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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  ปลืม้เจริญ 
ภาควิชาศกึษาศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชด าเนินทรงเย่ียม
ราษฎรในพืน้ท่ีต่างๆ ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพืน้ท่ีห่างไกลความเจริญท่ีเข้าถึงได้ยาก 
ความทกุข์ยากของราษฎร น ามาซึ่งพระอฉัริยภาพของโครงการพระราชด าริมากมาย เพ่ือช่วยเหลือราษฎร
ของพระองค์อย่างต่อเน่ือง แนวคิดหนึ่งของพระองค์ คือการพระราชทานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กบัราษฎรชาวไทย เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนคนไทยมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2517 ดงัปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2517 ความว่า (อภิชยั  
พนัธเสน. บรรณาธิการ, 2549:39)  

“การพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น              
ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชน
ส่วนใหญ่ เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์                
ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง
พร้อมพอควร และปฏิบัติได้ จึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนโดยล าดับต่อไป” 

 

 นอกจากนีไ้ด้ทรงพระราชทานพระราชด ารัสให้กับข้าราชการ พสกนิกรชาวไทย และชาว
ตา่งประเทศในวนัส าคญัตา่งๆ จงึขอเชิญพระบรมราโชวาทมาให้ปรากฏ ณ ท่ีนี ้
 

“คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย            
ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมี 
พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย             
พออยู่พอกิน  มีความสงบและท างานตั้งจิตอธิษฐาน             
ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน 

แนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ไม่ใ ช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน                  
มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพอ
อยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ ประเทศต่างๆ ในโลกนี้
ก าลังตก ก าลังแย่ ก าลังยุ่ง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด             
ทั้งในอ านาจ ทั้ งในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทาง
อุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะท าให้ผู้อื่น ซึ่งมีความ
เหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่พอดีกินดีพอสมควร 
ขอย้ าพอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่ง
คุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะ
มีคุณค่าอยู่ตลอดกาล...” 

 

 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จนเกิดผล
กระทบทัว่ทัง้ประเทศ และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดงักลา่วประกอบกบัทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคน
ไทยมีความพออยู่พอกินตามอตัภาพ จึงพระราชทานพระบรมราโชวาทเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2540 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชนในสภาวะท่ีประเทศประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความว่า 
(อภิชยั  พนัธเสน. เร่ืองเดียวกนั, 2549:41-42) 
 

“ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปในทางที่จะท าให้กลับมาเป็น
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะครึ่งหนึ่งก็ไม่
ต้อง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขจะต้อง
ใช้เวลา ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากคนก็จะใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่
ถ้าท าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้” 

 

“...ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การจะ
เป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่ เรามีเศรษฐกิจแบบพอมี            
พอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มี
พอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้
หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือ
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ในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่าง
ที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ขายในที่ ไม่
ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่าน            
นักเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย คนอื่นเขาต้องการ          
มีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจ
การค้าไม่ใช้เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่า ไม่หรูหรา แต่
เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้...” 

 

 เม่ือกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าผู้สนใจแตล่ะคนตา่งมีความคดิเห็นและความเข้าใจท่ี
แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาผลของการคิดและการปฏิบัติจัดได้ว่ามีเป้าหมายไม่แตกต่างกัน นั่นคือ                  
การด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและผู้ อ่ืน อย่างไรก็ตามสาระส าคญั
เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนกัศกึษาควรได้เรียนรู้และเข้าใจพร้อมน าไปปฏิบตั ิแบง่เป็น 4 ประการ 

1. ความหมายและความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ความหมายและความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแยกค าออกได้เป็น 3 ค า ได้แก่   
   ค าว่า “ปรัชญา” Philosophy หมายถึง ศาสตร์เก่ียวกับการหาความรู้ ความจริง เพ่ือ

อธิบายเหตกุารณ์และสิ่งตา่งๆ อยา่งมีเหตผุล 
  ค าว่า “เศรษฐกิจ” Economy หมายถึง งานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต การจ าหน่าย และการ
บริโภคใช้สอยสิ่งตา่งๆ 
  ค าวา่ “พอเพียง” Sufficient   นกัวิชาการ นกัภาษาศาสตร์ ตา่งให้ความหมายไปในทิศทาง
ท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิตของมนษุย์ การอยูร่่วมกนัของมนษุย์ ดงัปรากฏความหมายดงันี ้
   “พอเพียงส าหรับการด ารงชีวิต” 
   “รู้จกัและเข้าใจท่ีจะประมาณตนเอง” 
   “ความพอประมาณ มีเหตผุล อยูบ่นพืน้ฐานของสายกลางและความไมป่ระมาท”  
 

 ดังนัน้ ค าว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงหมายถึงหลักของความรู้ ความเป็นจริงที่
มนุษย์ควรเข้าใจเก่ียวกับการด ารงชีวิต โดยเฉพาะการผลิต การจ าหน่าย และการบริโภคใช้สอย
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สิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผลบนพืน้ฐานของความไม่ประมาท หรือกล่าวได้ว่า การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียงตามอัตภาพ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน รวมถงึสังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 

 ข้อควรระวงัในการท าความเข้าใจตอ่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถกูมองวา่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของผู้คนท่ีประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นส าคญั 
2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของการผลิตสินค้า ไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้คนทัว่ไป 
3) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมเ่ก่ียวข้องกบัข้าราชการ และพนกังาน 
4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ให้เราด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง ไมมี่โอกาสร ่ารวยได้ 

 

    ความเข้าใจเหล่านีมี้ความคลาดเคล่ือนหรือเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือปรัชญาที่ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในการคิด และ
ปฏิบัตไิด้ 
 

   ความหมายในภาษาอังกฤษมีแต่ค าว่า Self-sufficiency หมายถึงการอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่
พึ่งพาผู้ อ่ืน แต่ค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” นัน้ไม่มีในภาษาอังกฤษ พระองค์ทรงใช้ค าว่า Sufficiency 
Economy จดัเป็นค าใหม ่หมายถึงการด าเนินชีวิตท่ีมีความพอตามอตัภาพของตน อยา่งไมส่ดุโตง่  
 

 เศรษฐกิจพอเพียง แบง่เป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
  ระดบัท่ี 1 ขัน้พืน้ฐาน เป็นความพอเพียงระดบับคุคล พึง่ตนเองได้ 
  ระดบัท่ี 2 ขัน้รวมกลุม่ เป็นการรวมพลงัเพ่ือการผลิต และความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
  ระดบัท่ี 3 เป็นการร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอกชมุชน เพ่ือขยายชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
 

  ขัน้พืน้ฐาน หมายความว่า การด ารงชีวิต
ของบุคคลและครอบครัวท่ีมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนกับตนเอง ครอบครัว และ
บคุคลภายนอก 
 

  ขั ้นรวมกลุ่ม  หมายความว่า การท าให้
สงัคมในครอบครัว สงัคมของบุคคลได้รับการพัฒนาความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ต้องเกิดจากการรวมพลงัด าเนินกิจกรรมเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง จึงจะบงัเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
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  ขัน้การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หมายความ
ว่า การขับเคล่ือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะน ามาสู่การยกระดับและพัฒนา
ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีมีมากขึน้ ต้องมีการขยายร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน
ภายนอกกลุม่ เพ่ือสร้างเครือขา่ยร่วมกนั 
 
2. ประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
1) ก่อให้เกิดความเข้มแข็งตัง้แตร่ะดบัฐานรากของสงัคมขึน้มาจนถึงระดบัประเทศ 
2) การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในยคุโลกาภิวตัน์ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และ

วฒันธรรม ประชาชนในประเทศสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกตสิขุ 
3) ความสมดลุของสงัคมและระบบนิเวศ จะยงัคงอยู่ตอ่ไป ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

และลดความขดัแย้งทางสงัคม 
 
3. องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 หว่ง 2 เง่ือนไข ดงันี ้
  3 หว่ง ได้แก่ ความพอประมาณ, ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุ้มกนั 
  2 เง่ือนไข ได้แก่ ความรู้ และคณุธรรม 
   

 “ความพอประมาณ” หมายถึงความพอดี พอเหมาะกับตนเอง ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยมีปัญหาเป็นสญัญาณบอกว่าสิ่งท่ีเราท าอยู่นัน้เหมาะสมหรือไม่ การพิจารณาว่าสิ่งท่ีเราท าอยู่นัน้พอดี
หรือพอประมาณหรือไม ่ต้องพิจารณาจากความเหมาะสมท่ีเป็นปัจจยัและตวัแปรตา่งๆ ซึง่แบง่ออกได้ ดงันี ้

- เหมาะสมกบัตนเอง คือความรู้ ความสามารถ 
สขุภาพร่างกาย และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

- เหมาะสมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง คือไมเ่บียดเบียน
ผู้ อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน 

- เหมาะสมกบับริบทท่ีเก่ียวข้อง  
คือไมเ่บียดเบียนทัง้ทางวตัถ ุสงัคม 
สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม 

- เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 
คือพิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ หาก
เกิดผลเสีย แสดงวา่ยงัขาดความพอดี  
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     “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตดัสินใจโดยค านึงถึงผลท่ีคิดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ 
อยา่งรอบคอบ ทัง้ผลตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และส่วนรวม รวมทัง้ผลในระยะสัน้และระยะยาว เหตผุลท่ีดีต้องอยูบ่น
ความถกูต้อง ความเป็นจริงตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย หลกัศีลธรรม จริยธรรม วฒันธรรม และคา่นิยม
ท่ีดี การกล่าวเช่นนี ้เน่ืองจากความเป็นจริงเหล่านีไ้ด้ผ่านการศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบ ผ่านการ
พิสจูน์ทดสอบมาแล้ววา่เป็นความจริง เช่ือถือได้ 
 

 “การมีภูมิคุ้มกัน” หมายถึง การเตรียมพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสามารถ
ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ การจะมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีต้องประกอบไปด้วย 4 อยา่ง ได้แก่ 

- การมีสติ เป็นการระลึกรู้ว่าตนก าลงัท าอะไร มี
ใจจดจ่อกับสิ่งท่ีท า จะช่วยให้เราเห็นปัญหา
ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ เกิดการยัง้คิด
และแก้ไขปัญหาได้ทนั ด้วยปัญญาของเรา  

- การกระท าด้วยความรอบคอบและความระมดัระวงั 
- การสร้างปัจจยัเกือ้หนนุ เช่น การเพิ่มทนุ อปุกรณ์ ก าลงัคน ซึ่งจะช่วยให้การท างานมี

ความคลอ่งตวั 
- การคาดคะเนปัญหาหรือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

    “ความรู้” มีองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่างคือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง 
หมายความว่า จะท าอะไร ต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองนัน้อย่างรอบด้าน และมีความรอบคอบระมดัระวงัใน
การน าความรู้ตา่งๆ มาใช้อยา่งเหมาะสม 
 ความรอบรู้ คือการมีความรู้ และรู้จักพิจารณาในการใช้ความรู้อย่างเหมาะสม ต้องหมั่นศึกษา
เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ระดบัของความรู้มี 5 ลกัษณะ ได้แก่  

- รู้ลกึ คือการมีความรู้ในทฤษฎี หลกัการ ข้อมลู ข้อเท็จจริงท่ีมีความถกูต้อง 
- รู้กว้าง คือการมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะท า รู้ถึงสภาพแวดล้อม

และสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง  
- รู้ชัด คือการมีความรู้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามเหตุผล และความจริง เกิดขึน้ได้เม่ือ

บคุคลนัน้มีข้อมลูความรู้ท่ีถูกต้อง และสามารถคิดด้วยเหตผุล จนเข้าใจเร่ืองนัน้อย่าง
ชดัเจน  

- รู้เทา่ทนั คือการรู้ทนัตอ่ความคดิ และสถานการณ์ตา่งๆ ซึ่งอาจจะแอบแฝงหรือซ่อนอยู่ 
ท าให้เรารู้เหตผุลและท่ีมาของเร่ืองราวอยา่งแท้จริง  

- ระลกึรู้ คือการมีสต ิมีความยัง้คดิ พิจารณาดี-ชัว่ วา่สิ่งใดควร หรือไมค่วร 
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ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในการด าเนินการทุกขัน้ตอน โดย
พิจารณาถึงความสมัพนัธ์ และความเหมาะสมกบับริบทหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ความระมดัระวงั หมายถึง การคดิและกระท าตา่งๆ อยา่งมีสต ิและรู้ในสิ่งท่ีท า 
 

“คุณธรรม” คือการกระท าท่ีไม่เบียดเบียน ไม่ท าร้ายกนั การมีน า้ใจช่วยเหลือกนั เป็นต้น คณุธรรม
ท่ีควรยดึและปฏิบตั ิได้แก่ 

- ความซ่ือสตัย์สจุริต ประพฤตซ่ืิอตรง ไมห่ลอกลวง ไมค่ดโกง ไมเ่อารัดเอาเปรียบ 
- ความขยนั มีความอดทน ไมท้่อถอย 
- ความมีสต ิมีความรอบคอบ ระมดัระวงั 
- การรู้จกัแบง่ปัน ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนและสว่นรวม 

 
4. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสมดลุ และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย 4 มิต ิดงันี ้
    มิติที่  1 มิติด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ หมายถึง วัตถุต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น ท่ีอยู่อาศยั เงิน 
สถานท่ีต่างๆ เคร่ืองมือ และเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น นัน่คือการค านึงถึงวตัถุท่ีจ าเป็นต้องใช้และใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลา่นีอ้ยา่งพอประมาณ 
 

 มิติที่  2 มิติด้านสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคม การมีความสมัพนัธ์ ความไว้เนือ้
เช่ือใจ การชว่ยเหลือแบง่ปันซึง่กนัและกนั การมีกตกิาของการอยูร่่วมกนั การมีวินยั และการเคารพกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ตา่งๆ 
 

 มิติที่  3 มิติด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และโลก การท าสิ่งใดๆ ต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างพอประมาณ และ
ระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย หรือเกิดน้อยท่ีสดุ 
 

 มิติที่  4 มิติด้านวัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ความเช่ือ ความศรัทธา    
การแตง่กาย ภูมิปัญญา ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ รวมถึงโบราณสถานตา่งๆ การท าสิ่งใดๆ ต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ ความเช่ือ และค่านิยมของคนในสงัคม คงความเป็นเอกลกัษณ์ไม่ให้
สญูหายไป 
 
 สาระส าคญัท่ีประมวลมาในเร่ืองนี ้สรุปความได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลกัความรู้ หลกั
คิดและหลักปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
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ป้องกนัหรือสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ทัง้นีก้ารกระท าใดๆ เร่ืองใดๆ ต้องหมัน่เพียรใช้ความรู้อย่างรอบคอบ มี
คณุธรรมคอยก ากบัการกระท าของตน บคุคลพึงได้กระท าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถ
ด าเนินงานด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยดี สามารถฝ่าอปุสรรคและปัญหาได้เป็นอยา่งดี 
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อ้างอิงจากบทความ“เศรษฐกิจพอเพียงในทศันะโลก”  
(Sufficiency Economy in Global View) 

 
 บทความชดุ “เศรษฐกิจพอเพียงในทศันะโลก” (Sufficiency Economy in Global View) (วนัท่ี 21 
ตลุาคม 2551) จากการด าเนินโครงการจดัท าแผนท่ีเดนิทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงระหว่างประเทศ โดยสถาบนัการจดัการเพ่ือชนบทและสงัคม และสถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบรูณะ
ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ภายใต้การสนบัสนนุของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
(สกว.) มาน าเสนอ เพ่ือให้เห็นถึงมุมมองของนักคิด นักวิชาการ และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงชาวต่างประเทศ
จ านวน 13 ทา่น ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้
 

 ศ.ดร.วูล์ฟกัง  ซัคส์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคนส าคัญของประเทศเยอรมนี ในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญประจ าสถาบันวุพเพลิทอลเพ่ือสภาวะอากาศ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน  

“Sufficiency Economy comes 
in when we wonder what kind 

of objectives we should follow. 
What should we expert from 

an economy, expert from technology?”  
 

   ศ.ดร.ซคัส์ น าเสนอหลกัการความพอเพียง ไม่ทิง้เทคโนโลยี แต่
เลือกใช้พลงังานท่ีเหมาะสม เหมาะกับตนเอง ด้วยการยกตวัอย่างแนว
ปฏิบตัิการใช้พลงังานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจเร่ิมต้นจากการลดใช้
พลังงานจากธรรมชาติประเภทน า้มัน เพราะท่ีผ่านมามนุษย์ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิน้เปลือง และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก เม่ือลด
การใช้น า้มันและหันมาพึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานน า้ ก็จะท าให้มีทางออกให้กับวิกฤต
พลงังาน ซึง่แตล่ะคนอาจเลือกใช้ท่ีเหมาะกบัการด าเนินชีวิตของตนเอง  
   ศ.ดร.ซคัส์ ให้ความสนใจเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมาก และมอง
วา่นา่จะเป็นอีกหนึง่ทางเลือกส าหรับทกุประเทศ อีกทัง้ยงัมีแนวคดิในการผลกัดนัเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นท่ี
รู้จกัในเยอรมนี เพราะเศรษฐกิจพอเพียงกบัความยัง่ยืน (Sustainability) เป็นแนวคิดท่ีผู้คนในยโุรปมีความ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในทศันะโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
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คุ้นชินอยู่แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงไม่ได้บอกให้ทิง้เทคโนโลยี แต่ให้เลือกท่ีความ
เหมาะสมและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน อย่าตกอยู่ในกับดกัของความสะดวกสบายจนเกินไป 
เพราะหากเป็นเชน่นัน้ มนษุย์ก็จะต้องใช้พลงังานมากขึน้ตามไปด้วย  
 

 ศ.ดร.ฟรานส์ ธีโอ กอตวอลล์ นักวิชาการด้านปรัชญาผู้สนใจเร่ืองการเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อม ผู้อ านวยการมูลนิธิชไวเพิร์ทเพ่ือการพัฒนาการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเทศเยอรมนี 

“Thailand is really in a coherent way, articulating 
This concept of Sufficiency Economy 

In each and every walk of life. 
I consider this to be basic way to bring ideas 

andbehaviours to the people of Thailand” 
 

    ศ.ดร.กอตวอลล์ กล่าวว่าสงัคมในโลกทนุนิยม มุ่งให้เศรษฐกิจเติบโตจากการบริโภค จึงท าให้เกิด
ความโลภ เช่น จากท่ีเคยมีโทรทศัน์ธรรมดา ก็ต้องขวนขวายหาเงิน เพ่ือซือ้จอใหญ่กว่า บางกว่า เป็นวิถีท่ี
สร้างวฒันธรรมวตัถนุิยมและการบริโภคแบบไม่รู้จกัพอ ทกุคนจึงมีส่วนในการสนบัสนนุระบบทนุนิยมนีโ้ดย
ปริยาย ทางออกคือ ต้องชีใ้ห้มนุษย์เห็นแจ้งในทางท่ีก่อให้เกิดความสขุโดยไม่ยึดติดกับวตัถนุิยม  เพราะแม้
ทกุคนจะมีวตัถสุิ่งของครบถ้วนบริบรูณ์ตามท่ีต้องการแล้ว ก็กลบัพบวา่ยงัไมมี่ความสขุท่ีแท้จริงอยูดี่  
   “ผมรู้สึกชอบในเรื่องวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีรากฐานมาจากพุทธธรรม ในความเข้าใจของผมนั้น การพิจารณาในใจโดยแยบ
คาย เพื่อให้เข้าถึงความจ าเป็นที่แท้จริงของชีวิต จะท าให้เกิดการปล่อยวางและ
เป็นสุข แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะที่สุด และเข้ากันได้ดีกับความเป็นเมือง
พระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทย” ศ.ดร.กอตวอลล์กลา่ว 
  

 ศ.ดร.อมาตยา  เชน นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ชาว
อินเดีย  

“Sufficient does not mean that there is no use 
anymore, but you have to have enough of that 

Sufficiency to get by to give you, a decent living. 
That is the way I would interpret it” 

 

 ศ.ดร.อมาตยา  เชน พบว่าหลายประเทศในโลกก าลังเผชิญปัญหาภาวะความไม่มั่นคงในการ
ด ารงชีวิต และมีความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจผนัแปร ท าให้ประชากรตอยู่ในห้วงทุกข์ เช่นบางประเทศ 
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ประชาชนผู้ มีรายได้ต ่า ไมส่ามารถไปพบแพทย์เพ่ือตรวจสขุภาพได้ เพราะไม่มีรายได้มากพอท่ีจะใช้จา่ยใน
สว่นนี ้นบัเป็นตวัอยา่งการพฒันาท่ีเน้นความมัง่คัง่ เน้นการเตบิโตทางเศรษฐกิจ แตป่ระชาชนยงัทกุข์ยาก  

   ศ.ดร.อมาตยา  เชน เปิดมมุมองไว้น่าสนใจคือ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งรวมอยู่ในทางเลือกใหม่ของการพัฒนา โดยการพัฒนาตาม
แนวทางนี ้มีเร่ืองของมุมมองการตดัสินใจเป็นหวัใจส าคญั เพราะเม่ือหลาย
คนผิดหวังจากเศรษฐกิจกระแสหลัก ก็จะมองหาหลักการด้านอ่ืนๆ อาจจะ
ด าเนินไปในทิศทางตรงข้าม แตป่รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้สิ่งตา่งๆ 
ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตและใช้โอกาสให้พอเพียงกบัชีวิตท่ีดี ความพอเพียง

จึงไม่ได้หมายถึง ความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จกัใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความส าคญักับเร่ืองของรายได้และ
ความร ่ารวย แต่ให้มองท่ีคณุค่าของชีวิตมนุษย์ ดงันัน้ความพอเพียงจึงหมายถึงการมีพอเพียงท่ีจะอยู่ได้ 
พอท่ีจะมีชีวิตท่ีดี ไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองใหญ่ๆ อย่างผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ แตต้่อง
มองให้เห็นวา่ “อะไรเป็นสิ่งพอเพียงส าหรับชีวิตมนษุย์”  
 

 ฯพณฯ จิกมี  ทินเลย์  นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน และ
อดีตผู้แทนถาวรภูฏาน ประจ าสหประชาชาต ิ(ยูเอ็น) 

