
	 “...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น	ก็คือ	ความผาสุกสงบ	 

ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน.	แต่การที่จะพัฒนาให้เป็น 

บรรลุผล	 เป็นประโยชน์ดังกล่าวได้	จำเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ 

ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี	 เป็นเบื้องต้นก่อน	 เพราะฐานะความเป็นอยู่ของ 

ประชาชนนั้น	คือรากฐานอย่างสำคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง.	 

ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว	ความสงบและความเจริญย่อม 

จะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน.	 จึงอาจพูดได้ว่าการพัฒนาคือ 

การทำสงครามกับความยากจน	 เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง	 

เมื่อใดก็ตาม	 ที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบ	 

มีความเจริญ	เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จ...”			

       

  พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 เมื่อวันที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๓๙

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ๒

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาประเทศ๑ 

๑	 คัดลอกและเรียบเรียงจากการสัมภาษณ์พิเศษ	นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,		

	 วารสารเศรษฐกิจและสังคม	ปีที่	๔๘	ฉบับที่	๑	มกราคม	-	มีนาคม	๒๕๕๔,	หน้า	๕-๘.	ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 “...ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกร 

ชาวไทยตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ได้รับการยอมรับ 

จากทุกภาคส่วนว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน 

ทุกระดับ ตั้งแต่การดำเนินชีวิตของปัจเจกไปสู่การ 

พัฒนาประเทศ...” 

	 ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ	

ปี	๒๕๔๐	ทำให้คนไทย	

ให้ความสำคัญกับการ	

พฒันาตามหลกัเศรษฐกจิ	

พอเพียงมากขึ้น	 ในการ	

จั ดทำแผนระดับชาติ 		

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ	

สังคมแห่งชาติ	(สศช.)	 ได้ปรับแนวคิดที่เคยเน้น	

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการ	

พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและมิติทาง	

สังคม	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	๘	(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔)	จึงเป็นจุดเริ่มต้น	

แนวคดิทีมุ่ง่	“คนเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา”	สอดคลอ้ง	

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการ	

พฒันาคน	รวมทัง้ไดเ้ชญิผูท้รงคณุวฒุติา่งๆ	มาประมวล	

และกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ	

พระเจา้อยูห่วั	เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่พระราชทาน	

ในวโรกาสตา่งๆ	รวมทัง้พระราชดำรสัอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	

สรุปออกมาเป็นนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไป	

เผยแพร่	เมื่อวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๒	เพื่อเป็น	

แนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป		

และทีส่ำคญั	สศช.	ยงัไดอ้ญัเชญิมาเปน็ปรชัญานำทาง	

ในการจดัทำแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)		

และฉบับที่	๑๐	(พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔)	และต่อเนื่อง	

จนถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)		

ทีเ่นน้ขบัเคลือ่นใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งชดัเจน	

ยิ่งขึ้นในทุกระดับ๓

การพฒันาประเทศปรบัเปลีย่นจากการใชท้รพัยากร  
ธรรมชาติสู่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

