดำเนนิชวีติ(สำนกังานกปร.,2549ข:3-4)

 เศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ปรชัญาชีถ้งึแนวการดำรงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนใน

ทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั (สนุทร กลุวฒันวรพงศ,์

2544:27-30)ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศใหด้ำเนนิไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ

การใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูอ่ยา่งจำกดั เพือ่ใหส้ามารถใช้ไดอ้ยา่งยัง่ยนื ความพอเพยีง

หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถงึความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนั

ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน(สำนกังานกปร.,2549ง:26-27)ทัง้นีจ้ะตอ้งอาศยัความรอบรู้ความรอบคอบ

และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการนำวชิาการตา่งๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนนิ

การทุกขั้นตอน ให้จัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่าด้านทรัพยากรธรรมชาติ

โดยใหย้ดึหลกัการของความยัง่ยนืและเกดิประโยชนส์งูสดุ

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
กบัการจดัการทรพัยากรดนิ
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 ขณะเดยีวกนัหนึง่ในทรพัยากรธรรมชาติ ณ ปจัจบุนัทีก่ำลงัอยู่ ในสภาพใกลข้ัน้วกิฤตเนือ่งจากมกีาร

ใชท้รพัยากรประเภทนีอ้ยา่งไมบ่นัยะบนัยงัและไมถ่กูตอ้ง คอื ทรพัยากรดนิ “ดนิ” ตามหลกัปฐพวีทิยา

(Pedology) หมายถึง วัตถุธรรมชาติที่เกิดปกคลุมพื้นผิวโลก มีการจัดเรียงชั้นดิน (Soil Profile)

ตามธรรมชาตทิีเ่กดิมาจากการสลายตวัผพุงัของหนิและอนิทรยีวตัถุ(ธวชัชยัศภุดษิฐ,์2548:349-360)

ดนิในโลกมีมากมายหลายหมื่นชนิดส่วนในประเทศไทยมีชนิดของดินไม่น้อยกว่า300ชนิดแต่ละชนิดมี

คณุสมบตัทิางเคมแีละลกัษณะทางกายภาพทีส่ามารถระบไุดต้ามหลกัวทิยาศาสตรแ์ตกตา่งกนัไป บางชนดิมี

ความเหมาะสมในการนำมาใชท้ำการเกษตร บางชนดิกเ็ปน็ดนิทีม่ปีญัหาและมขีอ้จำกดัตา่งๆ ในการนำมา

ใชป้ระโยชน์ ดว้ยเหตทุีป่ระเทศไทยเปน็ประเทศเกษตรกรรมซึง่มปีระชากรทีท่ำมาหากนิในภาคเกษตรไมน่อ้ย

กวา่40ลา้นคนและใชพ้ืน้ทีท่ำการเกษตรไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ62ของเนือ้ทีท่ัง้ประเทศ(ธวชัชยัศภุดษิฐ,์

2546:234-237)ดงันัน้ปญัหาเรือ่งผลผลติทางการเกษตรตกตำ่และการเสือ่มโทรมของทรพัยากรดนิที่ใช้

กันมานานจึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่าง

จะเขา้สูภ่าวะวกิฤตจนยากแกก่ารแก้ไข พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงเลง็เหน็ความสำคญั จงึไดท้รง

ทดลองและพระราชทานแนวพระราชดำรเิพือ่การแก้ไขปญัหาทรพัยากรดนิในประเทศไทย อาทิ การเพิม่

กนัชนใหด้นิ การยดึดนิและชว่ยใหช้ืน้ การสรา้งของดซีอ้นบนของเลว การชว่ยเหลอืดว้ยกำแพงทีม่ชีวีติ

ทำใหด้นิโกรธดว้ยการแกลง้ดนิ และการลา้งความเคม็ เปน็ตน้ (บญุจง ขาวสทิธวิงษ,์ 2547: 33 - 37)

จากแนวทางการจดัการทรพัยากรดนิตามแนวพระราชดำรดิงักลา่ว จงึเปน็ทีม่าของความสนใจในการรวบรวม

เนือ้หาของบคุคลชมุชนองคก์รและภาคเอกชนที่ไดม้กีารนอ้มนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการปฏบิตัแิละ

ประสบความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการดำรงชีวิตและการครองตนในสังคมของกระแสโลก

โลกาภวิตัน์ไดอ้ยา่งยัง่ยนืประกอบดว้ยระดบับคุคลคอืนายสรุชยัมรกตวจิติรการระดบัชมุชนคอืชมุชน

บา้นนอแลระดบัองคก์รคอืศนูยก์สกิรรมธรรมชาตมิาบเอือ้งและภาคเอกชนคอืโรงแรมชมุพรคาบานา่

รสีอรต์ ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ปน็กรณศีกึษาตวัอยา่ง สำหรบัการนำไปประยกุต์ใช้ในภาคสว่นอืน่ๆ เพือ่ใหเ้หมาะสม

กบัภมูสิงัคมของตนเองตอ่ไป

ปัญหาการใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในประเทศไทย 
 ปญัหาการเสือ่มโทรมของทรพัยากรดนิทางกายภาพประกอบดว้ย

 การเสื่อมโทรมของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินในธรรมชาติต่ำ  

 เนือ่งจากวตัถตุน้กำเนดิดนิในประเทศไทยมแีรธ่าตอุาหารพชืเปน็องคป์ระกอบคอ่นขา้งตำ่ และเนือ่งจาก

อยู่ในเขตทีม่ฝีนตกชกุแรธ่าตตุา่งๆจงึเปลีย่นสภาพและถกูชะลา้งไปกบันำ้อยา่งรวดเรว็อกีทัง้พืน้ทีท่ีท่ำการ

เกษตรกรรมถกูใชม้าเปน็เวลานานทำใหด้นิเสือ่มคณุคา่สง่ผลใหผ้ลผลติทางการเกษตรลดนอ้ยลงตอ้งเสยี

คา่ปุย๋เพิม่ขึน้ และเศรษฐกจิของประเทศกจ็ะกระทบกระเทอืนตามไปดว้ย สาเหตหุลกัทีท่ำใหด้นิเกดิความ

เสือ่มโทรมคอื

  (1) การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่บำรุงดิน ทำให้ธาตุอาหารตามระดับความลึกของ

รากพืชถูกนำไปใช้มากจนดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์

  (2) การปลูกพืชทำลายดิน พืชบางชนิดเจริญเติบโตเร็ว ใช้ธาตุอาหารพืชจำนวนมากเพื่อสร้าง

ผลผลิตทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ได้ง่ายเช่นยูคาลิปตัสและมันสำปะหลังเป็นต้น

  (3) ธาตุอาหารพืชถูกทำลายหรืออยู่ในสภาพที่พืชใช้ประโยชน์ได้น้อย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า

ฮิวมัสถูกทำลาย หรือเมื่อดินเปลี่ยนสภาพไปเป็นกรด (Acid) หรือด่าง (Alkaline) จะทำให้พืชดูดธาตุ

อาหารบางชนิดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้(สำนักงานกปร.,2549ก:5)
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 ดินมีปัญหาไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ประโยชน์ปลูกพืชได้ไม่ดีหรือปลูกไม่ได้เลยประกอบ
ด้วยดินที่มีคุณสมบัติดังนี้

  (1) ดินทรายจัดคือมีทรายปะปนอยู่หนากว่า50เซนติเมตรพบตามที่ดอนในภาคอีสานและ

ชายฝั่งทะเลทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ จึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืชแต่ถ้ามีฝนตกชุกก็พอที่จะปลูกพืชที่มี

ความทนทานได้เช่นมะพร้าวมะม่วงหิมพานต์มันสำปะหลังและหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นต้น

  (2) ดินตื้น คือ หน้าดินมีเนื้อดินน้อยเนื่องจากมีลูกรังกรวดและหินปูนอยู่ ในระดับที่ตื้นกว่า 50

เซนติเมตรพบมากกว่าดินชนิดอื่นคือพบรวมกันทุกภาคของประเทศไทยกว่า50ล้านไร่ดินประเภทนี้

ควรใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้โตเร็วเพื่อเพิ่มเนื้อที่ป่า

  (3) ดินเค็ม ส่วนใหญ่เป็นดินที่น้ำทะเลท่วมถึง หรือเป็นดินที่มีหินเกลืออยู่ ใต้ดิน ซึ่งพบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง 17.5 ล้านไร่ ปัจจุบันความต้องการใช้เกลือสินเธาว์ในอุตสาหกรรมการผลิต

โซดาแอช แก้ว เคมีภัณฑ์ กรด และกระจกมีมากขึ้น จึงมีการทำนาเกลือกันมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากและกว้างขวางขึ้น

  (4) ดินเป็นกรดจัดหรือดินเปรี้ยว ดินประเภทนี้พบประมาณ 9 ล้านไร่ เป็นดินที่พบตามที่

ราบลุ่มชายฝั่งทะเลแถบกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และ

นครปฐมประมาณ6ลา้นไร่ทีเ่หลอืพบในภาคตะวนัออกและภาคใต้มกัมสีารประกอบของไพไรต์(Pyrite)

ผสมอยู่มากเมื่อระบายน้ำหรือทำให้ดินแห้งและอากาศถ่ายเทดีก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดกำมะถัน

  (5) ดินอินทรีย์หรือดินพรุ เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังทับถมกันนับพันปีของพืชพรรณตามที่ลุ่ม

มีน้ำขัง สีน้ำตาลแดงคล้ำจนถึงดำ มีอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ 20 จึงมีฤทธิ์เป็นกรดจัด ชั้นล่างเป็นดิน

เหนียวพบมากในภาคใต้เฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสมีประมาณ300,000ไร่

  (6) ดินที่ลาดชันมาก จะชันมากกว่าร้อยละ 35 มีประมาณ 100 ล้านไร่ สภาพพื้นที่มักเป็น

ภูเขาซึ่งไม่เหมาะแก่การทำการเกษตร (ปกติพื้นที่ที่ลาดชันเกินร้อยละ 15 จะไม่ใช้ปลูกพืชเพราะดินจะพัง

ได้ง่ายและไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน)

  (7)  ดินที่ชุ่มน้ำหรือที่ลุ่มน้ำขังจะมีน้ำขังอยู่เป็นเวลานานหรืออาจขังทั้งปีจึงปลูกพืชได้เฉพาะ

ริมฝั่งเท่านั้นเช่นทะเลสาบสงขลาบึงบอระเพ็ดและกว๊านพะเยาเป็นต้น

  (8)  ดินเป็นพิษ เกิดจากการสะสมของสารพิษจากการทิ้งของเสีย ขยะที่มีสารพิษ การใช้สาร

เคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพื่อเพิ่มผลผลิต และสารกัมมันตรังสี

จากการทดลองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น(สำนักงานกปร.,2549ก:5-9)

 การชะลา้งพงัทลายของดนิทำใหด้นิเสือ่มโทรมรนุแรงทีส่ดุ และเปน็ปญัหาทีส่ำคญัทีจ่ะตอ้งแก้ไข
เพือ่รกัษาคณุภาพของดนิใหเ้หมาะสมและให้ใชป้ระโยชน์ไดเ้ปน็ระยะเวลานานๆ การชะลา้งพงัทลายของดนิ

ในประเทศไทยทีต่อ้งการการดแูลปอ้งกนัและรกัษาไวม้จีำนวนมากถงึ134.54ลา้นไร่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ

41.95ของพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศ(สำนกังานกปร.,2549ก:10)

 สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากการเพาะปลูกพืชส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังอาศัยน้ำ

จากธรรมชาตเิปน็หลกั แตถ่า้มชีว่งการกระจายของฝนไมส่มำ่เสมอ จะทำใหพ้ชืผลทีป่ลกูไดร้บัผลกระทบ

กระเทอืนหรอืเสยีหายเนือ่งจากฝนตกมากเกนิไปหรอืฝนทิง้ชว่งดนิขาดความชืน้ทำใหพ้ชืขาดแคลนนำ้

(สำนกังานกปร.,2549ก:10)
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แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ ไขปัญหา  
ทรัพยากรดินในประเทศไทย 
 การจดัการทรพัยากรดนิของประเทศพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงใหค้วามสำคญัดว้ยทรงเหน็

ว่าดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเช่นเดียวกับน้ำทรงริเริ่มโครงการจัดและพัฒนาที่ดินเมื่อปีพ.ศ.2511 เพื่อ

พลกิผนืแผน่ดนิทีแ่หง้แลง้ ขาดความอดุมสมบรูณ์ ใหส้ามารถผลติพชืพนัธุธ์ญัญาหารได้ ทรงแนะใหม้กีาร

ใชว้ธิกีารทดลองตา่งๆเพือ่การอนรุกัษแ์ละบำรงุรกัษาดนิซึง่สว่นใหญเ่ปน็วธิกีารตามธรรมชาตทิีเ่ปน็หนทาง

สรา้งความสมดลุของสภาพแวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ ดงันัน้ พระราชดำรทิีเ่กีย่วกบัวธิกีารแก้ไขปญัหาเรือ่งดนิ

จงึเปน็การแกป้ญัหาเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบัพืน้ทีน่ัน้ๆโดยนำความรูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัมิาใช้ใหเ้กดิผล

อยา่งชดัเจน(สำนกังานกปร.,2549ค:2-3)พระราชดำรเิกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรดนิเปน็พระราชดำริ

ที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการทางปฐพีศาสตร์โดยแท้ ถึงแม้จะมิได้ทรงเป็นนักปฐพี (Soil Scientist หรือ

Pedologist) โดยพระราชทานหลักการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินด้วยประโยคที่กะทัดรัด เรียบง่าย คือ

ปรับปรุงน้ำ ปรับปรุงดิน และเลือกกิจกรรม (พืช สัตว์เลี้ยง) แนวพระราชดำริเพื่อประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทยได้แก่

 ดินทราย: ต้องเพิ่มกันชนให้ดินดินทรายเป็นดินที่มีลักษณะโปร่งน้ำและรากพืชผ่านได้ง่ายมีธาตุ

อาหารพชือยูน่อ้ยในฤดฝูนพชืทีป่ลกูจะงอกงามดีเพราะมนีำ้บรบิรูณ์แต่ในฤดแูลง้มนีำ้ไมเ่พยีงพอพชืมกั

เหีย่วแหง้โดยเฉพาะพชืทีป่ลกูใหมม่กัจะตายเพราะรอ้นและแหง้จดัวธิกีารแก้ไขตามแนวพระราชดำริคอื

ตอ้งเพิม่ความชืน้และอนิทรยีวตัถทุีจ่ะทำหนา้ทีเ่สมอืนกนัชนแกด่นิใหม้ากขึน้อาทิการทำฝายชะลอนำ้หรอื

การปลกูหญา้แฝกเพือ่ปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ หรอืการหอ่ดนิเพือ่ใหด้นิเกบ็รกัษาความชืน้ไดน้าน

ขึ้นและเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินด้วย(สำนักงานกปร.,2549ก:15-16)

 ดนิเปน็หนิ กรวด และแหง้แลง้: ตอ้งยดึดนิและชว่ยใหช้ืน้ดนิเปน็หนิกรวดมลีกัษณะเชน่เดยีว

กับดินทราย หน้าดินจะถูกชะล้างจนเกลี้ยงเหลือแต่หินและกรวด ซึ่งพืชไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้ดี

วิธีการแก้ไขตามแนวพระราชดำริ คือ ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายเพื่อเก็บกักน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้

แกป่า่และดนิเมือ่มคีวามชุม่ชืน้ปา่จะเริม่ฟืน้ตวัแปรสภาพเปน็ปา่สมบรูณ์อาจมกีารปลกูปา่เสรมิบา้งตาม

ความจำเป็น เมื่อมีป่าหน้าดินก็จะไม่ถูกชะล้างพังทลายอีกต่อไปส่วนบริเวณพื้นที่ลาดชันน้อยฟื้นฟูดินที่

เป็นกรวดทรายและลูกรังโดยการปลูกพืชที่เหมาะสมและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน

และปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับเพื่อยึดดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน (สำนักงาน กปร.,

2549ก:17-18)

 ดนิดาน ดนิแขง็ และดนิลกูรงั: ตอ้งสรา้งของดซีอ้นบนของเลวดนิดานหรอืดนิแขง็และดนิลกูรงั

มลีกัษณะเปน็ดนิเนือ้ละเอยีดนำ้หนกัมากนำ้และอากาศผา่นเขา้ออกไดย้ากฤดแูลง้จะแหง้แขง็แตกระแหง

รากไม้แทรกเข้าไปได้ยาก จึงปลูกพืชได้ไม่ค่อยเจริญเติบโต วิธีการแก้ไขตามแนวพระราชดำริ คือ สร้าง

อ่างเก็บน้ำตามลำน้ำหลักเพื่อเก็บกักน้ำ รักษาความชุ่มชื้น และนำน้ำไปใช้อย่างประหยัดตามความจำเป็น

ฟื้นฟูไม้เศรษฐกิจทางการเกษตร เช่น ไม้ผลและพืชล้มลุก ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด

ปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ และปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดเทขนานกันหลายๆ แนว เพื่อป้องกันไม่ให้

ดินถูกชะล้างพังทลาย ลดปริมาณน้ำไหลบ่าผ่านหน้าดินและรักษาความชุ่มชื้น (สำนักงาน กปร., 2549ก:

19-20)
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 ดินถูกชะล้าง: ช่วยเหลือด้วยกำแพงที่มีชีวิตดินถูกชะล้างคือดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ถูกกระแสน้ำ

และลมพดัพาเอาหนา้ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถอุนัเปน็ประโยชนต์อ่การเจรญิเตบิโตของพชืไปหมดพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดำรแิก้ไขปญัหาหนา้ดนิถกูชะลา้งโดยใชก้ำแพงทีม่ชีวีติ ในทีน่ีห้มายถงึ

การใช้หญ้าแฝกในการช่วยยึดดินไม่ให้พังทลาย ช่วยรักษาหน้าดิน ช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน และ

ใบของหญา้แฝกทีย่งัออ่นอยูย่งัสามารถใชเ้ปน็อาหารสตัว์ไดอ้กีดว้ย(สำนกังานกปร.,2549ก:20-26)

 ดินเปรี้ยวหรือดินพรุ: ทำให้ดินโกรธโดยการแกล้งดินพรุคือที่ลุ่มสนุ่น(สนุ่นคือซากผุพังของ

พืชพันธุ์ที่ทับถมอยู่มาก) ส่วนดินพรุตามระบบอนุกรมวิธานทางปฐพีวิทยา หมายถึง ดินที่มีอินทรียวัตถุ

สะสมอยูเ่ปน็จำนวนมากเปน็ชัน้หนาอยา่งนอ้ย50เซนตเิมตรขึน้ไปและมนีำ้ทว่มขงัพืน้ทีพ่รุมสีภาพความ

เป็นกรดระหว่าง4.5-6.0อินทรียวัตถุที่ทับถมกันเป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นดินอินทรีย์ (Peat)นั้น

จึงมีสภาพเป็นอินทรีย์คาร์บอน (Organic Carbon) ที่มีความเป็นกรดกำมะถันสูง วิธีการแก้ไขดินเปรี้ยว

ตามแนวพระราชดำริเป็นวิธีการที่ตรงข้ามกับวิธีการทั่วไปที่ต้องการลดปัญหา แต่เป็นการสร้างหรือเพิ่มให้

ปัญหามีความรุนแรงขึ้นด้วยกระบวนการที่ทรงเรียกว่าแกล้งดินเป็นกระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของ

ดินที่มีแร่กำมะถันหรือสารประกอบไพไรท์ โดยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกัน เมื่อดินแห้งจะสัมผัสกับ

อากาศ ทำให้แร่กำมะถันกลายเป็นออกไซด์ของเหล็กและซัลเฟต เมื่อทำให้ดินเปียก ซัลเฟตจะผสมกับน้ำ

กลายเป็นกรดอีกครั้ง เมื่อดินถูกแกล้งสลับไปสลับมา จนกลายเป็นดินที่เปรี้ยวหรือเป็นกรดจัด จนพืชไม่

สามารถขึ้นหรือเจริญเติบโตได้ จึงให้หาทางแก้ไขความเป็นกรดจัดของดินโดยวิธีการต่างๆ โดยวิธีที่ดีและ

เหมาะสมที่สุด คือ การใช้น้ำชะล้างดินควบคู่กับการใช้ปูน ผนวกกับการควบคุมระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ลึก

ไม่เกิน 1 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้แร่กำมะถันที่อยู่ ในดินชั้นล่างสัมผัสกับอากาศในดินและปลดปล่อยกรด

กำมะถันออกมาเมื่อกรดกำมะถันมีน้อยดินเปรี้ยวน้อยลงทรงเรียกวิธีการนี้ว่าระบบซักผ้า โดยใช้น้ำจืด

ชะล้างน้ำเปรี้ยวออกไป ยิ่งบ่อยขึ้น ความเปรี้ยวก็ลดน้อยลง เมื่อมีปัญหาดินเปรี้ยวไม่มาก ก็สามารถปลูก

พืชได้และปรับปรุงดินชั้นบนให้สามารถปลูกข้าว ถั่ว พืชผัก ผลไม้ ตลอดจนสามารถเลี้ยงปลาในบ่อได้

(สำนักงานกปร.,2549ก:27-30)

 ดินเค็ม: ต้องล้างความเค็มดินเค็มคือดินที่มีเกลืออยู่ ในปริมาณมากมีความเป็นด่างสูงจนมีผล

ตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลติของพชื เกลอืในดนิเคม็ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสว่นใหญเ่ปน็เกลอืแกง

ซึ่งอยู่ ในรูปของโซเดียมคลอไรด์ สาเหตุของดินเค็มเกิดจากการสร้างอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่ที่มีชั้นหินเกลืออยู่

ใต้ดิน หรือการตัดไม้เพื่อทำนาเกลือ ทำให้เกลือใต้ดินเกิดการละลายและกระจายสู่ผิวดินมากยิ่งขึ้น

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปญัหาดนิเคม็โดยใชร้ะบบชลประทาน

ในการลา้งเกลอืทีต่กคา้งบรเิวณผวิดนิและบรเิวณลำหว้ยเพือ่ใหน้ำ้ในลำหว้ยเจอืจางสามารถนำมาใชส้อยได้

ตามปกติ(สำนกังานกปร.,2549ก:31-32)
 
การจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ กรณีบุคคล:  
นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ 
 ประวัติส่วนตัวและข้อมูลทั่วไป นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ (เฮียแดง) เกิดวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2496 อายุ 53 ปี เป็นบุตรของนายแสงนำ ฮ้อตระกูล (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) และนางศรีมอญ

มรกตวจิติรการบา้นเดมิตัง้อยูบ่รเิวณประตเูมอืงเชยีงใหม่พืน้ทีต่ำบลพระสงิห์อำเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่

เป็นบุตรคนที่สองของพี่น้อง4คนซึ่งเป็นชายล้วนบิดามารดามีอาชีพค้าขายเสื้อผ้าฐานะจัดอยู่ ในระดับ

ปานกลาง ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 2 บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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ศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลครูตา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับประถม

ศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนบูรณศักดิ์วิทยาถนนคชสาร(ปัจจุบันปิดทำการแล้วและเป็น

ทีต่ัง้ของรา้นหนงัสอืดวงกมลในปจัจบุนั) หลงัสดุไดศ้กึษาที่โรงเรยีนอารท์ทีเีอส ตัง้อยูบ่รเิวณปากคลองตลาด

กรุงเทพมหานคร สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า สถานะทางครอบครัว สมรสกับนางมาลี ธาตุอินจันทร์ ซึ่ง

ทำงานประจำอยูท่ีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรสาขาเชยีงใหม่มบีตุร3คนคอืนางสาว

สริกิญัญานางสาวสวลกัษณ์และนางสาวภทัราวรรณมรกตวจิติรการ

 การทำงานและอาชีพ ขณะที่กำลังศึกษาได้หารายได้พิเศษโดยการประกอบวิทยุขายให้ชาวเรือตังเก

มหาชยัรบัจา้งเขน็ผกัทีป่ากคลองตลาดเคยเปน็ลกูจา้งรา้นซอ่มวทิยุเปดิรา้นซอ่มวทิยุโทรทศัน์มอเตอร์

เยบ็ผา้ เครือ่งใช้ไฟฟา้ตา่งๆ รว่มกบัเพือ่นทีธ่นบรุี และเปดิรา้นซอ่มเครือ่งใช้ไฟฟา้ทีเ่ชยีงใหม่ คา้ขาย

เสือ้ผา้ตามสถานทีแ่ละเทศกาลตา่งๆ แตล่ะครัง้จะอยูต่ามสถานทีน่ัน้ๆ ไมต่ำ่กวา่ 10 วนั มรีายไดจ้ากการ

คา้ขายประมาณเดอืนละ20,000 -30,000บาทรวมทัง้เคยรบัจา้งสง่นกัเรยีนในจงัหวดัเชยีงใหม่แตจ่าก

ภาวะเศรษฐกจิทำใหก้ารคา้ขายเริม่ซบเซา รายไดข้องครอบครวัเริม่นอ้ยลง รายไดจ้ากการรบัสง่นกัเรยีนก็

เพยีงพอสำหรบัคา่นำ้มนัและคา่ซอ่มแซมรถเทา่นัน้ จากภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซาในปี พ.ศ. 2540 ทำใหม้ี

รายได้จากการค้าขายน้อยมาก ไม่พอค่าใช้จ่ายของครอบครัว ประกอบกับได้ซื้อที่ดินบริเวณหลังบ้านอีก

ประมาณ 1 งาน 70 ตารางวา โดยภรรยาได้กู้ยืมเงินจากสวัสดิการพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ ทำใหห้นีส้นิสะสมเพิม่มากขึน้ จนเกดิภาวะความเครยีด จงึไดห้นัไปลองเสีย่งโชคดว้ยลอ็ตเตอรี่

หวยใตด้นิและการพนนัตามงานศพทำใหส้ภาพครอบครวัแยล่งไปกวา่เดมิประมาณปีพ.ศ.2542มหีนีส้นิ

ที่มาจากหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หนี้จากการค้าขาย หนี้จากการพนัน ทั้งหมดประมาณ

700,000 - 800,000 บาท ทำให้เกิดความเครียดหนักยิ่งขึ้นและมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย จากการที่

ครอบครัวมีรายได้มาจากเงินเดือนภรรยาทางเดียว แต่ก็ต้องถูกหักเพื่อชดใช้เงินกู้ยืมจากธนาคาร และช่วง

สำคญันีเ้องไดม้คีนรูจ้กัชกัชวนให้ไปทำสิง่ผดิกฎหมายแตก่็ไดป้ฏเิสธเพราะใจไมถ่งึทีจ่ะไปทำลายสงัคมเพราะ

เคยมีประสบการณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือสังคมมามากและกลัวที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว

 การเรียนรู้แนวคิดตามแนวพระราชดำริจากนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนที่ชอบอ่านข่าวดูโทรทัศน์
และสื่อต่างๆ ทำให้ได้ทราบกระแสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาท

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั จงึไดต้ดิตามและมคีวามคดิทีจ่ะทดลองนำมาเปน็แนวปฏบิตัิในการครองชวีติ โดยใช้

วธิกีารตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่แตเ่นือ่งจากพืน้ทีบ่รเิวณบา้นมีไมถ่งึ1ไร่และไมม่พีืน้ฐานความรูด้า้น

การเกษตรเลย จึงได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่

อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และในเดือนตุลาคมพ.ศ.2542ได้ใช้เงินส่วนตัวทดลองซื้อพ่อแม่พันธุ์

กบมาเลี้ยง 2 คู่ ผลิตลูกกบได้ประมาณ 1,500 ตัว แต่เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการจัดการ ทำให้

ลูกกบที่กำลังเจริญเติบโตเกิดการหนาวตายจนหมดบ่อ ต้องสูญเสียเงินไปอีกก้อนหนึ่ง ทำให้เกิดความ

ทอ้แทแ้ละคดิวา่ไมอ่าจจะเจรญิรอยตามแนวพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัได้ แตห่ลงัจากที่ได้

อา่นหนงัสอื “บา้นพอ่วงัจติรลดา” ทีน่ำเสนอภาพไรน่าสวนผสมและแผนผงัแสดงสว่นตา่งๆ ของวงัจติรลดา

และจากความตอนหนึง่ของคำกราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคลของพลอากาศเอกหะรนิ หงสกลุ ประธาน

รัฐสภา ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพ.ศ. 2543ว่า “…..ไม่มีพระราชวังไหนในโลก

เหมือนพระตำหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาและไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนมผสมด้วย

โรงสีและโรงงานหลายหลาก จึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ 

ผู้ทรงทำงานอย่าง “หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” ด้วยพระองค์เอง…..” ข้อความนี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้ต่อไป

จึงคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงกบ และเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์ศึกษา
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การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ แล้วนำมาประยุกต์และปรับเปลี่ยนดำเนินการในพื้นที่ ให้

เกิดประโยชนส์งูสดุตามแนวพระราชดำรมิาสูแ่บบแผนในการดำเนนิชวีติจนประสบความสำเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว้

คอื

  (1) ได้ให้ความสำคัญกับตนเอง คิดว่าตนเองเป็นคนสำคัญต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม

และต่อประเทศชาติซึ่งจะก่อให้เกิดพลังแห่งศักดิ์ศรีและมีเกียรติโดยยึดหลักความขยันอดทนและต้องพึ่ง

ตนเองใหม้ากทีส่ดุไมห่ลงตนเองไมท่อ้แท้และคดิวา่ทำอยา่งไรจะทำใหช้วีติอยู่ได้โดยการพึง่พงิทรพัยากร

ที่มีอยู่ เอื้ออาทรความรู้ ให้กับคนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดพลัง ความสามัคคี สามารถวางแผนการ

พัฒนาชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าวสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เต็มรูปแบบตามเป้าหมายคือมีกินมีใช้และไม่มีหนี้สิน

  (2) มีศรัทธาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชน ยึดเป็นที่พึ่งและ

หาวิธีที่จะตอบแทนบุญคุณต่อพระองค์และต่อแผ่นดินเป็นการระเบิดออกมาจากข้างใน

  (3) ทำความรู้จักต่อสิ่งที่ทำทุกอย่างสามารถทำได้ด้วยตัวเองเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก

  (4) ทำด้วยใจ ทำด้วยสองมือ เมื่อมีปัญหาสอบถามผู้รู้ พยายามไม่พึ่งปัจจัยที่เป็นเงินในการ

แกป้ญัหา

 การดำเนนิกจิกรรมในทีด่นิทีจ่ำกดัจากการทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ3งานจงึจดัสรรประโยชน์ในการ
ใช้ที่ดินโดยแยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 40 ตารางวา เป็นพื้นที่การเกษตรผสมผสาน 2 งาน 60 ตารางวา

ดำเนินกิจกรรมในครัวเรือนโดยยึดแนวทางธรรมชาติในการจัดการและใช้พื้นที่วัสดุและวัตถุดิบที่มีอยู่ ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้แรงงานในครัวเรือนและผลิตของใช้เองเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และดำเนินกิจกรรม

เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แก่

  (1) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชสวนครัวแทรกตามพื้นที่ว่างระหว่างพืชยืนต้น

เพื่อบริโภคในครัวเรือนแจกจ่ายแก่ญาติเพื่อนบ้านและขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อ

  (2) การเพาะเลีย้งและจำหนา่ยกบนาและกบบลฟูลอ็กในราคาลกูกบตวัละ1-3บาทพอ่แมพ่นัธุ์

คูล่ะ300-500บาทและกบเนือ้กิโลกรมัละ60-80บาท

  (3) การเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาแรดในบ่อดิน และปลาดุกบิ๊กอุยใน

ร่องน้ำ ซึ่งช่วยกินอาหารที่กบกินไม่หมดก่อนปล่อยสู่ที่นา ราคาจำหน่ายปลาดุกกิโลกรัมละ 40 บาท

ปลานิลกิโลกรมัละ50บาท

  (4) การเพาะและจำหน่ายเห็ดโดยใช้ขี้เลื่อยยางพารา ได้แก่ เห็ดนางฟ้า ขายราคากิโลกรัมละ

20-25บาทเห็ดหอมกิโลกรัมละ80-140บาทเห็ดหัวลิงสดกิโลกรัมละ150-350บาทอบแห้ง

กิโลกรัมละ900-1,500บาทเห็ดลมและเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ80-100บาทแต่ในหนึ่งปีจะผลิต

เห็ดทั้งหมดประมาณ5,000-7,000ก้อนเท่านั้นเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

  (5) การเพาะเลีย้งและจำหนา่ยสกุรแมพ่นัธุแ์ละสกุรปา่ เพือ่ขายพนัธุ์ และใชม้ลูสตัว์ในการผลติ

ปุย๋หมกัสำหรบัใช้ในการเกษตรในบา้น

  (6) การผลติปุย๋ใบไมแ้ละนำ้หมกัจากผลไม้ พชืสเีขยีว และเศษอาหาร/หอยเชอรี่ เพือ่ใช้ใน

กจิกรรมตา่งๆและสง่เสรมิชาวบา้นดว้ยเพือ่ลดตน้ทนุลดการใชส้ารเคมีในการทำเกษตรกรรม

  (7) ปลกูหญา้แผกเพือ่ปอ้งกนัดนิพงัทลายและชว่ยบำบดันำ้เสยีรอบพืน้ทีแ่ละแหลง่รองรบันำ้

  (8) การเพาะและจำหนา่ยกลา้ไมด้อกไมป้ระดบั เชน่ พทุธสามสี และกลา้ไมผ้ลตา่งๆ รวมทัง้

ปลาสวยงาม เพือ่จำหนา่ยเปน็ของทีร่ะลกึใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาศกึษาดงูาน เปน็การเพิม่รายได้ ประมาณกลา้ละ

100-1,000บาท
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 รายไดจ้ากการดำเนนิกจิกรรม มรีายไดจ้ากการจำหนา่ยผลผลติตา่งๆ จนสามารถจนุเจอืครอบครวั
และชำระหนีส้นิไดส้ว่นหนึง่ทำใหห้นีส้นิเริม่ลดลงจากปีพ.ศ.2542มหีนีส้นิรวมประมาณ800,000บาท

ปีพ.ศ.2548คงเหลอืหนีส้นิประมาณ250,000บาทปจัจบุนัครอบครวัเริม่มคีวามสขุมคีวามเปน็อยูแ่บบ

พออยู่พอกิน ไม่เป็นหนี้เพิ่ม มีเงินเหลือใช้ และมีกิจกรรมที่ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน

มคีวามภาคภมูิใจในการดำรงชวีติและดำรงตนตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงขององคพ์ระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

 การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและ
การช่วยเหลือสังคม นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ เป็นผู้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเปน็แนวทางในการดำรงชวีติ ดงันัน้ จงึไดน้ำมาประยกุต์ใชก้บัการจดัการทรพัยากรดนิ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรโดยการอาสาเข้าเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ประจำตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรในการดูแลรักษา

ทรัพยากรดิน ด้านการอนรุกัษด์นิ การฟืน้ฟดูนิ และยงัเปน็วทิยากรในเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และการพฒันาทีด่นิจงึเปน็นกัปฏบิตัทิีรู่ล้กึซึง้ทีส่ามารถประยกุตห์ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชก้บั

การจดัการทรพัยากรดนิ โดยยดึหลกัความพอประมาณ ความมเีหตผุล และการมรีะบบภมูคิุม้กนั รวมทัง้

การมคีวามรู้และมคีณุธรรมคอื

  (1) ดา้นความพอประมาณได้ใชพ้ืน้ทีด่นิของตนเองทีม่อียูเ่พยีงแคป่ระมาณ3งานในการสรา้ง

ผลิตผลให้ได้มาซึ่งรายได้ ไม่เน้นการกู้ยืมหรือสะสมหนี้สิน ทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้เกิดความเพียงพอ

ขั้นพืน้ฐานไม่โลภมาก

  (2) ดา้นความมเีหตมุผีล เนือ่งจากความเปน็อยูแ่บบ “พออยูพ่อกนิ” เปน็สิง่สดุยอดปรารถนา

ของคนไทยทกุคน แตค่วามสำเรจ็นัน้ไม่ใชจ่ะสรา้งกนัไดง้า่ยๆ เนือ่งจากความจำกดัของสมดลุตามธรรมชาติ

และ “ความคดิ” ทีจ่ะดำรงตนทำตามวธิขีองเกษตรกรในแตล่ะพืน้ที่ ทำให้ไมส่ามารถพาตวัเองไปสูฝ่นัได้

โดยเฉพาะการมทีีด่นิทำกนิเพยีง 3 งาน ทำใหน้ายสรุชยั มรกตวจิติรการ ตอ้งฉกุคดิ และวางแผนการใช้

ทีด่นิอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ อยา่งมเีหตมุผีล ตามแนวทางการบรหิารจดัการชวีติของปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง ทำใหพ้ืน้ทีอ่นัมอียูเ่พยีงนอ้ยนดิกส็ามารถสรา้งความพออยูพ่อกนิได้ แตต่อ้งเริม่ตน้ที่ “ความพอดี

ของใจ”กอ่นแลว้สง่ตอ่ไปถงึภายนอกและทีม่ตีอ่ผูอ้ืน่

  (3) การสรา้งระบบภมูคิุม้กนัในพืน้ที่3งานของนายสรุชยัมรกตวจิติรการไดแ้บง่พืน้ที่2งาน

60ตารางวาเปน็พืน้ทีท่ำการเกษตรแบบผสมผสานตามธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัและเกดิประโยชนส์งูสดุโดย

ใชแ้รงงานในครอบครวัซึง่เปน็ตน้ทนุที่ไมต่อ้งจา่ยเปน็เงนิสดและไมต่อ้งกูย้มืใคร เกษตรผสมผสานทำหลายๆ

อยา่งรวมๆกนัปลกูหญา้แฝกเพือ่การอนรุกัษด์นิ เพิม่ความอดุมสมบรูณข์องดนิและรกัษาความชุม่ชืน้ให้

กบัดนิ การเลีย้งกบนาและกบบลฟูลอ็ก เพือ่จำหนา่ยลกูกบ พอ่แมพ่นัธุก์บ และกบเนือ้ เลีย้งปลานลิและ

ปลาแรดในบอ่ดนิ และเลีย้งปลาดกุบิก๊อยุในรอ่งนำ้ ซึง่จะชว่ยกนิเศษอาหารทีเ่หลอืจากทีก่บกนิไมห่มดอกี

ตอ่หนึง่ เพาะเหด็นางฟา้/เหด็นางรม เหด็หอม และเหด็หวัลงิสด โดยเพาะจากขีเ้ลือ่ยยางพารา เลีย้งสกุร

แมพ่นัธุแ์ละสกุรปา่ เศษวสัดทุีเ่หลอืใช/้ทิง้ อาทิ เศษใบไม้ ไดน้ำมาผลติเปน็ปุย๋ใบไมข้าย ผลตินำ้หมกัจาก

ผลไม้ พชืสเีขยีว เศษอาหาร และหอยเชอรี่ เพือ่ใชเ้องภายในสวนเปน็การลดตน้ทนุ การผลติ และชว่ย

เจ้าหน้าที่รัฐในการส่งเสริมให้เพื่อนเกษตรกรใกล้เคียงได้นำไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นพื้นที่

อนันอ้ยนดิทีเ่หลอืยงัไดผ้ลติกลา้ไมด้อกไมป้ระดบั และปลาสวยงามตา่งๆ เพือ่การจำหนา่ยอกีดว้ย การทำ

กิจกรรมเกษตรผสมผสานแบบเข้มข้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหาร การมีงานทำทุกวัน และจาก

ภาวะราคาสนิคา้ทางการเกษตรทีผ่นัผวน การใชพ้ืน้ทีท่ีน่อ้ยกส็ามารถมรีายไดแ้ละสามารถทีจ่ะอยู่ไดอ้ยา่ง
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“พอมีพอกิน” จนสามารถเปน็แบบอยา่งใหก้บัเกษตรกรและบคุคลทัว่ไปสามารถใชห้นีค้นืไดเ้กอืบหมดและ

มคีวามภมูิใจที่ไดด้ำเนนิชวีติและจดัการทรพัยากรดนิตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจนประสบ

ผลสำเรจ็

  (4) เงื่อนไขความรู้ นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ เป็นผู้ ใฝ่รู้ ได้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านการ

จัดการทรัพยากรดินอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมเรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

วิธีการนี้มีต้นทุนที่ต่ำ แค่เพียงนำหน่อมาขยายพันธุ์แล้วนำไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่ง

เข้ากับหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  (5) เงื่อนไขคุณธรรม นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ ได้ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิต ปฏิบัติงาน

อย่างขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าครอบครัว และช่วยเหลือสังคม เช่น

การเป็นวิทยากรด้านการจัดการทรัพยากรดินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ ในบ้านเป็น

สถานที่อบรมเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเยาวชน

จึงนับว่าเป็นบุคคลที่น่าจะได้รับการสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง


การจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ กรณีชุมชน: ชุมชนบ้าน      
นอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
 ประวัติความเป็นมาของชุมชน ชุมชนบ้านนอแล เป็นหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของ

โครงการหลวงอา่งขางประชากรในชมุชนเปน็ชนเผา่ปะหลอ่งหรอืเรยีกตวัเองวา่ดาละอัง้เปน็ชนกลุม่นอ้ย

ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงเขตประเทศพม่าซึ่งมีความเป็นอยู่อัตคัตมากและไม่ปลอดภัยขณะที่มองเห็น

ว่าดินแดนในประเทศไทยมีแต่ความร่มเย็น จึงได้อพยพเข้ามาในเขตแดนไทยเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่

ผา่นมา ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในฐานะที่เป็นหมู่บ้านกันชนชายแดน อย่างเช่น

ด้านความมั่นคง ฝ่ายทหารก็เข้ามาฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครชุดปฏิบัติการรักษาหมู่บ้าน ฝ่ายพัฒนา

ที่ดินและโครงการหลวงก็เข้ามาจัดสรรที่ทำกิน ปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์ โดย

ส่งผลผลติจำหนา่ยใหก้บัสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง ชวีติความเปน็อยูข่องชาวบา้นนอแลเริม่ดขีึน้ตามลำดบั

มาจนถงึปจัจบุนั

 ลกัษณะของชมุชน/ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ ทีต่ัง้ชมุชนบา้นนอแล มลีกัษณะภมูปิระเทศเปน็ภเูขา

สงูจากระดบันำ้ทะเล 1,350 เมตร พืน้ดนิมลีกัษณะดนิปนหนิ มปีา่ไมท้ี่ไดร้บัการฟืน้ฟเูพือ่เปน็แหลง่ตน้นำ้

ลำธาร มลีกัษณะเปน็ปา่ดบิเขา สภาพอากาศหนาวมาก มหีมอกปกคลมุในฤดหูนาว และมฝีนตกตดิตอ่กนั

เป็นเวลานานหลายเดือน ชุมชนบ้านนอแลเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง

จงัหวดัเชยีงใหม่มอีาณาเขตตดิตอ่คอืทศิเหนอืตดิตอ่กบับา้นหนองเตา่หมูท่ี่12ตำบลมอ่นปิน่อำเภอฝาง

จงัหวดัเชยีงใหม่ทศิใต้ตดิตอ่กบัสถานเีกษตรหลวงอา่งขางตำบลแมง่อนอำเภอฝางจงัหวดัเชยีงใหม่ทศิ

ตะวนัออก ตดิตอ่กบับา้นขอบดง้ หมูท่ี่ 14 ตำบลมอ่นปิน่ อำเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ และทศิตะวนัตก

ตดิตอ่กบัประเทศสหภาพพมา่

 จำนวนประชากรของชุมชนบ้านนอแลจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาที่ดินปีพ.ศ. 2548มี

จำนวนทั้งหมด 639 คน หรือ 113 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ ในฐานะคนต่างด้าว และยังเป็น

ชุมชนที่ไม่มีผู้นำเป็นทางการมีเพียงผู้นำที่ชุมชนเลือกและยอมรับ 1คนคือนายจะหริ่ง ธรรมนอน

ปกครองกันด้วยคณะผู้อาวุโสและอาศัยจารีตประเพณีเป็นกรอบกติกาของชุมชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

บา้นเรอืน บา้นแตล่ะหลงัสรา้งรวมกนัเปน็กลุม่ไมเ่ปน็ระเบยีบ เพราะมขีอ้จำกดัเรือ่งพืน้ทีเ่ปน็ภเูขา ลกัษณะ
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ตวับา้นเปน็บา้นเสาไมย้กพืน้สงูประมาณ1เมตรหลงัคามงุหญา้คาปจัจบุนัเปลีย่นมามงุดว้ยสงักะสมีากขึน้

ส่วนฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่สับ และนิยมใช้พลาสติกผืนใหญ่หุ้มด้านนอกตัวบ้านอีกชั้นหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันลม

ในช่วงหน้าหนาว ภายในตัวบ้านจะมีครัวไฟไว้ประกอบอาหารพร้อมกับให้ความอบอุ่น ส่วนห้องนอนมัก

กั้นเปน็หอ้งเลก็ๆตดิฝาดา้นใดดา้นหนึง่

 สภาพสังคมของชุมชน ชุมชนชาวปะหล่องมีวิถีชีวิตอยู่ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาตั้งแต่บรรพชน และ

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์โดดเด่นของหญิงปะหล่องจะสวมหว่อง(ห่วงเหล็กวงใหญ่)ที่เอวตลอด

เวลาสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ6คนต่อครัวเรือนประชากรนับถือศาสนาพุทธเท่าๆกับที่นับถือ

บูชาผี ส่วนสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน อาชีพหลักของชาวบ้านนอแล คือ การทำเกษตรอินทรีย์

แต่เมื่อสรปุรายรบัรายจา่ยประจำปแีลว้ถอืวา่ยงัอยู่ ในเกณฑย์ากจน(ประคลัภ์กรดุเจรญิ,2549:12)

 การจดัเวทวีเิคราะหป์ญัหาของชมุชน เนือ่งจากอาชพีหลกัของคนในชมุชนนอแล คอื การทำ

การเกษตร โดยได้รับจัดสรรที่ดินบริเวณรอบๆ ชุมชนจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่มีการส่งเสริมการ

ปลูกพืชของชุมชนมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่พบปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลายๆ ด้าน เช่น การทำมาหากิน

ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม หนี้สิน สุขภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ

เมื่อได้นำปัญหาเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญแล้วพบว่าปัญหาหลักเป็นปัญหาทางด้านการเกษตรคือ

การเพาะปลูก เนื่องจากดินมีสภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จนทำให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลงจากเดิม

ซึ่งเมื่อสรุปภาพรวมปญัหาของชมุชนชว่งทีผ่า่นมามดีงันี้

  (1) ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากในบางฤดูกาล ผลผลิตที่ออกมามีจำนวนมาก ราคาถูก

ชาวบา้นไมม่วีธิกีารจดัการตลาดไดแ้ตร่อคำสัง่ซือ้หรอืออรเ์ดอรจ์ากโครงการหลวงอยา่งเดยีวทัง้นี้รวมถงึ

ผลผลติที่ไม่ไดข้นาดตามมาตรฐานทำใหข้ายไม่ไดร้าคาหรอืไมม่กีารซือ้ขาย

  (2) ปญัหาเรือ่งสญัชาติ ประชากรบา้นนอแลไมถ่งึรอ้ยละ 10 ทีม่บีตัรประจำตวัเปน็คนไทยโดย

สมบูรณ์ นอกนั้นยังอยู่ ในฐานะคนต่างด้าว ไม่มีบัตรประชาชน ขาดสิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนหรือการทำ

นติกิรรมตา่งๆ

  (3) ปญัหาหนีส้นิเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากชาวบา้นบางครอบครวัมรีายได้ไมเ่พยีงพอกบัรายจา่ยที่

จำเปน็ตอ่การดำรงชวีติ หากเกดิเหตจุำเปน็ทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในยามเจบ็ปว่ย แตง่งาน ซอ่ม

หรอืสรา้งทีพ่กัเปน็ตน้ตอ้งกูย้มืจากเพือ่นบา้นผูม้ฐีานะดกีวา่

  (4) ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ มีปัญหาในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำและราคาไม่แน่นอนมาก

ที่สุดรองลงมาไดแ้ก่ปญัหาผลผลติมคีณุภาพตำ่ศตัรพูชืรบกวน

  (5) ปัญหาด้านสังคม หมู่บ้านยังขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และ

โทรศพัท์รองลงมาเปน็ปญัหาประชากรไมม่บีตัรประจำตวัประชาชนทำให้ไมส่ามารถเดนิทางไปทำงานนอก

พืน้ที่ได้ สว่นเยาวชนคนรุน่ใหมเ่ริม่สนใจและรบัคา่นยิมแบบบริโภคนยิมเขา้มาในหมูบ่า้น เกดิการเอาอยา่ง

