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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนและการดําเนินชีวติ อันพึงประสงค์ คือ ปฏิบตั ติ นให้มี
ความพอประมาณ รูจ้ กั ประมาณตน รูจ้ กั ศักยภาพของตนเอง ปฏิบตั ติ นอย่างมีเหตุผล ปฏิบตั สิ งิ= ต่างๆ บนพืน? ฐานของ
ความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ มีภูมคิ ุ้มกันที=ดใี นตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี=ยนแปลงด้าน
ต่างๆ มีความรอบรู้ในเรื=องที=เกี=ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบตั ิดว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ปฏิบตั ิตนและ
ดําเนินวิถีชีวติ อย่างมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความซื=อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน เพียร
พยายาม แบ่งบัน มีสติปัญญา มีวนิ ยั พึง= ตนเอง แบ่งบัน เอือ? อาทร รับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผูอ้ =นื ได้อย่างมีความสุข และ
ผูท้ จ=ี ะนําพา แนวคิดนี?ไปสู่ทอ้ งถิน= ได้ คือ ผูน้ ําชุมชนเนื=องจากเป็ นบุคคลสําคัญในการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลมากทีส= ุดเนื=องจากผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นสมาชิกของชุมชนทีไ= ด้ทําความดีประพฤติปฏิบตั ิ
ตนจนเป็ นที=ยอมรับของชุมชน ทําให้เกิดอํานาจบารมีและความเคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นผูน้ ําของชุมชนและได้ใช้อาํ นาจทีม= อี ยู่บนการสร้างสรรค์ประโยชน์ของชุมชนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคข้อ
ขัดแย้งทีเ= กิดขึน? ในชุมชน
คําสําคัญ: บทบาท, ผูน้ ําชุมชน, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
Sufficiency Economy is a philosophy based on the fundamental principle of Thai culture. It is a
method of development based on moderation, prudence, and social immunity, one that uses knowledge and
virtue as guidelines in living. Significantly, there must be intelligence and perseverance which will lead to real
happiness in leading one’s life. There are three pillars in the philosophy of Sufficiency Economy –
moderation, reasonableness and risk management. Moderation is sufficiency at a level of not doing
something too little or too much at the expense of oneself or others, for example, producing and consuming
at a moderate level. Reasonableness is the decision concerning the level of sufficiency which must be made
rationally with consideration of the factors involved and careful anticipation of the outcomes that may be
expected from such action. Risk management is the preparation to cope with the likely impact and changes
in various aspects by considering the probability of future situations. So the community’s leader who applies
this philosophy in administration definitely makes his community better place to live. This is because he uses
his authority in the proper ways.
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บทนํา
ในภาวะที=ป ระเทศไทยได้ ร ับ ผลกระทบจากวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจ โลก ไม่ ว่ า จะเป็ นวิก ฤตการณ์
แฮมเบอร์เกอร์ วิกฤติฟองสบู่ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดหุน้ ทัวโลก
=
ดัชนีราคาหุน้ ได้ตกตํ=าลงอย่างมาก และมี
แนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบเข้าสูส่ ถาบันการเงินต่างๆ ทัวโลก
=
อีกทัง? ยังมีปัญหาทางการเมืองเข้ามาเกีย= วข้องทําให้สง่ ผล
กระทบต่อคนทุกระดับ ฐานะความเป็ นอยู่ประสบกับความสูญเสียความทุกข์ยาก ไม่มนใจในความเป็
ั=
นอยู่ของตนเองทํา
ให้มองว่าการพัฒนาประเทศ ในเรื=องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉพาะในช่าง 10 ปี ทผ=ี ่านมานัน? เป็ นเพียงแค่
ภาพลวงตา ทีจ= ริงแล้วโครงสร้างทางพืน? ฐานของประเทศยังอ่อนแอเป็ นอย่างมาก
การเมืองการบริหารและระบบสังคมทีอ= ่อนแอของประเทศยังส่งผลทําให้เกิดความยากจนและอดอยากทีเ= ป็ น
ปั ญหาใหญ่ของประเทศมาอย่างต่อเนื=อง ปั ญหาเหล่านี?ยงิ= ทวีความรุนแรงมากยิง= ขึน? คาดว่าในปี พ.ศ. 2554 ขึน? ไป จะมี
ปั ญหาในเรื=องของประชากรไม่มงี านทํามีอตั ราในการเลิกจ้างงานทีส= งู ในขณะทีภ= าคการเกษตรประสบปั ญหาหนี?สนิ ของ
เกษตรกร
ความบกพร่องของระบบต่างๆ ของประเทศไม่ว่าจะเป็ นในเรื=องของการบริหารงานต่างๆของรัฐ ปั ญหาทาง
การเมืองที=ยงั ขัดแย้งกันอยู่ทุกวันนี? ทําให้รฐั และประชาชนต่างกําลังขบคิดหาทางเพื=อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ
เศรษฐกิจครัง? นี?และมีการพัฒนาที=ยงยื
ั = น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเมตาตาให้แสงสว่าง ทางความคิดที=เป็ น
ทางออกให้แก่ พสกนิกรรอดพ้นจากความทุกข์จากวิกฤติต่างๆที=ประเทศกําลังประสบอยู่ใ นปั จจุบนั พระองค์ทรง
พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื=อแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและเมื=อภายหลัง
พระองค์ทรงเน้นยํ=าแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื=อให้รอดพ้นและพสกนิกรสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างมันคงและยั
=
งยื
= น
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลีย= นแปลงต่างๆ ทีจ= ะเกิดขึน? กับคนไทย
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีช= ถ?ี ึงแนวทางการดํารงชีวติ อยู่และการปฏิบตั ติ นของประชาชน ในทุกระดับ
ครอบครัว หมู่บา้ น ชุมชน จนถึงรัฐและประเทศ ทัง? ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื=อให้กา้ วทันโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุ มผี ล รวมถึงความจําเป็ นที=ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที=ดีพอสมควรต่ อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากความ
เปลีย= นแปลง ทัง? ภายนอกและภายใน ทัง? นี?ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง= ในการนํา
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน? ตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน? ฐานทางจิตใจของคน
ในชาติโดยเฉพาะอย่างยิง= เจ้าหน้าที=ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับให้มคี วามสํานึกทางด้านคุณธรรม ความ
ซื=อสัตย์สจุ ริตและให้มคี วามรอบรูท้ เ=ี หมาะสม ดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบเพื=อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี=ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง? ทางด้านทางวัตถุ สังคม สิง= แวดล้อม
และวัฒนาธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
การที=จะให้บรรลุผลเป็ นไปตามแนวทางพระราชดํารัสของพระบาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ในเรื=องการพัฒนา
เศรษฐกิจ แบบพอเพียงนัน? มิใช่ของทีจ= ะทํากันได้ง่ายนักต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดกับประชาชนทุก ผูใ้ หญ่บา้ นในแต่
ละท้องถิ=นถือว่าเป็ นผู้นําท้องถิ=นที=มีบทบาทในการเผยแผ่ ความรู้ความเข้าใจการปฏิบตั ิเศรษฐกิจ พอเพียง ให้แก่
ชาวบ้านในท้องถิน= ของตัวเองทีร= บั ผิดชอบอยู่เพื=อทีจ= ะให้ชาวบ้านสามารถปฏิบตั แิ ละดําเนินชีวติ ได้อย่างพออยู่พอกิน
สามารถพึ=งตัวเองได้ เป็ นการสร้างศักยภาพของประเทศในการพึ=งตนเอง สร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
=
จสามารถยืน
หยัดได้ในประชาคมโลก

หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง1
กรอบแนวความคิด เป็ นปรัชญาทีช= แ?ี นวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ใิ นทางที= ควรจะเป็ น โดยมีพน?ื ฐานมาจาก
วิถชี วี ติ ดัง? เดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบทีม= กี ารเปลีย= นแปลง
อยู่ต ลอดเวลา มุ้งเน้ นการรอดพ้นจากภัย และวิก ฤต เพื=อ ความมันคงและความยั
=
งยื
= นของการพัฒนา คุ ณลัก ษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ติ นได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบตั บิ นทางสายกลาง และ
การพัฒนาอย่างเป็ นขัน? ตอน
คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน คือ ความพอประมาณ หมายถึง
ความพอดีทไ=ี ม่น้อยจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ =นื เช่นการผลิตและการบริโภคทีอ= ยู่ใน
ระดับพอประมาณ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย= วกับระดับของความพอเพียงนัน? จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเ= กีย= วข้องตลอดจนคํานึงถึงผลทีค= าดว่าจะเกิดขึน? จากการกระทํานัน? ๆอย่างรอบคอบ การมี
ภูมคิ ุ้มกันที=ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี=ยนแปลงด้านต่ างๆ ที=จะเกิดขึน? โดย
คํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆทีค= าดว่าจะเกิดขึน? ในอนาคตทัง? ใกล้และไกล เงื=อนไข การตัดสินใจและ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ใ นระดับพอเพียงนัน? ต้องอาศัยทัง? ความรู้ และความเป็ นธรรมเป็ นพื?นฐาน กล่าวคือ
เงื=อนไขความรูป้ ระกอบด้วย ความรอบรูเ้ กีย= วกับวิชาการต่างๆ ทีเ= กีย= วข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบทีจ= ะนําความรู้
เหล่านัน? มาพิจารณาให้เชื=อมโยงกัน เพื=อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขัน? ปฏิบตั ิ เงื=อนไขคุณธรรม ที=
จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื=อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการดําเนินชีวติ แนวทางปฏิบตั /ิ ผลทีค= าดว่าจะได้รบั จาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
คือ การพัฒนาที=สมดุลและยังยื
= น พร้อมรับต่อการเปลี=ยนแปลงในทุกด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง= แวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี สรุปได้ดงั ภาพ

