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ในการประชุมผูนําโลกวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อเดือน ก.ย. ค.ศ. 2015 ที่ผานมา 

บรรดาผูนําตางตระหนักตรงกันวา ผลการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  
แมจะมีความคืบหนาเปนที่นาพอใจ กลาวคือ จํานวนคนยากจนลดลงนับพันลานคน แตความจริงที่ 
ไมอาจหลีกเลี่ยงได คือ สังคมในปจจุบันกลับมีความเหลื่อมล้ําที่มีชองวางระหวางคนรวยและคนจนกวาง
เปนอยางมาก ความเสมอภาคทางสังคมลดนอยลง นอกจากน้ี การพัฒนาที่ผานมาที่มุงสรางสังคมเมือง 
เนนอุตสาหกรรม เรงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภาครัฐ ยังทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็ว และเขาสูภาวะวิกฤต ดังน้ัน บรรดาผูนําจึงเห็นตรงกันวา นับจากน้ีไป ทุกคน และทุกภาคสวน
ในสังคม จะตองรวมมือกัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาใหม (paradigm shift) เนนสราง  
“การพัฒนาที่ย่ังยืน” ใหเกิดข้ึนอยางจริงจัง โดยต้ังเปาวาภายในป ค.ศ. 2030 จะตองบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนอยางไมมีผูใดถูกทอดทิ้งไวขางหลัง (no one left behind)  

ประเทศไทยไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
มาใชในการบริหารประเทศอยางจริงจังต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  
และประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมาก จํานวน
คนยากจนลดลงและสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในเรื่องการลดจาํนวนคนยากจน
และหิวโหยได นอกจากน้ี ยังบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเปาหมายอื่น ๆ ดวย แมยังมี
หลายเปาหมายที่ยังคงตองทําตอ แตรัฐบาลเห็นวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการที่มี
ความเปนสากล และสามารถนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนไดจริง จึงควรนําเสนอหลักดังกลาวใหไดรับ 
การยอมรับอยางเปนสากลวา เปนแนวทางในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได  

ตลอดชวงเวลาสิบกวาปที่ผานมา รัฐบาลไดนําเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตางประเทศผานรูปแบบตาง ๆ เชน การกลาวถอยแถลง การจัดการประชุมระหวางประเทศ  
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การใหความชวยเหลือทางวิชาการ และการจัดพิมพเอกสาร
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการดําเนินการดังกลาวพบวา การนําเสนอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศไดรับทั้งการตอบรับเชิงบวกอยางมาก และทั้ง
เชิงลบในลักษณะการคัดคานไมรับในหลักการดังกลาว ซึ่งหากนําทฤษฎีทางการตลาดเขามาปรับ 
จะพบวา สามารถแบงกลุมประเทศที่ตอบสนองตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของลกูคา
ของสินคา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ไดเปน 3 กลุมหลัก คือ (1) กลุมที่ตอบรับดวยดี (หรือกลุม
ลูกคาที่มีความตองการอิ่มตัวแบบ full demand) คือ กลุมที่เคยทดลองและเห็นประโยชนจาก
โครงการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว (2) กลุมที่สนใจเพราะมีวัฒนธรรมและ 
แนวปฏิบัติที่คลายคลึงกัน หรือ สนใจเพราะกําลังเสาะหาแนวทางใหม ๆ ในการบรรลุเปาหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (หรือกลุมลูกคาที่มีความตองการแอบแฝงแบบ latent demand) และ (3) กลุมที่
คัดคาน (หรือกลุมลูกคาที่ไมมีความตองการ หรือ negative demand)  

หากศึกษาแนวทางการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในแนวทางตะวันออกของประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จอื่น ๆ อาทิ Gross National Happiness ของภูฏาน หรือ Samaeul Undong 



จ 

ของเกาหลีใตจะพบวา แนวทางดังกลาวประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับเชิงบวกไดรวดเร็ว 
เพราะสามารถวัดผลไดอยางชัดเจน เชน มีตัวช้ีวัดสําหรับการวัดประเมินที่ชัดเจน รวมทั้ง รัฐบาลให
การสนับสนุนและผลักดันอยางจริงจัง ดังน้ัน หากรัฐบาลประสงคจะผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหไดรับการยอมรับในระดับสากลในฐานะเปนแนวทางการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
โดยอาศัยยุทธศาสตรทางการตลาดวาดวยการสรางแบรนดสินคามาสนับสนุนก็มีความจําเปนที่รัฐบาล
อาจตองดําเนินการเชิงนโยบายหลายประการ อาทิ จัดระบบองคความรูของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางเปนระบบและมีการเรียนการสอน (ภาษาอังกฤษ) ในระดับปริญญาที่สอนหลักการ
ดังกลาวอยางครอบคลุมถึงข้ันนําไปปฏิบัติ สรางตัวช้ีวัดผลสําเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถวัดผลเชิงวิทยาศาสตรได และดําเนินแผนยุทธศาสตรการตลาดที่จําเปน อาทิ การเผยแพรให
เขาถึงระดับประชาชนในประเทศตาง ๆ ผานกลยุทธการตลาดที่แตกตางกัน รวมถึง การใชกลไก 
ทางบริหารที่มีอยู เพื่อบูรณาการแผนการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศทั้ง
ในระดับภายในกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานภายนอกกระทรวงการตางประเทศ เพื่อให
เกิดผลกระทบ (impact) อยางมากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี ควรอาศัยทุกโอกาสที่
กลาวถอยแถลงในเวทีระหวางประเทศในทุกกรอบกลาวถึงประเด็นตาง ๆ อยางยึดโยงกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง จัดทําสิ่งพิมพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางสม่ําเสมอ รวมกับองคการในกรอบสหประชาชาติ
ทุกองคกร ซึ่งหากดําเนินการดังกลาวไดอยางครบถวน และเปนระบบ เปนที่เช่ือไดวา จะสามารถ
ผลักดันใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนแนวทางหน่ึงในการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได เพราะไทยเปนตัวอยางใหเห็นอยูแลว เชนเดียวกับที่ภูฏาน 
ประสบความสําเร็จในการเผยแพร Gross National Happiness เพราะภูฏานเปนตนแบบใหเห็นกอน 
เปนตน 
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ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การสรางใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ในครั้งน้ี ผูจัดทํารายงาน
การศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ทั้ง 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  
กกผล เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ ที่ไดกรุณาให
คําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนอยางย่ิงตอการจัดทํารายงานการศึกษา 

นอกจากน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอพระคุณทานอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ 
(นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร) ที่ไดกรุณาใหโอกาส และสนับสนุนใหผูจัดทํารายงานฯ เขารวม 
รับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 8 ซึ่งเปนประโยชนกับผูจัดทํารายงานฯ อยางมาก  
ซึ่งผูจัดทํารายงานฯ จะนําความรูและแนวคิดที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใชในการบริหารงานของ
องคกรใหมีความเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน  

ขอขอบคุณคุณ คุณ Hasan Basar กรรมการผูจัดการ บริษัท Bangkok Public Relations 
Ltd. ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศในเรื่อง 
การทํายุทธศาสตรการประชาสัมพันธ รวมทั้ง เคยทํางานเสริมสรางภาพลักษณใหกับทั้งภาครัฐและ
เอกชนไทยมาเปนเวลานาน ที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็นและขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการใชการ
ประชาสัมพันธ การสื่อสาร และการตลาดในการนําเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจใหไดรับการยอมรับใน
ระดับสากลที่เปนประโยชนอยางมาก รวมทั้ง ขอขอบคุณคุณบัณฑิตา  พิชญากร วีรบุตร นักการทูต
ชํานาญการ กรมเอเชียตะวันออก ผูเปนภริยาที่คอยเปนกําลังใจ และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนอยางมากในการจัดทํารายงานฉบับน้ี  

ขอขอบพระคุณทานผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทานของสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ ที่ไดอํานวยความสะดวกใหผูเขารับการอบรมเปนอยางดีย่ิง  

หากมีประโยชนใดที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับน้ี ขอเรียนวา ลวนมาจากขอคิดเห็น 
ขอแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน รวมทั้ง คุณ Hasan Basar สวนขอบกพรองใดที่ปรากฏใน
รายงานการศึกษาฉบับน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอนอมไวแตเพียงผูเดียว 
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สิงหาคม 2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ป ค.ศ. 1945) ประเทศในยุโรปประสบภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรง เพื่อปองกันไมใหผลกระทบจากเศรษฐกิจตกตํ่ากระทบตอสหรัฐฯ และ
เพื่อสรางความมั่นคงใหกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมประชาธิปไตยซึ่งเปนระบบที่สหรัฐฯ ยึดถือ สหรัฐฯ 
จึงใหความชวยเหลือเพื่อฟนฟูยุโรปผานแผนการมารแชล (Marshall Plan) ในรูปเงินชวยเหลือเพื่อ
ปรับโครงสรางและพัฒนาเศรษฐกิจ ผลของความชวยเหลือดังกลาวยุโรปพนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  
ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็สามารถกาวข้ึนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับหน่ึงในคายทุนนิยม
ประชาธิปไตย ความสําเร็จดังกลาวทําใหแนวทางการพัฒนาดังกลาวไดรับการยอมรับแพรหลายกลายเปน
ตนแบบของการพัฒนาประเทศที่รูจักกันในนาม “การพัฒนาประเทศตามทฤษฎีความทันสมัย 
(Modernization Theory)” และเปนทฤษฎีกระแสหลักของการพัฒนาประเทศ ทฤษฏีดังกลาวเช่ือวา 
การพัฒนาจะตองเรงสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรับสังคมใหเปนสังคมเมืองที่เนน
อุตสาหกรรม และใชทรัพยากรจากทองถ่ินหนุนการพัฒนาเมืองโดยเช่ือวา เมื่อสังคมเมืองเจริญ  
ความเจริญจะวกกลับไปสูสังคมชนบท และภาคอื่น ๆ ตอไป (trickle down effect)  

1.1.2 การเรงพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทฤษฎีความทันสมัย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
กอใหเกิดการใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางมาก รายงาน “Our 
Common Future” ของ World Commission on Environment and Development ซึ่งมี 
นายกรัฐมนตรีนอรเวย Gro Harlem Brundtland เปนประธานฯ (รูจักกันในนาม Brundtland 
Report) ใหขอมูลวา ในชวงเวลาดังกลาว แตละปพื้นที่เพาะปลูกกวา 6 ลานเฮกเตอร กลายสภาพ 
เปนทะเลทราย และจะมีขนาดใหญเทาประเทศซาอุดิอาระเบียภายใน 30 ป พื้นที่ปาถูกทําลายปละกวา 
11 ลานเฮกเตอร ซึ่งหากปลอยใหเปนเชนน้ี ภายใน 30 ป จะมีขนาดเทาประเทศอินเดีย ทั้งน้ี ยังไมนับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่ยุโรปไดรับ เชน ฝนกรด และสภาวะโลกรอน  

1.1.3 ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ  สงผลใหประชาคมโลกเริ่มพูดถึง
การพัฒนาที่ย่ังยืน (sustainable development) ในป ค.ศ. 1972 การประชุม UN Conference 
on Human Environment ที่สต็อกโฮลม เสนอแนะใหจัดต้ัง UN Environmental Program 
(UNEP) ตอมาป ค.ศ. 1983 รายงาน Brundtland Report ใหนิยาม “การพัฒนาที่ย่ังยืน”  
วาหมายถึง “การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของชนรุนปจจุบัน แตไมทําใหชนรุนหลังสูญเสีย
ความสามารถในการพัฒนาตามที่เขาตองการ” Brundtland Report กลายเปนแรงสงสําคัญให 
การประชุม 1992 United Nations Conference on Environment and Development (รูจัก
กันในนาม Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ประสบความสําเร็จในการ
วางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน หลังจากน้ัน ประชาคมโลกไดหารือถึงการพัฒนาที่ย่ังยืนอีกหลายครั้ง 
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เชน Rio+5 (1997) ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และ Rio+20 (2012) ที่นครโจฮันเนสเบิรก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต และสุดทายประชาคมโลกยอมรับรวมกันวา การพัฒนาที่ ย่ังยืนตอง
ประกอบดวย 3 เสาหลักแหงพัฒนา คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และ
การรักษสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่ย่ังยืนในชวงแรกไมสามารถพัฒนาใหครอบคลุมทั้ง 3 
เสาหลักได เพราะมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไมตองการใหประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนมากระทบตอการ
แสวงประโยชนทางเศรษฐกิจของตน จึงยอมรับความสําคัญเพียงประเด็นสิ่งแวดลอมกอน จึงทําให
การพัฒนาที่ย่ังยืนมีรากฐานเริ่มจากสิ่งแวดลอมเปนลําดับแรก 

1.1.4 ป ค.ศ. 2000 ผูนําโลกรับรองเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ที่มี
เปาหมาย 8 ประการ เนนการลดปญหาความยากจน อดยาก อนามัยแมและเด็ก การศึกษา ฯลฯ 
และต้ังเปาการบรรลุเปาหมาย MDGs ภายในป 2015 MDGs จึงเปนแรงสงสําคัญใหประเด็นความ
เสมอภาคทางสังคม ซึ่งเปนอีกหน่ึงเสาหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืนไดรับความสําคัญ และกลาวถึงใน
รายงานการปฏิรูปองคการสหประชาชาติ อันนําไปสูการจัดต้ัง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในป ค.ศ. 2006  

1.1.5 อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2015 ซึ่งครบกําหนดการดําเนินการตาม MDGs รายงาน
ของเลขาธิการสหประชาชาติ (Millennium Development Goals Report 2015) พบวา แมโลกจะ
ประสบความสําเร็จในการลดจํานวนคนยากจนลงไดมากนับพันลานคน แตปญหาความเหลื่อมล้ํา
ระหวางคนรวยและคนยากจนกลับขยายกวางข้ึนอยางมาก รวมทั้ง โลกตองเผชิญปญหาภัยคุกคามใหม ๆ  
มากย่ิงข้ึน เชน ภัยพิบัติ โลกระบาด การกอการราย ฯลฯ แมรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ 
มิไดระบุชัดวา สาเหตุแทจริงที่ประชาคมโลกไมสามารถบรรลุ MDGs ไดคืออะไร แตนักวิชาการก็เห็นพองกันวา 
การเรงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความทันสมัยตามทฤษฎีความทันสมัยทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในสังคม และเกิดการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตอยางมากจนอาจเกินกวา 
ขีดความสามารถที่โลกจะรับไวได จึงทําใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงเปนทะเลทราย ความเสื่อมโทรมและสูญพันธของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภัยพิบัติ รวมทั้ง เกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมอยางรุนแรง เพราะเฉพาะผูที่
แข็งแรงกวาจึงจะไดประโยชนจากทรัพยากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ งานศึกษาของ Matthews 
และ Hammill ระบุวา รอยละ 80 ของทรัพยากรโลกถูกบริโภคโดยประชากรเพียงรอยละ 20 ของโลก
เทาน้ัน1 หรือที่ Davies และคณะระบุไววา โลกในปจจุบันมีความเหลื่อมล้ําอยางมาก เพราะคนเพียง
รอยละ 1 ของจํานวนประชากรโลกครอบครองความมั่งค่ังในโลกถึงรอยละ 40 ในขณะที่คนยากจน
รอยละ 50 ของประชากรโลกมีสัดสวนในความมั่งค่ังเพียงรอยละ 12  