ซึง่เปน็เหตใุหเ้สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้โดยไมจ่ำเปน็

  (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอดีตการประกอบอาชีพทางการเกษตรของ

ชมุชนบา้นนอแลไม่ไดค้ำนงึผลกระทบดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากนกัไมม่กีารจดัการดา้น

ทรพัยากรดนิและนำ้แตป่ระการใดมกีารใชส้ารเคมีในการผลติผลติผลทางการเกษตรคอ่นขา้งมาก

  (7) ปัญหาด้านความมั่นคง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนไทย-พม่า มักมีกระสุนและ

ระเบดิตกขา้มแดนมาลงทีห่มูบ่า้น เปน็ผลมาจากการสูร้บของรฐับาลกลางพมา่กบัชนกลุม่นอ้ย จนบางครัง้

ตอ้งมกีารอพยพไปอยู่ ในพืน้ทีป่ลอดภยัเปน็การชัว่คราวจนกวา่เหตกุารณจ์ะสงบ
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  โดยสรุป ชนเผ่าปะหล่องมีความคิดว่า ถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากต้องปรับปรุงดิน เปลี่ยน

พันธุ์พืชใหม่ลงทุนเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำและใส่ปุ๋ยเพิ่มตามลำดับและส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนอาชีพ

ไปทำอย่างอื่นนอกภาคการเกษตร เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องอื่น คิดว่าการเกษตรเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว

พื้นที่เกษตรบ้านนอแลเริ่มได้รับการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่นำระบบเกษตรอินทรีย์มาใช้เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน

โดยการสนับสนุนของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางในปี พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการพัฒนาระบบน้ำ และการ

จัดการสวนผักอินทรีย์ รวมทั้งการจัดการปลูกหญ้าแฝก การปรับปรุงสภาพดิน ส่งเสริมการผลิตและการ

ใช้ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ การจัดการเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า การจัดการผลิตผล การจัดการ

อารกัขาพชืในแปลงและการจดัการนำ้รว่มกบัเกษตรกร

 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะดินในชุมชน ดินของชุมชนมีลักษณะดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปน

ดินเหนยีวสนีำ้ตาลเขม้หรอืสนีำ้ตาลปนแดงเขม้เปน็กรดแกถ่งึเปน็กรดเลก็นอ้ย(pH5.5-6.5)สว่นดนิ

ลา่งเปน็ดนิเหนยีวสแีดงปฏกิริยิาดนิเปน็กรดจดัถงึเปน็กรดเลก็นอ้ย(pH5.5-7.0)เหมอืนกนัชดุดนิของ

ชมุชนนอแลเปน็ชดุดนิดอยปยุ (DoiPuiSeries:Dp) ในกลุม่ชดุดนิที่ 30ดนิชดุนีเ้กดิจากการผพุงัสลาย

ตวัของหนิชสีต์ หรอืไมกา้ชสีตบ์รเิวณพืน้ทีภ่เูขา และรวมถงึทีเ่กดิจากวสัดดุนิหรอืหนิทีเ่คลือ่นยา้ยมาเปน็

ระยะทางใกล้ๆ  มลีกัษณะลกูคลืน่ลอนลาด มกีารระบายนำ้ดี การไหลบา่ของนำ้บนผวิดนิอยู่ ในระดบัชา้ถงึ

เรว็มากการซมึผา่นของนำ้อยู่ ในเกณฑป์านกลาง 

 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน ชุมชนบ้านนอแล ได้รับ
การจดัการและการพฒันาทรพัยากรดนิจากสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง ซึง่เปน็สถานีโครงการหลวงอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำรแิหง่หนึง่ซึง่ไดเ้ริม่ดำเนนิการเมือ่ปีพ.ศ.2512 โดยเขา้มาสง่เสรมิและดำเนนิการเรือ่ง

ระบบการปลกูพชืในพืน้ที่165ไร่ตรงขา้มชมุชนบา้นนอแลจดัระบบเปน็สวนเกษตรอนิทรยี์ซึง่ชว่ยเสรมิ

ให้ชุมชนบ้านนอแลสามารถปรับปรุงการดำรงชีวิตในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัดงันี้

  (1) ดา้นความพอประมาณในพืน้ที่165ไร่ชาวบา้นนอแลไดร้บัการจดัสรรพืน้ทีท่างการเกษตร

ครอบครัวละ 1 แปลง (1 ไร่) เพื่อปลูกผักอินทรีย์ส่งผลผลิตให้โครงการหลวง และเป็นพื้นที่ที่มีขนาด

ที่เหมาะสมสำหรบัเกษตรกรจะดำเนนิการได้ในแตล่ะครอบครวั

  (2) ด้านความมีเหตุผล เนื่องจากดินเสื่อมโทรมลงและมีปัญหาด้านการตลาดผลไม้ ทางสถานี

เกษตรหลวงอ่างขางจึงได้เริ่มส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นแปลงผักอินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์ดินและ

รองรับการขยายตัวทางการตลาดของผักอินทรีย์ โดยได้วางรากฐานการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตแบบ

การเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่งมีแนวความคิดส่งเสริมการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (3) การสรา้งระบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ี ไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาเพือ่สรา้งระบบภมูคิุม้กนัใน

การจดัการทรพัยากรดนิเพือ่เพิม่การผลติในพืน้ที่ โดยการกอ่สรา้งระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ที่ และมี

มาตรการในการอนุรักษ์ คือ เปลี่ยนสภาพความลาดชันของพื้นที่มาเป็นที่ราบเป็นชั้นๆ เพื่อปลูกพืชเป็น

ชัน้ๆ คลา้ยขัน้บนัไดตดิตอ่กนัหลายๆ ขัน้ (Bench terrace) เพือ่ลดความยาวของความลาดชนัใหส้ัน้ลง

ลดปริมาณน้ำไหลบ่า(RunOff)ตามความลาดชันให้น้อยลงจนสามารถจัดการควบคุมหรือระบายออกไป

จากพืน้ที่ได้ ในขณะเดยีวกนักป็อ้งกนันำ้จากพืน้ที่ ใกลเ้คยีงไหลเขา้สูพ่ืน้ทีท่ีก่อ่สรา้งขัน้บนัไดโดยการทำคนั

ดนิเบนนำ้ (Diversion) ปอ้งกนัเอาไว้ และในปจัจบุนัไดน้ำเอาหญา้แฝกเขา้มาปลกูผสมผสานกบัระบบขัน้

บนัไดเพือ่ยดึดนิ ขณะเดยีวกนัก็ไดน้ำพชืทีเ่ปน็ประโยชนท์างเศรษฐกจิ เชน่ ดอกไมจ้นี หรอืพชืตระกลูถัว่
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มาปลูกบริเวณผนังด้านข้างเพื่อยึดดินและเป็นรายได้เสริม รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการ

หอ่ดนิและเพิม่อนิทรยีวตัถุโดยการใชปุ้ย๋หมกัปุย๋พชืสดปุย๋คอกทำใหส้ามารถเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้และ

เกดิความยัง่ยนืในการใชพ้ืน้ที่ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและคุม้ทนุในดา้นเศรษฐกจิ

  (4) เงื่อนไขความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชุมชนบ้านนอแลแม้จะเป็น

ชมุชนชาวเขา แตก่็ไดย้อมรบันวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาใช้ในการปรบัปรงุพืน้ทีด่นิของตนเอง เพือ่ใหส้ภาพ

ของดนิมคีวามอดุมสมบรูณม์ากขึน้และแกป้ญัหาการพงัทลายจากการกดัเซาะดนิคอื

1) จัดการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน โดยเริ่มในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

เปน็การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูหญา้แฝกและแนะนำวธิกีารดแูลรกัษาตามหลกัวชิาการ

ในพืน้ทีแ่ปลงอนิทรยีท์ัง้165ไร่

2) ปรับปรุงสภาพดินเบื้องต้น พบว่า ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด มีอินทรียวัตถุมาก

พอสมควร แตม่ปีรมิาณแคลเซยีมและแมกนเีซยีมตำ่มาก จงึทำการปรบัปรงุสภาพดิน

โดยใส่โดโลไมท์ (ในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถใช้โดโลไมท์ได้)และใส่หินฟอสเฟส

บดตามความเหมาะสม

3) การปลกูปุย๋พชืสด จดัใหเ้กษตรกรปลกูปุย๋พชืสดในชว่งเริม่ตน้ทกุแปลงและจดัการปลกูปุย๋

พืชสดในช่วงหลังการปลูกผักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและตัดวงจรของแมลงศัตรูพืช

4) การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำกันเอง ทางสถานีเกษตรหลวง

อา่งขางไดส้ง่เสรมิดา้นอปุกรณ์และเชือ้จลุนิทรยีเ์พือ่ผลติปุย๋หมกั(พด.1)

5) การทำนำ้หมกัชวีภาพโดยใชเ้ชือ้จลุนิทรยี์(พด.2)เพือ่ใชส้ำหรบัปรบัปรงุบำรงุดนิและ

 เพือ่ปอ้งกนัโรคและแมลงโดยใชเ้ชือ้จลุนิทรยี์(พด.5)

6) การจดัการเกษตรกรและผลผลติ โดยจดัใหม้กีารประชมุชาวบา้นนอแล เพือ่แบง่กลุม่ใน

การทำกจิกรรมการปลกูผกัอนิทรยี์รวมทัง้การจดัทำระบบการทำงานแบบกลุ่มเพื่อการ

เพาะตน้กลา้ ตดัหญา้ ทำปุย๋หมกั โดยใหแ้ตล่ะกลุม่มตีวัแทน 1 คน (หวัหนา้กลุม่)

ทำหนา้ทีต่ดิตอ่และประสานงานกบัเจา้หนา้ที่ ในการวางแผนจดัการจา่ยเมลด็พนัธุต์น้กลา้

รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร ในส่วนของการอารักขาพืชในแปลงอินทรีย์

หลกัการควบคมุศตัรพูชืในแปลงผกัอนิทรยี์ จำเปน็ตอ้งนำเอาวธิกีารตา่งๆ มาใชร้ว่มกนั

อย่างเหมาะสม เพื่อจะช่วยนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การรักษาสภาวะแวดล้อม

การรักษาสมดุลตามธรรมชาติ ตลอดจนช่วยให้ปลอดภัยต่อผู้ ใช้และผู้บริโภค ดังมีการ

ดำเนนิการดงันีค้อืการปลกูพชืแบบผสม(MixedCrop)การปลกูพชืหมนุเวยีน(Crop

Rotation)และประการสำคัญคือการดูแลเอาใจใส่ต้นพืชอย่างสม่ำเสมอของเกษตรกร

ตามวธิกีารหลกัและสำคญัในการทำผกัอนิทรยี์ มกีารซกัถามปญัหาและใหค้วามรูก้อ่นทีจ่ะ

ลงตรวจแปลงเปน็กลุม่ๆและใหเ้กษตรกรไดเ้หน็ขอ้เสยีทีเ่ปน็ปญัหาของกนัและกนัรวมทัง้

ให้มีการเข้ารับการอบรมในด้านการอารักขาพืช เช่น ความรู้ ในเรื่องของศัตรูพืชและ

ศตัรธูรรมชาติการใชส้มนุไพรชนดิตา่งๆและระบบการปลกูพชืทีช่ว่ยลดปรมิาณศตัรพูชื

7) ดา้นการจดัการนำ้ นำ้ที่ ใชเ้พือ่การเกษตรในแปลงผกัอนิทรยี์ จะมมีาตรวดันำ้ทกุแปลง

เพือ่บนัทกึปรมิาตรนำ้ที่ ใช้ สว่นในการใหน้ำ้แกพ่ชืผกัเกษตรกรจะใชส้ายยางในการรดนำ้

พชืผกัในแปลง

  (6) เงือ่นไขคณุธรรมชมุชนบา้นนอแลเปน็ชมุชนชาวเขาเผา่ปะหลอ่งซึง่เปน็ชมุชนที่ไดร้บัการ

ชว่ยเหลอืพฒันาคณุภาพชวีติจากมลูนธิิโครงการหลวงดงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ เปน็โครงการหนึง่ในพระราชดำริ
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยเหลือชาวเขา ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสที่ทรง

เยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่10มกราคมพ.ศ.2517ว่า“เรื่องที่จะช่วยชาวเขา

และโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์ที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้จุดประสงค์อย่าง

หนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็

เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยเขาปลูกพืชที่

เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลกูยาเสพติด คือ ผ่ิน ทำให้นโยบายการปราบปรามการปลกูผ่ินได้ผลดี อันน้ีก็เป็นผลอย่างหน่ึง 

ผลอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูก โดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองเราไปสู่หายนะได้ โดยที่

ถางป่าและปลูกพืชโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดี และ

ปลอดภัยได้อีกท่ัวประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการน้ีสำเร็จ ให้ชาวเขาอยูเ่ป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถท่ีจะมีความอยูดี่กิน

ดีพอสมควรและสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” จากพระราชดำรินี้

แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อ

ประชาชนทกุชนชัน้เพือ่ใหม้ชีวีติทีด่ขีึน้และชมุชนบา้นนอแลไดน้อ้มรบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้

ในการดำเนินชีวิตและครองตน จนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ชุมชนเลิกปลูกพืชยาเสพติดที่จะเป็นภัยต่อ

ประเทศชาติ และลดการทำไร่เลื่อนลอยที่จะเป็นการทำลายทรัพยากรดิน และหันกลับมาใช้วิธีการปลูกพืช

อนิทรยีเ์พือ่การอนรุกัษด์นิในพืน้ทีเ่ดมิ สง่ผลใหก้ลายเปน็ชมุชนเขม้แขง็ มกีารเกือ้กลูซึง่กนัและกนั และ

ประการสำคัญได้สร้างคุณประโยชน์ในฐานะเป็นชุมชนกลุ่มน้อยที่เป็นแนวกันชนของประเทศได้เป็นอย่างดี


การจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ กรณีองค์กร:  
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
 ประวัติความเป็นมา ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอี้ยง ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 1 บ้านมาบเอื้อง

ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ เกิดขึ้นจาก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์

ววิฒัน์ ศลัยกำธรซึง่เปน็ประธานมลูนธิกิสกิรรมธรรมชาติ ผูม้ีโอกาสไดร้บัใช้ใตเ้บือ้งพระยคุลบาท โดยรบั

ราชการใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะดำรงตำแหน่งในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)สำนักนายกรัฐมนตรีกว่า16ปีและมี

โอกาสได้สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจากการตามเสด็จพระราชดำเนิน และได้

เหน็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงทุม่เทพระวรกาย กำลงัพระราชทรพัยส์ว่นพระองค์ ทัง้เวลาสว่นใหญ่

กับการพัฒนา ค้นคว้า และทดลองสิ่งต่างๆ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร ประการสำคัญ คือ ได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงลงมือปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง ทรงเน้นให้

เกษตรกรและประชาชนรู้จักการพึ่งตนเองและไดท้รงพระราชทานแนวคดิเรือ่ง“ทฤษฎีใหม่เศรษฐกจิพอเพยีง”

เพื่อเป็นหลักคิดให้กับทุกๆ คนที่จะนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อาจารยว์วิฒัน์ ศลัยกำธร จงึไดร้วบรวมกลุม่คนหลายๆ อาชพีทีม่แีนวคดิและอดุมการณท์ีจ่ะฟืน้ฟปูระเทศ

โดยน้อมนำเอาแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง”มาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรและการ

ดำรงชีวิตโดยจัดตั้งเป็น“ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท”และดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการทำ

กสิกรรมธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทำการ

เกษตรและอยู่อย่างพอเพียงได้จริง จึงลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ชมรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการ

เผยแพร่ ให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรในหลายๆ จังหวัด จนมีแนวร่วมประชาชนทั้งเกษตรกร
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ข้าราชการ เอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมและพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้

จดทะเบียนขึ้นเป็น “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 17 กันยายนพ.ศ. 2544ซึ่งมีวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการดำเนินการดังนี้

  (1) วัตถุประสงค์ 

1) เพือ่สง่เสรมิการผลติอาหารไรส้ารพษิปราศจากสารเคมสีำหรบัมนษุยช์าติ

2)สนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ

 การกสิกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ การพลังงาน การแพทย์ เภสัชกรรม

 และการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยเนน้ภมูปิญัญาตะวนัออก

3)สนบัสนนุใหช้มุชนพึง่ตนเองพึง่พาอาศยักนัและพึง่พงิกนักวา้งขวางมากยิง่ขึน้ตามแนว

 พระราชดำรเิรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใชว้ธิกีารของทฤษฎีใหมเ่ปน็ตวัผลกัดนั

4)สนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนและองค์กรธุรกิจดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 ชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีและสารพิษทางการเกษตร

5)ส่งเสริมวัฒนธรรม

6)ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ

7) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

  (2)  เปา้หมาย 

1) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของมูลนิธิฯ ในแต่ละ

ภูมิภาคให้ได้ไม่น้อยกว่า 25 แห่ง ภายในระยะเวลา 5ปี เพื่อให้ศูนย์ทำหน้าที่ ในการ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในภาคการเกษตร

2) ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนเทคโนโลยีเคมี

3) สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิตการแปรรูปและการตลาด

ให้ครบวงจรโดยจัดให้มีการตั้งร้านค้าสหกรณ์ประจำชุมชน

4) สนับสนุนให้ความร่วมมือและคำปรึกษาแนะนำกับองค์กรต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนจาก

เศรษฐกิจพอเพียงข้ันพ้ืนฐาน เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า เพือ่พฒันาและขยายการผลติ

รวมถงึเศรษฐกจิของชมุชน

 โครงการต่างๆ ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มีโครงการที่ดำเนินการมากมายหลายโครงการ
เช่น

  (1) โครงการ “เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ” มุ่งเน้นการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ และ

เชื่อมโยงศูนย์ต่างๆเข้าด้วยกันให้เป็นระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้

  (2) โครงการ “เรารักเกษตร” เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและ

ผู้สนใจทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำนึกของการทำการเกษตรแบบธรรมชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า6,000คนภายใน3ปี

  (3) โครงการ “การทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง” เป็นโครงการรณรงค์ให้เกษตรกรไทยทุกคน

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดต้ระหนกัถงึความสำคญัของการเกษตรแบบพึง่ตนเองโดยใชข้องทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ

อาทิเช่นการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพเป็นต้น

  (4) โครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมแผ่นดินแม่” เป็นโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีามตลอดจนสบืสานวถิชีวีติและภมูปิญัญาพืน้บา้นโดยการจดัเขา้คา่ยสำหรบั

ลกูหลานคนไทยทีอ่ยูต่า่งประเทศ
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  (5) โครงการ “ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนใน

รูปแบบของธรรมชาติและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในชนบท

  (6) โครงการ “อบรมความรู้เรื่องสมุนไพร” เป็นโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้และ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในเรื่องของสมุนไพรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรและ

ผู้สนใจโดยทั่วไป

  (7) โครงการ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” เป็นโครงการออกใบรับรองให้กับผลผลิต

ทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบตามระเบียบของมูลนิธิฯ โดยจะออกเป็นเอกสารและอนุญาตให้นำ

ตราสญัลกัษณ์ไปใชเ้พือ่การตลาดได้

  (8) โครงการ “วิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างพลังงานทดแทน” เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ส่วนของการศึกษาเพื่อหาผลผลิตของเกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ในประเทศมาพัฒนาคุณภาพ

ให้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงานปิโตรเลียม     

  (9) โครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการรณรงค์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึก

และชว่ยดำเนนิการแก้ไขฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะทรพัยากรดนิและทรพัยากรนำ้

เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ

  (10) โครงการ “หอ้งเรยีนเกษตรกรกลางแจง้” เปน็โครงการทีมุ่ง่สรา้งจติสำนกึ/สรา้งองคค์วามรู้

เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงทางความคดิในการทำการเกษตรธรรมชาติ เกษตรอนิทรยี์ และการพึง่พาตนเอง

ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ   

  (11) โครงการ “เกษตรธรรมชาตชิมุชนเขม้แขง็” เปน็โครงการสง่เสรมิใหช้มุชนมคีวามสามคัคี

รวมตวักนัจดัตัง้กลุม่หรอืสหกรณ์โดยการทำเกษตรแบบธรรมชาติและดำเนนิการจดัหาตลาดรบัซือ้ผลผลติ

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน

  (12) โครงการ “คนืชวีติใหแ้ผน่ดนิ” เปน็โครงการรณรงคเ์ผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์ใหเ้กษตรกร

และประชาชนทัว่ไปทราบถงึปญัหาและผลกระทบอนัเนือ่งมาจากภาคเกษตรกรรมรณรงค์ใหเ้กษตรกรลดละ

เลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษทางการเกษตรส่งเสริมในเรื่องของแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจ

พอเพยีง”ใหส้ามารถทำการเกษตรแบบยัง่ยนืและทา้ยทีส่ดุเกดิการเปลีย่นแปลงอนัยิง่ใหญบ่นผนืแผน่ดนิไทย

 เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจึงได้จัดตั้ง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้า สาธิต และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยเน้นการปฏิบัติจริง

ศนูยก์สกิรรมธรรมชาตมิาบเอือ้งไดแ้บง่พืน้ที่ ในการทำกจิกรรมตา่งๆออกเปน็19สว่นไดแ้ก่

 ส่วนที่ 1 สวนวนเกษตร เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ผลในลักษณะของสวนไม้ผลผสมผสาน อาทิ

มะพร้าวมะม่วงลำใยทุเรียนมังคุดลองกองขนุนฝรั่งเป็นต้น

 ส่วนที่ 2 สวนสมุนไพรไทยเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรต่างๆเพื่อใช้สำหรับศึกษา

 ส่วนที่ 3 เกาะป่าเพลินเป็นแหล่งปลูกป่าไม้หลายๆชนิดโดยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

 ส่วนที่ 4 อาคารหลัก แบ่งออกเป็นสำนักงานของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ห้องสมุดและ

ที่พักอาศัยชาย (พักอาศัยได้ไม่ต่ำกว่า 80 ท่าน) ที่พักอาศัยหญิง (พักอาศัยได้ไม่ต่ำกว่า 80 ท่าน) และ

ห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวน200ที่นั่ง

 ส่วนที่ 5 แปลง 1 ไร่แก้จนเป็นแปลงทดลองและแปลงสาธิตพืชผักสวนครัวนานาชนิด

 ส่วนที่ 6 แปลงเพาะชำกล้าไม้เป็นเรือนเพาะชำไม้ต่างๆในการเพาะกล้าไม้และพันธุ์ไม้

 ส่วนที่ 7 แปลงปลูกข้าวเป็นแปลงสาธิตปลูกข้าวในรูปแบบการทำนาดำและนาหว่าน

 ส่วนที่ 8 แปลงปลูกข้าวไร้สารพิษเป็นแปลงสาธิตปลูกข้าวไร้สารพิษ
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 ส่วนที่ 9 ซุ้มคนมีน้ำยาเป็นสถานที่สำหรับใช้อบรมและสาธิตทำน้ำยาเอนกประสงค์

 ส่วนที่ 10 ซุ้มคนเอาถ่าน เป็นสถานที่สำหรับใช้อบรมและสาธิตวิธีการทำน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการ

เผาถ่าน

 ส่วนที่ 11 ซุ้มไบโอดีเซลเป็นสถานที่สำหรับใช้อบรมและสาธิตวิธีทำน้ำมันไบโอดีเซล

 ส่วนที่ 12 โรงหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นสถานที่สำหรับใช้อบรมและสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ

 ส่วนที่ 13 ห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตรเป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร

 ส่วนที่ 14 ร้านอุ้มบุญเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึก

 ส่วนที่ 15 ร้านจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ เป็นร้านจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพและปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น

นำ้สม้ควนัไม้ฮอร์โมนเปน็ตน้

 ส่วนที่ 16 สวนไม้ประดับเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ

 ส่วนที่ 17 ร้านสวัสดิการเป็นสถานที่ ใช้สำหรับพักผ่อนและจำหน่ายสินค้า

 ส่วนที่ 18 โรงอาหารและครัว เป็นสถานที่ ใช้สำหรับทำอาหารและให้ผู้เข้าอบรมหรือผู้ที่สนใจรับ

ประทานอาหาร

 ส่วนที่ 19 สถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องได้นำ
แนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวธิกีารทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ มาใชเ้ปน็แนวทางในการดำเนนิ

งานทางดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรดนิโดยใช้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นร่มใหญ่เป้าหมายสูงสุดของการดำเนิน

การและใช้เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์หรือกสิกรรมธรรมชาติ และวนเกษตร เป็นพื้นฐานในการก้าวนำพาของระบบ

เศรษฐศาสตร์ใหม่ของโลก โดยวธิกีารสรา้งเศรษฐศาสตรแ์บบพอเพยีงให้ไดอ้ยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอนและตอ้งอยู่

บนฐานเรื่องเกษตรธรรมชาติโดยมีขั้นบันไดเพื่อสู่เป้าหมาย3ระดับคือ

 ระดับที่ 1มีต้นแบบของเกษตรธรรมชาติอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีปัจจัยการผลิต
มีปุ๋ยมียามีฮอร์โมนเป็นของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

 ระดับที่ 2มีอาหารเพียงพอ

 ระดับที่ 3มียามีเนื้อไม้ที่เตรียมไว้สำหรับทำบ้านที่อยู่อาศัยเป็นพื้นฐานและในขณะเดียวกันก็ยก

เป็นระดับขั้นก้าวหน้าเป็นขั้นแปรรูปนำไปแจกจ่าย เหลือก็ขาย เชื่อมโยงจนถึงการทำตลาดเชิงรุกโดยการ

ท่องเที่ยวทางการเกษตร

 อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ใช้เกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์เป็นต้นแบบและเป็นเครื่องมือ

ในการที่จะนำพาผู้เข้าอบรมและกลุ่มประชาคมต่างๆ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน อยู่อย่าง

พอเพียงมั่งคั่งร่ำรวยภายใต้ความพอรู้จักพอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยวิธีการที่เป็นขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ 1 ต้องไม่หลุดฐานต้องวางราก(ต้องเสริมรากให้แข็งแรง)ตัวอย่างต้นแบบจากที่มี100จุด

จะต้องมีเป็นพันเป็นหมื่นจุดรากต้องแตกต้นแบบสำคัญจะต้องกระจาย

 ขั้นที่ 2 ต้องระดมความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่อง

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรกรรมธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ เพราะสื่อหรือไอที

เป็นตัวเปลี่ยนแปลงสังคมโลกได้เร็วที่สุด

 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเป็นศูนย์อบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงและวธิกีารทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ โดยมกีารนำแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ

วธิกีารทำเกษตรกรรมธรรมชาตมิาใชเ้ปน็เนือ้หาและกจิกรรมในการอบรมเชน่
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 การบรรยาย “หลกัการ/ปรชัญา/แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง” เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความรูค้วามเขา้ใจ

พืน้ฐานเรือ่งหลกัการปรชัญาและแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนำหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปใชเ้ปน็กรอบความคดิและแนวทางปฏบิตัิในการดำเนนิชวีติได้ในทกุภาคสว่นของสงัคม

 การบรรยาย “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการทำการเกษตรแบบ

ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเข้าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกสิกรรม

ในรูปแบบต่างๆ

 การบรรยาย “เศรษฐกจิพอเพยีงของคนแถวหนา้” เปน็การบรรยายเลา่ประสบการณแ์ละความสำเรจ็

ที่ได้รับจากการนำความรู้เรื่องหลักการและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการดำเนินชีวิต

และประกอบอาชีพ

 กิจกรรมการพัฒนาพลังกาย/พลังจิต/พลังปัญญา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งรา่งกายจติใจและสตปิญัญารูจ้กัผอ่นคลายและรูจ้กัตนเองใหม้ากยิง่ขึน้

 กิจกรรมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ ให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สามารถเชือ่มโยงแนวความคดิในการทำการเกษตรธรรมชาตหิรอืเกษตรอนิทรยี์และ

การพึง่ตนเอง

 กิจกรรมการผึกภาคสนามลงแปลงสาธิต เป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมบนแปลง

สาธติของศนูยก์สกิรรมธรรมชาตมิาบเอือ้ง

 กจิกรรมชวีติในดนิเปน็การบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่งดนิความสำคญัของดนิและวธิกีารบำรงุรกัษาดนิ

 กจิกรรมการผกึปฏบิตั/ิเทคนคิการผลติปุย๋อนิทรยีช์วีภาพ เปน็กจิกรรมการฝกึปฏบิตัแิละเรยีนรูเ้รือ่ง

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้วยตนเอง

 กิจกรรมคนเอาถ่าน เป็นกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการผลิตน้ำส้มควันไม้จากการนำ

ไม้มาเผาเป็นถ่านด้วยตนเอง

 กิจกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติ เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องเกษตร

อินทรีย์และแนวทางการขับเคลื่อนให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

 กจิกรรมวถิภีมูปิญัญาไทยกบัการพึง่ตนเองเปน็กจิกรรมการใหค้วามรูเ้รือ่งสมนุไพรไทยโดยสง่เสรมิ

และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทางด้านของสมุนไพร เกี่ยวกับประโยชน์ การพัฒนาการผลิต และวิธีการใช้กับ

คนสัตว์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

 กิจกรรมการปฏิบัติ “คนมีน้ำยา” เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำยาประเภทต่างๆด้วย

ตนเองเช่นน้ำยาเอนกประสงค์น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำและแชมพูสระผมเป็นต้น

 กจิกรรมการจดัทำแผนยทุธศาสตร์เปน็กจิกรรมการรว่มมอืเพือ่จดัทำแผนยทุธศาสตร์แนวทางการ

ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกสิกรรมธรรมชาติหรือเกษตรกรอินทรีย์

เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ และใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มชุมชน

และสังคม

 กิจกรรมการพึ่งตนเองก่อนและหลังการรับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก

พึ่งตนเองก่อนและหลังการรับประทานอาหารด้วยการหยิบช้อน จาน แก้วน้ำ และตักข้าว เติมน้ำดื่ม

และทำความสะอาดช้อนจานแก้วน้ำหลังการรับประทานอาหารในแนวทางที่ประหยัดและถูกต้องตาม

สุขอนามัยด้วยตนเอง
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 เมื่อได้ศึกษาบทบาทและกิจกรรมทั้งหมดของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องสามารถนำมาสรุป

เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้กับการจัดการทรัพยากรดินของศูนย์ได้

ดังนี้คอื

  (1) ด้านความพอประมาณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องได้ใช้พื้นที่ดินที่ได้รับตกทอดจาก

บรรพบรุษุมาใชแ้ละพยายามฟืน้ฟทูรพัยากรดนิในศนูยข์องตนเอง โดยใชเ้ทคโนโลยทีีส่ามารถหาได้ในทอ้งถิน่

มาประยุกต์เพื่อการพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน้นการจัดการทรัพยากรดินเพื่อสร้างผลผลิต

ทางการเกษตรในระดับพอประมาณ ไม่เน้นการผลิตพืชเชิงเด่ียวท่ีมุ่งการค้าและการใช้สารเคมีท่ีอาจทำลายคุณภาพของดิน 

มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการผลิตและแหล่งน้ำให้สมดุลเพียงพอสำหรับการใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

  (2) ด้านความมีเหตุมีผล การจัดการทรัพยากรดินของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องตั้งอยู่

บนหลักของการมีเหตุและผลในการจัดการตามสภาพคุณภาพดินในแต่ละแปลงและตามการใช้ประโยชน์ 

อาทิ การปลกูพชืเกษตรอนิทรยีเ์พือ่ลดการใชส้ารเคมทีีท่ำลายคณุภาพดนิ ปลกูพชืหลากหลายเพือ่การพึง่

ตนเองและลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน การใช้สมุนไพรและน้ำสกัดชีวภาพในการ

กำจัดศัตรูพืชเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษทั้งเพื่อบริโภคเองและเพื่อขาย พยายามพึ่งตนเองทั้งในด้าน

พลังงานทดแทนและผลติของที่ ใช้ในชวีติประจำวนั อาทิ สบู่ ยาสระผม ครมีนวดผม และนำ้ยาลา้งจาน

เปน็ตน้เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยที่ไมจ่ำเปน็และเปน็การนำสิง่ทีม่อียู่ ในพืน้ทีข่องตนเองมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์

  (3) การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภูมิคุ้มกันจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินของศูนย์

กสิกรรมธรรมชาตมิาบเอือ้งไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน แต่อยู่ในรูปสุขภาพที่ดีจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี รับประทาน

อาหารที่ปลอดภัย ที่ดินมีคุณภาพดีขึ้นและมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ ในพืน้ทีย่งัไดม้กีารปลกูไม้

ยนืตน้เพือ่ไว้ใชส้อยหรอืเสมอืนกบัธนาคารทีส่ะสมไวย้ามชราไมท้ีป่ลกูไว้อาทิ ไมส้กั ไมแ้ดงสามารถตดั

ขายไดเ้มือ่ถงึคราวจำเปน็

  (4)  เงือ่นไขความรู้อาจารยว์วิฒัน์ศลัยกำธรและคณะทำงานได้ใฝห่าความรู้ ใหก้บัตนเองเพือ่

นำมาปรบัปรงุคณุภาพของดนิอยูเ่สมอ โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาตะวันออก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่

ใช้แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นดินในประเทศไทย อาทิ การใชจ้ลุนิทรยีป์รบัปรงุสภาพดนิ การใช้

เศษวสัดทุางการเกษตรหอ่ดนิการจดัระบบฝายนำ้ลน้เพือ่ใหด้นิชืน้และการปลกูปา่3อยา่งเพือ่ประโยชน์

4อยา่งเปน็ตน้

  (5) เงือ่นไขคณุธรรมศนูยก์สกิรรมธรรมชาตมิาบเอือ้งได้ใช้องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้และจาก

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะ ได้ใช้พื้นที่ของตนเองอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน ไปแลว้หลายหมืน่คน นบัเปน็ศนูยท์ีส่รา้งคณุปูการแกเ่กษตรกรไทย

และทำใหท้รพัยากรดนิไดร้บัพลกิฟืน้จนมคีณุภาพดขีึน้จำนวนมากนบัเปน็คณุธรรมทีด่ี ในการครองตนทีเ่ปน็

ประโยชนต์อ่สงัคม

การจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ กรณีเอกชน:  
โรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต 
 ข้อมูลทั่วไปของชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต ตั้งอยู่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น

ตำบลสะพลีอำเภอปะทวิจงัหวดัชมุพรกอ่นปีพ.ศ.2525มเีพยีงชายหาดทีม่ทีรายละเอยีดขาวซึง่ปลอด

ผู้คนและบ้านเรือน รีสอร์ตแห่งนี้เป็นรีสอร์ตเล็กๆ ที่มีเรือนพักเพียง 7 หลัง กับศาลาหลังคามุงจาก

เลียนแบบเรือนช้างหลวง และสิ่งประหลาดอีกอย่างหนึ่ง คือ รูปปั้นหน้าตาผิดแผกไปจากลักษณะไทยๆที่

คุ้นเคยยืนตระหง่านอยู่บนหน้าหาดวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อมาเยือนณที่แห่งนี้
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ที่ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตจึงมีความสงบ คงความเป็นธรรมชาติในสภาพเดิม ต้นไม้นานาชนิดจะขึ้นอย่าง

เกื้อกูลกันไม่เป็นระเบียบ ไม่ตกแต่งอย่างถูกกำหนดตายตัว มีทั้งไม้หอม ไม้ใบ ไม้ยืนต้น และยังมีนาข้าว

สวนครัวรั้วกินได้รวมทั้งพืชผักปลอดสารเคมีใช้ในกิจกรรมของรีสอร์ต

 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เป็นวันที่ชาวจังหวัดชุมพรพบกับภัยธรรมชาติพายุเกย์อย่าง

รุนแรงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาในพื้นที่ตำบลสะพลีปรับสภาพถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง

มชีือ่ถนนใหมว่า่“ถนนอาภากร”ชมุพรคาบานา่รสีอรต์ยงัคงตัง้อยูท่ีเ่ดมิแต่ไดเ้พิม่ทีพ่กัเปน็อาคาร3ชัน้3

หลงัเนน้การกอ่สรา้งแบบรกัษาธรรมชาติประหยดัพลงังานอาคารไมส่งูเกนิยอดไม้เพือ่ความรม่รืน่การ

กอ่สรา้งเปน็แบบประหยดัแตท่นแดดทนลมและทนแผน่ดนิไหวสิง่ทีม่อียูคู่ก่บัชมุพรคาบานา่รสีอรต์แหง่นี้

คอื กจิกรรมทางทะเล โดยเปน็โรงเรยีนสอนดำนำ้ทีเ่นน้เรือ่งการรกัษาสภาพแวดลอ้ม กจิกรรมชืน่ชมกบั

ธรรมชาติประกอบด้วยสวนผลไม้หลายแห่งของจังหวัดชุมพร ซึ่งแต่ละแห่งได้พร้อมใจกันรักษาธรรมชาติ

และไมค่ดิทำลายเพราะทกุคนตอ้งการความยัง่ยนืกจิกรรมลอ่งแพทีต่น้แมน่ำ้หลงัสวนอำเภอพะกจิกรรม

ไปชมหิง่หอ้ยทีแ่มน่ำ้ทา่ตะเภา และการไปตกหมกึในอา่วชมุพร เปน็ตน้ ชมุพรคาบานา่รสีอรต์ มสีภาพ

ธรรมชาติที่เหมาะแก่การพักผ่อนของคนทั่วโลกที่รักธรรมชาติ ผู้มาเยือนจะมีความสุขท่ามกลางเรือกสวน

ไร่นาและผูค้นทอ้งถิน่ทีร่กัสงบโดยรว่มกนัรกัษาชายหาดใหป้ลอดขยะและการกอ่กองไฟบนชายหาด

 แต่แล้ววิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ก็ทำให้ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต ต้องซวนเซจนเกือบจะล้ม

กจิการเพราะภาวะหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้จากพษิของคา่เงนิบาททีล่ดลงคณุวรสิรรกัษพ์นัธ์ผูส้บืทอดเจตนารมณ์

จากคณุแม่ไดพ้ยายามทีจ่ะรกัษากจิการของชมุพรคาบานา่รสีอรต์ใหค้งอยู่ไว้ให้ได้ และดว้ยความโชคดทีี่ได้

พบกบัอาจารยว์วิฒัน์ศลัยกำธรจากศนูยก์สกิรรมธรรมชาตมิาบเอือ้งทำใหเ้กดิจดุเปลีย่นขึน้ภายในชมุพร

คาบานา่รสีอรต์และชมุชนโดยรอบ ดว้ยการนอ้มนำเอาแนวพระราชดำรปิรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาปรบัใชภ้ายในชมุพรคาบานา่รสีอรต์ และเชือ่มโยงไปสูช่มุชนรายรอบรสีอรต์

จนเกดิเครอืขา่ยชมุชนและกลายเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูท้ีท่รงคณุคา่อยา่งมากมายในปจัจบุนั

 ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมประสบผลสำเร็จ ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตมีกิจกรรมต่างๆ

มากมายทัง้ภายในและภายนอกรสีอรต์ โดยมรีายไดห้ลกัจากกจิกรรมดา้นการบรกิารเกีย่วกบัทีพ่กัและอาหาร

และมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่คู่กับชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตตลอดมาเป็นรายได้รอง สำหรับ

ปจัจยัทีน่ำไปสูค่วามสำเรจ็ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคอื

(1)ศรทัธาคอืศรทัธาในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเชือ่และศรทัธาในแนวทางของพระองค์

 ทา่นวา่เปน็ไปไดจ้รงิ

(2)ความต้องการที่อยากจะทำหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นระเบิดออกมาจากข้างในเพราะเมื่อมีศรัทธา

เกดิขึน้แลว้ทำใหเ้กดิความอยากทีจ่ะทำตามสิง่ทีศ่รทัธา

(3)พรอ้มทีจ่ะทำดว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูจ้รงิอนัจะทำใหเ้กดิความรู้ ความชำนาญและ

สามารถขยายเครอืขา่ยการเรยีนรู้ไปสูภ่ายนอกรสีอรต์ได้

 แนวคดิของคณุวรสิรรกัษพ์นัธ์ดงักลา่วจงึเปน็จดุเดน่ทีส่ดุเพราะสามารถคดิไดท้ัง้ในรปูของนามธรรม

และรปูธรรมโดยเชือ่วา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทำให้มั่งคั่งได้ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดินของชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต  

 การจดัการทรพัยากรดนิหรอืพืน้ที่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสงูสดุ โดยยดึหลกัความพอประมาณ

การมีเหตุมีผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ของรีสอร์ตให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุโดยไมผ่ดิพลาดนอกจากนีย้งัมคีวามเกือ้กลูตอ่บคุคลอืน่ดว้ยเมือ่ประสบผลสำเรจ็ในการพฒันา
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ทรัพยากรดิน ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินรวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหบ้คุคลทัว่ไป ซึง่ถอืเปน็หลกัคณุธรรมของคณุวรสิร รกัษพ์นัธ์ ทำใหเ้กดิความรว่มมอืทัง้ในและนอก

องคก์รทำใหภ้ายใตพ้ืน้ทีข่องชมุพรคาบานา่รสีอรต์ดำเนนิการพฒันากจิกรรมตา่งๆประสบความสำเรจ็เชน่

  (1) การพัฒนาเส้นทางข้าวองค์ประกอบของดินพื้นราบของจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่เป็นดินทราย

จึงยากที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปกติได้ ดินทรายจึงเหมาะกับการปลูกปาล์มน้ำมัน แต่มีข้อเสีย คือ

ปาล์มน้ำมันดูดซึมหรือใช้น้ำมากถ้าปลูกมากๆขึ้น จะมีผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่กำลังขาดแคลนมากใน

ปัจจุบัน ขณะเดียวกันพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ดีมีชื่อเสียงที่สุดของชุมพร คือ “เหลืองปะทิว” ที่กำลังจะสูญพันธุ์

และจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จมาจังหวัดชุมพรและได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้

ชุมพรอย่าหยุดการทำนาข้าวเพราะจะทำใหช้มุพรมคีวามแหง้แลง้ยิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะพสิจูนแ์นวคดิในการปรบัปรงุดนิ

การปลูกข้าวจึงเป็นโครงการแรกในการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชุมพรคาบาน่า

รีสอร์ต โดยใช้วิธีการคล้ายกับเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่มีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ

รว่มมอืกบัชาวนากลุม่สดุทา้ยซึง่มอียูป่ระมาณ6-7ครอบครวัเริม่ตัง้แตก่ารปรบัใหด้นิทรายใหก้ลายเปน็

ดินที่สามารถปลูกข้าวได้โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆใช้ปัจจัยในการผลิตแบบเรียบง่ายในการจัดการ

ซึ่งได้เริ่มโครงการในวันพืชมงคล ปี พ.ศ. 2543 โดยการนำใบไม้ที่เก็บกวาดได้ในแต่ละวันนำมาหมักคลุม

ดินและฝังกลบ และเริ่มนำหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีมาปลูกตามริมตลิ่งเพื่อป้องกันดินพัง ร่องน้ำเดิมถูก

ปรับเปลี่ยนเป็นแปลงข้าว พื้นที่ด้านบนบางส่วนจัดเป็นแปลงข้าวใช้น้ำน้อย (ข้าวไร่) พื้นที่ที่เหลือจัดเป็น

แปลงผักไม้ผลไม้ดอกโดยทั้งหมดไม่มีการใช้สารเคมีเน้นการใช้ของเหลือใช้เช่นใบไม้ขยะสดจากครัว

ปลายใบหญ้าแฝกมาเป็นวัตถุดิบในการหมักแบบชีวภาพเพื่อนำน้ำและกากมาเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุง

อินทรียวัตถุให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินที่ ใช้เวลาอันสั้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตาม

ธรรมชาติและสุดท้ายก็สามารถทำให้พื้นดินที่เดิมเคยเป็นดินทรายนี้กลับกลายเป็นดินสามารถที่ปลูกข้าวได้

จริงในปัจจุบัน

  ต่อมาได้นำแนวคิดในการปลูกข้าวนี้ไปเผยแพร่ยังชุมชนรอบๆ โดยการรณรงค์เรื่องการลด ละ

เลิกการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นได้เริ่มที่บ้านหนองใหญ่ซึ่งอยู่ ในโครงการ

พระราชดำริ ตำบลนาชะองั อำเภอเมอืง ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีอ่ยูบ่รเิวณ “แกม้ลงิ” เพือ่ปอ้งกนันำ้ทว่มจงัหวดั

ชมุพรโดยผู้ ใหญพ่รัง่ เกดิมาลยัไดร้วบรวมชาวบา้นรว่มทำนาไรส้ารเคมีซึง่ไดผ้ลดบีา้งไมด่บีา้งชาวนา

สว่นใหญจ่งึยงัไมย่อมรบั จงึไดท้ำการปรบัเปลีย่นการรณรงคจ์ากภายนอกเขา้มาหาขา้งใน เปน็จากภายใน

รสีอรต์ออกสูข่า้งนอก ซึง่เปน็วธิกีารทีเ่รยีกวา่ “การระเบดิจากขา้งใน” ซึง่ปรากฏวา่เริม่ไดผ้ลมากขึน้เรือ่ยๆ

ตามลำดบัเนือ่งจากพนกังานกวา่รอ้ยละ90เปน็คนทอ้งถิน่และพนกังานแผนกสวนเกอืบทัง้หมดอาศยัอยู่

ภายในพืน้ที่“แกม้ลงิ”เมือ่ไดล้งมอืทำและเหน็ผลดเีกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจงึเกดิการขยายผลแบบปากตอ่ปาก

โครงการจึงเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องไปรณรงค์ในพื้นที่เลย แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยัง

คุน้เคยกบัการใชส้ารเคมอียู่ ในขณะทีช่มุพรคาบานา่รสีอรต์มนีโยบายในการดแูลและจดัสวสัดกิารพนกังาน

ทำใหม้ภีาระคา่ใชจ้า่ยเพือ่การเลีย้งอาหารพนกังานประมาณ150คน/3มือ้จงึมีโครงการรบัซือ้ขา้วทีป่ลกู

โดยไม่ใชส้ารเคมเีกดิขึน้ในราคาเกวยีนละ5,000-7,000บาทซึง่ขา้วทีช่ืน้หรอืหกัขายในทอ้งตลาดไม่ได้

แต่ทางรีสอร์ตจะรับซื้อไว้เพื่อสี ให้พนักงานปรากฏว่า ชาวบ้านมีความพอใจเป็นอย่างมากเพราะได้เงินไป

จนุเจอืครอบครวัในชว่งนอกฤดทูำนา จากการที่ไมเ่คยคดิวา่จะมีใครมารบัซือ้ขา้วทีม่คีณุภาพไม่ไดม้าตรฐาน

(ดไูมส่วยเนือ่งจากหกัแตย่งัคงมปีระโยชนแ์ละทรงคณุคา่ทางอาหารครบ)ในราคาเทา่กบัขา้วปกติโดยทัว่ไป

จึงเป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจ และสร้างความมั่นใจ ชาวบ้านจึงเริ่มหันมาปลูกข้าวไร้สารพิษมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันรีสอร์ตมีชาวบ้านที่ร่วมโครงการอยู่ประมาณ 20 แปลง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 200 - 300 ไร่
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โดยอยู่ ในทุกๆ หุบเขารอบๆ บ้านทุ่งวัวแล่น นอกจากนี้ ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตยังได้ซื้อเครื่องสีข้าวมา

ทำการสขีา้วใชภ้ายในโรงแรมเองซึง่ผลที่ไดน้อกจากจะเปน็ขา้วสารแลว้ยงัไดร้บัทัง้แกลบและรำซึง่สามารถ

นำมาทำปุ๋ยหมักและทำประโยชน์อื่นๆ ได้อีกเช่นกัน ผลพลอยได้อื่นที่ทำให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวโดยใช้วิธี

เกษตรอินทรีย์ คือ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ดินมีคุณภาพดีขึ้น และผลผลิตข้าวมีตลาดรองรับแน่นอน

เกษตรกรรอบๆ ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต จึงมีการทำนามากขึ้น ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้ในระดับหนึ่ง

และผลประโยชน์สูงสุดในเส้นทางข้าวนี้ คือ การรักษาพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวไว้ให้คงอยู่ และตอบสนองแนวพระราชดำริ

ของพระองค์ท่านในการท่ีจะรักษาไม่ให้นาข้าวหมดไปจากจังหวัดชุมพร เพ่ือรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อมไว้ได้อย่างย่ังยืน 

