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 เห็นวารสารของ ส านักงาน กปร. บทความที่เจ้าหน้าที่เขา
เขียนตามที่ผมพูด เขาเขียนดีกว่าผมพูดเสียอีก ขอน ามาสรุปในส่วน
ของผมเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม : ทฤษฎีใหม่” 

จากการศึกษาพระราชประวัติและการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมเช่ือว่าท่านมีแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองการประหยัด เร่ืองการท างาน และ
ความเป็นอยู่ของชาวไทยมานานแล้ว 

 ประการแรก ท าไมผมพูดต้องมีประวัติของการทรงงาน
ของในหลวงทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นี่จ าเป็นที่ท าให้เราได้ทราบความเป็นมาของ
พระองค์ท่าน เช่น ในตอนแรกเราก็ได้บอกว่าพระองค์ท่านประสูติที่เมืองนอก ที่สหรัฐ ต่อจากนั้นก็สมเด็จ
พระบรมราชชนกเสด็จทิวงคตเมื่อปี ๒๔๗๒ หลังจากที่พระองค์ทรงประสูติได้ ๒ ปี ทรงศึกษาเบื้องต้นใน
เมืองไทยที่โรงเรียนมาร์แตฯ จากนั้นก็ทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 อันนี้ที่เอามาเล่าทุกท่านคงทราบกันดีว่า (๑) ชีวิตของท่านก าพร้าพระบรมราชชนกมาตั้งแต่เล็ก 
(๒) ท่านได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระราชชนนี ซึ่งเป็นสามัญชน หล่อหลอมท่านในวัยเด็ก  
(๓) ท่านศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งเป็นหนุ่ม อันนี้ก็หมายความว่าท่านถูกหล่อหลอมมาแบบเด็กฝรั่ง
ทั้งสิ้น อีกส่วนหนึ่งท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทย ก็มีส่วนหลายอย่างที่จูงใจหรืออะไรก็ตามที่แนะให้ท่าน
เสด็จไปทั่วประเทศในระยะแรก อันนี้ท าให้ท่านทราบความเป็นมาของราษฎรของประเทศไทยว่าเป็น
อย่างไร มิฉะนั้นแล้วท่านคงจะไม่ทราบว่าเมืองไทยเราแบ่งเป็นอย่างไร ภาคเป็นอย่างไร ภาคอีสานมีคน
เผ่าไหนบ้าง ภาคเหนือมีชาวเขา ภาคใต้มีมุสลิม อันนี้ผมว่ามีความส าคัญมาก ท่านใช้เวลาในการเดินทาง
ไปในหลายที่ หลายปี คือ ตั้งปี ๒๔๙๕-๒๕๐๑ ก็เกือบ ๖-๗ ปีที่ท่านเสด็จทั่วประเทศ เริ่มจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง จากนั้นท่านใช้เวลาในช่วงปี ๒๕๐๒-๒๕๑๐ เสด็จ
ไปต่างประเทศเพ่ือเยี่ยมมิตรประเทศ ๒๘ ประเทศ อันนี้ก็ส าคัญ ท าไมท่านท าอย่างนั้น ท่านก็วิเคราะห์
สถานการณ์ที่ท่านต้องไปหลังจากดูเมืองไทยหมดแล้ว ท่านต้องไปเยี่ยมมิตรประเทศแล้วก็สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศในช่วงนั้น อันนี้มีความส าคัญ จากนั้นอันนี้ผมชอบข้อสรุปที่ท า
ให้ดูง่ายขึ้น ท่านเสด็จกลับมาใช้เวลาในช่วงปี ๒๕๑๐-๒๕๕๒ เป็นเวลา ๑๒ ปี เดินทางทั่วประเทศ
หมุนเวียน ปีละประมาณ ๖ เดือน แล้วหมุนเวียนไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค



๒ 

 

