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หัวข้อเรื่อง 

1. เศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภวัิตน์  
2. นโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาครัฐและเอกชน 
 

สาระสําคัญ 

       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 

สมรรถนะผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

      1.นักศึกษาทราบระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์  นโยบายของรัฐท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตลอดจนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาครัฐและเอกชน ได้อย่างถูกต้อง 

      2. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
      จุดประสงค์ท่ัวไป (จุดประสงค์ปลายทาง) 
      มีความรู้ระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์  นโยบายของรัฐท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาครัฐและเอกชน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์นําทาง) 
1. บอกความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. บอกความหมายของเศรษฐกจิพอเพียงอย่างถูกต้อง 
3. ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ถูกต้อง 
4. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

เนื้อหาสาระ 
1. เศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภวัิตน์  
2. นโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาครัฐและเอกชน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้(ใช้เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย) 

1. ข้ันเตรียมการ 

1.1 ทบทวนความรู้เดิม  ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน ซักถามปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1.2 กระตุ้นเตือนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม  

1.3 เสนอเน้ือหาและจุดประสงคใ์นการเรียนเร่ืองความเป็นมาของเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นักศึกษาทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน  
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2. ข้ันเสนอตัวอย่าง 

2.1 นําเสนอวิดีทัศน์ย่อ(คลิป) ชีวิตที่พอเพียง ( โฆษณาธนาคารทหารไทย )  ผู้สอนสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
เม่ือดูวิดีทัศน์ย่อ(คลิป) ชีวิตที่พอเพียง  

2.2 นําเสนอวีดิทัศน์ รายการจับเข่าคุย ตอน มองวิกฤตแบบวิกรม (บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก โดยคุณสรยุทธ      
สุทัศนจินดา และ คุณวิกรม  กรมดิษฐ์) 

2.3 นําบทวิเคราะห์ท่ีได้จากการดูวิดีทัศน์มาอภิปราย  

2.4  นําเสนอวีดีทัศน์ กรณีศึกษา การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน ) 
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเม่ือดูวิดีทัศน์ จบ  

2.5 นําบทวิเคราะห์ท่ีได้จากการดูวิดีทัศน์มาอภิปราย (รายบุคคล) 
 

3. ข้ันเปรียบเทียบ 

3.1 แบ่งนักศึกษาเป็น  6 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน หรือใกลเ้คียงกัน โดยสมาชิกแต่ละกลุม่มีความสามารถคละกัน 
และเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่ม 

3.2 ผู้สอนแจกใบความรู้ท่ี  8.1   8.2  8.3  และ 8.4  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มปฏิบัติ คือ 
  1) ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลท่ีได้รับช่วยกันศึกษา ตามความคิด ความ

เข้าใจของแต่ละกลุ่มดังนี้  
• ความสําคัญและทิศทางของเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัฒน์  2 กลุ่ม 

• นโยบายนโยบายของรัฐท่ีสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2 กลุ่ม 

• การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาครัฐและเอกชน  2 กลุ่ม 

  2) แต่ละกลุม่ส่งตัวแทนนําเสนอและอภิปราย (กลุ่มละประมาณ 5 นาที ) 
        3.3 ผู้สอนนําตัวอย่างท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์และสาเหตุของ 
การเกิดพฤติกรรม 
 

4. ข้ันสรุปกฎเกณฑ์ 
ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับความสําคัญและทิศทางของเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัฒน ์ 

นโยบายนโยบายของรัฐท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในภาครัฐและเอกชน    

 
5. ส่ือการเรียนรู้ 

    6.1 วีดิทัศน์ย่อ (คลิป) ชีวิตที่พอเพียง (โฆษณาธนาคารทหารไทย) 
    6.2 วีดิทัศน์ รายการจับเข่าคุย ตอน มองวิกฤตแบบวิกรม (บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก โดยคุณสรยทุธ  สุทัศนจินดา 

และ คุณวิกรม  กรมดิษฐ์) 
     6.3  วีดีทัศน์ กรณีศึกษา การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน )  
     6.4 ใบความรู้ 
     6.5 ใบงาน 
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6. แหล่งการเรียนรู้ 

    7.1 ห้องสมุด 

    7.2 INTERNET     http://www.uinthai.com 
 

7. การวัดผลและประเมินผล 

7.1  เรื่องท่ีจะการประเมิน 

• ความเข้าใจเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัฒน์   
• ความเข้าใจนโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
• ความเข้าใจการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคเอกชน  2  

7.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้แก ่
     - ความสนใจ 
    - การอาสาตอบคําถาม 
    - การแสดงความคิดเห็น 
    - การทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
2. สงัเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักศึกษา โดยยึดกระบวนการกลุ่มได้แก่ 
      - การร่วมกันวางแผนการทํางาน 
     - ทํางานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
     - เป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี 
     - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
     - ยอมรับข้อสรุปและผลงานของกลุ่มและร่วมปรับปรุงงาน 
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการรายงานการศึกษาค้นคว้า 
      - เน้ือหาสาระครบถ้วน ตรงตามประเด็น 
      - ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 

                 -  ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
            - ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
            - รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ 
            - ประเมินปรับปรุงและแสดงความรู้ 
 
     7.3  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสังเกตพฤติกรรมการเรียนเปน็รายบุคคลใช้เกณฑ์ดังนี้ 
            ความสนใจ แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับดังนี ้
                   ให้ 1 เม่ือนักศึกษาตั้งใจเรียนแต่ขาดความกระตือรือร้น 
                   ให้ 2 เม่ือนักศึกษาตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้น 
                   ให้ 3 เม่ือนักศึกษาตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
การตอบคําถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
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            การแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
                     ให้ 1 เม่ือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุผลและไม่มีหลักเกณฑ์ 
                     ให้ 2 เม่ือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นถูกต้องบางส่วน โดยมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ 
                     ให้ 3 เม่ือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นถูกต้องโดยมาก โดยมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1..........ทุนนิยมที่เป็นกระแสของโลกทุกวันนี้เกิดขึ้นโดยมีกิเลสเป็นตัวนํา 
2……..ธุรกิจไทยในปัจจุบันมุ่งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่คํานึงถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไป 
3……..การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์จะเสียโอกาสในการแขง่ขนัในเวทีโลก 
4………เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาสําหรับคนยากคนจนเท่าน้ันไม่เกี่ยวกับนายทุน  และนักการเมือง 
5………การผลติแบบจํานวนมากเป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
6………รัฐบาลนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือควบคุมงบประมาณรายจ่ายเพียงอย่างเดียว  
7………เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความจําเป็นในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
8……...มีเพียงองค์กรธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้นท่ีสนใจนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
9……..ธุรกิจแบบพอเพียงคือห้ามกู้เงิน ห้ามก่อหนี้ 
10……..เศรษฐกิจพอเพียงกับการค้า หมายความว่า ให้เอากําไรเล็กๆน้อยๆ 

 
ภาระงานที่มอบหมาย 

ใบงานที่ 8.1 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑  ความตอนหน่ึงว่า “ท่านประธานรัฐสภา
ที่เคารพรัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้
คุณธรรมนํา ความรู้ และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด” 
มอบหมายงาน  :   ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง 
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แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ท่ี  8   

เรื่อง  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
      เฉลยทดสดแบบก่อนเรียน              เฉลยทดสดแบบก่อนเรียน 

ข้อ   ข้อ  
1. /  1. / 
2. /  2. / 
3. x  3. x 
4. X  4. x 
5. x  5. x 
6. x  6. x 
7. x  7. x 
8. x  8. x 
9. x  9. x 
10. x  10. x 

 

 
 

   ผู้ตรวจ…………………………..……………..  
           (……………………….……………….) 
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แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณภาพ-จริยธรรม 
วันท่ี ……….. เดือน……………………… พ.ศ. ………… 

ช่ือ …………………………………….................รหัสนักศึกษา ........................ 
 สาขาวิชา …………………......................... คณะ …………………..................  

 

ลําดับ พฤติกรรมที่ประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 

ความหมายของระดับการประเมิน 
4 = ปฏิบัติถูกต้องดีเย่ียม 
3 = ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2 = ปฏิบัติบ้างแต่ต้องฟังคําส่ัง       
หรือช้ีนํา 
1 = ไม่ปฏิบัติ ต้องบังคับหรือว่า
กล่าวตักเตือนหรือมักจะปฏิบัติ
ในทางท่ีผิด 
เกณฑ์การประเมิน 

4 =  1.6 -  2 
3 =  1.1 -  1.5 
2      =  0.6  -  1 
1      =   0  -  0.5 

1 ความซ่ือสัตย์สุจริต     

2 การตรงต่อเวลา     

3 การมีวินัย     

4 ความสนใจใฝ่รู ้     

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์     

6 ความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี     

7 ความรับผิดชอบ     

8 ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน     

9 การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน     

10 ความสําเร็จในการดําเนินงานกลุ่มและรายบุคคล     

      

รวม  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)     

 

บันทึก………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………...………………..………………..………………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ลงช่ือ …………………………………..……………… ผู้ประเมิน 
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    แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 

แผนการเรียนรู้ท่ี  8  เรื่อง การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
 

ท่ี 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 
 
 

 

หัวข้อประเมิน  (ข้อละ 4 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

สรุป 

 
กา

รร
่วม

กัน
วา

งแ
ผน

กา
ร

ทํา
งา

น 

ทํา
งา

นต
าม

หน
้าท

ี่ได
้รับ

อบ
หม

าย
 

เป
็นผ

ู้พูด
แล

ะผ
ู้ฟัง

ที่ด
 ี

แส
ดง

คว
าม

คดิ
เห็

นอ
ย่า

งมี
เห

ตุผ
ล 

ยอ
มร

บัข้
อส

รุป
แล

ะผ
ลง

าน
ขอ

งก
ลุ่ม

แล
ะร

่วม
กนั

ปร
ับป

รุง
งา

น 

 
 
 

ผ่าน 

 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 รวม / เฉล่ีย         

 
เกณฑ์การประเมิน  ถ้าได้คะแนนต้ังแต่      6-20 ได้คุณภาพดี    แสดงว่า   ผ่าน 

         ถ้าได้คะแนนตั้งแต่  10-15 ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า   ผ่าน 

      ถ้าได้คะแนนตํ่ากว่า  10  ได้คุณภาพต้องปรับปรุง  แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินรายงานการค้นคว้า ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 

แผนการเรียนรู้ที่ ……………  เรื่อง ……………………………………........................ 
 

ท่ี 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 
 
 
 

หัวข้อประเมิน  (ข้อละ 5 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

สรุป 

เนื้
อห

าส
าร

ะค
รบ

ถ้ว
นต

รง
ตา

มป
ระ

เด็
น 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งข
อง

เน
ื้อห

า
สา

ระ
 

ภา
ษา

ถูก
ต้อ

งเห
มา

ะส
ม 

ค้น
คว้

าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นร

ู้
หล

าก
หล

าย
 

ปร
ะเ
มิน

ปร
ับป

รุง
แล

ะ 
แส

ดง
คว

าม
รู้ส

ึกต่
อ

ชิ้น
งา

น 

 
 
 

ผ่าน 

 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 รวม / เฉล่ีย         

 

เกณฑ์การประเมิน  ถ้าได้คะแนนต้ังแต่       20-25  ได้คุณภาพดี    แสดงว่า  ผ่าน 

     ถ้าได้คะแนนต้ังแต่  14-19  ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า  ผ่าน 

     ถ้าได้คะแนนตํ่ากว่า  14      ได้คุณภาพต้องปรับปรุง แสดงว่า  ไม่ผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
รายวิชา ………………….………………. ระดับช้ัน ………….……. 

 
พฤติกรรม 

ประเมิน 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ การแสดง      
ความคิดเห็น 

การอาสา      
ตอบคําถาม 

การรับฟัง     
ความคิดเห็น    
ของผู้อ่ืน 

ความ
รับผิดชอบ ต่อ

งาน        
ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สรุปผล   
การ

ประเมิน 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
                 

                 
                 
                 
                 
                 

 

ผู้ประเมิน …………………………………………. 
วันท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………. 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 

สรุปการประเมิน 

 ได้ 3 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  2 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  1  คะแนน แสดงว่า ไม่ผ่าน 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

ลงช่ือ………………………..………….ผู้สอน 
              (..........................................) 
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ใบความรู้ที่ 8.1 
ภูมิทัศน์ใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก1 

 
กระแสโลกาภิวัตน์ถูกมองท้ังเป็นโลกของโอกาสและโลกของความเลวร้ายไม่ว่าจะมองอย่างไร 

กระแสโลกาภิวัตน์น้ันเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นกระบวนการที่เกิดแล้วจะไม่มีการหวนกลับ 
      กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการท่ีเร่งทําให้เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศหล่อ

หลอมเข้าเป็นหนึ่งเดียวไปสู่การเป็น หนึ่งโลก หนึ่งระบบการค้า 
      หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ประเทศในกลุ่มสังคมนิยมปฏิเสธระบบทุนนิยมในทางหลักการ 

ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ปฏิเสธมันในทางปฏิบัติ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ความแนบ
แน่นทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่นเริ่มมีมากขึ้น แต่รัฐบาลของแต่ละประเทศ
ดังกล่าวก็ยังคงมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหลของสินค้าและบริการ ทุนและการเคลื่อนย้ายของคน จวบจน
ช่วงต้นทศวรรษ 1990 ท่ีประเทศกําลังพัฒนาเริ่มมีนโยบายเปิดกว้างกับโลกภายนอก พร้อมๆ กับการท่ี
ประเทศในกลุ่มสังคมนิยมเริ่มละท้ิงระบบการวางแผนจากส่วนกลางหันมาใช้ระบบทุนนิยมตลาดมากข้ึน อีกทั้ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ลง ท้ังสามปัจจัยส่งผลให้กระแสโลกาภิวัตน์
กลับคืนมาคึกคักอีกครั้งหน่ึง 

       หากมีโอกาสอ่านหนังสือช่ือ The World is Flat ซ่ึงเขียนโดย Thomas Friedman หนังสือ
เล่มน้ีกลา่วว่า โลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่กอ่ตัวเป็นระลอกคล่ืนมากกกว่า 500 ปีท่ีแล้ว ในทํานองเดียวกับ 
Window 1.0, 2.0 และ 3.0 โลกาภิวัตน์ก็มีกระแสโลกาภิวัตน์ระลอกท่ี 1 และ 2 ตอนน้ีก็เข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์
ระลอกที่ 3 แลว้ 

ย้อนหลังไปเม่ือ 500-600 ปีท่ีแล้ว เป็นเร่ืองของกระแสโลกาภิวัตน์ระลอกที่ 1 ซ่ึงเป็น รัฐภิวัตน ์
(Globalization of Nation States) ประเทศมหาอํานาจในยุคนั้นเริม่แผ่อิทธิพลขยายอํานาจทางการทหาร 
เพ่ือที่จะนําไปสู่อํานาจทางเศรษฐกิจ โดยรัฐภิวัตน์เริ่มขึ้นในช่วงปี 1492 มีการรบผลัดกันแพ้ชนะตลอดเวลา
เพ่ือช่วงชิงความเป็นมหาอํานาจ 