“Thailand would be able to inspire a new world 
order, for an economic order, for a new social order, 
and the moresustainable way of life- not only for 

the Thai people, but for the world at large ” 
  

 ฯพณฯ จิกมี  ทินเลย์  เป็นบุคคลส าคญัท่ีริเร่ิมแนวปรัชญาบริหารประเทศ
โดยใช้ “ความสุข” ของประชากร เป็นตวัชีว้ดัความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ท่ีเรียกว่าความสขุมวลรวม
ประชาชาต ิหรือ Gross National Happiness (GNH)  

 “หัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การอยู่ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่อย่างยั่งยืน” ฯพณฯ จิกมี  ทินเลย์ ให้
ความเห็นเม่ือครัง้ท่ีมีโอกาสมาเยือนประเทศไทย ขณะท่ีปรัชญาแห่งความสขุมวลรวมประชาชาติพยายาม
สร้างความต่ืนตวัให้กับประชาชนได้รู้ว่า นอกจากความต้องการทางด้านวตัถุแล้ว ยงัมีความต้องการทาง
สติปัญญาและจิตวิญญาณ เพ่ือน าไปสู่ความสมดลุทางวตัถแุละจิตใจ หลกัการดงักล่าว ต้องพร้อมเติบโต
ควบคู่กับการพฒันาเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี ดงัจะเห็นได้ว่าหลายประเทศท่ีสงัคมพฒันา
รุดหน้าไปไกล ร ่ารวยในทางวตัถุและทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันประเทศเหล่านัน้ กลบัยากจนทาง
จติใจ ซึง่ภฏูานอยากร ่ารวยทัง้สองอยา่งในเวลาเดียวกนั 
 ฯพณฯ จิกมี  ทินเลย์  กล่าว่าประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าประเทศภูฏานและพฒันาก้าวไกลกว่า 
รวมถึงความเป็นอตุสาหกรรมท่ีมากกว่า จึงเป็นเร่ืองท้าทายและซบัซ้อน แตก่ารเปล่ียนแปลงท่ีน ามาสูค่วาม
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มัน่คงในระยะยาวจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งจ าเป็นของโลกท่ีจะต้องด าเนินตาม ซึ่งหากประเทศ

ไทยได้ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวาระระดบัชาต ิและด าเนินการอย่างจริงจงั “ผมว่าประเทศไทยจะ
สามารถสร้างโลกใบใหม่ จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และสุดท้ายจะไม่หยุดเพียงแค่ใน
ประเทศ แต่จะเป็นหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากท าได้ส าเร็จ ไทยก็คือผู้น า” 
 

 ศ.ดร.ปีเตอร์  วอรร์ ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาตอิอสเตรเลีย 
“I would like to see these ideas become accessible to 

the people outside Thailand because they are relevant for 
the people who happen not to be Thai, as they are for the 

Thai people. The basic wisdom is just as applicable” 
 

 ศ.ดร.ปีเตอร์  วอรร์ เล่าให้ฟังว่า ในประเทศออสเตรเลีย มีการพูด
ถึงแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในเร่ืองของเศรษฐศาสตร์สีเขียว (Green 
Economics) ให้ความสนใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านภูมิอากาศของโลก 
การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติจากการใช้พัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
กระทบขีดความสามารถของโลกในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ซึง่อาจไมใ่ชเ่ร่ืองเดียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงเสียทีเดียว 
 ศ.ดร.ปีเตอร์ วอรร์ กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลพวงจากปรัชญาเชิงพุทธท่ีไม่เช่ือเร่ืองของ
ความสุขอันเกิดจากความมั่งคั่ง แต่มาจากจิตใจภายใน หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับ
เศรษฐศาสตร์สีเขียว ทัง้สองแนวคิดนีไ้ม่เช่ือว่ามนุษย์จะมีความสุขจากรายได้มากๆ โดยปราศจากการ
ค านึงถึงขีดความสามารถของโลก แต่การใช้ทรัพยากรแบบไม่เบียดเบียนและการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
ต่างหาก ท่ีน่าจะเป็นหนทางสู่ความสุขแท้จริงมากกว่า และคิดเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีสองเร่ืองหลกัๆ 
รวมอยู่ด้วยกันคือ ความต้องการในปัจจยัใช้สอยตามท่ีเป็นจริง มิใช่สิ่งท่ีเกินจ าเป็น และการไม่สร้างความ
เส่ียงเกินก าลงัท่ีตนเองจะรับได้ 
  

 ดร.ดอจี คินเลย์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวภูฏาน ประจ าองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ

“I think the common similar between Thailand and Bhutan 
is the wisdom of the Majesties, in the sense that they care for 

the people of the country, and therefore they really care  
on the long-term future of the country.” 
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 ดร.ดอจี คินเลย์ ให้มมุมองว่าแนวคิดความสขุมวลรวมปะชาชาติ และ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความคล้ายคลึงกนัในจุดท่ีเน้นเร่ืองการให้ความเคารพต่อ
ธรรมชาติและระบบนิเวศ และไม่ไปไกลเกินกว่าขีดความสามารถของ
ทรัพยากรท่ีมี 
 แนวคดิเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เร่ืองของการท าให้กินดีอยูดี่แตเ่พียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะเ ม่ือมองพืน้ฐานของทัง้สองประเทศท่ีต่างเป็น
ประชาธิปไตย และไมเ่คยตกเป็นเมืองขึน้ของใคร  
   เศรษฐกิจพอเพียงถือได้ว่าเป็นหนทางในการผดงุและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศ และยงั เป็น
ความภมูิใจของพลเมืองในประเทศ “ผมคดิวา่เศรษฐกิจพอเพียงมาได้ถกูเวลา” 
 

 ดร.ทาริกา  บานุรี  ผู้อ านวยการหลักสูตรความย่ังยืนแห่งอนาคต สถาบันส่ิงแวดล้อม 
สต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน 

“Sustainable development and growth should not happen  
in such a way that it destroys society…so it brings a lot of 
this way of ideas on care, wisdom, prudence, judgment, 
participations…it brings a lot of this way of thinking--- 

and I suppose Sufficiency Economy does the same.”  
 

 เม่ือครัง้ท่ีมาพ านกัในเมืองไทยและได้ยินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครัง้แรก ก็ประหลาดใจว่า
ท าไมจงึไมเ่คยได้ยินเร่ืองนีม้าก่อน ทัง้ท่ีมีความเก่ียวโยงกบัหลายสิ่ง เป็นการเช่ือมโยงความหลากหลายของ
มิติปัญหาและสังคมเข้าไว้ด้วยกัน การกล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการด ารงชีวิตอย่างยัง่ยืนตาม
ธรรมชาติดัง้เดิม คือ การน าพาผู้คนท่ีมีความแตกต่างทางความคิด หากแต่ไม่เผชิญหน้าให้มาอยู่ร่วมกัน 
การพฒันาหรือการเติบโตอย่างยัง่ยืนไม่พึงจะท าให้สงัคมถูกท าลาย ท าให้น าไปสู่การค านึงถึงสติปัญญา 
ความรอบคอบ ระมดัระวงั ความยุติธรรม และบทบาทของการมีส่วนร่วม ซึ่งเช่ือว่าปรากฏอยู่ในเศรษฐกิจ
พอเพียงเชน่กนั 
 

 คุณเฟอร์นันโด ไคลแมน หัวหน้าส านักงานเลขาธิการเศรษฐกิจสมานฉันท์แห่งชาติ 
กระทรวงแรงงานและการจัดหางาน ประเทศบราซิล 

“It could be nice if in the international organized 
capitalist system could have the solidarity, sufficiency 

and other kind of organized Buddhist economy working together” 
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 เฟอร์นนัโด สนใจการสร้างระบบการผลิตแบบใหม่ โดยเช่ือว่าเม่ือวิถีแห่งการผลิต
เปล่ียน วิถีแห่งการบริโภคย่อมจะเปล่ียนแปลงด้วย เศรษฐกิจสมานฉันท์ จงึเป็นระบบ
การผลิตแบบใหม่ผ่านการริเร่ิมร่วมกนัของประชาชน ตามหลกัการ 3 ประการ คือ การ
ผลิตท่ีเน้นการผลิตร่วมกนัและเป็นเจ้าของร่วมกนั, การกระจายสินค้าด้วยกลไกการค้า
ท่ีเป็นธรรม และการออกแบบนโยบายสินเช่ือภาคประชาชนผา่นธนาคารของรัฐ  
 ในทศันะของเฟอร์นนัโด เช่ือวา่แนวทางของเศรษฐกิจสมานฉนัท์ ไม่ตา่งกบัทฤษฎี

ใหม่ในเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการพฒันาอย่างเป็นขัน้เป็นตอนเชน่กนั เน่ืองจากการพึง่พาตนเองในขัน้ท่ีหนึ่ง 
การรวมกลุม่ในขัน้ท่ีสอง และการท างานร่วมกนัในขัน้ท่ีสาม 
 นอกจากนีย้งัให้ความเห็นวา่ หลกัความพอประมาณในเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงกบัแนวทางของ
เศรษฐกิจสมานฉันท์ 2 ประการคือ เร่ืองการจัดสรรผลผลิตอย่างเป็นธรรม ท่ีบุคคลสามารถเข้าถึง
ปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือการบริโภคใช้สอย และไมเ่น้นเร่ืองการบริโภคของหรูหราฟุ่ มเฟือย ซึง่จดัวา่เป็นวฒันธรรม
ของการบริโภคในแบบยัง่ยืนท่ีมีความสอดคล้องกบัเศรษฐกิจสมานฉนัท์ 
 อีกประการหนึ่งคือ ขบวนการเคล่ือนไหวในเร่ืองการค้าท่ีเป็นธรรมในเวทีนานาชาติ ได้มีการถ้อย
แถลงวา่ “ทา่นไมจ่ าเป็นต้องมีเกินกวา่ท่ีจ าเป็น และทา่นไมจ่ าเป็นต้องให้มากกวา่ท่ีมี”  
 สิ่งส าคญัท่ีควรจะสร้างควบคูก่ันไปคือ เครือข่าย เพราะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเศรษฐกิจสมานฉันท์ 
หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ล้วนแต่เป็นการเคล่ือนไหวท่ีทุกคนในทุกมุมโลกสามารถท าได้ด้วยการ
เร่ิมต้นท่ีตนเอง แล้วค่อยขยายวงออกไปเป็นกลุ่มกว้างขึน้เร่ือยๆ ในท่ีสุด โลกใหม่ท่ีทุกคนคาดหวังไว้ก็
ยอ่มจะเกิดขึน้ได้ 
 

 ศ.ปีเตอร์  บูทรอยด์  ผู้อ านวยการศูนย์เพ่ือการตัง้ถิ่นฐานมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 

“We have to get people thinking about system,  
one of the ways of doing that is by enabling them to get 
engaged with their own problems in their own society.” 

 

 เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยก าลังเป็นตัวอย่างน าร่องของ
ทางเลือกส าหรับการพฒันา ในทวีปอเมริกามีผู้สนใจแนวคิดนีม้าก เน่ืองจาก
สอดคล้องกบัแนวคิดของเศรษฐกิจสมานฉนัท์ นกัวิชาการในยโุรปและอเมริกา
เหนือต่างเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานะท่ีเก่ียวกันและพฒันาถัดมาจาก
พทุธเศรษฐศาสตร์ท่ี อี. เอฟ. ชูมาเกอร์ กล่าวถึงเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว และคิดเห็น
วา่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงหาใช่แนวทางท่ีท าให้คนเดินถอยหลงั หากแตน่ าทางให้คนในโลกได้เห็นอนาคต
แหง่ความยัง่ยืนตา่งหาก 
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 “แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาอยา่งท่ีประเทศอ่ืนประสบอยู ่แตว่ฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมท่ีมี
พลงั และคนไทยไม่ได้นิ่งดดูาย ปล่อยให้มนัผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงหว่งใยพสกนิกร และได้ทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทกุข์
ยากของประชาชนตลอดห้วงระยะเวลาท่ีทรงครองราชย์ ซึง่ไมเ่คยเห็นอยา่งนีท่ี้ประเทศอ่ืน”  
 

 ดร.ฟาสติโน  คอร์โดโซ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติ และอาจารย์โยฮันเนส  อัสโบ
โก้ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยแห่งชาตติมิอร์-เลสเต (ตมิอร์ตะวันออก)  

“We see that the sufficiency economy  
is a concept that is an alternative strategy.  

That could be fit for them to face  
the current situation.” 

 

   ดร.ฟาสติโน  คอร์โดโซ และอาจารย์โยฮนัเนส อนัโบโก้ สองนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ตมิอร์-เลสเต ได้ศกึษาและน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้กบัสงัคมชาวติมอร์-เลสเต เน่ืองจาก
เห็นว่า ติมอร์-เลสเต ก าลงัหลงใหลในลัทธิบริโภคนิยมโดยไม่ยัง้คิด กระทั่งเข้ามามีบทบาทครอบง าการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัแบบทัง้รู้ตวัและไมรู้่เทา่ทนั นกัวิชาการเล็งเห็นวา่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือก
หนึ่งท่ีเหมาะกับบริบทของสงัคมชาวติมอร์-เลสเต โดยเร่ิมตัง้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 3 กลุ่มใน 3 หมู่บ้าน 
เร่ิมจากการร่วมมือกันพฒันากับตวัแทนในหมู่บ้าน และคณะวิทยากรจากเมืองไทยเดินทางไปช่วยอบรม
ถ่ายทอดเชิงปฏิบตัิการ จากนัน้ส่งเสริมและอ านวยให้กลุ่มพฒันาในทิศทางท่ีเขาต้องการ เวลาผ่านไป 4 ปี 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงยงัคงด ารงอยู่ มีกิจกรรมก้าวหน้าพอสมควร และมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ หลงัจากท่ี
เห็นผลจากการท างานของกลุม่ดงักลา่ว รวมถึงการตัง้กลุม่ออมทรัพย์ในหมูบ้่านกนัเองด้วย  
 ติมอร์-เลสเต เป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สร้างภูมิคุ้มกันแห่ง
ความอยากได้ อยากมีของคนในสงัคม 

  

 ศ.ปีเตอร์  คัลกิ ้น อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและวิทยาการผู้บริโภค 
มหาวิทยาลัยลาวาล ประเทศแคนาดา 

“There is a moral dimension to economics,  
which western economics have forgotten about.” 

 

    ศ.ปิเตอร์ คัลกิน้ อาจารย์สัญชาติอเมริกาและแคนาเดียน 
ปัจจบุนัท างานอยู่กบัเครือขา่ยมหาวิทยาลยัสหรัฐอเมริกาในด้านท่ีเก่ียวกบั
แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังได้เข้าร่วมท างานกับสถาบนัเพ่ือการ
วิจยัและสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 ศ.คลักิน้ กล่าวา่ น่ีเป็นจดุส าคญัท่ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถกูเผยแพร่ไปในวงกว้างทัว่โลก เรา
มีแผนให้นกัศกึษาไปท ากรณีศกึษา โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างการใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
กับการใช้หลักเศรษฐกิจดัง้เดิม แล้วรายงานเป็นบทความ ลงวารสารการวิจัย ในระยะเวลา 5 ปี จะมี
กรณีศึกษาอย่างน้อย 125 ประเทศ นอกจากนีก้ าลงัเดินหน้าในการสร้างหลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภาค
ภาษาองักฤษ เพ่ือให้นกัศกึษาทัว่โลกมีโอกาสเข้าศกึษาตอ่ทัง้ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
 หากจะกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในขัน้ก้าวหน้าท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระบบทุนนิยมด้วยนัน้ 
กิจการต้องด าเนินไปอยา่งมีคณุธรรม มีการเปิดกว้างทางความคดิเพ่ือรับสิ่งใหม่ๆ  เอาใจใส่ และค านงึถึงคน
รอบข้างมากขึน้ เรียกวา่เป็นเศรษฐศาสตร์คณุธรรม ท่ีอยูบ่นเง่ือนไขคณุธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ศ.ดร.วิมาลา  วีระรัควาน  ผู้อ านวยการสถาบันอมิตีแ้ห่งพฤติกรรมสุขภาพและศาสตร์   
ที่เก่ียวข้อง ประเทศอินเดีย 

“If people feel that they have enough, 
people would think about giving something to other.” 

 

 ศ.ดร.วิมาลากลา่ววา่ แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงไมไ่ด้เป็นสิ่งใหม ่เพราะเมื่อ
ครัง้เป็นเด็กในครอบครัวมีค าสอนว่า จงพึงพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ การมีสิ่งท่ีมากกว่า
ความจ าเป็นนัน้ จะท าให้เราอยากได้ไม่สิน้สุด เศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า จงพอใจในสิ่งท่ีมี อย่าต้องการ
อะไรท่ีมากเกินตวั ท าอะไรให้พอเหมาะพอประมาณ และเป็นหนึ่งในวิธีสร้างก าแพงกัน้ผลกระทบในแง่ลบ
ของโลกาภิวตัน์ ไม่ได้บอกวา่โลกาภิวตัน์หรือเทคโนโลยีไมดี่ แตอ่ะไรท่ีมากเกินไปมกัจะสง่ผลในแง่ลบเสมอ 
เศรษฐกิจพอเพียงจะน าเราไปสูค่วามพอดี เป็นจดุเร่ิมต้นให้เร่ิมคดิท าเพ่ือผู้ อ่ืน ไมเ่ก็บทกุอยา่งไว้คนเดียว  
 ปัจจบุนัเป็นยคุของระบบทนุนิยมท่ีทกุคนถกูกระตุ้นให้เพิ่มการผลิต ถกูกระตุ้นให้บริโภค เพ่ือจะได้
มีทรัพย์สินและเก็บเก่ียวความพึงพอใจให้ได้มากท่ีสุด มุมหนึ่งระบบทนุนิยมท าให้ประเทศพฒันาดีขึน้ แต่
อะไรท่ีมากเกินไปนัน้ไม่ดี ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึน้คือ เด็กออกนอกลู่นอกทาง ครอบครัวแตกแยก ส่ือ
น าเสนอสิ่งท่ีชกัจงูในทางไม่ดี ความรุนแรงเพิ่มขึน้ มีแตค่วามขดัแย้ง ผู้คนเครียดและกดดนั การเติบโตด้าน
วัตถุท่ีเจริญขึน้อย่างรวดเร็วท้าทายให้คนเกิดความอยากได้ไม่มีท่ีสิน้สุด เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็น
ทางออกของยุคนี ้โดยการก่อตัง้กลุ่มท่ีคุ้มครองผู้บริโภคมากขึน้ พยายามหาแนวทางในการปลดปล่อย
ความเครียด เช่น การเปล่ียนความคิดท่ีว่า ถ้ามีเงินจ านวนหนึ่ง ต้องได้สิ่งท่ีหรูหรา ต้องได้ชีวิตท่ี
สะดวกสบาย ไปสูค่วามคดิท่ีวา่ฉนัมีแล้ว ไมจ่ าเป็นต้องขวนขวายหาเพิ่มอีก และจะแบง่ปันให้กบัคนอ่ืน 
 เศรษฐกิจพอเพียงจะประสบความส าเร็จได้ ต้องเกิดจากภายใน เราควรพยายามปลูกฝังให้ผู้คน
ภูมิใจในสิ่งท่ีมี ช่วยให้ผู้คนคิดว่าถ้ามีเท่านีจ้ะจดัการอย่างไร สร้างให้เกิดความเข้าใจแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
เป็นการเรียนรู้ท่ีจะท าให้ผู้คนอยู่ได้ด้วยตนเอง และเผยแพร่ให้แก่คนอ่ืนได้อีก เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีเข้าถึง
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องมาจากข้างใน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  ปลืม้เจริญ 
ภาควิชาศกึษาศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ตัง้อยู่ในเขตพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  เป็นพืน้ท่ีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 6 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นท่ีหลวง  เม่ือปี 2467  มีพืน้ท่ีด าเนินการของ
โครงการรวมทัง้สิน้ 15,882 ไร่ แตปั่จจบุนัด าเนินการในพืน้ท่ี 8,700 ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดงันี ้
 ทิศเหนือ จดเขาเสวยกะปิ  บ้านอา่งหิน 
 ทิศตะวนัออก จดบ้านห้วยทรายเหนือ  บ้านหนองตะกวด  และบ้านห้วยทรายใต้ 
 ทิศใต้  จดเขาสามพระยา  บ้านไร่ใหมพ่ฒันา 
 ทิศตะวนัตก จดบ้านหนองไทร  และบ้านหนองข้าวนก 
 

1. ประวัตคิวามเป็นมาของพืน้ที่และการใช้ประโยชน์  
 แตเ่ดิมสภาพพืน้ท่ีนัน้  เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  มีพืชพนัธุ์ไม้
ท่ีหลากหลาย  เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะเนือ้ทราย ซึ่งเป็นสตัว์ประจ าถ่ิน อาศยัอยู่

เป็นจ านวนมาก  พืน้ท่ีแห่งนีจ้ึงได้ช่ือว่า “ห้วยทราย”  เป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร ท่ีมีน า้ไหลผ่านตลอดปี และ
เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในพืน้ท่ี ตอนกลางของพืน้ท่ีจะเป็นท่ีราบ มีความลาดเทไปยังฝ่ังทะเลด้านทิศ
ตะวนัออก  สว่นด้านลา่งตดิกบัชายฝ่ังทะเล มีพืน้ท่ีป่าชายหาดและป่าชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์ 

 เ ม่ือกาลเวลาผ่านไป ประกอบกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อมา  มุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และสงัคมเป็นส าคญั จึงท าให้พืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วเปล่ียนแปรสภาพ
ไปอย่างรวดเร็ว ราษฎรเข้ามาบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยั และ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างผิดวิธี โดยตดัต้นไม้ในพืน้ท่ีออก

โครงการพระราชด าร ิ 

การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
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จนหมด ในลกัษณะปลอกเปลือกดิน และปลกูพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เช่นสบัปะรด   และมนัส าปะหลงั ท าให้
มีการใช้ปุ๋ ย และสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในปริมาณท่ีมากเกินความจ าเป็น สง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีมากขึน้เป็นล าดบั ในห้วงเวลาไมถ่ึง 40  ปี  พืน้ท่ีป่าไม้ได้ถกูท าลายลงอยา่งสิน้เชิง 
 ตอ่มาในวนัท่ี 5 เมษายน 2526  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้
เสด็จพระราชด าเนินทรงเย่ียมราษฎรในพืน้ท่ี พระองค์ทรงพบกบัสภาพปัญหาตา่งๆ เน่ืองจากพืน้ท่ีมีความ