กลาง โดยรัฐบาลได้สร้างพระต าหนักให้ท่านที่ภาคต่างๆ ที่เชียงใหม่พระต าหนักภูพิงค์ อีสานที่ภูพาน 
ภาคใต้พิกุลทอง ส่วนภาคกลางก็พักที่สวนจิตรหรือไม่ก็วังไกลกังวล อันนี้ท าให้ท่านได้ต่อยอดงานต่างๆ ที่
ท่านได้เห็นมาทุกอย่าง ตลอดเวลาเหล่าน้ีผมเชื่อว่าท่านได้มีแนวคิดของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
การประหยัด เรื่องการท างาน ความเป็นอยู่ของชาวไทย จนกระทั่งปี ๒๕๓๑ หรือ ๒๕๓๒ ท่านก็ทรงตั้ง
มูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น โดยก่อนหน้านั้น หน่วยงานที่ร่วมงานจะมีหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งให้เป็นหน่วย
ประสานงาน คือ ส านักงาน กปร. หรือ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งตอนนี้ คุณเฉลิมเกียรติฯ เป็นเลขาธิการฯ อยู่ แต่การท างานของ กปร. ท่ี
เป็นราชการ พอน้ าท่วมจะเอาเงินไปแก้ บางทีรัฐบาลเงินหมดต้องเตรียมงบประมาณก่อนล่วงหน้า  
เงินไม่มี ท าไม่ได้ ท่านจึงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น และหลังจากนั้นท่านก็ตรัสทฤษฎีใหม่ที่สระบุรี  โดยท่านมี
แรงดลใจบางประการที่จะหาที่สักที เพราะกรุงเทพไม่เหมาะที่จะท าแปลงทดสอบอันนี้ ก็ตกลงไปได้ที่วัด
มงคลชัย สระบุรี ซึ่งห่างจากสระบุรีไปทางเหนือประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ท่านได้ซื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
๑๕-๑๖ ไร่ ตั้งเป็นมูลนิธิ และตั้งแปลงทดสอบ อันนี้เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของพระองค์ท่าน 
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การเดินทางทั่วประเทศ และได้เห็นเกษตรกรที่ต่างๆ  

 ตอนนั้นผมอยู่กรมวิชาการเกษตร ข้าราชการก็จะท าแปลงเรียกว่า “ระบบท าฟาร์ม” คือ การที่ท า
นาอย่างเดียวหรือการที่ท าไร่อย่างเดียวก็เอามาผสมผสานกัน มีการปลูกผัก มีการเลี้ยงไก่ เราเรียก
ลักษณะนี้ว่าการท าฟาร์ม ในราชการนี้จะเรียกว่าไม่เหมือนกัน ในแต่ละภาคแต่ละหน่วยงานต่างๆ นี้ก็
สับสน ในที่สุดท่านก็ทรงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตอนนั้นยังไม่มีค าว่า
เศรษฐกิจพอเพียง แล้วในปี ๒๕๓๒ ได้ตั้งแปลงที่วัดชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดมงคลชัยพัฒนา ต่อมาปี 
๒๕๓๒ ก็ให้ตั้งแปลงที่ ๓  วันที่ ๔ ธันวาคม ก่อนจะมีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของทุกปีท่านจะมีการ
พระราชทานให้ข้าราชการ ประชาชนประมาณ ๑,๐๐๐ คน บางปีถึง ๑๐,๐๐๐ คน เข้าไปนั่งฟังและท่าน
ก็รับสั่งต่างๆ โดยมากก็เป็นประสบการณ์ในรอบปีของท่านทุกปี  

 ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ ท่านก็เริ่มรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของแปลง
ทฤษฎีใหม่ ตอนนั้นผมเองก็ไม่ทราบอะไรเป็นอะไร ทุกปีส านักพระราชวังก็จะเอาค าพระราชด ารัสของ
พระองค์ท่านมาพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งท่านรับสั่งในปี ๒๕๓๗ ก็จะปรากฏในปี ๒๕๓๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๘ เป็นครั้งแรกที่เราอ่าน และผมก็ได้อ่านว่าเป็นแนวคิดที่ท่านอยากให้ท า “แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่” 
ซึ่งความจริงในความหมายก็คือ ระบบการท าฟาร์ม ท่านรับสั่งว่า (๑) เราตั้งเป็นที่ดินทีละน้อย แปลงเล็กๆ 
ประมาณ ๑๕ ไร่ ที่ยากจนหน่อยก็น้อยกว่านี้ (๒) เกษตรกรมีความพอเพียงพอเลี้ยงตัวเองได้ อันนี้ส าคัญมี
วงเล็บเขียนว่า (Self - sufficiency) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านรับสั่งอย่างนี้ว่าเลี้ยงตัวเองได้ ในระดับชีวิตที่
ประหยัดก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น อีกข้อหนึ่งมีข้าวบริโภคพอเพียงประจ าปีท่านวงเล็บว่าใน
นาประมาณ ๕ ไร่ และ ๑๕ ไร่ อีกข้อหนึ่งมีสระน้ าจ านวน ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านให้เจ้าหน้าที่เขียนออกมาเป็นข้อมูล เพราะเราฟังปี ๒๕๓๗ สมัยนั้นผมก็ฟังบ้างหลับ
บ้างเพราะท่านรับสั่งยาวเพราะบางตอนไม่เกี่ยวกับเรา บางทีเราก็เผลอไป แล้วก็มาฟังจากทีวีบ้าง มาดู
ตอนที่เขาพิมพ์ปี ๒๕๓๘  



๓ 

 

 พอปี ๒๕๓๙ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าฟองสบู่แตกครั้งแรก สมัยนั้นตอนรัฐบาลชวน มันก็
เกิดปัญหาทั่วไป โรงงานผลิตอะไรต่างๆ คนงานก็กลับไปต่างจังหวัด ไม่มีงานท า พวกเราก็พยายาม พวก
ราชการก็เอา “แปลงทฤษฎีใหม่” ไปพยามยามส่งเสริมให้เขาท า แต่ก็มีข้อสงสัยเยอะ ผมในฐานะตอนนั้น
เป็นองค์มนตรีปีที่ ๒ แล้วก็เคยเป็นราชการเรียกว่า เราต้องบรรยายอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
บ้าง ของกระทรวงมหาดไทย ของส านักงานกองบัญชาการทหารสูงสุดบ้าง เราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจ ผมก็ท า
เป็นหนังสือ ดูข้อมูล ตามที่ท่านรับสั่งแล้วขยายความลงไป เสร็จแล้วก็กราบบังคมทูลท่านไป พระองค์ท่าน
ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวคิด ซึ่งท่านก็ใช้เวลา ซึ่งผมเสนอไปเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พอ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม เป็นวันที่พระองค์ท่านทรงแก้ไขให้ ประทานแนวคิดอะไรต่างๆ เพ่ิมเติม ซึ่งอันนี้ผมก็ถือ
เป็นแนวที่เราพอจะยึด เป็นเหมือนคู่มือในการไปบรรยายต่างๆ เพราะไม่เช่นนั้นเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ  
ผมเองและพรรคพวกต้องไปถ่ายทอดหลายกลุ่ม น้องๆ ก็ไปถ่ายทอดกันต่อ เฉพาะฉะนั้นในช่วงแรกมันก็
ท าให้ค่อนข้างจะสับสนเหมือนกัน อย่างแปลงที่ผมไปเห็น เขาขุดสระน้ าซึ่งความจริงควรจะ ๕ ไร่ เขาขุด
ตั้งเกือบ ๑๐ ไร่ ซึ่งถือโอกาสสร้างบ่อน้ าขึ้นมา บางหน่วยงานก็มีแผนผังเหมือนกันทุกแห่ง มีบ่อตรงนี้ มี
ข้าวตรงนี้ ไม่ใช่  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิด แต่ทฤษฎีใหม่เป็นการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติของเกษตรกร 