	 รูปแบบการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา							

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์	ก่อให้เกิดการ	

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	และความอยู่ดีมีสุขของ	

ประชาชนชาวไทย	แบ่งได้เป็น	๓	ช่วง	คือ	

	 ช่วงที่ ๑	เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	

เป็นหลัก	มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน	

ดว้ยการใชท้รพัยากร	ธรรมชาตแิละความเปน็ประเทศ	

เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ผลิตสินค้าและบริการ	

เพื่อการส่งออก

	 ช่วงที่ ๒	มุง่สง่เสรมิการสง่ออกและทดแทน	

การนำเข้า	 เป็นการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต	

ที่มีราคาถูก	โดยเฉพาะแรงงานและที่ดิน	เพื่อส่งเสริม	

การลงทุนจากต่างประเทศ	ประกอบกับประเทศไทย	

มกีารนำเขา้สนิคา้อปุโภคบรโิภค	จงึเริม่ดำเนนินโยบาย	

สนบัสนนุอตุสาหกรรมเพือ่การสง่เสรมิการสง่ออกและ	

ทดแทนการนำเข้าที่เป็น	

การลงทนุจากตา่งประเทศ		

เ กิ ด ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ	

ขั บ เคลื่ อนการพัฒนา	

ประเทศ	แต่การถ่ายทอด	

เทคโนโลยียังเป็นเพียงการสอน

๓	 วารสารเศรษฐกิจและสังคม	ปีที่	๔๘	ฉบับที่	๑	มกราคม	-	มีนาคม	๒๕๕๔	บทความการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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	 ให้ใช้เครื่องจักรได้	

เท่านั้น	 ไม่มีการสร้าง	

ความรู้ ความเข้ า ใจที่ 	

สามารถนำมาดัดแปลง	

ให้เป็นเทคโนโลยีของ	

ไทยได้	 ผลการพัฒนา	

ทั้งสองช่วง	 เป็นระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ	

สังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๑-๗	ซึ่งพบว่า	 “เศรษฐกิจดี	

สังคมมีปัญหา	การพัฒนาไม่ยั่งยืน”	

	 ส่วนช่วงที่ ๓	 ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ	 เริ่มตั้งแต่	

แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๘	เปน็ตน้มา	ทีย่ดึคนเปน็ศนูยก์ลาง	

อย่างเป็นองค์รวม	มีความสมดุล	และความยั่งยืน	

มุ่งพัฒนาคน	สร้างความพร้อมของระบบให้สามารถ	

ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทัน	

โลกาภวิตัน	์ซึง่เปน็ทศิทางการพฒันาทีถ่กูตอ้ง	ตอ่เนือ่ง	

ถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่	๑๑	ที่เน้นการขับเคลื่อนให้	

บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย 
มุ่งทำงานร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน

	 	 การขับ เคลื่ อน	

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ	

พอ เพี ย ง ในช่ ว งแผน	

พัฒนาฯ	 ฉบับที่ 	 ๑๑		

มจีดุเนน้ในการแกป้ญัหา	

พื้นฐานของสังคมไทย		

ได้แก่ความเหลื่อมล้ำ	

ของคนในสังคม	ทำให้ประชาชนในภาคชนบทได้รับ	

ประโยชน์จากการพัฒนา	มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่าง	

เพียงพอ	สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	และ	

คนทีด่อ้ยโอกาสหรอืคนที่ไมไ่ดเ้ปน็เจา้ของทนุสามารถ	

อยูไ่ดใ้นสงัคมอยา่งพอใจในสิง่ทีม่	ีมรีายไดเ้ลีย้งตนเอง	

โดยไม่ต้องมีหนี้สิน	มีความรู้และสุขภาพที่แข็งแรง		

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	มุ่งการทำงานร่วมกัน		

๓	ฝ่าย	ทั้งภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และภาครัฐ		

ดังนี้

	 ภาคประชาชน	 เป็นส่วนที่สำคัญมาก	

เนื่องจาก	สศช.	ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	

ทั้งหมดได้เพียงลำพัง	 แต่จะต้องทำงานร่วมกับ	

ภาคประชาชน	โดยเฉพาะชนบท	ปจัจบุนัประเทศไทย	

มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	อาสาสมัคร	มูลนิธิ		

ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญา	แนวทาง	

การดำเนนิงานจงึควรเนน้สง่เสรมิใหภ้าคภีาคประชาชน	

มคีวามรูท้ัง้แนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ	

ทฤษฎีต่างๆ	โดยเฉพาะการเกษตร

	 ภาคเอกชน	ปัจจุบันมีความตื่นตัวในด้าน	

ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี	

และควรเป็นความสมัครใจ	 ไม่ควรกำหนดให้เป็น	

ข้อบังคับของการดำเนินธุรกิจ	ระยะต่อไปควรส่งเสริม	

การดำเนินการจิตสาธารณะ	จิตอาสาในแนวทางที่	

ให้เกิดผลดีต่อประชาชน	 ให้สามารถพึ่งตนเองได้	

ในระยะยาว	อาทิ	การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ	

ทำธุรกิจขนาดเล็ก	อย่างไรก็ตาม	ดร.มีชัย	วีระไวทยะ		

กล่าวไว้ว่า	 การที่ธุรกิจจะเกิดความรับผิดชอบต่อ	

สงัคมได	้บคุลากรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหม้จีติสำนกึ	