  กระแสโลกาภวัิตน์ระลอกที่ 2 เป็น บรรษัทภิวัตน์ (Globalization of Companies) เริ่ม
ขึ้นเม่ือราวปี 1800 จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีอังกฤษ หลังจากนั้นก็แผ่ขยายในรูปแบบของอาณานิคม 
เพ่ือที่ต้องการฐานทางด้านของวัตถุดิบ และแรงงานในอีกทางหน่ึง กับฐานของการระบายสินค้าในอีกทางหนึง่ 

  กระท่ังยุคปัจจุบันได้เข้าสู่กรแสโลกาภิวัตน์ระลอกที่ 3 ซ่ึงเกิดขึ้นในสหัสวรรษ ท่ีผ่านมา คือ
ประมาณปี 2000 

  ตรงน้ีถือว่าเป็นการเปล่ียนยุคของโลกาภิวัตน์ครั้งย่ิงใหญ่ อันเน่ืองมาจากการเปิดเสรีทางการ
ค้าและการลงทุน การเคลื่อนไหวของทุนอย่างเสร ี ตลอดจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิง
อินเตอร์เน็ตก่อให้เกิด ปัจเจกภิวัตน ์ (Globalization of People) ผู้คนในภูมิภาคต่างๆ มีโอกาสท่ีจะ
แข่งขัน พร้อมๆ กับร่วมมือกันท้ังใน Physical และ Virtual Spaces ซ่ึงตรงน้ีทําให้เกิดพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ อย่างมากมาย 

                                                            
1
 บทคัดยอจากคุณ สุวทิย เมษินทรีย 
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 พลวัตการเปล่ียนแปลงในภมูิรัฐศาสตร์โลก 
หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอํานาจเพียงผู้เดียว 

หลายประเทศท่ีแต่เดิมเป็นบริวารของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตจึงต้องค้นหายทุธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือสร้างความม่ังคั่งให้กับประเทศของตัวเองหลงัการสิ้นสดุลงของสงครามเย็น 

โลกสองขั้ว ซ่ึงเป็นการเผชิญหน้าระหว่างขั้วของสังคมนินมกับทุนนิยมได้สิ้นสุดลงกําแพง
เบอร์ลินได้ถูกทลายเม่ือวันท่ี 9 เดือน 11 ปี 1989 จนกระทัง่ผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลไคดาหไ์ด้จี้เครื่องบินโดยสาร
พุ่งเข้าชนตึกเวิลด์ เซ็นเตอร์ ท่ีนิวยอร์ก เม่ือวันท่ี 11 เดือน 9 ปี 2001 เป็นสองวันท่ีเปลี่ยนแปลงหน้า
ประวัติศาสตร์ของโลกอย่างสิน้เชิง 

วันกําแพงเบอร์ลินแตก ถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็น ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุด
ของโลกสองข้ัว ทว่าหลังจากนั้นไม่มีใครทราบว่าโลกกําลังเปลี่ยนโลกสองขั้ว ไปสู่โลกขั้วเดียว ท่ีอํานาจ
เบ็ดเสร็จตกอยู่กับสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว หรือจะเป็นโลกหลายขั้ว เหมือนกับในหนังสือ The Next 
Global Stage ของ Kenichi Ohmae (ผู้เขียนเร่ือง The Mind of Strategist) เม่ือปี 1991) ที่เปรียบโลก
เหมือนเวทีใหญ่ๆ เวทีที่แต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศจะข้ึนไปเล่นในบทบาทที่แตกต่างกันน่ันคือมองโลกแบบ
โลกหลายขั้ว 

บางท่านบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็น First Among Eguals แต่ไม่ใช่โลกขั้วเดียว ที่อํานาจ
เบ็ดเสร็จอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐอเมริกาจะช้ีนํา นี่คือประเด็นท่ีต้องเฝ้าจับตามอง คําถามง่ายๆ ก็คือ 
สหรัฐอเมริกาจะช้ีนํา คําถามง่ายๆ ก็คือ สหรัฐอเมริกาจะย่ิงใหญ่จรงิหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐอเมริกามีพลัง
อํานาจมากแค่ไหนในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ประเด็นสําคัญด้วยกัน 

1) สันติภาพ 
สหรัฐอเมริกาสามารถทําให้ตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกเกิดสันติภาพอย่างถาวร

ได้หรือไม่ ทําให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลน่ิงได้หรือไม่ 
2) การค้าเสรี 
สหรฐัอเมริกาสามารถผลักดันให้เกิดการค้าเสรีได้จริงหรือไม่  ตัวอย่างการประชุมองค์การ

การค้าโลกในเดือนธันวาคม 2005 ท่ีฮ่องกง ก็สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ทางการค้าในอีกหลายประเด็นท่ี
ยังไม่สามารถผลักดันให้บรรลผุล 

3) เงินดอลลาร์สหรัฐ 
เงินดอลลาร์สหรัฐยังจะมีอิทธิพลในเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหน เกือบทุกประเทศต้อง

ทํางานอย่างหนักเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินสกุลแข็งอย่างดอลลาร์สหรัฐ แล้วกลับต้องซ้ือเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
เก็บไว้ ยกตัวอย่างเช่น 3 ใน 4 ของเงนิทุนสํารองระหว่างประเทศของจีนนั้นอยู่ในรูปของพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ 

4) ข้อตกลงต่างๆ 
สหรัฐอเมริกาจะมีอิทธิพลเหนือข้อตกลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการต่อต้านการก่อ

การร้าย เรื่องของ Global Warming มากน้อยแค่ไหน 
ถ้าสามารถควบคุมได้หมด สหรัฐอเมริกาจะเป็นมหาอํานาจเพียงขั้วเดียว แต่ว่าในความเป็น

จริงได้เกิดกระแสต่อต้านความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา การก่อการร้ายคือตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของการแส
ต่อต้านสหรัฐอเมริกาดังท่ีเราเห็นกันอยู่ทุกวันน้ี อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีเราต้องเขา้ใจคืออเมริกามีขนาดเป็น 2 เท่าของ
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ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นอันดับ 2 ของโลก รัฐแคลิฟอร์เนียเพียงแค่รัฐเดียวก็มีเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ของโลก มีขนาดใหญ่
กว่าผรั่งเศสเสยีอีก ย่ิงในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่การวิจัยการพัฒนา ซ่ึงเป็นการลงทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีกาํหนดอนาคตของความได้เปรียบในการแขง่ขันของประเทศน้ัน สหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศ
เดียวในโลกท่ีมีงบประมาณทางด้านการวิจัยมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ที่เหลือรวมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิจัย
พัฒนาทางด้านการทหารน้ัน งบประมาณของอีก 20 ประเทศรวมกัน ก็ยังไม่เท่ากับสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้น
ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาน้ันท้ังใหญ่และม่ังคั่ง 

น่ีคือภาพปัจจุบันของความย่ิงใหญ่ของสหรฐัอเมริกาหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น แต่สิ่ง
ท่ีจะเกิดขึ้นอีกประมาณ 10-20 ปี จากนี้ไป โดยเฉพาะผลจากการประชุม World Economic Forum ท่ี    
ดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 2006 น้ัน หลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า ประมาณป ี 2020-2026 
เศรษฐกิจของจีนจะใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกา ส่วนเศรษฐกิจของอินเดียนั้น ในอีกไม่เกิน 20 ปข้ีางหน้า จะ
ใหญ่กว่าประเทศต่างๆ ในยโุรป ซ่ึงหมายถึงว่าจะใหญ่กว่าเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ 

จากนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้า ความย่ิงใหญ่ของเอเชียจะกลบัมาจาก 2 ประเทศน้ีคือ จีนและ
อินเดีย ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้คนจะกล่าวถึงค่านิยมแบบเอเชียมากกว่าจะพูดถึงค่านิยมแบบอเมริกัน พูดถึง
ฉันทามติปักกิ่ง ไม่ใช่ฉันทามติวอชิงตัน ดังเช่นปัจจุบัน โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกกําลังเปลี่ยนกลุ่ม แต่เดิมเราพูด
ถึงการค้าการลงทุนระหว่าง North-North และ South-South หรือความเหล่ือมล้ําระหว่าง North กับ 
South2 แต่จากน้ีไปการค้าและการลงทุนจะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง North-West กับ East-South ใน
ลักษณะที่มีการคานอํานาจกัน นี่คือแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า 

รัฐภิวัตน์ทําให้อํานาจ 2 ขั้วเหลือเพียงอํานาจขั้วเดียวดังเช่นในปัจจุบัน และอํานาจทาง
เศรษฐกิจกําลังจะกลับมาสู่เอเชีย โดยมีจีนและอินเดียเป็นหัวจักรขับเคลื่อนการเติบโต แล้วประเทศไทยจะมี
ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรในเวทีโลกแห่งนี ้

 พลวัตการเปล่ียนแปลงในการเงินโลก 
ในอดีต ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้ี โดยมี

ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้เป็นลูกหน้ี แต่สถานภาพในปัจจุบันกลับกันอย่างสิ้นเชิง ในปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีกอ่หน้ีมากท่ีสุด ประเทศในเอเชียจากเดิมท่ีเป็นประเทศลกูหน้ีก็กลายเป็นประเทศ
เจ้าหนี้ไปแล้ว ในอนาคตสิ่งท่ีต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรีซ่ึงคงหนีไม่พ้น 3 
ประเด็นดังต่อไปน้ี 

ประเด็นท่ี 1 การปรับตัวของสหรัฐอเมริกาเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เองซ่ึงกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากข้ึนเม่ือสหรัฐฯ ขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดสูงขึน้มากเป็นประวัติการณ์ในปี 2004 ในขณะที่ญ่ีปุ่น จีน และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ใน
เอเชียมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และมีสํารองเงินตราระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก3 ความ
ไม่สมดุลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลกจากการท่ีสหรัฐฯ พยายาม

                                                            
2 โดยทั่วไป North หมายถึงประเทศที่พัฒนาแลว ขณะที่ South คือประเทศที่กําลังพัฒนา 
3 สหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับ Twin Deficits จึงตองชดเชยการขาดดุลโดยผานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและผานการกูยืมเงนิจาก

ตางประเทศ ในสวนหลังนี้แหลงใหญมาจากการที่ธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคเอเชียซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรฐัอเมริกามากขึ้นคือ

มากกวา 50 % ของ US Government Bond ที่อยูนอกสหรฐัอเมริกา 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  8  
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
คาบรวม  4 คาบ 

 
 

 
166 

แก้ปัญหานี้โดยการใช้นโยบายการเงินและการค้าที่เข้มงวดมากข้ึน จะเป็นแรงกดดันต่อนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน การค้า และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย ในขณะท่ีค่าเงินยูโรท่ีแข็งขึ้นเร็ว
เกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรป 

ประเด็นท่ี 2 ข้อตกลงทางเศรษฐกิจในเวทีต่างๆ อาทิ APEC, EU, MERCOSUR, NAFTA, 
GRAN, CARICOM และ CACM ได้ครอบคลุมความร่วมมือด้านตลาดเงินตลาดทุนให้มีความคล่องตัวและความ
เช่ือมโยงได้มากขึ้น หลายประเทศได้ยกเลกิมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ มรการ
อนุญาตให้เปิดสาขาธนาคารต่างประเทศภายในประเทศ และให้ดําเนินธุรกรรมวิเทศธนกิจได้ การที่เงินสกลุยุ
โรได้ถูกนํามาใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกมากขึ้นและการพัฒนาตลาดพันธบัตรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย เป็นความคืบหน้าอีกขั้นหน่ึงของการรวมตัวทางการเงินของโลก 

ประเด็นท่ี 3 เป็นเรื่องของกองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Funds) และพฤติกรรมการเก็ง
กําไรในเงินและราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้า ปัจจุบัน Hedge Funds ได้ขยายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะส้ัน และมีการเคลื่อนย้ายระหว่างตลาดอย่างรวดเรว็ในปริมาณท่ี
สูงเม่ือเห็นช่องทางและโอกาสท่ีดีกว่า ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงของระบบการเงินได้ โดยเฉพาะ
ในตลาดเกิดใหม่ซ่ึงมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องตํ่า ซ่ึงไม่สามารถต้านทานแรงกระทบจากภายนอกได้มากนัก 

ดังท่ีทราบกันว่า Hedge Funds ต่างๆ มักมีส่วนเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
วิกฤตการณ์ในตลาดการเงินอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น วิกฤติค่าเงินเอเชียในช่วงปี 1997-1998 และล่าสดุการเก็ง
กําไรในตลาดพลังงานร่วมกับสถาบันการเงิน และกองทุนอ่ืนๆ ได้ส่งผลให้ราคานํ้ามันพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า
ปัจจัยพ้ืนฐานถึงบาร์เรลละ 10-15 ดอลลาร์สหรัฐ 

 พลวัตการเปล่ียนแปลงในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
ระบบการค้าโลกกําลังเปลี่ยนไป ในปัจจุบันความตกลงทางการค้าในระดับทวิภาคีและ

ภูมิภาคมีจํานวนมากข้ึนประมาณกันว่ามีจํานวน 290 กลุม่ความตกลงในสิ้นปี 2005 หรือเพ่ิมขึ้นถึงกว่า 4 
เท่าตัวจากปี 2000 และคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการค้ารวมของโลก 

กฎเกณฑ์ทางการค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วย เช่น การลงทุน ด้านบริการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะท่ีมูลคา่ของการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศมีแนวโน้มลดลง เพราะประเทศต่างๆ มีการลดกําแพงภาษีภายใต้กรอบที่เข้มงวดมากข้ึน การใช้กฎว่า
ด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า ซ่ึงอาจกลายเป็นมาตรฐานกีดกันที่มิใช่ภาษี 

แนวโน้มต่างๆ ในโลกปัจจุบันท่ีมีอยู่จึงไม่ใช่ “Free Trade” ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ไม่สามารถ 
“Managed Trade” ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันแล้ว “Free Trade” จะอยู่ตรงไหน 

 พลวัตการเปล่ียนแปลงในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม 
หากมองย้อนกลับไปประมาณ 50-60 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงเป็นยุคของ Mass production หลักในการ

บริหารการจัดการในยุคน้ันจะเน้น 2 เรื่องใหญ่เร่ืองหน่ึงคือ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) อีก
เรื่องหนึ่งคือการขยายขอบเขตในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของการรวมศูนย์ (Internationalization) โดย
หวังว่าการรวมศูนย์จะก่อให้เกิดการประหยัดเนื่องมาจากขนาด 

ความเช่ือน้ีทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีผลักดันท่ีผลักดันระบบที่เรียกว่า “T 
Model” ซ่ึงริเริ่มโดยอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา เม่ือก่อนมีความเช่ือกันว่าในการผลิตรถยนต์ให้
ต้นทุนตํ่าที่สุดนั้นต้องยึดหลัก “Any Color They Want So Long As It Is Black” ในกระบวนทัศน์ของ 
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Mass production จึงเน้น 1) ผลิตทีละมากๆ 2) การผลิตต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3) เน้นการผลิตซํ้าๆ 
และ 4) เน้นประสิทธิภาพการและการทํางานเป็นลําดับช้ัน 