                                                
1
 Matthews, Richard A., and Anne Hammill, “Sustainable Development and Climate Change,” 

International Affairs 85,6 (2010): 1117–1128, อางใน Sustainable Development: From Brundtland to 
Rio 2012 Background Paper* prepared for consideration by the High Level Panel on Global 
Sustainability at its first meeting, 19 September 2010. 
2
 Davies, James B., Susanna Sandstrom, Anthony Shorrocks and Edward N. Wolff, The World 

Distribution of Household Wealth, Helsinki: WIDER, 2006, อางใน Sustainable Development: From 
Brundtland to Rio 2012 Background Paper* prepared for consideration by the High Level Panel on 
Global Sustainability at its first meeting, 19 September 2010. 
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1.1.6  ภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ผานมาแมนําความเจริญมาสู 
แตในแงของความย่ังยืนยังคงเปนที่สงสัย ดังน้ัน ประเทศตาง ๆ จึงใชเวลานานกวา 2 ป ในการ
ประชุมเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหมตอจาก MDGs ยุทธศาสตรดังกลาวเปนแผนที่นําทาง
ประชาคมโลกใหเดินไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางแทจริง เดือน ก.ย. 2015 ผูนําโลกไดรับรองเอกสาร
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” (รูจักกันในนาม 
“วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน”) ที่ United Nations Sustainable Development Summit 2015)  
ที่นครนิวยอรก เพื่อเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของโลกตอไปในอีก 15 ปขางหนาที่ทุกฝายจะตองรวมดวย
ชวยกนัพัฒนาใหเกิดความย่ังยืน และทุกฝายควรตองมาเริ่มตนคิดกันใหมวา นับจากน้ี จะเดินทางกัน
ไปอยางไร เพื่อไมใหโลกตองซ้ํารอยเดิมที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตบั่นทอนธรรมชาติ  
และเกิดความเหลื่อมล้ําอยางมากมาย  

1.1.7  ประเทศไทยเริ่มพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแต
ป พ.ศ. 2504 ตามแนวทางทฤษฎีความทันสมัยที่เนนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน รับการลงทุน
ระหวางประเทศ ผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา เนนการสงออก มุงหวังจะกลายเปนเสือเศรษฐกิจใน
เอเชีย (ชวงป พ.ศ. 2531–2537) อยางไรก็ตาม เน่ืองจากขาดความพรอมในโครงสรางเศรษฐกิจและ
การเปดเสรีการเงิน ไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ อันนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญในเอเชียที่รูจกักนั
ในนามวิกฤตตมยํากุง ขณะน้ันอยูในชวงการใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 
รัฐบาลจึงไดปรับวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจมาเปนเนนคนเปนศูนยกลาง และเริ่มนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาเปนแผนที่นําทางในการพัฒนาโดยยึดหลักทางสายกลาง เริ่มจากแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เปนตนมา เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต ดํารงอยูได
อยางมั่นคง และพัฒนาอยางมีสมดุล มีคุณภาพและย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณ
เปลี่ยนแปลง ผลการพัฒนาตามแผน 9 ประสบความสําเร็จนาพอใจ เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเน่ือง
เฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป มีเสถียรภาพ ความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนมาก
เน่ืองมาจากมีหลักประกันสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับที่ 10 และ 11  
ก็ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางทําใหประเทศมีภูมิคุมกันดีข้ึน สามารถพนภาวะวิกฤตตาง ๆ  
ไดอยางดี แมวิกฤตแฮมเบอรเกอรที่ผานมาเมื่อป พ.ศ. 2553 ก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก  

1.1.8 รัฐบาลมีความเช่ือวา แนวทางการพัฒนาประเทศที่มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แผนที่นําทาง เปนแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกตองและจะนําประเทศไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ซึ่งแนวทางดังกลาวมีความเปนสากลเพียงพอที่จะนําไปเผยแพรในเวทีระหวางประเทศเพื่อใหประเทศ
กําลังพัฒนาตาง ๆ  ไดทดลองนําไปปรับใชใหเหมาะกับบริบทของตน เพื่อเปนวิถีทางในการนําประเทศ
ไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตามเปาหมายของวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะในปน้ี ไทยรับตําแหนง
ประธานกลุม 77 ซึ่งเปนกลุมของประเทศกําลังพัฒนาจํานวน 134 ประเทศจึงนับเปนโอกาสดีที่ไทย
จะอาศัยโอกาสดังกลาวใชเผยแพรแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให 
เหลาสมาชิกกลุม 77 ไดทดลองนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทของตน  

1.1.9  อยางไรก็ดี แนวทางการพัฒนาที่ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแผนที่นําทาง  
แมจะประสบความสําเร็จในประเทศไทย แตยังไมไดรับการยอมรับแพรหลายในเวทีระหวางประเทศ 
อาจเปนเพราะ ปรัชญาดังกลาวยากตอการเขาใจ และถูกมองวา ไมสอดคลองกับทฤษฎีความทันสมัย 
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ซึ่งเปนทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก จึงทําใหแมมีการตอบรับจากหลายประเทศที่ไดทดลองนําไปปรับใช 
แตก็ยังมีประเทศจํานวนมากไมยอมรับ หรือ ไมเห็นดวยที่จะรับรองใหแนวทางดังกลาวเปนทางเลือก
เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงเปนประเด็นที่ผูศึกษาวิจัยเห็นวามีความนาสนใจที่จะทําการศึกษาวา 
ทําอยางไรจึงสามารถทําใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนทางเลือกหน่ึง
ในการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

เพื่อศึกษาแนวทางการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหไดรับการยอมรับในระดับสากล  
วาเปนทางเลือกหน่ึงในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1  ศึกษาตัวอยางความสําเร็จในการพัฒนาประเทศโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
เพื่อนํามาเปรียบเทียบ หรือปรับใชกับการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยจะเนนศึกษาใน
ตัวอยางความสําเร็จเรื่องการลดปญหาความยากจนเปนหลัก แตจะในบางกรณีพิจารณาประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดลอมและความเสมอภาคทางเพศประกอบดวยเพื่อใหเห็นภาพมิติเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ให
ความสําคัญกับ 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ครบถวน 

1.3.2 ศึกษาการดําเนินการของไทยในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวที
ระหวางประเทศผานมิติตาง ๆ อาทิ โครงการความชวยเหลือที่ไทยใหกับตางประเทศ และศึกษา
มุมมองความเห็นของประเทศอื่น ๆ ที่เห็นแตกตาง เพื่อใหเขาใจที่มาของเหตุผลการไมยอมรับ รวมทั้ง 
ศึกษาแนวคิดของประเทศอื่น ๆ ที่มีแนวทางการพัฒนาที่คลายคลึงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดดังกลาวเริ่มไดรับการยอมรับในระดับสากลแลว อาทิ ภูฏาน และเกาหลีใต 

1.3.3 ศึกษากลยุทธที่เหมาะสมในการนํามาปรับใช รวมทั้ง การวางแผนการบริหารงาน 
หรือการปรับโครงสราง หรือวางยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการผลักดันใหการสรางใหปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในระดับสากล ในฐานะแนวทางหน่ึงในการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 
1.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ใชกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐาน และนําไปปรับใชโดยนําตัวอยาง
ความสําเร็จมาเปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อใหเห็นภาพวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเปนทางเลือกในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางไร โดยเนนตัวอยางความสําเร็จใน
เรื่องการลดความยากจนแตจะในบางกรณีพิจารณาประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมและความเสมอภาคทางเพศ
ประกอบดวยเพื่อใหเห็นภาพมิติเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ใหความสําคัญกับ 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม ครบถวน 
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1.5  ระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิประเภทหนังสอื เอกสารผลลัพธการประชุม รายงานการประชุมตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการประชุมระหวางประเทศดานการพัฒนาที่ย่ังยืน การเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหนังสือตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.6  สมมุติฐานการศึกษา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางเลือกในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนได หากแตตอง
มีการสื่อสารใหเขาใจในหลักการและนําไปปรับใชใหสอดคลองกับบริบท (ภูมิสังคม) อยางถูกตอง  
ซึ่งสามารถดําเนินการผานกลยุทธการประชาสัมพันธและการจัดระเบียบองคความรูที่เปนระบบและ 
มีมาตรฐานสากล โดยมีโครงสราง หรือกลไกรองรับที่เหมะสม 

 
1.7  ประโยชนของการศึกษา 

1.7.1 เขาใจตําแหนงทางยุทธศาสตรวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในเวที
ระหวางประเทศอยางไร และควรวางกลยุทธอยางไรเพื่อสรางใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับ 
การยอมรับในระดับสากลวาเปนทางเลือกหน่ึงในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

1.7.2  มีแผนกลยุทธที่ จะสามารถดําเ นินการอยาง เปนระบบและมีมาตรฐาน  
ในการประชาสัมพันธ จัดระเบียบองคความรู รวมทั้งจัดโครงสรางทางการบริหารที่เหมาะสมเพื่อสราง
ใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางเลือกหน่ึงในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับ

ประชาชนชาวไทยใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตทามกลางกระแสโลกาภิวัตน แตมิไดทรงเรียก
ชัดเจนวา เศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 หรือ วิกฤตตมยํากุง จึงทรง
พระราชทานแนวทางในการรักษาตนใหพนวิกฤตโดยเรียกวา เศรษฐกิจพอเพียง อันหมายถึง  
การปฏิบัติตนตามแนวทางสายกลางเพื่อใหเกิดความสมดุล สามารถพึ่งตนเองได และมีความพรอมจะ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

เศรษฐกิจพอเพียง หรือความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุมกัน เพื่อใหสามามารถปองกันผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยบุคคลหรือองคกรจะรักษาใหเกิดความพอเพียงไดตองอาศัยความรู (รอบรู รอบคอบ 
ระมัดระวัง) และคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีสติ และแบงปน) เปนรากฐาน ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติตามหลักความพอเพียง หรือเศรษฐกิจพอเพียงแลวจะนําไปสูความสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ (เศรษฐกิจ) สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี3 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
https://www.baac.or.th/csr2011/index.php?content=learning 

                                                
3
 สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ, 2554).  
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ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจําเปนและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมแตละทองถ่ิน ไมมาก ไมนอยเกินไป และไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจตาง ๆ เปนไปอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย คุณธรรม วัฒนธรรม คํานึงถึงปจจัยตาง ๆ อยางถ่ีถวน และคาดการณผลที่เกิดอยาง
รอบคอบ กลาวคือ ตอง “รูเรา รูเขา และรูจักโลก”  

ความมีภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหสามารถบริหารความเสี่ยง  
และปรับตัวรับมือไดทัน 

ในกระบวนการพัฒนาในระดับตาง ๆ สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชไดทุกระดับต้ังแตระดับครัวเรือน ชุมชน จังหวัด บริษัทเอกชน และประเทศ โดยในการนํามา
ปรับใชในการบริหารประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงสอนวา การพัฒนาประเทศจะตอง
ทําตามลําดับข้ันเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือ ความมีกินมีใชของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัด 
ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานมั่นคงพอควรแลว จึงคอยเสริมความเจริญใหคอย
เปนไปตามลําดับ อยางรอบคอบ ระมัดระวัง ประหยัด เพื่อปองกันความลมเหลว และใหเกิด
ความสําเร็จ 

นอกจากน้ี ในการนํามาปรับใช ตองนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
พื้นที่ที่นําไปปรับใช (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใชคําวา “ตองนําไปปรับใชใหเหมาะกับ 
“ภูมิสังคม” ของแตละพื้นที่) และในการนําไปใชตองใหเกิด “การระเบิดจากขางใน” คือ ผูนําไป
ปฏิบัติจะตองเกิดความเช่ือและศรัทธาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนการที่ใชเวลา และตองมีความขยันและอดทนเปนอยางมาก  
ซึ่งผลจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจะเกิดผลให ชีวิต สังคม หรือองคกรเกิดความ
สมดุล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได ปรัชญาดังกลาวมีที่มาจากศาสนาพุทธ จึงมี
ความเปนไปไดที่สังคมตะวันออก โดยเฉพาะที่มีความใกลชิดกับพุทธศาสนาจะเขาใจไดงายกวา 
อยางไรก็ตาม ปรัชญาดังกลาว มิไดยึดโยงกับความเช่ือทางศาสนาเปนขอบังคับ บุคคลทั่วไปโดย 
ไมจํากัดศาสนา หากเขาใจในหลักการอยางลึกซึ้งก็สามารถนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดความสมดุลในชีวิต 
และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางมีสติ การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเนนคนเปนศูนยกลางแหงการพัฒนาโดยเนนการสรางคนใหมีวิถีแหงความพอเพียง มีความรู
และคุณธรรมในการใชชีวิต เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เพียงแตคนจะรับการพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไดตองมีความอดทนและศรัทธาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสมดุลและย่ังยืน
ในชีวิตตนเอง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกภาคสวน ไมใชเฉพาะการ
บริหารภาครัฐเทาน้ัน แตยังสามารถนําไปปรับใชกับภาคสวนอื่น ๆ นอกภาคการเกษตรไดเชนกัน  
โดยจะในการนําไปปรับใชจะตองศึกษาบริบทใหเขาใจกอน และนําปรัชญาไปปรับใชใหเหมาะสมตาม
สถานการณ แตสามารถนําไปใชไดกับทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา ฯลฯ แตเน่ืองจากสังคมไทยเปน
สังคมเกษตร ดังน้ัน ในการปรับใช จึงนํามาปรับใชกับสังคมเกษตรคอนขางมาก เพราะเปนประชาชน
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สวนใหญของประเทศ นอกจากน้ี ในภาคการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ยังไดทรง
พระราชทานตัวอยางการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปปฏิบัติไดจริงผาน “ทฤษฎีใหม”  
มาสอนอยางเปนระบบและชัดเจน โดยทรงสอนใหเกษตรกรรูจักการบริหารพื้นที่ บริหารจัดการนํ้า 
และอาหาร และทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรไทยทดลองนําไปปรับใชและประสบ
ความสําเร็จ มีการใชแพรหลาย จึงทําใหผูคนจํานวนมากเขาใจวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ปรับใชไดเฉพาะกับภาคการเกษตรเทาน้ัน  

ในความเปนจริงแลว ทฤษฎีใหม ซึ่งเปนการปรับใชเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ
กับภาคเกษตรเปนตัวอยางที่ดีที่ทําใหเกิดความเขาใจในการปรับใชเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตาง ๆ 
กลาวคือ เกษตรทฤษฎีใหมเปนเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐานที่มุงเนนใหเกษตรกรสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรรอบ ๆ ตัว ทั้งนํ้า พืช ที่ดิน อยางสมดุล และไมเบียดเบียนธรรมชาติ เกิดรายได 
พอเลี้ยงตนเอง และเมื่อเกษตรกรเลี้ยงตนเองไดแลว ก็นําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาที่
เกษตรกรรวมกลุมแบบสหกรณ หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางประโยชนรวมกัน และเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับประเทศที่เปนระดับกาวหนาที่สุด คือ การรวมมือของกลุมชุมชนกับองคกรในระดับประเทศ 
เชน ธนาคาร สถาบันวิจัย  

ภาคธุรกิจสามรถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองปรับใชได เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงไมไดหามการทํากําไร แตในการประกอบธุรกิจ องคกรตองมองกําไรในระยะยาวไมใชระยะสั้น  
ไมมุงหวังกําไรโดยเบียดเบียนผูอื่น ทั้งคูคาและคูแขง แตมุงเนนใหทุกฝายเจริญเติบโตไปดวยกันอยาง
แข็งแกรง ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจตองเปนไปอยางรอบคอบ ไมประกอบธุรกิจที่ไมมีความถนัด  
หรือเกินตัว และจะตองระมัดระวังใหในทุกการตัดสินใจมีภูมิคุมกันรองรับ กลาวคือ มีการบริหาร
ความเสี่ยงน่ันเอง องคกรธุรกิจหลายรายในประเทศไทยไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน
การประกอบธุรกิจและประสบความสําเร็จมาแลว ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ เชน บริษัท นิธิฟูดส 
จํากัด บริษัท บาธรูม ดีไซน บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน 

เน่ืองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชไดทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงสะทอนใหเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดตอตานกระแสโลกาภิวัตน เพียงแตสอนให
บุคคลหรือองคกรสามารถปฏิบัติรักษาตนใหรอดพนจากผลกระทบจากโลกาภิวัตน และใชโลกาภิวัตน
ไดอยางชาญฉลาดเทาน้ัน เอกชนยังคงแสวงหากําไรไดตามปรกติ เพียงแตเปนกําไรระยะยาวไมใช
ระยะสั้น และเมื่อมีกําไรแลว ควรตองแบงปนเพื่อสรางความสุขใหกับบุคคลอื่น ๆ ดวย ซึ่งเมื่อคน 
หรือองคกรปฏิบัติตนอยางเพียงพอ รอบคอบ มีหลักวิชา มีคุณธรรม มีภูมิคุมกัน และไมไดเบียดเบียน
ธรรมชาติ รวมทั้งแบงปนใหผูอื่นแลว ในระยะยาว สังคมโดยรวมจะเกิดความสมดุล และ
กระบวนการพัฒนาจะเกิดผลอยางย่ังยืน 

โครงการพัฒนาดอยตุง : ตนแบบการปรับใชเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 
ประเทศไทยไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการพัฒนาอยางเปน

การทั่วไปโดยเปนหลักการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับที่ 9 เปนตนมา 
รวมทั้ง เผยแพรใหภาคสวนตาง ๆ เชน ภาคการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง และเหลาเกษตรกรที่
สนใจไดนําไปปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ก็ไดประยุกตใชแกไขปญหาในหลาย ๆ พื้นที่ โครงการซึ่งเปน
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ตนแบบสําคัญที่สะทอนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาและเกิดผลสําเร็จ
อยางย่ังยืน ไดแก โครงการพัฒนาดอยตุง  

โครงการพัฒนาดอยตุงเริ่มเมื่อป 2531 บนพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 93,515 ไร ครอบคลุมชาวบาน 29 หมูบาน ประมาณ 11,000 คน เปนชนเผา  
6 เผา เดิมชาวบานมีความเปนอยูแรนแคน ไมมีสาธารณูปโภค และขาดการสนับสนุนใดจากภาครัฐ 
และมีกลุมติดอาวุธครอบครองพื้นที่บางสวน ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของเจาหนาที่
ภาครัฐ ดอยตุงอยูใจกลางสามเหลี่ยมทองคํา เปนพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติดที่สําคัญ ชุมชนในพื้นที่มี
ปญหาสลับซับซอน ธรรมชาติถูกทําลายอยางมาก จากการทําไรเลื่อนลอย สมเด็จพระศรีนครินทรา– 
บรมราชชนนี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนดอยตุงเปนครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2530 และทรง
เล็งเห็นวารากเหงาของปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมบนดอยตุง คือ ความยากจนและ 
การขาดโอกาสในการดํารงชีวิต จึงทรงมีพระราชดําริที่จะนําผืนปากลับคืนสูดอยตุง และฟนฟูดอยตุง
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นับเปนการใหโอกาสชนกลุมนอยตาง ๆ ใหมีความหวัง  
พระราชปรัชญาในการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสงเสริมใหคนอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางมีสํานึกและพึ่งพาอาศัยกัน โดยชาวบานตองเขาใจวา 
ปญหาเกิดจากตัวเอง และตนเองตองเปนผูแกไขปญหา และเมื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาไดแลว  
ตองรักษาไวใหอยูตอไปไดอยางย่ังยืน 

โครงการพัฒนาดอยตุงแบงเปน 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1: (พ.ศ. 2531–พ.ศ. 2536) ปญหาดานสาธารณสุขไดรับการตอบสนอง

อยางเรงดวน โดยการกําหนดมาตรการปองกันโรค ใหความรูดานสาธารณสุข นอกจากน้ี ยังมีการ
ฝกอบรมการรักษาและปองกันโรค และจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานไปพรอม ๆ กัน 

ระยะที่ 2: (พ.ศ. 2537–พ.ศ. 2545) การสรางรายไดเปนประเด็นสําคัญในชวง
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สงเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ดวยการหาวิธีเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ 

ระยะที่ 3: (พ.ศ. 2546–พ.ศ. 2560) ระยะน้ีใหความสําคัญกับการสรางความ
แข็งแกรงใหกับหนวยธุรกิจของแบรนดดอย ตุง เพื่อนํารายไดกลับคืนสูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ
ชุมชนดอยตุงใหเกิดความย่ังยืนตอไป นอกจากน้ียังมีการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนเพื่อเตรียม ความพรอมในการสานตอการพัฒนาดวยตนเอง หลังจากปพ.ศ. 2560 เมื่อ
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ถอนตัวออกไป เน่ืองจากเปาหมายสูงสุดของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คือ
การมอบการบริหารจัดการการพัฒนาและธุรกิจใหแกผูนําทองถ่ินรุนใหมได 

การพัฒนาตามตนแบบโครงการพัฒนาดอยตุง เปนการพัฒนาที่นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางแทจริง โดยคํานึงถึงการระเบิดจากขางใน โดยการดึงใหประชาชนใน
พื้นที่เขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ กระทําการพัฒนาอยางเปนข้ันเปนตอน ตามลําดับข้ัน แกไขปญหา
พื้นฐานกอน เพราะหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนวา การพัฒนาตองเริ่มตนที่
ฐานราก โดยฐานรากจะตองเขมแข็ง เมื่อฐานรากเขมแข็งแลว ตอไปจึงพัฒนาตอไปอยางเปนข้ันเปนตอน 
ตามลําดับข้ัน โดยในกระบวนการพัฒนา จะตองศึกษาขอมูล ปญหาในพื้นที่อยางละเอียด ให “เขาใจ” 
จากน้ัน ตอง “เขาถึง” และ “พัฒนา” ในการพัฒนาดอยตุงน้ัน แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง 
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และระยะยาว ในกระบวนการพัฒนาตามลําดับข้ัน Stage of Development ใชหลักที่เรียกวา 3 S 
Model คือ ข้ันแรก สรางใหเกิดความอยูรอด (Survival) เพื่อศึกษาปญหาในพื้นที่ หาทางแกไข 
 สรางสุขภาพ และการศึกษาใหกับชาวบานเพื่อเริ่มตนพัฒนา โดยชาวบานตองเขาใจวา ปญหาเดิมที่
เกิดข้ึนมีตนเหตุจากชาวบานเบียดเบียนธรรมชาติ และไมแบงปน และมารวมกันแกไขปญหารวมกัน
อยางมีหลักวิชาและคุณธรรม ข้ันที่สอง สรางใหเกิดความพอเพียง (Sufficiency) โดยการสรางรายได 
สรางความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ สงเสริมคุณภาพชีวิต และข้ันที่ 3 คือ สรางใหเกิดความ
ย่ังยืน (Sustainability) โดยการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยธุรกิจที่ชุมชนเปนเจาของ มีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง และมีภูมิคุมกัน ความสําเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุง เปนตัวอยางสําคัญที่สะทอน 
ใหเห็นวา หากเริ่มการพัฒนาอยางเขาใจ เปนไปอยางพอเพียง ไมเบียดเบียนทั้งธรรมชาติและผูอื่น 
รวมทั้ง บริหารโครงการไปอยางมีคุณธรรมตามหลักวิชาก็จะทําใหบรรลุเปาหมายและยืนหยัดอยูได
อยางย่ังยืน แนวทางดังกลาว ซึ่งเรียกกันวา “ดอยตุงโมเดล” ไดถูกนําไปเปนตนแบบการพัฒนาในอีก
หลาย ๆ แหงโดยมูลนิธิแมฟาหลวงเปนแกนนํา อาทิ เชน ในจังหวัดอาเจะห สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
จังหวัดทาข้ีเหล็ก จังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน และอําเภอเยนันซองในเมียนมา จังหวัดบัลคห สาธารณรัฐ
อิสลามอัฟกานิสถาน และจังหวัดนาน เปนตน4 

2.1.2  แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนเกิดข้ึนเพราะโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการ

พัฒนาอยางมาก โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศของประเทศในยุโรป สงผลใหในความเจริญเติบโตที่เห็น 
สภาพแวดลอมเกิดความเสื่อมโทรมลงอยางมาก องคการสหประชาชาติจึงจัดการประชุมสุดยอดวาดวย
สิ่งแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ที่กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน (ค.ศ. 1972) 
เรียกรองใหประชาคมโลกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดต้ัง United 
Nations Environmental Programme (UNEP) ข้ึน และตอมาเลขาธิการสหประชาชาติ ไดต้ัง 
World Commission on Environment and Development ซึ่งมีอดีต นายกรัฐมนตรีนอรเวย 
นาย Gro Halem Brundtland เปนประธานใหนําเสนอแนวทาง รูจักกันในนาม “Brundtland 
Commission” ขอเสนอสําคัญของ Brundtland Report (ป ค.ศ. 1987) คือ การใหคํานิยามของ 
คําวา “การพัฒนาที่ย่ังยืน” ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของชนรุนปจจุบัน แตไมทําให
ชนรุนหลังสูญเสียความสามารถในการพัฒนาตามแบบที่เขาตองการ “Sustainable Development 
is development that meets to needs of the present without compromising the ability 
of the future generations to meet their own needs”5 

การพัฒนาที่ย่ังยืนไดรับความสําคัญมากย่ิงข้ึนเมื่อองคการสหประชาชาติจัดใหมี 
การประชุมวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and 
Development: UNCED) (ค.ศ. 1992) รูจักกันในนาม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล และประเทศตาง ๆ รวม 178 ประเทศไดรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)  
                                                
4
 มูลนิธิแมฟาหลวง, โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ โครงการพัฒนาใน

ตางประเทศ [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.maefahluang.org 
5
 World Commission on Environment and Development, Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future, 1987. 
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ซึ่งถือเปนแผนแมบทโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ย่ังยืน หลังจากน้ัน ไดมีการประชุมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืนหลายครั้ง เชน Rio+5 Rio+10 และ Rio+20 

หลักการสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การพัฒนาที่ใหความสําคัญควบคูไป
พรอม ๆ กันระหวาง การพัฒนาเศรษฐกิจ ใหเกิดความเสมอภาคทางสังคม และมีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เห็นไดชัดวา การพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุมกวางกวาการอนุรักษสิ่งแวดลอม แตรวมถึง 
การสรางความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมีมิติที่หมายถึง “มนุษย” ดวยวา ในกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เติบโตข้ึน คน (หรือมนุษย) ก็ตองไมถูกทอดทิ้งแตจะตองไดรับการพัฒนาไปดวยอยางเสมอภาค 
เชนเดียวกับสิ่งแวดลอมที่จะตองไมถูกเบียดเบียนจนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับไวได 
อยางไรก็ตาม แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในชวงที่ผานมายังไมไดรับการตอบสนองมากนัก เพราะ
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเห็นวา การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ควรกระทําแตก็ตองไมให
กระทบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยยังไมมีการกลาวถึง การพัฒนามนุษยเพื่อใหเกิดความเสมอภาค
ทางสังคม ซึ่งเปนอีกมิติหน่ึงของการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ัน ในชวงที่ผานมา (ค.ศ. 1992–2005) 
แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนสามารถขยายออกไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดบาง แตยังไมไดรับการ
ยอมรับแพรหลาย จนกระทั่งภายหลังป ค.ศ. 2000 ที่ผูนําโลกรับรองเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDGs) และมีการหารือถึงการปฏิรูปองคการสหประชาชาติในสอดคลองกับสภาพความ
เปลี่ยนไปของโลกอยางจริงจัง จึงทําใหในชวงสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ไดหารือและนําไปสูการ
จัดต้ังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Right Council : HRC) ข้ึนแทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
(Commission on Human Rights : CHR) ประเด็นสังคมที่เสมอภาคจึงมีรากฐานที่มั่นคงในองคการ
สหประชาชาติมากข้ึน และเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหการพัฒนาที่ย่ังยืนเริ่มดําเนินการครบทั้ง 3 เสาหลัก 
และเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาคนอยางเปนรูปธรรม 

รายงานผลการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) สงสัญญาณตอ
ประชาคมโลกอยางชัดเจนวา กระบวนการพัฒนาที่ใชมาในหลายทศวรรษที่ผานมา แมจะประสบ
ความสําเร็จในการลดจํานวนคนยากจนลงอยางมาก แตขาดความย่ังยืน เพราะในขณะที่เศรษฐกิจ
เติบโตข้ึน สภาพแวดลอมกับเสื่อมโทรมลง และเกิดความเลื่อมล้ําในสังคมมากอยางไมเคยเกิดข้ึนมากอน 
แรงขับเคลื่อนดังกลาวจึงเปนเหตุปจจัยสําคัญใหผูนําโลกรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) เปนแผน
ยุทธศาสตรใหมรวมกันที่จะนําพาโลกไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในป ค.ศ. 2030 ที่ประชาชน (people) 
จะพนภาวะความยากจน มีความเสมอภาคทางสังคม ในสภาพสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ โดยโลกที่เราอยูอาศัย 
(planet) จะไมเสื่อมโทรมลงไปมากกวาน้ี แตจะดีข้ึนเพราะประชาคมโลกจะเปลี่ยนวิถีการบริโภคและ
ผลิตใหเปนไปอยางย่ังยืน และบริหารทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน รวมทั้งเรงแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหรุนตอไปสามารถอยูตอไปได โดยประชาชนจะมีความมั่งค่ัง 
(prosperity) ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับธรรมชาติ และมีสังคมที่สงบสุขและเปนธรรม 
(peace) โดยเหลาน้ีจะเกิดข้ึนได ทุกภาคสวนตองรวมมือกันอยางจริงจัง (partnership) เปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Agenda for Sustainable Development) จึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของ
ประชาคมโลกวานับแตน้ี การพัฒนาจะไมไดใหความสําคัญเฉพาะกับความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของรัฐ
เทาน้ัน แตจะตองใหความเขมแข็งกับมนุษยและธรรมชาติดวย ซึ่งดวยจุดเปลี่ยนสําคัญน้ี ประเทศตาง ๆ 
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ไมสามารถจะบริหารการพัฒนาในแบบเดิม ๆ ไดอีกตอไป (business as usual) แตจะตองเสาะแสวงหา
กระบวนการพัฒนาใหม ๆ ที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางแทจริง โดยองคการสหประชาชาติได
กําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางชัดเจน  

2.1.3  ทฤษฎีการตลาดท่ีเก่ียวของ 
ในกระบวนการสรางใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลจําเปนตองมองวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เสมือนสินคาหรือบริการที่จะทําตองถูกทําการตลาด และหากจะทําการตลาดใหมีประสทิธิภาพจะตอง
ทราบตําแหนงทางยุทธศาสตรของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศ โดยจําแนกเปน
ระดับของกลุมลูกคาที่สนใจในสินคา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) และเมื่อทราบกลุมลูกคาแลว ก็จะ
นําหลักการสรางแบรนดเขาปรับประยุกตเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนวา ในการทําการตลาดใหปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศควรดําเนินการอยางไร โดยทฤษฎีการตลาด
ที่จะปรับใชในงานวิจัยน้ี ไดแก  