  (2) ภาคการผลิต (อาหาร) ในส่วนของภาคการผลิต (อาหาร) จากเดิมที่รีสอร์ตได้ซื้อผักสด

ผลไม้ เป็นต้น จากตลาดมักมีปัญหาในด้านคุณภาพ และปริมาณที่ไม่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริง

และการไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำก็ยังไม่ได้รับความสำเร็จ เพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหล แต่อยู่ ในกระเป๋าของ

พวกเราเองทางโรงครัวของชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตจึงมีแนวคิดจัดตั้งโครงการซึ่งมีชื่อเรียกว่า “เศรษฐกิจ

พวกเรา”ซึ่งเศรษฐกิจในแนวนี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณวริสรรักษ์พันธ์กับพนักงานญาติของ

พนกังานหรอืคนทีรู่จ้กัไปเรือ่ยๆ เป็นการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ไม่ใช่พ่ึงตนเองเพียงอย่างเดียวความสมัพนัธ์

ระหว่างคุณวริสร รักษ์พันธ์ กับพนักงานจึงเป็นไปในลักษณะเพื่อนไม่ใช่เกี่ยวพันเฉพาะแต่เงินเดือนเท่านั้น

วิธีการดำเนินการเศรษฐกิจพวกเรานั้นเมื่อทางรีสอร์ตมีความต้องการพืชผักผลไม้หรืออื่นใด หรือผู้ ใดมีพืช

ผักผลไม้ใดต้องการที่จะขาย ก็จะจดแจ้งไว้บนกระดานหน้าโรงครัว ซึ่งแม้แต่คุณวริสร รักษ์พันธ์ เจ้าของ

รีสอร์ตเอง ก็มีสินค้ามาเสนอขายให้กับทางรีสอร์ตด้วยเช่นกัน อันเป็นผลให้รีสอร์ตมีพืช ผัก ผลไม้ใช้ใน

การปรุงอาหารได้ตลอดเวลา ทำให้อาหารของโรงแรมมีคุณภาพที่ดี และสามารถคาดเดาถึงปริมาณความ

ต้องการของรีสอร์ตได้ จึงเป็นการอุ้มชูเกษตรกรในชุมชนด้วย โดยเน้นให้เห็นว่าถ้ารีสอร์ตอยู่ไม่ได้ชุมชนก็

อยู่ไม่ได้ เศรษฐกิจพวกเราจึงผูกพันและไปด้วยกันได้ดี ซึ่งคุณวริสร รักษ์พันธ์ ยึดหลักที่คุณพ่อคุณแม่เคย

สอนไว้ว่า“รั้วของเราคือชาวบ้าน”ซึ่งตอนเด็กๆไม่เข้าใจจนกระทั่งปัจจุบันจึงได้เข้าใจเมื่อนำปรัชญาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาใช้ในวถิขีองชมุชน

  (3) การทำขนมปัง รีสอร์ตมีการทำขนมปัง โดยนำข้าวที่เหลือเป็นข้าวกล้องมาทำเป็นขนมปัง

ข้าวกล้องใช้ภายในรีสอร์ตเอง นอกจากนี้ยังได้มีการนำข้าวกล้องมาทำเป็น “ขนมครกข้าวกล้อง” สำหรับ

เปน็อาหารเชา้ของแขกในรสีอรต์ซึง่เปน็อกีสว่นหนึง่ของการผลติและใชป้ระโยชนแ์บบครบวงจร

  (4) การกำจัดกากอาหาร ในด้านของกากอาหารหรือเศษอาหารที่เหลือภายในรีสอร์ต เดิม

“ปา้เหล”่ ซึง่เปน็พนกังานของรสีอรต์จะซือ้ไปใชเ้ปน็อาหารสตัว์ แตภ่ายหลงัเมือ่มกีารนำแนวคดิปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ภายในรีสอร์ตก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นการแลกกับมูลควายเพื่อนำไปใช้ทำ

ปุ๋ยคอกปัจจุบันจึงต้องทำการผลัดกันเก็บกากอาหารคนละ 1 วัน คือ รีสอร์ต 1 วัน และป้าเหล่ 1 วัน

ซึ่งทำให้ภายในรีสอร์ตไม่มีกากอาหารสกปรกเลอะเทอะ และรีสอร์ตได้นำกากอาหารดังกล่าวมาใช้ในการ

หมัก ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ใช้ปลูกพืช บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพดินภายในรีสอร์ตด้วย

ซึ่งสำนักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ก็เคยมาศึกษาดูงานเพื่อหาข้อสรุปในแนวทางในเรื่อง

กำจัดขยะของกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน

  (5) การดำนาเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมการทำนาภายในรีสอร์ต ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นวิถีชนบท

ของทุ่งวัวแล่น โดยภายในรีสอร์ตเริ่มด้วยการทำฝายกั้นน้ำแบบง่ายๆ ซึ่งเป็น 1 ในทฤษฎีต้นน้ำของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โดยทำฝายกัน้นำ้ดา้นหลงัของรสีอรต์เพือ่ทำนาดำ และขา้วที่ไดจ้ากการทำนานี้

ก็นำมาใช้ภายในรีสอร์ตด้วย แต่ก็ในปริมาณที่ไม่มากพอในเชิงธุรกิจเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด แต่สามารถใช้

เป็นแปลงสาธิตได้เป็นอย่างดี
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  (6) กจิกรรมการเลีย้งปลาจากการทีร่สีอรต์ไดท้ำการบำบดันำ้เสยีภายในรสีอรต์เองจงึไดจ้ดัทำ

บ่อที่เรียกว่า “บ่ออนุบาล” เพื่อใช้เป็นที่พักน้ำ ซึ่งเมื่อได้ทำการบำบัดแล้ว ได้นำปลาสวยงามมาเลี้ยงและ

ทำการแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามได้กลายมาเป็นรายได้หมายเลข 3 ของบริษัท

อุม้ชไูมจ่ำกดั

  (7) ผายกั้นน้ำ จากแนวพระราชดำริทฤษฎีป่าต้นน้ำ รีสอร์ตจึงได้ทำฝายกั้นน้ำขึ้นมาภายใน

รีสอร์ตขึ้น โดยต้นน้ำนั้นมาจากผืนนาเก่าและป่าพรุ แล้วนำทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ ในเรื่องของ

บึงมักกะสัน ซึ่งมีผักตบชวาไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นน้ำทั้งหมดมาใช้ร่วมกับฝายกั้นน้ำเพื่อบำบัดและ

นำกลบัมาใช้ในกจิกรรมของรสีอรต์

  (8) โรงแรมนา อาคาร “โรงแรมนา” นี้ ได้สร้างขึ้นโดยมีแนวคิดว่า “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”

เมื่อผู้มาพักออกจากห้องก็จะเห็นนาซึ่งมีข้าว ส่วนในน้ำก็มีปลานิล ซึ่งแต่เดิมบริเวณนาข้าวนี้เป็นดินทราย

แต่ได้มีการปรับปรุงด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการทำปุ๋ยจากใบไม้เก่าๆแล้วให้ปุ๋ยกับน้ำลงไปในนาข้าว (ใช้ปุ๋ย

ชีวภาพ)นับว่าได้ประโยชน์2ทาง

  (9) สวนเพลิน จากแนวคิดของ ดร. ชัยอนันต์ สมุหวานิช ในการศึกษาธรรมชาติว่า “ให้การ

ศึกษาที่เกื้อกูลกัน”โดยเชื่อว่าการศึกษาจะเกิดประโยชน์ได้ต่อเมื่อPlay+Learn=เพลินดังนั้นจึงเป็น

ที่มาของสวนเพลินซึ่งยึดหลัก4ด.ดูได้ดมได้ดื่มได้และแ_กได้คือ

 ดู คือ สวนงามเพลินตา

 ดม คือ ดอกไม้ล่อแมลง

 ดื่ม คือ ชื่นใจ

 แ_ก คือ อร่อยจัง

 ซึ่งภายในสวนเพลินจะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายภายใต้หลักคิดว่า

 “Ourlossisourgain” = ขาดทุนคือกำไรยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี

 “Smallisbeautiful” = เล็กๆแต่สวยงาม

 “Simplicity”  = ง่ายๆ

 “Sustainability” = ยั่งยืน

  (10) ไตธรรมชาติ (แปลงพืชที่ใช้บำบัดน้ำ) จากแนวคิดเกี่ยวกับระบบการทำงานของไต (คน)

จงึนำมาปรบัใช้ในการฟอกนำ้เสยีใหส้ะอาดกอ่นทีจ่ะปลอ่ยออกไปจากรสีอรต์ จงึไดป้ัม๊นำ้เสยีเขา้มาในแปลง

บำบดัดว้ยพชืนำ้เชน่ธปูฤาษีกกเหลีย่มกกกลมสนัตะวาโดยทำทางนำ้ให้ไหลวนไปวนมาจนลงบอ่“สระ

กระโถนทอ้งพระโรง”ซึง่จะทำหนา้ทีร่บันำ้ทีบ่ำบดัแลว้จากอาคารและพืน้ทีชุ่ม่นำ้ เพือ่รอการหมนุเวยีนออก

ไปใชต้ามระบบตอ่ไปนบัเปน็การดำเนนิตามแนวพระราชดำรหินึง่ในการจดัการนำ้เสยีโดยยดึหลกัธรรมชาติ

บำบดัธรรมชาตทิี่ไดผ้ลดยีิง่

  (11) บา้นอนรุกัษธ์รรมชาตแิละพลงังาน “บา้นอนรุกัษธ์รรมชาตแิละพลงังาน” เปน็บา้นตน้แบบ

ในการกอ่สรา้งอาคารทีพ่กัภายในรสีอรต์ทัง้หมดโดยสถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยีรว่มกบัมหาวทิยาลยัฮาวาย

มาทำการทดสอบตวับา้นมรีะบบการระบายความรอ้นและการหลอ่เยน็ดว้ยวธิธีรรมชาตแิละประหยดัพลงังาน

ทรงบา้นมคีวามสงูระดบัตน้ไมเ้พือ่ปอ้งกนัพายุ การกอ่สรา้งดงักลา่วเปน็การใชท้รพัยากรและแรงงานทีม่ี ใน

ทอ้งถิน่ จงึทำใหป้ระหยดัทัง้เงนิและเวลา มคีวามคงทน สามารถรบัแรงกระแทกทีม่คีวามเรว็ลมถงึ 267

กิโลเมตร/ชัว่โมงและทนแรงแผน่ดนิไหวขนาดสัน่สะเทอืน763รคิเตอร์ได้โดยสว่นทีป่ลอดภยัทีส่ดุคอืหอ้งนำ้

  (12) เกษตร 4 ชัน้ การปลกูตน้ไมภ้ายในรสีอรต์ไดแ้นวคดิเกีย่วกบัการทำเกษตร 4 ชัน้มาใช้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผสมผสานประโยชน์ของพันธุ์ ไม้ที่มีขนาดความสูงและความต้องการแสงแดดที่
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แตกต่างกัน ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีทั้งต้นไม้ยืนต้นและทรงพุ่ม คลุมดิน และใต้ดินเข้าด้วยกัน

ทำให้มีพืชผักผลไม้ไว้รับประทานตลอดปีและป้องกันแมลงอีกด้วยปลูกหมากมะพร้าวสะตอเป็นพืช

ชั้นบนปลูกมะม่วงไม้ผลกล้วยเป็นพืชชั้นที่2ปลูกพืชประเภทที่เรี่ยดินที่เป็นพุ่มเตี้ยหรือกอเตี้ยๆเช่น

ขิงกาแฟเป็นพืชชั้นที่3และปลูกพืชประเภทใต้ดินเช่นขมิ้นแห้วขิงข่าเป็นพืชชั้นที่4เป็นต้น 

  (13) ปา่ 5 ชัน้โดยนำแนวพระราชดำรปิลกูปา่3อยา่งเพือ่ประโยชน์ได้4อยา่งคอืไมส้รา้ง

บา้น ไมผ้ล ไมฟ้นื และชว่ยอนรุกัษด์นิและนำ้ โดยไดแ้บง่การปลกูปา่ออกเปน็ 5 ชัน้ โดยใชพ้ชืทีอ่ยูต่าม

ระดบัความสงูคอืสงูกลางเตีย้เรีย่ดนิและใตด้นิ

  (14) การสขีา้ว แตเ่ดมิขา้วทีเ่กบ็เกีย่วได้ รสีอรต์จะทำการตำเอง แตภ่ายหลงัมผีลผลติเพิม่ขึน้

ดำเนนิการไมท่นั จงึตอ้งใชเ้ครือ่งสขีา้วแทนซึง่ผลจากการสขีา้วดว้ยตนเองทำใหม้ทีัง้ปลายขา้ว รำ และ

แกลบ ซึง่สามารถนำมาทำเปน็ปุย๋หมกัได้ สว่นวิธีการตำข้าว สีข้าว และฝัดข้าวแบบโบราณ ยงัคงไวม้ีใหช้มใน

เสน้ทางการศกึษาธรรมชาติ

  (15) การปลกูพชืดว้ยการหม่ดนิ ในดา้นหลงัของรสีอรต์ มพีืน้ทีว่า่ง สว่นหนึง่เปน็ดนิแนน่ทีส่ดุ

แมก้ระทัง่หญา้ยงัไมส่ามารถเจรญิเตบิโตได้จงึมกีารนำเอาวธิกีาร“หม่ดนิ”มาใชด้ว้ยการนำเศษใบไม้หญา้

ฟางขา้วเปน็ตน้มาคลมุดนิแลว้นำนำ้ปุย๋หมกัมารดสปัดาหล์ะ1ครัง้จนกระทัง่ใบไม้หญา้เหลา่นัน้ยอ่ย

สลายกลายเปน็ปุย๋จงึสามารถปลกูพชืเชน่มะนาวและมะละกอได้

  (16) บ้านเอนไซม์ เป็นสถานที่ที่ทำกิจกรรมหลักด้านการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรต่างๆ เพื่อการ

ผลติสบูแ่ชมพูนำ้ยาลา้งหอ้งนำ้และบำบดันำ้เสยีภายในโรงแรมณปจัจบุนั“มลูคน”กส็ามารถนำมาใช้ใน

การทำปุย๋หมกัภายใตก้ระบวนการทางชวีภาพทีถ่กูตอ้งทีบ่า้นเอนไซม์

  (17) บรษิทั อุม้ชไูมจ่ำกดั ชมุพรคาบานา่รสีอรต์ไดจ้ดัตัง้บรษิทัจำลองขึน้มาภายในรสีอรต์ จาก

ความรว่มมอืกนัระหวา่งคณุวรสิร รกัษพ์นัธ์ กบัพนกังาน โดยทำงานรว่มกนัในอาชพีทีถ่นดั นอกเหนอืไป

จากการทำงานปกติ เพือ่เปน็การเพิม่ความสมัพนัธ์ ความเขา้ใจ และสามารถมรีายไดเ้พิม่พเิศษนอกเหนอื

จากเงนิเดอืนประจำไดต้ลอดทัง้ปี โดยมแีนวคดิมมุมองตลอดจนการเรยีนรูร้ว่มกนัภายใตแ้นวทางปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัดา้นรายไดท้ีส่ามารถพสิจูน์ไดถ้งึความมัง่คัง่และยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

ปจัจบุนัมดีว้ยกนัอยู่4โครงการคอื

● อุม้ชหูมายเลข 1 “ไขส่โุข” เปน็การรบัซือ้ไขจ่ากผลผลติของพนกังานทีม่คีวามสามารถ

 ในการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น

ระหว่างพนักงานกับนายจ้างเกิดความไว้วางใจสนิทสนมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและ

รู้หลักที่จะปกครองกันอย่างไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

● อุม้ชหูมายเลข2เปน็โครงการสง่เสรมิการปลกูตน้ไมเ้ชงิพาณชิย์

● อุม้ชหูมายเลข 3 เปน็โครงการสง่เสรมิการเลีย้งปลาสวยงาม อาทิ ปลาทอง เพือ่เปน็

 การขยายพนัธุแ์ละมเีปา้หมายเลีย้งไวเ้พือ่ขายในอนาคต

● อุ้มชูหมายเลข 4 “กาแฟคุณเอก” เป็นโครงการต้นแบบในการช่วยเหลือเกษตรกร

 โดยการรบัซือ้กาแฟ “โรบสัตา้” จากสวนคณุเอกทีป่ลกูดว้ยวธิธีรรมชาตทิัง้หมดที่ไดร้บั

ผลกระทบจากราคากาแฟทีต่กตำ่ ไมม่ตีลาดรบัซือ้และถกูเอาเปรยีบจากพอ่คา้คนกลาง

โดยรับซื้อผลผลิตทั้งหมดและส่งคั่วโดยโรงงานมาตรฐานที่ได้มาตรฐานของสหกรณ์

กาแฟทา่แซะทำใหค้ณุเอกไมต่อ้งไปเขา้ควิขายอยา่งไรค้วามหวงัอกีตอ่ไปขณะเดยีวกนั

เมือ่ชาวสวนกาแฟเหน็ตวัอยา่งผลผลติและรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้และแนน่อนจากกรณดีงักลา่ว

จงึมเีครอืขา่ยเขา้มารว่มเพิม่ขึน้อกีหลายราย จนกระทัง่สามารถรวมกลุม่กนัและมอีำนาจ
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ต่อรองกับผู้ค้ากาแฟได้ในระดับหนึ่งโครงการอุ้มชูหมายเลข4นี้นับเป็นผลิตภัณฑ์

หนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้เห็น

ความแตกต่างระหว่างการใช้สารเคมีกับปุ๋ยหมักธรรมชาติ แล้วกลับมาคืนชีวิตให้กับ

แผน่ดนิดว้ยวธิเีกษตรอนิทรยี์เพือ่ความยัง่ยนืและมัง่คัง่ทัง้เกษตรกรและผนืแผน่ดนิไทย

จึงนับเป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญของชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตในการนำแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้

 เมื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมดของชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต สามารถนำมาสรุปเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความสำเร็จในด้านการจัดการทรัพยากรดินได้ดังนี้

 - ด้านความพอประมาณ จากการที่ โรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ตที่คุณวริสสร รักษ์พันธ์ เป็น

ผูบ้รหิารไดป้ระสบกบัภาวะขาดทนุทางธรุกจิและเปน็หนีส้นิประมาณ300ลา้นบาทอนัเปน็ผลเนือ่งมาจาก

การบริหารที่มุ่งการค้าและผลกำไรเป็นหลัก เกือบรักษาธุรกิจไว้ไม่ได้ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงแนวความคิด

มาเป็นการทำธุรกิจในแนวทางสายกลางมีการทำกำไรตามแบบธุรกิจทั่วไปแต่ เน้นความยั่งยืนในการทำธุรกิจ 

ไม่เอาเปรียบพนักงาน ชุมชน และแขกที่เข้าพัก โดยได้ใช้หลักคิดด้านความพอประมาณในการจัดการ

ทรพัยากรดนิภายในรสีอรต์ของตนเองมกีารปลกูปา่เพือ่ใหเ้กดิความสวยงามตามธรรมชาตแิทนการจดัสวน

แบบรีสอร์ตทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นต้น

 - ด้านความมีเหตุมีผลคุณวริสสรรักษ์พันธ์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินของตนเองพร้อมกับ

การอนุรักษ์ควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณณ์อย่างยั่งยืนอย่างมีเหตุมีผล อาทิ มีการปลูกข้าว

อินทรีย์เพื่อลดการใช้สารกำจัดแมลง มีการนำกากอาหารที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินโดย

การทำเป็นน้ำสกัดชีวภาพมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินเช่นการทำฝายกั้นน้ำในโรงแรมการทำสวน

ปลูกพืชที่เน้นการเกื้อกูลกันภายในระบบ มีการปลูกพืชบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่พื้นที่ภายนอก มีการ

ปลูกป่าและพืชคลุมดิน อาทิ หญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และใช้เศษใบไม้ หญ้า ฟางข้าว

มาห่มดินเพื่อให้ดินร่วนซุยขึ้นเป็นต้น

 - ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กิจกรรมการลดการใช้สารกำจัดแมลง การปลูกพืชอินทรีย์ การ

ปลูกป่าการห่มดินการทำฝายกั้นน้ำและการใช้น้ำสกัดชีวภาพ(เอนไซม์) ในการบำรุงดินจะทำให้ดินมี

คุณสมบัติดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนการปลูกป่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมได้

ในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีโครงการของโรงแรมที่ร่วมกับพนักงานในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านรายได้และ

ความมัน่คงภายหลงัเกษยีณรวมทัง้ไดม้กีจิกรรมสง่เสรมิการออมทีเ่รยีกวา่เศรษฐกจิพวกเราเปน็ตน้

 - เงื่อนไขความรู้ คุณวริสสรรักษ์พันธ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการและ

ฟื้นฟูทรัพยากรดินจากอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธรและได้พยายามนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

พื้นที่และธุรกิจโรงแรมของตนเองอย่างลงตัว กลายเป็นจุดเด่นของโรงแรมที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยัง

พยายามใฝห่าความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่นำมาประยกุต์ใช้ในการจดัการทรพัยากรดนิของตนเองอาทิการนำ

กากตะกอนจากการขบัถา่ย (NightSoil)มาใช้ในการปรบัปรงุทรพัยากรดนินอกจากจะทำใหค้ณุภาพของ

ดนิดขีึน้แลว้ยงัเปน็การนำสิง่ที่ไรค้ณุคา่มาใช้ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสามารถลดตน้ทนุจากการใชปุ้ย๋บำรงุดนิดว้ย

 -  เงือ่นไขคณุธรรมคณุวรสิสรรกัษพ์นัธ์ได้ใชอ้งคค์วามรูท้ี่ไดม้าและจากการปฏบิตันิำไปถา่ยทอด

และเชื่อมโยงเครือข่ายกับพนักงานของตนเองและชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงในการจัดการทรัพยากรดิน และใช้

การพึง่พากนัทัง้ภายในโรงแรมและชมุชนภายนอก ทำใหช้มุชนเขม้แขง็ สามารถมรีายไดจ้ากการประกอบ

อาชพีเกษตรกรรมไดอ้ยา่งยัง่ยนืทรพัยากรดนิไดร้บัการฟืน้ฟจูากการเพิม่ปุย๋อนิทรยีแ์ละลดการใชส้ารเคมี
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สรปุผลการศกึษา
 ปัญหาด้านทรัพยากรดินนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งการเสื่อมโทรมหรือขาดความอุดม

สมบูรณ์ของดินจากการปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่บำรุงดิน การปลูกพืชทำลายดิน ธาตุอาหาร

พืชถูกทำลาย อาทิ จากการเผา ดินมีความชื้นไม่เพียงพอสำหรับการปลูกพืช และปัญหาการชะล้าง

พังทลายของดิน จากปัญหาที่เกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญ จึงทรงมี

พระราชดำริเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน โดยเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของ

พื้นที่นั้นๆ พระองค์ท่านได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ทรงทดลองด้วยพระองค์เองมาใช้ใน

การแกป้ญัหาและบงัเกดิผลอยา่งชดัเจนอาทิดนิทรายตอ้งเพิม่กนัชนใหด้นิดนิเปน็หนิกรวดและแหง้แลง้

ต้องยึดดินและช่วยให้ดินชื้น ดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรังต้องสร้างของดีซ้อนบนของเลว ดินถูกชะล้าง

ต้องช่วยเหลือด้วยกำแพงที่มีชีวิตดินเปรี้ยวหรือดินพรุต้องทำให้ดินโกรธด้วยการแกล้งดินและดินเค็มต้อง

ใช้วิธีการล้างความเค็มเป็นต้น

 จากแนวพระราชดำริดังกล่าวได้มี บุคคล คือ นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ ชุมชน คือ ชุมชนบ้าน

นอแล องค์กร คือ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และภาคเอกชน คือ โรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต

ได้นำมาประยุกต์ ใช้ ในพื้นที่ของตนเองเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและได้มีการนำหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการครองตนและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเช่นมีการศึกษาข้อมูล

อย่างเป็นระบบก่อนทำการดำเนินการและทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหา

ทรพัยากรดนิทีเ่สือ่มโทรมดงัคำวา่ระเบดิจากขา้งในมกีารแก้ไขปญัหาแม้ในจดุเลก็ๆทีค่นสว่นใหญม่กัมองขา้ม

อาทิ การใช้การห่มดินเพื่อลดการระเหยน้ำของดินและเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน เป็นต้น ใช้องค์ความรู้

จากการศึกษาด้วยตนเองและจากการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมแบบองค์รวม โดยเน้น

ความประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ ไม่ยึดติดตำราต่างประเทศ แต่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรรมชาติ

ในการแก้ไขปญัหาหลงัจากนัน้มกีารนำชมุชนมามสีว่นรว่มในการแก้ไขปญัหาทรพัยากรดนิโดยการถา่ยทอด

ความรูเ้พือ่ประโยชนข์องสว่นรวม นอกจากนี้ไดม้กีารนำแนวพระราชดำรปิรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินอีกด้วย โดยยึดหลักความพอประมาณในการใช้ประโยชนจ์ากพื้นดิน

และมีการจัดสรรที่ดินตามความเหมาะสมกับภูมิสังคม ความมีเหตุผลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน

โดยยึดหลักความสมดุลและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ การสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกันในการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดความยั่งยืนโดยลดแนวทางการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรดินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและใช้เงื่อนไขความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาตะวันออก

และตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน ขณะเดียวกันได้ครองตนตาม

เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งองค์ความรู้และผลตอบแทนที่ได้รับจากพื้นดินของตนเอง

ให้กับชุมชนรอบข้าง ซึ่งสิ่งดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรดินและความเข้มแข็งของชุมชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม
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ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
 ภาครฐัควรสง่เสรมิการนำหลกัการทรงงานและการจดัการทรพัยากรดนิ ตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไปประยกุต์ใชก้บัการจดัการทรพัยากรดนิใหม้ากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื

ของระบบ อาทิ การปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นดินของตนเอง หรือการช่วยเหลือดินด้วยกำแพงที่มีชีวิต

เช่นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดินเป็นต้น

 พฒันาคณุภาพชวีติ ขยายผล และถา่ยทอดองคค์วามรูท้ีป่ระสบผลสำเรจ็ไปสูห่นว่ยงานอืน่ 
เพือ่ใหส้ามารถมรีปูแบบการดำเนนิชวีติทีส่ามารถพึง่พาตนเองได้ ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการปลกูพชืทีเ่หมาะสม

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุการทำน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักสารไล่แมลง

ฮอร์โมนพืช การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การขยายพันธุ์และการใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน โดยยึดหลักการ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หลังจากนั้นควรมีการรวม

กลุ่มในการจัดการทรัพยากรดินของประชาชนร่วมกันในการแบ่งปันปัจจัยโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

เมตตาเอื้ออาทรและความสามัคคีของชุมชน

 ผลักดันให้ประชาชนหันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดำรงชีวิตให้

สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง5ประการคือ

  (1) ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้

ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ดงักระแสพระราชดำรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเกีย่วกบัการพฒันาคนความวา่ “.....บคุคลต้องมีรากฐาน

ทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยล

ในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิผลที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน.....”

  (2) ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง

อิสระดังกระแสพระราชดำรัสความว่า“.....เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่

จะทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน…..”  

  (3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ ใช้และจัดการอย่างชาญฉลาด ดังกระแส

พระราชดำรัสความว่า “.....ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนึกว่าอยู่ได้อีกหลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจ

หาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราก็ทำได้ ได้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้พอสมควร.....”

  (4) ด้านเทคโนโลยีจากสภาพทรัพยากรดินที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรับปรุง

สภาพดนิมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยจงึตอ้งแยกแยะบนพืน้ฐานของภมูปิญัญาชาวบา้นและเลอืกใชเ้ฉพาะทีส่อดคลอ้ง

กับความต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของ

ตนเองดังกระแสพระราชดำรัสความว่า “.....การเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลนและต้องการ คือ ความรู้

ในด้านเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหมาะสม.....” “.....การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็ม

ขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมจะมีปัญหา...”  

  (5) ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนามักมุ่งการพัฒนาที่การเพิ่มรายได้

และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็น

สำคัญและยึดหลักพออยู่ พอกินพอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้นดังกระแสพระราช

ดำรัสความว่า “.....การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเอง

มีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็คือ ให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง.....” 

“.....หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน ทำสักเศษหนึ่งส่วนสี่ ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้.....” 
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บทคดัยอ่ 	 	
	 	

	 ถึงแม้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ ใช้กับวิถีชีวิต
เกษตรกรไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมทีส่ดุ	แต่โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ำเปน็สำหรบัการสรา้งภมูคิุม้กนั
ทีด่สีำหรบัครวัเรอืนเกษตรกรกลบัถกูมองขา้มและไม่ไดร้บัความสำคญัจากรฐับาล	ครวัเรอืน
เกษตรกรนอกจากจะตอ้งเผชญิกบัความไมแ่นน่อนทางรายได	้ทัง้ทีเ่ปน็ผลมาจากภยัธรรมชาต	ิ
ความผนัผวนของปรมิาณและราคาผลผลติ	 เกษตรกรยงัถอืเปน็แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้
รบัความคุม้ครองภายใต้โครงการประกนัสงัคม	 ทำใหค้รวัเรอืนเกษตรกรเผชญิกบัความเสีย่ง
ตลอดช่วงชีวิตวัยทำงานและชีวิตหลังเกษียณอายุ	 โดยไม่มีกลไกใดรองรับความเสี่ยง
เหลา่นี้ใหก้บัครวัเรอืนเกษตรกรในปจัจบุนั	ครวัเรอืนเกษตรกรโดยสว่นมากจงึอาจไมส่ามารถ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 กล่าวคือ	
ความสมดลุ	 มัน่คง	 และยัง่ยนืไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	 คณะผูว้จิยัจงึเสนอแนวทางในการบรหิาร
ความเสี่ยงดังกล่าว	 คือ	 การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผลเพื่อบริหารความเสี่ยงด้าน
รายได้ ให้กับเกษตรกรในวัยทำงาน	 และการประกันสังคมเกษตรกรเพื่อการบริหาร			
ความเสีย่งดา้นรายได้ใหก้บัเกษตรกรหลงัเกษยีณอาย	ุการประกนัภยัตน้ทนุการผลติพชืผล
นัน้มสีองระดบั	คอื	การประกนัภยัภาคบงัคบัในระดบัที	่1	โดยรฐับาลเปน็ผูอ้อกเงนิสมทบ
เบี้ยประกันภัยทั้งหมด	 และการประกันภัยภาคสมัครใจในระดับที่	 2	 โดยเกษตรกรและ
รฐับาลรว่มกนัออกเงนิสมทบเบีย้ประกนัภยัในอตัราสว่น	 50:50	 สำหรบัการประกนัสงัคม
เกษตรกรนัน้	 ใหค้วามคุม้ครองกรณชีราภาพ	 สงเคราะหบ์ตุร	 เสยีชวีติ	 และทพุพลภาพ	
ซึ่งผลประโยชน์กรณีชราภาพเป็นผลประโยชน์ที่กำหนดจากจำนวนเงินสมทบ	 (Defined	
Contribution)	 แบบแยกบญัชเีงนิสมทบสะสมสำหรบัผูป้ระกนัตนแตล่ะราย	 คณะผูว้จิยัได้

คำนวณต้นทุนของรัฐบาลและผลประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์ความเป็น
ไปไดข้องโครงการทัง้สอง	

	
คำสำคญั:	การประกนัภยัพชืผล	การประกนัสงัคมเกษตรกร	อตัราทดแทนเงนิรายได	้	
	 	 กำหนดอตัราเงนิสมทบ	

วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 
นฤมล สะอาดโฉม 

การประกนัสงัคมเกษตรกรเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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Abstract 
	
	 Even	 though	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy	 has	 been	 viewed	 as	
linkable	 and	 best	 factually	 applicable	 to	 agricultural	 norm	 of	 life,	 the	
necessary	infrastructure	for	constructing	self-immunity	for	farmer	households	is	
often	 neglected	 by	 the	 government.	 Farmer	 households	 not	 only	 face	
uncertain	income	from	the	natural	disaster	and	the	volatility	in	production	and	
price,	 but	 they	 are	 also	 ineligible	 for	 the	 existing	 social	 security	 program.		
Thus,	 the	 farmers	 face	 the	 income	 risk	 during	 both	 their	 working	 and	
retirement	years	without	any	risk	management	mechanism	currently	available	
to	 them.	As	a	 result,	 farmer	households	may	not	be	able	 to	 really	achieve	
the	 ultimate	 goal	 of	Sufficiency	Economy	Philosophy:	 balance,	 stability,	 and	
sustainability.	 The	 authors	 propose	 two	 risk	 management	 schemes	 for	
farmers,	 which	 are	 crop	 production	 cost	 insurance	 to	 manage	 uncertain	
income	risk	during	their	working	years	and	agricultural	social	security	program	
to	manage	longevity	risk	during	their	retirement	years.	There	are	two	levels	of	
insurance	protection	under	the	crop	production	cost	insurance.	Level	1	is	the	
compulsory	part	fully	sponsored	by	the	government.	Level	2	is	the	voluntary	
part	in	which	the	insurance	premium	is	split	50:50	between	farmers	and	the	
government.	For	agricultural	social	security	program,	the	benefits	 include	old	
age	 security,	 child	 support,	 premature	 death,	 and	 disability.	 The	 old	 age	
security	portion	is	a	defined	contribution	program	where	each	eligible	farmer	
has	an	individual	account.	To	analyze	the	feasibility	of	both	risk	management	
schemes,	the	authors	calculate	the	total	cost	to	the	government	and	eventual	
benefits	for	each	farmer	household.	
	
Keywords:		Crop	Production	Cost	Insurance,	Agricultural	Social	Security,			
	 	 	 Income-replacement	Ratio,	Contribution	Rates.				
	

Vichit Lorchirachoonkul 
Weena Chaisilaparungruang 
Narumon Saardchom 

SocialSecurityProgram
ForFarmers’Self–immunity
underSufficiencyEconomyPhilosophy
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คำนำ 
	 	

	 แรงงานในระบบ	 (Formal	Labor)	 ในประเทศไทย	มีการประกันสังคมเพื่อบริหาร

ความเสีย่งตอ่ความชราภาพ	ความตาย	และทพุพลภาพของผู้ ใชแ้รงงาน	เมือ่ผู้ ใชแ้รงงาน

ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงทุพพลภาพ	 เกษียณจากการทำงาน	 หรือเสียชีวิต	

ครอบครัวยังมีรายได้ในระดับหนึ่งเพื่อใช้ ในการดำรงชีพต่อไปได้	 เกษตรกรเป็นแรงงาน

นอกระบบ	 (Informal	 Labor)	 เป็นผู้ยากไร้ที่สุดในหมู่ผู้ ใช้แรงงานและไม่มีภูมิคุ้มกันใน

ตนเอง	ยกเวน้การไดร้บัอานสิงคจ์ากโครงการประกนัสขุภาพทัว่หนา้	(กระทรวงสาธารณสขุ,	

2550)	 เท่านั้น	 แต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของตนและรายได้ที่ต้องใช้ใน

การดำรงชีพเมื่อชราภาพหรือทุพพลภาพ	 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสาหลักหนึ่งใน

สามเสาหลักคือ	 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 บทความนี้จึงขอเสนอแนวความคิดที่จะมีระบบ

ประกันสังคมเกษตรกรขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ	 ให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง

เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้ในระดับหนึ่งเพื่อใช้ดำรงชีพเมื่อชราภาพ	 ตาย	 และ

ทุพพลภาพ	

	 ประเทศแคนาดา	ไดป้ฏริปูการประกนัภยัพชืผลโดยการออกกฎหมายคุม้ครองรายได้

ของภาคเกษตร	 (Farm	 Income	 Protection	 Act)	 ในปี	 ค.ศ.	 1993	 โดยมีสาระสำคัญ				

2	ประการคือ	

	 1.	 จัดให้มี โปรแกรมประกันภัยพืชผลที่คุ้มครองความเสียหายของพืชผลจาก

สาเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

	 2.	 จัดให้มีโปรแกรมบัญชีเงินออม	NISA	(Net	Income	Stabilization	Account)	

ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมออมเงินส่วนหนึ่งจากรายได้สุทธิจากการเกษตร	 โดยให้

เกษตรกรเปิดบัญชีและฝากเงินไม่เกินร้อยละ	 3	 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย	 และ

รัฐบาลกลางกับรัฐบาลมณฑลจะร่วมกันสมทบเท่ากับจำนวนที่เกษตรกรนำฝากในสัดส่วน	

2	:	1	สะสมเข้าบัญชีของเกษตรกร	พร้อมมีผลตอบแทนดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตราที่สูง

กว่าอัตราตลาดร้อยละ	3	

การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1





1	บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์	ปีที่	47	เล่ม	1/2551	
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	 โปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมสมัครใจ	และต่อมาในปี	ค.ศ.	2003		โครงการ	NISA	ถูกทดแทนด้วย

โครงการ	CAIS	(Canadian	Agricultural	Income	Stabilization)	เปน็โปรแกรมหนึง่ในโปรแกรมหลกัระดบัชาต	ิ

(Core	 National	 Program)	 ภายใต้กรอบนโยบายด้านเกษตรในส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ	

วตัถปุระสงคข์องโครงการ	CAIS	คอื	ปอ้งกนัความสญูเสยีรายไดจ้ากเกษตรกรรมในปหีนึง่ๆ	จากความเสีย่ง

ตา่งๆ	เชน่	สภาพภมูอิากาศ	โรคพชื	และสนิคา้เกษตรราคาตกตำ่	เปน็ตน้	ภายใต้โปรแกรม	CAIS	เกษตรกร

จะมีเสถียรภาพในระดับรายได้ที่อยู่บนพื้นฐานของประวัติรายได้ของตนเอง	 ความคุ้มครองที่เกษตรกรจะได้

รับจากโปรแกรม	CAIS	จะไม่เกินร้อยละ	92	ของ	Reference	Margin	ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยโอลิมปิก	(Olympic	

Average)	 (คือ	 เฉลี่ยจากรายได้สุทธิของเกษตรกรย้อนหลัง	 5	 ปี	 โดยตัดค่าสูงสุดและต่ำสุดออก)	 ระดับ

ความคุ้มครองที่จะได้รับขึ้นอยู่กับเงินฝากที่เกษตรกรออมจากรายได้สุทธิของตน	

	 ประเทศยุโรปตะวันออก	 ก็มีการประกันสังคมให้แก่เกษตรกร	 ลักษณะการประกันสังคมในแต่ละ

ประเทศมีความแตกต่างตามสภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคม	 European	 Commission-Directorate	

General	For	Agriculture	(2003)	ได้ศึกษาระบบประกันสังคมเกษตรกรในประเทศยุโรปกลางและตะวันออก	

จำนวน	 10	 ประเทศ	 คือ	 Estonia,	 Latvia,	 Lithuania,	 Poland,	 Czech,	 Republic	 Slovak,	 Republic	

Hungary,	 Slovenia,	 Romania	 และ	 Bulgaria	 ผลการศึกษาพบว่าในประเทศเหล่านี้เกือบทั้งหมด	 ระบบ

ประกนัสงัคมไดค้รอบคลมุถงึกลุม่เกษตรกร	ไมม่รีะบบประกนัสงัคมโดยเฉพาะแตกตา่งออกมา	ประเทศโรมาเนยี	

(จนถงึป	ีค.ศ.	2000)	และประเทศโปแลนด	์มรีะบบบำเหนจ็บำนาญใหแ้กเ่กษตรกรโดยเฉพาะภายใต	้Farmers’	

Pension	Scheme	(KRUS)	ส่วนในประเทศโรมาเนียภายหลังปี	ค.ศ.	2010		การประกันสังคมเกษตรกรได้

รวมเขา้กบัการประกนัสงัคมทัว่ไป	 ระบบประกนัสงัคมในกลุม่ประเทศเหลา่นีบ้รหิารจดัการโดยภาครฐั	 ยกเวน้

ประเทศบูลกาเรีย	 ซึ่งสำหรับผู้ ใช้แรงงานที่เกิดก่อนวันที่	 31	 ธันวาคม	 ปี	 ค.ศ.	 1959	 เงินสมทบจะบริหาร

จัดการโดยหน่วยงานของรัฐ	และสำหรับผู้ ใช้แรงงานที่เหลือ	เงินสมทบส่วนใหญ่ร้อยละ	71	จะบริหาร

จัดการโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต	ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด	9	แห่ง	เงินสมทบร้อยละ	27	บริหารโดย

หน่วยงานภาครัฐ	และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	2	นั้น	ผู้ ใช้แรงงานสามารถเลือกจะลงทุนในกองทุนเอกชนได้	

	 ระบบบำนาญในประเทศต่างๆ	มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน	ในระดับนโยบาย	ระบบบำนาญอาจกำหนด

เป็นระบบประกันภัยที่แท้จริง	 (Pure	 Insurance	 System)	 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ที่ขึ้นอยู่

กบัระดบัเงนิสมทบของตนเอง	 และระบบบำนาญนีจ้ะตอ้งสามารถดำเนนิการไดจ้ากเงนิสมทบของผูป้ระกนัตน	

โดยไม่ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล	 หรืออาจกำหนดเป็นระบบที่ ให้สิทธิผลประโยชน์ขั้น

พืน้ฐานเทา่กนัแกผู่ป้ระกนัตนทกุคน	เพือ่มรีายไดร้ะดบัหนึง่เพยีงพอสำหรบัดำรงชพี	(Minimum	Safety	Net)	

ซึ่งในระบบนี้รัฐบาลมักจะเข้ามารับภาระทางการเงินบางส่วน	 มิฉะนั้นจะเกิดการถ่ายเทสิทธิผลประโยชน์จาก

กลุ่มผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมากไปยังกลุ่มผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบน้อย	ซึ่งมีประเด็นความเสมอภาค

ระหว่างบุคคล	 (Inter-Personal	 Equity)	 และความเสมอภาคระหว่างรุ่นของบุคคล	 (Inter-Generational	

Equity)	 ที่ต้องพิจารณาด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาของ	 European	 Commission-Directorate	

General	For	Agriculture	(2003)	พบว่าในประเทศที่ระบุว่าระบบบำนาญเป็นระบบที่อยู่บนพื้นฐานหลักการ

ประกันภัย	รัฐบาลยังต้องมีงบประมาณสมทบเพื่อความเป็นไปได้ทางการเงินของระบบบำนาญ				

	 ระบบบำนาญอาจกล่าวได้ว่ามี	 3	 รูปแบบคือ	 ในระบบบำนาญแบบประกันภัย	 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

จะแปรผันกับจำนวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ	 ซึ่งมักจะเป็นสัดส่วนคงที่กับรายได้ของ						

ผู้ประกันตน	ระบบบำนาญแบบ	Minimum	Safety	Net	จะคุ้มครองผู้ประกันตนให้มีรายได้ในระดับหนึ่งเมื่อ

เกษียณจากการทำงาน	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้หรือเงินสมทบของผู้ประกันตน	 ส่วนระบบที่	 3	 คือ	 ระบบ

บำนาญแบบผสม	โดยผสมผสานรูปแบบการประกันภัยกับ	Minimum	Safety	Net	ดังแสดงไว้ในรูปที่	1	

	



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 370

	 ในประเทศยุโรปกลางและตะวันออก	ประเทศที่ ใช้ระบบบำนาญแบบ	Minimum	Safety	Net	ได้แก่	

Lithuania,	 Poland,	 Hungary,	 Romania	 และ	 Bulgaria	 และประเทศที่ ใช้ระบบบำนาญแบบผสม	 คือ	

Estonia,	Latvia,	Czech	Republic,	Slovak	Republic	และ	Slovenia	ระบบบำนาญในประเทศยุโรปกลาง

และตะวันออกส่วนใหญ่มีการพึ่งพิงทางการเงินจากรัฐบาลน้อยมาก	ยกเว้นในประเทศ	Poland,	Slovenia,	

Bulgaria	และ	Romania	ซึ่งภาระทางการเงินในระบบบำนาญส่วนใหญ่มาจากรัฐบาล	

	 สถาบันประกันสังคมเกษตรกร	 (Farmers’	 Social	 Insurance	 Institute)	 ในประเทศฟินแลนด์	 ได้

จัดตั้งหน่วยงานชื่อ	 Mela	 เพื่อดำเนินงานประกันสังคมให้แก่เกษตรกร	 โดยให้ประโยชน์ทดแทนในกรณี

อุบัติเหตุและเจ็บป่วย	 กรณีทุพพลภาพ	 และกรณีชราภาพ	 ความคุ้มครองได้ครอบคลุมถึงครอบครัวของ

เกษตรกรด้วย	 โดยทำการประกันชีวิตกลุ่ม	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ	 Mela	 มาจากงบประมาณ

ประจำปีของรัฐบาล	 ผลประโยชน์ที่	 Mela	 จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนมาจากงบประมาณของรัฐบาลสองในสาม

และจากเบี้ยประกันภัยของผู้ประกันตนประมาณหนึ่งในห้า	

	 ประเทศออสเตรีย	 มีกฎหมายประกันสังคมเกษตรกร	 (Farmers’	 Social	 Security	 Act	 (BSVG))	

แยกออกจากกฎหมายประกันสังคมทั่วไป	(General	Social	Security	Act		(ASVG))	การประกันสังคมใน

ประเทศออสเตรยีเปน็ภาคบงัคบั	โดยใชห้ลกัการภราดรภาพ	(Solidarity	Principle)	การประกนัสงัคมเกษตรกร

ในประเทศออสเตรีย	 คุ้มครองประโยชน์แก่เกษตรกรในกรณีเจ็บป่วย	 อุบัติเหตุ	 และชราภาพ	ภายใต้				

หลักการภราดรภาพ	 ประโยชน์ทดแทนจะให้เหมือนกันหมดไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบ	 ยกเว้นกรณี

ชราภาพ	 ซึ่งผู้ที่มีจำนวนเงินสมทบมากกว่าจะได้ประโยชน์ทดแทนมากกว่า	 การบริหารจัดการทางการเงิน

ในการประกันสังคมเกษตรกรใช้หลักการ	 ‘Pay-As-You-Go’	 ซึ่งหมายความว่าเก็บเงินสมทบของคนรุ่น

ปัจจุบันที่กำลังทำการเกษตรอยู่	 เป็นผู้จ่ายผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถทำงานแล้ว	 อย่างไร

ก็ตาม	ในกรณีที่ฐานะการเงินของกองทุนฯ	ไม่เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน	รัฐบาลจะนำ

เงินงบประมาณเข้ามาสมทบในส่วนที่ยังขาดเหลือ						

	 ในประเทศออสเตรเลีย	 มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกษียณอายุ	 (Retirement	 Assistance	

for	 Farmers	 Scheme:	 RAFS)	 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของเกษตรกรที่มีรายได้น้อย	

สิทธิประโยชน์ของเกษตรกรในระบบประกันสังคมในประเทศออสเตรเลีย	 ครอบคลุมกรณีเจ็บป่วย	 กรณี

สงเคราะหบ์ตุร	กรณชีราภาพ	และกรณวีา่งงานทีเ่กดิจากภยัแลง้	นอกจากนี	้ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืในคา่ใชจ้า่ย

เกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมอีกด้วย	(AUSTUDY)	ผู้มีสิทธิใน	RAFS	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้	

	 -	เกษตรกรทีม่ทีีด่นิเปน็ของตนเองไมน่อ้ยกวา่	15	ป	ีหรอืเปน็ผูท้ีท่ำการเกษตรมาไมน่อ้ยกวา่	20	ป	ี

	 -	มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	

รูปที่ 1  ความสัมพันธ์ของผลประโยชน์บำนาญและเงินสมทบ 

ระดับบำนาญ	

เงินสมทบ	

ระดับบำนาญ	

เงินสมทบ	

ระดับบำนาญ	

เงินสมทบ	

ก. แบบประกันภัย ข. Safety net ค. ผสม 
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	 -	โอนสิทธิในที่ดินเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่ที่ได้ทำการเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า	3	ปี	ก่อนการโอนสิทธิ	

	 -	มีรายได้เฉลี่ย	3	ปี	ไม่เกินอัตราบำนาญ	(Pension	Age	Rate)	

	 กองทุนบำเหน็จบำนาญเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น	 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิ

ประโยชน์จากกองทุนบำเหน็จบำนาญฯไว้	 ต้องมีที่ดินเพาะปลูกอย่างน้อย	 0.5	 เฮกเตอร์	 หรือเกษตรกรที่

ไม่มีที่ดินของตนเองแต่มีสัญญาข้อตกลงธุรกิจครอบครัว	 (Family	Business	Agreement)	และเป็นไปตาม

เงื่อนไขของกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	 รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมด้วย	 ต่อมา