 ตอนหลังท่านก็รับสั่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นยืดหยุ่นได้ ปรับปรุงได้ 
อันนี้ท่านก็รับสั่งมาตลอด วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแล้ว ปีแรก
ท่านก็เริ่มรับสั่งถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และทรงใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy 
ทรงอธิบายตัวอย่าง ถือเป็นครั้งแรกที่ทรงรับสั่งดังนี้ แล้วในวันนั้นก็ทรงรับสั่งตัวอย่างของข้าราชการ ส่วน
ใหญ่เป็นของข้าราชบริพารเก่าๆ ที่มากู้เงินบ้าง เพ่ือไปเล่นแชร์บ้าง ซึ่งความจริงแล้ววันนั้นท่านยังไม่ทราบ
ว่าแชร์คืออะไร ท่านก็ถามว่าแชร์เป็นอย่างไร บางท่านก็เอาไปกู้เงิน ไปช่วยผ่าตัดลูกตาบอดหลายคน เป็น
เรื่องที่ท่านยกตัวอย่าง อย่างโรงงานสับปะรดกระป๋องสร้างแล้ว ปรากฏไม่มีสับปะรดส่ง ก็เป็นเรื่อง
รายละเอียด ซึ่งพวกเราก็เข้าใจในวันนั้น ว่าความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร แล้วท่านก็รับสั่งอีก
นิดหนึ่งว่า “ความจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ภายในปีเดียว 
จะต้องค่อยเป็นค่อยไป ในชั้นแรกท าให้ได้สัก ๒๕ % ก่อน แล้วค่อยเป็นค่อยไป” พอปี ๒๕๔๑ คือวันที่ 
๔ ธันวาคม ท่านก็พยายามท าความเข้าใจ  เนื่องจากว่าหลายคนสับสนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ท่านก็
ทรงใช้ (๑) พอเพียง (Sufficient) (๒) พึ่งตนเองใช้ค าว่า ( Self Sufficient) (๓) ทรงเปลี่ยนแปลงค าว่า
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy แล้วท่านก็ทรงรับสั่งว่า มันมีความหมาย
กว้างกว่าพึ่งตนเอง อันนี้ก็เป็นแต่ละปีที่ผมพยายามรวบรัดมาสั้นๆ  

 หลังจากปีนั้นก็เริ่มถ่ายทอดไปแล้วทุกคนก็เริ่มเข้าใจ เดิมเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือ
แปลงทฤษฎีใหม่ ซึ่งความจริงนั้นถูกต้อง เจตนาเดิมของท่านจะทรงแนะน าเกษตรกรที่ยากจน  ที่ยังมีพื้นที่
น้อยเป็นหลัก หลังจากฟองสบู่แตกทุกอาชีพก็พยายามร่ าร้องขอให้ท่านรับสั่งขยายความว่าทฤษฎีนั้น
นอกจากเกษตรจะใช้ได้ไหม แล้วท่านก็ทรงรับสั่งว่า  มันจะสามารถน าไปประยุกต์ได้ แต่ต้องประยุกต์กับ
ส่วนที่ใช้และเห็นจริงๆ ก็คือเกษตร เราก็จะท าแปลงทฤษฎีใหม่ทั่วไปหมดตามศูนย์ศึกษาการพัฒนา  ตาม



๔ 

 

สถานีทดลอง แต่พวกเราเวลาจะแนะน า ก็จะไปในพื้นที่แล้วก็ไปยืนที่แปลงแล้วแนะน าว่าอะไรคือ
พ่ึงตนเอง อะไรคือพอเพียง อะไรคือมีเหตุมีผล อันนี้ถือเป็นสิ่งที่เรามองที่แปลงทฤษฎีใหม่  แต่ว่าถ้าเป็น
งานอื่น งานพวกทางการค้า บริษัท โรงเรียน โรงพยาบาล อันนี้ต้องน าไปประยุกต์แล้วแต่จะท ากัน  
สมัยนั้น  สมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน โรงพยาบาลทุกแห่งริมน้ าเจ้าพระยาปล่อยน้ าจาก 
โรงพยาบาลลงแม่น้ าเจ้าพระยาหมดเลย จากนั้นได้มีการปรับปรุงน้ าให้สะอาดก่อนที่จะทิ้ง ที่
โรงพยาบาลศิริราชท่านจะเห็นว่า น้ าในห้องท างานจะเขียนว่าน้ านี้ใช้ล้างมือห้ามบริโภค คือเป็นน้ าใช้แล้ว  