1)  ทฤษฎีการตลาด 8 ระดับความตองการของลูกคา เพื่อใหเจาของสินคาสามารถ
บริหารจัดการสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคาและสามารถดําเนินกลยุทธทางการตลาดอยาง
ถูกตองตรงกับกลุมลูกคา Prof. Phillip Kotler ไดอธิบายทฤษฎีการตลาดเกี่ยวกับกรณีดังกลาว  
โดยแบงระดับความตองการของลูกคาออกเปน 8 ระดับ ไดแก (1) ความตองการติดลบ (negative 
demand) คือ ลูกคาตอตานสินคาน้ัน ๆ และพรอมที่จะหลีกเลี่ยงการใชสินคาน้ัน ๆ (2) ไมเกิดความ
ตองการ (non existent demand) คือ ลูกคาไมเห็นความจําเปนของสินคาน้ัน ๆ  (ไมไดคัดคานแตไมเห็น
ความจําเปน) (3) ความตองการแอบแฝง (latent demand) คือ ลูกคาตองการสินคามาใชอํานวย
ความสะดวก แตสินคาดังกลาวยังไมมีในตลาด หรือลูกคายังนึกไมออกวา สินคาลักษณะเชนไร จึงจะตอบ
โจทยความตองการอํานวยความสะดวกของตนได (4) ความตองการถดถอย คือ ลูกคาเริ่มไมตองการ
สินคาน้ัน ๆ แลว (5) ความตองการไมแนนอน (irregular demand) คือ ความตองการของลูกคาผัน
ผวนไปตามปจจัยอื่น ๆ ทําใหยากตอการคํานวณความตองการของลูกคาได (6) ความตองการอิ่มตัว 
(full demand) คือ ความตองการของลูกคาตรงกับความสามารถในการผลิตสินคาตอบสนองลูกคา
ของผูผลิตพอดี (7) ความตองการลนตลาด (overfull demand) คือ ความตองการสินคาของลูกคามีมาก
จนผูผลิตไมสามารถตอบสนองได จนทําใหสุดทายลูกคาหันไปใชสินคาอื่นแทนเพราะไมสามารถหา
สินคาน้ันไดในเวลาที่ตองการ (8) ความตองการที่ไมพึงประสงค (unwholesome demand) คือ 
สินคาดังกลาวมีความตองการในสังคม แตในความเปนจริงเปนสินคาซึ่งไมนาพึงประสงค เชน ขัดตอ
ศีลธรรม อาทิ สินคาประเภท สุรา บุหรี่ เปนตน ผูวิจัยจะนําทฤษฎีดังกลาวไปปรับใชในงานวิจัยเพื่อ
มองภาพวาสินคา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ตอบสนองกับกลุมลูกคาแบบใดบาง6 

2)  ทฤษฎีการสรางแบรนดใหสินคา เพื่อใหสินคา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ไดรับการยอมรบัในเวทีระหวางประเทศ จําเปนตองใชกลยุทธการตลาดการสรางแบรนดเขามาชวยเสริม 
ซึ่งหลักการทําใหแบรนดสินคาติดตลาด จําเปนตองคํานึงถึงหลัก 5 ประการ ไดแก (1) ผลิตภัณฑตอง

                                                
6
 INCquity Enterprenuer’s Handbook, ทฤษฎีการตลาด Phillip Kotler 8 ระดับความตองการของลูกคา 

[ออนไลน], แหลงที่มา: http://incquity.com/articles/kotler-eight-demand-states. 
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มีคุณภาพดี เพราะคุณภาพที่ดีจะทําใหสินคาไดรับการบอกตอ ซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธสินคาที่
ทรงอิทธิพลที่สุด (2) ตองมีเอกลักษณโดดเดนใหลูกคาสามารถจดจําได เชน สามารถอธิบายตัวตนได
งายดวยคําจํากัดความที่สั้น มีบรรจุภัณฑที่โดดเดนสะดุดตา (3) บูรณาการเครื่องมือทางการตลาด
อยางครอบคลุม (4) ใชการโฆษณาประชาสัมพันธอยางครอบคลุมและเขาถึง (5) จัดงานและทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม7 ผูวิจัยจะไดนําทฤษฎีการสรางแบรนดดังกลาวมาปรับใชเพื่อใหเห็นภาพวา หากจะ
ใชกลยุทธการตลาดเขามาเสริมใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ
จะตองดําเนินการอยางไรบาง 

 
2.2  สรุปกรอบแนวคิด  

การศึกษาฉบับน้ีใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการศึกษาโดยศึกษาตัวอยาง
ความสําเร็จในการพัฒนาของไทยที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแผนที่นําทาง โดยพิจารณา
ตัวอยางความสําเร็จในเรื่องการลดความยากจน การเสมอภาคทางสังคม และการรักษาสิ่งแวดลอม
เปนเกณฑ เพื่อนําไปเปรียบเทียบ/ปรับใชกับการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งพบวา  
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืนมีมิติที่คลายคลึงกันอยางมาก 
กลาวคือ เนนการพัฒนามนุษยเปนหลัก ไมจํากัดเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันตอง
แบงปนและไมเบียดเบียนธรรมชาติ โดยรักษาแนวปฏิบัติตามแนวทางสายกลางเพื่อใหเกิดความสมดุล
ในการดํารงชีวิต ซึ่งในระยะยาวเมื่อโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมปรับรองรับ ก็มีความเปนไปได
ที่วา การพัฒนาอยางย่ังยืนตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนจะเกิดข้ึนได และเมื่อการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได ก็จะนําทฤษฎี
ทางการตลาดเขามาปรับใชเพื่อใหทราบวา หากจะสรางใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับ
ในระดับสากลวาเปนแนวทางหน่ึงในการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืน จะตองดําเนินการอยางไรบาง 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
7
 INCquity Enterprenuer’s Handbook, 5 กลเม็ดทําแบรนดสินคาใหติดตลาด [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://incquity.com/articles/marketing-boost/5-ways-build-brand-awareness. 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของไทย 

ประเทศไทยพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนากระแสหลักตามทฤษฎีความทันสมัยมา
ต้ังแตตน โดยไดรับหลักการดังกลาวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยางไรก็ตาม  
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ สรุปภาพรวมไดวา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมย่ังยืน” 
จึงทําใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 รัฐบาลปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหมเปลี่ยนเปนเนน “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” และเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อยางไรก็ตาม 
ตนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เกิดวิกฤตตมยํากุง กระบวนการพัฒนาดังกลาวจึงไมสามารถนําไปใชอยางเต็มที ่
แตสังคมไทยไดเรียนรูถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐบาลไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
เปนตนมา ผลที่เกิดข้ึนเปนรูปธรรมในระยะเริ่มตน พบวา ภาคเศรษฐกิจฟนตัวจากภาวะวิกฤตและมี
การขยายตัวในระดับที่เพียงพอตอการจางงาน และอัตราการวางงานของประเทศลดลงคอนขาง
รวดเร็ว และบทเรียนจากวิกฤตตมยํากุงทําใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับโครงสรางภาคการเงินทั้ง
ระบบใหสถาบันการเงินบริหารอยางระมัดระวังและมีภูมิคุมกันมากข้ึนสงผลใหในชวงวิกฤต
แฮมเบอรเกอร (ค.ศ. 2008–2009) ที่ผานมา ไทยไมไดรับผลกระทบมากนัก 

หากมองผลสําเร็จของการพัฒนาประเทศภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยอนหลังไป 
ประมาณ 15 ป (นับต้ังแตแผน 9–11) จะพบวา การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยให
ประเทศไทยบรรลุเปาหมายการพัฒนาไดอยางย่ังยืน โดยสามารถเทียบเคียงจากการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษของไทย (ระยะเวลาต้ังแต ค.ศ. 2000–2015) โดยหากเปรียบเทียบ 3 มิติ
ของการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ เศรษฐกิจ (ลดความยากจน) ความเสมอภาคทางสังคม (ความเทาเทียม
ของหญิงชาย) และการอนุรักษสิ่งแวดลอมในบริบทของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
จะพบวา ไทยบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเปนสวนใหญ กลาวคือ (1) ดานความยากจน 
สามารถลดสัดสวนประชากรยากจนลงครึ่งหน่ึง (ชวงป 2533–2558) จากรอยละ 33.69 ในป 2533 
เหลือรอยละ 8.95 ในป 2551 (2) ดานความเสมอภาคทางสังคม สามารถขจัดความไมเทาเทียมกัน
ทางเพศในการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาภายในป 2558 เด็กหญิงและชายไทยสามารถ
เขารับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาอยางเทาเทียมกัน สําหรับสาเหตุที่สดัสวนนักเรียนหญิง
ตอชายในระดับประถมศึกษานอยกวา 1 เพราะจํานวนนักเรียนหญิงนอยกวา และประชากรวัยเรียนหญิง
นอยกวา และ (3) การอนุรักษสิ่งแวดลอม สามารถลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึงนํ้าสะอาด
ลงไดครึ่งหน่ึงภายในป 2558 แตก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายไดในบางตัวช้ีวัดเชนการเพิ่มสัดสวน
ผูบริหารสตรีในองคกรปกครองทองถ่ินเปนรอยละ 4 หรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
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ชุมชนเมือง เปนตน8 ทั้งน้ี สะทอนใหเห็นวา กระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตาม ยังไมเพียงพอที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด จึงทําใหภาพความสําเร็จมีทั้งสวนที่สําเร็จอยางมาก และสวนที่ยังคงตองทําตอไป 
ทั้งน้ี เปนเพราะไทยยังมีความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่ออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสามารถ
รองรับการเติบโตอยางย่ังยืน และเกิดความเสื่อมถอยของคานิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรม
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานความมั่นคงของประเทศ จึงตองเรง
เสริมสรางทุนที่มีอยูของประเทศใหเขมแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม รวมทั้ งใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  
เพื่อเตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยาง
ย่ังยืน 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แผนภูมตัิวช้ีวัด MDGs 1 สัดสวนประชากรที่ยากจนในประเทศไทย 
ที่มา: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
ตารางท่ี 1  ตัวช้ีวัด MDGs 3 สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและสถานะสตรี 
 

 2533 2538 2543 2548 2551 MDGs 
อัตราสวนนักเรียนหญิงตอ
นักเรียนชายระดับประถมศึกษา 

0.95 
(2534) 

0.94 
(2539) 

0.93 0.94 
(2549) 

0.94 1.00 
(2552) 

อัตราสวนนักเรียนหญิงตอ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา 

0.97 
(2534) 

1.02 
(2539) 

1.01 1.04 
(2549) 

1.04 1.00 
(2558) 

อัตราสวนนักศึกษาหญิงตอ
นักศึกษาชายระดับอุดมศึกษา 

1.00 
(2534) 

1.00 1.12 1.20 
(2549) 

1.19 1.00 
(2558) 

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
  

                                                
8
 สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ, 2553). 
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ตารางท่ี 2  ตัวช้ีวัด MDGs 7 C สัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึงแหลงนํ้าสะอาดลงครึ่งหน่ึงในป 
2558 

 
 2533 2538 2543 2548 2551 MDGs 
สัดสวนครัวเรือนในเมืองที่เขาถึง
นํ้าสะอาด (%) 

96.50 – 97.00 96.30 – 98.20 
(2558) 

สัดสวนครัวเรือนในชนบทที่
เขาถึงนํ้าสะอาด (%) 

76.40 – 91.00 87.00 – 88.20 
(2558) 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
3.2  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถปรับใชไดกับทุกประเทศ ทุกระดับ
การพัฒนา และทุกภาคสวน และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้ง 17 เปาหมาย มีความสอดคลองกัน
คือ การมุงลดความยากจนและความเหลื่อมล้ํา และเนนการพัฒนาที่สมดุลระหวางเศรษฐกิจ  
ความเสมอภาคทางสังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของไทย มีหลักการที่สอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนาที่ย่ังยืนในหลายมิติ อาทิ  

1)  หลักการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลาง (people–centered development) ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเนนการสรางขีดความสามารถของคนใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยเริ่มจากระดับ
ชุมชนและฐานราก โดยเฉพาะกลุมคนที่ยากจนที่สุดและกลุมที่มีความเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี 
คนชรา และผูพิการ เปนตน9 สอดคลองกับหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (inclusive) เปนสากล 
(universal) และมีสวนรวมซึ่งเปนหลักสําคัญของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนที่เนนการพัฒนา 
ความเขมแข็งของคน (มากกวาเนนเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ) และมุงเปาที่จะไมทิ้งใครไวขางหลงั 
(no one is left behind) 

2)  หลักความพอประมาณและความพอดี (moderation) สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 
ที่ ย่ัง ยืนที่ เนนการพัฒนาเ ชิงคุณภาพที่สมดุลระหวางสามเสาหลักของการพัฒนาที่ ย่ัง ยืน  
อันประกอบดวยเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับ 
การบริโภคและการผลิตอยางย่ังยืน และรักษาสิ่งแวดลอม และสอนใหอยูรวมกับธรรมชาติและ 
ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางพอเหมาะพอดี เชน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า 
มหาสมุทร ที่ไมมากจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการดินและนํ้า
อยางย่ังยืนและรอบดาน กลาวคือ หลักการใชทรัพยากรที่จํากัดอยางมีประสิทธิภาพ (resource 
efficiency) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาโดยไมสงผลเสียตอคนรุนหลัง10 

3)  การสรางภูมิคุมกัน (prudence) และความยืดหยุนในการปรับตัว (resilience)  
การปรับตัวตอสิ่งที่มากระทบทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งภาคสวนตาง ๆ สามารถนําไปใช อาทิ 

                                                
9
 สอดคลองกับแนวความคิดการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับคนในวรรคที่ 23  25 51 และ 52  ของเอกสารวาระการ

พัฒนาฯ (A/RES/70/1) 
10

 สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เปาหมายที่ 2  6 7 12 และ 15 (A/RES/70/1) 
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การทําการเกษตรที่หลากหลายเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลด
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของกลไกตลาด แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง  ( risk 
management) และการลงทุนอยางระมัดระวัง ไมทําเกินตัวในภาคธุรกิจ11 เปนตน  

4) ความมีเหตุผล (reasonableness) ความรู (Knowledge) และคุณธรรม (Virtues)  
มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่ใชการกําหนดนโยบายที่อางอิงหลักฐานและขอมูล
เชิงประจักษ (evidence–based) และขอมูลความรู (knowledge–based) เพื่อใหการใชทรัพยากร
เกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนาสังคมและผูที่มีความตองการมากที่สุด นอกจากน้ี เปาหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืนยังเนนการติดตามและทบทวนผล ตลอดจนการจัดทําตัวช้ีวัด (indicator) บนพื้นฐาน
ของระบบการจัดเก็บขอมูลฐาน (baseline) ที่เช่ือถือไดและมีความครอบคลุมโดยใชขอมูลแบบ
จําแนกประเภท (disaggregated data)12 

หากนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อใหเห็นภาพวา  
จะบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืนไดอยางไรก็อาจยกตัวอยางใหเห็นได ดังน้ี 