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภมู ิ ค้มุ กัน

เงื=อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ในการ
วางแผนและ ดําเนินการ

เงื=อนไขคุณธรรม
ซื=อสัตย์สจุ ริต ขยัน อดทน สติ ปั ญญา
แบ่งปั น เบียดเบียน
นําสู่
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(ภาพทีH 1): แผนภาพแสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากแผนภาพสรุปได้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีย= ดึ หลักทางสายกลาง ทีช= แ?ี นวทางการ
ดําดํารงอยู่และปฏิบตั ิของประชาชนทุกระดับ ตัง? แต่ ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทัง? ในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ให้ดาํ เนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร้อมทีจ= ะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลีย= นแปลง
ทัง? ภายนอกและภายใน ซึ=งจะต้องอาศัยความรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุก
ขัน? ตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็ นการดําเนินชีวติ อย่างสมดุลและยังยื
= น เพื=อให้สามารถอยู่ได้
แม้ในโลกโลกาภิวตั น์ทม=ี กี ารแข่งขันสูง

ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง2
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี?
1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีม= คี วามสําคัญอย่างยิง= สําหรับการขจัดความยากจนและการลดความเสีย= ง
ทางเศรษฐกิจ
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื?นฐานของการสร้างพลังอํานาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งเพื=อเป็ นฐานรากของการพัฒนาประเทศ
3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง= แวดล้อมขององค์กรต่างๆ ด้วยการ
สร้างข้อปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานบนรากฐานของความพอเพียง
4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสําคัญยิง= ต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ภาครัฐ
5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติเพื=อสร้างภูมคิ ุม้ กัน
ต่อสถานการณ์ทม=ี ากระทบโยฉับพลัน และเพื=อปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยการพัฒนาคนให้พออยู่พอกิน และอยู่ดมี สี ุข พึง= ตัวเองได้ระดับหนึ=ง มี
ศักยภาพ มีทางเลือก ทัง? ด้านสุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผูอ้ =นื ในสังคมได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ แบ่งปั น เอือ? เฟื? อเผื=อแผ่ มีเมตตา และจิตสาธารณะ
จากความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีก= ล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
หลักแนวคิดและหลักปฏิบตั ิในการดําเนินชีวติ ให้อยู่รอดในสภาวการณ์ของโลกยุคโลกาภิวตั น์ และสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในปั จจุบนั โดยมีหลักคุณธรรมเป็ นทีย= ดึ เหนี=ยวควบคู่กบั การดําเนินชีวติ ตลอดจนใช้เป็ นแนวทางในการกําหนด
นโยบายเพื=อการบริหารตัง? แต่ระดับบุคคล ชุมชน หน่ วยงาน องค์กรต่างๆ สถาบัน จนถึงระดับรัฐบาลทีม= หี น้าทีบ= ริหาร
ประเทศ
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เสรี พงศ์พศิ , เศรษฐกิ จพอเพียงการพัฒนาทีH ยงยื
ั H น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์, 2549), หน้า 14.