 หลังจากนั้นมาแล้วอีกประมาณ ๖ ปี ก็มีประเทศก าลังพัฒนา ๑๙ ประเทศ มาติดต่อที่กระทรวง
การต่างประเทศ สมัยนั้นคุณสุรเกียรต์  เสถียรไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ ท่านก็ขอให้มาช่วยจัดการดูงาน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คุณสุรเกียรต์  ก็ได้ขอพระราชทานขอให้มีผู้ร่วมน าพาไปดูด้วย พระองค์ท่านก็
รับสั่งให้พวกผมไปกับคณะ  ซึ่งตอนนั้นก็มีทางการบินไทยไปที่เขาหินซ้อน ไปที่ภูพาน ไปที่ห้วยฮ่องไคร้ 
ไปที่สกลนคร ไปที่เชียงใหม่ คือห้วยฮ่องไคร้ แล้วบินกลับมาที่หัวหินที่ห้วยทราย แล้วเย็นวันนั้นเป็น 
ครั้งแรกที่ผมได้นั่งโต๊ะกลมกับพระองค์ท่าน ท่านก็ทรงรับสั่งยืนยันกับพวกเขาว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคิดเท่านั้น แต่ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่แนวคิดแต่เป็นการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ของเกษตรกร ” อันนี้เป็นการยืนยันเลยว่าแนวทฤษฎีใหม่เป็นการน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ทางด้านการเกษตร ซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเพราะเรามีแปลงพวกนี้ทั่วไปหมด ฉะนั้น ถ้าเราจะ
สอนเศรษฐกิจพอเพียงกับชาวไร่ ชาวนา ก็พาไปที่แปลงทฤษฎีใหม่  

การสอนหรือการแนะน าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลดี ต้องมีการทบทวนตลอดเวลา
โดยเฉพาะผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 

 ในปี ๒๕๔๙ นายโคฟี่ อันนัน ได้ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปลายปี 
๒๕๕๐ UNDP จัดท ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พอปี ๒๕๕๐ 
ส านักงาน กปร. ก็จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ ซึ่งมี ๕ ประเภท พอปี 
๒๕๕๓ ก็จัดการประกวดครั้งที่ ๒ ท าไมถึงจัด ผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า การสอนหรือการที่จะ
แนะน าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาอยู่นิดหน่ึงว่าเราไม่สามารถที่จะทบทวนได้ตลอดเวลา  ซึ่งเรา
พยายามคิดว่าเราจะทบทวนได้อย่างไร  

 หน่ึง คิดว่าเราควรจะต้องเข้าเฝ้าขอพระราชทานวินิจฉัย บางเรื่อง ถ้าเรามีข้อปัญหา เพราะก่อน
หน้านั้นมีสมาชิก ทุกปีท่านจะเสด็จออกไปที่แปลง โดยเฉพาะที่ห้วยทราย โดยมีสาวกที่ใกล้ชิดด้านเกษตร
ตามเสด็จ เมื่อมีปัญหาก็จะถาม ท่านก็จะรับสั่งว่าทฤษฎีใหม่จะยืดหยุ่น สระน้ าไม่ใช่ว่าสระเดียว สร้าง ๓ 
สระก็ได้ บางแปลงนาจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ จะเล็กกว่านี้ก็ได้นิดหน่อย ไม่ใช่ ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ อย่างที่ว่าอย่างนี้
ตลอด คือ อย่างนี้ทุกอย่างเข้าใจ แต่ว่าหน่วยงานอื่นจะไม่มีโอกาสอย่างนี้ และหลังจากนั้นพอท่านเริ่มมี
พระสุขภาพอนามัยอย่างที่เราเห็นกัน ท่านก็ไม่มีโอกาสได้พระราชทานอย่างนี้ แล้วก็คิดว่าเราควรมีการ
ประชุมวิทยากรเป็นประจ า ผู้ที่เป็นวิทยากรคือพวกสาวกและก็มีหลายระดับบางคนก็ไปบรรยายบาง
คนตั้ง ๕๐๐ คน ยังไม่รู้เรื่องเลย ไม่ทราบเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
สถานที่ เกี่ยวกับบุคคล  อย่างวันนี้ ผมพยายามถามกลับมาว่ามีบุคคลเข้าสัมมนากี่คน ก็ได้ข้อมูลแต่ลืม