1)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดความยากจน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ชวยบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในเรื่องการลดความยากจนได เพราะหลักดังกลาวสรางโอกาส
ใหกับชาวบาน และสอนใหชาวบาน “ลดรายจาย” ซึ่งในทางทฤษฎีถือวามีความสําคัญมากกวาการ 
“เพิ่มรายได” เสียอีก โดยที่ประชาชนสวนใหญในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงแนะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรกรนําไปทดลอง
ใชผาน “เกษตรทฤษฎีใหม” ที่สอนใหชาวบานเลิกใชปุยเคมีเปลี่ยนมาใชปุยชีวภาพ ทําการเกษตร
แบบผสมผสาน บริหารจัดการพื้นที่ ดิน และนํ้า ทําบัญชีครัวเรือน และอยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตร 
โดยเปาหมายคือ ชาวบานจะตองสามารถเลี้ยงตนเองได (self–reliance) ซึ่งผลการการปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึนเพราะรายจายจากคาซื้อปุยเคมีลดลงอยางมาก 
รวมทั้ง รายจายคาซื้อหาอาหารก็ลดลง เพราะปลูกทุกอยางที่กิน และกินทุกอยางที่ปลูก รวมทั้ง ยังมี
สุขภาพดีเพราะรับประทานอาหารที่ไมมีสารพิษ ตัวอยางที่เห็นเดนชัด เชน ที่อําเภอทาวังผาและ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนานที่ไดนําเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาระบบชลประทาน การจัดต้ัง
กองทุนพันธุพืช พันธุสัตว และปุยชีวภาพไปทดลองใช ก็ชวยใหชาวบานซึ่งเดิมปลูกพืชเชิงเด่ียวมี
รายไดเพิ่มข้ึน ปลดหน้ี ไดและมีสุขภาพแข็งแรงเน่ืองจากไมไดใชปุยเคมีและยาฆาแมลง เหลาน้ีเปน
เพียงตัวอยางเล็ก ๆ นอย ๆ ของชุมชนที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและสามารถเพิ่ม
รายได ลดรายจายและสามารถพนจากความยากจนได เปนตน13 ซึ่งตัวอยางเหลาน้ี เปนตัวอยางหน่ึง
ที่สนับสนุนใหเห็นวา การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชอยางเปนระบบทั่วประเทศมีสวนชวย

                                                
11

 สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 9 และ 11 (A/RES/70/1) 
12

 สอดคลองกับแนวคิดของเอกสารวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในวรรคที่ 48 57 74 75 และ 76 
(A/RES/70/1) 
13

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
กวา 1 ทศวรรษ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2555). 
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ใหจํานวนคนยากจนในประเทศลดลง และชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษได 

2)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม การปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการใหโอกาสกับบุคคล ซึ่งพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคตาง
ประกอบพระราชกรณียกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการใหโอกาสกับบุคคล 
โดยเฉพาะสตรี เปนอยางมาก ในขณะที่ ผูชายออกไปทําการเกษตร สมเ ด็จพระนาง เจ า
พระบรมราชินีนาถ ทรงสอนอาชีพการทอผาและหัตถกรรมพื้นบานใหกับสตรี ซึ่งเปนชองทางเพิ่ม
รายไดที่สําคัญ แนวทางดังกลาวไดทรงปฏิบัติมาอยางยาวนานจึงทําใหผูหญิงในสังคมไทย ไมใชเพศที่
ถูกทอดทิ้งและไดรับการดูและสรางงานสรางอาชีพและมีรายไดเลี้ยงครอบครัว และเปนหน่ึงในกําลังหลกั
ในการหาเลี้ยงครอบครัว สังคมไทยจึงไมมีปญหาความไมเสมอภาคของหญิงชาย (หรือมีนอยมาก) 
เพราะสตรีเปนเพศซึ่งไดรับบทบาทในการดูแลครอบครัวและมีอาชีพและสรางรายไดมาเปนเวลานานแลว 
ดังน้ัน ในกระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใหความสําคัญกบัการพฒันามนุษย (คน) 
ทุกคนใหเขมแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได จึงไดฝกอาชีพและใหโอกาสคน (ทั้งชาย
และหญิง) และสอนใหรูจักแบงปน ไมเบียดเบียน ซึ่งหลักแบงปนและไมเบียดเบียนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญในการแกไขปญหาความไมเสมอภาคทางสังคมไดทางหน่ึง 

3)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให
มนุษยอยูกับธรรมชาติอยางเปนมิตร ใชกลวิธีทางธรรมชาติแกไขปญหาทางธรรมชาติ และใชชีวิตตาม
แนวทางสายกลาง ไมเบียดเบียนธรรมชาติและแบงปนกันเสมอ รวมทั้ง ใหใชชีวิตอยางสมดุล เชน  
ใชปุยหมักชีวภาพแทนปุยเคมีและยาฆาแมลง ใชหญาแฝกยึดดิน ใชผักตบชวาดูดซับโลหะหนักจากนํ้าเสยี 
รูจักการแกลงดิน และรักษาปาเพราะปาคือตนกําเนิดของนํ้า และคือ ชีวิต ดังน้ัน ชุมชนตาง ๆ ใน
ประเทศไทยที่ไดรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจะสามารถรักษาปา และความสมดุลของ
ธรรมชาติเอาไวไดอยางย่ังยืน จึงเปนตัวอยางสําคัญที่สะทอนใหเห็นวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีสวนสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเสาหลักสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางมาก 

เปนที่เห็นไดชัดวา ชุมชน (หรือประเทศ) ที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยาง
เขาใจ และสามารถปรับใหเหมาะกับภูมิสังคมได จะสามารถคอย ๆ  บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนใหใชชีวิตอยางสมดุล เลี้ยงตนเองได และมีภูมิคุมกันจาก 
สิ่งที่จะมากระทบ รวมทั้ง ใหแบงปนและไมเบียดเบียน จึงทําใหรายจายลด รายรับเพิ่ม ปลดหน้ี  
ลดการเอาเปรียบ ไมกดข่ี จึงเกิดความเสมอภาคในสังคม และอยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตร จึงทําให
สภาพแวดลอมกลับมาอุดมสมบูรณข้ึนอีกครั้ง จึงสามารถกลาวไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางหน่ึงในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได 

 
3.3  แนวทางสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศอ่ืนในเอเชีย (แนวทางตะวันออก) 

เพื่อใหภาพการผลักดันใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหน่ึงในการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศมีความสมบูรณ ผูวิจัยเห็นความสาํคัญของ
การศึกษาแนวทางของการพัฒนารูปแบบอื่นที่ในเวทีระหวางประเทศประกอบดวย โดยในกรณีน้ี 
ศึกษากรณีของภูฎาน และเกาหลีใต  
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3.3.1  Gross National Happiness ของภูฏาน 
ภูฏาน เปนรัฐเล็ก ๆ เหนืออินเดียบริเวณแควนอัสสัม ที่มีพื้นที่เพียง 47,000 ตาราง

กิโลเมตร (ไทยที่มีพื้นที่ 5.13 แสนตารางกิโลเมตร) มีพลเมือง 8 แสนคน (ไทยที่มีประชากร 62 ลานคน 
จังหวัดเชียงใหมมีประชากร 1.5 ลานคน) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เมื่อป ค.ศ. 1972 
H.M. Jigme Singye Wangchuck พระมหากษัตริยแหงภูฏานทรงประกาศวา ภูฏานจะให
ความสําคัญกับการวัดความสุขของประชากรมากกวาผลิตภัณฑมวลรวม "Gross National 
Happiness (GNH) is more important than Gross National Product (GDP)" และพระองคได
ดําเนินแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุงรักษาวัฒนธรรมและคานิยมทางพุทธศาสนาทามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน โดยเนนการพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจควบคูกันไป  

GNH ประกอบดวยเสาหลัก 4 ประการ ไดแก  
1) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมและย่ังยืน (Sustainable economic 

development) การรับความเจริญภายนอกเขามาตองดูความสุขของชนภูฏานเปนปจจัยไมใชดูจาก
ผลประโยชนที่เปนตัวเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนนการพออยูพอกิน ไมเนนการพัฒนา
เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโตโดยเร็ว ไมเนนการพึ่งพิงจากภายนอก 

2) การอนุรักษสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of 
Environment) การพัฒนาใด ๆ จะตองไมทําลายความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยยกเลิก
การคาไมกับตางชาติ สงเสริมใหมีการอนุรักษปาไม และปลูกเพิ่มเติม รวมถึง สัตวปาก็ไดรับการดูแล
อยางดี และจะรักษาพื้นที่ปาไมไวอยางนอยรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งประเทศ หามสรางอาคารสูงเกินกวา 
 4 ช้ัน และเก็บภาษีนําเขายานพาหนะในระดับที่สูง รวมทั้งจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวไมเกินปละ  
5 พันคน โดยนักทองเที่ยวตองเสียคาธรรมเนียมในการเขาประเทศคนละประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ 
ตองใชจายหัวละ 250 เหรียญตอวัน ชาวภูฏานที่จะมีเพื่อนตางชาติไปเย่ียม ตองขออนุญาตจาก
รัฐบาล ปหน่ึงแตละครอบครัวรับไดไมเกิน 2 คน 

3)  การสงเสริมและสงวนรักษาวัฒนธรรมประเพณี (Preservation and 
Promotion of Culture) รัฐบาลสงเสริมและใหชาวภูฏานยึดถือและปฏิบัติตามแบบแผนด้ังเดิมที่ 
เคยทํากันมา แตงกายดวยชุดประจําชาติเปนกิจวัตร เครงครัดในการนับถือพุทธศาสนานิกายตันตระ 
(ที่ไดรับจากทิเบต) วิถีชีวิตของผูนําและประชาชนเรียบงาย ไมเนนวัตถุนิยม ไมหรูหราฟุมเฟอย  
รัฐหามประชาชนใชถุงพลาสติก อาคารบานเรือนจะตองใชสถาปตยกรรมด้ังเดิม  

4)  การสงเสริมการพัฒนาธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหชาวภูฏาน
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานที่จะชวยพัฒนาสังคมทั้งระบบใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยยึดถือหลัก 6 
ประการ เชนความซื่อสัตยสุจริต ความมีคุณธรรมจริยธรรม เปนตน 

เสาหลัก 4 ประการสามารถแยกยอยออกไดเปน 9 บริบท (domain) เพื่อให
สามารถวัดผลได ซึ่งทั้ง 9 บริบทไดแก  

1) คุณภาพชีวิต (Living standards) 
2) การศึกษา (Education) 
3) สุขภาพ (Health) 
4) สิ่งแวดลอม (Environment) 
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5) ความสําคัญของชุมชน (Community Vitality) 
6) การใชเวลา (Time–use) 
7) สุขภาพจิตที่ดี (Psychological well–being) 
8) ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
9 ภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม (Cultural resilience and promotion) 

 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงแนวคิด Gross National Happiness ใน 9 domain 
ที่มา: GNH Center Bhutan, http://www.gnhcentrebhutan.org/what–is–gnh/four–pillars–
and–nine–domains/. 

 
แนวคิด Gross National Happiness (GNH) ของภูฎานไดรับการตอบรับในเวที

ระหวางประเทศ ทั้ง ๆ ที่ เปนวิธีการวัดระดับความเจริญรูปแบบอื่นที่ไมใชการวัดจาก GDP  
ตามแนวทางการพัฒนากระแสหลักนาจะเปนเพราะภูฏานนําเสนอประเด็นดังกลาวในมุมซึ่งตนเองมี
จุดแข็งกลาวคือ หากวัดความเจริญของภูฏานในเชิง GDP จะพบวา ภูฏานนับเปนประเทศที่ยากจน
อยางมาก แตในทางกลับกันหากไมนํา GDP มาวัด วิถีชีวิตและการรักษาขนบเดิมที่ภูฏานยังรักษาไว
ไดอยางเขมแข็งเปนสวนเสริมสําคัญทําใหสังคมระหวางประเทศเกิดความเช่ือถือไดวา เปนภาพที่
เกิดข้ึนไดจริง หากเปลี่ยนวิธีการวัด ประกอบกับในเวลาน้ัน โลกประสบปญหาความเลื่อมล้ําและ
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางมาก ภูฏานนําเสนอแนวคิดการวัดผลทางเลือกในจังหวะที่เหมาะสม คือ 
ในขณะที่โลกเริ่มกังขากับวิธีวัดระดับการพัฒนาแบบเดิม จึงเปนคําตอบที่ไดรับการตอบรับดีในโอกาส
ดังกลาว นอกจากน้ี GNH ยังพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงสถิติและคณิตศาสตรมารองรับเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหงาย
ตอนักทฤษฎีตะวันตกที่จะตอบรับเพราะสามารถพิสูจนผลเชิงประจักษได อยางไรก็ตาม ในชวงตน 
GNH ก็ยังไมไดรับการยอมรับมากนัก อาจเปนเพราะในชวงแรก ภูฏานยังไมสามารถนําเสนอตัวช้ีวัด
ดัชนีความสุขไดอยางชัดเจน จนกระทั่งประมาณป ค.ศ. 2011 สมัชชาสหประชาชาติจึงมีขอมติรับการ
ประเมินตามแนวการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติและยินดีที่ภูฏานเสนอตนเปนผูวัด ซึ่งตอมาดัชนี
ช้ีวัดในลักษณะดังกลาวก็พัฒนาข้ึนมาหลายอัน เชน Happy Planet Index และ World Happiness 
Index เปนตน 
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3.3.2  Samaeul Undong ของเกาหลีใต 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาหลีใตพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทฤษฎีความ

ทันสมัยโดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมแตผลคือ ความเหลื่อมล้ําระหวางชนบทกับเมืองเกิดข้ึนอยางมาก 
ประธานาธิบดีปารค จุง ฮี เห็นวาจะตองแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดังกลาว โดยตองเนนใหชุมชน
สามารถชวยตนเองได จึงริเริ่มแนวคิด Samaeul Undong ซึ่งแปลวา โครงการสรางหมูบานใหม 
แนวคิดดังกลาวเนนใหชุมชนรูจักการพึ่งพาตนเอง รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน และทํางานอยางขยัน 
เพื่อสรางโอกาสตอสูกับองคกรธุรกิจขนาดใหญ (chaebol) ของเกาหลี ในชวงเริ่มตน Samaeul 
Undong เนนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในทองถ่ิน เชน การขยายถนน การปรับปรุงหลังคา
บานเรือน หองครัว และรั้วบาน จัดแหลงบริการซักรีด การสรางบอนํ้าชุมชน การกอสรางสะพาน 
รวมถึงการปรับปรุงระบบชลประทาน มีหมูบานเขารวม ประมาณ 33,267 แหง โดยหมูบานที่เขารวม
จะไดรับปูนซีเมนตแบบใหเปลาเฉลี่ยหมูบานละ 355 ถุง อยางไรก็ตาม โครงการสวนใหญจะ
ดําเนินการดวยเงินทุนและแรงงานของแตละหมูบานเอง แตตอมา รัฐบาลไดใชนโยบายที่จะเนนให
ความชวยเหลือแกหมูบานที่แสดงออกซึ่งการพึ่งพาตนเองอยางโดดเดน โดยสนับสนุนปูนซีเมนต
เพิ่มเติมอีกจํานวน 500 ถุง และเหล็กเสนอีก 1 ตัน จิตวิญญาณสําคัญของ Samaeul Undong คือ 
ความขยันหมั่นเพียร (Diligence) การพึ่งพาตนเอง (Self–help) และความรวมมือ (Cooperation) 
นอกจากน้ี รัฐบาลพบวา การผลักดัน Samaeul Undong จะประสบผลสําเร็จจะตองสรางผูนําชุมชน
ที่มีความสามารถและยึดมั่นในหลัก Samaeul Undong รัฐบาลจึงจัดต้ังสถาบันฝกอบรมผูนําตาม
แนวทาง Samaeul Undong โดยคัดเลือกจากผูนํารุนใหมชายและหญิงอยางละ 1 คนจากทุกหมูบาน 
แนวทางการพัฒนาชนบทแบบ Sameul Undong ประสบความสําเร็จอยางมาก และชวยใหเกาหลี
พนจากสถานะประเทศยากจน และรัฐบาลไดขยายแนวคิด Samaeul Undong ออกไปสูภาคอื่น ๆ ดวย
อีกมาก ซึ่งปจจัยที่ทําให Samaeul Undong ประสบความสําเร็จ ไดแก แนวคิดดังกลาวอาศัยกลไก
การแขงขัน โดยหมูบานที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาแบบพึ่งตนเองจะไดรับรางวัลสนับสนุนจาก
รัฐบาล นอกจากน้ี ผูนําเกาหลียังเปนผูสนับสนุนหลกัของแนวคิดดังกลาวอยางสม่ําเสมอ14 อยางไรก็ตาม 
แนวคิด Samaeul Undong ไมไดถูกเผยแพรใหเปนที่ยอมรับแพรหลายในเวทีระหวางประเทศ เชน 
GNH แตในระยะหลัง รัฐบาลเกาหลีใตก็เริ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหประเทศตาง ๆ เรียนรูเกี่ยวกับ 
Samaeul Undong มากข้ึน เชน การจัดทําเอกสารรายงานการพัฒนาชนบทที่กลาวถึง Samaeul 
Undong รวมกับ OECD เปนตน 

