
1มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 “...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นปกติสุขมาช้านาน  
เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและการร่วมแรงร่วมใจกันในการบำเพ็ญกรณียกิจ 
ต่างๆตามหน้าที่ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสุด...
คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่าง  
แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความไม่ประมาทและด้วยความมีสติ 
รู้ตัวอยู่เสมอ...” 

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์๑ 

โดย ดร.อำพน กิตติอำพน ๒

๑	คดัลอกและเรยีบเรยีงจากหนงัสอื	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอพยีงกบัสงัคมไทย	ของสำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ	๒๕๕๐.	 

	 และปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้”	โดย	ดร.อำพน	กิตติอำพน	เมื่อวันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	ณ	ห้องอรพิม	 

	 โรงแรมสีมาธานี	จ.นครราชสีมา.	เพื่อเผยแพร่ในการประชุมประจำปี	๒๕๕๔	ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

	 เรื่อง	“อะไร	คือ	เศรษฐกิจพอเพียง”	วันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี
๒	 เลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี	ประธานกรรมการบรหิารและขบัเคลือ่นงานมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง,	อดตีเลขาธกิาร 

	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
	 หลกัและแกน่แทข้อง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	คอื	ปรชัญาทีช่ีถ้งึ 

แนวทางในการดำรงชีวิต 

และการปฏิบัติตนของ 

ประชาชนในทุกระดับ	

ทั้งระดับบุคคล	ครอบครัว	 

ชุมชน	และระดับรัฐบาล	

หรือประเทศ	ทั้งในการ 

พฒันาและบรหิารประเทศใหด้ำเนนิการไปในทางสายกลาง	 

ไม่สุดโต่ง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน 

ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	จะเห็นว่าเป้าประสงค์ของปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 มีจุดเน้นที่สำคัญที่สุดคือ	 

แนวทางในการปฏบิตั	ิซึง่มคีวามหลากหลาย	เชน่	เมือ่อยูบ่า้น 

ภายในครอบครวั	แนวทางปฏบิตัิในครอบครวักอ็าจแตกตา่ง 

จากแนวทางของนักธุรกิจที่มุ่งปฏิบัติในการลงทุน	หรือ 

ขยายกิจการของบริษัท	ดังนั้นแนวทางปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับ 

ระดับที่มีความเชื่อมโยงกับระดับของการตัดสินใจ	ทั้งใน 

ระดบัปจัเจก	ครอบครวั	แนวทางปฏบิตัภิายในชมุชน	แนวทาง 

ปฏิบัติในภาคธุรกิจ	และแนวทางปฏิบัติของภาครัฐบาล	

แม้กระทั่งในภาคนิติบัญญัติที่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง 

สายกลาง	ไม่สุดโต่ง	ไม่เน้นทางใดทางหนึ่ง	 เพื่อให้อยู่ได้ 

กับโลกาภิวัตน์
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ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

โดยการใช้ความรู	้จริยธรรม	และที่สำคัญที่สุด	คือ	ต้องมี 

ความเพียร

	 จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว	 เรื่อง	 “พระมหาชนก”	จะเห็นว่า	 โดยหลักความรู้ 

ประการแรก	 ไม่ใช่แต่วิชชาปูทะเลอย่างเดียว	 ก่อนที่ 

พระมหาชนกจะกระโดดจากเรือลงไปในน้ำนั้น	ได้ทรงคิด 

อยา่งรอบคอบแลว้ซึง่ในพระราชนพินธเ์ขยีนไวว้า่	ทา่นทรง 

นำนมกับน้ำตาลปั้นเป็นก้อน	และเสวยไว้ก่อน	 เพราะ 

ทรงทราบดีว่าต้องมีพลังงานในการที่จะต้องว่ายน้ำอย่าง 

ไม่มีที่สิ้นสุด	และได้ใช้น้ำมันยางทากับผ้า	 เพื่อป้องกัน 

พระองคก์อ่นทีจ่ะกระโดดลงไปในนำ้	ซึง่เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ว่าได้ทรงใช้หลักวิชาการแม้แต่การดูแลต้นมะม่วง ที่ทรง 