๕ 

 

ถามว่ามาจากที่ไหนอย่างคราวที่แล้ว ส านักงาน กปร. จัด มีทั้งข้าราชการ มีทั้งชาวนาแล้วผมก็ไปบรรยาย 
มันก็มีล าบากนิดหน่อย หลังจากนั้น จึงคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทราบล่วงหน้าในการบรรยาย ฉะนั้น เรา
จะต้องเข้าเฝ้าในหลวงเป็นประจ า แต่ตอนนี้คงยากแล้ว  

 สอง ควรมีประชุมวิทยากรเป็นประจ า อันนี้ผมใช้ค าว่า น่าจะมีการ “สังคายนา”  กันระหว่าง
วิทยากร สาวก เพราะในเรื่องที่ท่านไปท ามามันหลายสาขา เกษตรก็มี อุตสาหกรรมก็มี บางสถานที่ก็มี
เป็น ๑๐๐ ล้านก็มี อย่างเล็กก็มี ต้องมาคุยกันเรื่องนี้  

 สาม ถ้าเราจะให้ง่าย ควรมีการจัดประกวดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เห็นว่าอย่างเกษตรนี้ไม่ยาก
เลยท่านไปที่สถานีทดลอง ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็เห็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว แต่ท่านอยากเห็น
บริษัท เห็นโรงเรียนที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่กรรมการเขาเลือกให้ได้รับรางวัล อันนี้
เป็นเรื่องที่เราประกวดแล้ว ท าให้เห็นตัวอย่าง ผมก็หวังว่ากรรมการแต่ละคนที่ไปดูก็คงสามารถที่จะชี้หรือ
ยืนยันหรือว่าท าไมถึงบริษัทนี้ได้รางวัลที่ ๑ ของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านก็สามารถยืนยัน ส าหรับทางด้าน
เกษตรผมรับผิดชอบเราก็สามารถจะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงรายไหนได้รางวัล มีอะไรสมบูรณ์  

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจง่าย สามารถประยุกต์ได้กับการปฏิบัติตาม
หลักค าสอนของพุทธศาสนา ทั้งในเร่ืองการพึ่งตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง มีภูมิคุ้มกัน มี
เหตุผล เป็นคนดี และมีความสามัคคี 

 ผมพยามยามที่จะเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ประยุกต์ มาพยายามสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ที่ไม่ต้องไปตีความมากมายต่างๆ ผมก็สรุปว่า (๑) พ่ึงตนเอง 
ซึ่งอันนี้หลายคณะจะไม่ยอมกล่าวผมเข้าใจว่าพอไปท าแล้วพึ่งตนเองจะท าให้เกิดการไม่ยอมซื้อของ
ต่างประเทศ ไม่ยอมเอาของต่างประเทศเข้ามาหรือไม่ยอมเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งความจริงก็ไม่ใช่ อันนี้
จุดส าคัญการพึ่งตนเองเริ่มจากโครงการแรกๆ ของพระองค์ท่าน ซึ่งพึ่งตนเองทั้งนั้น (๒) พอประมาณ  
(๓) เดินสายกลาง (๔) มีภูมิคุ้มกัน (๕) มีเหตุผล (๖) เป็นคนดี (๗) มีความสามัคคี  