การนําเศรษฐกิ จพอเพียงไปปฏิ บตั ิ
3

แนวความคิดเกี=ยวกับการนํ าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ มีผู้ศกึ ษาจากองค์กรและนักวิชาการหลากหลาย
โดยสรุปได้ดงั นี?
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ได้อธิบายถึงการนํ าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิสามารถกระทําได้กบั
ประชาชนในทุกระดับ ตัง? แต่ระดับครอบครับ ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง? ในทางพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนิน
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื=อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
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สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อธิบายถึงการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตั ิ โดยการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง มุง้ เน้นการสร้างเสริมความสุข 3 ระดับให้กบั ชุมชน คือ
1. ความสุขระดับส่วนตัวบุคคล คือ ลด ละ เลิกกิเลสในใจตน เช่น การติดพนัน ติดสุรา บุหรี= เทีย= วกลางคืน
ก้าวร้าวรุนแรงกับคนในครอบครัว และทําการเพิม= พูนการทําดี
2. ความสุขระดับครอบครัว คือ รักครอบครัวเสมอต้นเสมอปลาย สามีภรรยาต่างทําหน้าที=ของตนเองต่อ
ครอบครัวด้วยความรักเอือ? อาทรต่อกันเสมอ
3. ความสุขในระดับชุมชน คือ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างไม่ย่อท้อ เอาใจใส่และเสียสระอาสาเป็ นธุระใน
กิจกรรมทีเ= ป็ นส่วนรวมของกลุ่มชุมชนทีต= นอาศัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ
รูจ้ กั ประหยัด อดออม เข้าใจหลักการใช้จ่ายคือ การเพิม= รายได้ทด=ี ที ส=ี ุด รูจ้ กั พึง= พาตนเองให้มากทีส= ุดโดยเริม=
จากปั จจัย 4 คือ อาหาร ยารักษาโรค ที=อยู่อาศัย เครื=องนุ่ งห่มให้สมบูรณ์ คอื มีอย่างพอเพียงและส่งเสริมให้สุขภาพ
พลานามัย ร่างกาย จิตใจแจ่มใส แข็งแรงมีคุม้ กันต่อตันเองและการเปลีย= นแปลงต่อภายนอก แนวความคิดเศรษฐกิจสู่
การปฏิบตั นิ ัน? ต้องร่วมดําเนินการอย่างต่อเนื=องทัง? ในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยาวโดยต้องมีการปฏิรูปใน 3
5
ส่วน คือ
1. ภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที= โครงสร้างและกระบวนการทํางานของหน่ วยงานและกลไกลการ
บริหารภาครัฐให้เป็ นกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมทีโ= ปร่งใส่ถอื เอาประโยชน์ของประชาชนเป็ นจุดมุ่งหมายใน
การทํางาน
2. ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการ ปฏิรปู และสนับสนุน ให้หน่วยงานของเอกชนและองค์การเอกชนต่างๆ มีกติกา
การทํางานทีโ= ปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีกระบวนการตรวจสอบทีม= คี ุณภาพ มีมาตรฐานการให้บริการ
3. ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักตัง? แต่ระดับปั จเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาสังคม ในเรื=องสิทธิ
หน้าทีแ= ละความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื=อเป็ นพลังงานของประเทศทีม= คี ุณภาพ ความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด= โี ดยสร้างความตระหนักตัง? แต่ระดับบุคคล
ถึงระดับกลุ่มประชาสังคม ในเรื=องสิทธิหน้าที=และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื=อเป็ นพลังของ
ประเทศทีม= คี ุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
จากเนื?อหาของแนวความคิดดังกล่าว สามารถสรุปแนวคิดเกีย= วกับนําเศรษฐกิจพอพียงไปสู่การปฏิบตั ทิ ม=ี ไิ ด้
จํากัดเฉพาะด้านการเกษตรโดยการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันของทุกคน ทุกองค์กรและทุกระดับ ซึง= มี 3 ระดับ คือ
1. ระดับส่วนตัว คือ การลด ละ เลิก กิเลสในใจตน
3

สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั . (สกว), เศรษฐกิ จพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
อมรินทร์ พริน? ติ?งแอนด์พบั ลิซซิง= , 2549.), หน้า 20.
4
สํานักงานคณะกรรมการการพิเศษเพือ= ประสานงานโครงการอันเนื=องมาจากโครงการพระราชดําริ (กปร.) (16กรกฎาคม 2550),
การพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง.สืบค้นเมือ= 1 มกราคม 2556, จาก http://www.rasmitrrm.org.
5
สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม, เศรษฐกิ จพอเพียง:พืนR ฐานสู่การพัฒนาทีH ยงยื
ั H น, (กรุงเทพมหานคร: เพชรรุ่งการพิมพ์, 2544.), หน้า
13.

2. ระดับครอบครัว คือ รักครอบครัวเสมอต้นเสมอปลาย สามีภรรยาต่างทําหน้าที=ของตนด้วยความรักเอื?อ
อาทรต่อกันเสมอ อบรมบ่มนิสยั ให้เป็ นคนดี ควบคู่ไปกับการให้ความรูก้ ารศึกษาในระบบ นอกระบบให้ลูกหลาน คนใน
ครอบครัว เพื=อสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินชีวติ อย่างไม่เป็ นภาระทางสังคม
3. ระดับสังคมชุมชน คือ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างไม่ย่อท้อ เสียสระในกิจกรรมส่วนรวมอย่างเต็มกําลังและ
ความสามารถ โดยต้องเริม= จากตนเองให้อยู่บนพืน? ฐานพอมีพอกินและมีใช้ก่อนแล้วค่อยขยับขยายทีละน้อยเพื=อสร้าง
การพัฒนาของประเทศต่อไป