ใช้หลักวิชาการด้านการเกษตรขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง 

โดยหลักการทั้ง	๙	ประการที่ใช้ในการดูแลต้นมะม่วงนั้น 

นับเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของวิชาการเกษตรโดยตรง	 

เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก 

เปน็เงือ่นไขในทกุสาขาวชิาชพีวา่	ตอ้งมคีวามมัน่ใจวา่ตนเอง 

มีหลักวิชาการที่ถูกต้องชัดเจน

 แตท่ีส่ำคญัยิง่ไปกวา่นัน้กค็อื	การนำหลกัวชิาเหลา่นัน้ 

มาวิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นขั้นตอน โดยจะต้อง 

มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใด	ทั้งแพทย์	 

นกัวชิาการ	นกัเศรษฐศาสตร	์นกัธรุกจิ	ลว้นตอ้งมคีณุธรรม 

ทัง้สิน้	หรอืถา้มคีณุธรรม	มหีลกัวชิาการแตไ่มม่คีวามเพยีร	 

หลักของทางสายกลางที่ยึดถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติในการดำรงชีวิต
 หลกัของทางสายกลางจะนำมาซึง่หลกัของความคดิ 

ทีว่า่	ความพอเพยีง	คอื	ความพอประมาณ	ความมเีหตมุผีล	 

รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

พอสมควรตอ่การมผีลกระทบใดๆ	อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง 

ทั้งภายนอกและภายใน	ซึ่งความพอเพียงและเหตุผลของ 

ความพอเพียงของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน	ขึ้นอยู่กับแต่ละ 

บคุคล	แตล่ะครอบครวั	แตล่ะชมุชน	แตล่ะประเทศ	แตค่วาม 

พอเพียงเหล่านั้นต้องเป็นความพอเพียงอย่างมีเหตุผล	 

ซึ่งจะยึดโยงกับระบบภูมิคุ้มกัน	ความพอเพียงขึ้นอยู่กับ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น	ทุนในชุมชน	หลักธรรมเนียม	และ 

หลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน

	 นอกจากนี	้หลกัการพอเพยีง	จะตอ้งอาศยัทัง้ความ 

รอบรู	้ความรอบคอบ	และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนำ 

วชิาการตา่งๆ	มาใช	้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเนน้ถงึ 

นักวิชาการ	ซึ่งมักจะคิดว่ารู้แล้ว	และข้ามขั้นตอนโดยไม่ได้ 

วิเคราะห์อย่างรอบคอบในการนำวิชาการมาใช้วางแผน 

หรอืการดำเนนิธรุกจิ	ขณะเดยีวกนัจะตอ้งเสรมิสรา้งพืน้ฐาน 

ดา้นจติใจของคนในชาตใิหม้สีำนกึในคณุธรรม	ความซือ่สตัย	์ 

สุจริต	มีเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	ดำเนินชีวิตด้วย 

ความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญาและความรอบคอบ	 

เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	 

และสิง่แวดลอ้ม	เมือ่เขา้ใจวตัถปุระสงค	์เขา้ใจหลกัการของ 

ความพอเพียงว่าคืออะไรแล้ว	จะต้องสามารถนำมาปฏิบัต ิ
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ก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันในการยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงทั้งสามส่วนที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมานั้น	 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไร	 เมื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงหลักความพอประมาณ  

มเีหตผุล เขา้ใจถงึหลกัการขบัเคลือ่นฯ โดยใชห้ลกัวชิาการ  

คุณธรรม และความเพียร จะช่วยให้เกิดความสมดุลและ 

ภมูคิุม้กนัทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ 

และกว้างขวาง ทั้งในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ 

วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ปน็อยา่งด ีนัน่กค็อื ความสมดลุ 