รับผิดชอบต่อสังคมก่อน	การพัฒนาเยาวชนจึงเป็น	

เรื่องสำคัญ	ดังเช่นที่ได้เคยมีการปลูกฝังในการเรียน	

การสอนวชิาหนา้ทีพ่ลเมอืง	

และวิชาศีลธรรมในอดีต		

ที่สอนให้เด็กรู้ว่าตนต้อง	

ปฏบิตัหินา้ที่ในสงัคม	เชน่		

มี คุณธ ร รมจริ ย ธ ร รม	

ช่วยเหลือผู้อื่น	 เป็นคนดี	

ของสังคม	เป็นต้น	เป็นการสร้างความรับผิดชอบของ	

บุคคลต่อสังคมตั้งแต่วัยเด็ก	 และสิ่งเหล่านี้ได้ถูก	

บรรจไุวใ้นแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๑๑	ในการสรา้งจติสำนกึ	

ของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 สำหรับภาครัฐ	 ได้มีการกำหนดหน้าที่ไว้	

ชดัเจน	และ	สศช.	ประสานความรว่มมอืระหวา่งภาคสว่น	

ต่างๆ	 เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และบูรณาการ	
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 โดยมีหลายเรื่องที่ระบุ

ไว้ในแผนพัฒนาฯ	 เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ	 

แตบ่างเรือ่งมกีระบวนการและขัน้ตอนในการดำเนนิการ 

ที่ยาวนาน	อาทิ	การสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 

หากเน้นการแก้ ไขกฎหมายการถือครองที่ดิน	 

ภาษมีรดก	ภาษทีีด่นิ	และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิ 

ต่างๆ	จะต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม	 

ดังนั้น	จึงควรเน้นไปที่การสร้างความรู้	ความเข้าใจ 

ให้แก่ประชาชนในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

จะทำให้เกิดประโยชน์สูง	

	 สศช.จะมีบทบาทในการประสานนำ 

องคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญทีม่อียู่ในแตล่ะหนว่ยงาน	 

ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มชาวบ้านและภาคธุรกิจ	อาทิ	 

การทำการเกษตรของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 

จะต้องใช้หลักวิชาการและประสานงานกับกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์	ดังนั้น	จะเห็นว่า	สศช.	จะเน้น 

การทำงานที่เป็นระดับจุลภาคหรือโครงการที่ไม่ใหญ่ 

จนเกินไป	เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น

	 นอกจากนัน้	สศช.	ยงัไดก้อ่ตัง้มลูนธิสิถาบนั	

วิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียงเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	และ	