เส่ือมโทรมเป็นอยา่งมาก จงึทรงมีพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “หากปล่อยท้ิงไว้จะกลายเป็นทะเลทราย
ในทีส่ดุ”  และได้พระราชทานพระราชด าริแก่หม่อมเจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศริิ จกัรพนัธุ์  องคมนตรี  และดร.สเุมธ  
ตนัตเิวชกลุ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้พฒันา
พืน้ท่ีส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เพ่ือจดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริขึน้  ในพืน้ท่ีด าเนินการประมาณ 8,700 ไร่ ให้เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาป่าไม้เอนกประสงค์  มุ่ง
หมายศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่า  เพ่ือฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พฒันาแหล่งน า้เพ่ือใช้ในการเกษตรและปลูกป่า  จดัสรรท่ีท ากินให้กับราษฎรท่ีเข้ามาบุกรุก
พืน้ท่ีแตเ่ดิมให้ได้เข้าอยู่อาศยั  และให้ความรู้กบัราษฎรเก่ียวกบัวิธีท าการเกษตรอยา่งถกูวิธี  ด าเนินงานใน

รูปแบบ “ป่าไม้หมู่บ้าน” คือให้ราษฎรด าเนินการเป็นเจ้าของเอง  มีส่วนร่วมในการปลูกป่า  ดแูลรักษาป่า
เอง  ตลอดจนให้ได้รับผลประโยชน์จากผลผลิตของป่า ในลกัษณะท่ีเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 
เป็น “ระบบการบริหารเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” เพ่ือท่ีราษฎรจะได้ไมเ่ข้ามาบกุรุกพืน้ท่ีป่าอีกตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้  ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยทราย  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จึงได้ถือก าเนิดขึน้เพ่ือเป็น
แบบอย่างในการพฒันาพืน้ท่ีเส่ือมโทรมในเขตภาคตะวนัตก  ตลอดจนการพฒันาด้านอ่ืนๆ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งแท้จริง 
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2. สภาพปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    เน่ืองจากราษฎรส่วนใหญ่ในพืน้ท่ี มีการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเป็นเวลานาน โดยมิได้มีการ
บ ารุงรักษาดินท่ีถูกต้อง ท าให้สภาพดินขาดอินทรียวตัถุ 
และมีสารเคมีตกค้างอยู่ในปริมาณท่ีสูงจึงยิ่งมีผลท าให้
คณุภาพดิน เกิดความเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ความ
อดุมสมบรูณ์ของดนิต ่ามาก มีสภาพเป็นดนิปนทรายหรือ
ทรายจัด ขาดธาตุอาหาร ไม่มีความชืน้และอากาศ ดิน

จบัตวัแนน่ไม่สามารถระบายน า้ได้ หรือท่ีเรียกกนัว่า “ดิน
ท่ีแข็งเป็นดาน” พืน้ดนิขาดความชุม่ชืน้ จนพืชไมส่ามารถ
เจริญเตบิโตได้        

 

ดังนัน้  ความสมดุลทางธรรมชาติถูก
ท าลายโดยสิน้เชิง เกิดภาวะฝนทิง้ช่วง ไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล มีปริมาณฝนลดน้อยลง  ความแห้ง
แล้งของพืน้ท่ีแผ่ขยายเป็นวงกว้าง จนมีลักษณะ
เป็นพืน้ท่ีอับฝน เม่ือฝนตกหนักประกอบกับมีลม
พดัแรงจึงเป็นตวัการส าคญั ท่ีท าให้เกิดการชะล้าง
พงัทลายของหน้าดิน และถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก 
เน่ืองจากไมมี่สิ่งกีดขวางการไหลบา่ของน า้ สภาพ
พืน้ท่ีก็มีความลาดเอียงอยู่แล้ว ท าให้น า้ไหลบา่ลง
สูท่ะเลได้อยา่งรวดเร็ว    

  

 

 

 

 

 

 
ภาพความเสือ่มโทรมของพ้ืนที ่“ห้วยทราย” 

 

ภาพการพังทลายของดิน 

ภาพราษฎรบุกรุกพ้ืนที ่
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3. แนวพระราชด าริในการพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 แนวพระราชด าริในการพฒันาและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มีดงันี ้
 3.1 การฟ้ืนฟูสภาพดนิ  มี 4 วิธี คือ 
      3.1.1 การฟ้ืนฟูสภาพดนิโดยใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ 
  เป็นการใช้ปุ๋ ยพืชสด การท าปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือสารสกัดจากเศษวัสดุเหลือใช้  
ตลอดจนพืชผกัและผลไม้ชนิดตา่งๆ  น ามาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดนิ 
      3.1.2 การฟ้ืนฟูสภาพดนิโดยใช้หญ้าแฝก 
  "หญ้าแฝก"  เป็นพืชชนิดหนึ่ง ท่ีได้พระราชทาน
พระราชด าริให้ศึกษาและน ามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน า้ ตลอดจน
ใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ตัง้แต่ปี 2534 เป็นต้นมา จึงได้มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องร่วมกนัสนองพระราชด าริ ทัง้ด้านการศึกษาวิจยั และปฏิบตัิ
ในพืน้ ท่ีจ ริง  ขณะเดียวกันทรงติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ และพระราชทานพระราชด าริให้ปรับปรุง
แก้ไขเสมอมา มีการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ด้านตา่งๆ คือ ปลูกตาม
พืน้ท่ีปลูกป่าใหม่ พืน้ท่ีสองข้างเส้นทางต่างๆ ทัง้พืน้ท่ีดินตัด ดินถม 
และพืน้ท่ีราบ พืน้ท่ีขอบสระน า้ และอ่างเก็บน า้เพ่ือไม่ให้ดินพงัลงใน
แหลง่น า้ 
  การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ ในเร่ืองของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกว่า        

“เป็นก าแพงธรรมชาตท่ีิมีชีวิต” โดยปลกูหญ้าแฝกขวางตามแนวระดบั ให้กอชิดติดกนั ตามความเหมาะสม
ของพืน้ท่ีลาดชนั เพ่ือชว่ยลดความเร็วของกระแสน า้ท่ีเกิดจากการชะล้างของหน้าดินในบริเวณร่องน า้ 

 
 
 
 
 
  
    แนวของหญ้าแฝกจะช่วยดกัและเก็บกักตะกอน เป็นก าแพงป้องกนัดินตามธรรมชาติล้อม
ดนิไว้ เพ่ือช่วยในการสร้างหน้าดินขึน้มาใหม่ โดยท าการปลกูป่าเสริมลงไปในพืน้ท่ี ในบริเวณแหล่งน า้ ราก
ของหญ้าแฝกจะช่วยดดูซบัสารเคมี  และช่วยยดึดินไว้ ไม่ให้ขอบ หรือตลิ่งของแหลง่น า้พงัเสียหาย ในพืน้ท่ี
ราบใช้หญ้าแฝกช่วยในการรักษาความชุ่มชืน้ และปรับปรุงโครงสร้างของดิน ส่วนในพืน้ท่ีป่าใช้เป็นแนว
ป้องกนัไฟป่าได้ 

ภาพต้นหญ้าแฝก                   
ที่มีการเจริญเตบิโตเต็มที ่

ภาพหญ้าแฝก  ช่วยลด
ความเร็วกระแสน ้า 
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     3.1.3 การฟ้ืนฟูสภาพดนิท่ีแข็งเป็นดาน   
   โดยขุดเจาะให้เป็นช่องหรือบ่อ น าดินท่ีมีธาตอุาหารพืชมาใส่ น าหญ้าแฝกมาปลูกให้น า้

เพ่ือสร้างความชุ่มชืน้ รากของหญ้าแฝกมีความแข็งแรง สามารถชอนไชลงในแนวดิ่ง ท าให้ดินแตกร่วนขึน้     
หญ้าแฝกเป็นพืชท่ีทนตอ่สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งได้ดี ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดนิท่ีแข็งเป็นดานให้
แตกตวั รากของหญ้าแฝกท่ีตายจะยอ่ยสลายผพุงั เกิดมีช่องว่าง น า้และอากาศ ท าให้สามารถหมนุเวียนลง
สูใ่ต้ดนิได้ เกิดความชุม่ชืน้ และเกิดขบวนการยอ่ยสลาย  

  จากนัน้น าพันธุ์ไม้ท่ีทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ เช่น ไม้
ดัง้เดิมท่ีเคยปลูกในพืน้ท่ีมาปลูกเสริม ใบของหญ้าแฝกท่ีแก่
สามารถตัดและน ามาคลุมผิวดินตามโคนต้นไม้หรือหน้าดิน 
เ พ่ือช่วยป้องกันการระเหยของน า้และย่อยสลายได้เ ร็ว 
หมนุเวียนเป็นธาตอุาหารของพืชตอ่ไป   

      3.1.4 การฟ้ืนฟูสภาพดนิโดยใช้ไม้ยูคาลิปตัส 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสความ
ตอนหนึ่งว่า “ส าหรับต้นยูคาลิปตสั ถ้าดินพอปลูกไม้ชนิดอ่ืนได้ ก็ไม่ควรปลูกยูคาลิปตสั ถ้าดินเลวมากก็
ปลูกยูคาลิปตสัได้” เรียกวิธีการนีว้่า การใช้อธรรมปราบอธรรม เน่ืองจากยูคาลิปตสัเป็นพืชท่ีทนตอ่สภาพ
ความแห้งแล้งได้ดี ระบบรากมีความแข็งแรงและหาอาหารได้เก่ง สามารถเจาะทะลดุนิท่ีแข็งได้ เม่ือล าต้นมี
ขนาดโตพอก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และระยะตอ่ไปก็สามารถน าพนัธุ์ไม้ชนิดใหมม่าปลกูแทนได้ 

 
 3.2 การสร้างความชุ่มชืน้ให้กับพืน้ท่ี 

 แต่เดิมพืน้ท่ีมีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล เป็นเขตอบัฝน เกิดสภาพเป็นทะเลทราย  
ภูเขามีสภาพเป็นเขาหัวโล้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมี
พระราชด าริให้จดัหาแหลง่น า้ เพ่ือกระจายความชมุชืน้ในพืน้ท่ีให้มากขึน้  ดงันี ้

     3.2.1 การสร้างฝายชะลอความชุมช้ืน  หรือฝายแม้ว 

  การท าฝายแม้ว หรือท่ีเรียกกนัว่า Check dam  คือการน า
วสัดตุามธรรมชาตหิรือท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีมาใช้ปิดกัน้ทางน า้ ร่องเขา และพืน้ท่ี
ท่ีมีความลาดชนัซึ่งอยู่ตอนบนของภูเขา เพ่ือช่วยชะลอการไหลของน า้ให้
ช้าลง และช่วยดกัตะกอนไว้ไม่ให้ไหลลงสูพื่น้ท่ีท่ีอยู่ตอนลา่ง ในระยะเวลา
หนึ่งเศษซากใบไม้ และตะกอนดินจะช่วยเก็บกักน า้ไว้ในพืน้ท่ี เพ่ือช่วย
กระจายความชุ่มชืน้ในบริเวณร่องเขาหรือร่องน า้ ให้น า้มีโอกาสซึมลงสู่ใต้
ดิน เป็นการเพิ่มและรักษาระดบัน า้ใต้ดินไว้ให้พืชสามารถดดูซบัความชุ่ม
ชืน้ไว้ได้  

ภาพฝายแม้ว หรือ  Check dam   

ภาพรากของหญ้าแฝกที่ชอนไชลงในแนวดิ่ง 
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     3.2.2 การท าคันดนิก้ันน ้า (Terracing) 
  การท าคนัดินกัน้น า้ คือ การสร้างคนัดินปิดกัน้ร่องน า้
ไว้ ตามชอ่งเขาและขวางความลาดเอียงของพืน้ท่ีในบริเวณพืน้ราบเชิง
เขา จะท าการขุดพืน้ท่ีบางส่วนให้เป็นแอ่งขยายให้กว้าง มีลักษณะ
คล้ายอ่างน า้ขนาดเล็ก  ใช้ในการเก็บกักน า้ไว้ในพืน้ท่ีให้มากขึน้ เพ่ือ
สร้างความชุ่มชืน้ให้กบัพืน้ท่ีป่าไม้ในบริเวณนัน้ และน า้บางส่วนจะซึม
ลงสู่ใต้ดินช่วยรักษาระดับน า้ใต้ดิน แล้วท าการปลูกป่าเสริมรอบๆ 
บริเวณแอง่น า้หรือเหนือคนัดนิกัน้น า้  เพ่ือสร้างป่าขึน้มาใหม่ 
 

     3.2.3 การท าคันดนิเบนน ้า (Diversion) 
  การท าคนัดินเบนน า้ คือการขุดดินให้เป็นร่องน า้เพ่ือเช่ือมต่อกับคนัดินกัน้น า้ ทัง้สองด้าน
เข้าหากนั เพ่ือให้น า้ให้กระจายไปตามแนวระดบัทัง้สองด้าน โดยใช้ขอบของคนัดินกัน้น า้ หรือขอบของถนน
ขวางทางน า้  

     เม่ือมีฝนตกและมีปริมาณมาก 
น า้สามารถไหลกระจายไปตามแนวคนัดิน
เบนน า้ได้อย่างทั่วถึง ถ้าปริมาณน า้มาก
เกินความจขุองแอ่งน า้ในแนวระดบั จะมีท่อ
ลอดต่อผันน า้ไปยังแนวคันดินด้านล่าง ท่ี
เ ป็นแนวถัด ไปสามารถควบคุมน า้ ใ ห้
กระจายไปในพืน้ท่ีได้อย่างทั่วถึง อีกทัง้ยัง
สามารถใช้เป็นถนนสญัจรไปมา และใช้เป็น
แนวป้องกนัไฟป่าได้อีกด้วย 

 

 3.3 การพัฒนาแหล่งน า้  
 แต่เดิมพืน้ท่ีมีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล เป็นเขตอบัฝน เกิดสภาพเป็นทะเลทราย  
ภูเขามีสภาพเป็นเขาหัวโล้น  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมี
พระราชด าริให้จัดหาแหล่งน า้ โดยให้กรมชลประทานร่วมกับกรมแผนท่ีทหาร (พันเอกโสมนัส  เอ่ียม
สรรพางค์)  เพ่ือพิจารณาพืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้  
  3.3.1 พิจารณาวางแนวท่อส่งน า้จากอ่างเก็บน า้ห้วยตะแปด มายงัอ่างเก็บน า้ห้วยทราย  

ในกรณีท่ีระดบัความสงูไมพ่อท่ีน า้จะไหลมาเองได้ ก็ควรพิจารณาตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้ตามความเหมาะสม 

ภาพคันดินก้ันน ้า 

ภาพคันดินเบนน ้า 
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  3.3.2 พิจารณาจดัสร้างแหล่งน า้เพิ่มเติม  ให้กับพืน้ท่ีท่ีอยู่สูงกว่าอ่างเก็บน า้ห้วยตะแปด  
และอ่างเก็บน า้ห้วยทราย  เพ่ือเก็บน า้ส ารองไว้เติมให้แก่อ่างเก็บน า้ห้วยทราย (พระราชด าริเม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2535) 
  โครงการชลประทานเพชรบุรี ได้ด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริ ในเร่ืองของการจดัหา
แหลง่น า้ขึน้ ซึ่งตอ่มาได้มีพระราชด าริเพิ่มเติมถึงเร่ืองการจดัท าระบบเครือข่ายน า้(อ่างพวง) มีการสร้างอ่าง
เก็บน า้ในพืน้ท่ีจ านวน 4 อา่ง คือ  

1) อา่งเก็บน า้ห้วยตะแปด           
2) อา่งเก็บน า้เขากระปกุ        
3) อา่งเก็บน า้ห้วยทราย 

4) อา่งเก็บน า้หนองไทร   

 
   

     ซึ่งในแต่ละอ่างมีขนาดและความจุไม่เท่ากัน ตลอดจนอยู่ในระดับความสูงของพืน้ท่ีท่ี
แตกต่างกันด้วย  เม่ือได้ด าเนินการวางท่อเช่ือมต่อกันเสร็จแล้ว  สามารถน าน า้มาเติมให้กันได้ ในกรณีท่ี
ขาดแคลน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุภารกิจภายในศนูย์ฯ  เชน่ การฟืน้ฟสูภาพดนิ  การปลกูป่า  และ
การพฒันาคณุภาพชีวิตของราษฎรในการประกอบอาชีพนัน่เอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพระบบบริหารจัดการน ้าในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน ้า (อ่างพวง) 

ภาพอ่างเกบ็น ้า 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuuIuYxsfWAhUCSY8KHVYlASUQjRwIBw&url=http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/27&psig=AFQjCNFCgIsCQJ3yEkrMEzze6foa7ngmTw&ust=1506676679359400
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การท างานของอ่างพวงมีหลกัการอยู่วา่ อ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ตอนบนสามารถปล่อยน า้ลงมา
เติมอ่างเก็บน า้ท่ีมีขนาดเล็กท่ีอยู่ด้านล่างได้ โดยการเช่ือมตอ่ท่อส่งน า้ในแตล่ะอ่างเก็บน า้เข้าหากนั  โดยท่ี
อา่งเก็บน า้ทุ่งขาม (อยู่นอกพืน้ท่ีโครงการ) ส่งน า้ลงมาท่ีอ่างเก็บน า้ห้วยตะแปดและอ่างเก็บน า้ห้วยทราย – 
หบุกะพง และอ่างเก็บน า้ห้วยตะแปด สามารถส่งน า้ไปยงัอ่างเก็บน า้เขากระปกุเช่ือมตอ่ท่อไปท่ีอ่างเก็บน า้

ห้วยทราย  ส่วนอ่างเก็บน า้หนองไทรได้เช่ือมต่อกับอ่างเก็บน า้ทุ่งขามในปี 2549 ดงัแสดงตามภาพระบบ
บริหารจัดการน า้ในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน า้ (อ่างพวง) ท าให้การบริหารจัดการน า้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ราษฎรสามารถมีน า้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภคตลอดจนการใช้น า้เพ่ือการเกษตร 
ทัง้นีจ้ะต้องมีแผนงานในการใช้จ่ายน า้ของแตล่ะปีหรือฤดกูาลเพาะปลกูเพ่ือให้มีน า้ในการบริหารได้ตลอด
ทัง้ปีท าให้การบริหารจดัการน า้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   

 

3.4 การฟ้ืนฟูสภาพป่า 
 ป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์สามารถรักษาความชุ่มชืน้ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งปัจจยัส่ีของมนษุย์ท่ีส าคญั
เชน่กนั พระองค์จงึทรงมีพระราชด าริให้สร้างป่า ดงันี ้
      3.4.1 การปลูกป่า 3 อย่าง  ประโยชน์ 4 อย่าง 
               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานแนว
พระราชด าริของการปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง ไว้ดงันี ้
                    ลักษณะท่ัวไปของป่า 3 อย่าง 
                            "...ป่าไม้ทีจ่ะปลูกนัน้ สมควรทีจ่ะปลูกแบบป่าใช้ไม้หน่ึง ป่าส าหรับใช้ผลหน่ึง ป่าส าหรับใช้
เป็นฟืนอย่างหน่ึง อนันี้แยกออกไปเป็นกว้างๆ ใหญ่ๆ  การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์ดงันี้ ในค า
วิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวน หรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้ แต่ในความหมายของการ
ช่วยเหลือเพื่อต้นน ้าล าธารนัน้ ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม นัน่แหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท า
หน้าที่เป็นป่าคือ เป็นต้นไม้และท าหนา้ที่เป็นทรัพยากรในด้านส าหรับใหผ้ลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ได.้.." 
                    ประโยชน์ที่ได้รับ 4 อย่าง 
                            "...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซ่ึงได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนัน้ 
สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตวัเองตามชื่อแล้ว ยงัสามารถช่วยอนรุักษ์ดิน
และตน้น ้าล าธารดว้ย..." 
                            และยงัได้มีพระราชด ารัสเพิ่มเตมิวา่ 
                            "...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มี
ประโยชน์ 4 อย่างคือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซบัน ้า และ
ปลูกอดุช่วงไหลตามร่องหว้ย โดยรับน ้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที ่4 คือไดร้ะบบอนรุักษ์ดินและน ้า..."  
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  ประโยชน์อยา่งท่ี 1  คือ  การปลกูไม้โตเร็ว    เชน่  กระถิน  สะเดา  ขีเ้หล็ก ฯลฯ  เพ่ือพฒันา
และสร้างหน้าดนิขึน้ใหม ่
  ประโยชน์อย่างท่ี 2  คือ  การปลูกไม้ดัง้เดิมท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี  เช่น  ประดู่  มะค่า  ไผ่  ฯลฯ     
เน่ืองจากไม้ดัง้เดมิมีความแข็งแรงและทนตอ่สภาพของดนิ ฟ้า อากาศ ได้เป็นอยา่งดี 
  ประโยชน์อย่างท่ี 3 คือ  การปลกูไม้เศรษฐกิจ  หรือไม้ผล  เช่น  ขนนุ  มะม่วง  ฝร่ัง  กล้วย 
ฯลฯ  เพ่ือน าไม้มาใช้ประโยชน์ในอนาคต 
  ประโยชน์อย่างท่ี 4  คือการอนุรักษ์ดิน และน า้ช่วยสร้างความชุ่มชืน้ให้กับพืน้ท่ี ในการ
อนรัุกษ์ดินนัน้ เกิดจากใบไม้ท่ีร่วงหลน่ทบัถมกนั แล้วยอ่ยสลายกลายเป็นดนิใหม ่สว่นการสร้างความชุ่มชืน้
เกิดจากร่มเงาของต้นไม้ จะช่วยลดการระเหยของน า้ในดิน ซึ่งเป็นการสร้างป่าแบบผสมผสานได้อย่าง
กลมกลืนและเกิดความสมดลุในระบบนิเวศป่าไม้ได้เร็วยิ่งขึน้   
 