หากประเมินความสําเร็จของ GNH และ Samaeul Undong ซึ่งทั้งสองแนวทาง
เปนแนวทางการพัฒนาที่คลายคลึงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ในกรณี ของ GNH เนนแนวคิด
วิถีพุทธที่ใหความสําคัญกับจิตใจและธรรมชาติ ในขณะที่ Samaeul Undong เนนใหสังคมเปนสังคม
ที่พึ่งตนเองไดแบบเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นวา แนวทางทั้งสอง ปจจุบัน ไดรับการ
ตอบรับที่ดีจากประชาคมระหวางประเทศ และเริ่มมีการศึกษากันเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ สาเหตุเพราะ
ปจจุบัน โลกกําลังศึกษาแนวทางใหมในการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืน แนวทางสายตะวันออกเหลาน้ี

                                                
14

 OECD, A New Rural Development Paradigm for the 21st Century (Development Center Studies, 
OECD Publishing Paris, 2016). 
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กลายเปนทางเลือกหน่ึงเพราะหลายประเทศเองก็มองวา ไดทดลองการพัฒนาสายตะวันตกมาระยะหน่ึง
แลว แมประสบผลสําเร็จแตก็ยังไมสมบูรณ หากมีแนวทางอื่นที่เปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาแบบเดิมก็นา
ทดลอง เพราะประชาคมโลกเห็นตรงกันวา หากจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนทุกประเทศ 
ไมสามารถปฏิบัติแบบเดิม ๆ (business as usual) ไดอีกตอไป อยางไรก็ตาม อาจพอประเมินไดวา 
แนวคิดใดจะไดรับการยอมรับวาเปนทางเลือกในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน แนวคิด
ดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับแนวคิดการพัฒนาเดิมตามทฤษฎีความทันสมัย สามารถวัดผลผาน
ตัวช้ีวัดที่เปนสถิติเชิงประจักษได และจะตองไดรับการผลักดันอยางจริงจังจากรัฐบาลเจาของแนวคิด
ดังกลาว เชน กรณีของเกาหลีใตและภูฏาน เปนตน 

 
3.4  การดําเนินการของไทยในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทระหวางประเทศ 

รัฐบาลใหความสําคัญกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในทุกบริบทและทุกภาคสวน
ของประเทศ โดยใหจัดทํายุทธศาสตรการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557–2560) ยุทธศาสตรดังกลาวครอบคลุมมิติการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางครบถวน รวมทั้ง มิติการตางประเทศ โดยยุทธศาสตรดังกลาว 
มุงเผยแพรองคความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประเทศตาง ๆ มีความเขาใจอยางถูกตอง  
และสามารถนําไปปรับใชในประเทศน้ัน ๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและ 
ความรวมมือในตาง ๆ  

กระทรวงการตางประเทศไดรับบทบาทการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเวทีระหวางประเทศ โดยกรมหลักที่มีบทบาทสําคัญไดแก กรมองคการระหวางประเทศ 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมภูมิภาค เปนตน 
ภารกิจการเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
เนนการการผลักดันใน 3 ระดับ คือ ระดับแรก ใหเกิดการรับรูถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนวา
หลักปรัชญาดังกลาวมีสาระสําคัญเชนไร ระดับสอง จึงเนนใหเกิดความเขาใจ คือ ใหประเทศตาง ๆ 
สามารถเขาใจวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปปรับใชในบริบทใดไดบาง และหากจะ
นําไปปรับใชจะตองคํานึงถึงบริบทและภูมิสังคมของประเทศตนอยางไร และระดับสุดทาย คือ การนําไป
ปฏิบัติ โดยสงเสริมใหประเทศตาง ๆ นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชอยางจริงจัง  
โดยกระทรวงการตางประเทศจะใหความชวยเหลือในโครงการตาง ๆ  เพื่อใหบังเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางแทจรงิ 

ที่ผานมากระทรวงการตางประเทศดําเนินการเผยแพรทั้ง 3 ระดับไปพรอม ๆ กัน เพราะ
ระดับการรับรูของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศมีแตกตางกัน บางประเทศมีความคุนเคย
อยูแลว บางประเทศยังไมคุนเคย เปนตน โดยชองทางที่กระทรวงการตางประเทศใชในการเผยแพร/
ผลักดัน ไดแก  

1)  การกลาวถอยแถลง หรือ ผลักดันใหองคประกอบหรือสาระสําคัญของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนที่รับรูในเวทีระหวางประเทศ เชน นายกรัฐมนตรีไดกลาวถอยแถลงที่การ
ประชุมผูนําวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อเดือน ก.ย. ค.ศ. 2015 หรือการกลาวถอยแถลงของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือบุคคลสําคัญในรัฐบาลในเวทีระหวางประเทศก็จะ
กลาวถึงหลักการและความสําเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศ
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ยังพยายามผลักดันใหองคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏในเอกสารผลลพัธการประชุม
ตาง ๆ หรือในขอมติของสมัชชาสหประชาชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งน้ี ความสําเร็จในกรณีตาง ๆ 
ข้ึนอยูกับการตอบรับของที่ประชุมในกรอบตาง ๆ ดวย นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยัง
รวมมือกับองคการระหวางประเทศตาง ๆ พยายามเผยแพรเอกสารที่มีความเกี่ยวโยงกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเปนแนวทางการพัฒนาของไทยที่ประสบความสําเร็จ เชน รายงานการ
พัฒนามนุษยของไทย ป 2007 โดย UNDP เปนตน 

2)  การใหความชวยเหลือทางวิชาการในลักษณะของการใหทุนเพื่อการศึกษา ฝกอบรม 
หรือดูงาน รวมทั้งสงผูเช่ียวชาญหรืออาสาสมัครคนไทยไปปฏิบัติงานในตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรมความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานหลัก โดยกรมความ
รวมมือระหางประเทศจะใหทุนการศึกษาแกประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ปละ 4 หลักสูตร มีเขารวม
ประมาณ 10–15 ประเทศตอหลักสูตร ครอบคลุมประเทศเพื่อนบาน อาเซียน แอฟริกา ประเทศหมูเกาะ 
กลุมลาตินอเมริกา เปนตน นอกจากน้ี กรมความรวมมือยังจัดโครงการบัวแกวสัมพันธเชิญผูบริหาร
หรือเจาหนาที่ระดับสูงเขามาดูงานในประเทศไทย และรวมมือกับประเทศที่สามขยายความรวมมือ
แบบหุนสวนเพื่อเผยแพรแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน รวมมือกับเกาหลีใตจัดหลักสูตร
ฝกอบรมใหกับประเทศในอาเซียน หรือรวมกับสํานักงานแผนโคลัมโบจัดอบรมใหกับสมาชิกของแผน 
เปนตน 

3)  การใหความชวยเหลือทางวิชาการผานโครงการความรวมมือในเลโซโท ติมอร เลสเต 
กัมพูชา ตองกา 

กรมความรวมมือระหวางประเทศใหความชวยเหลือประเทศเลโซโท ติมอร เลสเต 
กัมพูชาและ ตองกาในการพัฒนาเกษตรและพัฒนาชนบท โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปรับใชอยางแทจริง ดังน้ี  

(1) เลโซโท : รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือราชอาณาจักรเลโซโท ในโครงการ
พัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืนเพื่อจัดต้ังศูนยสาธิตการทําการเกษตรแบบย่ังยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรในพื้นที่ตํ่า (low land) ใหเกิดความย่ังยืน
ของอาชีพเกษตรกรรมและเกิดความมั่นคงทางอาหาร โครงการดังกลาวมีจุดเริ่มตนจากสมเด็จ
พระราชาธิบดีแหงเลโซโท ทรงเสด็จฯ มารวมงานฉลองสิริราชยสมบัติครบ 60 ปฯ และไดไปศึกษาดูงานที่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริหวยฮองไครทรงประทับใจและเห็นวาแนวทางการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาจะชวยแกไขปญหาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรในเลโซโทได 
รัฐบาลไทยจึงจัดการศึกษาดูงานใหกับเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและเกษตรกรเลโซโท และฝกงานใน
ลักษณะ on the job training ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในโครงการ รวมทั้ง สงผูเช่ียวชาญไทยไปให
คําแนะนําในดานดิน ปาไมและพืชสวน15 โครงการดังกลาวถือวาประสบผลสําเร็จเพิ่มผลผลิต คุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรดีข้ึน มีความมั่นคงทางอาหารและมีนํ้าบริบูรณข้ึน อยางไรก็ตาม ในชวงตนมีความยากลําบาก 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนความคิด (mindset) ของเจาหนาที่ หรือคนในพื้นที่ใหหันมาทําการเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม ซึ่งเปนเกษตรผสมผสานที่ไมเคยทํากันมากอนในเลโซโท ความสําเร็จดังกลาวเปนที่
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ประจักษและรัฐบาลเลโซโทซาบซึ้งและยอมรับในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนแนวปฏิบัติที่
ทําใหสําเร็จไดจริงและมีความย่ังยืน 

(2) ติมอร เลสเต : รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือโครงการหมูบานตนแบบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานเฮรา และศูนยถายทอดองคความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรติมอร เลสเต ในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามทฤษฎีใหม16 ซึ่งในติมอร เลสเตก็ประสบปญหาคลายคลึงกับเลโซโท คือ ในชวงตน ตองเปลี่ยน
ความคิดของชาวบานที่เคยเนนการทําเกษตรแบบเชิงเด่ียวและไดรายไดจากการขายสินคาเกษตรแบบงาย  ๆ
มาเปนการทําเกษตรแบบเปนข้ันเปนตอน มีการจัดการพื้นที่ ทําปุยดวยตนเอง ปจจุบันมีสมาชิก 29 คน 
และสามารถสรางรายไดใหแกสมาชิกเดือนละประมาณ 200–400 ดอลลารสหรัฐ และพืชผักไดใช
บริโภคในครัวเรือน ซึ่งชุมชนเห็นวา เปนแนวทางที่ย่ังยืน  

(3) กัมพูชา : รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือจัดต้ังโครงการหมูบานตนแบบพัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืน ตะโบกวิน–บันเตียเมียนเจย โดยจังหวัดสระแกวเขารวมสนับสนุนกิจกรรมการสงเสริม
อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก การเลี้ยงไกพันธพื้นเมือง การปลูกมะนาว ลําไย  
การปลูกผักสวนครัว ถ่ัวฝกยาว ฟกทอง แตงกวา ผักกาด ผักบุงการใหความรู อนามัยและสิ่งแวดลอม 
มีครัวเรือนตนแบบ เขารวมประชุมจํานวน 35 ครัวเรือน นอกจากน้ีจังหวัดสระแกว ยังไดจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ดานศูนยเรียนรูชุมชน ดานการเกษตร ดานการปศุสัตว และดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ใหแกกัมพูชา  

นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยังใหความชวยเหลือโครงการพัฒนาการเกษตรบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่พระราชวังของตองกาดวยอีกโครงการหน่ึง  

4)  การจัดการประชุมระหวางประเทศเพื่อเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในฐานะประธานกลุม 77 รัฐบาลไทยกําหนดจัดการประชุมเพื่อเผยแพรปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ครั้ง โดยครั้งแรก (28–29 ก.พ. 2559) ในระดับผูเช่ียวชาญ ครั้งที่สองในระดับ
เจาหนาที่อาวุโส (3–4 มิ.ย. 2559) และครั้งที่สาม (ประมาณ ก.ย. 2559) ในระดับรัฐมนตรี การจัด
ประชุมทั้ง 2 ครั้ง ประสบผลสําเร็จทําใหประเทศตาง ๆ เขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน
และตระหนักวา การนําไปใชตองปรับใหเหมาะกับภูมิสังคมของประเทศตน โดยตองคํานึงถึง
วัฒนธรรม ภูมิปญญา คานิยมและทัศนคติเปนองคประกอบสําคัญของความสําเร็จ และรัฐบาลและ
ชุมชนตองรวมมือกัน ซึ่งผลการจัดประชุมทั้งสองครั้งมีประเทศสนใจอยากเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมข้ึนมาก ไดแก ทาจิกิสถาน บาฮามาส เซาโตเมและปรินซิเป โซมาเลีย 
ซาอุดิอาระเบีย ฟจิ เอลซาลวาดอร เซนตวินเซนตและเกรนาดีน ฟจิ ภูฏาน คีรกิซสถาน ซูดาน 
โอมาน เคนยา คอสตาริกา สหรัฐอาหรับอิมิเรสต ไนเจอร ปากีสถาน ติมอร เลสเต แกมเบีย 
ฟลิปปนส เบนิน โดมินิกัน ปากีสถาน อารเจนตินา นอกจากน้ี หลายประเทศ เชน ฮอนดูรัส อิหราน 
มองโกเลียยังเห็นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได  

นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังพยายามสรางเครือขายพันธมิตรของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ Friends of SEP ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เพื่อหาแนวรวมกับประเทศที่ใหความสนใจ
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กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแตละประเทศมีมุมมองตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน 
อาทิ แคเมอรูน เบลีซ คอสตาริกา นามิเบีย เบนิน บารเบโดส สนใจและเห็นดวยในหลักการเพราะมี
หลักการคลายคลึงกับแนวทางที่ประเทศตนปฏิบัติอยู ในขณะที่หลายประเทศรับทราบ แตนาจะตอง
ศึกษาเพิ่มเติมวา จะมีความย่ังยืนจริงหรือไม สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในปจจุบันที่ประเทศตน
ปฏิบัติหรือไม เชน บอสเนีย แอฟริกาใต กินี ฟลิปปนส กายานา บังกลาเทศ บาหเรน เอกวาดอร 
ปารากวัย อียิปต และหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ ในช้ันน้ีไมไดคัดคานเพราะเห็นวา การบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนจําเปนตองมีแนวทางใหมไมใชแนวทางเดิม แตยังไมยอมรับวา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทางเลือกดังกลาวได ยกเวนยุโรปบางประเทศที่มีแนวปฏิบัติคลายคลึงกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน สวิตเซอรแลนด สวีเดน หรือ นอรเวย ในขณะที่ จีนเห็นวา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความคลายคลึงกับแผนการพัฒนาของจีนที่มีมิติสําคัญ 5 มิติเชนกัน ไดแก การพัฒนา
ที่มีนวัตกรรม (innovative) ประสานสอดคลอง (coordinated) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (green) 
เปดเผย ( open) และแบงปน (shared)  