ในปี	 2002	 กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	 ขยายสิทธิเข้ากองทุนฯ	 แก่ผู้ ใช้แรงงานที่มีอายุต่ำกว่า	 60	 ปี	 และ		

อยูภ่ายใตก้องทนุบำเหนจ็บำนาญอืน่	แตท่ำเกษตรกรรมดว้ย	

	 รัฐเชนไน	 (Chennai)	 ประเทศอินเดีย	 ได้ออกกฎหมายประกันสังคมเกษตรกรในปี	 2006	 [The	

Hinder,	28	July	2006]	ทีคุ่ม้ครองผลประโยชนข์องเกษตรกรในกรณเีสยีชวีติ	และกรณทีพุพลภาพจากการ

ทำการเกษตร	 โดยใหผู้ค้า้เปน็ผูน้ำสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุในอตัราทีก่ำหนด	 Tamil	 Nadu	 Civil	 Supplies	

Corporation	มหีนา้ทีน่ำสง่เงนิสมทบจากการซือ้ขา้ว	โรงงานนำ้ตาลมหีนา้ทีน่ำสง่เงนิสมทบจากการซือ้ออ้ย	

และผูค้า้ผลติผลทางเกษตรตอ้งสมทบเงนิเขา้กองทนุฯ	รอ้ยละหนึง่ของคา่ธรรมเนยีมทัง้หมด	ความคุม้ครอง

ยงัครอบคลมุถงึคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาของบตุร	และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นในการสมรสและการคลอดบตุรดว้ย	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น	 อาจสรุปได้ว่า	 ประเทศในยุโรปกลาง	 และ	 ตะวันออก	

จำนวน	10	ประเทศ	ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปอย่างเช่น	ประเทศออสเตรีย	ฟินแลนด์	ประเทศอินเดีย

ในบางรฐั	 ประเทศญีปุ่น่	 ประเทศออสเตรเลยี	 ตา่งมกีฎหมายประกนัสงัคมเกษตรกรทีม่รีปูแบบแตกตา่งกนั

ตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของตน	 บทบาทของภาครัฐในการประกันสังคมเกษตรกร

ในประเทศเหล่านี้ยังคงมีอยู่	 ยังมิอาจดำเนินการภายใต้แนวคิดการประกันภัยทั้งหมดได้	 การดำเนินการ

ประกันสังคมในประเทศดังกล่าวจะนำมาใช้ประกอบการศึกษาและพิจารณาในการเสนอรูปแบบและแนวทาง

ดำเนินการประกันสังคมเกษตรกรในประเทศไทยต่อไป	 ในหัวข้อถัดไป	 จะกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการ

ประกนัตน้ทนุการผลติภาคเกษตรเพือ่ลดความเสีย่งโดยใชก้รณกีารประกนัตน้ทนุการผลติขา้วนาป	ี ขา้วนาปรงั	

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นกรณีศึกษาถึงภาระงบประมาณของรัฐบาลในการดำเนินงานการประกันต้นทุนการ

ผลติพืชผล	 ตลอดจนการประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในกรณีชราภาพ	 กรณีสงเคราะห์บุตร

และกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ	 นอกจากนี้การศึกษายังเสนอรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานประกัน

สังคมเกษตรกรในประเทศไทยอกีดว้ย	

กองทนุประกนัตน้ทนุการผลติภาคเกษตร และกองทนุประกนัสงัคมเกษตรกร 
	 การประกอบอาชีพเกษตรกรในประเทศไทย	มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงจากภัยธรรมชาติ	 เช่น	ภัยแล้ง	

อทุกภยั	และวาตภยั	เปน็ตน้	ดงันัน้เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร	ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่เงนิทีล่งทนุไปจะไมเ่สยีเปลา่	

กองทุนประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล	 จะช่วยคุ้มครองต้นทุนการเพาะปลูกที่เกษตรกรลงทุนไป	 ในกรณี

เกดิภยัธรรมชาตขิึน้	 เชน่	ถา้หากเกษตรกรลงทนุเพาะปลกูพชืไประยะหนึง่แลว้	เกดิภยัธรรมชาตทิำใหพ้ชืที่

เพาะปลูกอยู่เสียหาย	 ต้องทำการเพาะปลูกใหม่	 กองทุนประกันต้นทุนการผลิตพืชผลนี้จะจ่ายชดเชยเงิน

ลงทุนใหม่ให้กับเกษตรกร	 เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนอีก	 จนทำให้รายได้จากผลผลิต	

ไมคุ่ม้กบัตน้ทนุทีล่งไป	 ซึง่เปน็สาเหตขุองการเพาะหนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	 การประกนัตน้ทนุการผลติภาคการเกษตร

จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการตัดวงจรการสะสมหนี้ของเกษตรกร	 การดำเนินงานคงต้องกระทำเป็นระยะๆ	 โดย

ดำเนนิการประกนัตน้ทนุการผลติพชืผลกอ่น	 เพราะมคีวามเสีย่งตอ่ภยัธรรมชาตสิงูและมเีกษตรกรเกีย่วขอ้ง

เปน็จำนวนมาก	
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	 ในการประกนัตน้ทนุการผลติพชืผล	 เกษตรกรทกุรายทีเ่พาะปลกูพชืทีก่ำหนดจะตอ้งเขา้มาลงทะเบยีน

กับกองทุนประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล	พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก	และวันที่เพาะปลูก	

ซึง่จะชว่ยรฐัประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการรวบรวมขอ้มลูในภาคสนามเกีย่วกบัพืน้ทีเ่พาะปลกู	ปรมิาณผลผลติ	ฯลฯ	

ข้อมูลที่ได้รับจากการจดทะเบียนเกษตรกรจะเป็นข้อมูลที่ถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน	 เพราะจะใช้ในการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน	เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ	และข้อมูลเหล่านี้อยู่ ในฐานข้อมูลที่พร้อมจะนำไปใช้งานได้	ทำให้

สามารถประมาณการผลผลิตที่ออกมาในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ	และสามารถนำไปวางแผนการเพาะ

ปลูกเพื่อมิให้ผลผลิตออกมาพร้อมๆ	กัน	จนทำให้ราคาตกต่ำ	

	 หลังจากที่เกษตรกรมีความมั่นใจว่าเมื่อลงทุนเพาะปลูกไปแล้ว	 จะสามารถได้ผลผลิตมาขายแล้วหัก

ตน้ทนุทีล่งทนุไป	มเีงนิเหลอืไว้ใชส้อย	และสว่นหนึง่เกษตรกรจะออมเงนิไว้ใช้ในยามชรา	ซึง่อาจจะไมพ่อเพยีง

ที่จะใช้จนสิ้นอายุขัยของเกษตรกรได้	ทางรัฐบาลควรจะเข้าไปมีบทบาทส่งเสริมและจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้

กับเกษตรกรเช่นเดียวกับการจัดสวัสดิการของข้าราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และลูกจ้างเอกชน	การจัดตั้งกองทุน

ประกันสังคมเกษตรกรจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่		

ดีขึ้น	ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้	และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปได้	

	 ในปัจจุบัน	 เกษตรกรได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจากโครงการหลัก

ประกนัสขุภาพถว้นหนา้	 (เดมิชือ่	 30	 บาทรกัษาทกุโรค)	 นอกจากนัน้	 รฐับาลยงัชว่ยดา้นการประกนัราคา

สนิคา้เกษตร	 ในกรณทีีอ่ปุทานมมีากกวา่อปุสงค	์ กลไกตลาดจะทำใหร้าคาสนิคา้เกษตรลดลง	ทางรฐับาลจะ

ช่วยพยุงราคาโดยวิธีต่างๆ	 เช่น	 การรับจำนำสินค้าเกษตร	 การกำหนดราคาขั้นต่ำ	 เป็นต้น	 การประกัน

ราคาสินค้าเกษตรจะช่วยรักษาระดับรายได้ของเกษตรกรได้ในกรณีที่ต้นทุนการเพาะปลูกจะต้องควบคุมได้

ไมบ่านปลายถงึแมจ้ะเกดิภยัธรรมชาตขิึน้ในชว่งเพาะปลกู	

	 การประกันต้นทุนการผลิตการเกษตร	และหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน

ในอาชพีเกษตรกรไดเ้พยีงบางสว่นเทา่นัน้คอืกรณกีารคลอดบตุร	 และการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล	 และ

หากเกิดภัยธรรมชาติจนทำให้การเกษตรเสียหาย	 กองทุนประกันต้นทุนการผลิตการเกษตรจะจ่ายประโยชน์

ทดแทนเพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรใหม่	 ดังนั้น	 การขาดรายได้อย่างในกรณีการว่างงานในแรงงานทั่วไป

จึงไม่เกิดขึ้น	 นอกจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนปลายฤดูของการเกษตรบางประเภท	 เช่น	

การทำนาปี	 เป็นต้น	 ประเด็นนี้อาจแก้ไขได้โดยการเพิ่มผลประโยชน์ทดแทนจากการประกันต้นทุนการผลิต

การเกษตรใหส้งูขึน้ในกรณดีงักลา่ว	 ดงันัน้จงึจำเปน็ตอ้งมกีองทนุประกนัสงัคมเกษตรกรเพือ่จะจดัผลประโยชน์

กรณีที่การประกันดังกล่าวทั้งสองไม่ได้ครอบคลุม	ได้แก่	กรณีชราภาพ	กรณีเสียชีวิต	กรณีทุพพลภาพ	และ

กรณีสงเคราะห์บุตร	อย่างไรก็ตาม	แม้จะมีโครงการประกันสังคมเกษตรกร	และโครงการประกันต้นทุนการ

ผลิตการเกษตร	ประเภทความคุ้มครองที่เกษตรกรได้รับยังมีน้อยกว่าในโครงการประกันสังคมทั่วไป	

	 กองทุนประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล 

	 ในปี	พ.ศ.	2543	วิชิตและวีณา	(วิชิต	หล่อจีระชุณห์กุล	และวีณา	ฉายศิลปรุ่งเรือง	2543)	ได้เสนอ

ให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันต้นทุนการผลิตภาคเกษตรโดยเสนอแนะให้เริ่มต้นการประกันต้นทุนการผลิต

พืชผล	3	พืช	คือ	ข้าวนาปี	ข้าวนาปลัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนเพราะเป็นพืชผลหลักและเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรจำนวนมาก	การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผลที่จะดำเนินการจะมี	2	ระดับ	ระดับที่	1	เป็นการ

ประกันภัยภาคบังคับ	 (Compulsory	 Insurance)	 โดยเกษตรกรทุกรายจะได้รับการประกันภัยต้นทุนการ

ผลิตขั้นพื้นฐาน	รัฐบาลเป็นผู้รับภาระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด	และระดับที่	2	เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ	

(Voluntary	 Insurance)	 เกษตรกรสามารถรับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงขึ้นได้หากร่วมจ่ายเบี้ยประกันภัย
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เพิ่มเติมกับรัฐบาล	 (วิชิต	หล่อจีระชุณห์กุล	และวีณา	ฉายศิลปรุ่งเรือง	2543,	2545,	2547;	ร่าง	พ.ร.บ.	

การประกันภัยพืชผล	พ.ศ…..)		

	 1.	 พื้นที่ดำเนินงาน	 ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการปลูก	 ข้าวนาปี	 ข้างนาปรัง	 และข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์	

	 2.		พืชที่ ให้ความคุ้มครอง	 ในระยะแรกจะให้ความคุ้มครองการเพาะปลูกข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

	 3.		ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง	คือ	อุทกภัย	วาตภัย	และภัยแล้ง	

ตารางที่ 1	ประมาณการพื้นที่เพาะปลูก	จำนวนครัวเรือน	ปี	2007	

	 รายการ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด	(1,000	ไร่)	 57,199		 									9,903		 										7,040		

พื้นที่เพาะปลูกต่อครัวเรือน	(ไร่)	 23.983	 23.983	 										17.59		

จำนวนครัวเรือน	 2,384,981	 412,917	 								400,150	

*	ดตูารางที	่ผ1-3	ประกอบ	

รูปที่ 2  แสดงการกระจายจองการครอบครองพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีต่อครัวเรือน 
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	 กองทุนประกันภัยพืชผลระดับที่	 1	 เป็นโครงการประกันภัยพืชผลขั้นพื้นฐาน	 ที่ ให้ความคุ้มครอง

เฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยที่ ใช้ในการเพาะปลูก	 (ทดแทนการที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ย

และพันธุ์พืชแจกให้กับเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติในปัจจุบัน)โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ออกเงินสมทบเบี้ย

ประกันภัยให้ทั้งหมด	 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรทุกคนในประเทศที่เพาะปลูกข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ที่ประสบภัยธรรมชาติ	อุทกภัย	วาตภัย	และภัยแล้ง	

	 วงเงนิคุม้ครองสงูสดุไมเ่กนิคา่ใชจ้า่ยมาตรฐานกลาง	เฉพาะในสว่นของคา่พนัธุพ์ชืและปุย๋	คอื	ขา้วนาป	ี

200	บาทต่อไร่	ข้าวนาปรัง	425	บาทต่อไร่	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	387	บาทต่อไร่	

ตารางที่ 2	จำนวนเงินชดเชยสูงสุดตามระยะเวลาเพาะปลูก		

	 หน่วย	:	บาทต่อไร่	

	 ระยะเวลาเพาะปลูก (วัน) ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 	 	

	 15	 86	 163	 229	

	 30	 103	 200	 252	

	 45	 119	 238	 274	

	 60	 135	 275	 297	

	 75	 151	 313	 319	

	 90	 168	 350	 342	

	 105	 184	 388	 364	

	 120	 200	 425	 387	

	 อัตราเบี้ยประกันภัยของข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	ข้าวโพดเลี้ยวสัตว์	เท่ากับ	10.145,	4.023	และ	

16.462	บาทต่อไร่	ตามลำดับ	(วิชิต	หล่อจีระชุณห์กุล	และวีณา	ฉายศิลปรุ่งเรือง,	2547)	รัฐบาลจ่ายเงิน

อุดหนุนสมทบทั้งหมด		

	 ภาระงบประมาณสำหรับเบี้ยประกันภัยในระดับที่	1	เป็นดังนี้	

	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท		

	 กองทนุประกนัภยัพชืผลระดบัที	่ 2	 เปน็โครงการประกนัภยัพชืผลสมคัรใจ	 สำหรบัเกษตรกรทีส่มคัรใจ

เขา้รว่ม	จะไดร้บัความคุม้ครองเพิม่ขึน้	ตามจำนวนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในการเพาะปลกู	เชน่	คา่ใชจ้า่ย

เกีย่วกบัการเตรยีมดนิ	และการเตรยีมพนัธุ	์คา่ดแูลรกัษา	คา่นำ้มนัเชือ้เพลงิหลอ่ลืน่	คา่อปุกรณก์ารเกษตร

และวสัดตุา่งๆ	คา่ซอ่มแซมอปุกรณก์ารเกษตร	คา่ดอกเบีย้และคา่เสยีโอกาสการลงทนุ	คา่เชา่ทีด่นิ	คา่เสือ่ม

อปุกรณก์ารเกษตรโดยเกษตรกรและรฐับาลจะชว่ยกนัจา่ยเงนิสมทบเบีย้ประกนัภยัในสดัสว่น	50	:	50	

	 วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกินค่าใช้จ่ายมาตรฐานกลาง	โดยรวมกับความคุ้มครองในระดับที่	1	ด้วย		

จะได	้ขา้วนาป	ี1,000	บาทตอ่ไร	่ขา้วนาปรงั	1,500	บาทตอ่ไร	่และขา้วโพดเลีย้งสตัว	์1,300	บาทตอ่ไร	่	

	

	 ข้าวนาปี	 10.145	 บาทต่อไร่	 X	 57.199	 ล้านไร่	 580.28	

	 ข้าวนาปรัง	 4.023	 บาทต่อไร่	 X	 9.903	 ล้านไร่	 39.84	

	 ข้าวโพด	 16.462	 บาทต่อไร่	 X	 7.040	 ล้านไร่	 115.89	

	 	 	 	 	 รวมระดับที่	1	 736.02 
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ตารางที่ 3	จำนวนเงินชดเชยสูงสุดตามระยะเวลาเพาะปลูก		

	 																														หน่วย	:	บาทต่อไร่	

	 ระยะเวลาเพาะปลูก	(วัน)	 ข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		 	

	 15	 563	 560	 654	

	 30	 625	 694	 747	

	 45	 688	 829	 839	

	 60	 750	 963	 931	

	 75	 813	 1,097	 1,023	

	 90	 875	 1,231	 1,116	

	 105	 938	 1,366	 1,208	

	 120	 1,000	 1,500	 1,300	

	 อัตราเบี้ยประกันภัยของข้างนาปี	ข้าวนาปรัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	เท่ากับ	47,	11	และ	36	บาท

ต่อไร่	ตามลำดับ	สัดส่วนการจ่ายเบี้ยประกันภัยระหว่างเกษตรกรและรัฐบาล	คือ	50	:	50	

	 ภาระงบประมาณสำหรับเบี้ยประกันภัยในระดับที่	 2	 บนพื้นฐานที่ว่ามีผู้สมัครใจ	 เข้าร่วมโครงการ	

คิดเป็นร้อยละ	 50	 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด	 และรัฐบาลกับเกษตรกรจะช่วยสมทบเบี้ยประกันภัยใจ

สัดส่วน	50	:	50	เป็นดังนี้	

	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพมั่นคงในระยะยาว	 และลดความผันผวนในทางลบ		

ต่อสถานะทางการเงินของกองทุนประกันภัยพืชผล	จึงได้เสนอหลักการดำเนินงานเพิ่มเติมดังนี้	

	 1.	เบี้ยประกันภัยที่เก็บได้จากทั้งเกษตรกรและรัฐบาลสมทบจะนำเข้ากองทุนประกันภัยต้นทุน			

พืชผล	กองทุนนี้จะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกร	ตั้งแต่บาทแรก	ไปจนไม่เกินร้อยละ	110	ของ

เบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด	

	 2.	ให้บริษัทรับประกันภัยต่อเอกชน	 ช่วยรับผิดชอบจ่ายชดเชยค่าเสียหายในส่วนที่ความเสียหายสูง

กว่าร้อยละ	110	ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด	แต่ไม่เกินร้อยละ	160	

	 3.	ในกรณีที่ความเสียหายเกินกว่าร้อยละ	 160	 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด	 ให้รัฐบาลประกาศ

เขตมหันตภัย	และเข้ามาช่วยเหลือจ่ายค่าเสียหายให้เกษตรกรในส่วนที่เกินนี้	

	 ภาระงบประมาณสำหรับเบี้ยประกันภัยต่อ ที่รัฐบาลจ่ายสมทบทั้งหมด 

	 อัตราเบี้ยประกันภัยต่อของ	ข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ในระดับที่	 1	 เท่ากับ	

1.253,	 0.688	 และ	 2.360	บาทต่อไร่	 ตามลำดับ	 และในระดับที่	 2	 เท่ากับ	 5.393,	 1.331	 และ	 5.065	

บาทต่อไร่	ตามลำดับ	เช่นเดียวกัน	

	 	 	 	 	 	 	 รัฐบาล เกษตรกร 

       (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

	 ข้าวนาปี		 23.50		บาทต่อไร่	 X	 28.60	 ล้านไร่	 672.10	 672.10							

	 ข้าวนาปรัง		 5.50		บาทต่อไร่		 X		 4.95		 ล้านไร่		 27.23	 27.23										

	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		18.00		บาทต่อไร่		 X	 3.52	 ล้านไร่	 63.36	 63.36											

	 	 	 	 						รวมระดับที่	2	 762.69	 762.69													

	 	 	 รวมระดับที่	1+2	รัฐบาลสมทบ	 1,498.71	
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	 สรปุรวมภาระทีร่ฐับาลตอ้งจา่ยสมทบเบีย้ประกนัภยัในระดบัที	่ 1	 และ	 2	 	 และเบีย้ประกนัภยัตอ่ใน

ระดบัที	่1	และ	2	รวมทัง้หมดเทา่กบั	1,772.46	ลา้นบาทตอ่ป	ี
	

 กองทุนประกันสังคมเกษตรกร 
	 โครงการประกันต้นทุนการผลิตการเกษตรเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในระดับ

หนึ่งแก่เกษตรกรในอาชีพการเกษตรเท่านั้น	 แต่เกษตรกรยังไม่มีภูมิคุ้มกันในกรณีอื่น	 เช่นกรณีชราภาพ	

เป็นต้น	 จึงต้องมีโครงการประกันสังคมเกษตรกรเพื่อคุ้มครองกรณีชราภาพ	 เสียชีวิต	 ทุพพลภาพ	 และ

สงเคราะหบ์ตุร	โครงการประกนัสงัคมเกษตรกรจะเปน็การประกนัภยัแบบภาคบงัคบั	(Compulsory)	เชน่เดยีว

กบัโครงการประกนัสงัคมสำหรบัแรงงานประเภทอืน่ทีม่อียู่ ในปจัจบุนั	โดยเกษตรกรจะตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้

กองทนุฯ	โดยหกัสว่นหนึง่จากรายไดข้องการขายผลผลติของเกษตรกร	และรฐับาลสมทบอกีสว่นเขา้กองทนุ

ประกนัสงัคมเกษตรกรภาคบงัคบั	 ทัง้นีเ้พือ่ใหส้ามารถบรรลผุลของการกระจายความเสีย่งภยัในกลุม่เกษตรกร

ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	ผลประโยชนท์ีเ่กษตรกรจะไดร้บัจากกองทนุประกนัสงัคมเกษตรกรกรณเีสยีชวีติและสงเคราะห์

บุตรจะมีมูลค่าเท่ากันหมดไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบ	 แต่ผลประโยชน์กรณีชราภาพนั้นจะกำหนดจาก

จำนวนเงนิสมทบ	 (Defined	 Contribution)	 (McGill	 et	 al,	 2005)	 แบบแยกบญัชเีงนิสมทบสะสมสำหรบั			

ผู้ประกันตนแต่ละราย	การที่กำหนดผลประโยชน์กรณีชราภาพโดยอิงวิธีการกำหนดเงินสมทบ	 (Defined	

Contribution)	 แบบแยกบญัชเีงนิสมทบสะสมสำหรบัผูป้ระกนัตนแตล่ะราย	 แทนการใชว้ธิกีารกำหนดมลูคา่

ผลประโยชน	์ (Defined	 Benefit)	 นัน้เปน็เพราะสามารถอธบิายใหเ้กษตรกรเขา้ใจไดง้า่ยกวา่	 มคีวามเปน็

ธรรมมากกว่า	 และไม่เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาลมากเกินไป	 เนื่องจากประเด็นความแตกต่างใน

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก	 จำนวนผลผลิตต่อไร่และรายได้ที่มีความผันแปรเป็นอย่างมากระหว่างกลุ่มเกษตรกร

ด้วยกัน	 เช่น	 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตที่สูงถึง	 122,073	 บาทต่อเดือน					

จากสำมะโนการเกษตร	พ.ศ	2546	ของสำนกังานสถติแิหง่ชาต	ิในขณะทีเ่กษตรกรในจงัหวดัยโสธรมรีายได้

เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียงแค่	 3,998	 บาทต่อเดือน	 การกำหนดผลประโยชน์โดยอิงวิธีการกำหนดเงินสมทบ	

(Defined	Contribution)	จึงน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับกลุ่มเกษตรกร	อีกทั้งเงินสมทบส่วนเพิ่ม

จากรัฐบาลจะเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเป็นผู้ประกันตน

และสมทบเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อการเกษียณด้วย	จะเห็นได้ว่าการประกันต้นทุนการผลิตการเกษตร

เป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีรายได้ประจำปีอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่สุดในโครงการ

ประกนัสงัคมเกษตรกร	

ระดับที่ 1				

	 ข้าวนาปี		 1.253	 บาทต่อไร่	 X	 57.199	 ล้านไร่		 71.67	 ล้านบาท	

	 ข้าวนาปรัง	0.688	 บาทต่อไร่		 X	 9.903	 ล้านไร่				 6.81	 ล้านบาท	

	 ข้าวโพด	 2.360	 บาทต่อไร่	 X	 7.040	 ล้านไร่		 16.61	 ล้านบาท	

	 	 	 	 	 รวมระดับที่	1		 95.09	 ล้านบาท	

ระดับที่ 2  

	 ข้าวนาปี	 5.393	 บาทต่อไร่	 X	 28.60		ล้านไร่		 154.24	 ล้านบาท	

	 ข้าวนาปรัง	1.331	 บาทต่อไร่			X	 4.95	 ล้านไร่			 6.59	 ล้านบาท	

	 ข้าวโพด	 5.065	 บาทต่อไร่			X	 3.52	 ล้านไร่			 17.83	 ล้านบาท	

											 	 	 	 รวมระดับที่	2		 178.66	 ล้านบาท	

		 	 	 	 	รวมระดับที่	1	+	2	 273.75	 ล้านบาท	
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	 โครงการประกนัสงัคมของประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ใชว้ธิกีำหนดมลูคา่ผลประโยชน	์ (Defined	 Benefit)	

และการบรหิารเงนิทนุดว้ยวธิกีาร	Pay-As-You-Go	กลา่วคอื	 รายรบัจากเงนิสมทบผูป้ระกนัตนทีย่งัทำงานอยู่

ถกูใชจ้า่ยไปสำหรบัผลประโยชนข์องผูป้ระกนัตนทีเ่กษยีณอาย	ุ โดยมกีารสะสมเงนิสว่นตา่งระหวา่งรายรบัและ

รายจ่ายดังกล่าวไว้ ใน	Trust	Fund	ระบบการบริหารเงินกองทุนเช่นนี้เท่ากับเป็นการปล่อยให้ผู้ประกันตน

ที่จะเกษียณฝากความหวังไว้กับผู้ประกันตนที่ยังไม่เกษียณ	 ว่ารายรับรวมจากเงินสมทบจะมากกว่ารายจ่าย

ผลประโยชน์ไปตลอด	ผลเสยีของโครงการภายใตว้ธิกีารดงักลา่ว	คอื	ความไมแ่นน่อนของจำนวนผลประโยชน์

ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับเมื่อเกษียณ	 ตัวอย่างที่ปรากฏชัดเจน	 คือ	 โครงการประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา

นั่นเองที่มีการคาดการณ์ว่า	 Trust	 Fund	 จำเป็นต้องถูกใช้จ่ายผลประโยชน์ออกไปจนหมดในปี	 2019			

หากไมม่กีารลดมลูคา่ผลประโยชน	์ หรอืเพิม่อตัราเงนิสมทบ	 การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้	 คอื	 การปรบัมลูคา่

ผลประโยชน์ทางอ้อม	 ด้วยการเพิ่มอายุเกษียณเมื่อมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเพื่อเป็นการ

ลดจำนวนปีที่ผู้ประกันตนจะได้รับผลประโยชน์หลังเกษียณ	นอกจากนั้น	บางฝ่ายถึงกับเสนอให้มีการเปลี่ยน

ประเภทผลประโยชนข์องโครงการประกนัสงัคม	ใหเ้ปน็การกำหนดผลประโยชน์โดยองิวธิกีารกำหนดเงนิสมทบ	

(Defined	 Contribution)	 อย่างเช่นประเทศชิลีที่ทำมาแล้ว	 ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น	 ทางคณะ		

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าโครงการประกันสังคมเกษตรกรจึงควรเป็นโครงการที่ ใช้วิธีการกำหนดเงินสมทบ	

(Defined	Contribution)	และไม่ใชว้ธิกีาร	Pay-As-You-Go	แตม่กีารสะสมเงนิสมทบของผูป้ระกนัตนไวเ้ปน็

เงินสำรองของเงินกองทุน	ที่พร้อมชำระผลประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเมื่อถึงคราวเกษียณ	

	 แมจ้ะเสนอใหก้ำหนดผลประโยชนก์รณชีราภาพโดยใชว้ธิกีารกำหนดจากเงนิสมทบ	 แต่ในทางปฏบิตัิ

อาจต้องใช้วิธีการผสมผสานกับวิธีการกำหนดมูลค่าผลประโยชน์เพื่อกำหนดผลประโยชน์ขั้นต่ำในกรณีที่		

ผลประโยชน์ที่กำหนดจากเงินสมทบ	 มีมูลค่าต่ำกว่าระดับที่จะสามารถดำรงชีพได้	 จากการสำรวจสภาวะ

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน	 พ.ศ.	 2547	 โดยสำนกังานสถติแิหง่ชาตพิบวา่	 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวั

เรอืนของผูถ้อืครองทำการเกษตร	 เทา่กบั	 9,937	 บาทตอ่เดอืนสำหรบัเกษตรกรทีเ่ปน็เจา้ของทีด่นิ	 และ	

10,595	 บาทตอ่เดอืน	 สำหรบัเกษตรกรทีเ่ชา่ทีด่นิ	 ในขณะทีแ่รงงานที่ไม่ใชเ่กษตรกรมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวั

เรอืนเทา่กบั	 19,056	 ตอ่เดอืน	 ซึง่สงูกวา่รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนของเกษตรกรมาก	 ผลประโยชนข์ัน้ตำ่

กรณชีราภาพจงึจำเปน็ทีต่อ้งกำหนดขึน้	

	 ในประเทศไทย	 การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบครอบครัว	 ในการเข้าร่วมโครงการ

ประกนัสงัคมเกษตรกร	หวัหนา้ครอบครวัเกษตรกระจะตอ้งลงทะเบยีนชนดิของพชืและจำนวนพืน้ทีเ่พาะปลกู

กบัหนว่ยงานผูบ้รหิารกองทนุประกนัสงัคมเกษตรกรหากยงัไม่ไดม้กีารดำเนนิงานการประกนัตน้ทนุการผลติ

การเกษตรและหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่ถือเป็นผู้ประกันตนที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์

ต่างๆ	 จากโครงการประกันสังคมเกษตรกร	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายทางศีลธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการสมทบเงินจากพ่อค้าคนกลาง	 หรือผู้มีส่วนได้เสียจากรายได้ผลผลิตการเกษตร	 การลงทะเบียนนี้			

ยังช่วยให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบได้ว่าปริมาณผลผลิตและรายได้ที่ได้รับ

จากการขายผลผลตินัน้สอดคลอ้งกบัพืน้ทีเ่พาะปลกูที่ไดล้งทะเบยีนเงนิสมทบไว	้

	 อตัราเงนิสมทบกำหนดใหเ้ทา่กบัรอ้ยละ	3	ของรายไดจ้ากการขายผลผลติทางการเกษตร	โดยรฐับาล

จะสมทบเงินเข้าบัญชีของผู้ประกันตนในอัตรา	2	:	1	นั่นคือ	รัฐบาลจะสมทบเพิ่มให้เท่ากับร้อยละ	6	ของ

รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร	 หากพิจารณาอย่างผิวเผิน	 อาจกล่าวได้ว่าอัตราส่วนเงินสมทบ

ของรัฐบาลในกองทุนประกันสังคมเกษตรกรสูงกว่าในกองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน	 ในความเป็นจริง				

เงนิสมทบรอ้ยละ	3	ในสว่นทีน่ายจา้งนำเขา้กองทนุฯ	นัน้เปน็ภาระของสงัคมเพราะคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้ ในการคา้



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 378

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการดำเนินงาน	 ดังนั้น	 เงินสมทบร้อยละ	 6	 ที่รัฐบาลนำเข้ากองทุนประกัน

สงัคมเกษตรกรเปน็อตัราเดยีวกนัทีส่งัคมนำเขา้ในกองทนุประกนัสงัคมในปจัจบุนั	 แนวทางทีจ่ะนำเงนิสมทบ

ในส่วนของเกษตรกรเข้ากองทุนฯ	นั้น	เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่จะนำเสนอในหัวข้อถัดไป	

	 ตามที่ไดก้ลา่วมาแลว้	 กองทนุประกนัสงัคมเกษตรกรจะไม่ใหค้วามคุม้ครองกรณเีจบ็ปว่ยเพราะกองทนุ

สขุภาพถว้นหนา้ใหค้วามคุม้ครองอยูแ่ลว้	จงึใหค้วามคุม้ครองเฉพาะกรณชีราภาพ	สงเคราะหบ์ตุร	เสยีชวีติ	

และทพุพลภาพเทา่นัน้	สทิธปิระโยชนเ์หลา่นี้ไม่ไดม้มีากกวา่การประกนัสงัคมในปจัจบุนัเนือ่งจากรายไดข้อง

เกษตรกรสว่นใหญม่รีายไดต้ำ่กวา่รายไดข้ัน้ตำ่ของแรงงานทัว่ไป	อกีทัง้ผลประโยชนท์ี่โครงการประกนัสงัคม

เกษตรกรมีให้แก่เกษตรกรเพื่อดำรงชีพอย่างประหยัดเท่านั้น	 ผลประโยชน์กรณีชราภาพเป็นผลประโยชน์ที่

ขึ้นอยู่กับการออมของตนเองเพราะกำหนดจากจำนวนเงินสมทบ	 (Defined	 Contribution)	 แบบแยกบัญชี

เงินสมทบสะสมสำหรับผู้ประกันตนแต่ละราย	ไม่ได้ใช้วิธีการกำหนดมูลค่าผลประโยชน์	 (Defined	Benefit)	

อยา่งในโครงการประกนัสงัคมทีม่อียู่ ในปจัจบุนั		

	 ข้อมูลในปี	 2548	 สำนักงานประกันสังคมของลูกจ้างเอกชน	 มีสมาชิกผู้ประกันตนภาคบังคับตาม

มาตรา	33	จำนวน	8,225,477	คน	แลผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา	39	และ	40	จำนวน	241,933	

คน	รวมทัง้หมด	8,467,410	คน	ไดจ้ดัเกบ็เงนิสมทบทัง้ในสว่นของนายจา้ง	ลกูจา้ง	และรฐับาล	เขา้กองทนุ

ประกนัสงัคมไดเ้ปน็เงนิรวมทัง้สิน้	85,086	ลา้นบาท	และจา่ยประโยชนท์ดแทนไปทัง้สิน้	23,146.5	ลา้นบาท	

โดยร้อยละ	 57.65	 ของเงินทั้งหมดที่จ่ายเป็นการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย	 รองลงมาคือการจ่าย

ประโยชน์กรณีการคลอดบุตร	คิดเป็นร้อยละ	14.82	และยังไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีชราภาพในขณะนี้	

ตารางที่ 4	เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน	ปี	2548	

	 กรณี	 เงินสมทบ	(ล้านบาท)	 ประโยชน์ทดแทน	(ล้านบาท)	

เจ็บป่วย	คลอดบุตร	ทุพพลภาพ	และตาย	 29,742.26	 19,063.50	

สงเคราะห์บุตร	และชราภาพ	 47,064.78	 3,269.46	

ว่างงาน	 8,279.03	 813.51	

รวม 85,086.07 23,146.50 

ที่มา:	รายงานประจำปี	2548	สำนักงานประกันสังคม	

 (1) กองทุนประกันสังคมเกษตรกรกรณีชราภาพ 

	 	 กองทุนประกันสังคมเกษตรกร	 จะจัดสวัสดิการในกรณีชราภาพ	 เสียชีวิต	 ทุพพลภาพ	 และ

สงเคราะห์บุตร	ซึ่งสอดคล้องและแตกต่างจากกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างเอกชน	ดังนี้	

	 	 ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพของการประกันสังคมลูกจ้างเอกชน	มีรายละเอียดดังนี้	

	 	 1)	กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 ไม่น้อยกว่า	 180	 เดือน	 มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็น

รายเดือนในอัตราร้อยละ	 15	 ของค่าจ้างเฉลี่ย	 60	 เดือนสุดท้ายที่ ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อน

ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด	(สูงสุด	ไม่เกิน	15,000	บาท)	

	 	 2)		กรณทีีม่กีารจา่ยเงนิสมทบเกนิ	180	เดอืนใหป้รบัเพิม่อตัราบำนาญชราภาพตามขอ้	1	ขึน้อกี

ในอัตราร้อยละ	1	ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก	12	เดือน	

	 	 จะเห็นว่า	 เงินบำนาญชราภาพต่อเดือนที่ลูกจ้างจะได้รับหลังเกษียณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

เงนิเดอืนและระยะเวลาสมทบของลกูจา้งผูป้ระกนัภยัแตล่ะราย	และเงือ่นไขการเกดิสทิธกิรณบีำนาญชราภาพ

ของกองทุนประกันสังคมลูกจ้างเอกชน	คือ	
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	 	 1)	 จา่ยเงนิสมทบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	180	เดอืนไมว่า่ระยะเวลา	180	เดอืนจะตดิตอ่กนัหรอืไมก่ต็าม	

	 	 2)	 มีอายุครบ	55	ปี	บริบูรณ์	

	 	 3)	 ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง	

	 	 จะเห็นว่าลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย	 180	 เดือนหรือ	 15	 ปีก่อนที่จะได้รับบำนาญ

ชราภาพ	 ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาที่เกษตรกรต้องจ่ายเงินสมทบในช่วงวัยทำงานต้องนานมากพอที่จะ

เก็บเงินสะสมไว้เลี้ยงตอนหลังเกษียณไปจนกระทั่งเสียชีวิตได้	ดังนั้น	จึงเสนอให้มีการกำหนดการจ่ายเงิน

สมทบของเกษตรกรต้องไม่น้อยกว่า	15	ปี	 ไม่ว่าระยะเวลา	15	ปี	จะติดต่อกันหรือไม่	และมีอายุครบ	55	

ปีบริบูรณ์	 จึงจะเกิดสิทธิในการรับบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเกษตรกรเช่นกัน	 ในกรณีที่

เกษตรกรเสยีชวีติกอ่นทีจ่ะเกดิสทิธริบับำนาญชราภาพ	กองทนุประกนัสงัคมเกษตรกรจะคนืเงนิสมทบทัง้สองฝา่ย	

พร้อมดอกเบี้ยที่สะสมมาทั้งหมดให้กับทายาทของเกษตรกรผู้ประกันตน	และในกรณีที่เกษตรกรทุพพลภาพ

สิ้นเชิงถาวร	จนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ	ได้	จะได้รับบำนาญชราภาพทันที	(Early	Retirement)	

ตารางที่ 5	อัตราเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมลูกจ้างเอกชน	ปี	2548	


ประโยชน์ 
ทดแทน 

มาตรา 33 
(ภาคบังคับ) 

มาตรา 39 
(ภาคสมัครใจ) มาตรา 40 

(ภาคสมัครใจ) 
ผู้ประกันตน นายจ้าง รัฐบาล ผู้ประกันตน รัฐบาล 

เจ็บป่วย	
คลอดบุตร	
ทุพพลภาพ	

ตาย	

สงเคราะห์บุตร	
ชราภาพ	

ว่างงาน	

รวม 

1.5%	 1.5%	 1.5%	 3%	ของค่าจ้าง	
(4,800)	

=	144/เดือน	

1.5%	ของค่าจ้าง	
(4,800)	

=	144/เดือน	

3,360	บาท/ปี	
(คุ้มครองเฉพาะกรณี

คลอดบุตร,	
ทุพพลภาพ,	ตาย	

3%	 3%	 1%	 6%	ของค่าจ้าง	
(4,800)	

=	288/เดือน	

1%	ของค่าจ้าง	
(4,800)	

=	48/เดือน	

-	

0.5%	 0.5%	 0.25%	 -	 -	 -	

5% 5% 2.75% 432 บาท/เดือน 120 บาท/เดือน 3,360 บาท/ปี 

*	หมายเหตุ	ค่าจ้างที่ ใช้คำนวณ	อัตราเงินสมทบตามมาตรา	33	ไม่ต่ำกว่าเดือนละ	1,650	บาท	และไม่เกินเดือนละ	15,000	บาท			

	 ที่มา	:	รายงานประจำปี	2548,	สำนักงานประกันสังคม	

	 	 การประกนัสงัคมของลกูจา้งเอกชนกรณชีราภาพ	 เปน็แบบกำหนดมลูคา่ผลประโยชน	์ (Defined	

Benefit)	จะเก็บเงินจากลูกจ้างร้อยละ	3	จากนายจ้างร้อยละ	3	และรัฐสมทบอีกร้อยละ	1	แต่อย่างไรก็ตาม	

รัฐยังคงมีภาระรับรองการจ่ายผลประโยชน์ ในอนาคตให้กับผู้ประกันตนตามที่กำหนดถึงแม้ว่ากองทุนจะมี

เงินไม่เพียงพอก็ตาม	 แต่ในโครงการประกันสังคมเกษตรกร	 ผลประโยชน์กรณีชราภาพเป็นผลประโยชน์ที่

ขึ้นอยู่กับการออมของเกษตรกรเอง	 เพราะกำหนดจากจำนวนเงินสมทบ	 (Defined	 Contribution)	 แบบ

แยกบญัชเีงนิสมทบสะสมสำหรบัผูป้ระกนัตนแตล่ะราย	 คณะวจิยัไดท้ำการศกึษาประมาณการจำนวนเงนิฝาก

ในแต่ละปีของเกษตรกร	 คิดเป็นร้อยละ	 3	 ของรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร	 และรัฐสมทบ

อีกร้อยละ	6	รวมกับดอกผลจากลงทุนร้อยละ	5	ต่อปี	จะได้ยอดเงินสะสมของแต่ละรายเพิ่มขึ้นตามจำนวน



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 380

ปีที่สะสมเพิ่มขึ้น	 โดยใช้ข้อมูลในอดีต	 เกี่ยวกับจำนวนพื้นที่เพาะปลูกต่อครัวเรือนและราคาพืชผล			

(ดูรายละเอียดในตารางที่	 ผ1	 -	 ผ3)	 อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเฉลี่ยร้อยละ	

5	ต่อปี	(ดูรายละเอียดในตารางที่	ผ4)	อัตราการตายตารางมรณะไทย	2540	จะเห็นได้ว่าถ้าระยะเวลาฝาก

เงินเข้ากองทุนนานขึ้น	ยอดเงินสะสมก็จะเพิ่มขึ้น	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้		

ตารางที่ 6	การคำนวณเงินสะสมของกองทุน	ของพื้นที่เพาะปลูก	23.983	ไร่ต่อครัวเรือน:	กรณีข้าวนาปี	



	 1	 69,425.56	 2,082.77	 2,082.77	 -	 2,082.77	 4,165.53	 4,165.53	 -	 4,165.53	 6,248.30	

	 5	 74,163.15	 2,224.89	 10,766.22	 1,112.68	 11,878.90	 4,449.79	 21,532.44	 2,225.36	 23,757.80	 35,636.70	

	 10	 80,542.32	 2,416.27	 22,458.50	 5,602.99	 28,061.49	 4,832.54	 44,917.01	 11,205.98	 56,122.98	 84,184.47	

	 15	 87,470.19	 2,624.11	 35,156.50	 14,668.19	 49,824.69	 5,248.21	 70,313.00	 29,336.37	 99,649.38	 149,474.06	

	 20	 94,993.97	 2,849.82	 48,946.72	 29,859.04	 78,805.76	 5,699.64	 97,893.44	 59,718.07	 157,611.52	 236,417.27	

	 25	 103,164.91	 3,094.95	 63,923.11	 53,179.41	 117,102.52	 6,189.89	 127,846.22	 106,358.82	 234,205.05	 351,307.57	

	 30	 112,038.68	 3,361.16	 80,187.70	 87,213.61	 167,401.31	 6,722.32	 160,375.40	 174,427.22	 334,802.63	 502,203.94	

ปีที่	

รายได้จาก
ผลผลิต	
ของ	

เกษตรกร	
(บาท)	

ส่วนของเกษตรกร	(บาท)	 ส่วนของรัฐสมทบให้		(บาท)	
รวมเงิน	
สะสม	
(บาท)	

เกษตรกร	
ฝากต่อปี	

3%		

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของรัฐ	

	

รัฐสมทบ	
ต่อปี		
6%	

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของ	

เกษตรกร	

*	ดูรายละเอียดทุกปีในตารางที่	ผ6	

ตารางที่ 7	การคำนวณเงินสะสมของกองทุน	ของพื้นที่เพาะปลูก	23.983	ไร่ต่อครัวเรือน:	กรณีข้าวนาปรัง	

	

	 1	 108,508.38	 3,255.25	 3,255.25	 -	 3,255.25	 6,510.50	 6,510.50	 -	 6,510.50	 9,765.75	

	 5	 124,706.59	 3,741.20	 17,470.00	 1,771.17	 19,241.17	 7,482.40	 34,940.00	 3,542.33	 38,482.33	 57,723.50	

	 10	 148,395.96	 4,451.88	 38,258.62	 9,194.76	 47,453.38	 8,903.76	 76,517.24	 18,389.52	 94,906.76	 142,360.14	

	 15	 176,585.39	 5,297.56	 62,996.26	 24,813.24	 87,809.50	 10,595.12	 125,992.52	 49,626.48	 175,618.99	 263,428.49	

	 20	 210,129.70	 6,303.89	 92,433.08	 52,057.78	 144,490.87	 12,607.78	 184,866.17	 104,115.57	 288,981.73	 433,472.60	

	 25	 250,046.12	 7,501.38	 127,461.75	 95,529.27	 222,991.02	 15,002.77	 254,923.50	 191,058.53	 445,982.04	 668,973.05	

	 30	 297,545.09	 8,926.35	 169,144.50	 161,363.50	 330,508.00	 17,852.71	 338,288.99	 322,727.01	 661,016.00	 991,524.00	

ปีที่	

รายได้จาก
ผลผลิต	
ของ	

เกษตรกร	
(บาท)	

ส่วนของเกษตรกร	(บาท)	 ส่วนของรัฐสมทบให้		(บาท)	
รวมเงิน	
สะสม	
(บาท)	

เกษตรกร	
ฝากต่อปี	

3%		

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของรัฐ	

	

รัฐสมทบ	
ต่อปี		
6%	

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของ	

เกษตรกร	

*	ดูรายละเอียดทุกปีในตารางที่	ผ7	
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ตารางที่ 8	การคำนวณเงินสะสมของกองทุน	ของพื้นที่เพาะปลูก	17.59	ไร่ต่อครัวเรือน	:		

	 กรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	



	 1	 49,984.12	 1,499.52	 1,499.52	 -	 1,499.52	 2,999.05	 2,999.05	 -	 2,999.05	 4,498.57	

	 5	 52,550.29	 1,576.51	 7,688.88	 797.94	 8,486.81	 3,153.02	 15,377.75	 1,595.88	 16,973.63	 25,460.44	

	 10	 55,944.05	 1,678.32	 15,874.31	 3,992.16	 19,866.47	 3,356.64	 31,748.62	 7,984.32	 39,732.94	 59,599.40	

	 15	 59,556.99	 1,786.71	 24,588.37	 10,385.23	 34,973.60	 3,573.42	 49,176.74	 20,770.45	 69,947.19	 104,920.79	

	 20	 63,403.26	 1,902.10	 33,865.19	 21,010.52	 54,875.71	 3,804.20	 67,730.38	 42,021.04	 109,751.42	 164,627.14	

	 25	 67,497.92	 2,024.94	 43,741.13	 37,196.57	 80,937.70	 4,049.88	 87,482.25	 74,393.15	 161,875.40	 242,813.10	

	 30	 71,857.03	 2,155.71	 54,254.86	 60,649.27	 114,904.13	 4,311.42	 108,509.72	 121,298.53	 229,808.25	 344,712.38	

ปีที่	

รายได้จาก
ผลผลิต	
ของ	

เกษตรกร	
(บาท)	

ส่วนของเกษตรกร	(บาท)	 ส่วนของรัฐสมทบให้		(บาท)	
รวมเงิน	
สะสม	
(บาท)	

เกษตรกร	
ฝากต่อปี	

3%		

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของรัฐ	

	

รัฐสมทบ	
ต่อปี		
6%	

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของ	

เกษตรกร	

*	ดูรายละเอียดทุกปีในตารางที่	ผ8	

	 	 หลังจากที่เกษตรกรฝากเงินมาจนกระทั่งเข้าวัยเกษียณ	 ทางกองทุนจะนำเงินสะสมที่บันทึกไว้

เป็นบัญชีรายบุคลมาคำนวณเงินบำนาญเลี้ยงชีพที่จ่ายตลอดชีพตราบเท่าที่ผู้เกษียณยังมีชีวิตอยู่	 เกษตรกร

ที่ฝากเงินเข้ากองทุนเป็นเวลานานและเกษียณอายุตอน	 60	 ปี	 มียอดเงินสะสมในบัญชีสูงก็จะได้รับเงิน

บำนาญเลี้ยงชีพต่อปีสูงกว่าเกษตรกรที่ฝากเงินในระยะสั้นและเกษียณที่อายุ	55	ปี	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้	