ในทุนทั้ง ๓ ทุนที่เป็นหลักค้ำจุนประเทศของเราอยู่ 

	 ทุนทั้ง	๓	ทุน	ได้แก่	หนึ่ง ทุนทางด้านเศรษฐกิจ  

การทำมาหากนิ	รายได	้รายจา่ย	สอง คอืทนุทางดา้นสงัคม 

และทุนที่สาม	ก็คือ	ทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	ภาวะแวดล้อมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นรอบๆ	ตัวเรา	 

เพราะฉะนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 เมื่อ 

ปฏบิตัแิลว้ในทกุระดบั	ทัง้ระดบัครอบครวั	ระดบัชมุชน	และ 

ระดบัรฐั	ประเทศกจ็ะมคีวามมัน่คงและยัง่ยนื	มคีวามสมดลุ 

ในทุนทั้งสาม	ซึ่งองค์กรสหประชาชาติ	นายโคฟี	อันนัน	ได้ 

ยกยอ่งหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่ไดพ้ระราชทาน 

ว่า	 เป็นหลักการขั้นพื้นฐานของ	การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ที่ชาวตะวันตกเรียกว่า	Sustainable	Development

	 เงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงนัน้ ตอ้งเริม่ตัง้แตค่วามรู ้การใชค้ณุธรรม จรยิธรรม  

ความซือ่สตัยส์จุรติและความเพยีร และเปา้ประสงคส์ดุทา้ย 

เมือ่ปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแลว้ สงัคม 

ก็จะอยู่ดีมีสุข เมื่อสังคมอยู่ดีมีสุข โดยยึดหลักจริยธรรม 

เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อยู่ดีมีสุขนั้น	ยังอยู่ในแง่ 

ของการกินดีอยู่ดี	มีภาวะ	มีบ้าน	หรือปัจจัยที่พร้อมเพรียง	 

แต่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นคือ การอยู่เย็น อยู่ร่วมกันทั้งในเชิง 

ของจิตใจและภาวะแวดล้อมต่างๆ

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้
	 ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตันิัน้	 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

โดยนายสิปปนนท์ เกตุฑัตและผู้ทรง คุณวุฒิหลายท่าน  

ได้รวบรวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ 

นำขึ้นกราบบังคมทูลและทรงมีพระราชานุญาตให้เผยแพร่ 

เมือ่	๒๙	พฤศจกิายน	๒๕๔๒	และมกีารตัง้คณะอนกุรรมการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยใช้	หลักการขับเคลื่อน  

๓ เรื่อง คือ	๑)	การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ 

ในเศรษฐกิจพอเพียง	๒)	พยายามเข้าไปในกระบวนการ 

เรยีนรูท้ัง้แบบเปน็ทางการ	ระบบการศกึษาและแบบไมเ่ปน็ 

ทางการของชมุชน	มกีารสรา้งเครอืขา่ยของการแลกเปลีย่น 

พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคิดเพิ่มในทาง 

ปฏิบัติ	 และ	๓)	พยายามเผยแพร่และประสานงานกับ 

องค์กรที่สนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ 

ดำรงอยู่และปฏิบัติของคนทุกระดับ	เมื่อมองถึงโครงสร้าง 

ครวัเรอืน	จดุเริม่ตน้ครอบครวั	คอื	เสาหลกัพืน้ฐานของสงัคม	 

และขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับชุมชน	ระดับหมู่บ้าน	ตำบล	 

อำเภอ	ประเทศไปจนถงึระดบัโลกทีส่ำคญัคอืการประพฤตติน 

เป็นคนดี	มีเมตตา	ซื่อสัตย์	สุจริตและสามัคคี	

 

	 อีกประอีกประการหนึ่ง	 คนเราต้องเข้าใจคำว่า 

ภูมิสังคม	ที่มาจากภูมิศาสตร์	คือ	ภูมิภาคต่างๆ	เหนือ	ใต้	 

ตะวันออก	ตะวันตก	จะมีความแตกต่างในพื้นที่ภาษา	 

วฒันธรรมเศรษฐกจิ	การปลกูพชื	อาหาร	ตลอดถงึการผลติ 

สินค้าต่างๆที่หลากหลายแตกต่างกันทำให้หมายความ 

ไปถึงสังคมวัฒนธรรมด้วย	ดังนั้นหากการจะนำเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปปฏิบัติในแต่ละภูมิภาคจึงต้องมีการศึกษา 