     3.4.2 ระบบภูเขาป่า 
  ระบบภเูขาป่า คือการน าพลงังานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาเซล) สบูน า้จากอา่งเก็บน า้ขึน้ไป
ใส่ถงัพกัน า้ท่ีก่อสร้างไว้บนภเูขาให้น า้ล้น และปล่อยให้ไหลกระจายไปตามพืน้ท่ีโดยรอบถงัพกัน า้ แล้วปลกู
ต้นไม้ไว้รอบๆ  

 
 
 
 
 
 

    พืน้ท่ีก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งไม้ท่ีใช้ปลูกในพืน้ท่ีเป็นไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจ  และไม้
ดัง้เดิม วิธีการปลกูป่าแบบนีมี้อตัราการรอดตายของพนัธุ์ไม้คอ่นข้างสงู  เป็นการปลูกป่าจากด้านบนลงสู่
ด้านลา่ง  
 

                   3.4.3 การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 

  การปลกูป่าโดยไมต้่องปลกู เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงแนะน าในการพลิกฟืน้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ให้กลบัคืนมาสู่ความอุดม
สมบรูณ์ดงัเดิม โดยอาศยัหลกัการของกฎธรรมชาติท่ีแยบยล เรียบง่ายและประหยดั  แตไ่ด้ผลกลบัมาอย่าง
มหาศาลดงัพระราชด ารัส ความตอนหนึง่วา่ 
        “… ท้ิงป่านัน้ไว ้5 ปี ตรงนัน้ไม่ตอ้งไปท าอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่
ตอ้งปลูกสกัตน้เดียว คือว่าการปลูกป่านัน้ ส าคญัอยู่ทีป่ล่อยใหเ้ขาข้ึนเอง…” 
 

ภาพการท างาน                                                                        
ของระบบภเูขาป่า 
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กลยุทธ์การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เป็นแนวพระราชด าริท่ีอาศัยวงจรป่าไม้  และการ
ทดแทนตามธรรมชาติ ท่ีเน้นการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอือ้อ านวยต่อการเจริญเติบโต ของ
ต้นไม้ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีแห่งนัน้ ทกุอย่างปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและอาศยัเวลาท่ีต้นไม้เหล่านัน้จะได้
เจริญเติบโตหยัง่รากชยูอด แตกกอออกหน่อ ผลิดอกออกผล กระจายพนัธุ์ออกไปในพืน้ท่ีกว้าง  กลายเป็น
ป่า  เป็นระบบนิเวศน์ท่ีเอือ้อ านวย เกิดการอาศยัการคงอยู่ของพืชพนัธุ์สตัว์ตา่งๆ  กลบัสู่ความอดุมสมบรูณ์ 
โดยท่ีมนษุย์ต้องไมเ่ข้าไปยุง่เก่ียวหรือเข้าไปท าลายป่า ตดัตอนการกลบัคืนสูค่วามเป็นผืนป่าท่ีสมบรูณ์ 
 

 

 

 

 

 
ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้มีพระราชด ารัส ใน

ระหว่างการด าเนินการปลกูป่า โดยไม่ต้องปลกู  ในพืน้ท่ีโครงการศกึษาวิธีการฟืน้ฟูดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ความตอนหนึง่ วา่ 

“… ให้ช่วยกนัดูแลรักษาป่า อย่าไปรังแกป่า ถ้าปล่อยท้ิงไว้ไม่ให้ใครไปรบกวนระยะเวลา 
30 – 40 ปีป่าแห่งนีจ้ะฟ้ืนคืนสภาพจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ…” 

   การปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างระบบภูเขาป่า เน่ืองจากพืชพนัธุ์ ท่ี
รอดตายและสามารถเจริญเติบโตได้ ในระยะเวลาหนึ่งจะสามารถผลิดอกออกผล เมล็ดหรือผลท่ีแก่จะร่วง
หล่น เม่ือสัตว์ได้กินผลแล้วไปถ่ายไว้ในพืน้ท่ีต่างๆ ประกอบกับมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ท าให้มีการ
เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ หรือในกรณีท่ีเราไม่เข้าไปบุกรุกเป็นการปล่อยพืน้ท่ีทิง้ไว้ตามธรรมชาติ ใน
ระยะเวลาหนึ่ง พืชชนิดต่างๆ ท่ีถกูตดัต้นไปแล้วเหลือแตต่อไว้ ก็สามารถแตกหน่อแล้วเจริญเติบโตเป็นต้น
ใหมไ่ด้  
 

     3.4.4 การสร้างระบบป่าเปียก 

   น า้บางส่วนท่ีไหลลงมาจากระบบภูเขาป่า จะไหลลงมาท่ีแนวฝายชะลอความชุ่มชืน้ หรือ

ฝายแม้ว หรือ  Check dam สร้างความชุ่มชืน้ให้ทัว่พืน้ท่ี เพ่ือสนบัสนนุการปลูกป่า การกระจายน า้จากฝาย
แม้ว โดยการใช้ท่อไม้ไผ่ ท่อสายยางหรือท่อPVC  เจาะรูตอ่ขยายไปทางด้านข้าง ให้น า้กระจายออกไป เพ่ือ
สร้างความชุม่ชืน้ในพืน้ท่ีใช้เป็นแนวควบคมุไฟป่าได้และท าการปลกูป่าเสริมในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ 

ภาพเปรียบเทียบสภาพของป่าในปี 2540  กับปี 2549 
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พระราชด าริ “ป่าเปียก” เกิดขึน้เพ่ือเป็นแนวในการป้องกันไฟป่าทรงคิดค้นขึน้โดยน าหลกัการ ท่ี
แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล โดยใช้หลากหลายวิธีการประกอบกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงพระราชทานวิธีการก่อสร้าง “ป่าเปียก” ไว้ประกอบด้วย 

วิธีการแรก ท าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน า้และแนวพืชชนิดต่างๆ 
ปลกูตามแนวคลองนี ้

วิธีที่ สอง สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก  โดยอาศัยน า้
ชลประทานและน า้ฝน 

วิธีที่สาม โดยการปลกูต้นไม้โตเร็วคลมุแนวร่องน า้เพ่ือให้ความชุม่ชืน้คอ่ยๆ  ทวีขึน้และ
แผ่ขยายออกไปทัง้สองร่องน า้ ซึ่งจะท าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกนัไฟป่า เพราะไฟป่าจะเกิดขึน้
ง่ายหากป่าขาดความชุม่ชืน้ 

วิธีที่ ส่ี โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน้ หรือท่ีเรียกว่า Check Dam ขึน้ เพ่ือปิดกัน้
ร่องน า้หรือล าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพ่ือใช้เก็บกกัน า้และตะกอนดนิไว้บางส่วน โดยน า้ท่ีเก็บไว้จะซึมเข้า
ไปสะสมในดนิท าให้ความชุม่ชืน้แผข่ยายเข้าไปทัง้สองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก” 

วิธีที่ ห้า โดยการสูบน า้เข้าไปในระดบัท่ีสูงท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ แล้วปล่อยน า้ลงมาทีละ
น้อยให้คอ่ยๆ ไหลซึมดิน เพ่ือช่วยเสริมการปลูกป่าบนพืน้ท่ีสงูในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่ง
สามารถป้องกนัไฟป่าได้อีกด้วย 

วิธีที่หก ปลกูต้นกล้วยในพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หาก
เกิดไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน า้ไว้ได้มากกว่าพืชอ่ืน  ท าให้ลดการสูญเสียน า้ลงไปได้มากแนว
พระราชด าริป่าเปียก จึงนบัเป็นทฤษฎีการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่าไม้ โดยใช้ความชุ่มชืน้เป็นหลกัส าคญัท่ีจะชว่ยให้
ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจงึเกิดได้ยาก การพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูป่าไม้ท่ีสามารถท าได้ง่าย
และได้ผลดียิ่งขึน้ 

ภาพระบบป่าเปียก  กระจายน ้าจากฝายแม้วโดยใช้ท่อไม้ไผ่ 
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 3.5 การฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน 

 เน่ืองจากปริมาณน า้ท่ีไหลจากพืน้ท่ีตอนบนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จะไหลเข้าสู่
ระบบฝายชะลอความชุ่มชืน้ หรือฝายแม้วหรือ Check dam คนัดินกัน้น า้และคนัดินเบนน า้ ส่วนท่ีเหลือจะ
ไหลลงสู่แหล่งน า้ตอนล่างแล้วออกสู่ทะเล เป็นคลองท่ีเช่ือมต่อกับคลองบางกราใหญ่และบางกราน้อย       
ซึง่พืน้ท่ีดงักลา่วมีสภาพเป็นป่าชายเลนและป่าชายหาดในเขตพืน้ท่ีของกองก ากบัการ 1  กองบงัคบัการฝึก
พิเศษ คา่ยพระรามหก ท าให้เกิดความสมดลุในระบบนิเวศมากขึน้  ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นแหลง่เพาะ
และขยายพนัธุ์สัตว์น า้ แหล่งอนุบาลสตัว์น า้วยัอ่อน เม่ือเจริญเติบโตก็จะออกสู่ทะเลเป็นแหล่งอาหารของ
ประชาชนตอ่ไป 
  

3.6 การคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาต ิ
 สืบเน่ืองจากพืน้ท่ีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ เคยมีสัตว์ป่า
ประจ าท้องถ่ินคือ เนือ้ทรายอาศัยอยู่
เป็นจ านวนมาก  แตใ่นช่วงปี พ.ศ.2526   
เนือ้ทรายถูกราษฎรล่าเป็นอาหาร  และ
ใกล้จะสูญพันธุ์  งานเพาะเลีย้งและ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่า
และพันธุ์ พืช ได้เข้ามาด าเนินการเพ่ือ
เพาะ เ ลี ย้ งและขยายพันธุ์ สัต ว์ ป่ า       
แล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติสร้าง
ความสมดลุให้กบัระบบนิเวศน์ป่าไม้ 
 

3.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
 แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงให้ราษฎร
เข้ามามีส่วนร่วมในการดแูลรักษาป่าไม้ ได้รับประโยชน์จากป่าด้วย โดยมีพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
“จดัระเบียบราษฎรให้เข้าอยู่อาศยัและท ากินอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการและสอดคล้องกบัธรรมชาติให้
ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษาตลอดจนไดอ้าศยัผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ โดยไม่ตอ้งเข้าไปบกุ
รุกท าลายป่าอีกต่อไป” (พระราชด าริเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2526)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  ได้
ด าเนินการ ดงันี ้
 
 
 

ภาพเน้ือทราย  ที่มาของชื่อ “ห้วยทราย” 
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     3.7.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

  ส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพ โดยยึดหลักการตามแนวพระราชด าริ  เช่น การท า
เกษตรโดยใช้ทฤษฎีใหม่ เกษตรแบบผสมผสาน และระบบวนเกษตร ตลอดจนการเลีย้งสตัว์ ประมง เป็นต้น  
ซึ่งการประกอบอาชีพทางการเกษตรนี ้ ทางศูนย์ฯ ได้เน้นให้เกษตรกรใช้หญ้าแฝกปลูกสลบัเป็นแถบกับ
แปลงของพืช สนบัสนุนการใช้ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยคอก ตลอดจนปุ๋ ยน า้ชีวภาพ โดยมีเกษตรกรเป็น
แกนน ากลุ่มตวัอย่าง  ทัง้นี ้เป็นไปตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช รัชกาลท่ี 9 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  
ประหยดั  พอมีพอกิน พอใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึน้ ข้อส าคญัอีกประการหนึ่ง คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระ
อจัฉริยภาพ  และมีสายพระเนตรอนัยาวไกล ได้วางยุทธศาสตร์การจดัสรรพืน้ท่ีให้ราษฎรไทย – พุทธ อยู่
ท้ายอ่างเก็บน า้เขากระปกุ มีอาชีพทางการเกษตร ท าไร่ ท าสวน  ส่วนราษฎรไทย – มุสลิม  จดัสรรพืน้ท่ีให้
อยู่ท้ายอ่างเก็บน า้ห้วยทราย ประกอบอาชีพทางด้านการเลีย้งสัตว์  ซึ่งท าให้ทัง้ 2 หมู่บ้านท่ีมีพืน้ฐาน             
ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน  แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งในเร่ืองของการ
ประกอบอาชีพ  และทัง้ 2 หมูบ้่านสามารถไปมาหาสูก่นัได้ตามปกติ    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  3.7.2 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
  เพ่ือผลิตสินค้า เสริมรายได้ให้กบัครอบครัว เช่น  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม
เจียระไนพลอย  กลุม่ท าผ้าบาตกิ  กลุม่ท ากะปิ  กลุม่ออมทรัพย์ เป็นต้น 

 

หมู่บ้านไทยพุทธ 

หมู่บ้านไทย-
มุสลิม 

ภาพการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับราษฎรไทย-พุทธ  และไทย-มุสลมิ 
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     3.7.3 ด้านสุขภาพอนามัย 

  สง่เสริมให้ชมุชน ได้รับความรู้ด้านสขุภาพอนามยัแก่ราษฎรในพืน้ท่ีโครงการ ให้ความรู้ใน
กลุ่มบุคคลทั่วไป แม่และเด็ก ตลอดจนทัง้คนชรา จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยเบือ้งต้น การวางแผน
ครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ คือการป้องกันสุขภาพให้ดีขึน้โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา โดยมี
สถานีกาชาดอ าเภอหวัหิน และสาธารณสขุอ าเภอชะอ า เป็นผู้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสขุ 
 

     3.7.4 ด้านการศึกษา 
  สนบัสนนุวิทยากรให้กบัโรงเรียนในพืน้ท่ี เพ่ือให้ความรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน ตลอดจนใน
พืน้ท่ีของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ  ทัง้ด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ ปัจจบุนัมีโรงเรียนอยู่ใน
ความรับผิดชอบ จ านวน 10 โรงเรียน  กบั 1 ศนูย์เดก็ก่อนวยัเรียน  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัเดก็นกัเรียน  
ตลอดจนการดแูลสขุภาพอนามยัด้านโภชนาการ 
 

     3.7.5 การเมือง  การปกครอง 
  สนบัสนนุให้ราษฎรในชมุชนมีสว่นร่วม และมีบทบาทหน้าท่ีในชมุชนของตนเอง การแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนการก าหนดความจ าเป็นพืน้ฐานของท้องถ่ิน เพ่ือให้การพฒันาท้องถ่ินเป็นไปตาม
ความต้องการของชมุชนเอง   

 
 4. ผลลัพธ์ในปัจจุบัน 
 นบัตัง้แตว่นันัน้จวบจนถึงปัจจุบนั จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริแห่งนี ้ได้ผา่นกระบวนการพฒันาตามแนวพระราชด าริมาอย่างตอ่เน่ือง ด้วยความ
ร่วมแรงร้อยใจ สานพลังเป็นหนึ่งเดียวทัง้ภาครัฐและประชาชน ท าให้พืน้ท่ีท่ีเกือบจะเป็นทะเลทราย  
สามารถพฒันาให้กลบักลายมาเป็นป่าท่ีเขียวขจีได้อีกครัง้ น าความชุ่มช่ืนและปริมาณฝน มาสู่พืน้ท่ีมาก
ยิ่งขึน้  สภาพของดินสามารถพฒันาให้กลบัมาเพาะปลกูพืชได้  พืชพนัธุ์ไม้และสตัว์ป่าดัง้เดิมได้กลบัมาคง
อยู่คูผื่นป่าแห่งนีด้้วยความปกติสขุ  มีความหลากหลายทางธรรมชาติมากขึน้ ทัง้ชนิดพนัธุ์พืชและสตัว์ป่า
นานาชนิด โดยเฉพาะสตัว์ปีก สตัว์เลือ้ยคลาน และสตัว์เล็กอ่ืนๆ  คณุภาพชีวิตของราษฎรในพืน้ท่ีมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้  โดยเกิดเป็นแหลง่การเรียนรู้ขึน้ในพืน้ท่ี  ดงันี ้

 1. แหล่งเรียนรู้ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  ได้แก่ 
  -  การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในรูปแบบตา่งๆ  หญ้าแฝกกบัการพฒันาพืน้ท่ีห้วยทราย    

-  การพฒันาพืน้ท่ีดนิดาน 

-  การปรับปรุงพืน้ดนิปลกูพืชอยา่งอ่ืนไมไ่ด้แล้วด้วยการปลกูยคูาลิปตสั 

-  การกระจายความชุม่ชืน้ 
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-  การกระจายความชุม่ชืน้และการสร้างหน้าดนิ (Bad Land) 
-  ระบบอา่งพวง 

  -  ป่า 3 อยา่ง  ประโยชน์ 4 อยา่ง 
-  ภเูขาป่าและระบบป่าเปียก 

-  โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช 
  -  การเพาะขยายพนัธุ์ไม้ 
  -  การเพาะขยายพนัธุ์สตัว์ป่า 
 2. แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาทดลอง  ได้แก่ 
  -  พนัธุ์หญ้าแฝก  ประสิทธิภาพของรากหญ้าแฝก 

  -  แฝกกบัดนิดาน 

-  แปลงปลกูสบูด่ า 
  -  มะกอกโครเอเชีย 
  -  แปลงรวบรวมและทดสอบพนัธุ์พืช การขยายพนัธุ์  การพฒันาพนัธุ์พืช การเพาะเนือ้เย่ือ  
และการผลิตเมล็ดพนัธุ์ 
 3. แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการเลีย้งสัตว์  ได้แก่ 
  - การปลกูพืชผกัปลอดภยั  โดยชีววิธี  การท าปุ๋ ยน า้และสารป้องกนัแมลง  การเพาะเห็ด 

  - การท าปุ๋ ยหมกั  ปุ๋ ยน า้โดยสาร พด.  ปุ๋ ยพืชสด  การบ ารุงดนิ 

  - เกษตรอนรัุกษ์  วนเกษตร 
- วนเกษตร 

  - การเพาะขยายพนัธุ์พืชด้วยวิธีตา่งๆ  การดแูลด้วยระบบนิเวศน์วิธี  ต้นพนัธุ์ไม้ผลพนัธุ์ดี 

  - การเพาะขยายพนัธุ์กบ  และเลีย้งกบ 

  - ฟาร์มไก่ไขม่าตรฐาน 
  - การเพาะขยายพนัธุ์ปลา  การเลีย้งปลาในบอ่ดนิ  บอ่ซีเมนต์  บอ่พลาสตกิในกระชงั 
  - การเลีย้งโค  แพะ  และสตัว์ปีก 

 4. แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ได้แก่ 
  - กลุม่ท าผ้าบาตกิ 

  - กลุม่เจียระไนพลอย 

  - โรงงานผลิตนม 

 

 

ภาพหญ้าแฝกในแปลงขยายพันธ์ุ                
และพร้อมแจกจ่าย 
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 จากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าจะ
ยังไม่สมบูรณ์ เท่ากับสภาพก่อนท่ีจะถูกท าลาย ทัง้นี เ้น่ืองมาจากปัจจัยของเวลาเป็นตัวก าหนด แต่ก็
สามารถยืนยนัได้วา่ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระอจัฉริยภาพใน
การคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน เพ่ือท าให้พืน้ท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ได้รับการพฒันาให้กลบัฟืน้คืนความอดุมสมบรูณ์  และจากการท่ีราษฎร
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้  โดยให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองของการประกอบอาชีพ ท าให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับว่าวิธีการ หลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีของพระองค์ได้ผลอย่างดียิ่งและถูกต้อง ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รวมทัง้คณุภาพชีวิตท่ีดีของราษฎรเกิดความยัง่ยืนตลอดไป อีกทัง้ยงัเป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ
อีกด้วย 
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  ปลืม้เจริญ 
ภาควิชาศกึษาศาสตร์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา  แสงเงิน 
ภาควิชาสงัคมศาสตร์ 

 
 จากสาระส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิได้ในพืน้ท่ีต่างๆ ของภูมิภ าคในประเทศไทย แต่ในท่ีนีข้อยกตวัอย่างเพ่ือใช้เป็น
กรณีศึกษา 3 กรณี กรณีท่ี 1 เป็นการน าเสนอตัวอย่างองค์กรในภาคธุรกิจเอกชนท่ีประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ แตส่ามารถผ่านพ้นปัญหามาได้ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา คือ ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กรณีท่ี 2 คือ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท และ
ส าหรับกรณีท่ี 3  เป็นการน าเสนอตวัอยา่งชมุชนท่ีประสบปัญหาตา่งๆ อนัเป็นผลมาจากกระบวนการพฒันา
ประเทศ แตช่าวบ้านในชมุชนก็ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง โดยการเปล่ียนแปลงวิถีท่ีเคย
เน้นด้านวตัถนุิยม มาเป็นวิถีชีวิตท่ีเน้นความพอเพียงด้วยการพึ่งพาตนเอง ซึง่แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว
มีความสอดคล้องและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ เขียนได้ใช้ชมุชนไม้เรียง
เป็นกรณีศกึษาตวัอยา่ง 
 
กรณีศึกษาที่ 1 : ธุรกจิพอเพียงของค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
  ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ต เป็นสถานประกอบการธุรกิจด้านการให้บริการท่ีพกั   และอาหาร เปิด
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2536 ตัง้อยู่ท่ี ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ บนเนือ้ท่ีประมาณ 110 
ไร่  ตัง้อยู่ริมแม่น า้แควใหญ่ อยู่ห่างจากกรุงเทพ 139 กม. เป็นรีสอร์ทท่ีมีความสวยงาม ร่มร่ืน และมีความ
สงบ นอกจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีดีแล้ว  กระบวนการภายในซึ่งหมายถึงหลักการคิดการบริหารของ
ผู้บริหารยงับง่บอกถึงความเป็นจดุเดน่ของค าแสดท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการได้เป็นอยา่งดี  คือการน้อมน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้กบัธุรกิจได้อยา่งกลมกลืน 
 

จุดเร่ิมต้นของ “เศรษฐกิจพอเพียง ในค าแสด”   
ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท เปิดให้บริการและด าเนินงานไปได้อย่างราบร่ืนมาตลอดตัง้แต่ปี พ.ศ.