T Model นี้ได้ถูกท้าทายในเวลาต่อมาโดยสองโมเดลใหม่ โมเดลท่ีหนึ่งเป็นของญ่ีปุ่นท่ีเรา
รู้จักกันดีคือ Just-in-Time Model โมเดลดังกล่าวจะเน้น ระบบการผลิตที่ไม่ซับซ้อน, การปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง, การผลิตแบบทันต่อเวลา และ การควบคุมคุณภาพ 

อีกโมเดลหน่ึงที่ท้าทาย T Model ของสหรัฐอเมริกาคือ Italian Industry Cluster ท่ีเน้น
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ควบคู่กับการประสานงานในลักษณะของเครือข่าย ไม่ใช่บริษัทเดียวแต่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ทรงพลงั มีการเช่ือมโยงกันอย่างแนบแน่น และมีความยืดหยุ่นสูง อยู่
กันด้วยความเช่ียวชาญในแต่ละด้านของแต่ละรายกระจุกตัวอยู่ใน Industry District 

แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นคือ พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นมันไม่ได้อยู่น่ิง ขณะท่ี American 
Model ถูกท้าทายโดย Italian Model และ Japanese Model ผู้ประกอบการอเมริกาก็คิดโมเดลขึ้นใหม่เม่ือ
เกือบ 20 ปีท่ีแล้ว เป็น “New American Model” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “Lego Model” Lego คือการเอา 
Building Blocks มาต่อกันเป็นรูปอะไรก็ได้แทนท่ีจะน่ังผลิตเองทัง้หมด Lego Model มองว่าจริงๆ แล้วสินค้า
หรืออะไรก็ตาม ต้องมองเป็นระบบ (System) ในตัวระบบน้ันประกอบด้วยองค์ประกอบ (Components) 
ต่างๆ 

Modularity เป็นแนวคิดที่นําไปใช้ในการผลิตเคร่ืองบิน ซ่ึงถ้าผลิตเองท้ังหมดท้ังลําคงทําได้
ยาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเดลดังกล่าวน้ีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตในหลายๆ อุตสาหกรรมในระดับโลกกลายเป็น
อเมริกาไม่ทําเองแต่ผ่องถ่ายให้ผู้อ่ืนผลิต ไม่ต้องผลิตเองทัง้หมดโดยแยกระบบออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ แล้ว
จ่ายลูกออกไป ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น iPod ของ Apple ส่วนของ Hard Disk นั้นให้ Toshiba เป็นผู้ผลิต 
แม้กระท่ังการเอาช้ินส่วนต่างๆ มาต่อกันเป็นผลิตภัณฑ์บรษัิท Apple ยังไม่ดําเนินการเอง ยังจ้างให้ Inventec 
ในประเทศจีนเป็นผู้ทําให ้

ในอุตสาหกรรมผลิต IC ก็เช่นกัน ปัจจุบันน้ีไม่มีแล้วท่ีจะลงทุนหลายหม่ืนล้าน ใน
สหรัฐอเมริกาผู้ประกอบการจะต้ัง “Fabless” Integrated Circuit Design Company ซ่ึงเป็นสํานักงาน
เล็กๆ มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ไม่กี่คน นั่งวางสเป็ก เสร็จแล้วไปจ้างให้ไต้หวันหรือประเทศอ่ืนเป็นผู้ผลิต 

Dell Computer เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Modularity ท่ีไม่ผลิตเองยกเว้นส่วนของการ
ประกอบ เพราะฉะน้ัน ลูกคา้ของ Dell สามารถสั่งได้ว่าต้องการหน่วยความจําเท่าไหร่ ต้องการสเป็กเคร่ือง
อย่างไร เขาทําหน้าท่ีจัดวางให้ 

ในเมื่อเครือข่ายการผลิตมีการเปล่ียนแปลงแบบนี้ นโยบายอุตสาหกรรมและการลงทุนของ
เราจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร นโยบายการเก็บภาษีจะเป็นอย่างไร เพราะตัวช้ินส่วนองค์ประกอบแม้กระท่ังตัว
สินค้าสําเร็จรปูมีการเคลื่อนไหวเข้าออกอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบของ Import/ Re-export ดังนั้น หากรูปแบบ
การเก็บภาษีของเราเป็นแบบเดิมอยู่ คือมีความลักลั่นระหว่างวัตถุดิบกับสินค้าสําเร็จรปู คงไม่มีใครมาลงทุนใน
ประเทศเราเป็นแน่ 

ในขณะที่สหรฐัอเมริกาใช้ Lego Model ญ่ีปุ่นกลับเร่งรดัพัฒนาต่อจาก Just-in-Time มาสู่ 
Cell Production และ Chain of Integration ดูว่าอะไรท่ีจะลงทุนในญ่ีปุ่น อะไรที่จะส่งต่อไปผลิตใน
เครือข่ายท่ัวโลก Cell Production เป็นแนวคิดง่ายๆ ท่ีบอกว่าสินค้าในอนาคตไม่ใช่ Mass Production อีก
ต่อไปแต่จะสัง่แต่จะเป็น Mass Customization ในกระบวนการผลิตน้ันจะใช้คนงานกลุ่มเลก็ๆ โดยใช้



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  8  
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
คาบรวม  4 คาบ 

 
 

 
168 

เครื่องจักรและเครื่องมือที่ไม่ต้องซับซ้อนมาก ในการปรับเปลี่ยนสินค้าเพ่ือสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่ม 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ โตโยต้าท่ีมีการพัฒนาระบบการผลิตของเขาอยู่ตลอดเวลาจากเดิมท่ี
ผลิตในญ่ีปุ่นท้ังหมดจนถูกกลา่วหาทําให้ประเทศผู้นําเข้าต่างๆ เสียเปรียบดุลการค้า จึงเปลี่ยนแนวคิดเป็น 
Portfolio Model คือ ผลิตในประเทศที่จําหน่าย เพ่ือลดแรงต่อต้าน ต่อมาโตโยต้าได้พัฒนาสู่ Local 
Exclusive Model โดยการกระจายเป็นศนูย์ต่างๆ ทั่วโลก และพัฒนาไปสู่การทําฐานการผลิตระดับโลกเพ่ือ
สร้าง Global Car โมเดลการผลิตล่าสุดคอื Mandate Model โดยพยายามควบรวมการะบวนการผลิต และ
แชร์การใช้ปัจจัยการผลิตในรูปแบบของเครือข่ายระดับโลก 

ควบคู่ไปกับ Cell production Model ญ่ีปุ่นยังใช้ Chain of Integration เช่ือมต่อระหว่าง
บริษัทแม่กับบริษัทในเครือท่ีอยู่ต่างประเทศ ญ่ีปุ่นประกาศว่าจากน้ีไปญ่ีปุ่นจะกระจุกเอาส่วนที่เป็นช้ินส่วน
สําคัญไว้ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย น่ีคือยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการผลิตของญ่ีปุ่นในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก    

 พลวัตการเปล่ียนแปลงในรปูแบบการดําเนินธุรกิจ 
หากตัดช่วงการเปลี่ยนแปลงผ่านจากบรรษัทภิวัตน์ไปสู่ปจัเจกภิวัตน์จะเห็นการเปลี่ยนแปลง

อย่างน้อย 5-6 ระลอกย่อย เริ่มจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีอังกฤษมาสู่การเช่ือมต่อระหว่างภาคตะวันออก
กับภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาด้วยทางรถไฟ ทําให้ผู้คนมีการเคลื่อนไหล มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ มาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานอย่างโทรศัพท์และไฟฟ้า มาสู่เรื่องของ Mass Production และ
ล่าสุดเม่ือ 10 ปีที่แลว้คือ ICT การพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําให้วิธีการสื่อสาร
ของคนได้เปล่ียนจาก One-to-One เช่นการเขียนจดหมายหรือการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันไปสู่ One-to-Many 
ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตอนน้ีอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดการสื่อสารแบบ Many-to-Many ซ่ึงเป็น
การเปลี่ยนรูปแบบของการติดต่อสื่อสารอย่างสิ้นเชิง 

ใน The World is Flat นาย Thomas Freidman ได้ระบุ 2 วันสําคัญที่ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโลกในทุกวันน้ี วันแรกคือวันท่ี 9 เดือน 11 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาก “โลกท่ีมีกําแพง
ขวางก้ัน” คือกําแพงเบอร์ลนิถูกทลายไปสู ่“โลกของเครือข่าย” อย่างแท้จรงิ วันท่ีสองคือวันท่ี 11 เดือน 9 ท่ี
ตึกเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ถูกถล่มจากฝีมือของผู้ก่อการร้าย ภูมิรัฐศาสตร์โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจาก 2 
วันนี้ อีกวันหน่ึงท่ีน่าสนใจคอืวันท่ีน่าสนใจคือวันท่ี 8 สิงหาคม 1995 ซ่ึงเป็นวันท่ี Netscape เริ่มจดทะเบียน
และจําหน่ายหุน้แก่สาธารณชนทําให้เรามี WWW. หรือ World Wide Web ใช้อย่างที่เห็นกันอยู่ทกุวันน้ี 

น่ีคือหน้าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันท่ีเม่ือเราอ่านหน้าต่อๆ ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างสิ้นเชิง ในโลกสมัยใหม่ท่ีเรากําลังทํางานบน “Work Flow” ซ่ึงเช่ือมต่อชุดของซอฟแวร์มาตรฐานและ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์กับสายเคเบิลใยแก้วนําแสง เรากําลังทํางานบน Open 
Source ซ่ึงเป็น “Free to Share” Platform เราคงต้องเรียนรู้ในรูปแบบของการดําเนินการใหม่ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น Outsourcing, off-shoring, In-sourcing, Supply Chaining และ Informing (ยกตัวอย่างเช่นผ่าน 
Google) เป็นต้น 

รูปแบบการดําเนินงานแบบใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน Spatial Dimension ในอดีต
ใครก็ตามที่ถือครองสินค้าคงคลังในมือถือเป็นผู้ครองทรัพย์สิน ตอนนี้ใครมีสินค้าคงคลงัในมือกลับถือเป็นภาระ
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ท่ีต้องแบกต้นทุนไว้กับตัว ปัจจุบันเป็นการบริหารแบบ Real Time เกือบหมดแล้ว ภายในกระบวนการสร้าง
มูลค่า ใครรับจากคนข้างหน้าได้รวดเร็วและผลักให้คนต่อไปได้เร็วจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์และได้เปรยีบ 

รูปแบบการดําเนินการแบบใหม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติของเวลาด้วยโดย
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Adhocracy – การปรับเปลี่ยนจากรูปแบบองค์กรแบบถาวร มาสู่รูปแบบ
องค์กรแบบช่ัวคราวหรือเฉพาะกิจ ดังท่ี Alvin และ Heidi Toffler ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Revolutionary 
Wealth โดยยกตัวอย่างบริษัทหน่ึงในญ่ีปุ่นซ่ึงมีดีไซน์เนอร์ช่ือดัง Rei Kawakubo และสามี Adrian Joffe 
เป็นเจ้าของโดยทั้งคู่ประกาศเปิดร้านในกรุงเบอร์ลิน เป็นเวลาเพียงหน่ึงปีแล้วจะปิดกิจการ ไม่ว่าธุรกิจน้ันจะ
ทํากําไรหรือไม่ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวงจรชีวิตของธุรกิจหรอืผลิตภัณฑท่ี์มีแนวโน้มท่ีสั้นลงทุกขณะ
ไม่ว่าจะในเร่ืองแฟช่ัน ภาพยนตร์ ดนตรี นักแสดง หรืออ่ืนๆ 

เม่ือก่อนมองว่าองค์กรมีบุคลากรมากต้องแบกรับภาระมากจึงต้องหาวิธีการลดจํานวนลง ต้อง
ผลักดันการเกษียนก่อนกําหนด แต่เด๋ียวน้ีโดยเฉพาะคนเก่งๆ ถือเป็นสินทรัพย์ ในทางกลับกัน เม่ือก่อนเราเช่ือ
ว่าเทคโนโลยีเป็นสินทรัพย์ แต่เด๋ียวนี้เทคโนโลยีคือ Commodity เพราะเทคโนโลยีมีหลากหลาย ประเด็นคือ 
เรานํามาใช้เป็นหรือไม่ เราสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้หรือเปล่า เรามีคนท่ีฉลาด
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีหรือไม่ เรามีคนฉลาดพอที่จะหยิบเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็น “รูปแบบธุรกิจ” หรือไม่ 

ย้อนดูสังคมอเมริกาในอดีตมาสู่การสร้างคนที่อยู่ภายในองค์กรตามลําดับช้ัน เป็นมนุษย์
เงินเดือน ซ่ึงในเรื่องการบริหารมนุษย์เงินเดือนเหล่าน้ี เร่ิมจากการศึกษา Time Motion Study เพ่ือดูว่า
เงื่อนไขหรือบรรยากาศการทํางานแบบไหนจะทําให้เกิดผลิตภาพสูงสุด ไปสู่การศึกษาเรื่องแรงจูงใจ แต่ใน
ปัจจุบันมนุษย์กําลังเปลี่ยนผา่นจากคนที่อยู่ภายในองค์กรตามลําดับช้ันไปสู่เครือข่ายของคนแล้ว องค์กรจะ
กลายเป็นสถานท่ีท่ีรวมของบุคลากรท่ีมีองคค์วามรู้หรือแรงงานที่มีทักษะเข้าด้วยกัน นํ้าหนักความสําคัญจะ
ย้ายจากตัวองค์กรมาสู่ตัวบุคลากรขององคก์รเป็นหลัก งานจะเคลื่อนย้ายถ่ายเทจากงานที่เกิดขึ้นในสํานักงาน 
มาสู่งานที่เกิดขึ้นในบ้านมากข้ึน ตัวงานจะไม่ได้เริ่มเม่ือพระอาทิตย์ขึ้นและเลิกเม่ือพระอาทิตย์ขึ้นและเลกิเมือ
พระอาทิตย์ตกดินอย่างเช่นในอดีต แต่จะต้องทําเป็นช่วงๆ ที่อาจต่อเช่ือมกันจากหลายๆ สํานักงาน จาก
หลายๆ ประเทศที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน และบางงานอาจจะต้องตามตลอด 24 ช่ัวโมง (อาทิธุรกิจการเงิน 
หรือค้าหลักฐาน) ดังนั้น ในอนาคต ในหลายๆ ธุรกิจค่าจ้างของแรงงานมีทักษะและองค์ความรู้จะไม่ถูกจ่ายใน
รูปแบบของเงนิเดือนอีกต่อไป แต่จะเป็นค่าจ้างรายช่ัวโมงหรือตีค่าตามช้ินงานหรือผลสําเร็จของโครงการ ใน
อนาคตแบรนด์ของบริษัทจะมีความสําคัญน้อยลง หากมีความสามารถจริง แบรนด์ของปัจเจกบุคคลอาจโดด
เด่นกว่า แบรนด์ขององค์กร ประเด็นก็คือว่า ขณะท่ีคนเปลี่ยน องค์กรไม่ได้เปลี่ยน การปรับตัวขององค์กรไม่ได้
ปรับตัวตามหรือยังปรับไม่ทันคนที่เปลี่ยนไป ดังน้ัน จึงต้องกลับไปพิจารณาที่ตัวองค์กรว่าถ้าอยากดักคนดีหรือ
คนเก่งเอาไว้ องค์กรจะต้องมีการปรับตัวอย่างไร 