5)  การเผยแพรในลักษณะของเอกสารชุดความรู กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํา
เอกสารเผยแพรที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนภาษาอังกฤษเผยแพรใหผูสนใจอยูเสมอ 
และในขณะน้ี อยูระหวางการจัดทําเอกสารชุดความรูที่เขาใจงายเพื่อใหประเทศตาง ๆ  เขาใจและเหน็ภาพ
ไดชัดวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้ง 
17 เปาหมายไดอยางไร  

 
3.5  ภาพรวมมุมมองประเทศตาง ๆ ตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เมื่อประเมินจากกิจกรรมการดําเนินการของไทยในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน
เวทีระหวางประเทศที่ผานมาทั้ง 5 กิจกรรมขางตนสามารถประเมินภาพไดวา ในขณะน้ี การตอบรับตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหวางประเทศ แบงออกเปน 3 ระดับ (กลุม) ไดแก 

1) กลุมที่เคยปฏิบัติแลว มีความสนใจ ยอมรับ และพรอมจะนําไปปฏิบัติเพิ่มเติม กลุมน้ี 
ไดแก กลุมที่มีแนวคิดคลายคลึง หรือเคยทดลองและเห็นประโยชนจากโครงการพัฒนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว เชน เลโซโท ตองกา ติมอร เลสเต อาจรวม ลาว และกัมพูชา ซึ่งอาจ
เรียกกลุมน้ีตามระดับความตองการของลูกคาวาเปนลูกคาแบบความตองการอิ่มตัว (full demand) 
คือมีความตองการสินคาเต็มเปยม 

2) กลุมที่มีความสนใจ เพราะเห็นวา การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนจําเปนตองมี
แนวทางปฏิบัติใหมที่ไมใชของเดิม และเปดรับที่จะเรียนรูแนวทางใหม ๆ แตจะตองศึกษากอนวา 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของตนหรือไม ซึ่งอาจเรียกลุมน้ี ตามระดับความตองการของลูกคาวาเปน
ลูกคาซึ่งมีระดับความตองการแอบแฝง (latent demand) ซึ่งสามารถแบงกลุมน้ีเปน 2 กลุมยอย คือ 

(1) กลุมที่สนใจและเปดรับเพราะมีวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกัน อาทิ 
ภูฏาน เกาหลีใต แคเมอรูน เบลีซ คอสตาริกา นามิเบีย เบนิน บารเบโดส 

(2) กลุมที่สนใจเพราะยอมรับวาการการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนจะตองมี
แนวทางใหม ๆ ไมสามารถใชแนวทางเดิมได จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางใหม ๆ ใด ๆ ที่มีความเปนไปได 
ซึ่งกลุมน้ีนับเปนกลุมที่ใหญที่สุด อาทิ ทาจิกิสถาน บาฮามาส เซาโตเมและปรินซิเป โซมาเลีย 
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ซาอุดิอาระเบีย เอลซาลวาดอร เซนตวินเซนตและเกรนาดีน ฟจิ ภูฏาน คีรกิซสถาน ซูดาน โอมาน 
เคนยา คอสตาริกา สหรัฐอาหรับอิมิเรสต ไนเจอร ปากีสถาน แกมเบีย แอฟริกาใต บอสเนีย 
แอฟริกาใต กินี ฟลิปปนส กายานา บังกลาเทศ บาหเรน เอกวาดอร ปารากวัย อียิปต 

3) กลุมที่คัดคาน ประเทศในกลุมน้ีสวนใหญเปนประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐฯ รวมทั้ง 
ประเทศพัฒนาแลวตาง ๆ ซึ่งอาจเรียกกลุมน้ีวา ตามระดับความตองการของลูกคาวาเปนลูกคาแบบ
ไมมีความตองการ (negative demand) อยางไรก็ตาม ในการประเมินพบวา ภายหลังผูนําโลกรับรอง
วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน (2030 Agenda for Sustainable Development) สภาพการคัดคาน 
แนวทางการพัฒนาอื่นที่ไมใชการพัฒนากระแสหลักตามทฤษฎีความทันสมัยไมไดรุนแรงเชนในอดีต 
เพราะแมประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศตามทฤษฎีความทันสมัย เชน ประเทศใน
ยุโรปตาง ๆ และสหรัฐฯ ก็เริ่มยอมรับวา การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนจําเปนตองมีแนวทางใหม
ไมใชแนวทางเดิม แตยังไมยอมรับแนวทางใดแนวทางหน่ึงเปนพิเศษในช้ันน้ี และเปนที่เช่ือไดวา หากกลุมน้ี 
จะยอมรับใหแนวทางใดแนวทางหน่ึงเปนทางการเลือกในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางดังกลาวจะตองมีลักษณะที่เสริม (compliment) การพัฒนาตามทฤษฎีความทันสมัย ไมใช
แนวทางใหมที่มีลักษณะตรงขามกันอยางสิ้นเชิง  

 
3.6  ประเมินกลยุทธการตลาดของไทยในการผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การผลักดันใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนทางเลือกใน
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถนํากลยุทธการตลาดเขามาชวยสนับสนุน โดยเฉพาะ
ทฤษฎีการสรางแบรนดใหกับสินคา (หรือบริการ) ซึ่งในกระบวนการสรางแบรนด เจาของจะตองทําให
สินคาหรือบริการน้ัน ๆ (1) มีคุณภาพดี เพราะคุณภาพที่ดีจะทําใหสินคาไดรับการบอกตอ ซึ่งถือเปน
การประชาสัมพันธสินคาที่ทรงอิทธิพลที่สุด (2) ตองมีเอกลักษณโดดเดนใหลูกคาสามารถจดจําได เชน 
สามารถอธิบายตัวตนไดงายดวยคําจํากัดความที่สั้น มีบรรจุภัณฑที่โดดเดนสะดุดตา (3) บูรณาการ
เครื่องมือทางการตลาดอยางครอบคลุม (4) ใชการโฆษณาประชาสัมพันธอยางครอบคลุมและเขาถึง 
(5) จัดงานและทํากิจกรรมเพื่อสังคม ดังน้ัน หากนําทฤษฎีดังกลาวมาปรับใช อาจประเมินการ
ดําเนินการของรัฐบาลในปจจุบัน ดังน้ี 

3.6.1 การสรางใหสินคาหรือบริการมคุีณภาพดีเพ่ือใหไดรับการประชาสัมพันธบอกตอ  
ในความเปนจริง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดเปนสินคาที่มีคุณภาพดีอยูแลว เห็นไดจาก

ตัวอยางความสําเร็จที่ไทยประสบในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนใน 3 เสาหลักของการ
พัฒนาที่ย่ังยืน อยางไรก็ดี คุณภาพดีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไมมีกระบวนการพิสูจนที่เปน
ตัวช้ีวัดเชิงประจักษทางสถิติคณิตศาสตรที่วัดไดชัดเจนเชนที่ GNH มี จึงทําใหปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนสินคาคุณภาพดี เพราะมีคนใชแลว “รูสึกวาดี” แตไมมีตัวช้ีวัดที่ลูกคาสามารถเลือกลูกคา
จากปจจัยช้ีวัดแวดลอม โดยไมทดลองกอน ซึ่งทําใหเห็นวา คุณภาพดีจากเพียงความรูสึกอาจจะยังไม
เพียงพอที่จะทําใหสินคาดังกลาวไดรับการตอบรับ เพราะลูกคาทั่วไปจะยอมรับก็ตอเมื่อ แสดงผลให
เห็นประจักษไดวาดี  
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3.6.2 การสรางเอกลักษณท่ีโดดเดนใหกับสินคาหรือบริการ  
ซึ่งทางทฤษฎีความมีเอกลักษณโดดเดนหมายถึง สินคาหรือบริการดังกลาวสามารถ

อธิบายตัวเองไดอยางชัดเจน และเปนที่สะดุดตา ซึ่ง หากมองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือน
บริการที่มีลักษณะเหมือน know–how ทางธุรกิจที่จะไปวางจําหนาย ในความเปนจริงจะพบวา 
know–how ดังกลาวยังอาจขาดความโดดเดนบางอยาง เพราะ คําวา เศรษฐกิจพอเพียง แมเปน
หลักการที่เรียบงายแตในความเปนจริงกลับยากตอการทําความเขาใจ และในการนําไปใชปฏิบัติก็ตอง
มีการทดลองปรับใชใหเหมาะกับภูมิสังคม และตองมีองคความรูอื่น ๆ ประกอบดวย ดังน้ัน ลูกคาจึง
ยังไมสามารถจําแนกแยกแยะและมองเห็นความโดดเดนดังกลาวได ทั้งน้ี อาจเปนเพราะ “บรรจุภัณฑ” 
หรือ “คําอธิบายสรรพคุณของบริการ” ของเศรษฐกิจพอเพียง ยังไมโดดเดนเพียงพอ  

3.6.3 การบูรณาการเครื่องมือทางการตลาดอยางครอบคลุม  
ในการผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินการผานการ

กลาวถอยแถลง ใหทุนฝกอบรม จัดทําโครงการความชวยเหลือทางวิชาการ จัดการประชุมระหวาง
ประเทศ และเผยแพรเอกสาร จึงนับวารัฐบาลไดใชเครื่องมือทางการตลาดอยางบูรณาการพอสมควรแลว 
ในการดําเนินการตอไปอาจเพิ่มความเขมขนในมาตรการดังกลาวใหมากข้ึนได  

3.6.4 การใชการโฆษณาประชาสัมพันธอยางครอบคลุมและเขาถึง  
ในการผลักดันที่ผานมา รัฐบาลทํากิจกรรมตาง ๆ มากมาย แตยังไมใชในลักษณะ

ของการโฆษณาประชาสัมพันธตามหลักการตลาดอยางแทจริง จึงเปนสิ่งที่รัฐบาลอาจปรับและทําเพิ่ม
ไดในอนาคต  

3.6.5 การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
ในกระบวนการทางการตลาด การเขาถึงกลุมลูกคาที่มีประสิทธิผลมากที่สุดทางหน่ึง 

คือ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพราะกิจกรรมดังกลาวประชาชน (หรือลูกคา) ไดรับผลโดยตรง และมี
อารมณและความรูสึกเขามาปะปนอยูดวยมาก สงผลใหเกิดผลกระทบ (impact) ที่ดีตอสินคา จึงเปน
กลยุทธการตลาดที่ปจจุบันทํากันอยางมาก อยางไรก็ตาม ในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดทํากิจกรรมลักษณะน้ีมากนัก  

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการสรางใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศดําเนินการศึกษา โดยการศึกษาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไปปรับใชในประเทศไทยในภาคสวนตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจ
แนวคิดของปรัชญาและหลักแหงความสําเร็จ จากน้ัน เปรียบเทียบการพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทยกับการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อยืนยันวา การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเปนแนวทางในการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืนไดจริง โดยจํากัดการ
เปรียบเทียบตัวอยางความสําเร็จ เฉพาะ 3 มิติของการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดแก เศรษฐกิจ (การลดความ
ยากจน) ความเสมอภาคทางสังคม (ความเทาเทียมกันของสตรี) และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อ
พบวา การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําพาประเทศไทยใหบรรลุการพัฒนาที่
ย่ังยืนไดจริง ก็จึงเริ่มศึกษาวา หากจะนําแนวทางดังกลาวไปเผยแพรเพื่อสรางการยอมรับในเวที
ระหวางประเทศวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเปนแนวทางในการบรรลุเปาหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืนไดจะตองดําเนินการอยางไร ซึ่งผลการศึกษาปรากฏผลลัพธ ดังน้ี  

4.1.1 การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการตอบรับในเวทีระหวาง
ประเทศแยกเปนรายกลุมได 3 กลุม ดังน้ี 

1) กลุมที่สนับสนุนและตอบรับดวยดี ซึ่งกลุมน้ี คือ กลุมที่มีแนวคิดคลายคลึง 
หรือเคยทดลองและเห็นประโยชนจากโครงการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว เชน  
เลโซโท ตองกา ติมอร เลสเต อาจรวม ลาว และกัมพูชา  

2) กลุมที่มีความสนใจเพราะเห็นวา การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน
จําเปนตองมีแนวทางปฏิบัติใหมที่ไมใชของเดิม และเปดรับที่จะเรียนรูแนวทางใหม ๆ  แตจะตองศึกษา
กอนวา สอดคลองกับแนวปฏิบัติของตนหรือไม ซึ่งกลุมน้ี แบงเปน 2 กลุมยอย คือ 

(1) กลุมที่สนใจและเปดรับเพราะมีวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกัน 
อาทิ ภูฏาน เกาหลีใต แคเมอรูน เบลีซ คอสตาริกา นามิเบีย เบนิน บารเบโดส 

(2) กลุมที่สนใจเพราะยอมรับวาการการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
จะตองมีแนวทางใหม ๆ ไมสามารถใชแนวทางเดิมได จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางใหม ๆ ใด ๆ ที่มี
ความเปนไปได ซึ่งกลุมน้ีนับเปนกลุมที่ใหญที่สุด อาทิ ทาจิกิสถาน บาฮามาส เซาโตเมและปรินซิเป 
โซมาเลีย ซาอุดิอาระเบีย เอลซาลวาดอร เซนตวินเซนตและเกรนาดีน ฟจิ ภูฏาน คีรกิซสถาน ซูดาน 
โอมาน เคนยา คอสตาริกา สหรัฐอาหรับอิมิเรสต ไนเจอร ปากีสถาน แกมเบีย แอฟริกาใต บอสเนีย 
แอฟริกาใต กินี ฟลิปปนส กายานา บังกลาเทศ บาหเรน เอกวาดอร ปารากวัย อียิปต 