2536 จนกระทั่งมาถึงในช่วงปี 2542 ท่ีประเทศไทยต้องประสบปัญหากับเหตกุารณ์ วิกฤตทางเศรษฐกิจ 
หรือทัว่โลกเรียกว่า โรคต้มย ากุ้ง  ซึ่งยงัผลให้ธุรกิจจ านวนมากปิดกิจการลง ซึ่งค าแสดก็ได้รับผลกระทบ

กรณศีกึษาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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อย่างมากเช่นกัน  ในขณะนัน้ค าแสดต้องลดพนกังานลงถึง 50% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด เน่ืองจากมี
ลกูค้าน้อยมาก จงึคอ่ยๆ เร่ิมคดิวา่ต้องท าอะไรท่ีเป็นการลดคา่ใช้จา่ยลง  

ค าแสดเร่ิมต้นด้วยการปลูกผกัสวนครัวเอง เป็นแปลงเล็กๆ  เพ่ือใช้ประกอบอาหารเลีย้งพนกังาน 
นับเป็นก้าวแรกของการพึ่งตนเอง   แต่ท าได้ระยะสัน้ๆ และต่อมาในปี พ.ศ. 2544  ก็เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดอีกครัง้คือ ผู้ ก่อการร้ายบงัคบัเคร่ืองบินชนอาคารเวอร์เทรดเซ็นเตอร์   ท่ีสหรัฐอเมริกา  นบัเป็นอีก
เหตุการณ์หนึ่งท่ีส่งผลกระทบถึงค าแสดด้วย   เพราะช่วงนัน้ลูกค้าต่างประเทศงดการเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย ท าให้ต้องลดพนกังานลงอีกกว่า 10%   และปี พ.ศ. 2547 เกิดโรคซาร์ระบาด ผู้คน
งดการเดินทางท่องเท่ียวนบัเป็นอีกช่วงท่ีรีสอร์ทต้องลดคา่ใช้จ่ายในการบริหารลง มีผลต้องลดพนกังานลง
อีก กวา่ 20%   
 นบัว่าเป็นการตอ่สู้กบัวิกฤติการณ์ท่ีหนกัในระยะเวลาติดตอ่กันหลายๆครัง้ แตก็่เป็นการเร่ิมใหม่ท่ี
น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีคือ การน้อมน าแนวทางพระราชด าริของในหลวงมาปฏิบตัิ 
 

ก้าวแรกของเศรษฐกิจพอเพียงในค าแสด 
 เม่ือเกิดวิกฤตครัง้แล้วครัง้เล่า ท าให้เจ้าของกิจการและฝ่ายผู้บริหารมีการทบทวนการบริหารงาน
และพบว่า การลดคา่ใช้จ่ายโดยการลดพนกังาน, การปิดไฟฟ้าตามเวลา, การงดสวสัดิการ และเงินเดือน
ของผู้บริหาร เป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็วและได้ในระยะสัน้ๆ  แตมี่ความเสียหายมากในระยะยาว 
จึงหาแนวคิดในการบริหารค่าใช้จ่ายและรายได้ของรีสอร์ทใหม่  รายได้ของรีสอร์ทมาจากการเข้ามาใช้
บริการของลูกค้า ทัง้ด้านของท่ีพัก ร้านอาหาร และอ่ืนๆ ดงันัน้ พืน้ท่ีทุกส่วนของค าแสดได้รับการพัฒนา
ทัง้หมด โดยไม่มีท่ีว่างหรือท่ีรกร้าง สิ่งท่ีค าแสดมีและโดดเด่นคือต้นไม้ท่ีมีกลิ่นหอม ทัง้ช่วงเช้า  ช่วง
สาย  ช่วงบ่าย  และช่วงเย็น  นอกจากนีย้ังมีการท าแปลงผัก  มีสปาส าหรับแขก โดยใช้กลิ่นดอกไม้จาก
ธรรมชาตท่ีิค าแสดมีอยู ่เชน่ ดอกปีบ  
 

สร้างภูมิคุ้มกัน : รู้ทันค่าใช้จ่าย  
 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง แน่นอนว่าเป็นเร่ืองไม่ง่ายนกัส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือ
ธุรกิจประเภทการให้บริการท่ีพกั เพราะมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีต้องเกิดขึน้ เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
แตค่ าแสดสามารถน ามาปรับใช้ โดยมีธรรมชาตท่ีิสวยงามเป็นต้นทนุ การบริหารคา่ใช้จา่ยของค าแสด ดงันี ้

1) เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งมีสดัส่วนท่ีมากพอสมควรในงบของรายจา่ยทัง้หมด แต่
ปัจจุบันไม่มีนโยบายลดพนักงานลง พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ท่ี  มีการส่งเสริมให้
พนกังานรู้จกัการใช้จ่าย รู้จกัการใช้ชีวิต โดยการจดัสร้างสวนธรรมขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีอบรม
ธรรมะให้กับพนักงาน และการลดขนาดของหน่วยงานลง พนกังานสามารถท างานส่วนอ่ืนๆ
เสริมได้ เช่น พนักงานฝ่ายบญัชี สามารถเสริมงานต้อนรับ, พนักงานงานเก็บเงิน เสริมงาน
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ผู้ช่วยครัว พนกังานแผนกบุคคลช่วยเสริมงานแผนกคอมพิวเตอร์ หรือการเข้าร่วมท ากิจกรรม
สนัทนาการให้กบัลกูค้า เป็นต้น 

2) ต้นทุนอาหารสด น าแนวคิดการปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ มาทดลองปลูกใน
บริเวณรีสอร์ท เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  ส่วนแรกเป็นอาหาร
ส าหรับพนกังาน  ส่วนที่สองเป็นอาหารส าหรับแขกท่ีมาพกั  และส่วนที่สาม หากมีผลผลิต
มากพอ จงึจดัจ าหนา่ย 

3) ด้านสาธารณูปโภค  เชน่คา่ไฟฟ้า จากเดมิคา่ไฟฟ้าส่วนหนึง่เกิดจาการใช้เคร่ืองสบูน า้ เพ่ือรด
น า้ไม้ดอกไม้ประดบั, สนามหญ้า, และต้นไม้ตา่งๆ  แตปั่จจบุนัได้ปรับเปล่ียนโดยการปลกูผลไม้ 
และพืชท่ีใช้ประกอบอาหารตามริมรัว้เ พ่ือให้ได้ผลผลิตแทน และช่วยลดต้นทุนด้าน
อ่ืน  นอกจากนีย้ังมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการน าแก๊สชีวภาพมาใช้เป็นพลังงาน
หมนุเวียน, โครงการก าจดัขยะแบบครบวงจร เร่ิมจดัสร้างเตาเผาขยะ และจดัทีมไปศกึษาดงูาน
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และได้รับค าแนะน าจาก ผศ.ดร. บุญมา 
ป้านประดิษฐ์ ในการก าจดัขยะ จนกระทัง่มีการสร้างโรงแยกขยะ โรงท าปุ๋ ย ไปจนถึงการสร้าง
และพัฒนาถังผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ  และยังช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหลง่ความรู้ให้กบัชมุชนได้มาศกึษาดงูานด้วย โครงการก าจดัขยะครบ
วงจร มีการท าโครงการยอ่ยเสริมสร้างความสามคัคีให้กบัพนกังานมากขึน้อีก  4 โครงการ คือ  

- โครงการคดัแยกวสัดตุ้นทางท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ เชน่  พลาสตกิ, โลหะ, ขวด
และกระดาษ เป็นต้น   

- โครงการผลิตปุ๋ ยพืชสด  และสารชีวภาพในการไลแ่มลง   
- โครงการผลิตแก๊สชีวภาพ และปุ๋ ยน า้   
- โครงการปลกูผกัปลอดสารพิษ   

   

   นอกจากนีย้งัลดคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ โดยด าเนินการเพิ่มเช่น ส่งเสริมให้มีการจดัตัง้หน่วยงานผลิตแชมพ ู
สบู่ จากวัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีอยู่ในรีสอร์ท แทนการสั่งซือ้แชมพู สบู่ จากภายนอก ท่ีมีส่วนประกอบของ
สารเคมีสงูมาก  
 กิจกรรมตา่งๆ ท่ีค าแสดลงมือท าอยา่งจริงจงั ส่งผลตอ่ธุรกิจของรีสอร์ทอย่างมาก ในเร่ืองของความ
ใกล้ชิดระหว่างผู้ บริหารกับพนักงาน เพราะเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม  ท างานร่วมกันเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั แตเ่ป็นครอบครัวใหญ่ ท าให้พนกังานทกุคนอยูไ่ด้อยา่งมีความสขุ 
 นอกจากนี ้ปัจจบุนัรีสอร์ทยงัด าเนินการร่วมกบัท้องถ่ิน เห็นความส าคญัของปราชญ์ชาวบ้าน ด้วย
การจดันิทรรศการ “ข้าวไทย ค าแสด” เพ่ือให้แขกผู้ เข้าพกัได้สมัผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเก่ียวกบัข้าว พร้อม
กบัการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ โดยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นการมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาเพ่ือให้
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เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงั ด้วยความจริงใจ ซึ่งเกิดจากพลงัศรัทธาตอ่ส านึกแห่งบรรพชน สืบสานภูมิปัญญา 
ชาวนาไทย หรือ “สวนสิบสองปันนา” ท่ีให้ผู้ เข้าพกัได้สมัผสักับท้องทุ่งนาข้าว และวิถีชีวิตการเก็บฟางข้าว 
ซึ่งเป็นของเหลือใช้ท่ีให้ประโยชน์กับเกษตรกร คือเอาไว้ให้วัวควายกินในยามหน้าแล้ง ใช้คลุมแปลงผัก 
เพ่ือให้หน้าดนิชุม่ชืน้ เอามาผสมท าปุ๋ ย เอามามดัไว้เพาะเห็ดฟาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
กรณีศึกษาที่ 2 : ธุรกจิพอเพียงของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท  
 ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท เป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีได้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยบุคลากรท่ีมีช่ือว่าวริสร รักษ์พนัธุ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ ได้เป็น
ผู้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในชมุชน ท าให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้กลูทัง้ด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม สามารถรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัระบบนิเวศ โดยใช้ทรัพยากร
การผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวจนถึงคนรุ่น
ตอ่ไป นบัว่าเป็นตวัอย่างขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนท่ีประสบความส าเร็จ อีกทัง้ได้เปิดโอกาสให้บคุคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ เข้าเย่ียมชมเพ่ือศึกษาเรียนรู้ และน าไปเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจ 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 จังหวัดชุมพรเป็นเมืองต้นแรกของภาคใต้ต่อจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีระยะทางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 463 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนีย้งัเป็น
ท่ีตัง้ของอ่าวชุมพรซึ่งเป็นทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดของอ่าวไทย มีเกาะมากมายกว่า 40 เกาะ มีใต้ทะเลท่ี
สวยงาม มีน า้ทะเลท่ีใสสะอาด มีฝูงปลามากมายหลากหลายพันธุ์และมีปะการังท่ีสมบูรณ์ รวมทัง้มี
ชายหาดท่ีดีท่ีสดุของภาคใต้ในอา่วไทยคือหาดทุง่ววัแลน่  ซึง่เป็นชายหาดท่ีมีความลาดชนัน้อยมาก มีทราย
ละเอียดและขาวสะอาด มีความปลอดภัยสูงเหมาะส าหรับการเล่นน า้ และมีบรรยากาศตลอดจนสภาพ
พืน้ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาต ิ 

“ชมุพร คาบานา่ รีสอร์ท ” ก่อตัง้เป็นครัง้แรกเม่ือปี 2525 ณ หาดทุ่งววัแล่น ต าบลสะพลี อ าเภอปะ
ทิว จงัหวดัชุมพร ได้จดทะเบียนนิติบคุคลภายใต้ช่ือ “บริษัท ชมุพร คาบาน่า จ ากดั” โดยแรกเร่ิมมีเรือนพกั
เพียง 7 หลงั พร้อมศาลาหลงัคาจาก เลียนแบบเรือนช้างหลวงและรูปปัน้ท่ีมีหน้าตาผิดแผกไปจากท่ีคนไทย
คุ้นเคย ในระยะเวลาตอ่มา ชมุพร คาบานา่ รีสอร์ท  เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้จากนกัทอ่งเท่ียว ท าให้มีการก่อสร้าง
บ้านพกัจากเดิมท่ีมีเพียง 7 หลงัได้เพิ่มเป็น 40 หลงัในปี 2530 และแม้ว่าการเดินทางเข้าท่องเท่ียวและมา
พกัค้างคืนท่ีชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จะไม่สะดวกสบายเพราะจะต้องเดินทางผ่านถนนลูกรังท่ีเต็มไปด้วย
หลุมบอ่มากมาย จากถนนเพชรเกษม อ าเภอท่าแซะ เข้ามาชายหาดเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร และจาก
อ าเภอเมืองเข้ามา 15 กิโลเมตร อีกทัง้กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ได้ก็มาจากเคร่ืองป่ันไฟฟ้าท่ีป่ันเองได้เพียงคร่ึงคืน 
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หลงัจากนัน้ก็ใช้ได้เพียงแสงเทียนกบัไฟฉายเท่านัน้ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ก็ยงัเหมาะแก่การเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นของนกัทอ่งเท่ียว 

จากความส าเร็จท่ีผ่านมาของ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ประกอบกับช่วงเวลานัน้สภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศก าลังเจริญรุ่งเรือง ท าให้มีการก่อสร้างถนนจากรุงเทพฯ สู่จังหวัดชุมพรโดยขยายจาก 2 
ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง (ก าลงัจะแล้วเสร็จ) และจงัหวดัชุมพรก็ก าลงัจะมีสนามบินพาณิชย์ ท าให้กระแส
เกิดการลงทนุและการพฒันาธุรกิจในจงัหวดัชมุพรอย่างกว้างขวาง คณุวริสร รักษ์พนัธุ์ ซึ่งเป็นทายาทท่ีมา
รับชว่งในการบริหาร ชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท ตอ่จากคณุพ่อและคณุแม่ ก็เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจ จงึได้ลงทนุก่อสร้างโรงแรมอาคาร 3 ชัน้ เพิ่มขึน้มาอีกจ านวน 3 หลงั โดยกู้ เงินลงทนุจากบริษัทเงินทนุ
หลกัทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นจ านวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งตามแผนธุรกิจท่ีได้คาดการณ์เอาไว้จะสามารถช าระ
หนีห้มดภายในระยะเวลา 8 ปี 

การด าเนินธุรกิจของชมุพร คาบาน่า รีสอร์ทเป็นไปด้วยดี โดยทางรีสอร์ทได้จดักิจกรรมตา่งๆ อย่าง
หลากหลายเพ่ือเป็นเป็นสิ่งดึงดูดเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาท่องเท่ียวและพักค้างแรมท่ีรีสอร์ท 
นอกเหนือจากกิจกรรมการเล่นน า้ทะเลท่ีชายหาดของรีสอร์ทอย่างปลอดภัยแล้ว ยงัมีกิจกรรมเรือน าเท่ียว
ทางทะเลเพ่ือชมเกาะและด าน า้ดปูะการังอนัเป็นกิจกรรมหลกั ท่ีอยู่ควบคูม่ากับรีสอร์ทตัง้แตเ่ร่ิมแรก และ
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ทะเลชมุพรเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป และท าให้ทัว่โลกได้รู้จกัหาดทุ่งววัแล่นเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะโรงเรียนสอนด าน า้ของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จะเน้นในเร่ืองรักษาสภาพแวดล้อมและการ
ท าลายเพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้มีโอกาสช่ืนชมกบักิจกรรมธรรมชาติท่ีถกูก าหนดขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นการชมสวน
ผลไม้ในหลายๆ สวน หลายๆ อ าเภอ ซึง่พร้อมใจกนัรักษาธรรมชาตเิพ่ือรักษาไว้ให้รุ่นหลงั โดยความร่วมมือ 
ร่วมใจจากทกุๆ สถานท่ีท่ีพานกัท่องเท่ียวไปทอ่งเท่ียว การลอ่งแพท่ีต้นแมน่ า้หลงัสวน อ าเภอพะโต๊ะ การชม
หิ่งห้อยท่ีแม่น า้ตะเภา การไปตกหมึกในอ่าวชุมพรและการด าน า้แบบผิวน า้หรือการใช้ถงัอากาศตามเกาะ
ตา่งๆ   

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมต่างๆ ในทะเล ไม่ว่าจะเป็นการด าน า้เก็บสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การเก็บ
อวนท่ีติดตามหินชายเกาะ การร่วมกันน าหอยมือเสือมาปล่อยจนเป็นอุทยานหอยมือเสือของประเทศไทย 
ซึง่เป็นการร่วมมือกนัระหว่างนกัด าน า้ เจ้าหน้าท่ีอทุยานหมู่เกาะชมุพร นกัวิชาการ ชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท 
และศนูย์กีฬาด าน า้จงัหวดัชมุพร เป็นต้น หรือแม้กระทัง้กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภยัเล็กๆ น้อยๆ เช่น 
การไปชมธรรมชาติท่ีแท้จริงของป่าเขา น า้ตก ถ า้ สวนสมรม (สวนซึ่งมีต้นไม้หลายชนิดปลกูรวมกนั) อายุ 
100 ปี ขึน้ไป ซึ่งมีให้ชมอยู่หลายแห่ง รวมทัง้การชมค่างแว่น ซึ่งพากันมาอาศัยวัด เป็นท่ีพักพิงอย่าง
ปลอดภัยและร่มเย็น ขณะเดียวกันยงัมีการส ารวจแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติใหม่ๆ ของชุมพร แล้วร่วมกัน
ปรับปรุงโดยยึดหลกัการคงอยู่ของธรรมชาติเป็นส าคญั อันเป็นหน้าท่ีหลกัอย่างหนึ่งของรีสอรท ท่ีจะเข้า
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ร่วมกับชุมชน เพ่ือดแูลสิ่งท่ีมีค่าร่วมกัน โดยอาศยัพึ่งพิงกัน ซึ่งท าให้กิจกรรมของชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 
ด าเนินการเป็นไปด้วยดียิ่ง 

ในปี 2540 ได้เกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึน้ถึง 2 เหตกุารณ์ ซึ่งท าให้ชมุพร คาบาน่า รี
สอร์ท ต้องประสบกบัภาวะวิกฤต เหตกุารณ์แรกคือวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากท าให้ขาดเงินทนุในการท่ีจะ
น ามาก่อสร้างโรงแรมซึง่ก าลงัจะแล้วเสร็จ เน่ืองจากบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีเป็นแหลง่เงินทนุถกูปิดกิจการ 
แล้วยงัท าให้เกิดภาระหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้จากการลดลงของคา่เงินบาทอีกด้วย ส่วนเหตกุารณ์ท่ีสองคือ การเกิด
น า้ท่วมครัง้ใหญ่ท่ีสดุในจงัหวดัชมุพร ท าให้เกิดผลเสียหายอย่างมากทัว่ทัง้จงัหวดัและยงัส่งผลกระทบต่อ
การทอ่งเท่ียว 

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้ คณุวริสร ได้พยายามค้นหาแนวทางและกลยทุธ์การจดัการตา่งๆ 
เพ่ือมาแก้ไขวิกฤตท่ีเกิดขึน้จนกระทัง่ได้ค้นพบ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการได้รับค าแนะน าจาก 
อาจารย์วิวฒัน์ ศลัยก าธร อดีตผู้อ านวยการกองประเมินผลและข้อมูล ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ(ก.ป.ร.) ประกอบกับต้นทุนเดิมของคณุวริสรท่ีมีความ
ศรัทธาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมาตัง้แตย่งัศกึษาอยู่ท่ีโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั ผนวกกบัการ ท่ีได้
เห็นการทรงงานของพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาน า้ท่วมใหญ่ในจังหวดัชุมพร ท าให้คณุวริสรเกิดแรง
บนัดาลใจในการท่ีจะน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิ ด้วยการเร่ิมต้นไปศกึษาดงูานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริในท่ีต่างๆ โดยมีอาจารย์วิวฒัน์คอยเป็นผู้ ท่ีคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าจนเกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชกระแสรับสัง่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่ีทรงมีต่อชมุพรว่า “ขอให้
ชาวชมุพรอยา่ลืมปลกูข้าวไว้เพ่ือบริโภค” ซึง่ในขณะนัน้ข้าวพืน้เมืองท่ีดีและมีช่ือเสียงท่ีสดุของชมุพรคือ ข้าว
พนัธุ์เหลืองปะทิว ก าลงัใกล้จะสญูพนัธุ์ ทางอาจารย์วิวฒัน์และคณุวริสรจงึเร่ิมท าการรณรงค์ปลกูข้าวแบบ
พึ่งตนเองและไร้สารเคมีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นโครงการแรกในเชิงปฏิบตัิการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเข้ามาประยกุต์ใช้กบัชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท โดยการปลกูข้าวพนัธุ์เหลืองปะทิวยึดตามหลกัการ
เกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีใดๆ ทัง้สิน้ เร่ิมท าการทดลองปลูกแปลงเล็กๆ ภายในบริเวณ
ของรีสอร์ท เม่ือได้ผลดีก็เร่ิมขยายออกไป โดยท าการชกัชวนครอบครัวของพนกังานและเครือญาตมิาร่วมท า
การผลิตซึง่ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี ตอ่จากนัน้ก็มีการขยายผลออกสูช่มุชนภายนอก 

การได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยการปลกูข้าวหลกัเกษตรอินทรีย์ 
ท าให้คณุวริสรได้ทราบถึงวิถีแห่งธรรมชาติซึ่งต้องอาศยัเกือ้กลูกนั แบง่ปันซึ่งกนัและกนัอย่างเพียงพอ และ
พอเหมาะพอดี เกิดความรู้ความเข้าใจในพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านออย่าง
ลึกซึง้ยิ่งขึน้ และท าให้เกิดแนวคิดขึน้มาว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจของตนเองให้รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตได้ จึงตดัสินใจด าเนินการตามรอยเบือ้งพระยุคล
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บาทตัง้แตน่ัน้เร่ือยมาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และหลงัจากท่ีได้น้อมน าพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบตัิได้ระยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2543 ทางคณุวริสรได้ประกาศให้ทางพนกังานและลูกค้าได้รับทราบว่า 
“ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท เป็นองค์กรที่ได้มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจอย่างเตม็รูปแบบ” 

จากการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2546 ชมุพร 
คาบาน่า รีสอร์ท สามารถปลดเปลือ้งหนีล้งมากกวา่ 80% และหลดุพ้นจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ ใน
ปัจจุบนัชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท นอกจากจะด าเนินกิจการด้านธุรกิจโรงแรม การท่องเ ท่ียวเชิงศึกษาและ
อนรัุกษ์ธรรมชาติทัง้ทางบกและทางทะเล และโรงเรียนสอนด าน า้แล้ว โครงการและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกสิกรรมธรรมชาติ 
“เพลิน” โครงการอุ้มช ูและโครงการเศรษฐกิจของเรา เป็นต้น ก็ได้ท าให้เกิดกิจกรรมเช่ือมโยงไปสู่ชมุชนราย
รอบเกิดเครือขา่ยชมุชน เผยแพร่ผลการด าเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้กลายเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ท่ีทรงคณุคา่ในปัจจบุนั 
 

แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
แนวคิดท่ีคุณวริสร ได้จากการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการไปศึกษาโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และได้มาทดลองปฏิบตัิโดยการปลกูข้าว ท าให้เกิดแนวทางปฏิบตัท่ีิสามารถน ามา
ปรับใช้กับองค์กรโดยผ่านทางกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พึ่งพาตนเอง การพึ่งพาอาศัย และการพึ่งพิงกัน  โดยมีรายละเอียดในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) เส้นทางข้าว การปลกูข้าวเป็นโครงการแรกในการน าระบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชมุพร 
คาบาน่า รีสอร์ท โดยร่วมมือกับชาวนากลุ่มสดุท้าย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-7 ครอบครัว เร่ิมตัง้แตก่ารปรับให้
ดินทรายนัน้กลายเป็นดินท่ีสามารถปลกูข้าวได้ โดยใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย์ เป็นปัจจยัในการผลิต ซึ่งเร่ิมต้น
ท าโครงการในวนัพืชมงคล พ.ศ. 2543 โดยได้ท าการน าใบไม้ท่ีเก็บกวาดได้ในแตล่ะวนั น ามาหมกั คลมุดิน
และฝังกลบ และมีการน าหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีมาปลูกตามตลิ่งเพ่ือป้องกันดินพัง ร่องน า้เดิมถูก
ปรับเปล่ียนเป็นนาข้าว ด้านบนบางส่วนจดัเป็นแปลงข้าวใช้น า้น้อย (ข้าวไร่) พืน้ท่ีท่ีเหลือจดัเป็นแปลงผกั 
ไม้ผล ไม้ดอก โดยทัง้หมดไม่มีการใช้สารเคมี เน้นการใช้ของเหลือใช้ เช่น ใบไม้ ขยะสดจากครัว ปลายหย้า
แฝก มาเป็นวตัถดุิบในการหมกัแบบชีวภาพ เพ่ือน าน า้และกากมาเป็นสิ่งส าคญัในการปรับปรุงอินทรียวตัถ ุ
ให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน โดยใช้เวลาอันสัน้กว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ 
และสดุท้ายก็สามารถท าให้พืน้ดนิท่ีเดมิท่ีเคยเป็นดนิทรายนีก้ลบัเป็นดนิท่ีสามารถปลกูข้าวได้จริง 

ขณะเดียวกันแม้จะปลูกข้าวได้เองแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะนอกจากจะต้องน า
ผลผลิตข้าวมาใช้กบัครัวหลกัส าหรับให้บริการลกูค้าในชมุชน ชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท แล้ว ชมุพร คาบาน่า 
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รีสอร์ท ยังมีนโยบายในการดูแลและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน โดยมีการเลีย้งอาหารพนักงานจ านวน
ประมาณ 150 คน ทุกวนั วนัละ 3 มือ้ ดงันัน้โครงการรับซือ้ข้าวท่ีปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงเกิดขึน้ในราคา
เกวียนละ 5,000 - 7,000 บาท ซึ่งข้าวท่ีชืน้หรือหักไม่สามารถขายได้ในท้องตลาดทางชุมพร คาบาน่า รี
สอร์ท ก็ท าการรับซือ้ไว้ เพราะการใช้ข้าวภายในรีสอร์ทไม่จ าเป็นต้องค านงึถึงเร่ืองความชืน้ เน่ืองจากต้องใช้
ข้าวทกุวนั ปรากฏวา่ชาวบ้านมีความพอใจเป็นอยา่งมาก เพราะได้เงินไปจนุเจือครอบครัวในชว่งนอกฤดทู า
นา จากการท่ีไม่เคยคิดจะมีใครมารับซือ้ข้าวท่ีมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ดูไม่สวยเน่ืองจากหัก  แต่ยังมี
ประโยชน์และทรงคณุคา่ทางอาหารครบในราคาเท่ากบัข้าวปกติทัว่ไป เป็นแรงกระตุ้นและสร้างความมัน่ใจ
ให้ชาวบ้านเร่ิมหันมาปลูกข้าวไร้สารพิษมากขึน้เร่ือยๆ ปัจจุบนัมีชาวบ้านท่ีร่วมโครงการอยู่ประมาณ 20 
แปลง มีเนือ้ท่ีรวมกนัประมาณ 200 ไร่ – 300 ไร่ โดยอยูใ่นพืน้ท่ีรอบบ้านทุง่ววัแลน่ 

นอกจากนีช้มุพร คาบาน่า รีสอร์ท ยงัได้ซือ้เคร่ืองสีข้าวมาท าการสีข้าวใช้ภายในรีสอร์ทเองซึ่งผลท่ี
ได้รับนอกจากจะเป็นข้าวสาร ยงัได้รับทัง้แกลบและร า ซึง่สามารถน ามาท าปุ๋ ยหมกัและท าประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อีกเช่นกัน นอกจากนีย้ังเกิดผลพลอยได้อ่ืนท่ีท าให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ท าให้
ต้นทนุการผลิตลดลงและมีตลาดรองรับแน่นอน พืน้ท่ีเกษตรรอบๆ รีสอร์ทจึงมีการท านามากขึน้ ก่อให้เกิด
การรวมกลุม่กนัได้ในระดบัหนึง่ และผลประโยชน์สงูสดุในเส้นทางข้าวคือ การรักษาพนัธุ์ข้าวเหลืองปะทิวไว้
ให้คงอยู่ ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชด าริของพระองค์ท่านท่ีมีพระประสงค์จะรักษาไม่ให้นาข้าวหมดไป
จากจงัหวดัชมุพร 

2) โครงการเศรษฐกิจพวกเรา จากเดมิท่ีชมุพร คาบานา่ รีสอร์ท ต้องซือ้ผกัสด ผลไม้ และวตัถดุิบ
ท่ีต้องน ามาใช้ในการประกอบอาหารจากตลาด ซึ่งท ามีปัญหาในด้านคณุภาพและปริมาณไม่เป็นไปตาม
ความต้องการท่ีแท้จริงการไปสง่เสริมให้ชาวบ้านท าก็ไม่ได้รับความส าเร็จ จงึได้คดิโครงการ “เศรษฐกิจพวก
เรา” ขึน้เพ่ือไม่ให้เงินทองร่ัวไหล แต่อยู่ในกระเป๋าของพวกเราเอง ซึ่งเศรษฐกิจพวกเรานีห้มายถึง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัพนกังาน ญาตขิองพนกังาน หรือคนท่ีรู้จกัไปเร่ือยๆ โดยเป็นการพึง่พาอาศยั
ซึ่งกนัละกัน ไม่ใช่พึ่งตนเอง แตเ่ป็นการพึ่งพาอาศยักนั ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกับพนกังานจึงเป็นไป
ในลกัษณะพึง่พิงกนัไมใ่ชเ่ก่ียวพนักนัเฉพาะเงินเดือนเทา่นัน้ 

ส าหรับวิธีการด าเนินเศรษฐกิจพวกเรานัน้ เม่ือทางรีสอร์ทต้องการซือ้ผกั ผลไม้ หรือวตัถุดิบอ่ืนๆ 
หรือพนกังานผู้ ใดมีวตัถดุิบท่ีต้องการจะขายก็จะจดแจ้งไว้บนกระดานหน้าโรงครัว ซึ่งแม้แตผู่้บริหารเองก็มี
สินค้ามาเสนอขายให้ด้วยเช่นกนั อนัเป็นผลให้รีสอร์ทมีพืชผกั ผลไม้ ใช้ในการปรุงอาหารได้ตลอดเวลา ท า
ให้อาหารของโรงแรมมีคณุภาพท่ีดี และสามารถคาดเดาได้ถึงปริมาณความต้องการของรีสอร์ทได้ จึงเป็น
การพึง่พาอาศยักนัระหว่างรีสอร์ทกบัชมุชน เพราะรีสอร์ทอยู่ไมไ่ด้ชมุชนก็ขาดรายได้ เศรษฐกิจของพวกเรา
จึงผูกพันและไปกันได้ดี ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของผู้ ก่อตัง้ธุรกิจคือ “รัว้ของเราคือ
ชาวบ้าน” 
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3) โครงการแปรรูปข้าวกล้อง ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ทได้มีการท าขนมปังขึน้มาเอง โดยการน า
ข้าวท่ีเหลือจากการสีข้าวกล้องมาท าเป็นขนมปังข้าวกล้องใช้เองภายในรีสอร์ท (เคยส่งท็อปส์ซุปเปอร์ร์มา
เก็ตโดยใช้ช่ือว่า Good Day และ R&D) โดยขนมปังดงักล่าวมีลกัษณะพิเศษด้วยการระบุท่ีมาของขนมปัง 
ซึ่งเป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกับข้าวกล้องและคณุประโยชน์ของข้าวกล้อง นอกจากนีย้งัได้น าข้าวกล้องมาท า
เป็น “ขนมครกข้าวกล้อง” ส าหรับเป็นอาหารเช้าของแขกในรีสอร์ทอีกด้วย 

4) โครงการก าจัดกากอาหาร ในด้านกากอาหารหรือเศษอาหารท่ีเหลือภายในชมุพร คาบาน่า รี
สอร์ท เดิมจะขายให้กับผู้ ท่ีรับซือ้ไปใช้เป็นอาหารหมูในราคาเดือนละ 200 บาท แต่ภายหลงัเม่ือมีการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ปฏิบตัิภายในรีสอร์ท ก็ได้เปล่ียนจากเงินมาเป็นการแลกกับมูล
ควาย 10 กระสอบ (ผู้ ท่ีรับซือ้มีการเลีย้งควายด้วย) เพ่ือท่ีจะน ามาใช้ในการท าปุ๋ ยหมกั ซึ่งท าให้ภายในรี
สอร์ทไม่มีกากอาหารสกปรก และรีสอร์ทยังได้น ากากอาหารดังกล่าวส่วนหนึ่งมาใช้ในการหมักท าปุ๋ ย
ชีวภาพภายในรีสอร์ท เช่น ใช้ในการบ าบัดน า้เสีย เป็นต้น (ทางส านักงานรักษาความสะอาดของ
กรุงเทพมหานครก็เคยมาศกึษาดงูานเพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการก าจดัขยะ) 

5) กิจกรรมการด านาเก่ียวข้าว กิจกรรมการท านาภายในชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท ก็เพ่ือแสดงให้
ลกูค้าและนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการได้สมัผสัถึงวิถีชนบทของทุ่งววัแล่น  โดยภายในรีสอร์ทได้มีการท า
ฝายกนัน า้แบบง่ายๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีต้นน า้ของพระเจ้าอยู่หวั น า้ท่ีใช้ในการท านาจงึมาจากฝายกัน้น า้ 
ซึง่อยูใ่นด้านหลงัของรีสอร์ท และข้าวท่ีได้จากการท านาก็จะน ามาใช้ภายในรีสอร์ท 

6) กิจกรรมการเลีย้งปลา จากการท่ีชมุพร คาบานา่ รีสอร์ท ได้ท าการบ าบดัน า้เสียภายในรีสอร์ท
เอง จงึได้ท าการก่อสร้างบอ่ท่ีเรียกวา่ “บอ่อนบุาล” เพ่ือใช้เป็นท่ีพกัน า้ซึ่งได้รับการบ าบดัแล้ว ภายหลงัจงึได้
น าปลาสวยงามมาเลีย้งและท าการแพร่ขายายพนัธุ์ต่อไป ปัจจุบนัการเลีย้งปลาสวยงามได้กลายมาเป็น
หมายเลข 3 ของบริษัทอุ้มชไูมจ่ ากดั 

7) ฝายกันน า้ จากแนวพระราชด าริทฤษฎีต้นน า้ ชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท จึงได้ท าฝายกัน้น า้ขึน้มา
ภายในรีสอร์ทโดยต้นน า้นัน้มาจากผืนนาเก่าและป่าพรุ แล้วน าทฤษฎีตามพระราชด าริในเร่ืองของบึง
มกักะสนัซึง่มีผกัตบชวาไมเ่กิน 30% ของพืน้น า้ทัง้หมดมาใช้ร่วมกบัฝายกัน้น า้ 

8) โรงแรมนา ส าหรับอาคารท่ีช่ือว่าโรงแรมนา นีไ้ด้สร้างขึน้โดยมีแนวคิด “ในน า้มีปลา ในนามี
ข้าว” เม่ือผู้มาพกัออกจากห้องก็จะเห็นซึ่งนาข้าว ส่วนในน า้ก็มีปลานิล ซึ่งแต่เดิมบริเวณนาข้าวนีเ้ป็นดิน
ทราย แตไ่ด้มีการปรับปรุงด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการท าปุ๋ ยจากใบไม้เก่าๆ แล้วให้ปุ๋ ยกับน า้ลงไปในนาข้าว 
(ใช้ปุ๋ ยชีวภาพ) และเม่ือข้าวสกุแล้วก็สามารถเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์ได้อีก 

9) สวนเพลิน โดยมีท่ีมาจากแนวคิดของ ดร.ชยัอนนัต์ สมุทวานิช ในการศกึษาธรรมชาติว่า ควร
ให้มีการศึกษาท่ีเกือ้กูลกัน โดยเช่ือว่าการศึกษาจะเกิดประโยชน์ได้ต่อเม่ือ play+learn=plearn (เพลิน) 
ดงันัน้จงึเป็นท่ีมาของสวนเพลินในชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท ซึ่งยึดหลกั “4 ด.” คือ ดไูด้ ดมได้ ด่ืมได้ และแดก
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ได้ ซึ่งภายในสวนเพลินจะมีกิจกรรมตา่งๆ อีกมากมายภายใต้หลกัคิดว่า Our loss is our gain (ขาดทนุคือ
ก าไร ยิ่งท ายิ่งได้ ย่ิงให้ ย่ิงมี) Small beautiful (เล็กๆ แตส่วยงาม) Simplicity (ง่ายๆ) Sustainability (ยัง่ยืน)  

10) บริษัท อุ้มชู ไม่จ ากัด ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ทได้จัดตัง้บริษัทจ าลองขึน้มาภายในโดยเป็น
ความร่วมมือกนัในระหว่างนายจ้างกบัพนกังานซึ่งท างานร่วมกนัในอาชีพท่ีถนดั นอกเหนือจากการท างาน
ปกติเพ่ือเป็นการเพิ่มความสมัพนัธ์ ความเข้าใจ สามารถมีรายได้เพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเป็น
รายได้ประจ าตลอดปี โดยมีแนวคิด มุมมองตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งด าเนินการภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ถึงความมัน่คงและยั่งยืนอย่างแท้จริง ปัจจุบนัมีด้วยกัน 4 
โครงการ คือ อุ้มชหูมายเลข 1.(ไข่สุโข) อุ้มชหูมายเลข 2.(การปลกูต้นไม้) อุ้มชหูมายเลข 3. (การเลีย้งปลา
ทอง) อุ้มชหูมายเลข 4. (กาแฟคณุเอก)  

อนึ่ง สวนเพลินท าหน้าท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ประกอบกิจกรรมและส่วนต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
เพลิดเพลิน ดงันี ้

(1) ไตธรรมชาติ (แปลงพืชท่ีใช้บ าบัดน า้) ใช้แนวคิดเก่ียวกับระบบการท างานของไต (คน) 
เพ่ือท่ีจะท าการฟอกน า้เสียให้สะอาดเสียก่อน ก่อนท่ีจะปล่อยออกไปจากรีสอร์ท โดยป๊ัมน า้
เข้ามาแล้ว ใช้พืชบ าบดั เช่น ธูปฤาษี กกเหล่ียม กกกลม สนัตะวา เป็นต้น แล้วไหลวนไปวนมา
จนลงบอ่ “สระกระโถนท้องพระโรง” ซึ่งจะท าหน้าท่ีรับน า้ท่ีบ าบดัแล้วจากพืน้ท่ีชุ่มน า้ เพ่ือรอ
การหมนุเวียนตามระบบตอ่ไป 

(2) สมุนไพรและพืชสวนครัวนานาชาติ ซึ่งน ามาใช้ในการประกอบอาหาร ท าเคร่ืองด่ืม ใช้
ในสปา (ท าลกูประคบ นวดหรือพอกหน้า พอกตวั อบตวั) ท ายาไลแ่มลง เป็นต้น 

(3) บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงาน ภายในสวนเพลินนอกจากจะมีพืชผกั ผลไม้ตา่งๆ แล้ว
ยังมีสิ่งปลูกสร้างท่ีเรียกว่า “บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงาน” ซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการ
ก่อสร้างอาคารท่ีพักภายในรีสอร์ททัง้หมด โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัฮาวายมาท าการทดสอบ ภายในตวัอาคารจะใช้ระบบหล่อเย็นและเป็นระบบการ
ก่อสร้างแบบยึดเหน่ียวในตวัเอง การก่อสร้างไม่ใช้เทคนิคสงู สามารถสร้างเองได้ ไม่ต้องใช้ไม้
แบบ แตใ่ช้ดินผสมซีเมนส์ และน า้ท่ีท าปุ๋ ยหมกัอดัก้อน มีรูเพ่ือให้สามารถระบายความร้อนโดย
ให้ความร้อนวิ่งสู่หลังคาท าเป็นน า้อุ่น และมีระบบน า้เย็นอยู่ภายในตวัอาคาร โดยตวับ้านมี
ความสงูระดบัต้นไม้เพ่ือป้องกันพายุ การก่อสร้างดงักล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน 
จึงท าให้ประหยัดทัง้เงินและเวลา มีความคงทน สามารถรับแรงกระแทกท่ีมีความเร็วลมถึง 
267 กม./ชม. และทนตอ่แรงแผ่นดนิไหวขนาดสัน่สะเทือน 7.63 ริคเตอร์ได้ โดยสว่นท่ีปลอดภยั
ท่ีสุดคือส่วนห้องน า้ เพราะสิ่งของไม่สามารถลอยออกมากระทบได้ แม้ มีรถยนต์ลอยมาก็
สามารถทนแรงกระทบได้ และสามารถรองรับจ านวนคนได้ถึง 750 คน ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับ
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พาย ุคนท่ีอยูใ่นบริเวณนีก็้สามารถเข้ามาหลบพายแุทนถ า้ได้ นอกจากนีภ้ายในตวัอาคารออก
แบบเพ่ือสร้างความเป็นสว่นตวัให้กบัผู้พกั โดยการสร้างแบบเป็นหยกั 
(4) เกษตร 4 ชัน้ การปลกูต้นไม้ภายในรีสอร์ทได้น าแนวคดิเก่ียวกบัการท าเกษตร 4 ชัน้  มา
ใช้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือผสมผสานประโยชน์ของพนัธุ์ไม้ทัง้ยืนต้นและทรงพุ่ม คลมุดิน และ
ใต้ดินเข้าด้วยกนั ท าให้มีพืชผกั ผลไม้ ไว้รับประทานตลอดปี และป้องกนัแมลงอีกด้วย จงึเป็น
ตา่งคนต่างพึ่งพาซึ่งกนัและกนั โดยแบ่งเป็นชัน้ท่ี 1 เช่น หมาก มะพร้าว สะตอ เป็นต้น ชัน้ 2 
เชน่ มะมว่ง ไม้ผล กล้วย เป็นต้น ชัน้ท่ี 3 เชน่ พืชประเภทท่ีเร่ียดนิตา่งๆ ชัน้ท่ี 4 เชน่ พืชประเภท
ใต้ดนิ เชน่ ขมิน้ แห้ว เป็นต้น 
(5) ป่า 5 ชัน้ มีท่ีมาจากแนวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ใช้ประโยชน์ได้ 4 อย่าง คือ ไม้สร้างบ้าน  
ไม้ผล ไม้ฟืน และการช่วยอนรัุกษ์ดินและน า้ ส่วนป่า 5 ชัน้ เรียกง่ายๆ ว่า สงู กลาง เตีย้ เร่ียดิน 
และใต้ดนิ 
(6) การสีข้าว แต่เดิมข้าวท่ีเก็บได้ในรีสอร์ท จะท าการสีเอง แต่ภายหลังไม่ทันต่อความ
ต้องการ จงึซือ้เคร่ืองสีข้าวมาในราคา 25,000 บาท ซึ่งผลจากการสีข้าวด้วยตนเอง ท าให้มีทัง้
ปลายข้าว ร าและแกลบ สามารถน ามาท าปุ๋ ยหมกัได้ สว่นวิธีการต าข้าว สีข้าวและฝัดข้าวแบบ
โบราณยงัคงมีให้ชมในเส้นทางการศกึษาธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(7) การปลูกพืชห่มดิน ในด้านหลงัของรีสอร์ทมีพืน้ท่ีวา่งส่วนหนึง่ท่ีเป็นดินแนน่ท่ีสดุ แมก่ระ
ทัง้หญ้ายังไม่สามารถเติบโตได้ จึงมีการน าเอาวิธีการ “ห่มดิน” มาใช้ด้วยการน าเศษใบไม้ 
หญ้า ฟางข้าว เป็นต้น มาคลุมดิน แล้วน าปุ๋ ยหมักมาราดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ จนกระทั่งใบไม้ 
หญ้า เหลา่นัน้ยอ่ยสลายกลายเป็นปุ๋ ยให้กบัพืช ผกั ผลไม้ท่ีปลกู เชน่ มะนาว มะละกอ เป็นต้น 
(8) บ้านเอนไซม์ กิจกรรมหนึ่งท่ีอาจจะถือได้ว่า เป็นกิจกรรมหลกัของรีสอร์ท ก็คือการท าปุ๋ ย
หมกัชีวภาพสูตรต่างๆ ขึน้ใช้เองภายในรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นการใช้กากผลไม้ หรือเศษอาหาร
จากครัว หรือมูลสตัว์ต่างๆ มาท าการหมกัตามกรรมวิธี เพ่ือใช้ในกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งรวมทัง้สบู่ 
และแชมพท่ีูใช้ภายในรีสอร์ท หรือแม้กระทัง่น า้ยาล้างห้องน า้ และระบบบ าบดัน า้เสียภายในโร
งงงาน ก็ใช้น า้หมกัชีวภาพท่ีท าการหมกัในบ้านเอนไซม์นีท้ัง้หมด ในขณะท่ี “มลูคน” ก็สามารถ
น ามาใช้ในการท าปุ๋ ยหมกัภายใต้กระบวนการทางชีวภาพได้ 

   ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนรวมทัง้หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน  เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารสว่นต าบล ได้เข้ามาขอศกึษาดงูาน แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้กบัชมุพร คาบาน่า 
รีสอร์ทท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าต่ืนตวัและเห็นคุณค่าในการท างานขึน้มากกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็
ได้รับความรู้ท่ีเป็นหลกัวิชาการ ตามแนวพระราชด าริ และได้ศกึษากบั “พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต” อีกด้วย อีกทัง้
พนกังานยงัมีความมัน่คงในอาชีพ ชมุชนรอบๆ ชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท ก็ได้รับประโยชน์และได้รับความสขุ
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ในการอยู่ร่วมอย่างพึ่งพาอาศยักนั นอกจากนัน้ผลจากการด าเนินงานท่ีเป็นไปด้วยความช่วยเหลือเกือ้กูล
กนัตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ส่งผลให้ชมุพร คาบานา่ รีสอร์ทสามารถรอดพ้นสภาวะวิกฤต
และด ารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงในสงัคมปัจจบุนั 
 
กรณีศึกษาที่ 3 : ชุมชนพอเพียงของชุมชนไม้เรียง 
       ชุมชนไม้เรียงเป็นตัวอย่างของชุมชนท่ีชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ วางแผนและก าหนดทิศทางการ
พฒันาชุมชนด้วยตนเอง ด้วยการน าเอาทนุทางสงัคมและภูมิปัญญาดัง้เดิมของชมุชนมาเป็นพืน้ฐานของ
การพฒันาเพื่อการพึง่ตนเอง ท่ีมีความสอดคล้องและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บริบทชุมชนไม้เรียง 
          ชุมชนไม้เรียงตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช คลอบคลุมพืน้ท่ี
ประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นท่ีราบสงูและลาดต ่าลงมายงับริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น า้ตาปี มีภูมิอากาศร้อนชืน้ ฝนตกเกือบตลอดปี ท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีความเหมาะสมกับ
การท าเกษตร ในอดีตชาวบ้านในชุมชนไม้เรียงประกอบอาชีพหลกัคือการท านาข้าว อาศยัแหล่งน า้จาก
ธรรมชาติคือน า้ฝน ไม่มีการใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่ ท านาเพียงปีละ 1 ครัง้ ใช้แรงงานจากสตัว์ประเภท วัว 
ควาย มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน แตห่ลงัจากท่ีมีการแพร่กระจายของต้นยางพาราจาก
มาเลเซียมาสูพื่น้ท่ีภาคใต้มีการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีจากนาข้าวมาเป็นพืน้ท่ีท าสวนยางพารา แตอ่าชีพท า   นา
ข้าวก็ยงัคงเป็นอาชีพหลกัอยูเ่ชน่เดมิ 
        ในปี พ.ศ.2505 ได้เกิดวาตภยัครัง้ร้ายแรงขึน้ในภาคใต้ วาตภยัครัง้นีท้ าให้ป้าไม้และสวนยางพารา
ของชาวบ้านท่ีปลูกไว้ถูกพายุพัดโค่นล้มลงไปเป็นจ านวนมาก หลงัจากวาตภัยชาวบ้านในต าบลไม้เรียง
เกือบทัง้หมดแทบสิน้เนือ้ประดาตวัแตอ่ยา่งไรก็ตามในชว่งเวลานัน้ทางกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยางได้
เข้าไปช่วยเหลือออกทุนให้เป็นค่าแรงงาน ค่ายางพนัธุ์ดีและอ่ืน ๆ ส่งผลให้พืน้ท่ีเกือบทัง้หมดในต าบลไม้
เรียงถกูแทนท่ีด้วยต้นยางพารา และแปรสภาพเป็นสวนยางพารา ในท่ีสดุชมุชนต าบลไม้เรียงก้าวเข้าสูร่ะบบ
เกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยว โดยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัส าคญัท่ีก าหนดวิถีชีวิตของชาวชมุชนไม้เรียง
นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 
       ในปี พ.ศ.2512 ต้นยางพาราท่ีปลกูใหมไ่ด้เติบโตขึน้และมีความสมบรูณ์พร้อมท่ีจะกรีดเอาผลผลิต
น า้ยางไปแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบเพ่ือจ าหน่าย แตใ่นช่วงเวลานัน้ราคายางตกต ่าลงมาก แตถ่ึงแม้ราคายาง
จะถูกลงมากชาวสวนยางไม้เรียงก็จ าต้องกรีดยางและแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ น าไปขายให้แก่พ่อค้าคน
กลางโดยไม่มีอ านาจต่อรองใด ๆ ท าให้ชาวสวนยางจ านวนมากต้องประสบกับความเดือดร้อน เน่ืองจาก
พ่อค้าคนกลางสามารถกดราคายางได้ตามใจชอบ ปัญหาดงักล่าวนีเ้องได้ท าให้เกิดมีการรวมตวักันของ
ชาวบ้านในต าบลไม้เรียงจ านวน 12 คน ขึน้มาโดยมี นายประยงค์ รณรงค์ เป็นคนหนึ่งในชาวบ้านเหล่านัน้
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และมีการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปถึงสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า
ปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่ืองมากจากชาวบ้านมีจ านวนเงินทุนในปริมาณท่ีจ ากัด ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารถึง
ความต้องการของตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ และชาวบ้านเคยท าการผลิตด้วยวิธีการ
อย่างไร ก็คงท าเช่นนัน้ซึ่งมกัเป็นวิธีการเดียวกบัท่ีบรรพบรุุษเคยท ามาโดยไม่ได้ให้ความส าคญักบัคณุภาพ
หรือรูปแบบท่ีตลาดต้องการ 
       ในช่วงเวลาต่อมาชาวบ้านทัง้ 12 คนนีไ้ด้ไปพูดคุยกับเกษตรอ าเภอฉวางเพ่ือขอค าแนะน า หา
แนวทางแก้ไขปัญหาทางเกษตรอ าเภอฉวางได้แนะน าชาวบ้านให้มีการรวมตวักนัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพยาง
แผ่นดิบ โดยมีการรวมกลุ่มกันในช่ือว่า กลุ่มเกษตรกรท านาไม้เรียง ในกลุ่มเกษตรกรท านไม้เรียงนีไ้ด้มี
การแยกตวัออกมาเป็น 2 หน่วยการท างานคือ กลุ่ม เกษตรกรท านาไม้เรียงหน่วยเกษตรกรรมท่ี 1 ส าหรับผู้
ประบอาชีพท านาข้าว และกลุ่มเกษตรกรท านาไม้เรียงหน่วยเกษตรกรรมท่ี 2 ส าหรับผู้ประกอบอาชีพท า
สวนยางพารา 
       อย่างไรก็ตามเม่ือกลุ่มเกษตรกรท านาไม้เรียงหน่วยเกษตรกรรมท่ี 1 ด าเนินงานมาได้รายะหนึ่งก็มี
ปัญหาเกิดขึน้ ท าให้การด าเนินงานประสบปัญหาอุปสรรคมากพอสมควร จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่ม
เกษตรกรท านาไม้เรียงหน่วยเกษตรกรรมท่ี 2 ท่ีเน้นส าหรับผู้ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราจึงแยกตัว
ออกมา 
 

จุดเร่ิมต้นของกลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียง 
       จากากรแยกตัวออกมาจากกลุ่มเกษตรท านาไม้เรียง ผู้ น ากลุ่มทัง้ 12 คนได้ประชุมสรุปผล
ด าเนินงานจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา และได้ข้อสรุปคือ การปรับปรุงคณุภาพยางแผน่ดบิท่ีผ่านมานัน้ เป็น
การเสนอแนะให้สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนไปท ากนัเองท าให้มารตฐานของยางแผ่นดิบในกลุ่มสมาชิกไม่เท่ากนั 
ดงันัน้ถ้าต้องการจะได้ยางแผน่ดิบท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนัทัง้หมดต้องท าด้วยฝีมือคน ๆ เดียวกนั 
โดยการน าเอาน า้ยางบริสทุธ์ิทัง้หมดมารวมกนัแล้วแปรรูปโดยคน ๆ เดียว ผลผลิตยางแผ่นดบิท่ีออกมาก็จะ
มีคณุภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้หมด จากข้อสรุปดงักล่าว กลุ่มผู้น าชาวบ้านได้หารือและมีความเห็น
ร่วมกันว่า สมควรจะท าการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราแผ่นอบแห้ง หรือยางผึ่งแห้ง (air dry sheet ) 
จากนัน้ทางกลุ่มได้เร่ิมต้นด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเร่ืองของการผลิตยางพาราแผ่นอบแห้งอย่าง
จริงจงั และขอเข้าไปศึกษาดงูานท่ีโรงงานยางแผ่นอบแห้งของภาครัฐและภาคเกชนหลายครัง้ จากนัน้ทาง
กลุ่มผู้น าทัง้ 12 คนจึงได้เร่ิมต้นสู่การลงมือปฏิบตัิจริง และเพ่ือเป็นการลดต้นทุนของการลงทุนส่วนหนึ่ง 
ประยงค์ รณรงค์ จงึได้บริจาคท่ีดนิ จ านวน 1 ไร่ ให้ไว้เป็นท่ีตัง้ของโรงงานยางพาราแผ่นอบแห้ง สว่นเงินท่ีใช้
ในการจดัซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ก็ได้ใช้วิธีการให้ทางกลุ่มผู้น าไปขยายผลพดูคยุกบัญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูง
ชกัชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยได้จ านวนสมาชิกทัง้หมด 37 คน ตอ่มาในวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2527 ทาง
กลุม่ได้ท าการจดทะเบียนภายใต้ช่ือวา่ กลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียง โดยมีคณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 
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5 คน อย่างไรก็ตามในช่วงของการขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียงก็ได้ท าการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปยางพาราแผน่อบแห้งไปบางสว่นแล้ว 
        ประมาณปี พ.ศ.2534 ประยงค์ รณรงค์ ผู้น าคนหนึง่ของกลุม่เกษตรกรท าสวนไม้เรียงได้รับคดัเลือก
จากมลูนิธิหมู่บ้านให้ไปดงูานด้านการเกษตร การสหกรณ์ กองทนุชมุชน อตุสาหกรรมชมุชนในตา่งประเทศ
ตา่ง ๆ แถบยโุรปเป็นเวลา 1 เดือน การไปดงูานดงักลา่วได้ท าให้ทางกลุม่เกษตรฯ เกิดความมัน่ใจมากขึน้ว่า
แนวทางท่ีท ามาแล้วเป็นเร่ืองท่ีถกูต้องอย่างไรก็ตามทางกลุ่มมีความเห็นวา่แนวทางดงักล่าวก็เป็นเพียงการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึง่เป็นในระยะสัน้ ไมใ่ชก่ารแก้ไขปัญหาท่ีถาวรและยัง่ยืน ความเห็นดงักลา่วนีส้ง่ผล
ให้กลุ่มเกษตรฯ ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการจดัท านโยบายวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาระยะยาวขึน้ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสนบัสนุนชาวสวนยางพาราในทกุพืน้ท่ีไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ท่ีใดให้มีการรวมกลุ่ม และถ้ากลุ่มท่ี
เกิดขึน้ใหม่นีมี้ความเข้มแข็งมีความพร้อม ก็จะสงเสริมให้มีการสร้างโรงงานรมยาง / อบยางขึน้มา 
นอกจากนัน้ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานก็ได้ท าการสนบัสนนุกลุ่มชมุชนอ่ืน ๆ ให้
สร้างโรงงานอบยาง รมยางขึน้มา โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกบัท่ีชมุชนไม้เรียงได้ท ามาแล้ว ในขณะเดียวกันก็
ได้ท าการสง่เสริมให้ชมุชนอ่ืน ๆ ได้เข้ามาแสวงหาความรู้จากกลุม่เกษตรกรท าสวนไม้เรียง ในการนีช้มุชนไม้
เรียงได้กลายมาเป็นแห่ลงการเรียนรู้และแหล่งในการศกึษาดงูาน ซึ่งเป็นต้นแบบให้แก่ชาวชุมชนสวนยาง
จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภมูิภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทย 
       ในชว่งเวลาตอ่มาตลาดมีความต้องการยางพาราต ่า ท าให้กลุม่เกษตรกรท าสวนไม้เรียงไมส่ามารถ
ก าหนดราคายางพาราได้ดงัท่ีผ่านมา ประกอบกับความพยายามของกลุ่มท่ีได้จัดท าแผนแม่บทพัฒนา
ยางพาราและพยายามผลกัดนัโดยผ่านทางกระบวนการนิติบญัญัติในสภาผู้ แทนราษฎรเพ่ือให้ประกาศ
ออกมาเป็นกฎหมายไม่ส าเร็จ ท าให้ทางกลุ่มผู้น าได้เรียนรู้ว่าการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็น
วิธีการแก้ไขในระยะสัน้ แต่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังท่ีจะบงัเกิดผลส าเร็จมากท่ีสุดคือการแก้ท่ีสาเหตุ
โดยตรงของปัญหา ซึ่งสาเหตโุดยตรงของปัญหานีเ้ป็นสิ่งท่ีเข้าไปเก่ียวข้องได้อย่างยากยิ่งเพราะเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัการเมือง ธุรกิจ อิทธิพลและผลประโยชน์ เป็นสิ่งท่ีทางกลุ่มเกษตรฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ จาก
แนวคิดท่ีเร่ิมตระหนกัถึงข้อเท็จจริง ทางกลุ่มเกษตรกรจึงเล็งเห็นว่าการประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็น
อาชีพท่ีไม่แน่นอน ไม่มั่นคงและไม่ยัง่ยืน ไม่สมควรท่ีจะเอาชีวิตและครอบครัวของตนเองไปฝากไว้กบัการ
ท าสวนยางพาราเพียงอยา่งเดียวความคิดตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้กลายเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท าให้มีการปรับเปล่ียนการ
รวมตวักนัของชาวบ้าน ดงันัน้ในปี พ.ศ.2535 จึงได้มีการปรับเปล่ียนจาก กลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียงมา
เป็น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง อยา่งไรก็ตามกลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียงก็ยงัไมไ่ด้ล้มเลิกไป 
แตไ่ด้ปรับเปล่ียนให้เป็นเพียงกิจกรรมหนึง่ของทางศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชนไม้เรียง 
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จากกลุ่มเกษตรท าสวนไม้เรียงเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงเป็นองค์กรชุมชนท่ีก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน

ต าบลไม้เรียง ไมเ่ฉพาะแตปั่ญหายางพาราเพียงอย่างเดียวแตร่วมถึงปัญหาในทกุ ๆ เร่ือง โดยลกัษณะการ
ด าเนินงานและประสบการณ์ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียงท่ีมีมาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 20 ปี เป็น
แนวทางการด าเนินงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงมีนโยบาย “เพื่อต้องการพัฒนาคนให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน ด้วยวิธีจัดศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนขึน้เพ่ือให้คนเกิดการเรียนรู้และเม่ือคนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของชุมชนหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีแนวทางการด าเนินงานใน 3 
หวัข้อคือ การเรียนรู้วิชาสามญัพืน้ฐาน การเรียนรู้ในสิ่งท่ีเขาต้องการจะรู้ และการเรียนรู้ท่ีเขาสมควรรู้ 
         นอกจากนัน้ศนูย์ศกึษาและพฒันาชุมชนไม้เรียงยงัมีการบริหารงานโดยใช้แนวทางการด าเนินงาน
ของกลุม่เกษตรกรท าสวนไม้เรียงมาเป็นกรอบในการบริหารงาน มีการรวบรวมกิจกรรมตา่ง ๆ มาไว้ในระบบ
ศนูย์การเรียนรู้ เพ่ือความสะดวกในการจดัการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ ไม่มีการเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
เพ่ือให้ชาวบ้านทกุระดบัปรับตวัตามได้ทนัและมีความรู้สกึวา่เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้เร่ือย ๆ ทกุคนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความต้องการ โดยแนวทางหลกัสูตรจะก าหนดไว้
กว้าง ๆ คือ 

(1)  หลักสูตรวิชาสามัญ เป็นไปตามกรมการศกึษานอกโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
(2) หลักสูตรวิชาบังคับ จัดให้มีการเรียนรู้ในสิ่งท่ีเขาสมควรจะรู้ เพราะในสังคมปัจจุบัน   

ชาวบ้านจ าเป็นต้องเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง ตามสภาวะสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง สิ่งเหล่านี ้
เป็นสิ่งท่ีชาวบ้านไม่อาจปฏิเสธว่าไม่อยากเรียนรู้ไม่ได้ ชาวบ้านจะต้องหไูวตาไว มีการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

(3) หลักสูตรวิชาเลือก จดัให้มีการเรียนรู้ในสิ่งท่ีเขาต้องการจะรู้ เพราะเป็นการพฒันาชาวบ้าน
ตามความต้องการนสิ่งท่ีเขาได้ตดัสินใจเลือกแล้วว่าต้องการท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองอะไร โดยการ
ตดัสินใจนีจ้ะต้องผา่นกระบวนการวิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคญัในสิ่งท่ีเขาต้องการจะเรียนรู้
จากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ 
 

         ดงันัน้กลวิธีท่ีทางศนูย์ศกึษาและพฒันาชุมชนไม้เรียงได้เลือกใช้คือ การน าเอากิจกรรมตา่ง ๆ เข้า
มาเป็นเคร่ืองมือในการ าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ของสมาชิก ท าให้สมาชิกได้รับรู้ในด้านตา่ง ๆ ด้วย
วิธีการสอดแทรกความรู้ลงไปในกิจกรรมท่ีจดัขึน้ ซึ่งท าให้สมาชิกหรือผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมนอกจากจะได้
ประโยชน์ในกิจกรรมนัน้แล้ว ยังได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีคิด ได้ข้อมูล ได้แนวทางวิเคราะห์ต้น เหตุ
ปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหา และป้องกันปัญหา ตลอดจนรวบรวมความต้องการของชุมชนมาใช้ในการ
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วางแผนพฒันาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และเพ่ือให้การบริหารงานในโครงการและ
กิจกรรมตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคลอ่งตวั ทางศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชนไม้เรียงจงึเห็นชอบ
ให้จดัตัง้ สภาผู้น าชุมชนไม้เรียง ขึน้มาในวนัท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ.2541 โดยสภาผู้น าชุมชนไม้เรียงท่ีจดัตัง้
ขึน้มานีมี้จดุมุง่หมายให้เป็นองค์กรบริหารงานของศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชนไม้เรียงท่ีมีความเป็นระบบ มี
แผนงาน มีผู้ รับผิดชอบ โดยการคดัเลือกผู้น าหมู่บ้านละ 5 คนจาก 8 หมู่บ้านของต าบลไม้เรียง รวม 40 คน 
เป็นสมาชิกและด าเนินงานโดยการส ารวจความต้องการและปัญหาของชมุชนอย่างละเอียด ครอบคลมุทุก
ครอบครัวทกุหมูบ้่านเต็มพืน้ท่ีมาใช้พิจารณาวางแนวทาง สร้างกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือพฒันาไปสู่ความ
เข้มแข็งท่ีชมุชนสามารถพึง่ตนเองได้อยา่งแท้จริง 
 

วิถีชีวิตพอเพียงของชุมชนไม้เรียง 
        ในส่วนการปฏิบตัิงานของศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชนไม้เรียงนัน้ จะเน้นในเร่ืองการด ารงชีวิตของ
ชมุชนไม้เรียงแบบพอเพียงและเน้นในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพึ่ง
ตวัเองอยา่งแท้จริง โดยมีขัน้ตอนของการปฏิบตังิานดงันี ้

1) การปรับแนวคิดใหม่ ถึงแม้ศนูย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียงจะมีจุดก่อก าเนิดมาจากก
แก้ปัญหาเร่ืองยางพารา แตว่ิถีชีวิตความมัน่คงในครอบครัวชาวบ้านชุมชนไม้เรียงไม่สมควร
จะฝากไว้กับยางพาราเพียงอย่างเดียว ถ้าสามารถจดัการให้ความมัน่คงของครอบครัวและ
ของชุมชนไปเก่ียวข้องกันในหลาย ๆ ด้าน ก็จะท าให้ชาวบ้านมีรายได้มั่นคงสามารถเลีย้ง
ตวัเองและพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้จะท าให้ชาวบ้านในชุมชนไม้เรียงไม่ยึดติดในกระแสวัตถุ
นิยมหรือบริโภคนิยม 

    ดงันัน้ เร่ืองการปรับแนวคิดจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจ าเป็นต้องกระท าอย่างเร่งด่วน 
ชาวบ้านจ าเป็นท่ีจะต้องตระหนกัถึงศกัยภาพของตวัเอง เพ่ือท่ีจะได้ส่งผลตอ่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ปรับเปล่ียนแนวคิดโดยไม่หวงัผลประโยชน์ไม่ให้ความส าคญักบัความร ่ารวย และ
ไมย่ดึถือกบัวตัถนุิยมตามกระแสท่ีเคยเป็นมา  