มีการศึกษาวิจัยที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือ	

ธุรกิจเอกชน	อาทิ	 การวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของ	

ตลาดผู้บริโภคระดับโลกในเรื่องอาหาร	ที่ประเทศไทย	

มคีวามเขม้แขง็	เปน็โอกาสของประเทศ	หรอืงานศกึษา	

วิจัยด้านการเกษตร	ที่มีแนวโน้มทำเกษตรอินทรีย์	

หรือการผลิตอาหารปลอดสารพิษมากขึ้น	แล้วนำไป	

หารือกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน	เพื่อให้	

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	การนำแผนพัฒนาฯ	

ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	ยังบังเกิดผลน้อย	ยังอยู่	

ในภาครัฐเป็นส่วนใหญ่	แต่ปัจจุบัน	มีรัฐธรรมนูญและ	

นโยบายของรัฐบาลเป็นกรอบการดำเนินงาน	และ	

กลุ่มที่นำแผนพัฒนาฯ	 ไปใช้	 จึงมีแนวโน้มเป็น	

ภาคประชาชนและภาคเอกชนที่นำไปใช้ต่อยอด	

การดำเนนิงานมากขึน้	โดยเฉพาะการวเิคราะหผ์ลกระทบ	

แล ะแนว โน้ ม กา ร	

เปลี่ยนแปลง	รวมทั้ง	

การชีท้ศิทางในอนาคต

ตัวอย่างเช่น	การใช้ 

ทุนวัฒนธรรมให้เกิด 

ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ใ ช้  

ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ	ภาคเอกชน 

สามารถนำไปต่อยอด	ดำเนินการวิจัยและพัฒนา 

ต่อเนื่อง	 ก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง 

จากสนิคา้ราคาถกูทีว่างขายทัว่ไปในตลาดและกำหนด 

ราคาใหส้งูขึน้	ทำใหภ้าคเอกชนมกีำไรเพิม่ขึน้	เมือ่เทยีบ 

กับการใช้แผนพัฒนาฯ	ในอดีต	ผู้ใช้หลักเป็นภาครัฐ	

กับการใช้แผนในปัจจุบัน	ผู้ใช้หลักเป็นภาคเอกชน 

และภาคประชาชน	แม้จะไม่เกิดผลจากการใช้แผน 

ในภาครัฐมากดังเช่นในอดีต	แต่ผลประโยชน์จาก 

การใชแ้ผนพฒันาฯ	จะอยูก่บัภาคเอกชนและประชาชน 

มากขึ้น

การปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 
การศึกษาทุกระดับ
	 สศช.	มบีทบาทในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา	 โดยประสาน	

กับสถานศึกษาให้สอดแทรกการสอนปรัชญาของ	

เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ		

เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักใน	
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การดำรงชวีติ	การทำมาหากนิอยา่งมัน่คง	มหีลกัในการ	

ดำเนนิธรุกจิอยา่งมเีหตผุลทีจ่ะตอ้งปลกูฝงัตัง้แตว่ยัเดก็		

จึงควรเริ่มตั้งแต่ระดับประถม	โดยสอนให้ไม่ทำอะไร	

เกินตัว	 ใช้หลักพอประมาณ	มัธยัสถ์	 ให้มีเงินเหลือ	

สำหรับออม	และทำบัญชี	 โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับ	

ธนาคารออมสนิ	ในระดบัมธัยม	อาจสอดแทรกหลกัการ	

สหกรณ์ไวใ้นการเรยีนการสอน	ใหรู้ห้ลกัการบรหิารเงนิ	

สำหรับการใช้จ่าย	การออม	และการลงทุน	ระดับ	

อุดมศึกษา	อาจสอนโอกาสการทำธุรกิจ	หรือรูปแบบ	

การลงทนุในสาขาทีป่ระกอบอาชพี	การบรหิารความเสีย่ง		

และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน	 เป็นการให้ความรู้	

การบริหารทางการเงิน	หากมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก	

เช่นนี้เมื่อเด็กจบการศึกษา	ก็จะมีจิตสำนึกในเรื่อง	

ความมีเหตุผล	พอประมาณ	ไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยง

	

การใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก	

ในการดำเนนิชวีติ	ซึง่มุง่ลดความเสีย่ง	ความพอประมาณ	

ในการดำรงชีวิต	การมีความรู้และเหตุผล	ขณะที่การ	

เตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	หมายถงึ		

การดำเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมที่ไมท่ำลาย	

ทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อม	เป็นการใช้	

อย่างรู้เท่าทัน	บางเรื่อง	

จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้าง	

รายได้	 จะต้องกำหนด	

การใชท้ีเ่หมาะสมตรงกบั	

ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง	

เศรษฐกิจพอเพียงที่	

จะต้องมีเหตุผล	อาทิ		

ห ากจ ะ รุ กพื้ นที่ ป่ า	

เพื่ อทำการ เกษตร	

ก็ต้องพิจารณาความ	

สมเหตสุมผลหรอืพอเพยีง	และพจิารณาทางเลอืกอืน่ๆ		

ควบคูก่นัไป	การเพิม่ผลผลติทางการเกษตรอาจไมจ่ำเปน็	

ต้องบุกรุกป่า	แต่ใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	

และกระบวนการผลิตที่สะอาด	ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม	

ทำใหก้ารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการผลติ	

มีความยั่งยืน

	 เป้าหมายในการใชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมจึงอยู่ ในทิศทางเดียวกัน	ที่ต้องการให้ 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง	ยั่งยืน	หากปฏิบัติดังเช่น 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 ๑-๗	 โดยเน้นการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ	แม้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	แต่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและ 

รอ่ยหรอลง	เกดิความเหลือ่มลํา้ของคนในสงัคมในการ 

เขา้ถงึทรพัยากรทีม่อียูน่อ้ย	แตห่ากรูว้ธิกีารใชท้ีถ่กูตอ้ง	 

เข้มงวดในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ส่งเสริม 

ให้มีการใช้ซ้ำหรือนำมาใช้ใหม่	ทรัพยากรธรรมชาติ 

กจ็ะไมเ่สือ่มโทรม	อยูก่บัคนไดน้าน	ทำใหค้นมกีนิมีใช	้ 

และมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี	นอกจากนี้จะต้อง 

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเกิดจากภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั่วโลก	อันเนื่อง 

มาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ไมว่า่จะเปน็ 

พายทุีร่นุแรง	คลืน่ยกัษส์นึาม	ิแผน่ดนิไหว	โดยเฉพาะ 

ปญัหานำ้ทว่มซึง่ไดส้รา้งความสญูเสยีใหแ้กป่ระเทศไทย 

อยา่งใหญห่ลวง	จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีป่ระเทศไทยจะตอ้ง 

มีระบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างถาวร	เพื่อป้องกัน 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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	 วตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	

เปน็การมุง่ใหเ้กดิตลาดสนิคา้และบรกิารทีเ่ปน็หนึง่เดยีว		

การคา้ของทัง้	๑๐	ประเทศสมาชกิเสมอืนเปน็ประเทศ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องอาศัย 
องค์ความรู้ ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง  
และการกระจายความเสี่ยง
	 	 	 	 	 	 	 	 	อาเซียน	(ASEAN)		

ประกอบด้วย	๑๐	ประเทศ	

ได้ แก่ 	 ไทย	 สิ งค โปร์ 	

อินโดนี เซีย	 มาเลเซีย		

ฟลิปิปนิส	์บรูไน	เวยีดนาม		

ลาว		พมา่	กมัพชูา	เมือ่เดอืน	

ตุ ล า ค ม	๒๕๔๖	 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนาม	

ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน	ที่เรียกว่า		

ข้อตกลงบาหลี	๒	 เห็นชอบให้จัดตั้ง	ประชาคม	

อาเซยีน	(ASEAN	Community)	คอืการใหอ้าเซยีน	

รวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จ	

ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ค.ศ.	๒๐๒๐)	แต่ต่อมา	

ไดต้กลงรน่ระยะเวลาจดัตัง้ใหเ้สรจ็ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘		

(ค.ศ.	๒๐๑๕)	เนือ่งจากการแขง่ขนัรนุแรง	เชน่	อตัรา	

การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย	

สงูมากในชว่งทีผ่า่นมา		ในการประชมุสดุยอดอาเซยีน	

ครัง้ที	่๑๔	ทีช่ะอำ	หวัหนิ	เมือ่วนัที	่๑	มนีาคม	๒๕๕๒	

ผูน้ำอาเซยีนไดล้งนามรบัรองปฏญิญาชะอำ	หวัหนิ		

ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน	(ค.ศ.		