 
 โครงสร้างความสัมพันธ์และแนวคิดหลักในกระแสโลกาภิวัตน ์

ภูมิทัศน์ของการแข่งขันในเวทโีลกได้ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่หมดในทุกระดับต้ังแต่ระดับมห
ภาคไปจนถึงระดับจุลภาค ความสัมพันธ์ด่ังเดิมสว่นใหญ่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเป็นการ
เช่ือมโยงในแนวต้ัง ระหว่าง รัฐ บรรษัท และ ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้
เล่น จํานวนผู้เล่น บทบาทของผู้เล่น  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่น ตลอดจนถึงเงื่อนไขต่างๆ ในภูมิทัศน์โลก ปัจจัย
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ต่างๆ เหล่าน้ีก่อเกิดโครงสรา้งความสัมพันธ์แบบใหม่ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นการเช่ือมโยงใน
แนวนอน ระหว่างรัฐด้วยกัน ระหว่างบรรษัท ด้วยกัน และระหว่างประชาชนด้วยกัน 

ความสัมพันธ์ด้ังเดิม จึงเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์แบบ Within-Country Vertical 
Integration กล่าวคือ ผูกกันแนวต้ัง อิสระ แนวนอน (Vertical Tie-Up, Horizontal Free-Up) กระแสโลกา
ภิวัตน์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งความสัมพันธ์เป็นแบบ Cross-Country Horizontal Integration กลา่วคือ 
ผูกกันแนวนอน อิสระแนวต้ัง (Vertical Free-Up, Horizontal Tie-Up) แทน 

ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์แบบ Cross-Country Horizontal Integration ท่ีเกิดขึ้น 
ท้ังในระดับ รัฐ บรรษัท และประชาชน นี้เอง โลกาภิวัตน์จึงเป็นการผสมผสานขององค์ประกอบที่ซับซ้อนของ
มิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมือง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ได้ลดความห่าง
ของ Space & Time แต่เพ่ิมความถี่และความเข้มของการมีปฏิสัมพันธ์ท้ังในระดับ รัฐ บรรษัท และประชาชน 

ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่น้ี อัตลักษณ์ของประเทศจะมีความสําคัญลดน้อยลง 
ขณะท่ีอัตลักษณ์ขององค์กรจะมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เรา
พูดถึงเครือข่ายการผลิตของโตโยต้าท่ีมีอยู่ท่ัวโลก หรืออย่างสินค้า iPod ของ Apple เราพูดถึงการแบ่งงานกัน
ทําระหว่างบรษัิทต่างๆ ที่กระจายอยู่ในหลายประเทศ หรืออย่างในอุตสาหกรรมการบิน เราพูดถึงเครือข่าย
พันธมิตรการบิน เช่น กลุ่ม Star Alliances (ท่ีการบินไทยเป็นสมาชิกอยู่) กลุ่ม One Group หรือกลุ่ม 
Skyteam เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในโลกยุคปัจเจกภิวัตน์น้ี อัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลนี้ เริ่มทวีความสําคัญมาก
ขึ้น เราเริ่มพูดถึงคนอย่าง Richard Brandson หรือ Donald Trump มากกว่าตัวองค์กรท่ีบุคคลเหล่าน้ีอยู่เสีย
อีก 

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวให้นัยอย่างน้อยใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ 
คู่ความสัมพันธ์ รูปแบบความสมัพันธ์ รวมถึงพลังขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้อง 

 คู่ความสัมพันธ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
คู่ความสัมพันธ์ในแต่ละระลอกของกระแสโลกาภิวัตน์น้ันแตกต่างกัน จุดเน้นในยุครฐัภิวัตน์

เป็นเรื่องของ “ลัทธิการล่าอาณานิคม” คู่ความสัมพันธ์จึงเป็นระหว่างประเทศผู้ล่ากับประเทศผู้ถูกลา่ ในยุค
ต่อมาเม่ือเกิดบรรษัทภิวัตน์ จุดเน้นได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ “เครือข่ายการค้าและการลงทุน” เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่ กับบริษัทเครือข่ายท่ีอยู่ในประเทศท่ีบรรษัทนั้นไปทําการค้าหรือลงทุน ยุคของ
ปัจเจกภิวัตน์ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนติดต่อไปมาหาสู่กันได้ทั้งใน Physical และ Virtual Space เกิดการเคลื่อน
ไหลอย่างเสรีของความคิดและแรงงานมีทักษะ จุดเน้นจึงเป็นเรื่องของ “เครือข่ายของคนและความคิด” 
เพราะฉะนั้น จึงมีแต่ Smart กับ Smart People เท่านั้น  

โครงการ One Laptop Per Child (OLPC) ของ Nicholas Negroponte ผู้ร่วมก่อต้ัง 
MIT Media Lab เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือกันของ 8 ประเทศสําคัญ (ประกอบด้วย จีน อินเดีย 
อาร์เจนตินา บราซิล คอสตาริกา อียิปต์ ไนจีเรีย และประเทศไทย) ในการลดช่องว่างทางดิจิตอล (Digital 
Divide) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในประเทศกําลังพัฒนาได้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขและ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ถูกจํากัดในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ต้ังใจให้หลุดพ้นข้อจํากัดทางด้าน Cyberspace ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของเครือข่ายที่สามารถต่อเช่ือมกันเอง โปรแกรมที่เป็น Open Source โดยมีการพัฒนาโปรแกรม
การเรียนรู้สําหรับเด็กโดยเฉพาะ (แตกต่างท่ีใช้กันอยู่ขณะน้ีซ่ึงค่อนขา้งจะเป็นโปรแกรมท่ีเน้นการทํางานใน
สํานักงาน) คาดว่า OLPC จะออกสู่ตลาดไม่เกินปี 2007 ในราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐ OLPC จึงเป็นหน่ึงใน
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โครงการท่ีเปลีย่นความด้อยโอกาสให้มีโอกาสโดยเสริมความฉลาดให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา 

 รูปแบบความสัมพันธ ์
ในยุครัฐภิวัตน์ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกกําหนดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ทางภูมิ

รัฐศาสตร์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อยู่แกนกลางกับประเทศที่เป็นบริวาร พอมาสู่ยุคของบรรษัทภิ
วัตน์ การเติบโตของบรรษัทข้ามชาติส่งผลทําให้รูปแบบความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนรูปแบบไปจาก Core & 
Peripherals ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มาเป็นแบบ Hub & Spokes ในเชิงภมิูเศรษฐศาสตร์ ประเด็นสําคัญในส่วนน้ี
คือ บริษัทจะเลือกประเทศแม่ของตัวเองเป็น Hub แล้วให้ประเทศอ่ืนเป็น Spoke หรือว่าจะให้ประเทศ
เครือข่ายเป็น Regional Hub แต่เป็น Spoke ของบริษัทแม่อีกทีหน่ึง ในทางตรงกันข้ามในโลกของปัจเจกภิ
วัตน์ อํานาจแบบรวมศูนย์เร่ิมลดความสําคัญลงรูปแบบความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนเป็นเครือข่ายความร่วมมือมาก
ขึ้น ตัวอย่าง ท่ีเป็นรูปธรรมคือ การแบ่งงานการผลิต iPod ของ Apple ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 พลังขับเคล่ือน 
ในแต่ละระลอกของกระแสโลกาภิวัตน์ พลังขับเคลื่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง 

เม่ือก่อนในยุคล่าอาณานิคม ผู้ล่าต้องการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และตลาด อย่างอังกฤษมายึดครอง
อินเดียและพม่าก็เพ่ือต้องการทรัพยากร ต้องการแหลง่วัตถุดิบ และต้องการแหลง่ระบายสินค้าด้วยใน
ขณะเดียวกัน ในโลกของบรรษัทภิวัตน์นั้น ความจําเป็นท่ีบรรษัทข้ามชาติจะต้องมีเครือขา่ยการผลิตและ
การตลาดระหว่างประเทศกอ่ให้เกิดการแบ่งงานกันผลิต และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

แต่ในโลกของปัจเจกภิวัตน์ มีพลังขับเคลื่อนสําคัญอยู่ 2 ตัวคือ 1) การเช่ือมโยงเป็น
เครือข่าย (Connectivity) และ 2) ความเข้มของปฏิสัมพันธ ์(Interactivity) ในโลกปัจจุบัน ความสําคัญ
ของแต่ละคนจงึขึ้นอยู่กับความสามารถในการเช่ือมเป็นเครือข่ายกับใครและเม่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแล้ว มี
ความเข้มในปฏิสัมพันธ์เขามากน้อยเพียงใด ถ้าหากมี 2 ตัวน้ีก็สามารถอยู่ในเครือข่ายได้ เพราะเราจะเป็น
ศูนย์กลางท่ีสมาชิกในเครือข่ายจะต้องเช่ือมโยง ความสําคัญก็คือว่า มีโอกาสท่ีสมาชิกในเครือข่ายจะเข้ามา
เช่ือมโยงมากน้อยแค่ไหน ในทางกลับกันคือ ถ้าไม่มีความสําคัญ โอกาสท่ีจะถูกมองข้ามก็มีอยู่ค่อนข้างสูง 

 บริบทใหมภ่ายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
บริบทและโครงสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ถูกทําให้เปลีย่นโดยกระแสโลกาภิวัตน์ทั้ง 3 

ระลอก เปรียบได้กับเวทีแสดงใหม่ท่ีใหญ่ขึน้และมีผู้แสดงบนเวทีมากข้ึน ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เม่ือก่อนเราจะดูประเทศเราเป็นหลักในรูปแบบของ “In-In” และ “Out-In” นอกเหนือจาก “In-
In” เพราะมันเป็นการเคลื่อนไหลของสินคา้และบริการอย่างเสรีในรูปแบบของการนําเข้าและสง่ออก เป็นการ
เคลื่อนไหลของทุนอย่างเสรีในรูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ แต่ก็ยังเป็น
การเคลื่อนไหลระหว่างประเทศแม่กับประเทศเครือข่าย ในลักษณะท่ีเป็นการเคลื่อนไหลสองทางเป็นหลัก 

แต่โลกในอนาคต การเคล่ือนย้ายของผู้คนอย่างเสรีทําให้ “In-In”, “In-Out”, “Out-In” 
และ “Out-Out” มีการต่อเช่ือมกัน ทุกคนต้องเล่นบน 4 เวทีน้ี และเข้าสู่การแขง่ขนัในกรอบเวทีโลกอย่าง
แท้จรงิ 

ดูตัวอย่างญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่นปรับตัวเร็วมากในช่วงหลัง สภาธุรกิจของญ่ีปุ่นหรือ Keidanren 
ประกาศว่า จุดยืนของญ่ีปุ่นในเวทีโลกหลงัปี 2025 จะเปลี่ยนจาก “Made in Japan” เป็น “Made by 
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Japan” คือ ผลิตที่ไหนก็ได้ในโลกแต่โดยบริษัทญ่ีปุ่น เหมือนกับอิตาลีท่ีไม่ต้อง “Made in Italy” แต่อาจจะ
เป็น “Designed by Italy” คือไม่จําเป็นต้องผลิตในอิตาลีแล้ว 

น่าสนใจคือ ภายใต้กรอบเวทีโลก ใน “In-In” Mode ญ่ีปุ่นจะยังเน้น Made in Japan ด้วย
เหตุผลทางด้านชาตินิยม อีกทั้งให้ครอบคลุมถึงสินค้าท่ีผลิตจากการลงทุนของประเทศอ่ืนๆ ในญ่ีปุ่นเพ่ือให้ดูดี
ในสายตาของคนญ่ีปุ่น ส่วนใน Mode อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น In-Out, Out-In และ Out-Out น้ัน ญ่ีปุ่นจะเริ่มเน้น 
Made by Japan แทน 

เพราะฉะนั้น จากนี้ไปความเป็นเจ้าของไม่ได้อยู่ท่ีว่าผลิตท่ีประเทศไหน เช่น Made in 
Thailand หรือ Made in China แต่จะเป็นผลิตโดยใคร หรือ Made by ประเทศอะไร ก็คงต้องดูกัน
ต่อไป แต่แนวโน้มต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว เป็น Made All Over ไมม่ี Made In แล้ว แต่อยู่ภายใต้ 
Modularity ตรงน้ีคือประเด็นที่ Kenichi Ohmae ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Borderless World เม่ือ
หลายปีท่ีแล้ว จนกระท่ังถงึเล่มล่าสุดที่ว่าด้วย The Next Global Stage ก็พูดไม่ได้ต่างไปจากตรงน้ีเลย 
ตอนนี้ธุรกิจต่างๆ ได้ทยอยปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่กรอบของเวทีโลกแล้ว 

โลกของเครือขา่ยช่วยเร่งให้เกิดธุรกรรมแบบ Out-Out มากข้ึนดูตัวอย่างสนามบินในเมือง
ใหญ่ๆ ทั่วโลกนั้น จะเห็นได้ว่าสนามบินต่างๆ เหล่าน้ีมีความเช่ือมโยง กันเองมากกว่าการเช่ือมโยงกับธุรกิจ
หรือรัฐบาลในประเทศของตนเอง ดังที่ Greg Lindsay กล่าวไว้ใน Advertising Age โดยให้ช่ือว่า 
“Airworld” ซ่ึงแต่ละสนามบินนั้น จะมีศูนย์การค้า, ศูนย์ประชุม, โรงยิมเนเซียม, โบสถ์, คลินิกและทันตกร
รม, สระว่ายนํ้าในร่ม ตลอดจนถึงโรงแรมหรูระดับ 5ดาว ไว้บริการผู้โดยสารเข้าออกที่มาจากท่ัวโลก การ
เช่ือมโยงของสนามบินต่างๆ จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างความสัมพันธ์แบบอิสระแนวต้ัง แต่ผูกกัน
แนวนอนน่ันเอง 

แม้กระท่ังสินค้าท่ีเป็นปฐมภูมิอย่างผลกีวี ซ่ึงไม่ได้มีแหล่งกําเนิดในนิวซีแลนด์ แต่เป็นสินค้าท่ี
ลักลอบนําเข้าจากประเทศจีนเป็น Out-In คือ Out จากจีนมา In ท่ีนิวซีแลนด์ หลังจากน้ันพยายามส่งออกไป
ท่ัวโลก (In-Out) ใช้แบรนด์ว่า Zespri โดยมี Marketing Board ควบคุมการส่งออกแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น กีวี
จึงเป็นผลไม้จาก Out-In มาสู่ In-In และ In-Out ส่งออกไปขายท่ัวโลก อย่างไรก็ดี กีวีก็เหมือนผลไม้ท่ัวไปที่ไม่
สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี แต่นิวซีแลนด์ต้องการให้ผลกีวีมีรับประทานได้ตลอดท้ังปี โดยได้นิยามกีวีว่า
เป็น Snack ที่สามารถทานได้ทันทีและหาซ้ือได้ทุกฤดูกาล Zespri จึงเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิต ด้วยการค้นหา
แหล่งปลูกกีวีท่ัวโลก เพ่ือรับประกันว่าจะมีผลผลิตเพียงพอตลอดทั้งปี ในท่ีสุดกีวีก็เป็นสินค้าตัวแรกท่ีโลดแล่น
อยู่บน “Out-Out” Mode คือปลูกทั่วโลก ขายท่ัวโลก หาซ้ือได้ทุกฤดูกาล แต่ใช้แบรนด์ Zespri จะเห็นได้ว่า
ประเทศนิวซีแลนด์ได้ก้าวล้ําหน้ามาถึงจุดน้ีแล้ว 