2) การส ารวจข้อมูล หลงัจากท่ีทางศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชนไม้เรียงได้น าเสนอแนวคิดใหม่
ให้กบัชมุชนไม้เรียง โดยให้สมาชิกสภาผู้น าชมุชนไม้เรียงมาพดูคยุและท าการวิเคราะห์ร่วมกนั
ถึงแนวทางแก้ไขท่ีสามารถกระท าได้ในทางปฏิบตัิ ได้ท าให้สมาชิกสภาผู้น าชมุชนไม้เรียงเห็น
ภาพของชมุชนในวงกว้างได้อยา่งละเอียดชดัเจนมากย่ิงขึน้ และผลจากการพดูคยุได้ข้อค้นพบ
ออกมาว่าข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีทางสภาผู้ น าชุมชนไม้เรียงน าเอามาวิเคราะห์
ร่วมกนันัน้ยงัไม่มีความถกูต้องและความชดัเจนเพียงพอ ดงันัน้ทางสภาผู้น าชมุชนไม้เรียงจงึมี
ความเห็นร่วมกนัวา่ สิ่งท่ีจ าเป็นต้องกระท า อนัดบัแรกก็คือการส ารวจข้อมลูของชมุชนไม้เรียง
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อย่างถกูต้องตรงตามข้อเท็จจริง เพ่ือท่ีจะได้น าข้อมลูเหล่านีม้าใช้ประโยชน์เป็นข้อมลูเบือ้งต้น
ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาชมุชนได้อยา่งถกูต้องตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
    ในการส ารวจข้อมูลนัน้ทางศนูย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียงได้ท าการส ารวจ
ข้อมลูใน 2 ระดบัคือ ระดบัครอบครัวและระดบัชมุชน (แยกออกเป็นรายหมูบ้่าน) โดยใช้วิธีการ
ให้สมาชิกสภาผู้น าชุมชนไม้เรียงเป็นผู้ท าการส ารวจในหมู่บ้านท่ีตวัเองมีภูมิล าเนาอยู่ ตาม
แบบฟอร์มท่ีทางสภาผู้น าชุมชนไม้เรียงได้จดัท าขึน้มา ในส่วนของข้อค้นพบท่ีเป็นผลมาจาก
การส ารวจข้อมลูพืน้ฐานในระดบัครัวเรือนแลเระดบัชมุชนนัน้ ได้มาจากกาวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 
2 ระดบั โดยมุ่งเน้นทางด้านเศรฐกิจของชุมชน โดยมีข้อค้นพบว่าค่าใช้จ่ายท่ีครอบครัวส่วน
ใหญ่ต้องใช้จ่ายในรอบ 1 ปีเป็นอันดับสูงสุดคือค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร รองลงมาคือ
คา่ใช้จา่ยทางด้านคา่รักษาพยาบาล และคา่ใช้จา่ยในการผอ่นช าระหนีส้ิน 

3) การวางแผนด าเนินงาน จากข้อค้นพบดงักลา่ว สภาผู้น าชมุชนไม้เรียงได้ท าการวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางในการจดัการและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยยดึหลกัตอบสนองตอ่นโยบายของ
ศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชนไม้เรียง ด้วยการหาวิธีการด าเนินงานบนฐานข้อมลูท่ีส ารวจมา 
ปัญหาพืน้ฐานในชมุชน ความต้องการของชาวบ้าน ทรัพยากรท่ีมีในชมุชนและความ
เหมาะสมของสภาพพืน้ท่ี มาผนวกกบัความล้มเหลวในอดีตท่ีผ่านมา ในท่ีสดุทางสภาผู้น า
ชมุชนไม้เรียงก็ได้ข้อสรุปซึง่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยจดัให้มีการวางแผนด าเนินงานใน 
5 ด้านคือ 

 ด้านการเรียนรู้ ทางสภาผู้น าชมุชนไม้เรียงได้วิเคราะห์ออกมาว่าสิ่งส าคญัอนัดบั
แรกท่ีทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงจ าเป็นต้องท าคือการก าหนด
แผนงานด้านการเรียนรู้ ในสภาพปัจจบุนัการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญั ในทุก ๆ เร่ืองท่ี
ต้องท าควรจะต้องผา่นกระบวนการเรียนรู้เสียก่อน 

 ด้านเกษตรกรรมยั่ งยืน การด าเนินงานท่ีผ่านมาทางศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนไม้เรียงมองว่าไม่เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดความร ่ ารวยกับชาวบ้านแล้ว ยัง
ท าลายสิ่งแวดล้อมอันเป็นพืน้ฐานหลักในการด ารงชีวิตของชาวบ้าน การท า
เกษตรกรรมยัง่ยืนจึงเป็นสิ่งท่ีจะเข้าไปประสมประสานระหวา่งการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีวิตประจ าวนั และการเอือ้อาทรตอ่สิ่งแวดล้อมให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียว 

 ด้านการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตวัเอง โดยเช่ือมโยงกับแผนงานด้านเกษตรกรรมยัง่ยืนในรูปแบบเกษตรกรรมท่ี
ปลอดจากสารเคมีตา่ง ๆ และผลผลิตจากเกษตรกรรมนีจ้ะน ามาใช้ในการบริโภค 
เป็นการป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บท่ีเกิดจากการบริโภคพืชผกัท่ีใช้สารเคมี เป็นการกิน



เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศกึษา 

 50 

ยาให้เป็นอาหาร กินอาหารให้เป็นยา และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการใช้
สมนุไพรเพ่ือสขุภาพ 

 ด้านอุตสาหกรรมชุมชน ในอดีตท่ีผ่านมาชาวบ้านในชุมชนไม้เรียงจะเป็นเพียง
ผู้ผลิตวตัถดุบิแตเ่พียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการแปรรูปผลผลิตในขัน้สดุท้ายร่วมด้วย 
จึงท าให้เกษตรกรต้องเสียเปรียบในด้านผลประโยชน์และรายได้ควรได้จาก
ผลผลิตนัน้ ๆ ดังนัน้แผนงานด้านอุตสาหกรรมชุมชนจึงเป็นแผนงานท่ีก าหนด
ขึน้มาเพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็นทัง้ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จ าหนา่ยได้ด้วยตนเอง 

 ด้านกองทุนชุมชน แหล่งเงินทุนของชาวบ้านในต าบลไม้เรียงส่วนใหญ่คือ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) โดยชาวบ้านต้องเสียดอกเบีย้ให้กับ
ธนาคาร แต่ถ้าทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงจัดให้มีเงินกองทุนก้อน
หนึ่ง มีการบริหารเงินทุนด้วยตวัเองในลักษณะธนาคารหมู่บ้าน มีการปล่อยให้
สมาชิกกู้ เงินในจ านวนท่ีไม่สูงกว่าวงเงินได้ตัง้ไว้ มีการเสียดอกเบีย้เช่นเดียวกับ
ธนาคารทัว่ไป ก็จะเป็นการสร้างระบบเงินทนุหมนุเวียนชมุชนให้เกิดขึน้  

4) การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม จากขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาในการปฏิบตังิานของศนูย์ศกึษา
และพัฒนาชุมชนไม้เรียง ล้วนแต่เป็นแนวคิดในเชิงนามธรรมท่ีมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือการ
พฒันาชุมชนไม้เรียงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดงันัน้ในส่วน
ของการน าแผนงานทัง้ 5 ด้าน ท่ีก าหนดขึน้ไปสู่รูปแบบของการปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมทางสภา
ผู้น าชมุชนไม้เรียงจึงได้ก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมทัง้ในส่วนของสมาชิกสภาผู้น าชุมชนไม้
เรียง และในส่วนของเกษตรกรทัว่ไปในชมุชนไม้เรียงขึน้มา เพ่ือเป็นการแสวงหาทางออกหรือ
ทางเลือกด้วยตนเองในการท่ีจะพัฒนาอาชีพหลักสร้างอาชีพรอง มีอาชีพเสริม โดยไม่
ฝากอนาคตและความมัน่คงของชีวิตไว้กบัสิ่งใดสิ่งหนึง่เพียงอยา่งเดียว (ซึ่งหมายถึงทรัพยากร
ยางพารา) นอกจากนัน้ยังเป็นการท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีดินท่ีมีอยู่ไม่มากนัก 
(ประมาณ 10-20 ไร่) ของแต่ละครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้นีก้ารจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมได้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท โดยแยกตามสถานภาพของการด ารงต าแหนง่ในสภาผู้น า
ชมุชนไม้เรียงดงันี ้

 หลกัสูตรการฝึกอบรมสมาชิกสภาผู้น าชุมชนไม้เรียง มีเป้าหมายเพ่ือการพฒันา
คณุภาพบุคลากร และสร้างเสริมศกัยภาพภาวะความเป็นผู้น าให้เกิดขึน้ โดยได้
จดัให้มีการอบรมสมาชิกสภาผู้น าชุมชนไม้เรียงจ านวน 40 คน เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจดัการ 
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 หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปในต าบลไม้เรียง มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
ความรู้และความสามารถของเกษตรกรในการท่ีจะไปแสวงหาทางเลือกในการ
พัฒนาอาชีพหลัก สร้างอาชีพรอง มีอาชีพเสริม โดยไม่ยึดติดกับการประกอบ
อาชีพท าสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว โดยได้ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
ออกเป็น 8 หลกัสูตรตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี ความพร้อมของบุคลากร และ
ศกัยภาพของทรัพยากรดงันี ้

หลกัสตูรท่ี 1 การปลกูพืชผกัปลอดสารพิษโดยกลุม่เกษตรกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 
หลกัสตูรท่ี 2 การเพาะเลีย้งปลาน า้จืดโดยยกลุม่เลีย้งปลาน า้จืด 
หลกัสตูรท่ี 3 การเพาะเลีย้งไก่พืน้เมือง โดยกลุม่เลีย้งไก่พืน้เมือง 
หลกัสตูรท่ี 4 การเพาะเห็ดด้วยขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา โดยกลุม่เพาะเห็ด 
หลกัสตูรท่ี 5 การเพาะเลีย้งสกุร โดยกลุม่ผู้ เลีย้งสกุร 
หลกัสตูรท่ี 6 การผลิตอาหารสตัว์ โดยสหกรณ์อาหารสตัว์ 
หลกัสตูรท่ี 7 การแปรรูปข้าว โดยกลุม่ผู้ท านาข้าว 
หลกัสตูรท่ี 8 การฝึกอบรมหมอพืน้บ้าน โดยกลุม่สมนุไพรเพ่ือสขุภาพ 

ทัง้นีใ้นทกุหลกัสตูรจะต้องตอบสนองตอ่หลกัการดงันี ้

 ทุกกิจกรรมเน้นการพัฒนาคนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง มี
การประสานร่วมมือพึง่พาอาศยักนั 

 ทุกกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ให้ทุกคนรู้จักคิด รู้จักวางแผน ก่อนท่ีจะ
ลงทนุท าอะไรต้องเข้าใจชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือท า 

 ทกุกิจกรรมเน้นการมองตลาดใกล้ตวัก่อน มีความสมัพนัธ์ร่วมมือเป็น
เครือข่ายซือ้ขายแลกเปล่ียนกันซึ่งจะท าให้กลายเป็นธุรกิจท่ีมั่นคง
ยัง่ยืนได้ในอนาคต 

 ทกุกิจกรรมเน้นการผลิตสิ่งท่ีจ าเป็นและตอบสนองความต้องการของ
ชมุชนเป็นหลกั 

 ทกุกิจกรรมเน้นการผลิตท่ีพอดี ด้วยการวางแผนตัง้แตต้่น ทัง้ด้านการ
ผลิต การจ าหนา่ย การแปรรูปภายใต้โควตาและราคาขัน้ต ่า 

     โดยหลกัสตูรทัง้ 8 นีใ้ช้วิธีการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ การฝึกอบรม
ภาคทฤษฏีหรือทางวิชาการเป็นหน้าท่ีของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงเป็น
ผู้ด าเนินการอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะท างานท่ีสภาผู้น าชุมชนไม้เรียงเป็นผู้
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แตง่ตัง้ขึน้ คณะท างานจะประสานงานกบัผู้ รู้ นกัวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเครือข่ายสาขาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และในส่วนของการ
ฝึกภาคปฏิบตัใิช้วิธีการคดัเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยให้กระจายอยู่ในหมู่บ้านตา่ง ๆ 
ท่ีมีความพร้อมทัง้สถานท่ี บุคลากร ทรัพยากร และความต้องการของชุมชน โดยมี
คณะท างานท่ีสภาผู้น าชมุชนไม้เรียงแตง่ตัง้ขึน้รับผิดชอบ 

5) การจัดตัง้กลุ่มกิจกรรม (หนว่ยฝึกภาคปฏิบตัิ) การจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมดงักลา่วข้างต้นนี ้
เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึน้แก่สมาชิกสภาผู้น าชมุชนไม้เรียงและเกษตรทัว่ไปของ
ต าบลไม้เรียง เพื่อท่ีเม่ือเกษตรกรน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบตัจิริงจะได้สามารถด าเนินการได้ โดยมี
ความมั่นใจและความเช่ือมั่นว่าจะสามารถกระท าได้ และเม่ือมีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึน้ก็
สามารถน าความรู้ไปทดลองปฏิบตัิเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถ
สอบถามความคิดเห็นและข้อแนะน าจากเพ่ือนเกษตรกรท่ีฝึกอบรมด้วยกัน และจากผู้ รู้ท่ี เป็น
วิทยากรในการฝึกอบรม โดยมีการจัดตัง้กลุ่มกิจกรรมขึน้มา 8 กิจกรรม ซึ่งกระจายอยู่ใน
หมู่บ้านตา่ง ๆ ของต าบลไม้เรียง เพ่ือให้เป็นหน่วยฝึกในภาคปฏิบตัิ เป็นแหล่งทดลองเพ่ือฝึก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในทางปฏิบตัจิริง 
        นอกจากกลุ่มกิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีเกิดขึน้มาภายใต้
แนวคิดการพฒันาอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านในต าบลไม้เรียงของศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชน
ไม้เรียงแล้ว เม่ือการด าเนินงานได้ผ่านไประยะหนึ่ง ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรมจดัท า
ขึน้มาเพ่ือขยายผลในการสนองตอบต่อความต้องการของชมุชน โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้
ไม่ได้ก าหนดไว้ในระยะเร่ิมแรก กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีถกูจดัท าขึน้ใหม่เหล่านีส้ว่นใหญ่เกิดจากการ
รวมตวักนัของเยาวชนและประชาชนทัว่ไปในต าบลไม้เรียง โดยกิจกรรมสว่นใหญ่มกัมีรูปแบบ
ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้พืชและสตัว์และไ ด้ขยายขอบเขตของ
กิจกรรมไปถึงการอนรัุกษ์ศลิปกรรมท้องถ่ินของชมุชนไม้เรียงด้วย 

 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   นบัตัง้แตป่ระเทศไทยได้ยึดถือแนวทางการพฒันาประเทศตามแบบตะวนัตกเป็นต้นมา ก็ได้เร่ิมมี
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) ซึ่งยึดแนวทางความทันสมัย 
(modernization) ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ    ฉบับท่ี 1 พบว่าอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้สูงขึน้ถึงร้อยละ 8-9 แต่การพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองช่องว่างของการ
กระจายรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ต่อมาจึงได้มีการปรับช่ือเป็น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วรัฐยงัคง
ยึดแนวทางความทนัสมยัเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ และต่อเน่ืองตามมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  4 
(พ.ศ.2520-2524) ทัง้นีก็้ได้ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์ทัง้แนวคิดและผลพวงของการพฒันาเป็นระยะ ๆ 
จนในท่ีสดุสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและองค์กรพฒันาเอกชนเข้า
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนฯ ครัง้แรกในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525-
2529) และได้ปรากฏผลเป็นแนวคิดในการพฒันาคนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 
(พ.ศ.2530-2534) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539)  
    ในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้มีจดุเปล่ียนท่ีส าคญัของการ
พฒันาประเทศตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเป็นแผนปฏิรูป
ความคิดและคณุคา่ใหม่ของสงัคมไทยท่ีให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในสงัคม และมุ่ง
ให้ “ความส าคัญกับคนในการพัฒนา” โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันา ปฐมบทของแผน
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 8 ได้สรุปผลการพฒันาท่ีผ่านมาวา่ “เศรษฐกิจดี แตส่งัคมมีปัญหา และ
การพัฒนาไม่ยัง่ยืน” ประกอบกับช่วงเวลานัน้ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ดงันัน้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  9 (พ.ศ.2545-2549) จึงได้น้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบตัเิพ่ือย า้เน้นในการพฒันาแบบบรูณาการในลกัษณะองค์รวมท่ีมุง่ให้คนเป็น
เป้าหมายสงูสดุของการพฒันา 
 

   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) เป็นแผนท่ีเกิดจากการระดม
พลังความคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคทัว่ทัง้ประเทศโดยมี
จุดเร่ิมต้นมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินด้วยกระบวนการท าแผนชุมชน และแผนแม่บทชุมชน 
ร่วมกันกว่า 2,000 ต าบลทัว่ประเทศ จากกระบวนการจดัท าแผนชมุชนดงักล่าวตา่งเห็นพ้องร่วมกนัในการ
น้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบตัิควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการใน
ลกัษณะองค์รวมท่ีมีคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ
ให้เกิดความสมดลุเป็นธรรมและยัง่ยืน เพ่ือมุ่งสู่สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั ดงันัน้แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) จงึเป็นแผนซึ่งยดึถือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
น าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ และให้ความส าคญักับการพัฒนาท่ีสมดุลทัง้ด้านตวัคน สงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุง่หวงัให้เกิดการพฒันาสูส่งัคมอยูเ่ป็นสขุร่วมกนั (Green and Happiness 
Society) และเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป (สรุปสาระส าคัญจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 10 พ.ศ.2550-2554) 
   สาระส าคัญภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีส าคัญภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ โดยมุ่งเน้นให้คนมีสุขภาวะท่ีดี มีครอบครัวอบอุ่นมี
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ความสามารถในการพึ่งตนเองได้มากขึน้ รวมทัง้มีความมัน่คงในการด ารงชีพอย่างมีศกัดิ์ศรี ควบคูก่บัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
นอกจากนัน้ยงัได้ก าหนดยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมเป็นฐานท่ีมัน่คงของ
ประเทศ โดยมุง่ส่งเสริมการรวมกลุม่เป็นองค์ชมุชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมกนัคิด ร่วมกนั
วางแผนชมุชนตามความพร้อมและความต้องการของชมุชนอย่างแท้จริง 
   ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์และแนวทางส าคัญของเป็นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) และเป็นนโยบายสังคมของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ท่ีจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถ่ิน และ
ประชาคม โดยใช้แผนชมุชน เป็นเคร่ืองมือและกลไกขบัเคล่ือนกระบวนการด าเนินการแผนชมุชน ซึ่งจะท า
ให้เกิดกระบวนการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แตก่ารส ารวจตวัเอง รู้จกัตนเอง เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัในชมุชน ซึ่งสาระส าคญัเหล่านีคื้อ การเรียนรู้ตนเองในด้านความพอประมาณ ความมีเหตผุลในการ
ด ารงชีวิตอย่างรอบคอบและการท่ีชุมชนมีแผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชน คือการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี เป็น
การสร้างความสมดลุระหว่าง Globalization และ Localization ท่ีจะสามารถป้องกนัตนเอง ป้องกันชมุชน
จากสงัคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวตัน์ กระแสบริโภคนิยมหรือกระแสวตัถนุิยม เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยืนในสงัคมไทย 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ใช้แนวคิดท่ีต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้หลกั “คนเป็นศนูย์กลาง
ของการพฒันา” โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน (มนษุย์) ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ขึน้ และ “สร้างสมดลุของการพฒันา” ในทกุมิต ิ 

การพฒันาประเทศระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ตระหนกัถึงสถานการณ์และความเส่ียงซึ่งเกิดขึน้
จากการเปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านความผนัผวนทางเศรษฐกิจ พลงังาน 
อาหาร สังคม สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การเมืองโลก รวมทัง้โอกาสของประเทศไทย ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส าคญัด้าน
การพฒันาระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตร พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ีมีความพึ่งพาอาศยั
ซึง่กนัและกนั  

ดงันัน้ กล่าวได้ว่าทิศทางของการพฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 คือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพฒันาประเทศมีความสมดุลและยัง่ยืน โดยการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุต์ใช้ตอ่ยอดกบัทนุทางสงัคม วางรากฐานการพฒันาสงัคมท่ีฐานราก การออกแบบสงัคมท่ีมีคณุภาพ
จากสงัคมใน 4 มิติคือ สงัคมแห่งความเอือ้อาทรและความสมานฉันท์ (Social Cohesion) ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม (Social-Economic Security) การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างโอกาสให้กบัทกุคนอยา่งเป็นธรรม 
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(Social Inclusion) และการเสริมสร้างพลงัทางสงัคม (Social Empowerment) และพฒันาคณุภาพของทนุ
มนษุย์ โดยเน้นกระบวนการพฒันาท่ีคนเป็นศนูย์กลางทกุภาคส่วนสนบัสนนุ โดยภาคประชาชน ชมุชน เป็น
ผู้ มีบทบาทส าคญัตลอดกระบวนการ ภาครัฐลดบทบาทความเป็นเจ้าของ เพ่ือเป็นผู้หนนุการสร้างศกัยภาพ
ของชมุชนและเอกชน 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยงัคงน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้ มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้ มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม สง่ผลให้การพฒันาประเทศสูค่วามสมดลุและยัง่ยืน 

 
เชิงอรรถท้ายเร่ือง 
   จากการท่ีทางส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้ร่วมกบัผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางเศรษฐศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ประมวลและกลัน่กรองบทความเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัง้น าเสนอ
เพ่ือขอพระราชทานวินิจฉัยจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ตอ่มาในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ทาง
ส านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือตอบ ท่ี  รล 0003/18888 ไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อบทความ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขและมีพระบรมราชานญุาตให้น าไปเผยแพร่เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบตัิแก่ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
  จากการบริหารจดัการดงักล่าว ท าให้ชมุพร คาบาน่า รีสอร์ท ได้รับรางวลัสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเย่ียม
ด้านพฒันาสงัคมและวฒันธรรมประจ าปี 2551 จากสภาวิจยัแห่งชาติ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในท่ีนีไ้ม่ใช่หมายถึง
เพียงแตต่วัผลิตภณัฑ์หรือชิน้งานท่ีชดัเจนเท่านัน้ แตย่งัหมายรวมถึงกระบวนการหรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์
ทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม   
         ชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนท่ีมีปราชญ์ชาวบ้านนามว่า ประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้น าคนหนึ่งของชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ นีไ้ด้รับการยกยอ่งและเชิดชเูกียรติด้วยการได้รับรางวลัแม็กไซไซ สาขาผู้น าชมุชนปี 2004 
อีกทัง้ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาภาคใต้ นอกจากนัน้ยงัได้รับการยกย่องและได้รับรางวลัอ่ืน ๆ อีก
เป็นจ านวนมาก 
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