๒๐๐๙-๒๐๑๕)	เพือ่จดัตัง้ประชาคมอาเซยีนภายใน	

ปี	๒๕๕๘	ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก	

๓	เสา	คือ	๑)ประชาคมการเมืองและความมั่นคง	

อาเซียน		(ASEAN	Security	Community	-	ASC)		

๒)ประชาคมเศรษฐกจิ	อาเซยีน	(ASEAN	Economic		

Community	-	AEC)	๓	ประชาคมสังคมและ	

วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural		

Community	-	ASCC)๔		

๔	 http://nantanawk.wordpress.com		“ประชาคมอาเซียน”สืบค้น	เมื่อ		๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๕

เดียวกันโดยไม่แบ่งตามอาณาเขตของประเทศ	ดังนั้น		

สนิคา้และบรกิารในประเทศหนึง่	จะสามารถขายในอกี	

ประเทศหนึ่งได้โดยไม่เสียภาษี	 เศรษฐกิจพอเพียงจะ	

เข้ามาประยุกต์ใช้ได้	 เมื่อมีการรวมกลุ่มกัน	จะเห็น	

ศักยภาพของแต่ละประเทศในการผลิตสินค้าราคาถูก		

เป็นความได้เปรียบในการขยายการค้าที่จะรุกเข้าม	

าในประเทศไทย	จงึตอ้งอาศยัการศกึษาวจิยัเพือ่ประกอบ	

การตัดสินใจผลิตสินค้าชนิดเดียวกับที่ประเทศอื่น	

สามารถผลิตได้ในราคาถูกกว่า

	 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	มวีตัถปุระสงค์	

เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง		

มั่งคั่ง	และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ	ได้	 โดย		

(๑)	มุง่ใหเ้กดิการไหลเวยีนอยา่งเสรขีองสนิคา้	บรกิาร	

การลงทนุ	เงนิทนุ	การพฒันาทางเศรษฐกจิและการลด	

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคม		

โดยเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุนและแรงงาน	

มีฝีมืออย่างเสรี	(๒)	 ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน	

การผลิตเดียว	 โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ		

ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว		

(๓)	ให้ความชว่ยเหลือแกป่ระเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีน		

เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา	และทำให้ประเทศเหล่านี้	

สามารถร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ	

อาเซียน	(๔)	ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน	

และเศรษฐกิจมหภาค	ตลาดการเงินและตลาดทุน		

การประกนัภยัและภาษอีากร	การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน	

และการคมนาคม	พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย		

การเกษตร	พลงังาน	การทอ่งเทีย่ว	การพฒันาทรพัยากร	

มนุษย์ โดยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ	

แรงงาน	ผูน้ำอาเซยีนไดเ้หน็ชอบใหเ้รง่รดัการรวมกลุม่	

สินค้าและบริการสำคัญ	๑๑	สาขา	 เป็นการนำร่อง	

โดยมีประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทำแผน

ในแต่ละสาขา	ดังนี้	 ไทย	:	ท่องเที่ยวและการบิน		

พม่า	:	สินค้าเกษตรและสินค้าประมง	อินโดนีเซีย	:		

ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้	มาเลเซีย	:	ยางและสิ่งทอ		
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ฟิลิปปินส์	:	อิเล็กทรอนิกส์	 สิงคโปร์	:	 เทคโนโลยี	