สมมติฐาน		

	 1.	 ตารางมรณะไทย	 ประเภทสามัญ	 เพศชาย	 พ.ศ.	 2540	 ปรับเร่งอัตราการตายหลังอายุ	 70	 ปี		

	 	 และอายุสูงสุด	81	ปี	

	 2.	 อัตราผลตอบแทนการลงทุน	ร้อยละ	5	

ตารางที่ 9		การคำนวณเงินบำนาญตลอดชีพ:	กรณีข้าวนาปี	

	 55	 20	 236,417.27	 22,018.38	 23.95%	

	 55	 25	 351,307.57	 32,698.45	 32.75%	

	 60	 20	 236,417.27	 26,486.42	 28.81%	

	 60	 25	 351,307.57	 39,387.91	 39.45%	

อายุเกษียณ จำนวนปีที่ผากเงิน เงินบำนาญตลอดชีพ

ต่อปี 

อัตราเงินทดแทน 

รายได้ 
ยอดเงินสะสมทั้งหมด 



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 382

ตารางที่ 10 การคำนวณเงินบำนาญตลอดชีพ:	กรณีข้าวนาปรัง	

	 55	 20	 433,472.60	 40,328.45	 20.55%	

	 55	 25	 668,973.05	 62,234.27	 26.65%	

	 60	 20	 433,472.60	 48,570.76	 24.75%	

	 60	 25	 668,973.05	 74,961.35	 32.10%	

อายุเกษียณ จำนวนปีที่ผากเงิน เงินบำนาญตลอดชีพ

ต่อปี 

อัตราเงินทดแทน 

รายได้ 
ยอดเงินสะสมทั้งหมด 

ตารางที่ 11 การคำนวณเงินบำนาญตลอดชีพ:	กรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

	 55	 20	 164,627.14	 15,306.76	 24.75%	

	 55	 25	 242,813.10	 22,582.97	 34.30%	

	 60	 20	 164,627.14	 18,429.96	 29.80%	

	 60	 25	 242,813.10	 27,191.74	 41.30%	

อายุเกษียณ จำนวนปีที่ผากเงิน เงินบำนาญตลอดชีพ

ต่อปี 

อัตราเงินทดแทน 

รายได้ 
ยอดเงินสะสมทั้งหมด 

	 	 ตวัอยา่งเชน่	 ในปหีนา้ถา้เริม่โครงการ	 เกษตรกรเพาะปลกูขา้วนาปขีายผลผลติมรีายได้โดยเฉลีย่

ต่อครัวเรือน	69,425.56	บาทต่อพื้นที่เพาะปลูก	23.983	ไร่	 เกษตรกรสมทบร้อยละ	3	คิดเป็น	2,082.77	

บาท	 รัฐสมทบร้อยละ	 6	 คิดเป็น	 4,165.53	 บาท	 รวมเป็น	 6,248.30	 บาท	 ดังในตารางที่	 6	 สะสมเข้า

กองทุนพรอ้มนำไปลงทนุไดด้อกผลเพิม่เตมิรอ้ยละ	5	ในปตีอ่ๆ	มา	จำนวนเงนิทีจ่า่ยและรฐัสมทบเขา้กองทนุ

ประกนัสงัคมเกษตรกรจะเพิม่ขึน้เลก็นอ้ยตามราคาพชืผลทีเ่พิม่ขึน้	 อตัราเฉลีย่ของราคาขา้วทีเ่พิม่ขึน้ในรอบ	

10	ป	ีเพยีงรอ้ยละ	1.664	ตอ่ป	ีเมือ่สะสมเขา้กองทนุจนกระทัง่ถงึวนัเกษยีณ	ทางกองทนุจะนำยอดเงนิสะสม

ของเกษตรกรรายนั้นมาคำนวณเงินบำนาญชราภาพจ่ายตราบที่ยังมีชีวิตอยู่	 ดังในตารางที่	 9	 เช่นในกรณีที่

เกษตรกรฝากเงนิมา	20	ป	ียอดเงนิสะสมรวมทัง้สิน้เทา่กบั	236,417.27	บาท	และขอเกษยีณตอนอาย	ุ55	ป	ี

จะได้เงินบำนาญตลอดชีพปีละ	22,018.38	บาท	จ่ายตราบเท่าที่ผู้เกษียณยังมีชีวิตอยู่	คิดเป็นอัตราเงิน

ทดแทนรายได้	 (Income-Replacement	Ratio)	ร้อยละ	23.95	คือ	 เงินจากกองทุนประกันสังคมเกษตรกร

จะช่วยชดเชยรายได้เท่ากับร้อยละ	23.95	ของรายได้เฉลี่ยใน	5	ปีสุดท้ายก่อนเกษียณ	แต่ถ้าเกษตรกร	

ฝากเงินเพิ่มเป็น	 25	 ปี	 ยอดเงินสะสมรวมจะเท่ากับ	 351,307.57	 บาท	 และถ้าเกษียณตอนอายุ	 60	 ปี			

จะคำนวณเงินบำนาญตลอดชีพได้ปีละ	39,387.91	บาท	จะมีอัตราเงินทดแทนรายได้สูงถึงร้อยละ	39.45	

	 	 จะเหน็วา่	ในแตล่ะป	ีเกษตรกรชาวนาทีป่ลกูขา้วนาป	ีจะจา่ยเงนิเขา้กองทนุรอ้ยละ	3	ของรายได้

ผลผลิตข้าวเป็นจำนวนเงิน	2,000	กว่าบาท	และรัฐสมทบอีกร้อยละ	6	จำนวน	4,000	กว่าบาท	รวมแล้ว

เพียงร้อยละ	 9	 ต่อปี	 เป็นจำนวน	 6,000	 กว่าบาท	 และอาจเพิ่มขึ้นได้ตามราคาผลผลิตทางการเกษตรที่	

เพิม่ขึน้	 โดยสะสมมาตลอดชว่งวยัทำงานของเกษตรกร	กจ็ะชว่ยใหเ้กษตรกรมรีายไดห้ลงัเกษยีณจากกองทนุ

ประกันสังคมเกษตรกรถึงร้อยละ	23.95	-	39.45	ของรายได้เฉลี่ยใน	5	ปีสุดท้ายก่อนเกษียณ	จำนวน	

22,018.38	-	39,387.91	บาทต่อปี	หรือ	1,835	-	3,282	บาทต่อเดือน	ซึ่งรวมกับเงินออมส่วนตัว	ก็น่าจะ

เพียงพอในการดำรงชีพในวัยเกษียณอย่างประหยัดได้โดยไม่เป็นภาระให้สังคม	
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	 (2) กองทุนประกันสังคมเกษตรกรกรณีสงเคราะห์บุตร 

	 	 กองทนุประกนัสงัคมลกูจา้งเอกชน	 มกีารจา่ยเงนิสงเคราะหบ์ตุร	 สำหรบับตุรทีช่อบดว้ยกฎหมาย	

ซึ่งมีอายุไม่เกิน	6	บริบูรณ์	จำนวนคราวละไม่เกิน	2	คน	 เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ	350	บาท

ต่อบุตรหนึ่งคน	

	 	 ในครอบครัวเกษตรกรมักจะเป็นครอบครัวที่มีบุตรหลายคนเพื่อใช้เป็นแรงงานภาคเกษตร	 โดย

เฉลี่ยครัวเรือนจะมีบุตรมากกว่า	 2	คน	ดังนั้น	 กองทุนประกันสังคมเกษตรกรควรจะมีสวัสดิการสงเคราะห์

บุตรมากกว่า	2	คน	 เช่น	จ่ายเงินสมเคราะห์บุตรที่อายุไม่เกิน	6	ปีบริบูรณ์	จำนวนคราวละไม่เกิน	3	คน				

เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ	250	บาทต่อบุตรหนึ่งคน	เป็นต้น	

 (3)  กองทุนประกันสังคมเกษตรกรกรณีเสียชีวิต 

	 	 กองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างเอกชน	 (Worker’s	 Compensation)	 ที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล					

คา่ทดแทนของคา่จา้งรายเดอืน	 และคา่ทำศพ	 ใหก้บัลกูจา้งทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเนือ่งจากการทำงาน	

นอกจากนัน้	 กองทุนประกันสังคมลูกจ้างเอกชนจะจ่ายเพิ่มเติมให้เป็นค่าจัดการศพ	 30,000	 บาท	 และ

เงินสงเคราะห์กรณตีายเทา่กบัคา่จา้งเฉลีย่หนึง่เดอืน	 ถา้ผูป้ระกนัตนจา่ยเงนิสมทบมาแลว้ตัง้แต	่ 3	 ปขีึน้ไป	

แต่ไมถ่งึ	 10	 ป	ี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง	 และเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน	

ถ้าผู้ประกันตน	จ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	

	 	 กองทุนประกันสังคมเกษตรกรควรมีการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตให้กับเกษตรกรด้วย	

เป็นค่าทำศพ	 และค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ต้องใช้ในการปรับตัวในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต	 เช่น	

จ่ายเงินค่าทำศพให้รายละ	 30,000	 บาท	 และได้รับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนฝากมาและเงินสมทบของรัฐ

พร้อมดอกเบี้ยจ่ายคืนแก่ทายาทในกรณีที่เสียชีวิตลงก่อนเกษียณและยังไม่ได้รับบำนาญชราภาพ	

	 (4) กองทุนประกันสังคมเกษตรกรกรณีทุพพลภาพ 

	 	 กองทุนประกันสังคมลูกจ้างเอกชน	 จะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ตกเป็นบุคคล	

ทุพพลภาพเป็นค่ารักษาพยาบาล	 เงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ	 50	 ของค่าจ้างเป็นรายเดือน

ตลอดชีวิต	ค่าอวัยวะเทียม	ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค	และค่าทำศพกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

ถึงแก่ความตาย	30,000	บาท		

	 	 สำหรับกองทุนประกันสังคมเกษตรกร	 ถ้าเกษตรกรผู้ประกันตนตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ	 ให้ถือ

เป็นการเกษียณก่อนกำหนด	(Early	Retirement)	และให้เริ่มมีสิทธิรับบำนาญชราภาพทันที	

	 	 นอกจากนั้น	 กองทุนประกันสังคม	 ยังมีสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรสำหรับผู้ประกันตนหญิง	

ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตรา	12,000	บาทต่อการคลอดบุตร	1	ครั้งและเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

เพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ	50	ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา	90	วัน	หรือสำหรับผู้ประกันตนชาย	

ใชส้ิทธิเบิกค่าคลอดบุตร	1	ครั้ง	กองทุนประกันสังคมเกษตรกรไม่ได้จัดสิทธิประโยชน์ ในส่วนนี้ ให้	แต่

เกษตรกรสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้	มีการจัดสิทธิประโยชน์ดังนี้	

	 	 1)	 การตรวจ	การวนิจิฉยั	การรกัษา	และการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยจ์นสิน้สดุการรกัษา	

รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 	 2)	 การคลอดบุตร	รวมกันไม่เกิน	2	ครั้ง	นับตั้งแต่ใช้สิทธิในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ

ถว้นหนา้	

	 	 3)	 ค่าอาหาร	และค่าห้องสามัญ	

	 	 4)	 การถอนฟัน	 การอุดฟัน	 การขูดหินปูน	 การทำฟันปลอมฐานพลาสติก	 การรักษาโพรง



ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 384

ประสาทฟันน้ำนม	และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง	เพดานโหว่	

	 		 5)	 ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ	

	 	 6)	 การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ	

	

ภาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเกษตรกร 
	 การประกันสังคมลูกจ้างเอกชนจะจ่ายอัตราเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ	ในสัดส่วน

ของ	ลูกจ้าง	:	นายจ้าง	:	รัฐ	เท่ากับ	ร้อยละ	3	:	ร้อยละ	3	:	ร้อยละ	1	แต่สำหรับกองทุนประกันสังคม

เกษตรกรกรณีชราภาพ	 จะกำหนดให้เกษตรกรจ่ายร้อยละ	 3	 และรัฐสมทบร้อยละ	 6	 ของรายได้ผลผลิต	

คณะวิจัยได้คำนวณยอดเงินสะสมทั้งในส่วนที่เกษตรกรจ่ายเองและภาระของรัฐที่จ่ายสมทบของพืช	 3	 ชนิด	

คือ	ข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ดังต่อไปนี้	

	
ตารางที่ 12	การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	57.199	ล้านไร่	ของข้าวนาปี	



	 1	 165,578.64	 4,967.36	 4,967.36	 -	 4,967.36	 9,934.72	 9,934.72	 -	 9,934.72	 14,902.08	

	 5	 176,877.70	 5,306.33	 25,677.23	 2,653.72	 28,330.95	 10,612.66	 51,354.47	 5,307.44	 56,661.91	 84,992.86	

	 10	 192,091.90	 5,762.76	 53,563.10	 13,363.02	 66,926.12	 11,525.51	 107,126.21	 26,726.04	 133,852.25	 200,778.37	

	 15	 208,614.75	 6,258.44	 83,847.59	 34,983.35	 118,830.93	 12,516.89	 167,695.17	 69,966.70	 237,661.87	 356,492.80	

	 20	 226,558.82	 6,796.76	 116,737.00	 71,213.24	 187,950.24	 13,593.53	 233,474.00	 142,426.47	 375,900.47	 563,850.71	

	 25	 246,046.36	 7,381.39	 152,455.41	 126,831.89	 279,287.30	 14,762.78	 304,910.82	 253,663.78	 558,574.59	 837,861.89	

	 30	 267,210.13	 8,016.30	 191,246.15	 208,002.81	 399,248.96	 16,032.61	 382,492.29	 416,005.62	 798,497.91	 1,197,746.87	

ปีที่	

รายได้จาก
ผลผลิต	
ของ	

เกษตรกร	
(ล้านบาท)	

ส่วนของเกษตรกร	(ล้านบาท)	 ส่วนของรัฐสมทบให้		(ล้านบาท)	
รวมเงิน	
สะสม	

(ล้านบาท)	
เกษตรกร	
ฝากต่อปี	

3%		

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของรัฐ	

	

รัฐสมทบ	
ต่อปี		
6%	

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของ	

เกษตรกร	

*	ดูรายละเอียดทุกปีในตาราง	ผ9	

ตารางที่ 13 การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	9.903	ล้านไร่	ของข้าวนาปรัง	



	 1	 44,805.01	 1,344.15	 1,344.15	 -	 1,344.15	 2,688.30	 2,688.30	 -	 2,688.30	 4,032.45	

	 5	 51,493.53	 1,544.81	 7,213.67	 731.35	 7,945.01	 3,089.61	 14,427.34	 1,462.69	 15,890.03	 23,835.04	

	 10	 61,275.29	 1,838.26	 15,797.65	 3,796.68	 19,594.33	 3,676.52	 31,595.30	 7,593.36	 39,188.66	 58,782.99	

	 15	 72,915.19	 2,187.46	 26,012.26	 10,245.82	 36,258.08	 4,374.91	 52,024.51	 20,491.64	 72,516.15	 108,774.23	

	 20	 86,766.23	 2,602.99	 38,167.24	 21,495.57	 59,662.81	 5,205.97	 76,334.47	 42,991.14	 119,325.61	 178,988.42	

	 25	 103,248.41	 3,097.45	 52,631.19	 39,445.70	 92,076.89	 6,194.90	 105,262.37	 78,891.41	 184,153.78	 276,230.67	

	 30	 122,861.57	 3,685.85	 69,842.72	 66,629.81	 136,472.53	 7,371.69	 139,685.44	 133,259.62	 272,945.06	 409,417.60	

ปีที่	

รายได้จาก
ผลผลิต	
ของ	

เกษตรกร	
(ล้านบาท)	

ส่วนของเกษตรกร	(ล้านบาท)	 ส่วนของรัฐสมทบให้		(ล้านบาท)	
รวมเงิน	
สะสม	

(ล้านบาท)	
เกษตรกร	
ฝากต่อปี	

3%		

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของรัฐ	

	

รัฐสมทบ	
ต่อปี		
6%	

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของ	

เกษตรกร	

*	ดูรายละเอียดทุกปีในตาราง	ผ10	
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ตารางที่ 14 การคำนวณเงินสะสมของกองทุน	ของพื้นที่เพาะปลูก	7.040	ล้านไร่	ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	



	 1	 20,005.01	 600.15	 600.15	 -	 600.15	 1,200.30	 1,200.30	 -	 1,200.30	 1,800.45	

	 5	 21,032.06	 630.96	 3,077.30	 319.36	 3,396.66	 1,261.92	 6,154.60	 638.71	 6,793.31	 10,189.97	

	 10	 22,390.34	 671.71	 6,353.33	 1,597.77	 7,951.10	 1,343.42	 12,706.67	 3,195.54	 15,902.21	 23,853.31	

	 15	 23,836.34	 715.09	 9,840.94	 4,156.45	 13,997.39	 1,430.18	 19,681.88	 8,312.91	 27,994.78	 41,992.17	

	 20	 25,375.72	 761.27	 13,553.78	 8,408.99	 21,962.76	 1,522.54	 27,107.56	 16,817.97	 43,925.53	 65,888.29	

	 25	 27,014.52	 810.44	 17,506.40	 14,887.09	 32,393.49	 1,620.87	 35,012.79	 29,774.18	 64,789.97	 97,180.46	

	 30	 28,759.15	 862.77	 21,714.28	 24,273.50	 45,987.78	 1,725.55	 43,428.56	 48,547.00	 91,975.56	 137,963.34	

ปีที่	

รายได้จาก
ผลผลิต	
ของ	

เกษตรกร	
(ล้านบาท)	

ส่วนของเกษตรกร	(ล้านบาท)	 ส่วนของรัฐสมทบให้		(ล้านบาท)	
รวมเงิน	
สะสม	

(ล้านบาท)	
เกษตรกร	
ฝากต่อปี	

3%		

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของรัฐ	

	

รัฐสมทบ	
ต่อปี		
6%	

เงินฝาก
สะสม	

ดอกเบี้ย
สะสม	

รวมส่วน	
ของ	

เกษตรกร	

*	ดูรายละเอียดทุกปีในตาราง	ผ11	


ตารางที่ 15 สรุปภาระงบประมาณกองทุนประกันสังคมเกษตรกรกรณีชราภาพ	

	 1	 9,934.72	 2,688.30	 1,200.30	 13,823.32	

	 2	 10,100.03	 2,783.46	 1,215.42	 14,098.91	

	 3	 10,268.10	 2,881.98	 1,230.73	 14,380.80	

	 4	 10,438.96	 2,983.99	 1,246.23	 14,669.18	

	 5	 10,612.66	 3,089.61	 1,261.92	 14,964.20	

	 6	 10,789.26	 3,198.97	 1,277.82	 15,266.05	

	 7	 10,968.79	 3,312.20	 1,293.91	 15,574.91	

	 8	 11,151.31	 3,429.44	 1,310.21	 15,890.96	

	 9	 11,336.87	 3,550.83	 1,326.71	 16,214.41	

	 10	 11,525.51	 3,676.52	 1,343.42	 16,545.45	

	 11	 11,717.30	 3,806.65	 1,360.34	 16,884.29	

	 12	 11,912.27	 3,941.39	 1,377.47	 17,231.14	

	 13	 12,110.49	 4,080.90	 1,394.82	 17,586.22	

	 14	 12,312.01	 4,225.35	 1,412.39	 17,949.76	

	 15	 12,516.89	 4,374.91	 1,430.18	 18,321.98	

	 16	 12,725.17	 4,529.77	 1,448.19	 18,703.13	

	 17	 12,936.91	 4,690.10	 1,466.43	 19,093.45	

	 18	 13,152.18	 4,856.11	 1,484.90	 19,493.20	

	 19	 13,371.04	 5,028.00	 1,503.61	 19,902.64	

	 20	 13,593.53	 5,205.97	 1,522.54	 20,322.05	

ปี 
ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม ข้าวนาปรัง 

ภาระงบประมาณประจำปี (ล้านบาท) 
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	 ภาระงบประมาณของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในปีแรกของโครงการเท่ากับ	 9,934.72		

2,688.30	และ	1,200.30	ล้านบาท	สำหรับข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ตามลำดับ	รวมทั้ง

สามพืช	 เท่ากับ	 13,823.32	 ล้านบาท	 และในปีต่อๆ	 มา	 จะเพิ่มขึ้นปีละ	 ร้อยละ	 1.66	 3.54	 และ	 1.26	

สำหรับข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ตามลำดับ	 ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิต		

โดยเฉลี่ยในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	

	 กองทุนประกันสังคมเกษตรกร	 เป็นลักษณะภาคบังคับ	 กำหนดให้เกษตรทุกคนเข้าร่วมโครงการ	

การกำหนดเงือ่นไขในการมสีทิธทิีจ่ะรบัเงนิบำนาญชราภาพ	จะกำหนดระยะเวลาจา่ยเงนิเขา้กองทนุไวอ้ยา่งตำ่	

15	ปี	เพื่อที่จะได้มีเงินสะสมมากพอที่จะนำมาจ่ายเป็นบำนาญรายเดือนหลังเกษียณ	อย่างไรก็ตาม	บำนาญ

รายเดือนขั้นต่ำ	 ควรจะมีการกำหนดขึ้น	 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอเพื่อดำรงชีวิตให้พ้นเส้นความ

ยากจน	 (Poverty	 Line)	 นอกจากนั้น	 ควรมีการกำหนดจำนวนพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดต่อครัวเรือนที่จะได้รับ

ผลประโยชน์จากการประกันสังคมเกษตรกรนี้	เพี่อลดภาระงบประมาณของรัฐลง	

ตารางที่ 16	สิทธิในการรับเงินของกองทุนประกันสังคมเกษตรกร	

 รายการ เงินที่ได้รับ ระยะเวลาผากเงิน 

	 เกษียณสูงอายุ	ตั้งแต่		 ไม่ถึง	10	ปี	 สะสม	+	ดอกเบี้ยส่วนสะสม	

	 55	ปีขึ้นไป	หรือ		

	 ทุพพลภาพ	 	

	 	 10	ปีขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	15	ปี	 สะสม	+	สมทบ	+	ดอกเบี้ยทั้งหมด	

	

	 	 15	ปีขึ้นไป	 รับบำนาญรายเดือน	

	 	

	 เสียชีวิตก่อนรับบำนาญ	 1	ปีขึ้นไป	 สะสม	+	สมทบ	+	ดอกเบี้ยทั้งหมด	

	 	 	 ค่าทำศพ	30,000	บาท	

	 เสียชีวิตหลังรับบำนาญ	 	 ค่าทำศพ	30,000	บาท	

แนวทางการดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกร 
	 การดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกรในประเทศไทย	คงต้องกำหนดแผนดำเนินการเป็นระยะๆ	โดย

เริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 เพราะมีการศึกษาการประกัน

ต้นทุนการผลิตพืชผลเหล่านี้แล้ว	 เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากจน	 และมีจำนวนมาก	 กระจายทั้ง

ประเทศ	การดำเนินงานประกันสังคมในกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวสามารถใช้เป็นต้นแบบการดำเนินงานประกัน

สังคมเกษตรกรได้โดยการปรับปรุงการดำเนินงานในต้นแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ก่อนที่จะขยายออกไป

ยังกลุ่มเกษตรกรอื่น	 ก่อนที่จะมีการดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกร	 ควรมีการศึกษาในรายละเอียดที่ควร

ครอบคลุมประเด็นอย่างน้อยดังนี้	

	 1.		การประกันสังคมเกษตรกรควรแยกจากการประกันสังคมที่มีอยู่ปัจจุบันหรือไม่?		

	 2.	 โครงสร้างการบริหารการประกันสังคมเกษตรกร	 และความมีส่วนร่วมของเกษตรกรการบริหาร

กองทุนประกันสังคมเกษตรกร	
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	 3.	 วธิกีารนำสง่เงนิสมทบในสว่นของเกษตรกรทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ลดปญัหาทางสงัคม	 และคา่ใชจ้า่ย

ในการดำเนินงาน	

	 4.	 ความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงคู่สมรสได้อย่างไร	 ทั้งนี้เพราะการเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่

เป็นการเกษตรแบบครอบครัว	

	 5.	 ภาระงบประมาณประจำปีของรัฐบาลเมื่อมีการดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกรเต็มรูปแบบ

ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินสมทบของรัฐบาลด้วย	

	 ด้วยเวลาที่มีจำกัดเพียง	 2	 เดือน	 การศึกษานี้จึงขอเสนอแนวความคิดเบื้องต้นสำหรับสามประเด็น

แรกเท่านั้นเพื่ออาจใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป	

 การประกันสังคมเกษตรกรกับการประกันสังคมปัจจุบัน 

	 แม้ในหลักการ	 การประกันสังคมเกษตรกรควรรวมกับการประกันสังคมในปัจจุบันตามแนวทางการ

ปฏิรูปการประกันสังคมในประเทศยุโรปตะวันออก	 (European	 Commission-Directorate	 General	 For	

Agriculture,	 2003)	 แต่การดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกรอาจต้องแยกออกจากการประกันสังคมทั่วไป	

เนือ่งจากผลประโยชนก์รณชีราภาพในการประกนัสงัคมเกษตรกรกำหนดจากหลกัการ	 Defined	 Contribution	

ไม่ ใช่หลักการ	 Defined	 Benefit	 แบบในการประกันสังคม	 เหตุผลที่สนับสนุนหลักการ	 Defined	

Contribution	อาจศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความของ	Sunden	(2004)	และ	Pozzebon	(2004)	นอกจากนี้

เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย	 และไม่สม่ำเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ใช้แรงงานอื่น	 การรวมการประกัน

สังคมเกษตรกรกับการประกันสังคมในปัจจุบันอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการกระจายผลประโยชน์จากผู้ ใช้

แรงงานที่มีรายได้สูงไปยังเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ	

 โครงสร้างการบริหารการประกันสังคมเกษตรกร 

	 โครงสร้างการบริหารการประกันสังคมเกษตรกร	 อาจใช้โครงสร้างการบริหารการประกันสังคม

เกษตรกรในประเทศออสเตรียเป็นต้นแบบที่จะนำมาปรับใช้ในประเทศไทย	 องค์การประกันสังคมเกษตรกร

ในประเทศออสเตรียเป็นองค์การอิสระที่ประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรบริหารจัดการการดำเนินงานประกัน

สังคมเกษตรกรโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับและแนะนำ	 ผู้แทนเกษตรกรมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม	

โดยเกษตรกรจะเลือกผู้แทนเข้าไปในหอการเกษตร	(Chamber	of	Agriculture)	แล้วผู้แทนเกษตรกรในหอ

การเกษตรจะเป็นผู้เลือกผู้แทนเกษตรกรในองค์การประกันสังคมเกษตรกร	 นอกจากองค์การระดับประเทศ

แล้ว	 องค์การประกันสังคมเกษตรกรในประเทศออสเตรีย	 ยังมีคณะกรรมการระดับภาคซึ่งในประเทศ

ออสเตรียประกอบด้วย	8	ภาค	คือ	ออสเตรียส่วนล่าง/ออสเตรีย	ออสเตรียส่วยบน	ไตรอล	(Tyrol)	สไตเรีย	

(Styria)	 เบอร์เจ็นแลนด์	 (Burgenland)	 ซัลส์เบอร์ก	 (Salzburg)	 วอราร์เบอร์ก	 (Vorarburg)	 คารินเทีย	

(Carinthia)	 เพื่อบริหารจัดการประกันสังคมระดับภาค	 ดังนั้น	 หากนำความคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ

การประกันสังคมเกษตรกรในประเทศไทย	 แนวทางหนึ่งที่อาจกระทำได้คือจัดตั้งสภาการเกษตรซึ่งประกอบ

ด้วยผู้แทนเกษตรกรจังหวัดที่เกษตรกรในจังหวัดเป็นผู้เลือก	 ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดเหล่านี้จะเลือกผู้แทน

จำนวนหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคมเกษตรกรซึ่งมีองค์ประกอบด้วย

บุคคล	 3	 กลุ่ม	 กลุ่มที่หนึ่งคือผู้แทนเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่เลือกโดยผู้แทนเกษตรกรกรจังหวัด	 กลุ่มที่สอง

เปน็ตวัแทนภาครฐัประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงการคลงั	 ผูแ้ทนกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม	 ผูแ้ทน

สำนักงบประมาณ	 และผู้แทนกรมการประกันภัย	 และกลุ่มสุดท้ายเป็นนักวิชาอิสระ	 เพื่อกำหนดนโยบายใน

การลงทุน	จัดทำงบประมาณประจำปีที่รัฐบาลต้องสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเกษตรกร	แนวทางการ
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บริหารจัดการประกันสังคมเกษตรกร	 ฯลฯ	 ส่วนผู้แทนเกษตรกรจังหวัดนั้นควรรวมตัวเป็นคณะกรรมการ

ระดับภาคเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการคุ้มครองเกษตรกร	อย่างไรก็ตาม	ยังต้องมี

การศกึษาในรายละเอยีดอกีมากเกีย่วกบัสภาการเกษตรเพือ่ใหเ้ปน็องคก์ารอสิระทีแ่ทจ้รงิ	 ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้

จากสภาการเกษตร	 สดัสว่นขององคป์ระกอบในคณะกรรมการบรหิารกองทนุประกนัสงัคมเกษตรกร	 อำนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคมเกษตรกรและคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกรระดับภาค	

 การนำส่งเงินสมทบในส่วนของเกษตรกร 

	 การประกันสังคมเกษตรกรจะมีผู้ประกันตนจำนวนมาก	 และเงินที่นำส่งในส่วนของเกษตรกรแต่ละ

รายเป็นจำนวนเงินไม่มาก	ประกอบกับภาระหนี้สินของเกษตรกรยังมีอยู่มาก	วิธีการนำส่งเงินสมทบในส่วน

ของเกษตรกรจึงเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อความเป็นไปได้ที่จะให้เกิดการออมในระยะยาว

และค่าใช้จ่ายในการประมวลผลแต่ละรายการของเงินที่นำส่งในส่วนของเกษตรกร	 รัฐเชนไนย	 ประเทศ

อินเดีย	 พ่อค้าที่ซื้อผลิตผลจากเกษตรกร	 เป็นผู้นำส่งเงินสมทบในส่วนของเกษตรกร	 หากนำแนวทางนี้มา

ประยุกต์ในประเทศไทย	 พ่อค้าที่ซื้อผลิตผลจากเกษตรกร	 เป็นผู้นำส่งเงินสมทบร้อยละ	 3	 จากค่าสินค้าที่

ซื้อจากเกษตรกรที่ตัวแทนของสำนักงานการประกันสังคมเกษตรกรในพื้นที่เดือนละครั้งพร้อมรายชื่อและ

จำนวนเงินสมทบของเกษตรกรในลักษณะทำนองเดียวกันกับการนำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างในการ

ประกันสังคมปัจจุบัน	 ระบบงานคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบรายชื่อ	 และความสมเหตุสมผลของจำนวน

เงินนำส่งกับทะเบียนการทำเกษตรได้	อีกทั้งเกษตรกรยังไม่มีความรู้สึกที่ถูกหักเงินรายได้เพื่อนำส่งกองทุนฯ

อีกด้วย	 หากมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว	 จะทำให้ทราบราคาผลผลิตการเกษตรที่เกษตรกรขายได้

ในระดบัพืน้ที่ไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยไมต่อ้งมกีารสำรวจอยา่งทีก่ระทำอยู่ ในปจัจบุนั	เกษตรกรสามารถตรวจสอบ

เงินนำส่งของตนได้และจะเป็นผู้ร้องเรียนในกรณีที่มีการนำส่งเงินสมทบไม่ถูกต้องเพราะเกษตรกรจะต้อง

รกัษาผลประโยชนข์องตนในกองทนุฯ	หากโครงสรา้งการประกนัสงัคมเกษตรกรเปน็ไปในแนวทางในหวัขอ้	4.2	

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกรระดับภาคในการตรวจสอบการนำส่งเงิน

ในสว่นของเกษตรกรดว้ย	นอกจากนี้ในกรณทีีเ่กษตรกรมผีลผลติเหลอื	ไมส่ามารถจำหนา่ยได	้จะมมีาตรการ

ช่วยเหลือหรือไม่และอย่างไร	

	 จะเห็นได้ว่ายังมีประเด็นปัญหาต่างๆ	อยู่มากที่ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป	
	

สรุป 
	 การศึกษานี้มีระยะเวลาเพียง	 2	 เดือน	 เป็นข้อจำกัดที่มิอาจศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับเกษตรกร

อื่นที่ไม่ได้ปลูกข้าว	 หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษากรณีข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ซึ่งเป็นกรณีของเกษตรกรจำนวนมากและมีรายได้น้อย	 อาจกล่าวได้ว่าการประกันสังคม

เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะกรณีชราภาพ	

ผลประโยชนก์รณชีราภาพทีก่ำหนดจากหลกัการ	 Defined	 Contribution	 จะเปน็แรงจงูใจใหเ้กษตรกรยดึมัน่

ในอาชีพของตน	 ไม่ทอดทิ้งอาชีพเกษตรกร	 เงินบำนาญตลอดชีพจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจำนวนปีที่	

ฝากเงินเพิ่มขึ้นดังในตารางที่	 9-10	 การประกันสังคมเกษตรกรจะช่วยแก้ไขความยากจนของเกษตรกรที่สูง

อายุได้ในระดับหนึ่งดังตัวอย่างในประเทศแคนาดาซึ่งมีสถิติยืนยันปัญหาความยากจนของผู้สูงอายุลดลงเมื่อ

มีการดำเนินงานประกันสังคม	(Pozzebon,	2004)	ทำให้เกษตรกรมีการออมระยะยาว	มีการบริหารจัดการ

เงินออมของเกษตรกรให้มีผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์	 และ

รัฐบาลสามารถสมทบกองทุนฯ	ในอัตราที่เท่าเทียมกับแรงงานประเภทอื่น	สังคมมีความเป็นธรรมมากขึ้น	
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	 เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	 การประกันต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจะสามารถป้องกัน

การสะสมหนี้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติของเกษตรกรได้	 เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	 ต้นทุนการ

ผลิตทางการเกษตร	 จะได้รับเงินชดเชยเพื่อเป็นทุนในการทำการเกษตรใหม่โดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากแหล่ง	

เงินทุน	 จึงกล่าวได้ว่าการประกันต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสามารถตัดวงจรการสะสมหนี้ของเกษตรกร

ที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญส่วนหนึ่งให้แก่เกษตรกรใน

ช่วงอายุที่สามารถทำการเกษตร	 และทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรทุกฤดูการเพาะปลูกสามารถ	

ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมได้อย่างสม่ำเสมอ	 การประกันต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจึงต้อง

ดำเนินควบคู่กับการประกันสังคมเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีเกษตรกรที่มีรายได้น้อย	

	 ภาระงบประมาณประจำปีที่แสดงไว้ ในหัวข้อ	 3	 เป็นจำนวนเงินที่รัฐบาลนำส่งกองทุนประกันสังคม

เกษตรกรเฉพาะกรณีข้าวนาปี	 ข้าวนาปรัง	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เท่านั้น	 ยังไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายใน			

การดำเนินงาน	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร	 กรณีเสียชีวิต	 และกรณีทุพพลภาพ	 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย			

ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินสมทบในกองทุนฯ	กรณีชราภาพ	

	 แนวทางในการดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกรที่นำเสนอในหัวข้อ	 4	 เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น

เท่านั้น	 ยังไม่สามารถตอบคำถามในการดำเนินงานประกันสังคมเกษตรกรในประเทศไทยได้	 ยังต้องการ		

การศึกษาเพิ่มเติมอื่นดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ	4	
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ภาคผนวก 
 

ตารางที่ ผ1	 ข้าวนาปี	 :	 เนื้อที่	 ผลผลิต	 ผลผลิตต่อไร่	 ราคาและมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกร

	 ได้	ปี	2539	-	2548		



2539		

2540	

2541	

2542	

2543	

2544	

2545	

2546	

2547	

2548	

ปี เนื้อที่เพาะปลูก 
(1,000 ไร่) 

มูลค่าของผลผลิต
ตามราคาที่

เกษตรกรขายได้ 
(ล้านบาท) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(1,000 ไร่) 

ผลผลิต 
(1,000 ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ 

(บาท/ตัน) 

	57,291	

	56,958	

	56,240	

	56,582	

	57,775	

	57,838	

	56,908	

	56,972	

	57,652	

	57,774	

	 51,576	

	 54,874	

	 53,080	

	 54,721	

	 53.126	

	 54,931	

	 50,852	

	 54,218	

	 53,727	

	 54,034	

	 17,782	

	 18,789	

	 18,663	

	 19,016	

	 19,788	

	 22,410	

	 21,566	

	 23,142	

	 22,650	

	 23,539	

	 345	

	 342	

	 352	

	 348	

	 372	

	 408	

	 424	

	 427	

	 422	

	 436	

	 5,634	

	 6,973	

	 5,608	

	 4,607	

	 4,665	

	 4,812	

	 5,148	

	 5,495	

	 6,446	

	 6,645	

	100,183	

	131,014	

	104,661	

	 87,605	

	 92,313	

	107,853	

	111,023	

	127,164	

	146,001	

	156,418	

ที่มา	:		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		

ตารางที่ ผ2	 ข้าวนาปรัง	:	เนื้อที่	ผลผลิต	ผลผลิตต่อไร่	ราคาและมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกร	

	 ขายได้	ปี	2540	-	2549	



	 2540	

	 2541	

	 2542	

	 2543	

	 2544	

	 2545	

	 2546	

	 2547	

	 2548	

	(p)2549	

ปี เนื้อที่เพาะปลูก 
(1,000 ไร่) 

มูลค่าของผลผลิต
ตามราคาที่

เกษตรกรขายได้ 
(ล้านบาท) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(1,000 ไร่) 

ผลผลิต 
(1,000 ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ 

(บาท/ตัน) 

6,437	

7,231	

6,458	

7,861	

8,717	

8,434	

9,533	

9,432	

8,914	

9,903	

6,343	

7,081	

6,367	

7,591	

8,694	

8,353	

9,483	

9,306	

8,729	

9,872	

4,550	

4,791	

4,336	

5,156	

6,056	

5,624	

6,426	

6,332	

5,888	

6,750	

717	

677	

681	

679	

697	

673	

678	

680	

675	

684	

4,673	

6,891	

5,023	

4,241	

4,089	

4,487	

4,693	

5,341	

5,349	

6,617	

21,261	

33,017	

21,777	

21,866	

24,761	

25,236	

30,155	

33,818	

31,497	

44,667	

ที่มา	:		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
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ตารางที่ ผ3	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	:	เนื้อที่	ผลผลิต	ผลผลิตต่อไร่	ราคาและมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่ที่	

	 เกษตรกรขายได้	ปี	2540	-	2549	



2538	

2539	

2540	

2541	

2542	

2543	

2544	

2545	

2546	

2547	

ปี เนื้อที่เพาะปลูก 
(1,000 ไร่) 

มูลค่าของผลผลิต
ตามราคาที่

เกษตรกรขายได้ 
(ล้านบาท) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(1,000 ไร่) 

ผลผลิต 
(1,000 ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ 

(บาท/ตัน) 

8,346	

8,665	

8,729	

9,008	

7,719	

7,803	

7,685	

7,317	

6,943	

7,040	

7,896	

8,217	

7,488	

8,628	

7,541	

7,536	

7,537	

7,167	

6,774	

6,810	

4,155	

4,533	

3,832	

4,617	

4,286	

4,462	

4,286	

4,230	

4,178	

4,216	

526	

552	

512	

535	

568	

592	

569	

590	

617	

619	

4.05	

9.93	

4.40	

3.69	

4.29	

3.79	

3.95	

4.95	

4.46	

4.59	

16,828	

17,815	

16,861	

17,037	

18,387	

16,911	

16,930	

20,938	

18,634	

19,350	

ที่มา	:		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		

ตารางที่ ผ4		อัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ของการประกันภัยรูปแบบที่	2	

ที่มา	:		วิชิต	หล่อจีระชุณห์กุล	และ	วีณา	ฉายศิลปรุ่งเรือง,	รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินอัตราเบี้ยประกันต้นทุนการผลิต		

	 พืชผล,	2547	

อัตราความเสียหาย	(%)	ที่ปรับแล้ว	 7.133	 1.3886	 5.0797	

ขนาดความเสียหาย	(บาทต่อไร่)	 135.111	 275.222	 307.875	

เบี้ยประกันภัยสุทธิ	 9.6379	 3.8219	 15.6392	

เบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จ่าย	(บาทต่อไร่)	 10.1451	 4.0230	 16.4632	

อัตราความเสียหาย	(%)	ที่ปรับแล้ว	 7.133	 1.3886	 5.0797	

ขนาดความเสียหาย	(บาทต่อไร่)	 615.111	 687.667	 669.375	

เบี้ยประกันภัยสุทธิ	 43.8777	 9.5492	 34.0023	

เบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จ่าย		 46.1871	 10.0518	 35.7919	

เบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จ่าย	(ปัดเศษ)		 47	 11	 36	

(บาทต่อไร่)	

 ระดับที่ 1 ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 ระดับที่ 1 ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ตารางที่ ผ5		อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลตามระยะเวลา	

	year	2001	 2.23	 2.39	 2.54	 2.81	 3.23	 3.62	 4.01	 4.42	 5.67	 6.40	 	

	year	2002	 1.85	 1.93	 1.98	 2.08	 2.30	 2.55	 2.87	 3.31	 4.79	 5.33	 4.67	

	year	2003	 1.30	 1.35	 1.40	 1.42	 1.45	 1.61	 1.78	 2.00	 3.28	 4.02	 4.15	

	year	2004	 1.17	 1.31	 1.50	 1.71	 2.06	 2.48	 2.97	 3.40	 4.86	 5.33	 	

	year	2005	 2.48	 2.67	 2.95	 3.23	 3.75	 4.03	 4.22	 4.44	 5.01	 5.33	 	

	year	2006	 4.59	 4.68	 4.76	 4.90	 5.09	 5.13	 5.17	 5.21	 5.38	 5.61	 	

	Average	 2.27	 2.39	 2.52	 2.69	 2.98	 3.24	 3.50	 3.80	 4.83	 5.34	 4.41	

  Interpolation of T–Bill Yield & Government Bond Yield Curve 

DATE 
Bond Equivalent Yield of T–Bill (%) Government Bond Yield  

	 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 10 Y 15 Y 20 Y 

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ตารางที่ ผ6	 การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	23.983	ไร่ต่อครัวเรือน	ของข้าวนาปี	

	 1	 69,425.56	 2,082.77	 2,082.77	 -	 2,082.77	 4,165.53	 4,165.53	 -	 4,165.53	 6,248.30	
	 2	 70,580.80	 2,117.42	 4,200.19	 104.14	 4,304.33	 4,234.85	 8,400.38	 208.28	 8,608.66	 12,912.99	
	 3	 71,755.26	 2,152.66	 6,352.85	 319.35	 6,672.20	 4,305.32	 12,705.70	 638.71	 13,344.41	 20,016.61	
	 4	 72,949.27	 2,188.48	 8,541.33	 652.96	 9,194.29	 4,376.96	 17,082.65	 1,305.93	 18,388.58	 27,582.88	
	 5	 74,163.15	 2,224.89	 10,766.22	 1,112.68	 11,878.90	 4,449.79	 21,532.44	 2,225.36	 23,757.80	 35,636.70	
	 6	 75,397.22	 2,261.92	 13,028.14	 1,706.62	 14,734.76	 4,523.83	 26,056.28	 3,413.25	 29,469.53	 44,204.29	
	 7	 76,651.83	 2,299.55	 15,327.69	 2,443.36	 17,771.06	 4,599.11	 30,655.39	 4,886.73	 35,542.11	 53,313.17	
	 8	 77,927.32	 2,337.82	 17,665.51	 3,331.92	 20,997.43	 4,675.64	 35,331.03	 6,663.83	 41,994.86	 62,992.28	
	 9	 79,224.03	 2,376.72	 20,042.23	 4,381.79	 24,424.02	 4,753.44	 40,084.47	 8,763.57	 48,848.04	 73,272.06	
	 10	 80,542.32	 2,416.27	 22,458.50	 5,602.99	 28,061.49	 4,832.54	 44,917.01	 11,205.98	 56,122.98	 84,184.47	
	 11	 81,882.54	 2,456.48	 24,914.98	 7,006.06	 31,921.04	 4,912.95	 49,829.96	 14,012.12	 63,842.08	 95,763.12	
	 12	 83,245.07	 2,497.35	 27,412.33	 8,602.11	 36,014.45	 4,994.70	 54,824.66	 17,204.23	 72,028.89	 108,043.34	
	 13	 84,630.27	 2,538.91	 29,951.24	 10,402.84	 40,354.08	 5,077.82	 59,902.48	 20,805.67	 80,708.15	 121,062.23	
	 14	 86,038.51	 2,581.16	 32,532.39	 12,420.54	 44,952.94	 5,162.31	 65,064.79	 24,841.08	 89,905.87	 134,858.81	
	 15	 87,470.19	 2,624.11	 35,156.50	 14,668.19	 49,824.69	 5,248.21	 70,313.00	 29,336.37	 99,649.38	 149,474.06	
	 16	 88,925.70	 2,667.77	 37,824.27	 17,159.42	 54,983.69	 5,335.54	 75,648.54	 34,318.84	 109,967.39	 164,951.08	
	 17	 90,405.42	 2,712.16	 40,536.43	 19,908.61	 60,445.04	 5,424.33	 81,072.87	 39,817.21	 120,890.08	 181,335.12	
	 18	 91,909.77	 2,757.29	 43,293.73	 22,930.86	 66,224.59	 5,514.59	 86,587.45	 45,861.72	 132,449.17	 198,673.76	
	 19	 93,439.15	 2,803.17	 46,096.90	 26,242.09	 72,338.99	 5,606.35	 92,193.80	 52,484.18	 144,677.98	 217,016.97	 	
	 20	 94,993.97	 2,849.82	 48,946.72	 29,859.04	 78,805.76	 5,699.64	 97,893.44	 59,718.07	 157,611.52	 236,417.27	
	 21	 96,574.67	 2,897.24	 51,843.96	 33,799.33	 85,643.29	 5,794.48	 103,687.92	 67,598.65	 171,286.57	 256,929.86	
	 22	 98,181.68	 2,945.45	 54,789.41	 38,081.49	 92,870.90	 5,890.90	 109,578.82	 76,162.98	 185,741.80	 278,612.70	
	 23	 99,815.42	 2,994.46	 57,783.87	 42,725.03	 100,508.91	 5,988.93	 115,567.75	 85,450.07	 201,017.82	 301,526.72	
	 24	 101,476.35	 3,044.29	 60,828.16	 47,750.48	 108,578.64	 6,088.58	 121,656.33	 95,500.96	 217,157.29	 325,735.93	
	 25	 103,164.91	 3,094.95	 63,923.11	 53,179.41	 117,102.52	 6,189.89	 127,846.22	 106,358.82	 234,205.05	 351,307.57	
	 26	 104,881.58	 3,146.45	 67,069.56	 59,034.54	 126,104.10	 6,292.89	 134,139.12	 118,069.08	 252,208.19	 378,312.29	
	 27	 106,626.81	 3,198.80	 70,268.36	 65,339.74	 135,608.11	 6,397.61	 140,536.73	 130,679.49	 271,216.21	 406,824.32	
	 28	 108,401.08	 3,252.03	 73,520.40	 72,120.15	 145,640.54	 6,504.06	 147,040.79	 144,240.30	 291,281.09	 436,921.63	
	 29	 110,204.87	 3,306.15	 76,826.54	 79,402.18	 156,228.72	 6,612.29	 153,653.08	 158,804.35	 312,457.43	 468,686.15	
	 30	 112,038.68	 3,361.16	 80,187.70	 87,213.61	 167,401.31	 6,722.32	 160,375.40	 174,427.22	 334,802.63	 502,203.94	


ปีที่ 

รายได้ 
จากผลผลิต 

ของ 
เกษตรกร  
(บาท) 

ส่วนของเกษตรกร (บาท) ส่วนของรัฐสมทบให้  (บาท) รวมเงิน 
สะสม  
(บาท) 

เกษตรกร 
ผากต่อปี  

3% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วนของ
เกษตรกร 

รัฐสมทบต่อปี 
6% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วน 
ของรัฐ 
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ตารางที่ ผ7		การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	23.983	ไร่ต่อครัวเรือน	ของข้าวนาปรัง	

	 1	 108,508.38	 3,255.25	 3,255.25	 -	 3,255.25	 6,510.50	 6,510.50	 -	 6,510.50	 9,765.75	

	 2	 112,349.15	 3,370.47	 6,625.73	 162.76	 6,788.49	 6,740.95	 13,251.45	 325.53	 13,576.98	 20,365.47	

	 3	 116,325.88	 3,489.78	 10,115.50	 502.19	 10,617.69	 6,979.55	 20,231.00	 1,004.37	 21,235.38	 31,853.07	