ณ ตรงน้ี อุตสาหกรรมไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลก พวกเรายังอยู่แค่ “In-In” Mode หรือเปล่า 
หรืออย่างเก่งพยายามจะไปสู่ “In-Out” Mode ผ่านการส่งออก แต่เราเคยดูไหมว่าบางเรื่องทําผ่าน “Out-In” 
Mode ได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่อง Global Sourcing ตราบใดที่มีการสร้างมูลค่าส่วนเพ่ิมมาก
พอสมควร นําคนเก่ง นําผู้บริหารท่ีมีความสามารถของโลก นําแรงงานที่มีทักษะของโลก นําวัตถุดิบที่ถูกท่ีสุด
ในโลกมาดีหรือไม่ หรือบางเรื่องเราต้องคิดถึงการปกป้องแหลง่วัตถุดิบ ในเร่ืองน้ีจีนได้รุกไปไกลกว่าเราแล้ว มี
อยู่ช่วงหนึ่ง บริษัทนํ้ามัน CNOOC ของจีนเกือบจะเข้าซ้ือกิจการ Unocal ของสหรัฐฯ ได้สําเร็จ จีนเทกโอเวอร์
เพ่ือจะควบคุมซัพพลายด้านพลังงาน เพราะจีนเปลี่ยนจากผู้ส่งออกสุทธิเป็นผู้นําเข้าสุทธิทางด้านพลังงาน เขา
ต้องลงทุนตัวน้ี ไม่เช่นนั้นหากเกิดอะไรขึ้นมา เศรษฐกิจเขาเสียหาย ตอนน้ีเขา Secure เรื่องอาหารและเกษตร 
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ช่วงหนึ่งพยายามให้ไทยทําโน้นทํานี่ จีนเล่น Out-sourcing, In-sourcing, Off-shoring เรียนร้อยแลว้ มิเพียง
เท่าน้ัน จีนเริ่มส่งยานอวกาศออกนอกโลกแล้ว เพราะในท่ีสุดจีนรู้ว่าจะช่วงชิงกับสหรัฐฯอเมริกา มันไม่ได้ช่วง
ชิงกันแค่ฐานต่างๆ ในเวทีโลกแห่งนีแ้ล้ว แต่ไปช่วงชิงกันบนอวกาศ แล้วมองลงมาที่โลก ที่น่ากลัวมากคือความ
ม่ันคงของโลกได้ถูกสหรัฐอเมริกาควบคุม โดยดาวเทียมไม่กี่ดวง จีนจึงยอมไม่ได้ ทําให้ต้องมีการผลักดัน เขาไป
ถึงจุดนั้นแล้ว จีนได้ผ่านพ้นจุดน้ีจนสามารถไปสู่อวกาศแลว้   

 แนวคิดหลักภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
โครงสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในกระบวนทัศน์และกรอบ

ความคิดต่างๆ ได้เกิดปรากฏการณ์หลากหลายซ่ึงเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ ท้ังระดับประเทศและ
ระดับโลก 

1) การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในภาคเอกชน มีผู้กล่าวว่า คนรุ่นพวกเราจะฉลาด
กว่ารุ่นของพ่อแม่เราประมาณ 20-25 % อันเน่ืองมาจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทาง หลาย
รูปแบบ (แต่สังคมก็เสื่อมทรามลงไปด้วย) 

ด้วยเหตุท่ีเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และเป็น Real-Time จึงเกิด Nanosecond Culture 
วัฒนธรรมซ่ึงแต่ก่อนกว่าจะเปล่ียนแปลงกต้็องใช้เวลากว่าศตวรรษ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเรว็มาก เกิด
การเก่าเก็บอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมต่างๆ มีการเกิดดับตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาจะมี
สินค้าใหม่วางจําหน่ายโดยเฉล่ีย 125 ตัวทุกสัปดาห์ หรืออย่างลิขสทิธ์ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นทุกๆ 3 นาทีในอเมริกา 
สมมติอะไรที่เราคิดขึ้นมาด้วยความยากลําบาก ทุก 3 นาทีก็อาจจะเก่เก็บไปแล้ว 

ปรากฏการณท่ี์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ มีลักษณะเด่นท่ีมีนัยอย่างน้อยสามแนวโน้มใหญ่
ด้วยกัน 

แนวโน้มท่ี 1: Demassification  
ในหนังสือ Revolutionary Wealth Alvin & Heidi Toffler ได้กล่าวถึง 3 ระลอกคลื่นใน

การสร้างความม่ังคั่ง คลื่นลกูที่หนึ่งเป็นระบบความม่ังค่ังในสังคมเกษตรกรรม ความม่ังค่ังขับเคลือ่นโดยการ 
“Growing Things” การค้นพบวิธีการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นการเปิดศักราชใหม่ จากระบบเพ่ือความอยู่
รอดมาสู่ระบบการสร้างและสัง่สมความม่ังคั่ง 

คลื่นลูกทีส่องเป็นระบบความม่ังคั่งท่ีเกิดในสังคมอุตสาหกรรมความม่ังคั่งถูกพัฒนาจาก 
“Growing Things” ในคลืน่ลูกที่หน่ึงมาสู่ “Making Things” ในคลื่นลูกท่ีสอง คลื่นลูกนี้ได้ก่อตัวขึ้นราว
ช่วงปลายศตวรรษท่ี 16 ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการ Modernization ผ่านคลื่นลูกน้ี ก็คือประเทศท่ี
เรียกว่า “ประเทศที่พัฒนาแลว้” ในปัจจุบัน ซ่ึงมีอยู่หลายรูปแบบ ต้ังแต่ทุนนิยมแบบ Anglo-American ไล่จน
ไปถึงระบอบ Stalinist Communism ของโซเวียต จาก Middle Way แบบสวีเดนไปสู่ Hierarchical & 
Heavily Bureaucrat แบบญ่ีปุ่น 

ปัจจุบันโลกกําลังขับเคลื่อนสูค่ลื่นลูกท่ีสาม เป็นระบบความม่ังค่ังในเศรษฐกิจ “สังคม
ฐานความรู้” ความม่ังคั่งถูกปรับเปลี่ยนจากการ “Making Things” ไปสู่การ “Serving”, “Thinking”, 
“Knowing” และ “Experiencing” ในขณะที่คลื่นลูกท่ีสองนํามาซ่ึง Massification (ผา่นกลไกของ 
Standardization, Specialization, Synchronization, Concentration, Centralization และ 
Economies of Scale) คลื่นลูกทีส่ามน้ีเป็นการ De-massification ครอบคลุมท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 
ดังนั้นในขณะที่คลื่นลูกท่ีสองสร้างอยู่บนรากฐานของความสัมพันธ์เป็นลําดับช้ันในแนวต้ัง คลื่นลูกที่สามนั้น
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สร้างอยู่บนรากฐานของเครือข่าย ความร่วมมือในแนวระนาบ งานต่างๆ กําลังปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงาน
มาสู่การใช้สมอง จากทักษะท่ีสามารถทดแทนกันได้มาสู่ทักษะท่ีมีความจําเพาะตัวทดแทนระหว่างกันได้ยาก 
จากงานที่มีลักษณะซํ้าซ้อนไปสู่งานท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากข้ึน 

โลกกําลังเปลี่ยนจาก Massification คือทําอะไรก็ต้องเยอะๆ ใหญ่ๆ ไปสู่ De-massification 
ผ่านกระบวนการ Customization และ Personalization ดูอย่างไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มทดลองโดย
ให้ประชาชนสามารถเลือกรูปอะไรก็ได้ท่ีต้องการพิมพ์ลงไปในแสตมป์ อาทิ รูปถ่ายของตน หากเป็นไปตามน้ี 
ในอนาคตเราจะเห็นบริษัทที่ผลิตยาที่จะรักษาคนไข้รายใดรายหนึ่งได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีผลข้างเคียงท่ี
ไม่พึงปรารถนาน้อยที่สุด ตามเงื่อนไขทางกายภาพของคนไข้รายนั้นๆ 

คลื่นลูกท่ี 1 (เศรษฐกิจสงัคมเกษตรกรรม), ลูกท่ี 2 (เศรษฐกิจสงัคมอุตสาหกรรม) และลูกท่ี 3 
(เศรษฐกจิสงัคมแหง่องค์ความรู้) ของ Alvin & Heidi Toffler สอดคลอ้งกับกระแสโลกาภิวัตน์ 1.0 (รัฐภิวัตน์), 
2.0 (บรรษัทภวัิตน์) และ 3.0 (ประชาภิวัตน์) ของ Thomas Friedman โดย Craftmanships เป็นผลผลิต
ของคลื่นลูกที่ 1 กับรัฐภิวัตน์ ในขณะท่ี Massification เป็นผลผลิตของคลื่นลูกท่ี 2 กับบรรษัทภิวัตน์ และ 
De-massification เป็นผลผลิตของคลื่นลูกที่ 3 กับประชาภิวัตน์ 

แนวโน้มท่ี 2: Democratization of Information 
แต่เดิมมาในเรื่องข้อมูลข่าวสารเป็น Compartmentalization of Information คือเป็นของ

ใครของมัน ใครกุมความลับได้ถือว่าได้เปรียบ แต่ต่อจากน้ีไปได้เกิดขบวนการที่เรียกว่า Democratization of 
Information ใครย่ิงแบ่งปันข้อมูลร่วมกับคนอ่ืนมากเท่าไหร่ คนน้ันจะได้เปรียบมากจากการเป็นท่ีรวมศูนย์
ของข้อมูลข่าวสารในเรื่องน้ันๆ 

Democratization of Information ทําให้เงื่อนไขการสร้างความม่ังค่ังเปลี่ยนไป เม่ือก่อน
ใครเป็นผู้ครอบครองสินทรัพย์เป็นผู้ได้เปรียบแต่ปัจจุบันน้ีต่างไปอย่างสิ้นเชิง ใครมีความสามารถเข้าถึง
เครือข่ายผู้น้ันเป็นผู้ได้เปรียบ 

ดังนั้น เรากําลังเผชิญกับ Paradox ท่ีมองดูเหมือนจะขัดแย้งกันโดยเม่ือก่อนเราถือว่าใครมี
นวัตกรรมต้องรักษาไว้สุดชีวิต เป็นนวัตกรรมแบบปิด แต่ปัจจุบันน้ีโลกกําลังไปสู่ Open Source, Open 
Innovation Economy ซ่ึงทําให้กฎกติกาเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เม่ือก่อนเชื่อกันว่าความลับทางการค้าต้อง
รักษาไว้เป็นความลับทางการค้าไว้ จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าได้ แต่จากน้ีไป ถ้าองค์กร
อยากสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลับต้องแลกเปลี่ยนความลับทางการค้า คือนําความลับทางการค้า
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

แนวโน้มท่ี 3: Irregulation of Time 
เวลาเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม จากการวิจัยพบว่า การ

แพร่หลายของโทรศัพท์มือถือก่อให้เกิดการผอ่นคลายในเรือ่งเกี่ยวกับการนัดหมาย เพราะคนทั่วไปสามารถโทร
ถึงกันเพ่ือกล่าวขอโทษ ล่วงหน้าในกรณีท่ีไม่สามารถไปตามเวลาท่ีนัดไว้ 

แต่ท่ีสําคัญกว่านั้นคือ การลดน้อยถอยลงของกระบวนการผลิตแบบสายพาน กระบวนการ
ผลิตดังกล่าวต้องการการทํางานที่ประสานกันเป็นทอดๆ ด้วยเหตุนี้ หากคนงานใดทํางานล่าช้าหรือผิดพลาดก็
จะสง่ผลกระทบรวนท้ังสายการผลิต แต่ในโลกปัจจุบัน แรงงานมีทักษะและองค์ความรู้โดยส่วนใหญ่ทํางานเป็น
อิสระ แต่ละคนสามารถกําหนดแผนงานและลําดับความสําคัญของตนเอง แม้ว่าเวลาเป็นเรื่องที่ยังมี
ความสําคัญ  แต่เวลาในมิติของ Punctuality น้ันมีความสําคัญที่ลดน้อยถอยลงไปมาก 
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การเปลี่ยนแปลงของเวลาส่งผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและเศรษฐกิจ
อย่างมีนัย เวลาจะเป็นท้ังการลงทุนและเป็นทั้งค่าใช้จ่าย จะมีสินค้าและบรกิารหลายประเภททีถู่กจัดเป็น 
สินค้าท่ีก่อให้เกิดการประหยัดเวลา (The Saving Goods) อาทิ อาหารแบบฟาสต์ฟู้ด, การส่งพัสดุภัณฑ์
ภายในข้ามคืน เพ่ือซ้ือค่าของการประหยัด เวลา ในขณะเดียวกัน มีสินค้าและบริการอีกหลายประเภทท่ีถกู
จัดเป็น  สินค้าท่ีก่อให้เกิดการใช้เวลา (Time Spending Goods) อาทิ ธุรกิจบันเทิง, ท่องเที่ยว, สปา เพ่ือ
ซ้ือค่าของการยืดเวลา 

แนวโน้มท้ังสามน้ันสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถคีวามเป็นอยู่ของ
ปัจเจกบุคคล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบธุรกิจ, รูปแบบการลงทุน, รูปแบบในการทํากําไร ตลอดจน
รูปแบบในการให้ผลตอบแทนในการดําเนินธุรกิจจากน้ีไป 

2) การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในระดับประเทศ กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ปริมณฑลแล
บทบาทของรัฐเปลี่ยนไปอย่างน้อย 5 มิติด้วยกัน 

1. ปริมณฑลของประเทศ จากน้ีไปปริมณฑลของประเทศไม่ได้ถูกนิยามตามข้อจํากัดทาง
กายภาพเท่านั้น แต่ปริมณฑลของประเทศจะถูกกําหนด โดยขอบเขตของธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
น้ันๆ ตัวอย่างเช่น หากมองแบบเก่าประเทศไทยใหญ่กว่าสิงคโปร์เพราะมีเน้ือท่ีมากกว่า ประชากรมากกว่า แต่
มองแบบใหม่ตามขอบเขตของธุรกรรมทางเศรษฐกิจ สิงคโปร์อาจมีเวทีใหญ่กว่าไทย ปริมณฑลได้เปลี่ยนไป
แล้ว เม่ือก่อนเป็นขอบเขตในแงภู่มิศาสตร์ แต่เด๋ียวน้ีเป็นขอบเขตในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมีโอกาสขยายหรือหด
ตัวได้ ไม่เหมือนเม่ือก่อนท่ีถูกจํากัดให้คงท่ี 