แนวคิ ดเกีHยวกับผูน้ ําท้องถิH น
6

ผู้นํา คือ ผู้ท=สี ามารถก่อตัง? สังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และรวมพลังการปฏิบตั ิให้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายในกระบวนการชุมชุมชนทีส= มาชิกร่วมกันคิด ร่วมกันทํา จนทําให้เกิดผูน้ ําตามธรรมชาติขน?ึ เสมอ ผูน้ ําตาม
ธรรมชาติมลี กั ษณะฉลาด เป็ นคนเห็นแก่สว่ นรวม เป็ นคนติดต่อสือ= สารกับผูอ้ =นื รูเ้ รื=อง และเป็ นทีย= อมรับของสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ทําการทํางานในองค์กรราบรื=น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความรูน้ ัน? ช่วยให้กลุ่มได้บรรลุ
7
วัตถุประสงค์ได้ในสถานการณ์หนึ=ง และการเป็ นผูน้ ําเป็ นกระบวนการทีม= อี ทิ ธิพลต่อการรวมกลุ่มทีร= วมตัวขึน? เพื=อนํา
กลุ่มให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีว= างไว้ ผูน้ ําส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพเด่น มีความรูค้ วามสามารถเป็ นพิเศษใน
8
กลุ่มชนหรือในท้องถิน= นัน? ๆ เป็ นผูท้ ส=ี ามารถจูงใจชาวบ้านให้มคี วามเห็นคล้อยตาม และลงมือทํางานอย่างใดอย่างหนึ=ง
จนนํากลุ่มไปสูจ่ ุดมุ่งหมายทางบวกเป็ นผลสําเร็จได้ในทีส= ดุ
ผูน้ ําตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคน มีทงั ? หญิงและชายตามธรรมชาติของความเหมาะสม
การมีผนู้ ําหลายคนช่วยประกันความยังยื
= น ต่างจากการมีผนู้ ําเดีย= วทีแ= ม้จะดีกม็ คี วามอนิจจังไม่ยงยื
ั= น
ภาวะผูน้ ํา คือ ภาวะทีก= ่อให้เกิดความศรัทธาเป็ นทีย= อมรับและเกิดความมุ่งหมายรวมกัน ในสังคมนัน? ๆ ภาวะ
ผูน้ ําอาจมีในบิดา มารดา ครู ผูน้ ําชุมชน ผูน้ ําทางศาสนา ผูน้ ําทางวิชาการ ผูน้ ําทางการเมือง เป็ นต้น
สรุปว่า ผูน้ ําท้องถิน= เป็ นสมาชิกของชุมชนทีไ= ด้ทาํ ความดีประพฤติปฏิบตั ติ นจนเป็ นทีย= อมรับของชุมชน ทําให้
เกิดอํานาจบารมีและความเคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผู้นําของชุมชนและได้ใช้
อํานาจทีม= อี ยู่มนการสร้างสรรค์ประโยชน์ของชุมชนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งทีเ= กิดขึน? ในชุมชน