3) กลุมที่คัดคาน ประเทศในกลุมน้ีสวนใหญเปนประเทศในแถบยุโรป และสหรฐัฯ  
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4.1.2 ในการศึกษาพบวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแมเปนหลักการที่เรียบงายแตใน
การนําไปปฏิบัติจะตองพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของแตละทองที่ ประกอบกับศาสตร
ในการบริหารจัดการและแกไขปญหาของไทยอันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจพอเพียงมีความหลากหลาย 
เปนทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน และอื่น ๆ รวมเรียกวา “ศาสตรแหงพระราชา” เชน แนวทางการบริหาร
จัดการนํ้า การแกปญหาดิน ฯลฯ มีเปนจํานวนมาก ดังน้ัน หากจะนําไปปรับใชใหสมบูรณตองศึกษา
เรียนรูใหเขาใจอยางถองแท รวมทั้ง เรียนรูศาสตรแหงพระราชาประกอบดวย จึงทําใหปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแมเปนของดี แตลูกคายากที่จะเห็นในความดี เพราะนอกจากจะมีความลึกซึ้งและ
ยากตอการเขาใจแลว ในปจจุบันยังไมมีตัวช้ีวัดเชิงประจักษที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลใหเห็นเดนชัด
อยางเปนคณิตศาสตรและสถิติตอความสําเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนที่จะรูวาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดีจะตองลองนําไปใชอยางเขาใจกอน เมื่อเห็นผลแลวจึงยอมรับวาดี ไมสามารถจะ
ตัดสินไดในทันทีกอนการลองใชได เพราะไมมีตัวบงช้ีที่วัดประเมินใดใหผูทดลอง ใชประกอบการ
ตัดสินใจ นอกจากน้ี ยังขาดความโดดเดนเปนเอกลักษณ เพราะไมสามารถอธิบายสินคาดังกลาวได
อยางสั้นกระชับ และสามารถจดจําไดงาย จึงทําใหเปนเสมือนสินคาที่ดี เพราะมีคนลองใชแลวรูวาดี 
แตไมสามารถจะโนมนาวใหลูกคาที่ไมทดลองใชคลอยตามได เพราะไมมีตัวช้ีวัดเชิงประจักษใหใช
ประกอบการตัดสินใจ (โดยไมตองทดลองใช) และยังไมสามารถอธิบายแบบสั้น ๆ งายแบบฟงแลวจํา
ไดทันที 

4.1.3 กระบวนการเผยแพรที่ผานมากระทําโดยไมไดประเมินระดับความตองการของ
ลูกคา เพียงแตตองการเผยแพรไปในวงใหกวางมากที่สุด และไมไดใชกลไกการโฆษณาประชาสัมพันธ
อยางเปนระบบ นอกจากน้ี ยังเนนการเผยแพรในระดับรัฐเปนหลัก ยังไมมีการเผยแพรใหไปถึงใน
ระดับประชาชน (ระดับบุคคล) ซึ่งในปจจุบันเปนกลยุทธการตลาดที่สําคัญ (เนนการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม เพราะไปถึงกลุมลูกคาที่ไดรับประโยชนโดยตรง)  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้งและสามารถนําปฏิบัติใหไดผลอยาง

แทจริงและย่ังยืน นอกจากตองมีความเขาใจในหลักปรัชญาและการนําไปปรับใชแลว ควรเรียนรูและ
เขาใจในศาสตรและศิลปอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการปรับแกไขปญหาในพื้นที่ดวย อาทิ การบริหาร
จัดการที่ดิน การจัดการดินและนํ้า การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งหากมองเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เสมือนบริการที่จะนําไปจําหนาย ในลักษณะ know–how จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองจัดองค
ความรูเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนระบบระเบียบ และโดยที่เศรษฐกิจพอเพียงมีศาสตรและศิลปที่
เกี่ยวของเปนจํานวนมาก หากจะเขาใจอยางลึกซึ้งควรเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพควรใชเวลาศึกษาใหนาน จึงควรจัดเปนหลักสูตรระดับปริญญาอยางชัดเจน เชน 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐกิจพอเพียง) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
เปนตน และควรเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือผูสนใจจาก
ตางประเทศสามารถเขามาศึกษาเรียนรู องคความรูดังกลาวไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งจะชวยเผยแพรปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงออกไปในวงกวางได หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรหารือรวมกับสถาบันการศึกษา
ออกแบบหลักสูตรที่สอนระดับปริญญาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

2)  รัฐบาลควรศึกษาและสรางตัวช้ีวัดผลสําเร็จปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
ระบบ โดยอาจรวมกับสถาบันจัดทําตัวช้ีวัดที่ไดรับการยอมรับระดับโลกใหมารวมศึกษาและสราง
ตัวช้ีวัดรวมกัน เพื่อใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถวัดผลเชิงประจักษได ซึ่งจะมีสวนชวยอยางมาก
ในการผลักดันใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยอมรับในระดับสากล นอกจากน้ี รัฐบาลอาจ
หารือรวมกันกับทุกฝายที่เกี่ยวของกําหนด slogan ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่งายตอการเขาใจ 
เพื่อสรางความเปนเอกลักษณและโดดเดนใหกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําใหเผยแพรตอ
ประเทศตาง ๆ ไดงายข้ึน เชน “เศรษฐกิจพอเพียง คือ สังคมแหงการแบงปน สังคมแหงการแบงปน 
คือ สังคมแหงความย่ังยืน” เปนตน  

3)  กระทรวงการตางประเทศควรรวมมือกับหนวยงานที่มีบทบาทและภารกิจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางใกลชิด อาทิ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง องคกรเอกชนที่มี
องคความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน มูลนิธิแมฟาหลวง มูลนิธิปดทองหลังพระ มูลนิธิชัยพฒันา 
มูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติในประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางเปนระบบกอน เชน การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนในตางประเทศเปนไปโดยงายและมีกองหลังสนับสนุนที่เขมแข็ง 

4)  การใชกลยุทธการตลาดในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหไดรับ 
การยอมรับในเวทีระหวางประเทศในฐานะแนวทางการในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
อาจสามารถกระทํา ดังน้ี 

(1) การเผยแพรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาถึง
กลุมเปาหมายระดับบุคคลในประเทศตาง ๆ  ใหไดสัมผัสแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงวาเปนแนวทางที่เห็นผลจริง โดยอาจรวมกับมือองคกรที่มีความชํานาญในการบริหาร 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน มูลนิธิแมฟาหลวง มูลนิธิปดทองหลังพระ  
สรางหนวยธุรกิจที่มีลักษณะเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เขาไปทําประโยชนใน
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่เปนกลุมลูกคาที่สนใจแตตองการเรียนรู เพิ่ม  
ใหประชาชนในประเทศดังกลาวเรียนรูวา การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกระทําไดจริง และคืน
ผลกําไรที่เปนการแบงปนใหกับสังคม ซึ่งอาจเขาไปเผยแพรในประเทศตาง ๆ โดยทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมแกไขปญหารวมกับชุมชนในพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผาน โรงเรียน วัด โบสถ  
หากวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกลาวไดรับการพัฒนาใหมีเปนจํานวนมาก และสามารถเปนหนวยยอย
กระจายไปถึงประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ไดมาก การรับรูและยอมรับในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะขยายตัวไดเร็ว และเมื่อประชาชนเห็นประโยชนรัฐบาลก็จะเห็นประโยชนตามมา 
และประเทศตาง ๆ เหลาน้ีก็ซึ่งเดิมเปนกลุมลูกคาแบบความตองการแอบแฝง (latent demand) 
เพราะไมแนใจวา มีบริการใดเหมาะสมกับตัวเองในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือไม ก็จะ
ปรับเปลี่ยนเปนกลุมลูกคาแบบความตองการอิ่มตัว (full demand) ไดในเวลาตอมา  



31 

 

(2) การเผยแพรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหไดรับ 
การยอมรับในระดับรัฐผานเครื่องมือการตลาด อาจใชแนวทาง “การใหเปลา” (ลด แลก แจก แถม 
ในทางการตลาด) กลาวคือ รัฐบาลอาจจัดทําโครงการแบบใหเปลาเพื่อแกไขปญหาความยากจน หรือ 
ความมั่นคงทางอาหาร (เปนตัวอยาง) ในประเทศกําลังพัฒนาผานกลไกสหประชาชาติ เชน UNDP 
UNEP โดยกําหนดชัดเจนวา ประเทศที่รับความชวยเหลือจะตองใชแนวทางในการแกไขปญหาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทาน้ัน โดยโครงการดังกลาวอาจเปนการใหทุนโดยรัฐบาลไทยเอง  
หรือรวมกับประเทศหุนสวนความรวมมือในลักษณะไตรภาคีผานสหประชาชาติก็สามารถกระทําได 
หากโครงการดังกลาวกระจายไปในกลุมประเทศที่เปนกลุมลูกคาแบบความตองการแอบแฝง (latent 
demand) จํานวนมากเมื่อไดทดลองปฏิบัติแบบไมมีคาใชจายและเห็นผลดีแลว ก็เปนไปไดมากที่
ลูกคากลุมน้ีจะปรับเปลี่ยนเปนลูกคาแบบความตองการอิ่มตัว (full demand) ไดในที่สุด 

(3) การใชบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอกลุมความคิดเปนผูชักจูงใหลูกคาเกิดความ
สนใจในสินคาและบริการ เชนเดียวกับกระบวนการโฆษณาสินคาที่อาศัยดาราเปนจุดขายเพื่อดึงลูกคา
ใหมาใชบริการ ในกลยุทธการตลาดการสรางแบรนดเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนที่ยอมรับ อาจใช
แนวทางเดียวกันได โดยการเขาถึงกลุมลูกคาที่เปนบุคคล (ประชาชน) ตาง ๆ อาจกระทําโดยการ
รวมมือกับบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการวิชาการโดยเฉพาะในแวดวงเศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนา อาทิ 
Prof. Jeffrey Sach หรือ Prof. Joseph Stiglitz ซึ่งเปนนักวิชาการมีช่ือเสียงในสหรัฐอเมริกา หรือ 
Prof. Amartaya Sen ใหมาศึกษาและทําความเขาใจการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นวาเปนแนวทางที่มีความย่ังยืนจริง ซึ่งเมื่อนักวิชาการผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดดังกลาวไปบรรยายในที่ตาง ๆ ในมุมมองของเขา ซึ่งเกิดความซาบซึ้งในความย่ังยืนของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ก็จะเกิดอิทธิพลในการโนมนาวบุคคลในระดับตาง ๆ ได ทั้งน้ี การใช
กลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดอาจขยายออกไปเปนหลาย ๆ กลุมนอกกลุมนักวิชาการก็ได อาทิ 
ดารา นักขาว นักกีฬา ฯลฯ ซึ่งกรณีน้ี อาจปรับใชไดดีทั้งกับลูกคาแบบไมมีความตองการ (negative 
demand) หรือ ความตองการแอบแฝง (latent demand)  

(4) การสรางคนรุนใหมชาวตางประเทศใหเปนคนประชาสัมพันธปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแทนรัฐบาล เพราะการที่คนอื่นเปนคนพูด จะมีนํ้าหนักมากกวา ซึ่งรัฐบาลสามารถ
กระทําได เชน การรวมมือกับองคกรที่มีโครงการเกี่ยวกับเยาวชนคนรุนใหมของนานาประเทศ เชน 
โครงการ Young Global Leaders ของ World Economic Forum หรือ โครงการ One Young 
World จัดกิจกรรมเรียนรูอยางเขาใจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจเปนทั้งในรูปการบรรยาย 
การศึกษาดูงาน และการไดไปใชชีวิตและสัมผัสความเปนไปในชุมชนซึ่งปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางแทจริง ซึ่งเมื่อเยาวชนเหลาน้ีเกิดความซาบซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะ
กลายเปนตัวแทนประชาสัมพันธ (agent of communication) ที่มีประสิทธิภาพอยางมาก 

(5) การสรางอิทธิพลความคิดในระดับรัฐสามารถทําไดเชนกัน จากการศึกษา
พบวา จีน ซึ่งเปนมหาอํานาจเศรษฐกิจในปจจุบันมีมุมมองตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงบวก 
เพราะเห็นวา คลายคลึงกับแนวทางที่จีนปฏิบัติอยู นอกจากน้ี จีนยังเปนมหาอํานาจทางตะวันออกที่
เขาใจปรัชญาและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไดดี ดังน้ัน รัฐบาลอาจขยายโครงการความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาในจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีปญหาความยากจน ใหจีนเห็นความสําเร็จของการพัฒนา
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศตน และเมื่อจีนเห็นความสําเร็จแลว ก็อาจรวมมือกบัจนี
ใหเปนผูสนับสนุน (promoter) เศรษฐกิจพอเพียงใหไดรับการยอมรับในกลุมประเทศซึ่งจีนมีอิทธิพล
เหนือได เชน รวมมือกับจีนใหการพัฒนาในแอฟริกาซึ่งเปนพื้นที่ที่จีนใหความสําคัญ เปนตน หากจีน
รับเปน promoter ก็จะทําใหสามารถมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลและนาจะเปลี่ยนใหประเทศที่เปนกลุม
ลูกคาแบบความตองการแอบแฝง (latent demand) เปลี่ยนมาเปนลูกคาแบบความตองการอิ่มตัว 
(full demand) ได  

(6) สําหรับกลุมประเทศที่ตอบรับดีอยูแลวในลักษณะกลุมลูกคาแบบความ
ตองการอิ่มตัว (full demand) รัฐบาลก็มีความจําเปนตองรักษาและสงเสริมความรวมมือใหเขมขน
และมีผลสําเร็จตอยอดอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับการใหบริการหลังการขายเพื่อใหประเทศตาง ๆ 
เหลาน้ันจะยังคงสนับสนุนและตอบรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป 

5)  เน่ืองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางใกลเคียงกับเศรษฐศาสตรวิถีพทุธ 
หรือแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่อง ทางสายกลาง ความไมโลภ และการรูจักดํารงตนใน
ศีลและธรรม ดังน้ัน ในชวงแรกของการสรางใหเกิดการยอมรับในระดับสากล อาจเนนการเผยแพรใน
กลุมประเทศที่มีความใกลกับกับพระพุทธศาสนากอนก็นาจะไดรับการตอบรับเชิงบวกอยางรวดเร็ว 
เชน ภูฏาน ซึ่งเปนพุทธสายวัชรยาน ก็มีความเขาใจและเลื่อมใสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สนใจที่จะนําไปปฏิบัติ เปนตน  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1)  กระทรวงการตางประเทศควรบูรณาการแผนการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเวทีระหวางประเทศทั้งในระดับภายในกระทรวงการตางประเทศ (กรมองคการระหวาง
ประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมสารนิเทศ กรมภูมิภาค 
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ) โดยภายในกระทรวงการตางประเทศ กลไกที่ใชอยูใน
ปจจุบัน คือ การจัดต้ังเปน SEP Focus Group นาจะเปนกลไกที่สามารถรับใชได สําหรับการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานภายนอกกระทรวงการตางประเทศในการเปดแนวรุกการขับเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในประเทศตาง ๆ  สามารถใชกลไกคณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศเปนแกนกลาง
ในการบูรณาการกิจกรรมในตางประเทศของหนวยงานตาง ๆ (ที่ไมใชกระทรวงการตางประเทศ) ได 
เพื่อใหเกิดผลกระทบ (impact) อยางมากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2)  กระทรวงการตางประเทศควรอาศัยทุกโอกาสที่กลาวถอยแถลงในเวทีระหวาง
ประเทศในทุกกรอบกลาวถึงประเด็นน้ัน ๆ อยางยึดโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  กระทรวงการตางประเทศควรเผยแพรงานเขียนสิ่งพิมพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางสม่ําเสมอ โดย
ควรรวมกับองคการในกรอบสหประชาชาติทุกองคกร เผยแพรสิ่งพิมพดังกลาว และอาจรวมมือ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศทํากิจกรรมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน  
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พ.ศ. 2543 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
พ.ศ. 2545 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุเวียนนา 
พ.ศ. 2547 นักการทูต 6 กรมองคการระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2549 นักการทูต 6 กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2555 นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา) กรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2556 ที่ปรกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 
พ.ศ. 2557 อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 
พ.ศ. 2558 นักการทูตชํานาญการพเิศษ (รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

องคการระหวางประเทศ) กรมองคการระหวางประเทศ 
 
ตําแหนงปจจุบัน นักการทูตชํานาญการพิเศษ  
 กองกิจการเพื่อการพัฒนา 
 กรมองคการระหวางประเทศ 
 