	 4	 120,443.36	 3,613.30	 13,728.80	 1,033.07	 14,761.87	 7,226.60	 27,457.61	 2,066.14	 29,523.75	 44,285.62	

	 5	 124,706.59	 3,741.20	 17,470.00	 1,771.17	 19,241.17	 7,482.40	 34,940.00	 3,542.33	 38,482.33	 57,723.50	

	 6	 129,120.72	 3,873.62	 21,343.62	 2,733.22	 24,076.85	 7,747.24	 42,687.25	 5,466.45	 48,153.69	 72,230.54	

	 7	 133,691.10	 4,010.73	 25,354.36	 3,937.07	 29,291.42	 8,021.47	 50,408.71	 7,874.13	 58,582.84	 87,874.26	

	 8	 138,423.24	 4,152.70	 29,507.05	 5,401.64	 34,908.69	 8,305.39	 59,014.11	 10,803.27	 69,817.38	 104,726.07	

	 9	 143,322.89	 4,299.69	 33,806.74	 7,147.07	 40,953.81	 8,599.37	 67,613.48	 14,294.14	 81,907.62	 122,861.43	

	 10	 148,395.96	 4,451.88	 38,258.62	 9,194.76	 47,453.38	 8,903.76	 76,517.24	 18,389.52	 94,906.76	 142,360.14	

	 11	 153,648.61	 4,609.46	 42,868.08	 11,567.43	 54,435.51	 9,218.92	 85,736.15	 23,134.86	 108,871.01	 163,306.52	

	 12	 159,087.17	 4,772.62	 47,640.69	 14,289.21	 61,929.90	 9,545.23	 95,281.38	 28,578.41	 123,859.80	 185,789.69	

	 13	 164,718.24	 4,941.55	 52,582.24	 17,385.70	 69,967.94	 9,883.09	 105,164.48	 34,771.40	 139,935.88	 209,903.82	

	 14	 170,548.63	 5,116.46	 57,698.70	 20,884.10	 78,582.80	 10,232.92	 115,397.39	 41,768.20	 157,165.59	 235,748.39	

	 15	 176,585.39	 5,297.56	 62,996.26	 24,813.24	 87,809.50	 10,595.12	 125,992.52	 49,626.48	 175,618.99	 263,428.49	

	 16	 182,835.83	 5,485.07	 68,481.33	 29,203.71	 97,685.05	 10,970.15	 136,962.67	 58,407.43	 195,370.09	 293,055.14	

	 17	 189,307.51	 5,679.23	 74,160.56	 34,087.97	 108,248.52	 11,358.45	 148,321.12	 68,175.93	 216,497.05	 324,745.57	

	 18	 196,008.26	 5,880.25	 80,040.81	 39,500.39	 119,541.20	 11,760.50	 160,081.61	 79,000.78	 239,082.40	 358,623.59	

	 19	 202,946.19	 6,088.39	 86,129.19	 45,477.45	 131,606.64	 12,176.77	 172,258.39	 90,954.90	 263,213.29	 394,819.93	

	 20	 210,129.70	 6,303.89	 92,433.08	 52,057.78	 144,490.87	 12,607.78	 184,866.17	 104,115.57	 288,981.73	 433,472.60	

	 21	 217,567.48	 6,527.02	 98,960.11	 59,282.33	 158,242.43	 13,054.05	 197,920.22	 118,564.65	 316,484.87	 474,727.30	

	 22	 225,268.52	 6,758.06	 105,718.16	 67,194.45	 172,912.61	 13,516.11	 211,436.33	 134,388.90	 345,825.22	 518,737.84	

	 23	 233,242.16	 6,997.26	 112,715.43	 75,840.08	 188,555.51	 13,994.53	 225,430.86	 151,680.16	 377,111.01	 565,666.52	

	 24	 241,498.02	 7,244.94	 119,960.37	 85,267.85	 205,228.22	 14,489.88	 239,920.74	 170,535.71	 410,456.45	 615,684.67	

	 25	 250,046.12	 7,501.38	 127,461.75	 95,529.27	 222,991.02	 15,002.77	 254,923.50	 191,058.53	 445,982.04	 668,973.05	

	 26	 258,896.78	 7,766.90	 135,228.66	 106,678.82	 241,907.47	 15,533.81	 270,457.31	 213,357.63	 483,814.94	 725,722.42	

	 27	 268,060.72	 8,041.82	 143,270.48	 118,774.19	 262,044.67	 16,083.64	 286,540.96	 237,548.38	 524,089.34	 786,134.00	

	 28	 277,549.04	 8,326.47	 151,596.95	 131,876.42	 283,473.37	 16,652.94	 303,193.90	 263,752.85	 566,946.74	 850,420.12	

	 29	 287,373.20	 8,621.20	 169,218.14	 146,050.09	 306,268.24	 17,242.39	 320,436.29	 292,100.18	 612,536.47	 918,804.71	

	 30	 297,545.09	 8,926.35	 169,144.50	 161,363.50	 330,508.00	 17,852.71	 338,288.99	 322,727.01	 661,016.00	 991,524.00	





ปีที่ 
รายได้ 

จากผลผลิต 
ของ 

เกษตรกร  
(บาท) 

ส่วนของเกษตรกร (บาท) ส่วนของรัฐสมทบให้  (บาท) รวมเงิน 
สะสม  
(บาท) 

เกษตรกร 
ผากต่อปี  

3% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วนของ
เกษตรกร 

รัฐสมทบต่อปี 
6% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วน 
ของรัฐ 
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ตารางที่ ผ8	 การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	17.59	ไร่ต่อครัวเรือน		

	 ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

	 1	 49,984.12	 1,499.52	 1,499.52	 -	 1,499.52	 2,999.05	 2,999.05	 -	 2,999.05	 4,498.57	

	 2	 50,613.66	 1,518.41	 3,017.93	 74.98	 3,092.91	 3,036.82	 6,035.87	 149.95	 6,185.82	 9,278.73	

	 3	 51,251.14	 1,537.53	 4,555.47	 229.62	 4,785.09	 3,075.07	 9,110.94	 459.24	 9,570.18	 14,355.27	

	 4	 51,896.65	 1,556.90	 6,112.37	 468.88	 6,581.24	 3,113.80	 12,224.73	 937.75	 13,162.49	 19,743.73	

	 5	 52,550.29	 1,576.51	 7,688.88	 797.94	 8,486.81	 3,153.02	 15,377.75	 1,595.88	 16,973.63	 25,460.44	

	 6	 53,212.15	 1,596.36	 9,285.24	 1,222.28	 10,507.52	 3,192.73	 18,570.48	 2,444.56	 21,015.04	 31,522.56	

	 7	 53,882.36	 1,616.47	 10,901.71	 1,747.65	 12,649.37	 3,232.94	 21,803.42	 3,495.31	 25,298.73	 37,948.10	

	 8	 54,561.01	 1,636.83	 12,538.54	 2,380.12	 14,918.66	 3,273.66	 25,077.08	 4,760.25	 29,837.33	 44,755.99	

	 9	 55,248.20	 1,657.45	 14,195.99	 3,126.06	 17,322.04	 3,314.89	 28,391.97	 6,252.11	 34,644.09	 51,966.13	

	 10	 55,944.05	 1,678.32	 15,874.31	 3,992.16	 19,866.47	 3,356.64	 31,748.62	 7,984.32	 39,732.94	 59,599.40	

	 11	 56,648.66	 1,699.46	 17,573.77	 4,985.48	 22,559.25	 3,398.92	 35,147.54	 9,970.96	 45,118.50	 67,677.75	

	 12	 57,362.15	 1,720.86	 19,294.63	 6,113.44	 25,408.08	 3,441.73	 38,589.27	 12,226.89	 50,816.16	 76,224.23	

	 13	 58,084.63	 1,742.54	 21,037.17	 7,383.85	 28,421.02	 3,485.08	 42,074.34	 14,767.70	 56,842.04	 85,263.06	

	 14	 58,816.20	 1,764.49	 22,801.66	 8,804.90	 31,606.56	 3,528.97	 45,603.32	 17,609.80	 63,213.12	 94,819.67	

	 15	 59,556.99	 1,786.71	 24,588.37	 10,385.23	 34,973.60	 3,573.42	 49,176.74	 20,770.45	 69,947.19	 104,920.79	

	 16	 60,307.11	 1,809.21	 26,397.58	 12,133.91	 38,531.49	 3,618.43	 52,795.16	 24,267.81	 77,062.98	 115,594.47	

	 17	 61,066.68	 1,832.00	 28,229.58	 14,060.48	 42,290.06	 3,664.00	 56,459.16	 28,120.96	 84,580.13	 126,870.19	

	 18	 61,835.81	 1,855.07	 30,084.66	 16,174.98	 46,259.64	 3,710.15	 60,169.31	 32,349.97	 92,519.28	 138,778.92	

	 19	 62,614.63	 1,878.44	 31,963.09	 18,487.97	 50,451.06	 3,756.88	 63,926.19	 36,975.93	 100,902.12	 151,353.18	

	 20	 63,403.26	 1,902.10	 33,865.19	 21,010.52	 54,875.71	 3,804.20	 67,730.38	 42,021.04	 109,751.42	 164,627.14	

	 21	 64,201.82	 1,926.05	 35,791.25	 23,754.31	 59,545.55	 3,852.11	 71,582.49	 47,508.61	 119,091.11	 178,636.66	

	 22	 65,010.44	 1,950.31	 37,741.56	 26,731.58	 64,473.14	 3,900.63	 75,483.12	 53,463.17	 128,946.29	 193,419.43	

	 23	 65,829.24	 1,974.88	 39,716.44	 29,955.24	 69,671.68	 3,949.75	 79,432.88	 59,910.48	 139,343.36	 209,015.03	

	 24	 66,658.36	 1,999.75	 41,716.19	 33,438.82	 75,155.01	 3,999.50	 83,432.38	 66,877.65	 150,310.03	 225,465.04	

	 25	 67,497.92	 2,024.94	 43,741.13	 37,196.57	 80,937.70	 4,049.88	 87,482.25	 74,393.15	 161,875.40	 242,813.10	

	 26	 68,348.06	 2,050.44	 45,791.57	 41,243.46	 87,035.03	 4,100.88	 91,583.14	 82,486.92	 174,070.06	 261,105.08	

	 27	 69,208.90	 2,076.27	 47,867.83	 45,595.21	 93,463.05	 4,152.53	 95,735.67	 91,190.42	 186,926.09	 280,389.14	

	 28	 70,080.58	 2,102.42	 49,970.25	 50,268.36	 100,238.62	 4,204.83	 99,940.50	 100,536.73	 200,477.23	 300,715.85	

	 29	 70,963.25	 2,128.90	 52,099.15	 55,280.29	 107,379.44	 4,257.79	 104,198.30	 110,560.59	 214,758.89	 322,138.33	

	 30	 71,857.03	 2,155.71	 54,254.86	 60,649.27	 114,904.13	 4,311.42	 108,509.72	 121,298.53	 229,808.25	 344,712.38	





ปีที่ 
รายได้ 

จากผลผลิต 
ของ 

เกษตรกร  
(บาท) 

ส่วนของเกษตรกร (บาท) ส่วนของรัฐสมทบให้  (บาท) รวมเงิน 
สะสม  
(บาท) 

เกษตรกร 
ผากต่อปี  

3% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วนของ
เกษตรกร 

รัฐสมทบต่อปี 
6% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วน 
ของรัฐ 
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ตารางที่ ผ9	 การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	57.199	ล้านไร่	ของข้าวนาปี	

	

	 1	 			165,578.64		 			4,967.36								4,967.36		 -	 	4,967.36							9,934.72							9,934.72		 -						9,934.72						14,902.08		

	 2	 		168,333.87		 			5,050.02						10,017.38								248.37						10,265.74						10,100.03						20,034.75									496.74						20,531.49						30,797.23		

	 3	 			171,134.94		 			5,134.05						15,151.42								761.66						15,913.08						10,268.10						30,302.85							1,523.31						31,826.16						47,739.24		

	 4	 			173,982.63		 			5,219.48						20,370.90		 				1,557.31						21,928.21						10,438.96						40,741.81							3,114.62						43,856.42						65,784.63		

	 5	 			176,877.70		 			5,306.33						25,677.23		 				2,653.72						28,330.95						10,612.66						51,354.47							5,307.44						56,661.91						84,992.86		

	 6	 			179,820.95		 			5,394.63						31,071.86		 				4,070.27						35,142.13						10,789.26						62,143.72							8,140.53						70,284.26					105,426.39		

	 7	 			182,813.17		 			5,484.39						36,556.26		 				5,827.37						42,383.63						10,968.79						73,112.51						11,654.75						84,767.26					127,150.89		

	 8	 			185,855.18		 			5,575.66						42,131.91		 				7,946.56						50,078.47						11,151.31						84,263.82						15,893.11					100,156.94					150,235.40		

	 9	 			188,947.81		 			5,668.43						47,800.35					10,450.48						58,250.83						11,336.87						95,600.69						20,900.96					116,501.65					174,752.48		

	 10	 			192,091.90		 			5,762.76						53,563.10					13,363.02						66,926.12						11,525.51					107,126.21						26,726.04					133,852.25					200,778.37		

	 11	 			195,288.31		 			5,858.65						59,421.75					16,709.33						76,131.08						11,717.30					118,843.51						33,418.65					152,262.16					228,393.24		

	 12	 			198,537.91		 			5,956.14						65,377.89					20,515.88						85,893.77						11,912.27					130,755.78						41,031.76					171,787.54					257,681.31		

	 13	 			201,841.58		 			6,055.25						71,433.14					24,810.57						96,243.71						12,110.49					142,866.27						49,621.14					192,487.41					288,731.12		

	 14	 			205,200.22		 			6,156.01						77,589.14		 			29,622.75				107,211.90						12,312.01					155,178.29						59,245.51					214,423.80					321,635.69	

	 15	 			208,614.75		 			6,258.44						83,847.59					34,983.35					118,830.93						12,516.89					167,695.17						69,966.70					237,661.87					356,492.80		

	 16	 			212,086.10		 			6,362.58						90,210.17					40,924.90					131,135.06						12,725.17					180,420.34						81,849.79					262,270.13					393,405.19		

	 17	 			215,615.21		 			6,468.46						96,678.63					47,481.65					144,160.27						12,936.91					193,357.25						94,963.30				288,320.55					432,480.82		

	 18	 			219,203.05		 			6,576.09					103,254.72					54,689.66					157,944.38					13,152.18				206,509.43					109,379.32					315,888.76	 			473,833.14		

	 19	 		222,850.59		 			6,685.52					109,940.24					62.586.88					172,527.12						13,371.04					219,880.47	 			125,173.76				345,054.23					517,581.35		

	 20	 			226,558.82		 			6,796.76					116,737.00					71,213.24					187,950.24						13,593.53				233,474.00					142,426.47				375,900.47					563,850.71		

	 21	 			230,328.76		 			6,909.86					123,646.86		 			80,610.75					204,257.61						13,819.73				247,293.73					161,221.50					408,515.22					612,772.84		

	 22	 			234,161.43		 			7,024.84					130,671.71					90,823.63					221,495.34						14,049.69					261,343.41					181,647.26				442,990.67		 		664,486.01		

	 23	 			238,057.88		 			7,141.74					137,813.44				101,898.40					239,711.84						14,283.47				275,626.88					203,796.79				479,423.68					719,135.52		

	 24	 			242,019.16		 			7,260.57					145,074.02				113,883.99					258,958.01						14,521.15					290,148.03					227,767.98					517,916.01					776,874.02		

	 25	 			246,046.36		 			7,381.39					152,455.41				126,831.89					279,287.30						14,762.78					304,910.82					253,663.78				558,574.59					837,861.89		

	 26	 			250,140.57		 			7,504.22					159,959.62				140,796.25					300,755.88						15,008.43					319,919.25					281,592.51					601,511.76					902,267.64		

	 27	 			254,302.91		 			7,629.09					167,588.71				155,834.05					323,422.76						15,258.17					335,177.42					311,668.09				646,845.52					970,268.28		

	 28	 			258,534.51		 			7,756.04					175,344.75				172,005.19					347,349.93						15,512.07				350,689.50					344,010.37				694,699.87			1,042,049.80		

	 29	 			262,836.53		 			7,885.10					183,229.84				189,372.68					372,602.53						15,770.19				366,459.69					378,745.36				745,205.05			1,117,807.58		

	 30	 			267,210.13		 			8,016.30					191,246.15				208,002.81					399,248.96						16,032.61				382,492.29					416,005.62					798,497.91			1,197,746.87	





ปีที่ 
รายได้ 

จากผลผลิต 
ของ 

เกษตรกร  
(ล้านบาท) 
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สะสม  

(ล้านบาท) 
เกษตรกร 
ผากต่อปี  

3% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วนของ
เกษตรกร 

รัฐสมทบต่อปี 
6% 

เงินผาก 
สะสม 

ดอกเบี้ย 
สะสม 

รวมส่วน 
ของรัฐ 
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ตารางที่ ผ10 การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	9.903	ล้านไร่	ของข้าวนาปรัง	

	 1	 				44,805.01		 			1,344.15							1,344.15		 											-	 1,344.15							2,688.30							2,688.30		 												-	 2,688.30	 4,032.45		

	 2	 				46,390.93		 			1,391.73							2,735.88		 							67.21		 				2,803.09							2,783.46							5,471.76									134.42							5,606.17							8,409.26		

	 3	 				48,032.99		 			1,440.99							4,176.87								207.36							4,384.23							2,881.98							8,353.74		 						414.72							8,768.46						13,152.69		

	 4	 		49,733.17		 			1,492.00								5,668.86								426.57							6,095.44							2,983.99		 			11,337.73		 						853.15					12,190.87						18,286.31		

	 5	 			51,493.53		 			1,544.81		 				7,213.67								731.35	 					7,945.01		 			3,089.61					14,427.34							1,462.69					15,890.03					23,835.04		

	 6	 				53,316.20		 			1,599.49							8,813.15		 				1,128.60							9,941.75						3,198.97					17,626.31							2,257.19					19,883.50					29,825.25		

	 7	 			55,203.39		 			1,656.10						10,469.26		 			1,625.68						12,094.94						3,312.20					20,938.51							3,251.37					24,189.88						36,284.82		

	 8	 				57,157.38		 			1,714.72						12,183.98		 			2,230.43						14,414.41							3,429.44						24,367.96							4,460.86					28,828.82					43,243.22		

	 9	 		59,180.53		 			1,775.42		 		13,959.39		 				2,951.15						16,910.54							3,550.83		 			27,918.79							5,902.30					33,821.09						50,731.63		

	 10	 				61,275.29		 			1,838.26		 			15,797.65		 			3,796.68					19,594.33							3,676.52		 		31,595.30		 				7,593.36					39,188.66					58,782.99		

	 11	 			63,444.20		 		1,903.33		 			17,700.98		 		4,776.39		 		22,477.37							3,806.65					35,401.96							9,552.79					44,954.75						67,432.12		

	 12	 			65,689.87		 			1,970.70		 			19,671.67		 			5,900.26						25,571.94							3,941.39					39,343.35						11,800.53					51,143.87						76,715.81		

	 13	 				68,015.04		 		2,040.45		 			21,712.13		 				7,178.86						28,890.99							4,080.90		 	43,424.25		 		14,357.72						57,781.97					86,672.96		

	 14	 			70,422.51		 		2,112.68						23,824.80		 			8,623.41						32,448.21							4,225.35					47,649.60		 			17,246.82					64,896.42					97,344.63		

	 15	 				72,915.19		 		2,187.46						26,012.26		 		10,245.82					36,258.08							4,374.91					52,024.51		 			20,491.64					72,516.15				108,774.23	

	 16	 			75,496.11		 		2,264.88		 			28,277.14		 		12,058.72						40,335.86							4,529.77					56,554.28						24,117.45						80,671.73				121,007.59		

	 17	 		78,168.38		 		2,345.05		 		30,622.19		 		14,075.52						44,697.71						4,690.10		 		61,244.38						28,151.03						89,395.42				134,093.12		

	 18	 				80,935.24		 		2,428.06	 				33,050.25		 		16,310.40					49,360.65						4,856.11		 		66,100.50		 			32,620.80		 		98,721.30		 	148,081.95		

	 19	 			83,800.03		 		2,514.00						35,564.25		 		18,778.43	 			54,342.68							5,028.00					71,128.50		 			37,556.87					108,685.37					163,028.05		

	 20	 				86,766.23		 	2,602.99		 			38,167.24		 		21,495.57						59,662.81							5,205.97					76,334.47						42,991.14				119,325.61				178,988.42		

	 21	 			89,837.42		 			2,695.12		 		40,862.36		 		24,478.71		 65,341.07							5,390.24		 			81,724.72		 			48,957.42		 	130,682.14				196,023.20		

	 22	 				93,017.31		 			2,790.52		 			43,652.88		 		27,745.76					71,398.64						5,581.04						87,305.76						55,491.53				142,797.28				214,195.92		

	 23	 				96,309.76		 		2,889.29						46,542.17					31,315.69					77,857.87							5,778.59					93,084.34		 			62,631.39				155,715.73					233,573.60		

	 24	 				99,718.76		 			2,991.56		 			49,533.73		 		35,208.59						84,742.32						5,983.13						99,067.47						70,417.18		 	169,484.64		 	254,226.96		

	 25	 		103,248.41		 		3,097.45						52,631.19		 	39,445.70						92,076.89						6,194.90					105,262.37		 			78,891.41		 	184,153.78				276,230.67		

	 26	 		106,903.01		 		3,207.09						55,838.28		 	44,049.55					99,887.82						6,414.18				111,676.55		 			88,099.10		 	199,775.65					299,663.47		

	 27	 		110,686.96		 			3,320.61		 			59,158.89		 		49,043.94					108,202.82						6,641.22		 	118,317.77						98,087.88				216,405.65				324,608.47		

	 28	 			114,604.85		 			3,438.15						62,597.03		 		54,454.08					117,051.11							6,876.29				125,194.06					108,908.16				234,102.22				351,153.33		

	 29	 		118,661.42		 			3,559.84		 		66,156.87					60,306.64					126,463.51		 7,119.69				132,313.75					120,613.27					252,927.02				379,390.53		

	 30	 			122,861.57		 		3,685.85						69,842.72		 		66,629.81					136,472.53		 			7,371.69					139,685.44		 		133,259.62					272,945.06					409,417.60	
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ตารางที่ ผ11 การคำนวณเงินสะสมของกองทุนของพื้นที่เพาะปลูก	7.040	ล้านไร่	ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

	

	 1	 20,005.01	 600.15	 600.15	 -	 600.15	 1,200.30	 1,200.30	 -	 1,200.30	 1,800.45	

	 2	 20,256.98	 607.71	 1,207.86	 30.01	 1,237.87	 1,215.42	 2,415.72	 60.02	 2,475.73	 3,713.60	

	 3	 20,512.11	 615.36	 1,823.22	 91.90	 1,915.12	 1,230.73	 3,646.45	 183.80	 3,830.25	 5,745.37	

	 4	 20,770.46	 623.11	 2,446.34	 187.66	 2,633.99	 1,246.23	 4,892.67	 375.31	 5,267.99	 7,901.98	

	 5	 21,032.06	 630.96	 3,077.30	 319.36	 3,396.66	 1,261.92	 6,154.60	 638.71	 6,793.31	 10,189.97	

	 6	 21,296.96	 638.91	 3,716.21	 489.19	 4,205.40	 1,277.82	 7,432.42	 978.38	 8,410.79	 12,616.19	

	 7	 21,565.20	 646.96	 4,363.16	 699.46	 5,062.62	 1,293.91	 8,726.33	 1,398.92	 10,125.25	 15,187.87	

	 8	 21,836.81	 655.10	 5,018.27	 952.59	 5,970.86	 1,310.21	 10,036.54	 1,905.18	 11,941.72	 17,912.58	

	 9	 22,111.84	 663.36	 5,681.62	 1,251.13	 6,932.76	 1,326.71	 11,363.25	 2,502.27	 13,865.51	 20,798.27	

	 10	 22,390.34	 671.71	 6,353.33	 1,597.77	 7,951.10	 1,343.42	 12,706.67	 3,195.54	 15,902.21	 23,853.31	

	 11	 22,672.35	 680.17	 7,033.50	 1,995.33	 9,028.83	 1,360.34	 14,067.01	 3,990.65	 18,057.66	 27,086.49	

	 12	 22,957.91	 688.74	 7,722.24	 2,446.77	 10,169.01	 1,377.47	 15,444.48	 4,893.54	 20,338.02	 30,507.03	

	 13	 23,247.06	 697.41	 8,419.65	 2,955.22	 11,374.87	 1,394.82	 16,839.31	 5,910.44	 22,749.74	 34,124.61	

	 14	 23,539.86	 706.20	 9,125.85	 3,523.96	 12,649.81	 1,412.39	 18,251.70	 7,047.92	 25,299.62	 37,949.43	

	 15	 23,836.34	 715.09	 9,840.94	 4,156.45	 13,997.39	 1,430.18	 19,681.88	 8,312.91	 27,994.78	 41,992.17	

	 16	 24,136.56	 724.10	 10,565.04	 4,856.32	 15,421.36	 1,448.19	 21,130.07	 9,712.64	 30,842.72	 46,264.07	

	 17	 24,440.56	 733.22	 11,298.25	 5,627.39	 16,925.64	 1,466.43	 22,596.50	 11,254.78	 33,851.28	 50,776.93	

	 18	 24,748.38	 742.45	 12,040.70	 6,473.67	 18,514.38	 1,484.90	 24,081.41	 12,947.34	 37,028.75	 55,543.13	

	 19	 25,060.09	 751.80	 12,792.51	 7,399.39	 20,191.90	 1,503.61	 25,585.01	 14,798.78	 40,383.79	 60,575.69	

	 20	 25,375.72	 761.27	 13,553.78	 8,408.99	 21,962.76	 1,522.54	 27,107.56	 16,817.97	 43,925.53	 65,888.29	

	 21	 25,695.33	 770.86	 14,324.64	 9,507.12	 23,831.76	 1,541.72	 28,649.28	 19,014.25	 47,663.52	 71,495.29	

	 22	 26,018.96	 780.57	 15,105.21	 10,698.71	 25,803.92	 1,561.14	 30,210.41	 21,397.42	 51,607.84	 77,411.76	

	 23	 26,346.67	 790.40	 15,895.61	 11,988.91	 27,884.51	 1,580.80	 31,791.21	 23,977.82	 55,769.03	 83,653.54	

	 24	 26,678.50	 800.36	 16,695.96	 13,383.13	 30,079.10	 1,600.71	 33,391.92	 26,766.27	 60,158.19	 90,237.29	

	 25	 27,014.52	 810.44	 17,506.40	 14,887.09	 32,393.49	 1,620.87	 35,012.79	 29,774.18	 64,786.97	 97,180.46	

	 26	 27,354.77	 820.64	 18,327.04	 16,506.76	 34,833.80	 1,641.29	 36,654.08	 33,013.53	 69,667.61	 104,501.41	

	 27	 27,699.30	 830.98	 19,158.02	 18,248.45	 37,406.47	 1,661.96	 38,316.04	 36,496.91	 74,812.94	 112,219.42	

	 28	 28,048.17	 841.45	 19,999.46	 20,118.78	 40,118.24	 1,682.89	 39,998.93	 40,237.55	 80,236.48	 120,354.72	

	 29	 28,401.44	 852.04	 20,851.51	 22,124.69	 42,976.20	 1,704.09	 41,703.01	 44,249.38	 85,952.39	 128,928.59	

	 30	 28,759.15	 862.77	 21,714.28	 24,273.50	 45,987.78	 1,725.55	 43,428.56	 48,547.00	 91,975.56	 137,963.34	
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บทส่งท้าย



	 ในหวัขอ้เศรษฐกจิพอเพยีงและทางเลอืกในการพฒันานี	้ ขอเริม่ตน้โดยการกลา่วถงึ

การพัฒนากระแสหลักว่าทำไมเราถึงต้องมีทางเลือกของการพัฒนาขึ้นในระดับทั่วโลก	

แลว้โยงเขา้ถงึเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยคดิวา่การพฒันาทีเ่ราพดูถงึในประเทศไทยนีห้มายถงึ

การพัฒนาตามกระแสหลัก		

	 ในกรณขีองประเทศไทยการพฒันาตามกระแสหลกัไดเ้กดิขึน้มาประมาณ	40	กวา่ป	ี

ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่	 1	 ซึ่งเป็นกระแสที่ไม่ได้ผิดแผกจากกระแส

ทั่วไปของการพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 โดยที่ผู้นำทางด้านความคิดคือสำนัก			

นักเศรษฐศาสตร์อเมริกัน	 และนักเศรษฐศาสตร์ในยุโรปที่อยู่ ในค่ายประชาธิปไตยที่เน้น

กันว่าการพัฒนานั้นจริงๆ	 แล้วควรจะต้องใช้หลักของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม	

ในเวลาเดียวกันต้องมีมิติของการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยควบคู่ไปด้วยกัน			

	 ในเวลาเดียวกันหลักคิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า	 การพัฒนาที่ดีนั้น	 ควรจะต้อง

มกีารวางแผนพฒันาในระดบัมหภาค	เพราะฉะนัน้การวางแผนนีจ้ำเปน็ตอ้งเปน็ขัน้เปน็ตอน	

มีขบวนการการใช้ผู้ที่รู้	 มีความรู้ ในด้านวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนไปด้วยกัน			

ทั้งประเทศโดยมองถึงความเชื่อมโยงว่าแผนใหญ่นั้นจะก่อให้เกิดผลต่างๆ	 ในทุกมิติของ

สังคม	 แน่นอนที่สุดหลักคิดในขณะนั้นก็มองว่าความยากจนนั้นเป็นเรื่องสำคัญและการที่

จะสรา้งรายได้ใหก้บัประเทศทีด่อ้ยพฒันาทีม่รีายไดต้ำ่จะทำใหส้ิง่อืน่ๆ	ในสงัคมดขีึน้	เพราะ

รายได้เป็นตัวนำ	 ถ้าสร้างรายได้ประชาชาติให้เพิ่มขึ้นได้	 ปัญหาอื่นๆ	 จะคลี่คลายไปเอง

เพราะว่าถ้ามีเงินแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ	 อนามัย	 ปัญหาทางด้านการศึกษาได้	

เพราะว่าจะได้มีเงินที่จะไปลงทุนในด้านอื่นๆ	ทำให้สังคมนั้นมีคุณภาพดีขึ้น			

	 หลักคิดอันนี้ค่อนข้างที่จะอิงการพัฒนาของตะวันตก	 โดยมีศัพท์ในสมัยนั้นว่าด้วย

เรื่อง	Westernization	และ	Modernization	คือการทำให้ทันสมัย	มองว่าการที่จะพัฒนา

นั้นจะต้องทำให้เป็นเหมือนในสังคมตะวันตก	 ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้น	 เพราะฉะนั้น	

จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน	 ไม่ใช่เฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียว	 ในแง่

เศรษฐกิจก็ถือว่าต้องปรับปรุงอย่างแน่นอน	 โดยจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ

เติบโตของเศรษฐกิจ	 ดังนั้น	 ยังต้องมีการช่วยปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 ทางสังคม			

เพื่อรองรับการพัฒนาที่ก้าวเข้าสู่การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร					

จุรี วิจิตรวาทการ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทางเลือก
ของการบริหารพัฒนา1

1 เรียบเรียงจากการบรรยาย ของ รศ. ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา 
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หลักคิดดังกล่าวจะมองว่าการเกษตรให้รายได้น้อยแต่ถ้าสังคมเข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วจะมีผลผลิตมากขึ้น	

เพิ่มรายได้	 เพิ่มอะไรต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 แต่ในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันทางสังคมมันก็ต้อง

ตามมาด้วย	การที่จะก้าวเข้าสู่ตรงนั้น	การเมืองจะต้องเปิดกว้างมากขึ้น	จะต้องใช้หลักการตลาดเสรีเพื่อให้

เกิดการผลิตอย่างกว้างขวางและการแข่งขันของสินค้าได้อย่างเสรี	 ในเวลาเดียวกันสถาบันทางสังคมอื่นๆ	

ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนจาก	traditional	หรือจากประเพณีนิยมมาเป็นทันสมัย		

	 นักวิจัยและนักคิดทั้งหลายในสมัยนั้น	 ยุคนั้นดูจะมีความคิดเห็นสอดคล้องกันหมด	 ตามแนวที่ได้พูด

มาแล้ว	อย่าง	Talcott	Parsons	จะพูดถึง	Particularism	versus	Universalism	การที่สังคมที่เป็น

Traditional	จะเน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวมากเกินไป	ทำยังไงถึงจะขับเคลื่อนเปลี่ยนความสัมพันธ์ของมนุษย์

ในสังคมให้มีแบบแผนอย่างเป็นกลาง	 ไม่อิงตัวบุคคลหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นสำคัญ	 แต่ไปอิงอะไร

ที่มันกว้างใหญ่ขึ้นที่มีเกณฑ์กติการ่วม	 ทั้งนี้	 แนวความคิดเหล่านี้มีเป็นทั้งชุด	 แม้กระทั่งศาสนาก็ถูกมองว่า

อาจจะเป็นอุปสรรคของการพัฒนา	 เพราะถ้ายึดศาสนามากเกินไปก็จะทำให้ล้าหลัง	 อาจจะต้องปรับจาก	

Religious	มาเป็น	Secularism	มากขึ้น			

	 ในยคุนัน้จะมคีวามคดิทัง้ชดุเปน็ทัง้กระบวนการสอดคลอ้งไปดว้ยกนัหมด	 องคก์ารทีจ่ะชว่ยขบัเคลือ่น

ตามแนวนี้ก็มีเยอะ	 อาจจะสรุปได้ว่าในทางสหรัฐนั้น	 เป็นฝ่ายขับเคลื่อนหลักโดยผ่าน	 USAID	 ในยุคตั้งแต่	

ค.ศ.	1950,	1960	มาเรื่อยๆ	โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้เงินอุดหนุนประเทศที่กำลังพัฒนา	ให้ทั้งเงิน

กู้ยืมโครงการต่างๆ	 รวมทั้งมีการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าด้วย	 เพื่อช่วยในการพัฒนา	 นอกจากนี้แล้ว

องค์กรสหประชาชาติซึ่งอยู่ ใต้อาณัติอำนาจอิทธิพลของเครือข่ายสหรัฐอย่างสูง	 ก็ได้โน้มเอียงไปในทิศทาง

เดียวกัน	ตรงนี้ก็คือระบบการพัฒนาที่ค่อยๆ	ก่อตัวที่เราเรียกว่ากระแสหลักของการพัฒนา		

	 บางประเทศอาจจะนำไปใชแ้บบสดุขัว้ไปหนอ่ยขาดสิง่ทีเ่รยีกวา่พอเพยีง	บางประเทศอาจจะใชก้ระแสนี้

อย่างถูกต้อง	 ถูกต้องในที่นี้อาจจะหมายถึงการมีเหตุมีผลเหมือนอย่างที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้พูดถึง	

มีเหตุผลในลักษณะของการใช้องค์ความรู้	วิเคราะห์	พิจารณา	หรือว่าในเวลาเดียวกันอาจจะได้ใส่ใจมิติด้าน

คุณธรรมโดยผู้นำที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนาก็ได้		

	 อย่างไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้มองการพัฒนากระแสหลักอย่างนั้น	ประเทศส่วนใหญ่จะไปมอง

แคเ่สีย้วหนึง่ของการพฒันากระแสหลกั	กค็อืหยบิยกแตเ่ฉพาะมติทิางเศรษฐกจิแลว้มาขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ

ให้ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างเต็มที่	 เพราะฉะนั้นในการทุ่มทุกอย่างให้เศรษฐกิจโต	 ให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น		

ให้มีรายได้ทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเม็ดเงินเพิ่มมากขึ้นในประเทศ	 ทำให้เราได้ทำในสิ่งต่างๆ	 ที่เราจะเห็นผล

ในทางด้านลบต่อไป				

	 ในหลายๆ	 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราได้ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากเกินไป	 เพราะว่า

ในยุคนั้นและสมัยเริ่มพัฒนาเราไม่มีทุนทรัพย์ ในตอนนั้น	 เราไม่มีความรู้มากมาย	 เรายังขาดเทคโนโลยี	

ขาดทกัษะในฝมีอืแรงงานสิง่เหลา่นีเ้ปน็ตน้ทนุของการพฒันาแตเ่ราขาดสิง่เหลา่นี	้ เพราะฉะนัน้เราตอ้งอาศยั

ต้นทุนทางธรรมชาติเป็นหลัก	 การที่เราใช้ต้นทุนทางธรรมชาติเป็นหลักทำให้เราใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

มากเกินไป	ไม่ค่อยดูแลถึงความยั่งยืน	ไม่ค่อยระมัดระวังในการใช้อย่างประหยัด	ใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือ

ตามหลักวิชา	ยกตัวอย่างเช่น	พื้นที่ป่าไม้	40	กว่าปีก่อนป่าไม้มากกว่าปัจจุบันมาก	มีตัวเลขนี้อาจจะ				

ต่างกันแต่อย่างน้อยก็อยู่ ในช่วง	 (range)	 เดียวกัน	 บางคนบอกว่ามีอยู่	 45	 เปอร์เซนต์	 ของพื้นที่ทั้งหมด	

แต่บางคนบอก	 40	 เปอร์เซนต์	 จะยังไงหรือเท่าไหร่	 แน่นอนเราไม่ทราบ	 แต่ว่าพื้นที่ป่าไม้มีเกือบครึ่งของ

พื้นที่ ในประเทศ	ปัจจุบันนี้ป่าไม้ลดลงมาเหลือ	20	กว่าเปอร์เซนต์แต่บางคนก็บอกว่า	18	เปอร์เซนต์	นี่คือ

ตัวอย่างที่ว่าเราได้ทำลายสิ่งแวดล้อมไปเยอะแยะเลยในเวลาอันสั้น	ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน	ป่าที่ทำให้ระบบ
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นิเวศน์คงอยู่ได้แต่ถูกทำลายโดยการตัดป่าเพื่อเผาถ่าน	 ทั้งทำถนน	 ทำนากุ้ง	 บ่อยครั้งก็ทำอย่างผิดวิธีการ

ต่างๆ	นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดๆ		

	 เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้	 ข้อเสียทั้งหลายทางสิ่งแวดล้อมก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันกำลังทำให้เราเผชิญกับ

ปัญหาที่ต้องแก้ไขมากมาย	 น้ำท่วมบางแห่งที่รุนแรง	 ก็เกิดจากการที่เราไปเปลี่ยนระบบนิเวศน์ทำลาย			

สิง่แวดลอ้มหลายๆ	 อยา่งหรอืวา่อากาศทีเ่ดีย๋วนี้ไมเ่ปน็ไปตามฤดกูาล	 เมือ่กอ่นเราจะรูว้า่ฝนจะตกเดอืนไหน	

แม้กระทั่งว่าต้นไม้ของเราก็ยังสับสนหมดเลยเพราะฝนลงในฤดูที่ไม่ควรจะลงอันนี้อาจจะมาจาก	 Global	

warming	แต่ในประเทศไทยเองก็มีการตัดไม้	ทำลายป่า	ที่ทำให้ธรรมชาตินั้นแปรปรวนไปหมด							

	 ทนีีเ้รากต็อ้งมาพจิารณาอกีทวีา่การพฒันาตามกระแสหลกัอยา่งทีว่า่นี้ไม่ไดแ้ปลวา่เลวรา้ยหมด	 ขอ้นี้

ขอยืนยันว่าควรพิจารณาแง่บวกของการพัฒนาตามกระแสหลักด้วย	 เพราะว่าเราก็ได้ผลประโยชน์จาก			

การพฒันาทีผ่า่นมา	 ถา้เรามองในเรือ่งของสขุภาพอนามยัเรารูว้า่เราไดป้ระโยชนจ์ากการพฒันาในสามสบิป	ี

สีส่บิปทีีผ่า่นมา	 อาทเิชน่	 อตัราการตายของเดก็ทารกแรกเกดิจนถงึหา้ขวบตำ่ลงมาก	 นำ้หนกัของเดก็ทารก

ตอนแรกเกิด	 อยู่ ในเกณฑ์ที่ดี	 ถ้าเราดูอัตราการตายของมารดาตอนคลอดลูกหรือว่าหลังจากการคลอดลูก

เราแทบจะไม่มีปัญหานี้แล้ว	 สมัยนี้ ในสังคมไทยอายุขัยของคนในชาติสูงขึ้น	 เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เป็น	

สิ่งที่ถือว่าเป็น	 upside	 เป็นส่วนที่ดีของการพัฒนาหรือในอีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าบ้านเมืองสมัยนี้ก็มีส่วน

น่าอยู่มีความสะดวก	 สบาย	 แต่ในเวลาเดียวกันนอกจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายเราจะพบว่ายังจะมีปัญหา

อื่นๆ	 ตามมา	 ซึ่งจะทำให้เราจำเป็นต้องถามว่าการพัฒนานั้น	 เราจะพัฒนาเพื่อใคร	 เพื่ออะไร	 เพื่อสังคม	

โลกใบนี้หรือ	 คงไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยถ้าไม่ระวังบางทีก็ได้เกิดอาการหลงทาง	 และหลงประเด็นเกี่ยวกับ

เรื่องการพัฒนาก็ได้		

	 การพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาให้มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแท้ที่จริงแล้วเป็นแค่วิธีการ	 เพราะการพัฒนา

เศรษฐกิจไม่ ใช้เป้าหมายที่สิ้นสุดในตัวของมันเอง	 แต่เป็นวิถีทางที่นำไปสู่สิ่งที่เราต้องการ	 คือ	 เรื่องของ

ความอยู่ดีมีสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม	 คุณภาพชีวิตที่ดีนั้น	 ต้องรวมถึงการยอมรับในความ

หลากหลายของสมาชิกในสังคม	อย่างน้อยที่สุดประชาชนควร	มีอิสระภาพ	มีการศึกษา	มีสุขภาพอนามัยที่

ดีมีความอยู่ดีมีสุขรวมถึงถ้าสมมติเราถามท่าน	 Amartya	 Sen	 ท่านก็ต้องบอกว่ามนุษย์เรานั้นหรือสมาชิก

ในสงัคมตอ้งมทีางเลอืก	 (choices)	องคก์ารสหประชาชาตกิพ็ดูวา่เปา้หมายของการพฒันาเพือ่ใหม้ทีางเลอืก

ให้คนมีทางเลือกหนทางของชีวิต	 เลือกสิ่งที่เราต้องการ	 ไม่ใช่ถูกบังคับในกรอบที่แคบ	 การพัฒนาควรเปิด

โอกาสให้เราได้สามารถบรรลุศักยภาพของตัวเองไม่ว่าใครอยากจะบรรลุศักยภาพในด้านไหน	 อันนี้คือสิ่งที่

สังคมที่พัฒนาแล้วเปิดโอกาสให้กับคนในสังคม			

	 ในเวลาเดียวกันการพัฒนาที่ดีต้องเน้นความสมดุลหรือดุลยภาพของการพัฒนาไม่ใช่หมายความว่า

พัฒนาเมืองจนเลิศลอยเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ ในสังคมไทย	 ในเมืองของสังคมไทยบางแห่ง	 บางส่วนใน

สังคมกรุงเทพ	 จะไม่ผิดจากโตเกียว	 นิวยอร์กเพราะว่าเรามีความทันสมัยมีตึกสูงมีอะไรที่ฟุ้งเฟ้อทุกอย่าง	

แต่ในเวลาเดยีวกนัเราจะมอีกีดา้นหนึง่เหมอืนอกีภาพหนึง่ของกรงุเทพฯ	 ทีย่ากจน	 ลองเขา้ไปในสลมัตา่งๆ	

บางแห่งจะพบว่าบริการพื้นฐานไม่มีเลย	 ความแออัดหนาแน่น	 กลิ่นและทุกอย่างไม่เหมือนส่วนที่ทันสมัย	

ดังนั้นเปรียบเสมือนมีหลายสังคมซ้อนกันในสังคมเดียวกัน	 ปรากฏการณ์นี้คือการพัฒนาของสังคมที่ขาด

ดุลยภาพ	 ในเวลาเดียวกันเราก็พบว่า	 ในเมืองที่ ใหญ่โตร่ำรวยมีโอกาสมีอะไรทุกอย่าง	 แต่ในชนบทของ

ประเทศเดียวกันที่อาจจะไม่ห่างไกลจากเมืองใหญ่	ไม่มีอะไรเลย	ลักษณะนี้ก็คือ	การขาดดุลยภาพ		

	 ในเวลาเดียวกันเรายังต้องมองสังคมว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่	 เรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์จะให้ตัวเลข

เราไดด้วีา่การพฒันา	หรอืผลพวงของการพฒันา	แมก้ระทัง่ในตวัรายไดช้ี้ใหเ้หน็วา่	คนสว่นหนึง่ไดม้ากเกนิไป	
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คนส่วนอื่นได้น้อยเกินไป	คนบางคนมีเป็นหมื่นล้านแสนล้าน	คนบางคนไม่มีอะไรเลย	แค่ไม่กี่พันบาทจะทำ

อะไรเขายังไม่มี	 เพราะฉะนั้นเรามีช่องว่างทางสังคม	 มีความไม่เป็นธรรมในสังคม	 หรือความไม่เป็นธรรม

ต่อคนที่เป็นคนกลุ่มน้อย	 เช่น	 เราต้องถามด้วยว่าผู้หญิงอาจจะขาดโอกาส	 คนพิการ	 ผู้สูงอายุเขามีโอกาส

เท่าเทียมคนอื่นหรือไม่	 ในสังคมที่ดีการพัฒนาจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เหลียวแลดูแลทุกภาคส่วนให้มี

โอกาสและต้องได้เข้าถึงโอกาสด้วย	ดิฉันตระหนักดีว่าจะให้เท่าเทียมกันหมดนั้นเป็นไปไม่ได้		แต่อย่างน้อย

ทีส่ดุทกุคนตอ้งเขา้ถงึโอกาสบา้ง	 ไม่ใชม่กีารปดิกัน้มรีัว้เปน็ชัน้ๆ	กดีขวาง	ปดิกัน้บางคนไม่ใหเ้ขา้ถงึบางอยา่ง	

ทำให้บางคนเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆ	ในสังคม		

	 นอกจากนี้แล้วการเมืองซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดนโยบายสาธารณะ	 การจัดสรรปัน

ส่วนทรัพยากรและผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นให้กับสังคม	 มีความเป็นธรรมหรือไม่	 สิ่งเหล่านี้คือมิติของ

การพัฒนาที่เราจำเป็นต้องมองในแง่ของการเมืองด้วยเพราะมันเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันหมด	 เราได้ประสบกับ

ปญัหาทางการเมอืง	 ทีท่ำใหส้งัคมขาดดลุยภาพมากยิง่ขึน้	 การเมอืงทีท่ำใหเ้กดิความขดัแยง้อยา่งทีเ่หน็กนัมา	

การเมืองที่ไม่พอเพียง	ในลักษณะที่ต้องการอำนาจล้นฟ้าและให้อำนาจอยู่ ในคนกลุ่มนิดหนึ่งโดยไม่ยอมแบ่ง

สรรปันส่วน	 การตัดสินใจ	 การมีส่วนร่วมกับคนอื่นในสังคม	 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี	 ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่

ประชาธิปไตยแบบผู้แทน	 แต่เป็นการเมืองแบบเบ็ดเสร็จที่อยู่ ในมือของคนกลุ่มหนึ่งโดยอาศัยกลไกของการ

เลือกตั้งเข้ามายึดอำนาจ	 และถือว่าควรตัดสินใจทุกอย่างตามอำเภอใจ	 การเมืองรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรา

เรียกว่าการมีดุลยภาพทางการพัฒนาที่มีมิติทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงกันอย่างมี

คุณภาพ		

	 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือ	 ความพยายามที่จะปูพื้นให้เห็นว่ากระแสหลักของการพัฒนาที่เรานำมาใช้

ในสงัคมไทย	ไดม้จีดุแขง็บางอยา่ง	จดุออ่นหลายๆ	อยา่ง	โดยเฉพาะจดุออ่นทีย่งัไม่ไดพ้ดูถงึ	คอื	ทางสงัคม	

มติทิางสงัคมซึง่เปน็เรือ่งทีส่นใจเปน็พเิศษ	โดยพบวา่เราจะขาดดลุยภาพ	ความพอด	ีพอเพยีงในอะไรทกุอยา่ง	

เพราะสังคมไทยในอดีตไม่ค่อยมีความสลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นัก	 เรามีชนชั้นผู้ที่อยู่ข้างบน	 มีชนชั้นที่

ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระดับล่าง	 แต่ความสัมพันธ์ของระดับบนกับล่างมีกติกาที่เชื่อมโยงถึงกัน	 คนที่อยู่		