แนวคิ ด ทฤษฎีบทบาท
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บทบาท หมายถึง การทําท่าตามบท การรําตามบทโดยปริยาย หมายความว่า การทําตามหน้าทีท= ไ=ี ด้กําหนด
ไว้ เช่น บทบาทของบิดามารดาในการเลีย? งลูกบุตรธิดาบทบาทของครูในการสอนหนังสือ เป็ นตน และบทบาทยังเป็ น
10
สถานภาพเป็ นนามธรรม หมายถึงตําแหน่ ง ในแต่ละตําแหน่ งจะได้ กําหนดบทบาทไว้อย่างไรบ้าง ฉะนัน? เมื=อมี
ตําแหน่ง ก็จะต้องมีบทบาทควบคู่กนั ไปเสมอ คือ เมื=อบุคคลมีตําแหน่งย่อมจะตองมีสทิ ธิและหน้าทีต= ามมาเองบางคนก็
ปฏิบตั หิ น้าทีไ= ด้สมบทบาทบางคนก็ทําได้ไม่เต็มทีเ= พราะเกิดขัดแย้งกันในบทบาท ผูท้ ม=ี ตี ําแหน่ งจะปฏิบตั หิ น้าทีไ= ด้สม
บทบาทหรือไม่ ขึน? อยู่กบั องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น บุคลิกภาพของผูท้ ส=ี วมบทบาทลักษณะของสังคมตลอดจน
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ปิ ยะบุตร หล่อไกรเลิศ, เศรษฐกิ จพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: เอเชียแปซิฟิคส์ พริน? ติ?ง. 2547), หน้า 42-48
จีรพรรณา กาญจนจิตรา, ผูน้ ํRาท้องถิH น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แจ่มใส, 2540), หน้า 47.
8
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลีHยนแปลงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พมิ พ์จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540.), หน้า 3.
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ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ,์ มนุษยสัมพันธ์กบั การบริ หาร, (กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์อนิ ฟอร์มเี ดีย, 2546.), หน้า 12.
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บูรชัย ศิรมิ หาสาคร, ผูน้ ําพันธ์แท้, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แสงดาว, 2537), หน้า 24.
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ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนัน? และบทบาท หมายถึง การแสดงถึงพฤติกรรมของ บุคคลตามสิทธิและหน้าที=
ความรับผิดชอบของสถานภาพ แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1. บทบาทตามความคาดหวัง (expected role) เป็ นบทบาททีต= ้องแสดงตามความ คาดหวังของผูอ้ =นื เช่น
บทบาทของนักเรียนตามความคาดหวังของครู
2. บทบาทตามลักษณะการรับรู้ (perceived role) เป็ นบทบาททีเ= จ้าของสถานภาพ รับรูว้ ่าตนควรมีบทบาท
อย่างไร
3. บทบาททีแ= สดงออกจริง (actual role) เป็ นบทบาททีเ= จ้าของสถานภาพได้แสดง ออกจริง ซึ=งอาจเป็ น
บทบาทตามทีส= งั คมคาดหวัง หรือเป็ นบทบาททีต= นเองคาดหวัง หรือ อาจจะไม่เป็ นบทบาทตามที=สงั คมคาดหวังและ
ตนเองคาดหวัง อย่างไรก็ตาม บทบาทคือส่วนประกอบทีส= ง่ ผลต่อพฤติกรรม มี 3 ลักษณะ คือ
1. ส่วนประกอบทีส= ่งเสริมบทบาท (peripheral attributes) ได้แก่ บทบาทชนิดที= แม้จะขาดหายไปหรือมิได้
แสดงบทบาทนัน? ก็ไม่ทาํ ให้บทบาททีต= อ้ งการผิดไป
2. ส่วนประกอบทีม= ผี ลสําคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ (required attributes) ได้แก่ ส่วนของบทบาททีส= าํ คัญ
ถ้าส่วนสําคัญของบทบาทในส่วนนี?ขาดไปแล้ว ย่อมมีผลทําให้ บทบาทของตําแหน่งผิดไป
3. ส่วนประกอบทีเ= ป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับทีป= รากฏอย่างชัดแจ้ง (legitimating attributes) ได้แก่
ส่วนของบทบาทตามกฎหมายและข้อบังคับกําหนดให้กระทํา หรือปฏิบตั ิ ถ้าบุคคลทีส= วมบทบาทตามตําแหน่ งนัน? ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที=ปรากฏอย่างชัดแจ้งแล้ว ย่อมถือได้ว่าบุคคลนัน? มิได้แสดงบทบาทใน
ตําแหน่ง นัน? ๆ ด้วย
11
การแสดงบทบาทของบุคคลขึน? อยู่กบั ปั จจัยทีเ= กีย= วข้อง ดังต่อไปนี?
1. บทบาททีส= งั คมคาดหวัง (Role expectation) หมายถึง บทบาททีส= งั คมคาดหวัง ให้บุคคลปฏิบตั ติ ามความ
คาดหวังทีก= าํ หนดโดยสังคมและสถานภาพทีบ= ุคคลนัน? ครองอยู่
2. การรับรูบ้ ทบาท (role conception) หมายถึง การทีบ= ุคคลรับรูใ้ นบทบาทของ ตนเองว่าควรจะมีบทบาท
อย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ตามการ รับเน้นซึง= เกีย= วข้องสัมพันธ์กบั ความต้องการของบุคคล
นัน? เอง โดยทีก= ารรับรูใ้ นบทบาทและความต้องการของบุคคลก็ขน?ึ อยู่กบั ลักษณะฐานส่วนบุคคลตลอดจนเป้ าหมายใน
ชีวติ และค่านิยมของบุคคลทีส= วมบทบาทนัน?
3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (role acception) จะเกิดขึน? เมื=อความสอดคล้อง ของบทบาทตามความ
คาดหวังของสังคมและบทบาทที=ตนรับอยู่ การได้ยอมรับบทบาท เป็ นเรื=องเกี=ยวกับความเข้าใจในบทบาทและการ
สื=อสารระหว่างสังคมและบุคคลนัน? ทัง? นี? เพราะบุคคลจะไม่ได้ยนิ ดียอมรับบทบาทเสมอไป แม้ว่าจะได้รบั การคัดเสือก
หรือถูกแรง ผลักดันจากสังคมให้รบั ตําแหน่ งและมีบทบาทหน้าทีป= ฏิบตั ติ าม เพราะบทบาทที= ได้รบั นัน? ทําให้ได้รบั
ผลเสียหายหรือเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ=งถ้าขัดแย้งกับความ ต้องการ หรือค่านิยมของบุคคลนัน? ผู้ครอง
ตําแหน่งอยู่กลับพยายามหลีกเลีย= งบทบาทนัน? ไม่ยอมรับบทบาทนัน? ๆ
4. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที=ของบุคคล (role performance) เป็ นบทบาทของ เจ้าของสถานภาพที=
แสดงออกจริง (actual role) ซึง= อาจเป็ นการแสดงบทบาทตามทีส= งั คม คาดหวัง หรือเป็ นการแสดงบทบาทตามการรับรู
และตามความคาดหวังของตนเอง การที= บุคคลใดจะปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีไ= ด้ดเี พียงใดนัน? ขึน? อยู่กบั ระดับการ
ยอมรับบทบาท นัน? ๆ ของบุคคลทีไ= ด้ครองตําแหน่งนัน? อยู่เนื=องจากความสอดคลองกับบทบาทตามความคาดหวังของ
สังคมและการรับรูบ้ ทบาทของตนเอง
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สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริ หารเบือR งต้น, พิมพ์ครัง? ที= 17, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประชาชน,
2549), หน้า 24-25.