 ผมก็พยายามสรุปเท่าที่ผมพยายามเข้าใจ และผมพยายามไปเปิดจากพุทธภาษิตที่เขาพิมพ์เป็น
เล่มๆ มันตรงกันหลายข้ออย่างเรื่อง (๑) พ่ึงตนเอง อฺตตาหิ  อฺตตโน นาโถ แปลความหมายคือ ตนเป็นที่
พ่ึงของตน (๒) พอประมาณ สนฺตุฎฐี ปรม  ธน  ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ (๓) เดินทางกลาง   
มัชฌิมา ปฏิปทา การด าเนินชีวิตสายกลาง (๔) มีภูมิคุ้มกัน อโรคา  ปรฺมา ลาภา ความไร้โรค เป็นลาภอัน
ประเสริฐ (๕) มีเหตุมีผล สุขา สุทธา ปติฏฐีตา ความเชื่อที่มั่นคงด้วยเหตุผลท าให้เกิดความสุข (๖) เป็นคนดี  
ปาปาน   อกรณ  สุข  การไม่ท าชั่วท าให้เกิดความสุข (๗) มีความสามัคคี วิสาสะ ปรฺมา ญาติ หรือ สุขา 
สังฺฆัสส สามคฺคี ความคุ้นเคยใกล้ชิด เป็นญาติอันประเสริฐ ความสามัคคีของหมู่คณะ ท าให้เกิดความสุข 
ของผมนี้ในนิยามนี้ ของผมก็ใช้อย่างนี้มาตลอด  

 คราวนี้มีอยู่นิดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าท าไมเราต่างกับการสอนของเรา ต่างกันกับองค์สมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจ้า คือก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงปฐมเทศนา กัณฑ์แรกนะครับให้เบญจวัคคีย์
คือ พราหมณ์ทั้ง ๕ ของท่าน สาวกของท่านชุดแรก ๕ ท่าน ท่านเทศนาเรื่องแรก คือ ธัมมจักร 



๖ 

 

กัปปวัตนสูตร แก่เบญจวัคคีย์ แล้วก็เทศนามีพราหมณ์อีกคน ไม่ใช่พราหมณ์หรอกเป็นลูกเศรษฐี 
(นายะสะ) และเพื่อนอีก ๕๔ คน ทั้งหมดแล้วรวมกัน ๖๐ ท่าน เป็นลูกศิษย์ท่าน สามารถเรียกว่าท่าน
สามารถสั่งสอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้ทุกรูป จากนั้นเพียงพรรษาเดียวคือ ๓ เดือน คือ สอนอยู่ ๓ 
เดือน ท่านก็ส่งสาวกทั้ง ๖๐ องค์ไปเผยแพร่พระศาสนาเป็นรุ่นแรก เรียกธรรมจาริกรุ่นแรก  โดยทรงสอน
ว่า (๑) อย่าได้ไปทางเดียวกัน ๒ รูป สายหนึ่งให้ไปคนเดียว (๒) จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด คือ พูดให้ดี ให้สุภาพ ให้เข้าใจง่าย (๓) ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
และพยัญชนะให้ครบถ้วน คือพูดเนื้อหาให้ถูกต้อง (๔) เพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก สาวกไป
แค่ ๕ เดือน และก็มีวันเรียกกันว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”  คือสาวกกลับมา ๑,๒๕๐ รูป ความหมาย 
ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรนักว่ากลับมาท าไม แต่ผมในฐานะนักวิชาการสมัยใหม่ และตอนนี้เราก็รู้จัก
ค าว่า ความหลากหลายชีวภาพ คือ สมัยนั้นเรานึกว่าพระทั้งหมดเป็นสาวกเป็นอรหันต์ จะรู้เหมือนกัน
หมดไม่เลยนะ ๑,๒๕๐ รูป ไม่เข้าใจเลยคือ เรียกว่า ๕ เดือน กระเจิงกลับมาหมดเลย กลับมาเฝ้าท่าน มา
ขอข้อมูลไขปริศนา ไป ๕ เดือน แล้วไปคนเดียวด้วย ไม่สามารถไปชี้แจงอะไรได้ จากนั้นท่านถึงได้เทศนา
ใช้ค าว่าโอวาทะพระปาติโมกข์ ทุก ๑๕ วัน เกือบ ๒๐ พรรษา ท่านสอนสาวกท่านคือ ใครสงสัยกลับมา 
๑๕ วัน อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเวลาเราเผยแพร่อะไรต่างๆ ข้อมูลต้องมีการทบทวนอย่างนี้แต่ของเราที่
ออกไปนี้เราไม่ได้ท าอย่างนั้นเลย คนจะอธิบายออกไปอย่างที่เราทราบถูกต้องบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปเรื่อย 
มันก็เป็นเรื่องควรที่น่าจะต้องมาพบปะกันแล้วก็มาท าการสังคายนากัน  