พูดคุยถึงปัญหาให้เห็นชัดเจน	เข้าใจจึงจะเข้าถึงและเข้าไป 
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พัฒนาได้	แต่ละภาคการแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไป 

ตามตามพื้นที่	 และทุกโครงการต้องใช้ปัญญาในแต่ละ 

ขั้นตอนและต้องมีการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจ	ทุกภาคส่วน 

ตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่ม		และสดุทา้ยจะยอ้นกลบัมาทีเ่รือ่งของ 

ความซือ่สตัย	์ความจงรกัภกัด	ีมคีวามเพยีรและความอดทน 

ในการทำโครงการต่างๆ	ดังนั้นการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ	มีคุณธรรม	ความรู้และ 

ความเพียร	จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้	

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ ๓

	 เมื่อเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ทีพ่ระองคท์า่นไดพ้ระราชทาน 

มาเพื่อให้เราอยู่ได้กับโลกาภิวัตน์	อันดับแรก	ก่อนที่จะทำ 

แผนพฒันาประเทศ	ตอ้งมคีวามเขา้ใจกอ่นวา่	ความรูข้องเรา 

หรอืสถานะของประเทศไทยนัน้อยู่ในระดบัใด	และจะพฒันา 

ประเทศไทยไปอย่างไร	จะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศ 

ในช่วงที่ผ่านมา	หลังจากปี	๒๕๔๐	ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	

เกิดปัญหาด้านการเงิน	ค่าเงินบาทพุ่งขึ้นจาก	๒๕	บาท	 

เปน็	๔๐	บาท	ถงึ	๕๐	บาท	เงนิสำรองเงนิตราระหวา่งประเทศ 

ลดลง	ธุรกิจต่างๆ	ปิดตัวลง	คนกลับบ้านในต่างจังหวัด 

เพราะไม่มีงานทำในกรุงเทพฯ	แต่ก็ยังเป็นความโชคดีของ 

ประเทศเราในสว่นนัน้	ทีพ่ระองคท์า่นไดส้รา้งภมูคิุม้กนั	กค็อื	 

การพัฒนาชนบทในสาขาเกษตร	ถ้าวันนั้นประเทศไทย 

ไมม่สีาขาเกษตรทีเ่ขม้แขง็	ไมว่า่จะเปน็แรงงานทีถ่อยกลบั 

ไปอยู่ในชนบทเพราะไม่มีงานจะทำ	และถ้านึกถึงภาพ 

ในขณะที่เราไม่มีเงินตราต่างประเทศ	แล้วต้องนำเข้าข้าว 

จะยิ่งลำบากกว่าเมื่อปีที่เราต้องเผชิญปัญหาเรื่องของ 

พลงังาน	เพราะฉะนัน้ในความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิโลกนี้	 

กอ่นทีจ่ะทำแผนฯ	จะตอ้งมาวเิคราะหก์อ่นวา่	อะไรคอืปจัจยั 

ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบด้านของเรา	ในช่วงที่ผ่านมา 

ระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	ที่สำคัญที่สุด 

กค็อื	การเปลีย่นแปลงในดา้นของระบบโครงสรา้ง	ดา้นกลไก	 

และด้านตลาดเงิน	ซึ่งไทยเคยมีบทเรียนจากวิกฤติทาง 

เศรษฐกจิเมือ่ป	ี๒๕๔๐	มาแลว้	และวนันีท้กุอยา่ง	กก็ลบัมา 

อยู่ในดุลยภาพอีก	 เงินทุนไหลเข้าตามปกติ	แต่ประเด็น 

ที่สำคัญก็คือว่ากลไกทางด้านการเงิน	ที่เปลี่ยนแปลงไป	 

ในขณะนี้เราควรพิจารณาว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่

 ข้อแรก		เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๔๙	เห็นได้ 

อย่างชัดเจนว่า	ตลาดหลักทรัพย์ของไทยต้องพึ่งพาทุน 

ระยะสัน้เปน็หลกั	ศกัยภาพของเงนิบาทอาจจะถกูโจมตโีดย 

คา่เงนิของกองทนุทีเ่กง็กำไรในชว่งขา้มคนืได	้เพราะฉะนัน้ 

มาตรการที่ออกไปในขณะนั้นก็คือ	การสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในระดับหนึ่งของตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย

 ขอ้สอง	หลงัจากป	ี๒๕๓๗	องคก์ารการคา้โลก		(WTO)	 

ได้กำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านการค้าต่างๆ		ซึ่งเป็นข้อตกลง 

ทีเ่รยีกวา่กฎของโลก	(Global	Rule)	เพือ่สนบัสนนุใหม้กีารคา้ 

อย่างเสรีและการเคลื่อนย้าย	ของทุนอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น	

 ข้อสาม พลังงานยังเป็นปัจจัยสำคัญในการ 

เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 

อยา่งสุงู	จะเหน็ไดว้า่การเปลีย่นแปลงอตัราการเจรญิเตบิโต 

ทางด้านรายได้ประชาชาติ	 เช่น	ถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับ	 

๕๐-๕๕	เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล	ประเทศเราจะมีอัตรา 

การขยายตัวถึงเกือบร้อยละ	๖	แต่ว่าน้ำมันเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่เมื่อนำเข้ามาแล้วจะทำให้เกิดเงินเฟ้อเมื่อเกิดเงินเฟ้อ 

ก็ต้องปรับและแก้ไขเงินเฟ้อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

เมื่ออัตราดอกเบี้ยสุูงขึ้น	 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงขึ้น	 

นั่นก็คือ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบกระบวนการผลิตของ 

ประเทศ	เพราะฉะนั้น	ต้องพิจารณาว่า	 เรามีความเข้าใจ 

๓	เรียบเรียงจากแนวคิดวิเคราะห์ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 ๑๐	 

	 ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของ	ดร.อำพน	กิตติอำพน	ซึ่งเป็น 

	 ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์แผนได้



5มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจไทยต่อระบบ 

โลกาภิวัตน์ในด้านของทุนเสรีนิยมมากน้อยเพียงใด

	 นอกจากนี้ต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็วของโลก	 โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี	 ในช่วง	 

๒๐-๓๐	ปีที่ผ่านมา	ทุกคนคงจะเข้าใจยุคที่เราเรียกว่า	 

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทต่อ 

การพัฒนาโลกมาโดยตลอดขณะนี้ยุคไอทีกำลังมีบทบาท 

นอ้ยลง	เพราะไดเ้ขา้สูู่ย่คุทีเ่ราเรยีกวา่ยคุโมเลกลุ	(Molecular)	 