เมื=อคนเราติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ =นื มากขึน? ย่อมจะตองแสดงบทบาทหลายบทบาท มากขึน? ตามคู่บท หรือตาม
สถานภาพอนเกิดจากความสัมพันธ์อ=นื ๆ และบางครัง? บทบาท ทีเ= กิดขึน? อาจเกิดการขัดแย้งกันได้ เช่น ขณะทีเ= ขาจะ
แสดงบทบาทเป็ นผู้บงั คับบัญชา แต่ ผู้ อยู่ใต้บงั กับบัญชาในหน่ วยราชการที=เขารับผิดชอบเป็ นบิดาของเขา ใน
สถานภาพนี?ทเ=ี ป็ น บุตรเขาจะต้องเชื=อฟั งบิดา ต้องเคารพบิดา ดังนัน? ในกรณีเช่นนี?ย่อมทําให้เกิดความอึดอัด ใจและ
จําเป็ นต้องหาทางเลือกในการปฏิบตั ิ ลักษณะเช่นนี?จะเป็ นปั ญหาทีเ= กิดจากบทบาท ขัดแย้งกัน
เมื=อบุคคลได้ดาํ รงตําแหน่งในสังคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามตําแหน่งนัน? ๆ ตําแหน่ งเดียวกัน แต่ผูต้ ํารง
ตําแหน่งคนละคนอาจมีบทบาทต่างกันไป เพราะต่างคนตางมี นิสยั ความคิด ความสามารถ การอบรม กําลังใจ มูลเหตุ
จูงใจ ความพอใจในสิทธิหน้าที= สภาพของจิตใจและร่างกายที=ไม่เหมือนกัน ฉะนัน? บทบาทจึงเป็ นเพียงรูปการณ์
(aspect) ทางพฤติกรรมของตําแหน่ง จากแนวคิดทีเ= กีย= วกับบทบาททีก= ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ดงั นี? บทบาทเป็ น
แบบแผนพฤติกรรม หรือการได้กระทําต่ าง ๆ ของบุคคลที=สงั คมคาดหวัง หรอกําหนดให้ กระทําโดยจะมีความ
เกีย= วเนื=องกับอํานาจหน้าทีแ= ละสิทธิซง=ึ ขึน? อยู่กบั ฐานะ หรือตําแหน่ ง ทางสังคมของบุคคลนัน? ซึง= จะเป็ นตัวกําหนดให้ผู้
ดํารงตําแหน่ งนัน? ๆ ยึดถือเป็ นแนวทาง ปฏิบตั ิ หากบุคคลทีส= งั คมคาดหวังนัน? ไม่ปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีต= ามทีไ= ด้
ดํารงตําแหน่ง ก็จะไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม
จะเห็นได้ว่าเรื=องราวของบทบาทมีผลกระทบต่ อพฤติกรรมของคนในองค์การคน ในองค์การจะแสดง
พฤติกรรมตามทีไ= ด้กําหนดไว้ในบทบาททีเ= ป็ นทีค= าดหวังจากผูอ้ =นื และองค์การ บทบาททีถ= ูกกําหนดโดยตําแหน่ งนัน? ๆ
ทุกบทบาทมีสว่ นสัมพันธ์กบั บทบาท อื=นๆ ในสถานการณ์หนึ=งๆ และบทบาทหนึ=งบทบาทใด จะไม่สามารถดํารงอยู่ได้
โดย ปกติ จากความสัมพันธ์กบั บทบาทอนๆ ซึง= เรื=องของความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ ตําแหน่ งนี?ในระบบสังคมที=
สลับซับซ้อน และมีความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ งหลายๆ ตําแหน่ งที=แตกต่ างกัน กับบุคคลผู้ดํารงตําแหน่ งนัน? ๆ
บางอย่างก็สมั พันธ์กนั ด้วยดี แต่มี บางอย่างก็ไม่สมั พันธ์กนั และนันก็
= คอื สิง= ทีแ= สดงถึงความสัมพันธ์และขัดแย้งกัน
ฉะนัน? การทีบ= ุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งต่างๆ ได้ศกึ ษาเกีย= วกับบทบาท และความรับ ผิดชอบของตนในฐานะทีอ= ยู่
ในตําแหน่งนัน? ๆ ย่อมจะเป็ นผลทีด= อี ย่างยิง= เพราะการทีม= ี ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทของตนเองนัน? จะเป็ นทางช่วย
ให้บุคคลนัน? ปฏิบตั หิ น้าทีไ= ด้ อย่างเหมาะสมตามทีต= นเอง และผูท้ เ=ี กีย= วข้องกับงานนัน? คาดหวังไว้ ซึง= จะเป็ นผลให้เกิด
ความเจริญกาวหน้าแก่งานในหน้าทีข= องตนและสังคมต่อไปอีกด้วย