สารสนเทศรวมทัง้ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและการบรกิาร	

ด้านสุขภาพ๕	

	 ประเดน็นีน้ำมาสูห่ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ	

พอเพียง	ประเทศไทยต้องมีองค์ความรู้และความ	

สามารถในการผลิตสินค้าชนิดนั้น	หากมีไม่พอจะ	

สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยผลิต	

ในสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่า	และจะต้องยึดหลักการ	

กระจายความเสี่ยง	บางกรณี	ประเทศไทยอาจผลิตได	้

ไม่ดีนัก	แต่ยังต้องทำต่อไป	ก็ต้องวิจัยหาแนวทาง/	

โอกาสทางธุรกิจอยู่ในตลาดเดียวกันโดยไม่ต้องให้รัฐ	

ช่วยเหลือ	อาจพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้มี	

ความแตกต่าง	มีคุณภาพสูงขึ้น	เพราะผู้บริโภคทุกคน	

ต่างต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	

มาตรฐาน	การปรับกระบวนการผลิตให้สามารถผลิต	

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นต้องอาศัยความรู้	

ซึ่งมาจากการศึกษา	และการสร้างภูมิปัญญาให้แก่	

ผู้ประกอบการไทย	โดยฝึกตั้งแต่วัยเด็กให้มีความคิด	

สร้างสรรค์	 เมื่อจบการศึกษาและทำงานในด้านต่างๆ		

กส็ามารถผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพและมคีวาม	

แตกต่าง

	 ผลกระทบอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจาก

การมีประชาคาอาเซียน	ได้แก่	การเคลื่อนย้ายของ	

วัฒนธรรมอย่างเสรี	 ทำให้วัฒนธรรมในอนาคต	

มีแนวโน้มที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว	ดังนั้น	ประเทศไทย	

จะตอ้งเรยีนรูว้ฒันธรรมตา่งชาต	ิและประชาคมอาเซยีน	

ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติต่อคนในประเทศสมาชิกให้	

เสมือนเป็น	 “สัญชาติอาเซียน”	 เดียวกัน	 ให้เข้าใจ	

ในเรื่องกฎ	กติกาหลักที่ใช้ร่วมกัน	 เช่น	การเคารพ	

วัฒนธรรมของประเทศที่อาศัยอยู่	 ไม่ทำสิ่งที่ลบหลู่	

หรือขัดแย้งกับวัฒนธรรม	ดังเช่นสังคมไทยที่มีคน	

จากหลากหลายวัฒนธรรมสามารถอาศัยอยู่ด้วยกัน	

ได้อย่างสงบสุข

๕	ทีป่ระชมุประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย.	“ประชาคมอาเซยีน”	(ออนไลน)์.	เขา้ถงึไดจ้าก	thaifacultysenate.com/Documents/ASEAN%	

	 20Main.pdf	-	.สืบค้นเมื่อ	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๔	และ	กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	.	“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก		

	 www.mfa.go.th/internet/document/740.doc	สืบค้นเมื่อ	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๔

สศช.ประยกุตห์ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ในการพัฒนาประเทศ
	 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถ	

นำมาปรบัใชไ้ดใ้นทกุระดบั	รวมทัง้การทำงานของ	สศช.	

ดา้นการจดัทำนโยบายและแผน	การวเิคราะห์โครงการ		

เศรษฐกิจมหภาค	และการประเมินผลซึ่งก่อให้เกิด	

ประโยชนต์อ่ประเทศ	เปน็การสรา้งรายได้	องคค์วามรู้		

ภูมิคุ้มกัน	และขีดความสามารถของประเทศ	จำเป็น	

ต้องมีการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงงานของ	สศช.	กับ	

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยดำเนินการ	

ศึกษาวิจัยภายในองค์กรให้มากขึ้น	มีการวิเคราะห์	

ข้อมูล	และรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกเพื่อทำให้	

ข้อเสนอแนะ	มีความครอบคลุม	ครบถ้วน	ถูกต้อง		

และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ตัวอย่าง	 เช่น	 เรื่องเศรษฐกิจมหภาคที่มุ่ง 

การเจริญเติบโตจากประสิทธิภาพการผลิต	 หรือ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทำให้การขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจมีความยั่งยืน	หรือในช่วงที่ประเทศ 