หรอืนาโน-เทคโนโลย	ีคอืการศกึษาภายในเซลหรอือณตูา่งๆ	 

ของโลก	

	 ที่สำคัญที่สุุดคือจากการก่อตั้งองค์การการค้าโลก	 

(WTO)	เมือ่ป	ี๒๕๓๗	ความรูเ้หลา่นีไ้ดม้กีารนำมาดำเนนิการ 

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property	 

Right)	ซึง่เริม่มบีทบาทสำคญัมาก	โดยเมือ่ประมาณ	๑๐	ป ี

ทีผ่า่นมา	ทกุคนคงเขา้ใจเรือ่งเทคนคิการตดัแตง่พนัธกุรรม	 

(Genetic	Modification	Organism	-	GMO)	ว่าทำไม	 

ประเทศไทยไม่เปิดรับเทคโนโลยีทางด้านนี้	ทั้งที่เป็นเรื่อง 

ทีน่า่จะเปน็ประโยชน	์เพราะเมือ่นำมาวเิคราะหอ์ยา่งชดัเจน 

แลว้จะพบวา่จเีอม็โอ	(GMO)	นัน้มปีระโยชน์ในทางวทิยาศาสตร	์

คือสามารถที่จะสร้างผลผลิตต่างๆ	และการถ่ายทอดทาง 

พันธุกรรมโดยการตัดแต่งยีน	(Cloning)	ได้	

	 แต่ในด้านจริยธรรม	(Ethic)	นั้น	อธิบายได้ว่า	

ถา้มสีองคน	เชน่	ถา้พรุง่นีม้คีนทีเ่หมอืนกนัเพิม่มาอกีคนหนึง่ 

สังคมไทยจะรับได้ไหม	แต่ที่สำคัญที่สุดของการตัดแต่ง 

พันธุกรรม	ก็คือ	การที่ไปทำลายสิทธิของเกษตรกรไทย		 

ในทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่ามีอันตราย	 เป็น 

การทำลายรากฐาน	(Fundamental)	ของการเกษตรของเรา	 

ซึ่งเป็นระบบของการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 

ในส่วนไหนก็ตาม	

	 ด้านสังคม	สังคมโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย 

ผู้สูงอายุเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของประชากรของ 

ประเทศไทยนี้น้อยกว่า	๑	อยู่ที่ประมาณ	๐.๗๙	ส่วนโลก 

มอีตัราการเจรญิเตบิโตของประชากรอยูท่ีป่ระมาณ	๑	กวา่ๆ 

เท่านั้น	เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาดูว่าสังคมของผู้สูงอายุ 

ในลักษณะของโลกาภิวัตน์จะเป็นโอกาสหรือวิกฤตของไทย	

	 สำหรับประเทศไทยวันนี้เราได้เตรียมความพร้อม 

สำหรับวัยรุ่นหรือเยาวชนที่จะเข้าสู่วัยแรงงานไว้มากน้อย 

เพียงใด	ถ้าวัยรุ่นยังเต้นติ๊ดชึ่งๆ	อยู่ในดิสโก้เทค	มีปัญหา 

เรือ่งยาเสพตดิ	วนัทีเ่ราเกษยีณอายไุปแลว้	เราจะมลีกูหลาน 

ที่ง่อยเปลี้ยไม่มีปัญญา	นั่นคืออันตรายอย่างมากสำหรับ 

ฐานของการพฒันาประเทศ	แตใ่นขณะเดยีวกนัเมือ่พจิารณา 

ออกไปภายนอก	ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะ 

ให้บริการดูแลด้วยการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี	(Hospitality)	 

เป็นสังคมที่เอื้ออาทรดูแลผู้สูงอายุด้วยวัฒนธรรมของเรา		 

ซึ่งถือเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ	ที่จะช่วยสร้าง 

ความมั่นคงให้กับประเทศได้	แต่ทุนทางสังคมของวัยรุ่น 

ของไทยในการที่จะเอื้ออาทรนับว่ามีระดับที่ลดน้อยถอยลง

	 ในขณะเดียวกัน	วันนี้เมื่อเราไปดูโครงสร้างของ 

สังคมไทยจะผิดกับสมัยก่อนที่ในครอบครัวหนึ่ง	 จะอยู่ 

ด้วยกันพ่อแม่ลูกและหลานซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ	สำหรับ 

สังคมไทยในสมัยก่อน	ที่จะมี	๓	หรือ	๔	รุ่น	(Generations)

อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน	แต่วันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่มีเพียง	 
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๒	รุ่น	คือพ่อแม่และลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น	 

จะเห็นว่าเริ่มมีการโฆษณาที่ลูกย้ายออกไปอยู่คอนโด	หรือ 

แยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง	ซึ่งถือว่าทุนทางด้านสังคม	ความ 

เอื้ออาทรต่างๆ	ลดลง	ดังนั้นอีกไม่นานก็คงจะมีบ้านพัก 

คนชราเพิ่มมากขึ้น	 แต่ว่ามองในสังคมโดยรวม	นี่คือ 

ทุนทางสังคมที่สำคัญสำหรับวัฒนธรรมในเชิงตะวันออก 

ทีป่ระเทศไทยยงัมอียูแ่ตก่ำลงัจะลดนอ้ยลง	เนือ่งจากมกีาร 

เคลื่อนย้ายของคนได้อย่างเสรีไม่เพียงแต่แรงงานต่างด้าว 

ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นล้านคนทั้งเข้ามาโดยเสรี 

สว่นหนึง่และบางสว่นทีเ่ราสามารถควบคมุได	้การเคลือ่นยา้ย 

โดยบริษัทข้ามชาติหรือการทำธุรกิจข้ามชาติรวม	ทั้งการที่ 

เรายอมรบัวฒันธรรมตะวนัตกมากขึน้จากกระแสโลกาภวิตัน์ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา

	 เรือ่งสุดุทา้ยของโลกาภวิตันก์ค็อืเรือ่งของทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหว 

และสึนามิที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดด้วย

	 ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัภยัแลง้ในป	ี๒๕๔๘	และ 

เผชิญกับอุทกภัยในปี	๒๕๔๙	และปี	๒๕๕๔	ต้องเสีย 

งบประมาณไปเปน็หมืน่ๆ	ลา้น	ในการแกป้ญัหา	นอกจากนี ้

ยังมีปัญหาจากแผ่นดินไหวอีกด้วย	ที่น่าตกใจก็คือใน 

การประชุมของนักเศรษฐศาสตร์ที่เมืองดาวอส	ประเทศ 

สวิสเซอร์แลนด์	เมื่อเดือนมกราคม	๒๕๕๐	ไม่มีการหารือ 

ในเรื่องตลาดเงิน	ตลาดทุน	แต่กลับมีวาระที่สำคัญกว่า	 

คือ	 เรื่องโลกร้อน	(Global	Warming)	และเรื่องปฏิกริยา 

เรือนกระจก	(Greenhouse	Gas	Effect)	ซึ่งเป็นเรื่องที่มี 

การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และมผีลกระทบตอ่ครอบครวั	 

ชุมชน	และต่อประเทศชาติ	

	 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	และ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว	สังคม	มีส่วนทำให้ 

ภมูคิุม้กนัขาดหายไป	การสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัคนในสงัคม 

ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	จะต้องสร้างจิตสำนึก	ปลูกฝัง 

ค่านิยมให้คนในสังคม	ครอบครัว	ชุมชน	และประเทศ 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต	 

และการบรหิารประเทศ	โดยใหค้วามสำคญักบัเรือ่งคณุธรรม	 

ความรู้	ความเพียร	และการมีภูมิคุ้มกัน	จึงจะทำให้สังคม

อยู่เย็นเป็นสุขได้	อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังมีความเข้าใจ 

ของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติย่างจริงจัง 

ยังน้อยอยู่

บทบาทมูลนิธิเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ในปี	๒๕๕๐	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ได้จัดตั้งสถาบันวิจัย 

และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

และไดจ้ดทะเบยีนเปน็มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เมื่อวันที่	 

๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๒	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ 

เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางและมีอิสระ	ทำหน้าที่เป็น 

แกนกลางในการเชื่อมโยงภาคีพัฒนา	ทั้งภาคประชาชน	 

องค์กรเอกชน	สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 

ในการดำเนนิการทางดา้นการวจิยั	การสนบัสนนุกระบวนการ 

ในการสร่างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ในแนวทางของการปฏิบัติตามหลักการของปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล	 

มั่นคงและยั่งยืน

	 มูลนิธิฯ	มีหน้าที่สร้างเครือข่าย	ศึกษาและวิจัย	 

สร้างความเข้าใจ	 และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก 

วทิยาการสมยัใหมแ่ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของการนำปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัทิัง้ในรปูแบบของการพฒันา 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งสร้างเวทีของ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาวิจัย	ทั้งในประเทศ 

และเวทีนานาชาติ	 ประสานงานและเป็นองค์กรกลาง 

ในการเชื่อมโยงภาคพัฒนาเพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์และรูปแบบของความสำเร็จของการพัฒนา 

ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม	การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 

เพื่อให้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	สามารถ 

เข้าถึงแนวทางในการปฏิบัติของการพัฒนาตามแนวทาง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งทำการเผยแพร่ 