สรุป
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีพ= ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระดํารัสชีแ? นวทางการดําเนินชีวติ แก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 30 ปี ตัง? แต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื=อภายหลังได้ทรงเน้นยํ?าแนว
ทางการแก้ไ ขเพื=อ ให้ร อดพ้น และสามารถดํ า รงอยู่ไ ด้อ ย่ า งมัน= คงและยัง= ยืน ภายใต้ก ระแสโลกาภิว ัต น์ แ ละความ
เปลีย= นแปลงต่างๆ ในเรื=องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนัน? พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสว่า
เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency economy คําว่า Sufficiency economy นี?ไม่มใี นตําราเศรษฐกิจจะมีได้อย่างไร
เพราะว่าเป็ นทฤษฏีใหม่ Sufficiency economy นัน? ไม่มใี นตําราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่และโดยทีท= ่าน
ผูเ้ ชีย= วชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที=จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื=อทีจ= ะให้เศรษฐกิจพอเพียงของ
ประเทศและของโลกพัฒนาดีขน?ึ นอกจากนี?ยงั ทรงมีพระราชดํารัสเพิม= เติมเกีย= วกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
อีกอาทิ พระราชดํารัส ณ ศาลาดุสดิ าลัย เมื=อวันที= 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ทีว= ่า คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มี
ความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื=นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี?ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดทําอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ ซื=อตรงและไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็ นสุข และอีกพระราชดํารัสทีท= รงตรัสเกีย= วกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศาลาดุสดิ าลัย เมื=อวันที= 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ความว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี?ขอยํ?าว่าเป็ นทัง? เศรษฐกิจหรือ
ความประพฤติทท=ี าํ อะไร เพื=อให้เกิดผลโดยมีเหตุผล คือ เกิดผลนัน? มาจากเหตุ ถ้าทําเหตุทด=ี ี ถ้าคิดให้ดใี ห้ผลทีอ= อกมา
คือสิง= ทีติดตามเหตุ การกระทําก็จะเป็ นการกระทําทีด= ี และผลของการกระทํานัน? ก็จะเป็ นการกระทําทีด= ี ดี แปลว่ามี

ประสิทธิผล ดี แปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทําให้มีความสุข และผู้นําท้องถิ=นถือเป็ นส่วนสําคัญที=จะนํ าพาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปกระจายที=ดที =สี ุดเนื=องจาก ผู้นําท้องถิ=นใกล้ชดิ ประชาชน และชุมชนจะพัฒนาหรือไม่อย่างไร ก็
ขึน? อยู่ทผ=ี นู้ ํา ดังนัน? ผูน้ ําท้องถิน= จึงเป็ นสมาชิกของชุมชนทีไ= ด้ทําความดีประพฤติปฏิบตั ติ นจนเป็ นทีย= อมรับของชุมชน
ทําให้เกิดอํานาจบารมีและความเคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูน้ ําของชุมชนและได้
ใช้อาํ นาจทีม= อี ยู่บนการสร้างสรรค์ประโยชน์ของชุมชนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งทีเ= กิดขึน? ในชุมชน
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