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร การน าเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเพียงหลักการ การปฏิบัติจริงต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

 ผมก็ขอสรุปแค่นี้ ใครสนใจก็ลองอ่านดู แต่มีนิดหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยิ่งตอนนี้เราเห็นปัญหาเรื่องน้ าของบ้านเรา ผมคิดว่า แปลงทฤษฎีใหม่หรือการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของท่านแปลงนี้ จริงๆ แล้วเหมาะกับในเขตใช้น้ าฝนคือไม่ใช่เขตชลประทาน เราสามารถน าไป
ประยุกต์ทางภาคอีสานเอาแนว เพราะการที่ท่านทรงพระราชทานแนวคิดคือ ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ไม่ใช่ทรง
พระราชทานโดยไม่มีหลักเกณฑ์ ถ้าท่านไปดูต าราที่ท่านเขียนทรงมีการค านวณหมดว่า ลึกเท่าไร น้ าเท่าไร 
ดินเท่าไร แปลงนั้นเท่าไร เอาดินขึ้นมาต้องขึ้นมาอย่างไร ข้างล่างดินขึ้นมาแล้วดินมันเสียต้องมี
รายละเอียดหมด เช่นเดียวกัน ผมคิดว่า ในภาคอีสานเราคงต้องเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
แนวของทฤษฎีใหม่  เช่น ข้าว พื้นที่ที่เราปลูกข้าวมากมายเหลือเกิน พื้นที่บางที่ผลผลิตก็ต่ าแต่เขาไม่ทิ้ง
เพราะเขาต้องมีข้าว เช่น อุบลถือเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวผลผลิตต่ าที่สุดประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 
ต่ ามากเขาก็ต้องปลูก นี่ควรจะลดเนื้อที่ปลูกข้าวลง เพื่อไปขุดที่เก็บน้ า สระน้ าให้มากขึ้นแต่ไม่ต้องถึง ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ แต่ควรให้มีน้ าเก็บมากขึ้น ๒. ไอ้ที่ลดข้าวลงที่ไม่ดีลดลง แต่ไปปลูกพืชผสมผสานให้
มากขึ้น จะปลูกยางก็ได้ ปลูกยูคาลิปตัสก็ได้ ปลูกอะไรก็ได้ ผสมผสานให้มากขึ้นแทนข้าว แล้วมันก็จะ
ได้ผล อันนี้ที่ดีเกิดขึ้น โดยใช้แนวทฤษฎีใหม่ ท าไมท่านถึงแนะอย่างนี้ต้องเอาที่เก็บน้ าปลูกข้าว ข้าวนี้ก็
ปลูกในที่ที่พอกินเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องปลูกเป็นไร่มันล้นไปจนกระทั่งที่ที่ปลูกข้าวไม่ได้แล้วก็ไปปลูก
ยางพารา ไปปลูกไม้ผล ไปปลูกอะไรต่างๆ ก็จะดี ผมว่านี้เป็นแนวที่ควรใช้ได้..... 
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