และประชาพิจารณ์ผลสำเร็จของการพัฒนา	 และให้ 

การสนับสนุนภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และเสนอแนะ 
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แนวทางในการดำเนินการโครงการพัฒนาตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งต้องเผยแพร่และจัดทำ 

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนขบวนการพัฒนา 

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่สรา้งการพฒันา 

อย่างสมดุล	มั่นคง	และยั่งยืน

ตัวอย่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
แนวทางในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ความสมดุลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

เมื่อพิจารณาใน	๓	องค์ประกอบ	ได้แก่	พื้นที่	ประชากร	 

และรายได้	(GDP)	พบว่า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่	 

๑๐๕.๕	ล้านไร่	ประมาณ	๑	ใน	๓	ของพื้นที่ทั้งประเทศ		

มปีระชากร	๒๒.๗	ลา้นคน	ประมาณ	๑	ใน	๓	ของประชากร 

ทั้งประเทศ	สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา 

ใหก้บัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทัง้ในดา้นแหลง่นำ้	การศกึษา	 

โครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งงบพัฒนาจากท้องถิ่น	ประมาณ	 

๑	ใน	๓	ของงบประมาณทั้งประเทศ	แม้ว่าผลผลิตรวม 

ภาคเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นสัดส่วน 

ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งประเทศ	แต่ผลผลิต 

ต่อไร่เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศทุกรายสินค้า	 

ทั้งข้าว	มันสำปะหลัง	อ้อย	ยางพารา	ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ 

ที่ทำให้รายได้เฉลี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 

ภาคอื่นๆ	โดยมีรายได้เพียง	๑.๐๔	ล้านล้านบาท	ประมาณ	

๑	ใน	๑๐	ของรายได้ที่เกิดจากผลผลิตทั้งประเทศ	จะเห็น 

ได้ว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลตอบแทน 

เพยีง	๑	ใน	๑๐	ขณะที่ไดส้รา้งผลผลติ	๑	ใน	๓	ของประเทศ	 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่สมดุล

	 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	และ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว	สังคม	มีส่วนทำให้ 

ภมูคิุม้กนัขาดหายไป	ดงันี	้การเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติและ 

วฒันธรรม	วถิชีวีติของการเพาะปลกูของคนในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือเปลี่ยนไป	คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำการเพาะปลูก	/ 

ทำการปลูกข้าว	ขาดแรงงาน	การลงแขก	เกี่ยวข้าวหายไป	 

ขณะที่ความต้องการมีไม่จำกัด	 โดยเฉพาะความต้องการ 

ใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกแทนการใช้แรงงานมีมากขึ้น	 

และทรัพยากรมีจำกัด	

	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว	และสังคม	

โครงสรา้งของครอบครวัเปลีย่นไป	จะมแีตเ่ดก็และผูส้งูอาย	ุ

พ่อแม่อพยพไปหางานทำในพื้นที่อื่น	ดังนั้น	การอบรม 

เลี้ยงดูบุตรจึงเป็นหน้าที่ของปู่	ย่า	ตา	ยาย	มีความเป็น 
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สังคมเมืองมากขึ้น	มีการแข่งขันมากขึ้น	ความเอื้ออาทร 

หายไป	สังคมแห่งการแบ่งปันหายไป	กลายเป็นสังคมที่มี 

แต่การแข่งขัน	นอกจากนี้	ค่านิยม	และจิตสำนึกเปลี่ยนไป	 

เป็นพวกวัตถุนิยม	การประหยัดอดออมลดน้อยลง

	 การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมให้รู้เท่าทัน 

การเปลีย่นแปลง	จะตอ้งสรา้งจติสำนกึ	ปลกูฝงัคา่นยิมใหค้น 

ในสงัคม	ครอบครวั	ชมุชน	และประเทศยดึหลกัปรชัญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีงในการดำรงชวีติ	และการบรหิารประเทศ	

โดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรม	ความรู้	ความเพียร	 

และการมีภูมิคุ้มกัน	จึงจะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้	 

การสร้างภูมิคุ้มกันต้องเริ่มที่ครอบครัวและชุมชน
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