2. ความเป็นอิสระในการกําหนดกฎกติกาและกรอบนโยบาย จากเดิมแต่ละประเทศ
สามารถกําหนดอะไรได้อย่างอิสระ ไมว่าจะเป็นกรอบนโยบายหรือยุทธศาสตร์ แต่วันน้ีกฎเกณฑแ์ละกติกา
ต่างๆ น้ัน องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ธนาคารโลก และ IMF เป็นผู้
กําหนด 

3. ความสามารถในการแข่งขัน เม่ือก่อนประเทศมองในเรื่องความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ประเทศน้ันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ
ทําเลท่ีต้ัง ซ่ึงเป็นความได้เปรียบตามธรรมชาติ แต่ตอนน้ีเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เป็นการแข่งขันใน
เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

ประเทศก็เหมือนกับองค์กรเอกชนที่กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู ่Network Economy เป็นขอบเขต
ท่ีไร้ขอบเขตเพราะฉะน้ัน ใน Network Economy ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเรามีจุดเช่ือมโยง มีปฏิสัมพันธ์กับกระ
เทศอ่ืนมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเรามีความได้เปรียบในเชิงแขง่ขันมากน้อยเพียงใด 

4. ดัชนีช้ีวัดความม่ังค่ังของประเทศ ดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิในการสร้างความม่ังคั่งของ
ประเทศน้ันเปลี่ยนจาก GDP ท่ีเคยนิยามมาเป็น GNP ควบคู่ไปด้วย ในกระแสโลกาภิวัตน์ ตัววัด GNP นั้น
น่าจะตรงกว่า เพราะครอบคลุมธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นนอก ประเทศของประชาชนในชาติน้ัน ดังนั้น 
เราต้องเริ่มหันมาสนใจการลงทุนในต่างประเทศ สนใจการค้าการลงทุนในภาคบริการ สนใจผลการดําเนินงาน
ของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติไทย นอกเหนือจากการลงทุนจากต่างประเทศ การค้าการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือดูเฉพาะผลประกอบการของเอกชนในประเทศ จากน้ีไปเราคงต้องดูรายได้สุทธิ
จากต่างประเทศควบคู่กับรายได้สุทธิภายในประเทศและดุลการค้า 
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5. เครือข่ายพันธมิตร ในองค์กรเอกชน ความพยายามควบรวมบริษัทอ่ืนเพ่ือให้ตนเองเป็น
ใหญ่คงไม่เกิดผลแล้ว จะต้องใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายพันธมิตร ในขณะเดียวกันตัวเองต้องมีจุดแข็งท่ีชัดเจน 
ประเทศก็เหมือนองค์กรเอกชน เก่งประเทศเดียวไม่ได้ ต้องสร้างเครือขา่ยพันธมิตร 

 ข้อคิดและแนวทางปฏิบัต ิ
ประเทศไทยมีความใฝ่ฝันที่จะอยู่ในโลกท่ีหนึ่ง ต้องการโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ท่ี

บทบาทสําคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก เป็นผู้นําในบางอุตสาหกรรม เป็นสังคมที่เต็มเป่ียมด้วยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่แข่งขันได้ในเวทีโลก เป็นประเทศท่ีมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี น่ีคือความมุ่งม่ันของประเทศท่ีทางสภาพัฒน์ได้เคยระดมสมองไว้ 

แต่การแปลงความมุ่งม่ันดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศน้ัน จําเป็น
จะต้องมีความเข้าใจในภูมิทัศน์ใหม่ของการแข่งขันอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ด้วย ท้ังน้ี เพราะความ
เข้าใจในภูมิทัศน์ใหม่ของการแข่งขันและความมุ่งม่ันของประเทศจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการกําหนด
นโยบายมหภาคของไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายต่างประเทศ นโยบาย
การค้าการลงทุน และ นโยบายการเงินการคลัง ซ่ึงท้ังสามนโยบายหลักจําเป็นจะต้องสอดรับกันและสอดคล้อง
กับภูมิทัศน์ของการแข่งขันในเวทีโลก 
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ใบความรู้ที่ 8.3  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายของรัฐ 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน 
สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม 

แหล่งท่ีมา :  ประชาคมวิจัย ฉบับท่ี 67 หน้าที่ 3-5 
 
ถ้าหากจะใช้ภาษาทางวิชาการ ของยุคหลังทันสมัย (post modern) ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาทะกรรมที่โต้กระแสการพัฒนาแนวทันสมัย (modernization) ท่ีเน้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก จนละเลยการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนท่ีจะทําให้ทุกคนมีพอ
อยู่พอกินก่อนแล้วจึงจะ พัฒนาในข้ันสูงขึ้นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วาทะกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2517 หรือประมาณกลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ท่ีเป็นผล
จากการพัฒนาประเทศแนวทันสมัยของประเทศไทยได้ดําเนินไปแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นเวลา 13 ปี ซ่ึง
ถึงแม้จะทําให้ประเทศมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังด้านกายภาพ และทางสังคมให้มีความก้าวหน้าใน
ระดับหน่ึง แต่ก็เริ่มปรากฏชัดว่า เกิดช่องว่างมากข้ึนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้
บริบทของการเมือง อํานาจนิยมโดยข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าราชการทหาร เกิดมีช่องว่างทาง
เศรษฐกิจท่ีขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนระหว่างเมืองและชนบทและ ระหว่างคนรวยและคนจนในเมือง เร่ิมปรากฏ
ความแตกแยกของครอบครัวในชนบทท่ีนําไปสู่ความล่มสลายของครอบครัวและ สังคมในชนบทก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาสังคมตามมาในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแหล่งชุมชนแออัด ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ี
อพยพหนีความยากจนในชนบทมาต้ังถิ่นฐานในเมือง ส่วนการเมืองลักษณะอํานาจนิยมก็เสริมให้ระบบอุปถัมภ์
ท่ีเคยมีอยู่แล้วในสังคม ไทยยุคศักดินาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซ่ึงยัง
มีผลมาจนถึงปัจจุบัน 

เศรษฐกิจพอเพียงมิได้เกิด จากสูญญากาศ แต่เป็นผลจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ มีโอกาสออกทรงงานในชนบทเพ่ือเย่ียมเยียนราษฎรในท่ีไกลและทุรกันดาร ได้
ทรงพบความจริงดังกล่าว และก่อนหน้านั้น 1 ปี (พ.ศ. 2516) ก็ได้มีหนังสือที่ช่ือว่า Small is Beautiful ซ่ึง
ได้รับความนิยมท่ัวโลก ประพันธ์โดย E.F Schumacher ในบทท่ี 4 ของหนังสือเล่มนี้มีช่ือว่า Buddhist 
Economics เน้นคําสอนในพุทธธรรมท่ีว่าด้วยมรรคมีองค์ 8 ในข้อที่มีช่ือว่า สัมมาอาชีวะ ประกอบกับการเน้น
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซ่ึงน่าจะมีส่วนสําคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัวทรงเน้นการพัฒนาประเทศท่ีควรจะทําเป็นขั้นตอน เน้นให้ทุกคนพอมีพอกินก่อนแล้วจึงพัฒนาในระดับสูง
ขึ้นไป พร้อมกับเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีถูกหลักวิชาการ แต่มีราคาถูก เพ่ือให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการเน้นความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมเหนือความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจเป็นสําคัญ 

“การท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีโครงการหน่ึง คือ โครงการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในฐานะส่วนหนึ่งของภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่มีความเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรจะเป็น
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศและเป็นแนว ทางสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เพ่ือความผาสุกของสังคม จึงถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะช่วยผลักดันให้พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวให้ปรากฏเป็นจริงให้ได้ในท่ีสุด” 
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อย่างไรก็ตาม พระราชดํารัสดังกล่าวซ่ึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ ถูกนําไป
ปฏิบัติแต่อย่างใด ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ได้พยายามแก้ไข
จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ท้ัง 3 แผนแรกโดยเน้นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ และการกระจาย
โอกาสอย่างจริงจัง แต่การปะทุของสงครามกลางเมืองท่ีนําโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขณะน้ัน ทํา
ให้แผนดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณานําไปปฏิบัติ แต่ได้มีการปรับแผนให้เป็นแผนเศรษฐกิจในภาวะสงคราม 
เน้นการต่อสู้ทางทหารเป็นสําคัญ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2523 ท่ีรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ปรับ
ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้คอมมิวนิสต์โดยใช้การเมืองนําหน้าการทหาร มีผลทําให้ภาวะสงครามกลางเมืองยุติลง
ในท่ีสุด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) ท่ีมีพลเอกเปรม เป็น
นายกรัฐมนตรีในยุคนั้นได้พยายามเน้นการพัฒนาชนบทอย่างจริงจังในปีแรก (พ.ศ. 2525) ซ่ึงเป็นนโยบายการ
พัฒนาประเทศในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดจากราคานํ้ามัน
สูงทั่วโลก ประกอบกับสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยมีราคาตํ่าอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลา 5 ปี 
ขณะเดียวกันภาระการใช้หน้ีต่างประเทศของประเทศไทยก็เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากการซื้ออาวุธ เข้า
มาเป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้ในสงครามกลางเมืองก่อนหน้านั้น ทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องปรับแผนท่ีเน้นการพัฒนา
ชนบทมาเป็นการเน้นพัฒนา อุตสาหกรรมส่งออก ซ่ึงเกิดขึ้นพร้อมกับการพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ผลของ
การปรับทิศทางการพัฒนาดังกล่าวประกอบกับการท่ีประเทศญ่ีปุ่นถูก พันธมิตรกดดันให้ลอยตัวค่าเงินเยนในปี 
พ.ศ. 2528 มีผลทําให้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา  

มีการย้ายฐานการผลิตจาก ญ่ีปุ่นและประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ของญ่ีปุ่นรวมทั้งยุโรปตามมา ประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลจากการย้ายฐานการผลิตของประเทศเหล่า น้ัน และเป็นการสนับสนุนให้การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออกซ่ึงเกิดจากการปรับโครง สร้างเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมการส่งออกก่อนหน้านั้น
เป็นไปอย่างได้ผล 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และ 7 (พ.ศ. 2530-2539) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว จนเกิดเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ ทุกคนเห็นโอกาสท่ีจะสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ตนเองได้ใน
ระยะสั้น จึงไม่มีใครให้ความสนใจกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน ช่วงนั้น ภายหลัง
จากท่ีได้ทดลองด้วยพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง และโครงการในพระราชดําริบาง
โครงการ จนบังเกิดผลสําเร็จในระดับหน่ึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนประชาชนในประเทศให้
พยายามสร้างภูมิ คุ้มกันด้วย “ทฤษฎีใหม่” ซ่ึงมีความหมายตรงกันข้ามกับ “ทฤษฎีเก่า” ท่ีเน้นการแบ่งงานทํา
ให้เกิดความชํานาญ และเน้นการพ่ึงตลาด มาเป็นการเน้นการผลิตเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนก่อนเหลือจึงขาย 
ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับเกษตรกรรายย่อยผู้ท่ีมี อํานาจ
ต่อรองตํ่า ต่อจากนั้นก็ได้เตือนสติของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง และในปลายแผนท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2539 
ก็ได้ทรงเตือนถึงความไม่พอเพียงอันเกิดจากความโลภ ซ่ึงจะเป็นปัญหาใหญ่ ทําให้ในการวางแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้มีการสรุปว่าการพัฒนาท่ีผ่านมา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่
ย่ังยืน” และได้เน้นการทําแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ให้เป็น
แผนพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง  

โดยเน้นการพัฒนามนุษย์เป็น สําคัญเพ่ือท่ีผลพวงจากการพัฒนาจะกลับไปสู่มนุษย์ในฐานะเป็น
เจ้าของปัจจัยการ ผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงก็จะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่
ทันทีที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศก็ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ การ
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พัฒนาจึงมิได้เกิดขึ้นตามแผน แต่กลับไปเน้นการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหลัก เน้นความพยายามท่ีจะ
กระตุ้นให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว 

ภายหลังจากพลาดการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) จึงใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายในการกําหนดแผนพัฒนาดังกล่าว หากแต่รัฐบาลใน 5 ปีท่ีผ่านมาไม่ได้ให้ความ
สนใจในแผนนี้อย่างจริงจัง กลับเน้นการพัฒนาแบบคู่ขนาน คือ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถของใน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมกับเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ
พ้ืนฐาน แต่ขั้นตอนการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานได้กลายเป็นนโยบายประชานิยม แทนที่จะช่วยให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลับเป็นการทําให้ประชาชนพื้นฐานต้องพ่ึงรัฐใน
แง่การช่วยเหลือทางการเงินแบบ ให้เปล่าและสินเช่ือ ซ่ึงมีผลทําให้ประชาชนในฐานรากมีหน้ีสินเพ่ิมมากขึ้น 
ต้องยึดรัฐบาลเป็นท่ีพ่ึงเพ่ิมมากข้ึน  

ขณะเดียวกันเงินและทรัพยากรท่ีถูกถ่ายเทลงไปที่เศรษฐกิจพ้ืนฐานก็ไหลกลับไป ทําประโยชน์ให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของประเทศ เป็นการสวนทางกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างย่ิง  

ด้วยเหตุน้ีความพยายามท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายท่ีตรงกับ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่มีการบิดเบือนในปัจจุบันจึงย่ิงมีความจําเป็น เพ่ิมมากขึ้น การท่ีสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยได้มีโครงการหนึ่ง คือ โครงการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะส่วนหน่ึงของ
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่มีความเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรจะเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
ประเทศและเป็นแนว ทางสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพ่ือความผาสุกของสังคม จึง
ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะช่วยผลักดันให้พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวให้ปรากฏเป็น
จริงให้ได้ในที่สุด โดยท่ีการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ รอบ 60 ปี
ในปีน้ีน่าจะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญ 

ในปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลมีนโยบายการบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของคน 
การใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเน้น
ความสมดุลท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้
ความสําคญักับการขจัดปัญหาความยากจนและการพัฒนาชนบท ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัย และนวัตกรรม เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 

…………………………………. 
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ใบความรู้ที่ 8.3 
งานวิจัยเรื่อง : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายรัฐบาล 

ยุคหลงัวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 
ดร. จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร 