ข้างบนมีความเมตตากรุณาต่อคนที่อยู่ระดับล่าง	 ส่วนคนที่อยู่ระดับล่างมีความจงรักภักดีต่อคนที่อยู่ด้านบน	

แน่นอนโอกาสและสถานภาพไม่เท่าเทียมกันแต่ความเอื้ออาทรต่อกันมี	ความเอาใจใส่และแบ่งปันมี		

	 ในเวลาเดียวกัน	 คนไทยอยู่ ใกล้วัด	 ศาสนามีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมให้คนไทยนั้นเข้าใจในหลัก

ศาสนาหลายอย่าง	เช่น	เชื่อในเรื่องของถูกผิด	ชั่วดี	บาป-บุญ	คุณ-โทษ	คนไทยมีหิริโอตปะ	รู้จักละอายต่อ

ความผิดและบาป		

	 แตพ่อสงัคมเริม่ววิฒัน์ไป	ววิฒันาการจากการพฒันามาทีเ่กดิขึน้ไดเ้นน้เศรษฐกจิเปน็หลกัมากเกนิไป	

ก่อให้เกิดผลที่ตามมาอันแรก	 คือ	 นโยบายของการพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมมาก	 คือ	 เน้นการเติบโตของ

เมืองมากขึ้น	 ทางภาคเกษตรก็ถูกมองข้ามและละเลยทำให้ภาคเกษตรนั้นมี	 รายได้ที่น้อยลง	 นโยบายของ

รัฐขาดการจุนเจือช่วยเหลือภาคเกษตร	 นโยบายที่ขาดดุลยภาพในการพัฒนาทั้ง	 2	 ภาคส่วน	 ทำให้คนใน

ภาคเกษตรจำเป็นต้องอพยพเข้าในเมืองเพื่อหารายได้	 การเข้ามาอยู่ ในเมืองก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง	

ความแออัดของเมือง	ปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นตามมาเป็นต้น	บ่อยครั้งพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน		

	 นอกจากนีค้นกเ็ริม่อยู่ไกลวดั	 วดักต็อ้งพยายามปรบัตวัเพือ่ดงึดดูประชาชนเขา้สูว่ดัโดยการบอกหวย

ทำน้ำมนต์พิเศษก็มี	ขณะนี้ยิ่งเพี้ยนใหญ่เมื่อมีหลายๆ	วัดจัดให้มีการขายวัตถุมงคลรวมทั้งจตุคามรามเทพ	

ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรเลย		
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	 สิง่ทีเ่กดิขึน้เปน็กระแสตา่งๆ	 กอ่ใหเ้กดิความเหนิหา่งของคนกบัวดักบัศาสนามากขึน้	 ในเวลาเดยีวกนั

พ่อแม่ก็ต้องปากกัดตีนถีบทำงานมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นระดับบนหรือล่างของสังคม	 พ่อแม่อยู่ระดับสูงก็ต้อง

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ	 เครือข่ายทางการเมือง	 ทางสังคม	 ไม่มีเวลาอยู่กับลูก	 ลูกก็ต้องอยู่กันเอง	 โดย

หลายคนก็ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมใช้อะไรต่างๆ	 ให้ลูกให้ทดแทนเวลาที่พ่อแม่ให้ลูก	 แทนที่จะอยู่ด้วยกัน	

ได้สนทนา	ถกกัน	หรือใช้ชีวิตรู้จักกัน	สิ่งเหล่านี้	ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมที่เด็กเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง

แต่ไม่มีการกล่อมเกลาเกี่ยวกับปรัชญาของชีวิตทิศทางของชีวิต	 นอกจากนี้แล้วคุณค่าด้านคุณธรรมของ

ชีวิตที่ควรจะช่วยกำหนดการตัดสินใจจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ	 ถูกผิด	 ชั่วดี	 บาป-บุญ	 คุณ-โทษ	

ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน	 หลักความซื่อสัตย์สุจริต	 หรืออะไรที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกต่อไป	 เพราะฉะนั้น	

เด็กในยุคหลังถูกหล่อหลอมโดยกระแสของสังคมที่ผิดเพี้ยน	 ไม่ว่าจะมาจากกระแสภายในประเทศหรือนอก

ประเทศก็ตาม		

	 ตัวอย่างเช่น	 การผลักดันบีบคั้นให้เรียนเก่ง	 เรียนดี	 ให้เด็กนั้นต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่สังคม

มองว่าถูกต้อง	อย่างเช่น	สอบได้	เข้ามหาวิทยาลัยดี	ต้องมีรายได้ดี	แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าคุณค่าของมนุษย์

นั้นมีหลายด้าน	สิ่งเหล่านี้	คือ	ความไม่เป็นธรรมทั้งหลายที่สังคมก่อให้เกิดในสังคมไทย	โดยสื่อก็จะสะท้อน

รายการที่มีแต่เรื่องฉาบฉวย	 เรื่องของไฮโซ	 เรื่องอะไรก็แล้วแต่	 หรือการแข่งขันแบบไร้สติ	 ที่เห็นในเกมส์

โชวท์ีป่รากฏในขณะนี	้ละครนำ้เนา่ทีเ่นน้แตพ่ระเอกทีร่ำ่รวย	ใชช้วีติวนัๆ	แบบอะไรที่ไรค้ณุคา่	หรอืการแสดง

ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในละครที่ต้องแย่งผู้ชาย	 ล้วนแต่เป็นการตอกย้ำในเรื่องที่ไร้สาระ	 ไม่ ใช่สิ่งที่จะถึง	

หล่อหลอมให้สังคมมีคุณค่ามีคุณธรรม	 หรือว่ามีความแข็งแกร่งในเรื่องของหลักคิดหลักปรัชญาที่จะนำพา

ชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง	

	 สรุปรวมแล้วที่อภิปรายมานี้แสดงว่า	 ในยุคของปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องหันไป

ใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็รากฐานทีจ่ะปลกูฝงัสงัคมของเรา	 ไมว่า่จะสนใจในเรือ่งของกระแสหลกัหรอื

วา่สนใจในทางเลอืกของการพฒันากต็ามแต	่ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงคอืพืน้ฐานทีจ่ะชว่ยใหเ้ราสามารถ

ใชเ้ปน็เสาหลกัเปน็ฐานรากทีจ่ะสรา้งทศิทางเพือ่ทีจ่ะกา้วตอ่ไปได	้ขณะนีเ้ราจะพบวา่ทัว่โลกมกีระแสการผลกัดนั

ทางเลือกของการพัฒนาเพราะมีความคิดและความเชื่อว่า	 กระแสการพัฒนาหลักทำให้ขาดดุลยภาพ	 ขาด

ความเท่าเทียมกัน	 ความเสมอภาค	 และยังก่อให้เกิดรายได้ที่เหินห่างกัน	 การพัฒนาที่ไม่มีดุลยภาพนั้น				

จะรวมถึงลักษณะของเมืองใหญ่ที่ ใหญ่โตเกินไป	 ชนบทก็เล็กไป	 คนจนมีมากเกินไป	 คนรวยจำนวนน้อยแต่

มีรายได้มากเกินไป	ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่การพัฒนาที่พึงประสงค์			

	 หลายๆ	 ประเทศทั่วโลกเริ่มรู้สึกว่าการพัฒนาตามกระแสหลักไม่ใช่ทิศทางที่เราต้องการการพัฒนา

นา่จะมอีะไรทีด่กีวา่นี	้เพราะฉะนัน้จงึเกดิกระแสตา่งๆ	ซึง่เปน็ทีม่าของความตอ้งการทางเลอืกของการพฒันา

แบบอื่นๆ	บางเรื่องอาจจะปฏิเสธกระแสหลักโดยสิ้นเชิง	กลับไปมียูโทเปียหรือสังคมในอุดมคติของเราเล็กๆ	

ทำกันเอง	 กินกันเอง	 อะไรอย่างนั้น	 หรือบางกลุ่มปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม	 บางกลุ่มปฏิเสธแค่บางส่วน

โดยพอใจที่จะปรับทิศทางบางอย่างที่คิดว่าเหมาะสม	 บางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นตัวตั้งเป็นตัวนำ	 ใช้หลัก			

ความคิดอื่น	 แต่ทั้งหลายทั้งปวง	 คือกระแสที่จะปฏิเสธ	 ต่อต้าน	 และก็คานกระแสหลักที่มองว่าไม่มีเหตุผล	

ไม่สมดุล	 และในเวลาเดียวกันไม่มีความเป็นธรรม	 ณ	 ขณะนี้	 ในโลกนี้ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่

สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง	ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเรื่องที่มีการถกคุยกันตลอดไม่ว่าเวที ในประเทศหรือ

ระหว่างประเทศ	

	 การคา้เสรหีรอืกระบวนการของโลกาภวิตันน์ำมาซึง่จดุแขง็	จดุออ่น	อกีเหมอืนกนั	แตส่ำหรบัประชาชน

ตัวเล็กๆ	 ในหลายๆ	 ประเทศจะมองว่ากระแสโลกาภิวัตน์หรือการค้าเสรีทั้งหลายเปิดโอกาสให้คนที่มีโอกาส
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แล้วเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้มากขึ้น	 แต่คนด้อยโอกาสและยากจนถูกลืมถูกผลักดันไปอยู่ชายขอบของ

สังคม	 เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม	 ไม่ใช่เพียงอยู่ ในประเทศ	 แต่เชื่อมจาก

ประเทศไปตอ่ประเทศอืน่ๆ	 กลายเปน็กระบวนการในระดบัเวทสีากล	 เชน่	 คนที่ไมเ่หน็ดว้ยกบัการสรา้งเขือ่น	

คนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 คนที่ไม่เห็นด้วยกับอะไรก็จะมีการเชื่อมโยงกันใน

แนวราบจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง	โดยใช้ความคิดและอุดมการณ์เป็นที่ตั้ง			

	 อุดมการณ์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องของสิทธิสตรี	 เป็นเรื่องของสิทธิ์คนพิการ	 เรื่องพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		

แตส่ิง่เหลา่นีเ้ปน็กระบวนการใหม	่ทีต่า้นกระแสโลกาภวิตัน	์ทีเ่ชือ่วา่ถกูครอบงำโดยผูท้ีม่อีำนาจทางเศรษฐกจิ

ในตะวนัตกมากเกนิไป	 และเริม่มปีระเทศในตะวนัออกทีก่ำลงัมพีลงัอำนาจและกำลงัจะไปเชือ่มโยงกบัตะวนัตก		

เพื่อที่จะได้อำนาจ	แต่ผลผลิตผลรวมทั้งหมดจะออกมาให้แก่คนกลุ่มเดียวที่อยู่ข้างบนของแต่ละสังคม	คนที่

อยู่ ในระดับล่างถูกผลักดันไปชายขอบ	เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องให้ผู้ที่ขาดโอกาสและอยู่ชายขอบจะต้อง

เชื่อมโยงเข้าหากัน	 เพื่อสร้างพลังในแนวราบที่ข้ามพรมแดนประเทศแต่ต่อสู้ร่วมอุดมการณ์เพื่อเรียกร้อง

ความเป็นธรรม	

	 ภาพใหญ่ของโลกใบนี้เรื่องต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นคือ	 จะมีพลวัตรสูงมาก	 ความซับซ้อนเกิดขึ้นมาก		

ความหลากหลายในแต่ละสังคมก็มีมากขึ้น	 การต่อสู้ที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ ใช่แค่เรื่องของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ	 แต่เป็นการต่อสู้เรื่องของแนวความคิดด้วย	 ว่าอะไรคือแนวคิดเหมาะสม	 อะไรที่จะสร้างความ

เป็นธรรมให้กับคนทั้งหมดในสังคม	ในทั่วโลก	ควรจะมีการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด	หรือควร

จะสร้างความเป็นธรรมได้อย่างไร	สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้การพัฒนาเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น		

	 ขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นสุดท้าย	

	 ทำไมปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จงึมพีลงัสงูในการชว่ยสงัคมไทยและสงัคมอืน่ๆ	ในโลกสากล	มองได้

วา่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้นา่ทีจ่ะเปน็รากฐานหรอืเปน็เสาเขม็ของการพฒันา	 ไมว่า่แนวทางการพัฒนา

จะยึดรูปแบบไหนก็ตาม			

	 ประการที่	 1	 เศรษฐกิจพอเพียงได้เน้นในเรื่องของความพอดี	 พอเพียง	 พอประมาณ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่

ชาวโลกทั้งโลกจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับรู้และรับความเป็นจริงเพราะภายใต้โลกปัจจุบันที่ทุกอย่างมี

จำนวนจำกัด	 ถ้าเราไม่ยึดหลักคิดนี้เป็นหลักพื้นฐานแล้ว	 จะมีเกิดความขัดแย้งทวีคูณขึ้นแน่นอน	 ในการที่

เรามีพอดี	 พอเพียง	 พอประมาณ	 คือ	 ไม่เอาอะไรที่มากเกินไปจนน่าเกลียด	 มนุษย์ ในสังคมนั้นย่อม															

มีความแตกต่างได้แต่ไม่มีใครต้องมากเกินไป			

	 ในระดับประเทศก็เช่นเดียวกัน	 ประเทศที่ต้องการอะไรให้ตัวเองมากเกินไป	 จนไม่มองว่าเพื่อนบ้าน

เขามหีรอืขาดอะไรบา้งจะถกูมองวา่เปน็ประเทศที่ไมม่จีติสำนกึ	การแบง่ปนัใหค้นอืน่ไดอ้ยูด่	ีกนิดดีว้ยตวัเอง

ก็จะอยู่อย่างมีความสุขและมีดุลยภาพ	เพราะจะเป็นการอยู่อย่างมีสติและมีปัญญา		

	 ในเวลาเดียวกัน	 การพอประมาณนั้นควรเป็นหลักคิดที่มาจากความเชื่อลึกๆ	 ถึงจะเกิดพลังในการ

ปฏิบัติการ	 มีเหตุผลก็เป็นอีกหลักหนึ่ง	 การรู้ว่าอะไรพอดีอะไรไม่พอดี	 นั้นจำเป็นต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด		

เพราะตอ้งใชห้ลกัของความมเีหตมุผีล	 โดยมกีารศกึษารอบรู้ในลกัษณะ	 เจาะลกึ	 เขา้ใจอะไรจรงิๆ	 สงัคมไทย

ยงัออ่นดอ้ยมากในเรือ่งนีเ้พราะเรามาจากพืน้ฐานของชวีติทีเ่คยเปน็แบบ	 “ในนำ้มปีลาในนามขีา้ว”	 ไมห่นาว

เกินไป	 ไม่ร้อนจัด	 ชีวิตคนไทยพออยู่ได้แบบมีความพอมีพอกิน	 คนไทยในอดีตมีความพอเพียง	 สันโดษ		

อยู่เอง	 พอประมาณ	 ไม่ โลภมาก	 ตามหลักศาสนาพุทธ	 แต่เรื่องความมีเหตุผลและการใฝ่รู้การศึกษา				

เจาะลึกยังไม่มี	 เป็นจุดที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ	 เพราะการทำอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้หรือในปัจจุบัน	 เราจำเป็น

ต้องศึกษาจริงๆ	มีความเอาจริงเอาจังในเรื่องของชีวิต			
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	 คนไทยเน้นในเรื่องความรักสนุก	 ความสะดวกสบาย	 ชีวิตอยู่ไปวันๆ	 ซึ่งก็อาจจะดี ในทางด้าน

จิตวิทยาเพราะไม่เครียด	 การฆ่าตัวตายไม่สูง	 ถือเป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยพออยู่ได้	 แต่ในสังคมต่อไปนี้

จะเปน็ไปอยา่งเดมิไม่ได	้ ในยคุของการแขง่ขนัมากขึน้	อยา่งนอ้ยทีส่ดุการทีจ่ะอยู่ในสงัคมเราจำเปน็ตอ้งเขา้ใจ

ปัญหาสังคมต้องดูแลตัวเองได้และดูแลผู้อื่นได้	จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ลึกและรอบรู้	ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้

ตวัเอง	ถา้ไมม่คีวามรูเ้รากจ็ะไมส่ามารถสรา้งภมูคิุม้กนัได	้ เพราะปจัจยัตา่งๆ	ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้

จะเชื่อมโยงไปด้วยกันหมด	 ความรู้นั้นรวมถึงความใฝ่รู้จริงๆ	 ความใฝ่รู้คือ	 เชื่อว่าทุกอย่างน่าสนใจไปหมด		

ควรต้องศึกษาตลอดชีวิต	 ทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องที่ถอดบทเรียนได้	 เช่น	 ไม่ใช่การทำ	 paper	 แล้วไปตัด

ต่อเอา	 คือควรหาคำตอบมาวิเคราะห์และตอบคำถามเอง	 การทำ	 paper	 ของคนไทยนี้ประหลาดมาก				

ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ยังมีการตัดต่อข้อความเข้าด้วยกัน	 ไม่พยายามคิดและ

วิเคราะห์เอง	 เรื่องนี้นี้เป็นทักษะที่ต้องพัฒนา	 เพราะต้องมาจากความใฝ่รู้	 วิเคราะห์	 และหาคำตอบจริงๆ	

ตรงนี้ยังเชื่อมโยงกับการที่มีความรู้อะไรต่างๆ	ยังไม่พอ	แต่ต้องมีคุณธรรมคู่ขนานด้วย	จุดนี้เป็นจุดที่ต้อง

ลงแรง	อีกเยอะเพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพแบบยั่งยืน			

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องนำไปเน้นให้ทั่วโลกด้วย		

เพราะเป็นจุดแข็งของแนวความคิดนี้เพราะปรัชญาอื่นหรือหลักคิดอื่นๆ	 จะไม่ได้เน้นเรื่องนี้	 แนวคิดของ	

New	management	ไม่ว่าจะเป็น	public	หรือ	private	management	มีปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการแบบใหม่ที่บอกว่าวิธีอะไรก็ได้ที่ ใช้ไปสุดโต่งก็ได้แต่ขอให้มีผลออกมาก็แล้วกัน	การตีความแบบนี้โดย

แขนงบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์	 ส่วนไม่น้อยมีความน่าเป็นห่วงยิ่ง	 เพราะมองว่าจะทำอะไรก็ได้

ขอให้มีผล	 ไม่สนใจว่าจะใช้วิธีอะไรก็ได้	 ให้มีผลลัพธ์ออกมาก็แล้วกัน	 หรือมองว่ากระบวนการไม่สำคัญ		

เพราะถ้าเราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะต้านแนวคิดนี้จริงๆ	 เพราะวิถีทางเดินสู่เป้าหมายและ

เป้าหมายก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน	 เพราะไม่ว่าจะทำอะไร	 ควรทำไปอย่างมีคุณธรรม	 ควรมีดุลยภาพ	

ทั้งสองอย่าง	 ไม่ ใช่รวยอย่างเดียวโดยไปโกงเค้ามา	 ไม่ควรมองว่าอะไรก็ได้	 ในที่สุดฉันรวยฉันมีผลงาน		

หรือว่าฉันทำงานหน่วยงานราชการ	 ฉันเพิ่มอะไรก็ได้ขึ้นมาให้เห็น	 พอประเมินก็ประเมินให้เราผ่าน	 แต่ว่า

ระหว่างทางอาจจะสร้างความเจ็บปวดกันไปหมด	 ทุกฝ่ายระส่ำระสายก็ไม่สนใจ	 ทั้งนี้คุณธรรมต้องคู่ขนาน

ไปกับพฤติกรรมต่างๆ	 จะทำอะไรนั้นต้องเกี่ยวโยงกัน	 คือมีความพอเพียงแบ่งปันกัน	 มีเหตุมีผล	 ในที่สุด

แล้วค่านิยมในจิตของมนุษย์ลึกๆ	 ต้องได้รับการปลูกฝังใหม่	 เพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้	 ไม่อย่างนั้นปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงก็คงก้าวไปไม่ได้	 การปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องเริ่มจากหลักคิดลึกๆ	 หรือ

พื้นฐานความคิดของมนุษย์ ในสังคมก่อน	 ว่าเรายอมรับเรื่องคุณธรรมหรือไม่	 ชอบความซื่อสัตย์สุจริต			

หรอืเปลา่	 ความเพยีรเปน็เรือ่งสำคญัหรอืไม	่ ถา้เราสอนใหฉ้าบฉวยหมด	มนัคงจะไม่ได้ไปถงึจดุทีเ่ราตอ้งการ

จะเหน็	เพราะฉะนัน้ในทีส่ดุองคร์วมทีพ่ดูถงึ	หมายถงึความเชือ่มโยงกนัหมด	สามหว่งสองเงือ่นไขเปน็ประเดน็

ที่ตัดแยกกันไม่ได้	 เราไม่สามารถจะนำแค่หนึ่งห่วงมาพูดว่านี่คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จริงๆ	 แล้วคือ	

ห้าส่วนเชื่อมโยงเข้ากันและต้องใช้ ในลักษณะองค์รวมก็จะเข้าใจหลักนี้และนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะตามแนว

เศรษฐกิจกระแสหลักหรือพัฒนาในกระแสทางเลือกก็ตาม		
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ความนำ
	 บทความนี้สังเคราะห์การบริหารการพัฒนาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยใช้เอกสารวิชาการโครงการสัมมนาประจำปี	2550	ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์เป็นพื้นฐาน	 พิจารณาว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้อง	 ขยาย	 หรือ			

ขัดแย้ง	 องค์ความรู้พัฒนบริหารศาสตร์ในปัจจุบันอย่างไร	 ชี้นำแนวทางในการบริหาร

ในทิศทางใด	 รวมทั้งการประยุกต์ปรัชญาเพื่อการบริหารพัฒนาที่ดีและสังคมที่พอเพียง

ทำอย่างไร	

บทเรยีนจากกรณศีกึษาการบรหิารรายสาขา
	 ในกลุ่มงานวิจัยนี้ได้	 มีการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

องค์กร	 (สมบัติ	 กุสุมาวลี,	 2550)	 การบริหารภาครัฐ	 (ไพโรจน์	 ภัทรนรากุล,	 2550)	

และภาคเอกชน	 (ผลิน	 ภู่จรูญ,	 2550)	 การบริหารระดับชุมชน	 (วิชัย	 รูปขำดี,	 2550)	

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 (ธวัชชัย	 ศุภดิษฐ์,	 2550)	 และนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจ	(ประสพโชค	มั่งสวัสดิ์,	2550)	การศึกษามีจุดเน้นและกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน	

แต่ใชก้รอบของปรชัญาเดยีวกนั	 ซึง่อาจจะเปน็บทเรยีนทีท่ำใหเ้หน็องคค์วามรูแ้ละประยกุต์

ในลักษณะที่สำคัญร่วมกัน	ดังนี้	

	 ก)	ปรัชญาเป็นองค์ความรู้ร่วมสมัย	

	 องค์ความรู้การบริหารสมัยใหม่จะมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ			

พอเพียงมากกว่าองค์ความรู้ด้านการบริหารแบบดั้งเดิม	 การบริหารแบบดั้งเดิมอยู่ ใน

สภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงมีไม่รวดเร็วนัก	 มักจะมุ่งเน้นการบริหารเฉพาะด้าน	

ส่วนนักบริหารสมัยใหม่จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	ทั้งจากการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลย	ีกระแสโลกาภวิตัน	์วฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ซึง่กระทบ

ทั้งต่อองค์กร	การให้บริการของภาครัฐ	การพัฒนาธุรกิจ	การกำหนดนโยบายการพัฒนา	

การบริหารชมุชน	 และทรพัยากร	 องคค์วามรูพ้ฒันบรหิารศาสตรส์มยัใหมจ่งึตอ้งบรหิาร

เพื่อให้มีการปรับตัวได้อย่างดี	 มองการพัฒนาในระยะยาวขึ้นรวมทั้งเห็นความเชื่อมโยง

ของปจัจยัตา่งๆ	ทีช่ดัเจนขึน้	

ณัฏฐพงศ์	ทองภักด1ี	

การบรหิารการพฒันา: บรูณาการตามกรอบปรชัญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

1	 ผู้เขียนขอขอบคุณต่อข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ผู้เขียนบทความในโครงการนี้	 ผู้เข้าร่วมในการประชุมระดมความคิด	 ณ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 วันที่	 2	 มีนาคม	 2550		
	 รศ.	ดร.	อดิศร์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	และ	ผศ.	ดร.ณดา	จันทร์สม	บทความนี้มี	นางสาวศิริพรรณ	ไชยรัตน์	เป็นผู้ช่วยวิจัย	
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	 	 ดังนั้นการบริหารการพัฒนาสมัยใหม่จะมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่มองภาพการพัฒนาที่เป็น			

องค์รวมมองภาพกว้างขึ้น	เช่น	นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ	เดิมมุ่งเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	การใช้

กลไกตลาดและเปิดเสรี	 ตามแนว	 Washington	 Consensus	 พบว่ามีปัญหา2	 จึงเกิดกระแสแนวคิด				

การพัฒนาใหม่	 เป็นการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ	 ต้องเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะที่สำคัญ

คอื	การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่มำ่เสมอ	การเจรญิเตบิโตทีต่อ้งชว่ยใหเ้กดิความกนิดอียูด่ขีองประชากร

ส่วนใหญ่ของประเทศไม่กระจุกตัว	 การเจริญเติบโตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 การมี

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีด่	ี สามารถรบัมอืกบัปจัจยัเสีย่งจากโลกภายนอกทีเ่ขา้มากระทบได	้ ซึง่การพฒันา

เศรษฐกิจที่มีคุณภาพนี้จะต้องคำนึงถึงสถาบันต่างๆ	ในสังคมนอกเหนือจากทางเศรษฐกิจด้วย	

	 การบริหารการพัฒนาด้านอื่นๆ	 ก็เช่นกัน	 มีการขยายองค์ความรู้ ให้ครอบคลุมมากขึ้น	 การบริหาร

องค์กร	 ความรู้เดิมมององค์กรแบบกลไก	 แต่ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่

ซับซ้อนขององค์กรกับภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 ในการบริหารการพัฒนาภาครัฐ	 แนวใหม่

เป็นการนำแนวคิดหรือตัวแบบการจัดการสมัยใหม่แนวธุรกิจมาประยุกต์	 เพื่อให้การบริหารงานของภาครัฐ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแนวคิด

การเสริมพลัง	 โดยเฉพาะแนวทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร	 และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ	

มีแนวทางหลักๆ	 ได้แก่	 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ	 และการมี

ธรรมาภิบาล		

	 การบริหารธุรกิจในองค์ความรู้ดั้งเดิมจะเน้นที่ผลตอบแทนทางการเงิน	 เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้น	 เพราะ

มองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ถือหุ้น	ทฤษฎีสมัยใหม่มองหลายมิติขึ้น	 เพราะต้องการให้องค์กรพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	เช่น	Balanced	Score	Card	ที่ต้องพิจารณามิติอย่างน้อย	4	ด้าน	คือ	ด้านการเงิน	ด้านลูกค้า	ดา้น

กระบวนการภายใน	 ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา	 และมกีารพจิารณาผูม้สีว่นไดส้ว่นไดส้ว่นเสยีทีก่วา้งขวางขึ้น	

นอกจากผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้บริโภคพันธมิตรทางธุรกิจ	(business	partner)	พนักงาน	สังคม		

	 การพัฒนาให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน	 (Competitive	 advantage)	 ก็สามารถใช้หลัก

ปรัชญานี้ผลักดันในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้	ผลิน	ภู่เจริญ	(2550)	ชี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นคำตอบของการสร้างและพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีความสมดุลลงตัวกับ			

สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 เพราะกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนน้พลวตัการพฒันาทีล่งตวั	(Dynamic	optimum)	สง่ผลทำใหอ้งคก์รตอ้งมกีารปรบัตวัตลอดเวลา	โดยสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขัน	 ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 ปรัชญาสามารถชี้นำการสร้างกลยุทธ์ที่มี

ความร่วมสมัย	 คือ	 กลยุทธ์ที่มีการปรับตัวตลอดเวลามีความพอดี	 คำนึงถึงความเสี่ยง	 และกลยุทธ์ที่มีการ

พัฒนาตลอดองค์กร	 เพราะความสามารถในการแข่งขันจะมาจากความรู้ขององค์กร	 ซึ่งเป็นตามเงื่อนไข	

การมีความรอบรู้ตามปรัชญา			

	 จุดร่วมกันที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งคือ	ความสำคัญของคน		เพราะจุดสุดท้ายของการพัฒนาคือการ

ทำให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้	 เพราะเป็นผู้ ใช้

ทรัพยากรอื่นๆ	 ในการพัฒนา	 การบริหารจึงให้ความสำคัญของคนทั้งสองด้าน	 เช่น	 ในด้านบริหารภายใน

ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ	 จะให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ก่อนเสมอ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างสติปัญญา	

ความซื่อสัตย์สุจริต	 ขยัน	 อดทน	 ซึ่งกระทำอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างให้เกิดสังคมองค์ความรู้	 ทั้งยังต้องให้

ความเคารพกับบุคคลในองค์กรให้มีความสำคัญเท่าเทียมกัน		

2	 ตัวอย่างคำวิจารณ์	เช่น	Joseph	Stiglitz	and	others	(2006)	
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	 ส่วนอีกด้านหนึ่ง	 ธุรกิจต้องให้ความสำคัญของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป	 เพื่อภาพลักษณ์ของ

ธรุกจิและการยอมรบัของสงัคม	การวางนโยบายเศรษฐกจิใหค้วามสำคญัของคนทีเ่ปน็ผลลพัธข์องการพฒันา	

และเป็นพลังทำให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ	การบริหารภาครัฐที่เน้นจุดมุ่งหมายคือการให้บริการ	การให้ความ

พอใจแก่คนผู้รับบริการ		โดยคนต้องมีประสิทธิภาพในการให้บริการ	รวมทั้งคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา		

ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่ก็ถือว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดการองค์กร	

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางเหมาะกับองค์ความรู้สมัยใหม่	 มีส่วนสนับสนุน	 และ

ขยายความรู้	 เพราะกรอบความคิดและเป้าหมายตรงกันโดยปรัชญาเน้นความเป็นพลวัต	 ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์โดยรู้เท่าทัน	 หลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤต	 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนและสมดุล	คำนึงถึงผลระยะยาว	(ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี,	2550)	ตรงกับการบริหารการพัฒนาร่วมสมัย

เมื่อการบริหารมองภาพเป็นองค์รวมมากขึ้น	 ปรัชญาก็ให้แนวทางถึงมิติต่างๆ	 ที่การบริหารต้องพิจารณา	

เช่น	วัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	เทคโนโลยี	ปรัชญาทำให้การบริหารมองในแง่จิตวิญญาณมากขึ้น		

ปรัชญาเน้นองค์ความรู้ด้วยว่า	การจะทำการพัฒนาได้ต้องมีพื้นฐานที่สำคัญของความรู้และคุณธรรม	

	 เมื่อการบริหารสมัยใหม่มองคนเป็นศูนย์กลางของการบริหาร	ทำให้เห็นคุณค่าของคนมากขึ้น	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ให้แนวทางความรู้ที่จะสร้างคน	 โดยใช้หลักของความพอเพียง	 ทั้งในการ

ดำรงชีวิตและการตัดสินใจ	เป็นการขยายความรู้ว่า	เมื่อจะพัฒนาคนไม่ว่าด้านของผลหรือด้านของปัจจัยให้

ใช้หลักที่ทำให้มีความพอประมาณ	มีเหตุ	มีผล	มีภูมิคุ้มกัน	มีความรู้และคุณธรรม	

	 ปรัชญาจึงเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัย	

	 ข)		ปรัชญาชี้นำการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืน	

	 จุดมุ่งหมายของปรัชญาคือการพัฒนาที่สมดุลและยังยืนดังกล่าวแล้ว	ในกลุ่มงานวิจัยนี้มีกรณีศึกษา

ที่แสดงว่า	 การประยุกต์ปรัชญาเพื่อการบริหารการพัฒนาในโลกแห่งความเป็นจริงทำได้	 และทำให้เกิด

ความยั่งยืนจริง	

	 การศึกษาของ	ผลิน	ภู่จรูญ	 (2550)	ชี้ว่าบริษัทที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างยาวนานมาก	 (Living	

Company)	 มีหลักการสำคัญเหมือนๆ	 กันในด้านยุทธศาสตร์และการจัดการที่เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจ	

พอเพียง	คือ	

	 (ก)	แนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการเงิน	 ตรงกับหลักการพอประมาณ	คือ	ไม่ลงทุนเกินตัว	สัดส่วน

ของหนี้สินสูงไม่เกินมาตรฐาน	 ทำให้มีการเติบโตที่มั่นคง	 การพัฒนาที่ลงตัวของการจัดสรรทรัพยากร

องค์กรที่สมดุลและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลง	 นอกจากนี้ยังมีความมีเหตุมีผล

และความรู้	เมื่อจะขยายกำลังการผลิตที่ต้องมีการลงทุนก็จะกระทำอย่างรอบคอบ	

	 (ข)	ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมองค์กรที่ยั่งยืนเหล่านี้	 ให้ความสำคัญกับการปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม	 ทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ลักษณะเดียวกันในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีความร่วมสมัยกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	

	 (ค)	ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และลักษณะเด่นเฉพาะพิเศษของธุรกิจ	 องค์กรธุรกิจจะคำนึงถึง		

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	 มีการสร้างความสัมพันธ์แบ่งปันความสำเร็จกับสังคมรอบข้าง	 เป็นไปตาม

เงือ่นไขคณุธรรม	ปจัจบุนัอาจอยู่ในรปูของการใหค้วามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	(Corporate	Social	Responsibility-	

CSR)	 ให้ความช่วยเหลือตอบแทนคืนกำไรให้สังคมในรูปแบบต่างๆ	 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว	 หากจะได้

รับการยอมรับจากชุมชนนั้น	ต้องเป็นเงินที่ได้จากการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์	สุจริต	
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	 (ง)	 มคีวามอดทนสงูกบัความคดินวตักรรมใหม	่ นัน้คอืใหค้วามสำคญักบัการพฒันาองคค์วามรู้ ใหม่ๆ 	

เพื่อการพัฒนาองค์กร	 ทั้งความรู้จากพนักงานขององค์กร	 หรือจากความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งพฤติกรรม

เช่นนี้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เงื่อนไขความรู้	คือรอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง	คู่กับ	มี

ความขยัน	อดทน	มีความเพียร	ตามเงื่อนไขคุณธรรม		

	 การศึกษากรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรดิน	4	กรณี	ของ	ธวัชชัย	ศุภดิษฐ์	 (2550)	ทุกกรณีแสดงถึง

การพฒันาและการใชช้วีติทีส่มดลุและยัง่ยนื	 โดยมกีรณทีีบ่คุคลเคยเปน็หนีส้ามารถใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

จนพน้จากความเปน็หนี้ได	้ นอกจากนีย้งัมกีรณทีีช่มุชนทีเ่คยทำไรเ่ลือ่นลอย	ปลกูพชืเสพตดิ	แตป่รบัเปลี่ยน

พฤติกรรมให้เป็นไปตามปรัชญาก็ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้	 ทั้งนี้หลักการใหญ่ๆ	 รวมกันของกรณีศึกษาคือ	

มีความพอดีในการใช้ประโยชน์จากพื้นดินและมีการจัดสรรที่ดินตามความเหมาะสมกับภูมิสังคม	มีความมี

เหตผุลในการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ดนิโดยยดึหลกัความสมดลุและใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ	 ปฏบิตัิไดง้่าย

และมีต้นทุนต่ำ	 สร้างภูมิคุ้มกัน	 ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดความยั่งยืน	 โดยลดแนวทางการปฏบิตัทิี่

อาจกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มโทรมแกท่รพัยากรดนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	 มกีารศกึษาทดลองตามภมูปิระเทศ

ทีเ่ปน็จรงิตามแนวพระราชดำร	ิ นอกจากนีย้งัมคีวามเอือ้เฟือ้เผือ่แผท่ัง้องคค์วามรูแ้ละผลตอบแทนที่ได้รับจาก

พืน้ดนิของตนเองใหก้บัชมุชนรอบขา้ง	ตามหลกัคณุธรรม	ซึง่สิง่ดงักลา่วไดก้อ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืของทรัพยากร

ดินและความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะสำหรับชุมชนที่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม	

	 วชิยั	รปูขำด	ี(2550)	ชมุชนทัง้เมอืงและชนบทในการเผชญิการเปลีย่นแปลงจากภายในและภายนอก

ประเทศที่ทำให้ชุมชนมีความอ่อนแอ	การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่าย	กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	 (2548)	 วิเคราะห์กรณีศึกษาชุมชนที่มีความ

ยั่งยืน	 5	 ชุมชน	พบว่ามีการบริหารตามแนวของปรัชญา	 เช่นเดียวกับ	 UNDP	 (2007)	 ซึ่งอภิปรายการ

พัฒนาเครื่อข่ายอินแปงว่าเป็นแนวทางเดียวกัน	

	 เครอืขา่ยอนิแปงมจีดุกำเนดิในป	ี 2530	 จากกลุม่เลก็ๆ	 ชมุชนเลก็ๆ	 จนมคีวามสำเรจ็เปน็เครอืข่าย	

ที่เข้มแข็งมีสมาชิกมากกว่าแสนคน	 ในหมู่บ้านเกือบ	 9	 แห่ง	 ใน	 4	 จังหวัดเป็นที่รู้จักทั่วไป	 โดยเดิมมี

ปัญหาหนี้สิน	 มีความเดือดร้อนจากการปลูกพืชพาณิชย์เชิงเดี่ยว	 พึ่งพาตนเองไม่ได้	 แต่ปัจจุบันมีความ

เข้มแข็งทั้งด้านการเกษตร	 วิสาหกิจชุมชน	 การดูแลสุขภาพ	 การดูแลสิ่งแวดล้อม	 การให้การศึกษา	

ปัญหาหนี้สินหมดไป	โดยชุมชนไม่ได้โดดเดี่ยวจากสังคม	มีความเกี่ยวพันกับระบบตลาด	สภาพเศรษฐกิจ

สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นปกติ		แต่ควบคุมวิถีชิวิตของคนในชุมชนและการดำเนินการของ

ชุมชนได้มีความสงบ	

	 การศึกษาดังกล่าวระบุว่า	ชุมชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหา	 เมื่อต้องการ

ขจัดความยากจน	 ต้องการที่จะเลี่ยงกระแสโกลาภิวัตน์ซึ่งทำให้ควบคุมชีวิตได้ยาก	 ก็พยายามยืนบนขาของ

ตนเอง	(Self-reliance)	โดยใชค้วามรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่	พฒันาอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน	ดว้ยความรอบคอบ

ตามศักยภาพของชุมชน	โดยมีหลักทางสายกลาง	ทั้งนี้ชุมชนสามารถสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่าย

ความมคีณุธรรมของผูน้ำและคนในชมุชน	มกีารสรา้งภมูคิุม้กนัตอ่การเปลีย่นแปลง	 โดยการลงทนุในกองทุน

เพื่อสวัสดิการต่างๆ	 โดยการสะสมความรู้ที่ได้จากการพัฒนา	 และโดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	

	 ข้อสรุปจากการศึกษาดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดหวังได้	 เพราะความพอเพียงของปรัชญาเป็นทั้งวิธีการ	

(mean)	และจุดหมายปลายทาง	(end)	คือ	ความสมดุล	ยั่งยืน	เมื่อผู้ ใดเลือกที่จะดำเนินวิธีการทางปรัชญา
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ก็จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการได้ตามแต่กรณี3	 หากใครต้องการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าโลดโผน

หรือไม่ให้ความสำคัญกับความสมดุล	แนวทางนี้ของปรัชญาก็คงไม่ใช่แนวทางในการดำเนินชีวิต	

	 ค)	การประยุกต์เพื่อบริหารการพัฒนาคือ	 เน้นคนให้พอเพียง	 สร้างวิสัยทัศน์	 และการ
จัดการตามสามห่วงสองเงื่อนไข	

	 ผูท้ีส่นใจปรชัญานี	้ มกัจะมคีำถามวา่หากจะประยกุตป์รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะทำอยา่งไร	 ซึง่

จากการศกึษาในดา้นตา่งๆ	กระบวนการในการประยกุตก์ารบรหิารการพฒันาตามปรชัญาควรเปน็ดงัตอ่ไปนี	้

	 การจัดการให้คนมีความพอเพียง	

	 ดังได้กล่าวแล้วว่า	 การบริหารการพัฒนาสมัยใหม่	 เน้นที่การพัฒนาคน	 หลักของปรัชญาสามารถ

เป็นแนวทางการชี้นำพฤติกรรมของคนที่เหมาะสมได้	

	 ดังนั้น	 จุดสำคัญของการประยุกต์ไม่ว่าเป็นการบริหารระดับใด	 ในระดับคือทำให้คนมีความพอเพียง		

โดยใช้หลักของปรัชญาเป็นแนวทาง	ลักษณะที่สำคัญคือ	

พอประมาณ	 :	 รายจา่ยสมดลุกบัรายรบั	ซึง่ควรพจิารณาทัง้ดา้นรายรบัและรายจา่ย	 โดยทั่วไป	

	 	 จะพบว่า	 การดูแลด้านรายจ่ายจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าการเพิ่มรายรับ	

		 	 รวมถงึมคีวามเสีย่งนอ้ยกวา่	เพราะสามารถจะพจิารณาดว้ยตนเองไดว้า่รายจา่ย	

		 	 ใดสามารถลดได้	โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	

มีเหตุมีผล	 :	 มีความรอบคอบในการใช้จ่าย	 ไม่ ใช้จ่ายเกินอัตถภาพ	 ใช้ของอย่างคุ้มค่า		

	 	 ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม	

มีภูมิคุ้มกัน	 :	 การมีเงินออม	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เพราะจะทำให้มีผู้ช่วยเหลือยามยาก	

	 	 รวมทั้งการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ	

มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม	:	 มคีวามรอบรู้ในการใชช้วีติและการงาน	ประกอบอาชพีทีส่จุรติ	 ดว้ยความขยัน	

	 	 หมัน่เพยีร	ใชส้ตปิญัญาในการตดัสนิใจตา่งๆ	เพือ่ใหเ้ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง	

	 ในการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน	 ก็ต้องพยายามให้พนักงานมีลักษณะเช่นนี้	 ในการบริหาร

ชุมชนก็ต้องสร้างชุมชนที่ทำให้สมาชิกของชุมชนมีลักษณะเช่นนี้	 ในการวางนโยบายพัฒนาระดับชาติก็ต้อง

มีมาตรการที่ทำให้คนมีพฤติกรรมเช่นนี้	

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 การบริโภคนิยมจะเป็นลักษณะที่ขัดแย้งกับความพอเพียงสูงมาก	 เพราะแสดงถึง

การขาดความเหตุผลในการใช้จ่าย	 บริโภคแบบสุดโต่ง	 มีแนวโน้มที่จะมีความโลภ	 เพิ่มความเสี่ยงอาจมี

พฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมเพื่อให้ได้จ่ายตามที่ต้องการ	

	 การนำปรัชญาสร้างวิสัยทัศน์	

	 ในการบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีวิสัยทัศน์มองภาพของการพัฒนาตรงกัน	 ปรัชญาสามารถช่วย

ให้ทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้	 โดยผู้บริหารที่จะใช้หลักของปรัชญาในการดำเนินการพัฒนา	

กำหนดให้กรอบของปรัชญาเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนา	 จะเป็นการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้

ง่ายขึ้น	 เข้าใจถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไม่ก้าวกระโดด	 ยึดทางสายกลาง	 โดยมี

ความเป็นพลวัต	 (dynamics)	 คือการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง	 ที่คำนึงถึงความเสี่ยง	 รวมทั้งเห็น

ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ	ของสังคม	ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ	จิตใจ	สังคม	วัฒนธรรม	

3		 Anand	Panyarachun	ชี้ให้เห็นประเด็นนี้ในบทความ	Herald	Tribute	May	26,	2006	ว่า	“The	King’s	philosophy	of	‘sufficiency	economy’	offers….a	more	balanced,	holistic	
	 and	sustainable	path	of	development	and	an	alternative	to	the	clearly	unsustainable	road	the	world	is	currently	traveling	down.”			
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	 สมบัติ	 กุสุมาวลี	 (2550)	 เสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรตามแนวปรัชญาประการหนึ่ง	คือ	การใช้

ปรัชญาเป็นเสมือน	“ฐานราก”	หรือ	“เสาเข็ม”	ขององค์กร	นั่นคือเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกคน

ไม่ว่าผู้บริหารและบุคลากร	 ซึ่งจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ	 วิเคราะห์แนวทางที่จะนำมาใช้ ในการพัฒนา	

เมื่อเป็นเช่นนี้องค์กรก็จะมีทิศทางที่ทุกคนเข้าใจร่วมกัน	ทำงานป็นแนวทางเดียวกัน	

	 การบริหารจัดการตามสามห่วงสองเงื่อนไข	

	 การศึกษาในกลุ่มงานวิจัยนี้พบว่า	 หลักของปรัชญาสามารถใช้ในการบริหารจัดการทุกกรณีโดยอาจ

มีจุดเน้นต่างกันบ้าง	 โดยในการบริหารใช้หลักสามห่วงสองเงื่อนไข	 ในการตัดสินใจโดยพิจารณาตามองค์

ประกอบแต่ละด้านของปรัชญา	

	 ในด้านความพอประมาณ	 จะต้องพิจารณาว่าเป้าหมายของการบริหารมีความเหมาะสมหรือไม่				

มีความสุดโต่งหรือไม่	เป็นไปตามหลักทางสายกลางหรือไม่	หากตั้งเป้าหมายสูงเกินไปก็อาจจะมีต้นทุนที่สูง

เกนิไปและอาจไมบ่รรลวุตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว	้ หากตัง้เปา้หมายตำ่เกนิไปจะทำใหผ้ลที่ไดน้อ้ยเกนิไป	 อาจทำให้

ศกัยภาพการพฒันาในระยะยาวไมย่ัง่ยนืได	้นอกจากนัน้จะตอ้งพจิารณาวา่	มคีวามคุม้คา่หรอืไม	่การบรหิารงาน

ทีส่ดุโตง่ตอ้งการผลงานทีม่ากและเรว็	มกัจะมตีน้ทนุสงู	ถงึจะบรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว	้เมือ่พจิารณาผลตอบแทน

ที่ได้รับก็จะขาดความคุ้มค่าได้	

	 การคำนงึถงึความพอประมาณทำใหม้คีวามสมดลุทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	 ในทางธรุกจิกจ็ะไมก่อ่หนี้

เกนิตวั	 ในการบรหิารภาครฐักจ็ะคำนงึถงึทรพัยากรทีจ่ำกดั	รวมถงึความสมดลุของนโยบายทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	

สงัคม	การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม	การใชท้นุในดา้นตา่งๆ	ทีเ่หมาะสม	ไมว่า่จะเปน็ทนุทางกายภาพ	ทนุมนษุย	์

ทุนธรรมชาติและทุนทางสังคม		

	 นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง	 ว่าทำให้มีมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร		

กรณีศึกษาในการบริหารทรัพยากรดินแสดงความพอประมาณในการบริหาร	ที่เน้นความพอประมาณในด้าน

การพึ่งพาตนเอง	 โดยเฉพาะด้านอาหารและทรัพยากร	 ทำให้มีความมั่นคงเหมาะกับสภาพที่เป็นอยู่	 มีการ

จดัสรรทีด่นิตามความเหมาะสมกบัภมูสิงัคม	มคีวามสมดลุในการใชท้รพัยากรทอ้งถิน่กบัระบบตลาดทีเ่หมาะสม	

	 ในด้านความมีเหตุมีผล	 การบริหารจะมีความพอเพียงเมื่อการศึกษาการวางแผนอย่างรอบคอบ

เพียงใด	 รู้ว่าผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวเป็นอย่างไร	 สามารถบรรลุผลได้หรือไม่	 ยั่งยืนหรือไม่	

พิจารณาถึงเป้าหมายและการดำเนินงานผลกระทบต่อคนกลุ่มไหน		

	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากกรณีการใช้ทรัพยากร	 ที่จะต้องมีความรอบรู้มีสติว่าทำอะไรให้เหมาะกับ	

ภูมิสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นกรณีบุคคล	 ชุมชน	 วิสาหกิจ	 ใช้ประโยชน์จากพื้นดินโดยยึดหลักความสมดุลและใช้

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	 ปฏิบัติได้ง่าย	 และมีต้นทุนต่ำ	 มีการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่

จะสามารถนำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จนั้น	 การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 เพื่อหา

ข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจน	 เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจทั้งระดับยุทธศาสตร์และปฏิบัติเป็น

เรื่องที่มีความจำเป็นมาก	 ในการบริหารภาครัฐและนโยบายกระบวนการตัดสินใจต้องมีพื้นฐานของความรู้	