มีความต้องการใช้เงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสูง	 

กจ็ะตอ้งวเิคราะหข์ดีความสามารถในการกูย้มืเงนิของ 

ประเทศ	และจำกดัภาระหนี	้ประเทศไทยควรสรา้งรายได ้

ที่เป็นฐานภาษีของประเทศเพิ่มขึ้น	ทำให้กำลังซื้อ 

ในประเทศสูงขึ้น	พร้อมกับการสร้างวินัยการออม	 

ดังเช่นที่	สศช.	เคยเสนอการตั้งกองทุนการออมแบบ

บงัคบั	ทำใหเ้ศรษฐกจิภายในประเทศมคีวามแขง็แกรง่	 

ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ

	 เมื่อศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงของงานกับ	

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จะต้องมีการ	

ลงพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อศึกษาจากประสบการณ์จริง		

มีหลักฐานในการพิสูจน์ผลงานวิจัยที่ได้ว่าถูกต้องและ	

ใช้ได้ในสถานการณ์จริง	ชาวบ้านมีความตื่นตัวเรื่อง	

เศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๘		

จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมากมีการ	



รวมกลุ่มต่างๆ	อาทิ	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์	ที่โยงกับ	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	นอกจากนี้	ต้องปรับ	

การทำงานให้บูรณาการ	 แลกเปลี่ยนความรู้และ	

ประสบการณ์ระหว่างสำนักต่างๆ	 ภายในสศช.		

ให้มากขึ้น	 เนื่องจากงานของ	สศช.	มีแนวโน้มที่จะ	

เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสำนัก	

มากขึ้น

	 ตัวอย่างของการบูรณาการงานของ	สศช.	 

เช่น	 โครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 

การเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิต 

อยู่ได้อย่างมีความสุข	มีความเชื่อมโยงกับประเด็น 

ทางเศรษฐกิจ	 อาทิ	 การออมที่โยงกับอาชีพของ 

ผู้สูงอายุจะสร้างเงินออมได้	ประเด็นทางสังคม	อาทิ	 

สวสัดกิารสงัคมสำหรบัผูส้งูอายุ	และสถาบนัทางสงัคม 

ต่างๆ	ที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวในสังคมไทย	และประเด็น 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาท	ิการอาศยัอยู ่

ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	จะมีผลต่อการมีอายุยืนยาว	เห็นได ้

จากคนชนบทมักมีอายุยืนกว่าคนในเมือง	 เนื่องจาก 

อยู่ในสิง่แวดลอ้มทีม่มีลพษินอ้ย	และมพีฤตกิรรมเสีย่ง 

น้อยกว่าคนในเมือง

	 งานของ สศช. อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องคิดตลอด 

และเมือ่เจอวกิฤต ิคำตอบทีเ่ปน็ของด ีคอื พระราชดำรสั  

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาแบบ Back  

to the Basic	 ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็ว-แรงปานใด		

แตภ่ารกจิหลกั-หนกัแนน่ของ	สศช.	ในฐานะ	“สำนกัคดิ”		

หรอืหนว่ยงาน	“ทีป่รกึษา”	ของรฐับาล	ยงัยดึ	“ปรชัญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นหลักในการพัฒนา	

ประเทศ

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์พิเศษ	นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 เลขาธิการ	

	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม	

	 แห่งชาติ,	 วารสารเศรษฐกิจและสังคม	ปีที่	 ๔๘		

	 ฉบับที่	๑	มกราคม	-	มีนาคม	๒๕๕๔,	หน้า	๕-๘.		

	 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ	

	 และสังคมแห่งชาติ

สัมภาษณ์พิเศษ	นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	หนังสือพิมพ์	

	 ประชาชาติธุรกิจ	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๓

บทความการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ	

	 ปฏิบัติ 	 วารสารเศรษฐกิจและสังคม	 ปีที่ 	 ๔๘		

	 ฉบับที่	๑	มกราคม-มีนาคม	๒๕๕๔	ของสำนักงาน	

	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

thaifacultysenate.com/Documents/ASEAN%20Main	

	 .pdf	-	.	สบืคน้เมือ่	๑๗	ตลุาคม	๒๕๕๔	และกรมอาเซยีน		

	 กระทรวงการตา่งประเทศ	.	“ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”		

	 (ออนไลน์).	 เข้าถึงได้จาก	www.mfa.go.th/internet/	

	 document/740.doc	สืบค้นเมื่อ	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๔

http://nantanawk.wordpress.com	“ประชาคมอาเซยีน”	สบืคน้		

	 เมื่อ	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๖ โทรสาร : ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘
เวปไซต์ : http://www.nesdb.go.th 