     
   เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทาง     
การดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ      
และภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ รวมท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักมากข้ึนหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาเม่ือปีวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541  คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
ไปเผยแพร่แก่สาธารณชน ซ่ึงก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นําไปเผยแพร่ได้เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542   
ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อัญเชิญเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานํา ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 และได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือดําเนินการขับเคล่ือนให้เกิดความสนใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
กรอบความคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติท้ังในเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีท่ีผ่านมา  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมุ่งหน้าสู่
ความทันสมัย ซ่ึงเริ่มต้นอย่างจริงจังต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 เม่ือปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา
น้ัน ผลที่ตามมาก็คือ ได้ทําให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมเงินตราและสังคมบริโภคนิยมที่ประชาชนถูกกระตุ้น  
ให้เพ่ิมการบริโภคตลอดเวลา เพ่ือดูดซับผลผลิตต่างๆ บริการต่างๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจลักษณะน้ี คนจํานวนมากจะตกอยู่ในภาวะท่ี “หาเงินได้ไม่พอกับความต้องการจะใช้” หรืออยู่ใน
ภาวะที่รายจ่ายเพ่ิมเร็วกว่ารายได้ตลอดเวลา และนําไปสู่ภาวะหนี้สิน ผู้ท่ีหาเงินได้น้อยก็จะกลายเป็นคน
ยากจน ซ่ึงต่างไปจากยุคอดีตที่คนส่วนใหญ่พ่ึงพาการผลิตของตนเองเกือบทุกด้าน แม้จะมีเงินน้อย แต่ก็
สามารถมีปัจจัยยังชีพพอเพียง  

จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น เศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัสคือ    ความ
พอดี พอมี พอกิน อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง อะไรท่ีทําเองได้ผลิตเองได้ก็ควรทําเองผลิตเอง ถ้าทํา
ได้ผลิตได้เกินความต้องการก็นําออกขาย การทําเองผลิตเองถ้าทําได้สกัเศษหน่ึงส่วนสี่ก็พอแล้ว 

ถึงแม้ว่าพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มมาเป็นเวลานาน
แล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลซ่ึงมีหน้าที่ในการบริหารประเทศก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าท่ีควร แต่กลับ
ปรากฏว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ่ึงตนเองที่สอดคล้องกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” กลับดําเนินการโดยบุคคล
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และครัวเรือน เ ช่น กรณีวนเกษตรของผู้ ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม หรือกรณีหมู่บ้านคีรีวงของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นต้น  

สังคมไทยพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นเม่ือต้องประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 
เพราะว่าภาคเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีเป็นธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร ประสบภาวะล้มละลาย 
ปิดกิจการ ปลดคนงาน ขณะที่ภาคเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่า ท้ังปรากฏว่าผู้ประกอบการเกษตรท่ีเน้น
ความพออยู่พอกิน เพ่ิมการผลิตเองบริโภคเองมากขึ้น ไม่ได้เอาชีวิตทางเศรษฐกิจแขวนไว้กับภาวะตลาด    
กลับเป็นผู้ท่ีอยู่รอดปลอดภัย แทบจะไม่มีผลกระทบใดๆ จึงทําให้เป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาสังเคราะห์ความรู้
และประสบการณ์จากบุคคลและชุมชนประเภทน้ี รวมท้ังระดับชาติก็ได้มีการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) 

จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ขณะน้ีมีสถานภาพอย่างไรในระบบเศรษฐกิจไทย         
ระดับแนวคิดและระดับการปฏิบัติ เกิดขึ้น ดํารงอยู่ และคล่ีคลายขยายตัวมาอย่างไร? รัฐไทย (ทุกระดับ)         
มีส่วนส่งเสริมเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรและเพียงใด? จะพัฒนาแนวคิด ระบบ และโครงการ      
ให้แพร่หลายก้าวหน้าต่อไปอย่างไร? จะเป็นทางออกให้แก่ปัญหาท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจและสังคม           
ยุคทุน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

      1. เพ่ือสํารวจนโยบายของรัฐไทยที่ผ่านมาว่า มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
บ้าง หรือไม่ อย่างไร 

      2. เพ่ือสํารวจรูปธรรมของการนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ โดยมุ่งท่ีจะพิจารณา
ประเด็นการเกิดขึ้น การดํารงอยู่ และการคลี่คลายขยายตัวของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

      3. เพ่ือสํารวจบทบาทของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนหรือมีส่วนช่วยการนํา         
พระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

      1. วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 
2540 ถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน  โดยพิจารณาจากคําแถลงนโยบาย และการแปรนโยบายไปสู่โครงการและการ
ปฏิบัติจริง และสุดท้ายพิจารณาผลท่ีเกิดจากนโยบายนั้นๆ 

      2. ศึกษาผลกระทบจากนโยบายและโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบที่เกิดขึ้นจริงๆ เพ่ือจะ
ค้นหาแนวทางในการกําหนดนโยบายที่ดี และนํานโยบายไปปฏิบัติได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลท่ีดี      

      3. สํารวจรูปธรรมของระบบเศรษฐกิจพอเพียงว่า เกิดขึ้น ดํารงอยู่ และคลี่คลายขยายตัวไป
อย่างไร กระบวนการเหล่านั้นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลบ้างหรือไม่  

 
ผลการวิจัย 
       1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากการวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1(2504 - 2509) ถึงฉบับที่ 10 
(2550 - 2554) พบกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศแบ่งเป็น  3 ช่วงคือ 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  8  
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
คาบรวม  4 คาบ 

 
 

 
182 

      ช่วงท่ี 1 : เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 
- 2509) และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) เน้นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข้า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) เริ่มกําหนดเป้าหมาย
หลักและกลยุทธการลดช่องว่างระหว่างรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคและชนบท และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ซ่ึงเป็นช่วงของสงครามเย็นที่มีการต่อสู้ทั้งทางอุดมการณ์และทาง
การทหารระหว่างรัฐบาลท่ียึดม่ันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวทางทุนนิยมเสรีกับพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยท่ีมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยม เป็นผลให้แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฉบับท่ี 4  มุ่งเน้น
การช่วงชิงประชาชนให้มาสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมเสรีของรัฐ  

      แม้ว่าการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับท่ี 1 - แผนพัฒนาฉบับที่ 3 จะมุ่งเน้นการวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือเร่งรัดให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนรวม และเริ่มให้ความสําคัญกับการลดช่องว่าง
ระหว่างรายได้ แต่ผลการพัฒนาใน 2 ทศวรรษแรก (พ.ศ. 2504 - 2524) ของการวางแผน ช้ีให้เห็นว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดความสมดุล ประกอบกับการวางแผนในช่วง
น้ีเป็นการกําหนดจากส่วนกลางและเทคนิคการวางแผนยังจํากัดเฉพาะการพัฒนารายสาขาและเน้นการจัดทํา
โครงการโดยภาครัฐเป็นลําดับ โดยขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทําให้การปฏิบัติตามแผนไม่บรรลุผล
เท่าท่ีควร แม้จะทุ่มเทการพัฒนาจนสามารถลดสัดส่วนประชากรท่ีอยู่ในข่ายยากจนทั้งประเทศ จากร้อยละ 57 
ในปี พ.ศ. 2505 - 2506 เหลือเพียงร้อยละ 39 ใน ปี พ.ศ. 2511 - 2512 และร้อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2518 - 
2519 แต่ก็ยังมีประชากรท่ียังยากจนอยู่อีก 1 ใน 3 ของประชากรท้ังประเทศและกว่าร้อยละ 90 อยู่ในชนบท 

      ช่วงท่ี 2 : เน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและการลดความยากจนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ใน
ระยะ 10 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 - ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2525-2534) มีการแปลงแผนและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทรวมทั้งการลดความยากจนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
แต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงเป็นไปในแนวทางเดิมคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก และการดําเนินงานก็ยังคงมีลักษณะแยกส่วนเป็นรายสาขาอยู่มาก การท่ีทุนจากต่างประเทศไหลเข้า
มากในช่วงแผนดังกล่าว ทําให้อัตราความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง แต่เป็นการเจริญเติบโตแบบ
ฟองสบู่ ไม่มีฐานที่ม่ันคงเน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนทางการเงินเป็นสําคัญ เกิดเป็นปัญหาความไม่สมดุล
ของการพัฒนา ความเหลื่อมล้ําของรายได้มีมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน และความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 

      ช่วงที่ 3 : เน้นการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เป็น
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 – ฉบับที่ 8 ซ่ึงได้เริ่มมีแนวคิด “การพัฒนาอย่างท่ัวถึง” ขึ้น โดยได้กําหนด
กลุ่มเป้าหมายการกระจายรายได้และกําหนดแนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีมีลักษณะผสมผสานเช่ือมโยง
ระหว่างสาขาและพ้ืนที่อย่างเป็นระบบชัดเจนขึ้น ถึงแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น เน่ืองจากฐานะการคลังของรัฐอันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาพเศรษฐกิจโดยรวม
กับมีความเส่ียงจากการลงทุนทางการเงินในสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2535-2539) 

      ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 สถาบันการเงินภาคเอกชนล้มละลายจากการลงทุนท่ีมีความ
เสี่ยงมากเกิน คือ ในปี พ.ศ. 2539 การส่งออกชะลอตัวลง ส่งชัดถึงสัญญาณอันตรายเม่ือเงินทุนต่างประเทศ
เริ่มไหลออกโดยรัฐบาลยังคงตรึงค่าเงินบาทไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนเดิม คือ 25 บาท ต่อหน่ึงดอลลาร์สหรัฐ 
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        การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้คํานึงถึงต้นทุนของทรัพยากรเหล่าน้ันตลอดจน
มองข้ามคุณค่าของความเป็นคน ละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในบริบทท่ีสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จึงมีเป้าหมายชัดเจนท่ีมุ่งจะลดความยากจนทั้งในเมืองและชนบท ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการมองปัญหาความยากจนในช่วงน้ี มิได้เฉพาะความขัดสนด้านรายได้ แต่มองครอบคลุมถึงความ
ยากจนในเชิงโครงสร้างที่เกิดจากความขัดสนในหลายมิติที่มีผลทําให้คนขาดศักยภาพในการดํารงชีวิต โดยคน
ส่วนใหญ่ขาดการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย ขาดที่ทํากินหรือมีท่ีทํากินขนาดเล็ก ขาดการรวมกลุ่มและ
ขาดข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ขณะที่มีภาระการพ่ึงพิงสูงและไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐและความช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ยกเว้นบริการด้านสุขภาพที่ช่วยให้คนชนบทและคนยากจนจํานวน
หนึ่งสามารถเข้าถึงได้บ้าง แต่เม่ือเริ่มใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในปี พ.ศ. 2540 ก็ได้เกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 
ทําให้ปัญหาความยากจนกลับเพ่ิมพูนอีกครั้งหนึ่ง โดยในช่วงสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 
11.4 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีจํานวน 6.8 ล้านคน แต่หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ สัดส่วนคนจนกลับ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15.9 คิดเป็นคนจน 9.9 ล้าน คนในปี พ.ศ. 2542 โดยคนจนส่วนใหญ่ร้อยละ 69 ประกอบ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม  

  จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําให้ต้องปรับแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายประชา
สังคม โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนและประชาคมในระดับต่างๆ ได้มี
โอกาสเพ่ิมพูนศักยภาพในการเรียนรู้และเลือกตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเองมากย่ิงขึ้น ผลก็คือมีชุมชนท่ีเข้มแขง็เพ่ิมขึ้นในช่วงแผนดังกล่าว 

    ช่วงท่ี 4 : นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ อยู่ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 - 2549) ท่ีเน้นให้เกิด “การพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมและการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาสู่ ดุลภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน 

       แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการท่ีดี (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้าง การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างย่ังยืน และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เน้นการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
อัญเชิญมาเป็นปรัชญานําในการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันอีก 3 ยุทธศาสตร์ที่ เหลือ ได้แก่ (5) 
ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม  (6) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   และ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลับ
กลายเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศในด้านการเพ่ิม
ผลผลิต การสร้างอํานาจต่อรองทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมุ่งประสิทธิผลให้นําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ท้ังหมดน้ีถ้านํามาปฏิสัมพันธ์อย่างสมดุลโดย
คํานึงถึงช่วงของการเปลี่ยนผ่านย่อมช่วยให้เกิดดุลยภาพได้ในกรอบของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในความเป็นจริง
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กลับเป็นการนําเศรษฐกิจฐานรากไปหนุนเสริมให้เศรษฐกิจแข่งขันมีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น ซ่ึงล้วนเป็นการมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียงท้ังสิ้น   
        ถึงแม้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 มีการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา แต่เน่ืองจากรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
สมัยแรก  เน้นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้าท้ัง
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลก ถึงแม้จะมีกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมากกว่า
ท่ีเคยมีมาในอดีต แต่จุดเน้นขั้นสุดท้ายยังคงเป็นการเพ่ิมอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพ่ึงการ
ลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เน้นการส่งออกได้เป็นสําคัญมากกว่าการสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจด้วยการพ่ึงตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์
ดังท่ีกําหนดไว้ในแผน การส่งเสริมเศรษฐกิจในชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ได้มีการดําเนินการอย่างจริงจัง มีผลทําให้ชนบทไม่สามารถพ่ึงตนเองได้อีกท้ังยังมีความจําเป็นท่ีต้อง
พ่ึงความช่วยเหลือจากรัฐมากไปจากเดิมอีก 

      สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งสู่ความ “ม่ังค่ัง ม่ันคง และย่ังยืน” โดยยังคงนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยจะสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ขณะเดียวกัน จะสร้างความพอดี
ระหว่างความพอเพียงกับการแข่งขัน  เน่ืองจากได้ละเลยเป้าหมายน้ีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  จะเห็นได้ว่าทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงยังมีความจําเป็นในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิดท่ีจะต้องถูก
ควบคุมโดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งให้ประชาชนในภาค
ดังกล่าวสามารถพ่ึงตนเองได้ ผลจากการปฏิบัติจะดําเนินการให้เป็นไปตามแผนได้หรือไม่น้ัน นอกจากจะ
ขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาลแล้ว ยังมีปัจจัยของสถานการณ์แวดล้อมทางการเมืองซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก 

      2. นโยบายของรัฐบาลหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารของ 4 
รัฐบาล คือ รัฐบาลซ่ึงมีนายชวน หลีกภัยเป็นนายรัฐมนตรี 1 สมัย และรัฐบาลซ่ึงมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเป็น
นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และรัฐบาลชุดปัจจุบันท่ีมีพลเอก   สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
        2.1 นโยบายของรัฐบาลชวน หลีกภัย (พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – มกราคม พ.ศ. 2544) 
รัฐบาลชวน เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ในช่วงท่ีวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจกําลังประสบปัญหาอย่างรุนแรง โดยภาพรวม อาจสรุปได้ว่านโยบายของรัฐบาลชวนท่ีข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดินในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ มุ่งฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค และจุลภาคเป็น
สําคัญ ซ่ึงยังอยู่ในกรอบของการใช้นโยบายทางการเงิน การคลังในการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมท้ังการ
จัดต้ังกองทุนต่างๆ ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเชิงสงเคราะห์เป็นหลักโดยเสริมด้วยการใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการพ่ึงตัวเองในระยะยาวอยู่บ้าง 