การไตร่ตรองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 ส่วนประเด็นด้านการมีภูมิคุ้มกัน	คือ	การพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่ทำให้การพัฒนาไม่บรรลุ

ผลตามที่ตั้งไว้ได้	 มีการเตรียมที่จะรับความเสี่ยงหรือไม่	 ซึ่งในแต่ละกรณีจะต่างกัน	 ในทางธุรกิจเป็นการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ ให้ความสำคัญกับการจำลองสถานการณ์ทั้งที่แย่ที่สุดและดีที่สุดของสิ่งแวดล้อมของ

ตัวแปรธุรกิจที่สำคัญ	 เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรผ่านการวางแผนในเชิงกลยุทธ์

ที่วางแผนทั้งในระยะสั้น	กลาง	และระยะยาว	และการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง		
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	 ในด้านการบริหารใช้ทรัพยากร	 คือ	 มีการกระจายผลผลิต	 เพื่อลดความเสี่ยงจากระบบตลาด		
ลดแนวทางการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว		

	 ในด้านการบริหารภาครัฐและนโยบาย	คือ	มีการร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรประชาสังคม	เพื่อรับรู้

และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน	การสร้างระบบตาข่ายนิรภัย	(Social	safety	net)	สำหรับรองรับผู้ที่ประสบภัยจาก

การเปลี่ยนแปลง	

	 นอกจากนี้การจะมีความพอเพียงได้จะต้องมีเงื่อนไข	 ความรู้และคุณธรรม	 ในด้านความรู้การ

บรหิารธรุกจิและองคก์ร	 ตอ้งใหพ้ฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ 	 เพือ่พฒันาหนว่ยงาน	 พฒันาความรูข้องพนกังาน			

รู้ถึงความต้องการของลูกค้า	 และมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี	 ในการจัดการทรัพยากรดิน	 กรณีศึกษาชี้ว่า	

ความสำเร็จอยู่ที่การมีภูมิความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น	ผู้นำไปใช้มีความรู้	 มีการศึกษาหาความรู้และมีการ

อบรมด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง	 มีการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการปรับปรุงที่ดินและ

เกษตรอินทรีย์	 มีความใฝ่รู้ทดลองจากสภาพที่เป็นจริง	 ส่วนการบริหารภาครัฐจะต้องมีการจัดการความรู้

เพือ่การบรหิาร	 การสง่เสรมิการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู้ใหม	่ มกีารพฒันาการศกึษาและเสรมิพลงัประชาชน

ในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง		

	 ในดา้นเงือ่นไขคณุธรรม	 งานศกึษาดา้นการบรหิารพฒันาเศรษฐกจิชีว้า่	 ความซือ่สตัย	์ เปน็ทนุสังคม

ที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของคนในสังคม	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจ	 เพราะหากคนในสังคมมี

ความซื่อสัตย์	 ก็จะทำให้คนในสังคมมีความไว้วางใจกัน	 เชื่อถือกัน	 ความไว้วางใจนี้จะช่วยส่งเสริมธุรกรรม

ทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ขจัดปัญหาผู้แสวงหาผลประโยชน์จากส่วนเกินทางเศรษฐกิจ	 และปัญหาการเอาเปรยีบ

จากการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันให้หมดไปได้	 และช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจเช่น	

การฟ้องร้องได้	 นอกจากนี้หากประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม	 เช่น	 มีความซื่อสัตย์	 คิดเพื่อประโยชน์	

ส่วนรวม	 และแบ่งปันกัน	 ก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบสถาบันอย่างเป็นทางการหรือทุนสังคมของ

ภาครัฐที่เข้มแข็งได้		

	 กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรดิน	 ก็แสดงว่าเงื่อนไขคุณธรรมเป็นเงื่อนไขที่ทำให้มีความพอเพียง	 เช่น	

การที่ชุมชนเลิกปลูกพืชผล	 ลดการทำไร่เลื่อนลอย	 มุ่งปลุกพืชอินทรีย์	 การที่ผู้นำใช้หลักธรรมในการ		

ดำรงชีวิต	 เป็นคนขยัน	 ซื่อสัตย์	 ให้ความรู้แก่ชุมชนและคนทั่วไป	 ทำให้ได้รับความเชื่อถือ	 การยอมรับ				

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ทั้งองค์ความรู้และผลตอบแทนที่ได้รับจากพื้นดินของตนให้คนรอบข้าง	

	 การบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต้องมีคุณธรรมต่อสังคมรอบข้าง	 จะทำให้ได้รับการยอมรับ

และอยู่ร่วมกับภาคส่วนของสังคมได้ดี	 และต้องมีความเป็นธรรม	 มีการอภิบาลที่ดี ในองค์กร	 ทำให้คนใน

องค์กรมีความสามัคคี	มีความพากเพียร	ทำให้องค์กรดำเนินงานตามพันธกิจได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ	

	 ง)	การวางแผนและวิเคราะห์โครงการคือ	 เครื่องมือหลักในการบริหารเพื่อสร้างความ	

พอเพียง	

	 เครื่องมือหลักในการสร้างความพอประมาณและมีเหตุมีผลในการบริหาร	 คือ	 การวางแผน4	 และ

การวิเคราะห์โครงการ	 การมีแผนของการบริหารการพัฒนาทำให้มีการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและ

ความเหมาะสมของมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ	 ทำให้มีการกำหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการดำเนิน

โครงการ	เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิารใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ได	้การวางแผนตอ้งมกีารพจิารณาผลกระทบทัง้ระยะสัน้

4		 ในการวางแผนจะมีเครื่องมือด้านการจัดการที่จะใช้ในการวางแผนได้ตามความเหมาะสม	เช่น		SWOT	Analysis,	Balanced	Scored	Card,	KPI	
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และระยะยาว	 จึงเป็นการมองไปข้างหน้าเห็นภาพการดำเนินโครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ	 ทั้งนี้การ

วางแผนก็จะตอ้งเปน็ไปตามกรอบของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	คอื	พจิารณาความพอประมาณ	ความ

มเีหตมุผีล	การมภีมูคิุม้กนั5	

	 การวิเคราะห์โครงการเป็นเครื่องมือสำคัญ	 ที่จะทำให้เห็นความคุ้มค่าของมาตรการหรือโครงการ

สาธารณะ	หลกีเลีย่งการสดุโตง่มากไปหรอืนอ้ยไป	การวเิคราะห์โครงการ	คอื	การคำนวณผลตอบแทนสทุธิ

ของการลงทนุ	 เปน็การเปรยีบเทยีบผลประโยชน	์ กบัตน้ทนุของโครงการ	 ตลอดระยะเวลาของการดำเนนิ

โครงการ	 ดงันัน้	 จงึเปน็การพจิารณาระยะยาวตามหลกัของปรชัญา	 โดยหากโครงการมผีลประโยชนม์าก

กวา่ตน้ทนุ	 กจ็ะเปน็โครงการทีม่คีวามคุม้คา่ทีจ่ะดำเนนิการ	 หากผลตอบแทนสทุธเิปน็ลบก็ไมค่วรจะดำเนนิ

โครงการ	 หากมทีรพัยากรจำกดั	 มาตรการหรอืโครงการทีม่ผีลตอบแทนสทุธสิงู	 กจ็ะไดล้ำดบัความสำคญั

มากกวา่มาตรการทีม่ผีลตอบแทนสทุธติำ่	

	 ในการวิเคราะห์โครงการตามหลักของปรัชญา	 จะต้องมีการวิเคราะห์ทั้งทางการเงิน	 และทาง

เศรษฐศาสตร์	 ซึ่งเป็นการดูความคุ้มทุนต่อสังคม	 ซึ่งจะรวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือต้นทุนต่อสังคม	

อื่นๆ	ดว้ย	นอกจากนีย้งัควรทำการวเิคราะหค์วามเสีย่งและผลตอบแทนตอ่กลุม่คนตา่งๆ	ดว้ย	

	 การวิเคราะห์โครงการเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่สำคัญ		ทำให้วิเคราะห์ได้ทั้งสามห่วง		คือ	ความ

คุ้มค่าในแง่ของความพอประมาณ	 การวิเคราะห์ตลอดอายุของโครงการคือการมองระยะยาวตามหลักความ	

มเีหตุมีผล		การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการคือการพิจารณาภูมิคุ้มกัน	

	 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ ใช้กันทั่วไป	 โดยมักจะไม่เห็น

ความเกี่ยวพันกับปรัชญานี้	 จึงไม่เห็นความสำคัญและอาจละเลยไป	 เช่น	 โครงการใหญ่ๆ	 ในภาครัฐ				

บางโครงการก็ขาดการวางแผนและวิเคราะห์โครงการที่เหมาะสม	 เมื่อเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือหลักก็จะทำให้

ต้องให้ความสำคัญละเลยไม่ได้		และทำให้การใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของความพอเพียงที่ครบถ้วน	

	 จ)	การมีภูมิคุ้มกันของการพัฒนาคือ	การบริหารความเสี่ยง	

	 เมื่อพูดถึงความพอเพียงโดยทั่วไปมักไม่นึกการมีภูมิคุ้มกัน	 แต่การมีภูมิคุ้มกันนี้สำคัญมาก	 เพราะ

ทำให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ	 ทำให้ความผันผวนน้อยลง	 การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการ

บริหารการพัฒนาคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง	 ซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้กับภาคธุรกิจ	 ราชการ	 ชุมชน		

ทำให้นักบริหารวิเคราะห์อนาคตและมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทางลบ		

	 ในการมีภูมิคุ้มกันนี้จึงทำได้โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยง	 โดยมีการระบุความเสี่ยง	 การประเมิน

ความเสี่ยง	 (ทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบ)	 การวางกลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยง	 (การหลีกเลี่ยง				

การควบคุมความสูญเสีย	การรับความเสี่ยง	หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง)	และการติดตามและประเมินผล			

	 ความเสี่ยงของภาครัฐจะต่างกับธุรกิจ	 เพราะทางธุรกิจผลกระทบต่อความเสี่ยงจะกระทบฐานะทาง	

การเงินและความมั่นคงของธุรกิจอย่างชัดเจน	 มักจะมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณโดยเฉพาะทางการเงิน	 นฤมล

สอาดโฉม	 (2550)	 อธิบายถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงสำหรับภาคเอกชนทั้งสถาบันการเงิน

และทีม่ิใชส่ถาบนัการเงนิ	 โดยตอ้งมกีารบรหิารความเสีย่งทัง้ทางดา้นนโยบายของรฐัระดบัมหภาคและระดบั

จุลภาคคือองค์กร		โดยระดับนโยบายคือการมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง	

การมีองค์กรกำกับดูแล	 การมีกองทุนประกันภัยการสูญเสีย	 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างตลาดทุนเพื่อ	

5		 วิชัย	รูปขำดี	(2550)	เสนอ	การประยุกต์หลักของปรัชญาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	และทำแผนชุมชนโดยยดึหลักความพอประมาณ	คือ		ทางสายกลางในการพัฒนา	ความมีเหตุ	
	 มีผล	คือ	การใช้กระบวนการวางแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ	การมีภูมิคุ้มกัน	คือ	การพึ่งตนเองและไม่ทอดทิ้งกัน	เงื่อนไขความรู้	คือ	การสำรวจวินัยชุมชนและการถกเถียงแลกเปลี่ยน	เงื่อนไข	
	 คุณธรรม	คือ	การลดความเสี่ยงจากการสร้างวินัยตนเองและวินัยชุมชน	
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ความคลอ่งตวัในการใชต้ราสารทางการเงนิบรหิารความเสีย่ง	 สว่นการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รเอกชน	

กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินมักจะมีกรอบแนวทางตามมาตรฐานสากลซึ่งนำมาใช้อ้างอิงได้	 ส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่

การเงนิตอ้งใหค้วามสำคญัการจดัทำแผนและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง	

	 การประเมินความเสี่ยงของภาครัฐเป็นลักษณะที่จะต้องคำนึงว่า	 มีความเสี่ยงใดที่สำคัญที่จะเป็น

อุปสรรคทำให้การดำเนินมาตรการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้	 ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงนั้น

คืออะไร	 โดยประเภทของความเสี่ยงจะแตกต่างกันตามลักษณะของมาตรการหรือโครงการ	 โครงการลงทุน	

ที่มีการกู้เงินจากต่างประเทศ	 ความเสี่ยงที่สำคัญอาจเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน	 โครงการที่นำเข้า

เครือ่งจกัรและวสัดมุาก	ความเสีย่งจะมาจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและราคาสนิคา้นำเขา้โครงการ		

ที่เกี่ยวกับการประกันราคาสินค้าความเสี่ยงคือการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในตลาดต่างประเทศ	 การ

เปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้า	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต	 รวมทั้ง

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทจุรติ	 เมือ่เราสามารถวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งจากสาเหตตุา่งๆ	 ไดก้จ็ะสามารถ

หาเครื่องมือในการป้องกันหรือเตรียมตัวรับผลกระทบที่เหมาะสม	 รวมทั้งมีการติดตามข้อมูลเพื่อเป็นการ

เตือนภัยล่วงหน้าได้				

	 หากพิจารณาในระดับประเทศ	 การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน	 คือ	 การมีระบบตาข่าย

นิรภัยของสังคม	(Social	safety	net)	เช่น	การประกันสังคม	การประกันสุขภาพทั่วหน้า	อย่างทั่วถึง	การ

ประกันรายได้กรณีว่างงาน	 การมีกองทุนเพื่อการปรับตัวจากการปิดเสรีทางการค้า	 ประเทศไทยมีระบบ

เหล่านี้มากขึ้นกว่าในอดีตมาก	 แต่ยังต้องพัฒนาทั้งเชิงความครอบคลุมและคุณภาพ	 โดยมีความรอบคอบ

และคำนึงถึงความพอประมาณทางการเงินด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	 วีณา	 ฉายศิลปรุ่งเรือง	 วิชิต	 หล่อจีระชุณห์กุล	 และนฤมล	 สอาดโฉม	 (2550)	 ชี้วา่

เกษตรกรซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ	 ต้องเผชิญกับความเสี่ยงตลอดช่วงชีวิตวัยทำงานจากความไม่แน่นอน

ด้านรายได้และชีวิตหลังเกษียณ	 จากการที่ไม่มีกลไกใดรองรับความเสี่ยงเหล่านี้	 ดังนั้นครัวเรือนเกษตรกร

โดยส่วนมากจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	

ความสมดุล	 มั่นคง	 และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง	 เนื่องจากขาดการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต	

และรายได้ที่ต้องใช้ในการดำรงชีพ	เมื่อชราภาพหรือทุพพลภาพ			

	 การศกึษาจงึเสนอแนวคดิเบือ้งตน้ในการประกนัความเสีย่งนี	้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์นวทางในการบรหิาร

ความเสี่ยง	 โดยใช้ระบบประกันสังคมเกษตรกร	มีสองมาตรการ	คือ	การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล	 เพื่อ

บริหารความเสี่ยงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรในวัยทำงาน	 เพราะลดความเสี่ยงจากการผันผวนของปัจจัย	

นำเข้าที่สำคัญที่สุด	 และ	 การประกันสังคมเกษตรกร	 เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านรายได้กับเกษตรกรหลัง

เกษียณอายุ	โดยการศึกษาเสนอแนวทางเบื้องต้นในการจัดการการประกันทั้งสองแบบ	ต้นทุนของรัฐบาล	

ผลประโยชน์แก่เกษตรกร	 แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการที่สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตกรที่ครอบคลุม	

แตเ่นือ่งจากเปน็การศกึษาเบือ้งตน้จะตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิเพือ่การดำเนนิการตอ่ไป	
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การสร้างเงื่อนไขเพื่อความพอเพียง
	 ก)	ความรู้เกิดจากฐานระบบข้อมูลการบริหารที่ดี		

	 กรณศีกึษาการบรหิารการพฒันาในแตล่ะดา้นไดแ้สดงใหเ้หน็ความสำคญัของเงือ่นไขความรู	้การศกึษา

ในระดับมหภาคของ	 วิชิต	 หล่อจีระชุณห์กุล	 จิราวัลย์	 จิตรถเวช	 และปราโทย์	 กั่วเจริญ	 (2550)	 ชี้ว่า

ประเทศไทยจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมรีะบบขอ้มลูทีส่ามารถปรบัปรงุขอ้มลูและเผยแพรส่ารสนเทศตา่งๆ	 ตอ่สาธารณะ	

ได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพที่เป็นอยู่	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	

และระดับประเทศ	เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสร้างความรู้	เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ไปได้อย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 ฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

อาจจำแนกออกเป็น	 3	 ฐานใหญ่	 คือ	 ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ	 ฐานข้อมูลทางด้านสังคม	 และฐาน	

ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่	

	 ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคม	 มีหน่วยงานหลายหน่วยงานจัดเก็บและเผยแพร่			

ซึ่งก็ควรแก่การพัฒนาปรับปรุงบางข้อมูล	เช่น	ข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมระดับพื้นที่ก็ควรจะมีการจัดทำระดับ

พื้นที่	 ข้อมูลทางการเงินภาครัฐต้องครอบคลุมการเงินนอกงบประมาณแผ่นดินและภาระทางการคลังของ

ภาครัฐที่โปร่งใส	ข้อมูลการเงินของภาคเอกชนควรพัฒนางบการเงินจำแนกภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ	

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน	 (กชช.2ค.)	 เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในการแสดงสถานภาพครอบครวัและสงัคมในระดบัพืน้ที	่ควรมกีารปรบัปรงุคณุภาพขอ้มลู	เปน็ตน้	

	 ฐานข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เป็นระบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บน้อย	 ทั้งที่เป็นความรู้ที่สามารถ

ใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเพราะเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นอย่างมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่	

ภูมิศาสตร์	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 วิชิต	 หล่อจีระชุณห์กุล	 จิราวัลย์	 จิตรถเวช	 และ	 ปราโมทย์				

กั่วเจริญ	 (2550)	 เสนอว่า	 “การจัดทำฐานความรู้โดยการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นความรู้ที่ชัดเจน	และความรู้ที่ผัง

ในตัวคนหรือในชุมชน	จึงเป็นกระบวนการนำเสนอสู่ภายนอก	เพื่อเป็นฐานสำหรับกระบวนการผสมผสานกระบวนการซึมซาบ

และกระบวนการสังสรรค์เสวนา	 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป	ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรครอบคลุมถึงแนวคิด

ของปราชญ์ชาวบ้าน	 การประยุกต์ที่เป็นรูปธรรมของแนวคิดเหล่านั้น	 โครงการพระราชดำริที่ได้ดำเนินการในระดับพื้นที่			

การบันทึกเป็นได้ทั้งรูปแบบข้อมูล	ภาพ	เสียง	และ/หรือวีดีทัศน์”	

	 การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบมีความสะดวกในการเข้าถึง	จะทำให้ผู้วางแผนและประชาชนมีความ

รู้ที่จะดำเนินการตามปรัชญาได้	 ฐานข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จะต้องเป็น

ฐานข้อมูลที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้สาธารณะ	 เพื่อจะได้ทราบถึงสถานภาพความพอเพียงในด้าน

เศรษฐกิจและสังคม		

	 การศึกษาดังกล่าวจึงเสนอระบบคลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดย

เป็นคลังข้อมูลที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ	 จัดเก็บเป็นประจำอยู่แล้ว	

เพื่อแสดงสถานภาพความพอเพียงทางเศรษฐกิจและสังคม	 ให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถนำไปประเมิน

ความพอเพียงในมิติต่างๆ	ได้	

	 เนื่องจากคลังข้อมูลลักษณะนี้	จะต้องให้ความสะดวกแก่คนทั่วไปในการสืบค้น	จึงจำเป็นต้องกำหนด

วิธีการแปลงข้อมูลที่มีลักษณะที่เจ้าของระบบเป็นศูนย์กลาง	มาเป็นข้อมูลที่มีลักษณะที่ผู้ ใช้เป็นศูนย์กลาง	

โดยมียุทธศาสตร์	 3	 ด้าน	 คือ	 การเผยแพร่ข้อมูล	 Meta	 data	 การใช้เว็บเทคโนโลยีและการสร้างชุมชน					

ผู้สนใจ	(Community	of	Interest	-	COI)	และการลงทะเบียน	Meta	data	
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	 ข)	การขับเคลื่อนพฤติกรรมและจิตสำนึกที่พอเพียง	

	 ความพอเพียงจะเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในสังคมเมื่อคนมีพฤติกรรมที่พอเพียง	การสร้างเงื่อนไขที่ทำให้

คนมีจิตสำนึกพอเพียง	 (Sufficiency	 Mind	 set)	 จึงเป็นสิ่งสำคัญ	 อย่างไรการจะกำหนดให้ชัดเจนยอมรับ

เป็นการทั่วไปถึงจิตสำนึกที่พอเพียงว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องง่าย	 UNDP	 (2007)	 พิจารณาลักษณะผู้นำ

ชมุชนทีน่ำหลกัของปรชัญาไปใชส้รา้งชมุชนพอเพยีงอยา่งไดผ้ล	 สรปุวา่ลกัษณะรว่มกนัคอื	 ก)	 ไมเ่ปน็ผู้

บริโภคนยิม	แตเ่ขา้ใจถงึการมกีารบริโภคทีย่ัง่ยนื	ข)	มคีวามใฝรู่	้มกีารทดลองกบัความเปน็จรงิ	ไมต่ดิตำรา	

ค)	มีความพากเพียร	ง)	มีความเอื้ออาทร	จ)	มีคุณธรรม	ซึ่งคุณสมบัตินี้สะท้อนจิตสำนึกความพอเพียง	

	 ดุจเดือน	 พันธุมนาวิน	 และดวงเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2550)	 แบ่งพฤติกรรมพอเพียงที่สำคัญเป็นสี่

กลุ่มซึ่งสอดคล้องกับงาน	 UNDP	 (2007)	 คือ	 ก)	 พฤติกรรมตามคุณธรรม	 (การแสดงความเพียร	 ความ	

พอประมาณ	ความอดทน	การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ความสามัคคี	การประหยัดและการออม)	ข)	พฤติกรรม

รับนวัตกรรม	 (มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง	 มีการนำแนวทางใหม่มาประยุกต์ใช้	 ค)	 พฤติกรรมไม่

เบียดเบียนตนเอง	ง)	พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น		

	 อาจกล่าวโดยทั่วไปได้ว่า	 	 ผู้ที่มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่พอเพียงจะเป็นผู้ที่	 ก)	 ไม่ทำอะไรสุดโต่ง	

ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม	 เห็นคุณค่าของการออม	 ข)	 มองระยะยาว	 ค)	 เป็นผู้ ใฝ่รู้	 ศึกษาจากความเป็นจริง				

ง)	มีวินัยและความขยันอดทน	จ)	มีคุณธรรม	เอื้ออาทร	

	 องค์ความรู้ทางทางพฤติกรรมศาสตร์จะสามารถระบุได้ว่า	ปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มี

จิตสำนึกพอเพียง	 ดุจเดือน	 พันธุมนาวิน	 และดวงเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2550)	 ประมวลองค์ความรู้จาก		

งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มข้างต้น		

ปัจจัยที่สำคัญในการทำนายพฤติกรรมตามคุณธรรม	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม	 สุขภาพจิต	 ปทัสถาน

ทางสังคม	 การสนับสนุนทางสังคม	 การเปิดรับข่าวสารในด้านต่างๆ	 ลักษณะมองอนาคตควบคุมตน	 และ

การเห็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง	

	 ในด้านพฤติกรรมรับนวัตกรรม	 ปัจจัยที่สำคัญคือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม	 ในขณะที่พฤติกรรมไม่

เบียดเบียนตัวเอง	 ตัวแปรที่สำคัญในการทำนายคือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	

ความรู้	การรับรู้ความเสี่ยง	การเปิดรับข่าวสาร		

	 ปัจจัยที่มีผลสำคัญในการทำนายพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 คือ	 การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคน

รอบข้าง	 การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรับสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การเปิดรับข่าวสาร	 การรับรู้ปทัสถาน

ของสังคม	

	 ปจัจยัตา่งๆ	แสดงวา่	จติลกัษณะของตนเอง	สภาพแวดลอ้มของสงัคม	คา่นยิม	ระบบขา่วสารข้อมูล	

วัฒนธรรม	เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนมีพฤติกรรมพอเพียง			

	 ในด้านวัฒนธรรม	 จุฑาพรรธ์	 ผดุงชีวิต	 (2550)	 วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในมิติทางวัฒนธรรม

ของไทย	 โดยพิจารณาเป็นสี่ประเด็น	 คือ	 ก)	 ปรัชญาในฐานะอุดมการณ์กระแสหลักและพันธกิจของชาติ		

ข)	 ในฐานะพุทธทัศน์พัฒนามิติแห่งจิตต้านภัย	 “ระลอกวิกฤตแห่งยุคสมัยใหม่”	 ค)	 ในฐานะภาคปฏิบัติการ

จริงของวาทกรรมในการถอนรื้อสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทยว่าด้วยความสัมพันธ์ของสังคม	 ง)	 ในฐานะ

ขบวนการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงเอนกประสงค์สู่การปฏิรูปค่านิยมบางประการของไทย	

	 การศกึษาสรปุวา่	ในมติวิฒันธรรม	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงควรจะไดร้บัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	

และขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในสังคมไทย	 โดยเน้นหลักการพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักทางสายกลางซึ่งเป็นหลัก
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สำคัญในพุทธศาสนา	 ซึ่งจะสามารถนำไปสู่กระบวนการสร้างจิตสำนึกนิยมไทยและการสร้างระบบเศรษฐกิจ	

วัฒนธรรมที่ทำให้คนในชาติสามารถดำรงชีวิตและดำรงชาติอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาและ

ภูมิธรรมของตนเอง	

	 กล่าวได้ว่า	 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างเงื่อนไขนี้	 ทั้งเป็นส่วนของการขับเคลื่อนวัฒนธรรม	

และการสร้างพฤติกรรมพอเพียงแก่เด็กและเยาวชน	โดยระบบการศึกษาต้องให้ความรู้เพื่อให้ผู้รับการศึกษา

คิดเป็น	 วิเคราะห์เป็น	 มีสติ	 ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์	 เพราะความรอบรู้จะเป็นเงื่อนไขให้สามารถสร้าง

ความพอเพียงได้	 ซึ่งมีการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุว่าการศึกษาไทยมีปัญหาในการสร้างความรู้ที่ได้มาตรฐาน

แก่เยาวชน	(ตัวอย่างเช่น	Kobsak	Pootrakool	and	others)	ดังนั้นการพัฒนาระบบการศึกษาจึงต้องได้รับ

การลำดบัความสำคญัสงู	

	 ทั้งนี้การศึกษานอกจากการศึกษาอย่างเป็นทางการในสถานศึกษาแล้ว	 ต้องนำความรู้ของปรัชญา

เผยพร่ทั้งในระดับอาชีวะ	มหาวิทยาลัย	และการศึกษาที่ไม่เป็นทางการด้วย	โดยนอกเหนือจากความรู้	การ

ศึกษาแต่ละระดับจะต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังคุณธรรม	พฤติกรรมที่มีความพอประมาณ	ไม่เป็น

ผู้บริโภคนิยม	ไม่เบียดเบียนตน	เห็นแก่ประโยชน์ของสังคม	คุณค่าสิ่งแวดล้อม	รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันต่อความ

เสี่ยงและสิ่งเย้ายวนในด้านต่างๆ		

	 นอกจากการศึกษา	 สื่อมวลชนก็มีอิทธิพลสูงในการกำหนดจิตสำนึกและพฤติกรรม	 สื่อจึงต้อง

ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง	 ในการสร้างความรู้และคุณธรรมในสังคม	 สื่อจึงควรมีความรู้	 ความ

ซาบซึ้งในปรัชญา	มีบทบาทในการเผยแพร่ปรัชญาและร่วมขับเคลื่อนสร้างจิตสำนึกพอเพียง	

	 ค)	การสร้างคุณธรรม	คือ	การพัฒนาธรรมาภิบาล	และบรรษัทภิบาล	

	 ธรรมาภิบาล	

	 ในการบริหารการพัฒนา	 หากภาครัฐไม่มีธรรมาภิบาล	 จะทำให้มีแรงจูงใจให้เกิดการฉ้อราษฎร์			

บังหลวง	 ทำให้รายได้ของประเทศและประชาชนน้อยกว่าที่ควร	 ข้าราชการก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการให้

บริการประชาชน		ยิ่งกว่านั้นหากระบบสังคมไม่มีการอภิบาลที่ดี	ก็ยากที่จะมีความสงบในสังคม	และความ

เป็นธรรมในการการกระจายความเจริญ	การพัฒนาก็จะไม่ยั่งยืน	

	 ในการสร้างคุณธรรมภาครัฐ	 บทบาทและพฤติกรรมของข้าราชการมีความสำคัญสูง	 หากมีความ

โลภ	 ไม่คำนึงถึงจริยธรรม	ทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่สุดโต่ง	 ไม่พอประมาณทั้งในด้านวัตถุ

และจิตใจ	การส่งเสริมคุณธรรมของราชการจึงสำคัญ	

	 ณัฐฐา	 วินิจนัยภาค	 (2550)	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมของข้าราชการที่สำคัญ	 12	 ปัจจัย		

สรุปว่า	 ปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมคือ	 แบบอย่างที่ดี ในการทำงานอย่างมีจริยธรรม	 สถานการณ์ในที่ทำงานที่

ยั่วยุน้อย	 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวดี	 สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการมีจริยธรรม	 การมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมในระดับสูง	 การมีลักษณะมุ่งอนาคต	 มีทัศนคติต่ออาชีพรับราชการที่ดี	 มีความรู้ด้านจริยธรรม

ของข้าราชการ	 การมีลักษณะทางศาสนาสูง	 การมีทัศนคติดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 	 การมีสุขภาพ

จิตดีในการทำงานราชการ	และการมีความเชื่ออำนาจในตนในการทำงาน	

	 ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนที่เป็นลักษณะข้าราชการ	ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกที่มีคุณธรรม	ส่งเสริมปัจจัยที่

มีผลต่อการจริยธรรมรายบุคคลจะช่วยในการสร้างคุณธรรมของราชการได้	 อีกด้านหนึ่งเป็นส่วนของระบบ	

หากให้ข้าราชการและสังคมมีคุณธรรม	ต้องมีการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี	คือ	ธรรมาภิบาลนั่นเอง		
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	 หลักธรรมาภิบาล	คือ	การบริหารและจัดการระบบเศรษฐกิจและสังคม	ตลอดจนระบบการเมืองที่ส่ง

เสริมการมีส่วนร่วม	 (participatory)	 มีความโปร่งใส	 (transparent)	 โดยผู้ที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบต่อ

ผลของการตัดสินใจของตน	 (accountability)	 ธรรมาภิบาลทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิผลและสร้าง

ความเท่าเทียมกันในสังคม	 โดยอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามข้อกำหนด	 และกฎระเบียบตามกรอบของ

กฏหมาย	(rule	of	law)	

	 ลักษณะของธรรมาภิบาล	คือ	

	 	 ความซื่อสัตย์และโปร่งใส	(Honesty	and	Transparency)	ผู้บริหารและการดำเนินการต้องมีความ

ซื่อสัตย์และเปิดเผย	 ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง	 ที่จะช่วย	

ในการตรวจสอบการบรหิารได	้

	 	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 (People	 Participation)	 ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแสดงการบริหาร

จัดการ	 ระบบประชาธิปไตยจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาล	 แต่ประชาชนยังต้องมีสิทธิที่จะแสดงความ				

คิดเห็น	และมีช่องทางในการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐได้	นอกเหนือจากสิทธิการเลือกตั้ง	

	 	 ความรับผิดชอบ	 (Accountability)	 คือการมีความระบุผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารหรือ

การดำเนนิงานใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ	์ ซึง่จะทำใหก้ารตรวจสอบได	้ รวมทัง้มปีระสทิธภิาพในการทำงาน	 เพราะมี

ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารงานทีช่ดัเจน	

	 	 ความชอบธรรมทางการเมือง	 (Political	 Legitimacy)	 ระบบการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับ	 ตัวระบบ		

ไม่เป็นที่ยอมรับ	ผู้บริหารก็ไม่สามารถทำงานได้	

	 	 ความเป็นธรรมของกฎระเบียบ	 (Fair	 Regulatory)	 กฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้ในการบริหารและ

ดำเนนิการตอ้งมคีวามยตุธิรรม	ไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิมคีวามชดัเจน	ความคงเสน้คงวาในการตคีวาม	กรอบเหลา่นี้

จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ	 เป็นธรรม	 ประชาชนมีความสมานฉันท์	 มีความยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามกฎหมาย	

	 	 ความมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของผลลัพธ์	(Efficiency	and	Effectiveness)	การบริหารงานที่มี

ธรรมาภิบาลต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ	คือต้นทุนต้องเหมาะสม	มีความคุ้มค่า	เพราะหากมีต้นทุนสูงเกินไป	

การดำเนินงานก็อาจจะไม่บรรลุผล	 หรือมีผลกระทบในด้านลบในมิติอื่นๆ	 ได้	 นอกจากนี้	 การบริหารที่ดี

ต้องมุ่งผลลัพธ์มากกว่าการเน้นที่กระบวนการด้วย	

	 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจึงต้องดำเนินการตามหลักการนี้	 โดยกระบวนการประชาธิปไตยที่

มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญ	

	 ปัญหาสำคัญจากการขาดธรรมาภิบาลที่มีผลกระทบสูง	 คือ	 การฉ้อราษฎร์บังหลวง	 (Corruption)	

ซึ่งคือ	 การใช้ประโยชน์ของสถาบันสาธารณะ	 (Public	 Institution)	 เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	 ทำให้การพัฒนา

ไม่พอเพียง	 เพราะทำให้ต้นทุนของสังคมทุกด้านสูงขึ้น	 มักจะกีดกันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	 บั่นทอน

ประสิทธิภาพของการบริหารงานของรัฐ	และทำให้คนจนเดือดร้อน	

	 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์	 แรงจูงใจที่ทำให้เกิดการฉ้อราษฎรบังหลวง	 มีสาเหตุสำคัญที่การมี

อำนาจและตัดสินใจให้ประโยชน์แก่ผู้ ใดก็ได้ของเจ้าหน้าที่	 เช่น	 การให้อำนาจออกใบอนุญาตทำธุรกิจต่างๆ	

การที่ ให้อำนาจการประเมินภาษี	บางทีระเบียบกฏเกณฑ์นโยบายต่างๆ	ก็มาจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เอง

ที่จะสร้างอำนาจตนเองในการให้คุณให้โทษ	 ซึ่งหากขาดระบบตรวจสอบที่ดีก็จะกลายเป็นการให้อำนาจที่

เบ็ดเสร็จ	ช่องทางและแรงจูงใจในการฉ้อราษฎร์บังหลวงจึงเกิดขึ้น	
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	 ผู้ที่รับบริการก็อาจมีแรงจูงใจที่จะส่งเสริมการฉ้อราษฏร์บังหลวงได้	 หากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัว	

เช่น	ทำให้การติดต่อมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น	หรือเพื่อกีดกันคู่แข่ง	หรือเพื่อเสียภาษีน้อยลง	

	 ดังนั้นหลักการสำคัญเพื่อลดการฉ้อราษฎร์บังหลวง	 คือ	 การลดอำนาจการใช้ดุลยพินิจโดยต้องลด

กฎระเบียบที่ไม่จำเป็นที่เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจในทางมิชอบ	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้

มากขึ้นเพื่อให้มีความโปร่งใส	 ความชัดเจนโปร่งใสของกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 และกระบวนการของ

ราชการ	ลดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ	

	 อีกด้านหนึ่งคือ	 การส่งเสริมข้าราชการที่สุจริตทำงานได้ดี	 โดยการมีข้าราชการที่มีคุณภาพ	 การที่

ขา้ราชการมเีงนิเดอืนแขง่ขนัไดก้บัภาคเอกชน	ตวัอยา่งทีด่จีากผูน้ำ	 ในขณะเดยีวกนักม็กีารลงโทษผูก้ระทำผดิ

อย่างจริงจัง	

	 โดยทัว่ไปตอ้งมกีารปฏริปูสถาบนั	 องคก์รดา้นปอ้งกนัและปราบปรามการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง	 มคีวาม

เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ	การกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ได้ง่ายขึ้น	 การมีกฎเกณฑ์การเลือกตั้งที่เหมาะสม	 มีความยุติธรรม	 เพื่อให้ผู้มีอำนาจมีคุณธรรม	 ความ

อิสระของสื่อและองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่มีความรับผิดชอบ	 เพราะสถาบันนี้จะตรวจสอบภาครัฐแทน

ประชาชนได้	

	 โดยสรุปคุณธรรมในการบริหารการพัฒนา	 คือ	 การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม	

ตามหลักธรรมาภิบาล	และมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง	

	 บรรษัทภิบาล	

	 ถ้าภาครัฐมีคุณธรรม	 แต่ภาคเอกชนไม่มีคุณธรรม	 ความพอเพียงตามปรัชญาก็เกิดขึ้นไม่ได้	 วิกฤต

เศรษฐกิจของไทยในปี	2540	เกิดจากความไม่พอเพียงของภาคเอกชนมากกว่าของภาครัฐ	ต่างจากในกรณี

ของประเทศลาตินอเมริกาที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากภาครัฐ	

	 บรรษัทภิบาล	คือ	ระบบการบริหารและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ	ให้มีประสิทธิภาพ	มีความ

โปร่งใส	มีข้อมูลที่เปิดเผย	เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของธุรกิจ	 ซึ่งในหลักการแล้วคือการดำเนินงานเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 ได้ประโยชน์ใน

ระยะยาว	 ซึ่งแนวการปฎิบัติแบบดั้งเดิมจะเป็นกำไรเพื่อผู้ถือหุ้น	 การบริหารจัดการจึงต้องการให้หุ้นมีราคา

สูงๆ	พิจารณาเน้นเรื่องบัญชี	เพราะว่าถ้าราคาหุ้นสูง	ผู้ถือหุ้นก็ได้กำไรมาก	แต่ปัจจุบันทำให้ความหมายใน

เชงิบรหิารเปลีย่นแปลงไป	 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	 (Stakeholders)	 ประกอบดว้ย	 ผูถ้อืหุน้	 เจา้หนี	้ ผูข้ายวตัถดุบิ	

ลูกค้า	สังคม	พนักงาน	หลักการบรรษัทภิบาลจึงต้องการให้บริษัททำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประโยชน์	

	 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อธิบายความจำเป็นของการมีระบบบรรษัทภิบาลว่า	 เพื่อป้องกันปัญหาที่		

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มีข้อมูลการบริหารไม่เท่ากับฝ่ายบริหารจัดการ	 (Asymmetric	 information)	 ผู้บริหาร

จะมีข้อมูลมากกว่า	 เพราะเป็นผู้ดำเนินงาน	 ส่วนเจ้าของจะได้ข้อมูลตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ	 ถ้าหากฝ่าย

จัดการมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้ตัวองค์กร	 หรือเจ้าของ	 ไม่ได้

ประโยชน์สูงสุด	 หรือถ้าแย่กว่านั้นตัวแทนก็จะหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 มีแนวโน้มที่ฝ่ายจัดการจะโกง	 ทำให้

เกิดปัญหาขึ้น	 (Principal-agent	 Problem)	 จำเป็นต้องมีระบบบรรษัทภิบาลเข้ามาควบคุมดูแล	 มิให้เกิด

ความเสียหายได้	

	 เดือนเด่น	 นิคมบริรักษ์	 และชัยสิทธิ์	 อนุชิตวรวงศ์	 (2549)	 กล่าวถึงลักษณะปัญหาบรรษัทภิบาล	

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ	 เช่น	 ก)	 การปล่อยเงินกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน	 ดำเนินธุรกิจที่ไม่รอบคอบและ	
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มีความเสี่ยงสูง	 ข)	 การถ่ายโอนกำไรระหว่างบริษัท	 โดยทั่วไปการถ่ายโอนกำไรจากบริษัทที่มีผู้ร่วมทุน		

หรือผู้ถือหุ้นหลายราย	ไปยังบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว	ค)	การอนุมัติให้

ผลตอบแทนแก่กรรมการที่สูงเกินควรโดยไม่สอดคล้องกับผลงาน	 ง)	 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ใน

การค้ากำไรจากหุ้น	

	 หลักสำคัญในการแก้ปัญหา	 คือ	 การมีระบบกำกับให้ผู้บริหารรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของและ

ตรวจสอบได	้โดยการมรีะบบใหผู้บ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบ	(Accountability)	ความโปรง่ใส	(Transparency)	

ความเสมอภาค	(Equity)	มกีารลงโทษผูบ้รหิารทีฉ่อ้โกง	

	 นอกจากนี้ยังต้องมีระบบข่าวสารข้อมูลที่ดีแก่ผู้ลงทุน	 เพื่อให้ลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี		

มบีรรษทัภบิาลทีด่	ีมรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่	ี

	 หลงัวกิฤตเศรษฐกจิ	ธรุกจิไทยจะมีโครงสรา้งการกระจายตวัของหุน้มากขึน้	ทำใหร้ะบบบรรษทัภบิาล

เปลีย่นไป	 องคก์รทีก่ำกบัดแูลไดม้กีารพฒันาระบบบรรษทัภบิาลมกีารออกกฏเกณฑก์ารประกอบธรุกจิตาม

มาตรฐานตา่งประเทศ	 มกีารนำมาตรฐานบญัชทีีเ่ปน็มาตรฐาน	 นอกจากนี	้ ในป	ี 2547	 ประเทศไทยไดเ้ขา้

ร่วมโครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล	 (Corporate	 Governance-

Report	on	the	Observance	of	Standards	and	Codes)	โดยเกณฑ์ในการประเมนิประกอบดว้ย	6	หมวด	

ดังนี้	โครงสร้างพื้นฐานด้านบรรษัทภิบาล	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	ผู้ที่มีส่วน

ไดส้ว่นเสยีของบรษิทั	 การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส	 บทบาทและความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทั	

จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า	 โดยทั่วไปแล้วมาตรฐานอภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สอดคล้องกับ

หลักธรรมาภิบาลภาคธุรกิจของ	 OECD	 โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทั้ง	 ก.ล.ต.	 และ	 ตลท.		

กล่าวได้ว่าหลังวิกฤตบรรษัทภิบาลของไทยดีขึ้น	 อย่างไรก็ตามเดือนเด่น	 นิคมบริรักษ์	 และชัยสิทธิ์		

อนุชิตวรวงศ์	 (2549)	 ระบุว่ามีปัญหาการอภิบาลใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการขยายตัวสูงแต่ขนาด

ตลาดหลักทรัพย์ยังเล็ก		ทำให้มีการสร้างราคาหุ้นได้	

	

สรุปและนัยยะเชิงนโยบาย
	 การทบทวนองค์ความรู้การบริหารการพัฒนาในด้านต่างๆ	 สรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

เป็นความรู้พัฒนบริหารศาสตร์ร่วมสมัย	 และยังขยายความรู้โดยให้แนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาที่เป็น

องค์รวม	 ให้ความสำคัญทั้งวัตถุ	 จิตปัญญา	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยี	 พัฒนาให้โดยคนมีความ

สำคัญสูงสุดและเสนอกรอบการดำรงชีวิตและลักษณะของคนที่เหมาะสม	 เน้นความเข้าใจและรู้เท่าทันใน

ความเปน็พลวตัของการเปลีย่นแปลง		ซึง่ทำใหก้ารพฒันามคีวามสมดลุและยัง่ยนื	

	 กรณีศึกษาต่างๆ	 แสดงว่าการประยุกต์ใช้ปรัชญาทำได้จริงไม่ว่าในระดับใด	 และนำไปสู่ความยั่งยืน

ในการพัฒนา	โดยหลักการสำคัญในการประยุกต์คือ	การมีวิสัยทัศน์การบริหารตามปรัชญา	ที่จะไม่ทำอะไร

ทีส่ดุโตง่	มคีวามรอบรูร้อบคอบ	และคำนงึถงึความเสีย่ง	มกีารบรหิารจดัการตามหลกั	สามหว่งสองเงือ่นไข	

โดยเครื่องมือสำคัญคือ	การวางแผน	การวิเคราะห์โครงการและการบริหารความเสี่ยง	

	 การสร้างเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อความพอเพียงในสังคมคือ	 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร	 คือ		

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	 ฐานข้อมูลสังคม	 และฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งควรมีระบบคลังข้อมูลที่จะมี

ความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อวิเคราะห์ความพอเพียงในด้านต่างๆ			
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	 นอกจากนี้จะต้องสร้างเงื่อนไขเพื่อให้คนในสังคมมีจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการขับเคลื่อน

ทางวัฒนธรรมการศึกษา	และการพัฒนาธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล	

	 ทั้งนี้สังคมไทยยังต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อสร้างความพอเพียง	 โดยรัฐบาลต้องมีบทบาทในการ

สร้างสถาบันสนับสนุนความพอเพียงในสังคม	 เช่น	การมีฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูลเพื่อความสะดวกใน

การสืบค้นดังกล่าวแล้ว			

	 การพัฒนาการศึกษาที่ต้องให้ความรู้เพื่อให้ผู้รับการศึกษาคิดเป็น	 วิเคราะห์เป็น	 มีสติ	 ใช้ข้อมูลให้

เปน็ประโยชน	์นอกเหนอืจากความรู	้การศกึษาแตล่ะระดบัจะตอ้งมกีจิกรรมทีเ่หมาะสมทีจ่ะปลกูฝงัคณุธรรม	

พฤตกิรรมทีม่คีวามพอประมาณ	ไมเ่ปน็ผูบ้ริโภคนยิม	 ไมเ่บยีดเบยีนตน	 เหน็แกป่ระโยชนข์องสงัคม	คณุคา่

สิง่แวดลอ้ม	รูจ้กัสรา้งภมูคิุม้กนัตอ่ความเสีย่งและสิง่เยา้ยวนในดา้นตา่งๆ		

	 การพฒันาธรรมาภบิาลและบรรษทัภบิาลกย็งัมคีวามจำเปน็สงู	แมว้า่หลงัวกิฤตบรรษทัภบิาลจะดขีึน้	

แต่ก็มีปัญหาใหม่ในการอภิบาลตลาดหลักทรัพย์	 และยังไม่มีหลักฐานว่าธรรมาภิบาลมีการพัฒนาที่ชัดเจน	

ธรรมาภบิาลภาครฐัจะมคีวามสลบัซบัซอ้นมากกวา่การอภบิาลในภาคเอกชน	 เพราะตรวจสอบและประเมนิผล

ยากกวา่	เนือ่งจากภาครฐัไมม่ตีวัชีว้ดัแสดงปญัหาทีว่ดัไดท้ีช่ดัเจน	แมว้า่ตน้ทนุของปญัหาจะสงูกวา่ภาคเอกชน	

รวมทั้งกลไกตลาดไม่สามารถแสดงออกถึงปัญหาได้	 การพัฒนาธรรมาภิบาลต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่าง

จริงจังจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน	

	 การสรา้งระบบตาขา่ยนริภยัของสงัคมใหท้ัว่ถงึจะชว่ยสรา้งภมูคิุม้กนัไดอ้ยา่งด	ีภาคเกษตรยงัมคีวาม

เสี่ยงด้านรายได้สูง	 และขาดมาตรการจัดการความเสี่ยง	 ระบบประกันความเสี่ยงในภาคเกษตรจะช่วยสร้าง

ภูมิคุ้มกันได้	 จึงควรมีการศึกษาต่อไป	 อย่างไรก็ตามระบบตาข่ายนิรภัยของสังคมนี้ต้องทำอย่างรอบคอบ

และพอประมาณ	 เพราะประสบการณ์จากหลายประเทศพบว่า	 การวางแผนและจัดการที่ไม่ดี	 ทำให้เป็น

ปัญหาที่ร้ายแรงต่อภาระการคลังของรัฐได้	

	 การขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่จำเป็น	 เพราะความพอเพียงเป็นเรื่องของพฤติกรรมคน		

ต้องสร้างวัฒนธรรมจิตสำนึกความพอเพียง	(Sufficiency	Mind	Set)	ดังนั้นสื่อมวลชนซึ่งอิทธิพลสูงในการ

กำหนดจิตสำนึกและพฤติกรรม	 จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองในการสร้างความรู้และคุณธรรม

ในสงัคม	สือ่จงึควรมคีวามรู	้ความซาบซึง้ในปรชัญา	เพือ่มบีทบาทในการเผยแพรป่รชัญาและรว่มขบัเคลือ่น

สร้างจิตสำนึกพอเพียงในสังคม	
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