   สําหรับการตอบสนองต่อพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการมีนโยบายท่ีชัดเจน 
รัฐบาลชวนก็ได้มีการดําเนินการบ้าง แต่ไม่มากนัก  ผลงานของรัฐบาลชวนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่
เป็นการเริ่มต้นและทําในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ผลงานในเชิงปริมาณดังกล่าว สรุปได้เพียงว่า รัฐบาล
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ชวน ได้มีการสนองตอบต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง อย่างน้อยโดยเจตนารมณ์ที่จะให้มีการพัฒนาที่ย่ังยืน
ในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่อาจสรุปได้ว่าได้ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง  

  2.2 นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 1 และ 2 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  - 
กันยายน พ.ศ. 2549) ในสมัยแรกของการเป็นนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตรได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภาว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การ
บริหาร สังคมและการเมือง โดยจะต้องดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือหยุดภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจท่ี
กําลังก่อปัญหาทางสังคมให้กับประเทศ  และเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และสังคม
ไปสู่ความมีเสถียรภาพและความม่ันคงอันย่ังยืนของประเทศชาติ ในสมัยท่ีสอง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรกล่าวว่า 
การบริหารราชการในสมัยแรกของตนเป็นช่วงเวลาแห่งการซ่อมความหายนะจากวิกฤตของประเทศ แต่ในสมัย
ท่ี 2 จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างชาติให้แข็งแกร่งย่ังยืน  

       นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณทั้งสมัยท่ี 1 และสมัยท่ี 2 เป็นนโยบายแบบประชานิยม คือ 
เน้นการเพ่ิมสวัสดิการและความม่ันคงในชีวิตให้แก่ผู้ท่ียากไร้และด้อยโอกาสในการแถลงนโยบายเม่ือเข้ามา
บริหารราชการแผ่นดินสมัยท่ี 1 ส่วนหน่ึงของคําแถลงนโยบายได้กล่าวถึงการสนับสนุนแนวพระราชดําริ 
“ทฤษฎีใหม่” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงปรากฏในนโยบายเร่งด่วน และนโยบายการสร้างรายได้
ด้านเกษตรกรรมเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน นับเป็นนโยบายท่ีสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมไปถึงเกษตรกรรายย่อยให้ช่วยตนเองได้ และเม่ือชนะการเลือกต้ังเป็นสมัยที่ 2 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็
ยังคงดําเนินนโยบายแบบประชานิยมเช่นเดียวกับสมัยแรก ในความเป็นจริงนโยบายเหล่าน้ีให้ประโยชน์แก่
หัวคะแนน และผู้สนับสนุนพรรค รวมทั้งคนจนในชนบทและในเมืองโดยท่ัวไปด้วย ข้อเสียอยู่ที่วิธีการ
ดําเนินงาน คือ การสร้างการพ่ึงพามิใช่เป็นการสร้างปัญหา เพราะการแก้ปัญหาความยากจนและความไม่
ม่ันคงในชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเน้นปัญญา ถึงแม้รัฐบาลทักษิณและกล่าวถึงการเข้าถึงฐาน
และความรู้ องค์ประกอบด้านความรู้มีน้อยมากกลับไปส่งเสริมการพึ่งพา อีกท้ังรัฐบาลทักษิณเน้นการเพ่ิม
รายได้ ซ่ึงนําไปสู่การเพ่ิมรายจ่ายให้สูงกว่าแทนการลดรายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย
ดังกล่าวจึงกลายเป็นนโยบายประชานิยมที่เพ่ิมความนิยมให้รัฐบาลทักษิณ และการเพ่ิมการพ่ึงพาความ
ช่วยเหลือจากรัฐผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ผู้ได้ประโยชน์ตัวจริง คือ กลุ่มธุรกิจในเมืองท่ี
บุคคลในรัฐบาลหรือผู้สนับสนุนบุคคลในรัฐบาลเป็นเจ้าของท้ังหมดจึงเป็นการกระทําที่สวนทางกับเศรษฐกิจ
พอเพียงดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

      ในบรรดานโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ที่สําคัญและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 

      1) โครงการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการนี้จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนท่ัวทั้ง
ประเทศเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ิมมากข้ึน เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านน้ันไม่ได้เป็นเงินที่ให้เปล่า          
แต่เป็นเงินท่ีให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ภายในหมู่บ้าน  และกําหนดให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการให้ชาวบ้านกู้ยืมดอกเบี้ยตํ่า  หรือไม่มีดอกเบ้ีย  แล้วแต่การจัดการ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนให้พ่ึงตนเอง ได้สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  โดยมุ่งเน้นพัฒนาอาชีพ  ยกระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนและรัฐวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือ
เปลี่ยนชุมชนให้เป็นแหล่งสร้างงาน  สร้างรายได้  อันจะก่อให้เกิดความเช่ือมโยงอย่างสูงกับภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน  ซ่ึงเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้า
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หากมีการบริหารจัดการให้ได้ผลตามโครงการน้ีย่อมถือได้ว่าช่วยส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจพอเพียง คือ ช่วยให้
คนยากจนสามารถพ่ึงตัวเองได้ แต่การกระจ่ายเงินโดยไม่พิจารณาความพร้อมและขีดความสามารถในการ
บริหารกลายเป็นการโปรยเงินไปสู่ชุมชนและหมู่บ้าน และสร้างภาระหน้ีสินตามมาโดยมีผลสุดท้ายตรงข้ามกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนใหญ่   โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับความสนใจและถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและพรรคฝ่ายค้านอย่างมากว่าจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ จึงมีหลาย
หน่วยงานทําการวิจัยและประเมินผล หน่วยงานแรกท่ีจะนําผลการวิจัยและประเมินผลโดยสรุปมากล่าวถึงใน
รายงานฉบับน้ีคือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ร่วมกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซ่ึงทําการประเมินผลโครงการน้ี พบว่าครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร้อยละ 53.0 ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 23.7 ประกอบอาชีพ
ค้าขาย โดยที่ส่วนใหญ่ กู้เพ่ือลงทุนในอาชีพหลักร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ กู้เพ่ือลงทุนในอาชีพเสริมและขอกู้
เพ่ือดําเนินกิจการใหม่ ๆ ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 16.0 ตามลําดับ แต่เม่ือพิจารณาข้อมูลในรายละเอียด 
พบว่าถึงแม้ครัวเรือนจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นแต่มีรายจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า ซ่ึงมีผลทําให้สัดส่วนเงินออม
ลดลงด้วย อีกท้ังผู้เข้าร่วมกองทุนก็มีโอกาสเข้าถึงกองทุนอ่ืนๆ เป็นจํานวนมากอยู่แล้ว การมีกองทุนจึงเป็น
เพียงมีโอกาสเพ่ิมขึ้น ซ่ึงคิดเป็นตัวเงินก็คงไม่มากนัก    ครัวเรือนจํานวนหนึ่งนําเงินส่วนหน่ึงไปใช้จ่ายในการ
บริโภคสินค้าคงทน (durable goods) เพ่ิมขึ้น เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เป็นต้น 
ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนน้ันไม่เพ่ิมขึ้นเพราะว่ากิจการที่ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการนั้นเป็น
กิจการขนาดเล็กรวมทั้งเงินลงทุนท่ีไปกู้ยืมมาก็ไม่สูงมาก จึงไม่สามารถขยายการลงทุนได้เท่าท่ีควร จึงเป็นการ
กู้เพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการและพอเลี้ยงครอบครัว ส่วนการชําระเงินคืนเงินกู้นั้นยังคงเป็นชําระคืนเงินกู้
นอกระบบมากข้ึน โดยการทํา refinance ซ่ึงเป็นการนําเงินบางส่วนท่ีได้จากเงินกู้โครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองมาชําระหนี้เงินกู้นอกระบบมากขึ้นเพ่ือเป็นการลดภาระหน้ีในอนาคต ส่วนน้ีนับว่าเป็นสิ่งท่ีดี แต่
เม่ือถึงงวดชําระแล้วกองทุนก็จะต้องยืมเงินนอกระบบมาชําระหน้ีดังกล่าว ดังนั้นภาพโดยรวมจึงมิได้เป็นการ
เรียนรู้เพ่ือปรับไปสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างใด      จากการศึกษาครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ โดยรวม พบว่าการท่ีมีโครงการน้ีส่งผลทําให้การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการ
ดําเนินงานของโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความร่วมมือเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบและ
การบริหารจัดการเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน แต่ถ้าหากไม่สามารถใช้หน้ีคืนและกองทุนหยุดน่ิงไม่
หมุนเวียน ผลท่ีกล่าวถึงคงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 
        2) โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมี
ผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง มีการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรของท้องถิ่น มาทําการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าท่ีมี
คุณภาพ มีจุดเด่น และจุดขาย ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เช่นเดียวกับกรณีของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ปัญหาที่ พบภายหลังเกิดจาก
การมีสินค้าประเภทเดียวกันเป็นจํานวนมากและมีคุณภาพที่ไม่เด่นและทุกโครงการมีเป้าหมายตลาดนอก
ท้องถิ่น และตลาดต่างประเทศ ทําให้สินค้าส่วนใหญ่ท่ีคุณภาพไม่ถึงประสบการขาดทุนและกลุ่มเกิดความ
แตกแยก เนื่องจากไม่ได้เริ่มต้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่นและตลาดในท้องถิ่นเป็น
จุดเริ่มต้น ซ่ึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตท่ีหลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่อง
ของการผลิตสินค้าน้อยประเภทโดยหวังให้เป็นสินค้าเด่นและหวังตลาดภายนอกเป็นสําคัญ เม่ือสินค้าไม่เด่น
และตลาดภายนอกไม่มีจึงเป็นปัญหาแก่ธุรกิจเหล่านี้เป็นอันมากในภายหลัง 
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      3) โครงการธนาคารประชาชน เป็นโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารออมสิน ท้ังน้ี
เพ่ือเป็นกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รวมทั้งผู้ท่ีมีงานประจําอยู่แล้วแต่
ต้องการประกอบอาชีพเสริม โดยโครงการนี้มุ่งสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ท่ีไม่สามารถจะเข้าถึงระบบของ
ธนาคารพาณิชย์ได้ เพราะการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ ทําให้กลุ่ม
คนเหล่านี้จําเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงมากอันเป็นภาระหนัก
สําหรับผู้กู้ โครงการธนาคารประชาชนเร่ิมเปิดให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 แต่ได้มีการเปิดโครงการนําร่องโดยเปิดรับสมัครสมาชิกต้ังแต่วันท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2544 ซ่ึงปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่เคยต้องพ่ึงเงินกู้นอกระบบมากพอสมควร 
โครงการน้ีอาจจะดีกว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านเน่ืองจากไปช่วยเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบแทนจะพ่ึง
แหล่งทุนนอกระบบซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยสูง เน่ืองจากปัญหาของคนเมืองนอกจากกองทุนชุมชนเมืองจะต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ หรือกลุ่มการเงินอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือกันทําให้ยากกว่าเพราะการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นบ่อย และโอกาส
รู้จักกันดีมีน้อย เนื่องจากต่างฝ่ายต่างใช้เวลาในการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ โครงการน้ีจึงมีส่วนช่วย
บรรเทาปัญหาหน้ีนอกระบบได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีข้อมูลล่าสุดมาแสดงให้เห็นว่าหนี้นี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
จากโครงการดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด 

       กล่าวโดยสรุป นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณท้ังสมัยท่ี 1 และสมัยท่ี 2 เป็นนโยบายที่เน้น
การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนที่ยากจน ซ่ึงได้รับความนิยม
จากประชาชนในชนบทที่เป็นฐานเสียงของพรรคไทยรักไทยเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนโยบายดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากไม่ได้สร้างโอกาสในการพัฒนาสติปัญญาให้กับประชาชนส่วนใหญ่ 
นอกจากนั้นยังเน้นการเพ่ิมรายได้โดยไม่ให้ความสําคัญกับการลดรายจ่ายเท่าที่ควร การเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุนในที่สุดกลายเป็นประชาชนผู้ด้อยโอกาสเหล่าน้ีจะต้องเป็นฝ่ายพ่ึงพารัฐบาลในการออก
มาตรการท่ีช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงขัดแย้งกับแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะท่ี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการใช้จ่ายเงินเกินตัวและการที่ประชาชนฐานรากมีปัญหาหน้ีสินเพ่ิมขึ้น
จากการใช้จ่ายเงินเพ่ิมขึ้นตกเป็นของผู้ประกอบการในเมืองที่มีธุรกิจเครือข่ายในฐานะท่ีเป็นกลุ่มทุนท่ีสนับสนุน
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ หรือเป็นครอบครัวและบริวารของ พ.ต.ท. ทักษิณโดยตรง 

       ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีรัฐบาลทักษิณเน้นเป็นพิเศษ คือ นโยบายด้านการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจการค้าท่ีกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนนายกทักษิณมีผลประโยชน์โดยตรง ดังนั้นการเปิดการค้าเสรีและ
นโยบายเปิดรับเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เต็มท่ีจึงถือเป็นงานสําคัญท่ีสุดของรัฐบาลทักษิณ ลักษณะดังกล่าวได้สร้าง
ความขัดแย้งทางความคิดในสังคมไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลทักษิณ 2 มีนโยบายในการสานต่อการจัดทํา
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ โดยกล่าวถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศโดยรวม ซ่ึง
ประกอบด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ือง การดําเนินนโยบาย
การตลาดเชิงรุกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่เพ่ือส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักและเป็นท่ี
ยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในต่างประเทศ นโยบายน้ีจะมีผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
อย่างมากหากสามารถทําข้อตกลงทางการค้ากับประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจได้สําเร็จ เพราะการทํา
ข้อตกลงการค้าเสรีเป็นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่แท้จริงของรัฐบาลทักษิณ 2  ท่ีหันเหจากแนวทางพหุภาคี
นิยม (Multilateralism) และหันเข็มมุ่งสู่แนวทางภูมิภาคนิยม (Regionalism) และแนวทางทวิภาคีนิยม 
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(Bilateralism) โดยมิได้ตระหนักว่า แนวทางพหุภาคีนิยมเท่านั้นท่ีเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุดท่ีก่อประโยชน์สุทธิแก่
สังคมเศรษฐกิจโลกโดยส่วนรวม ในขณะท่ีแนวทางภูมิภาคนิยมก็ดี และแนวทางทวิภาคีนิยมก็ดี มีผลในการ
เติมเช้ือเพลิงให้แก่ลัทธิการกีดกันทางการค้า (Protectionism) เพราะแม้จะส่งเสริมการขยายตัวของการค้า
ระหว่างประเทศภาคีสมาชิกภายในเขตการค้าเสรี แต่กีดกันสินค้าจากประเทศนอกเขต ด้วยเหตุดังน้ี ผลเสียอัน
เกิดจากการเบ่ียงเบนด้านการค้า อาจหักกลบลบหรือท่วมผลดีอันเกิดจากการขยายตัวทางการค้าได้  คําถาม
พ้ืนฐานมีอยู่ว่า เหตุใดรัฐบาลทักษิณจึงเลือกเส้นทางภูมิภาคนิยมและทวิภาคีนิยม ทั้งๆ ท่ีข้อตกลงการค้าเสรี
เหล่านั้นมิได้ให้หลักประกันว่าจะก่อประโยชน์สุทธิแก่สังคมเศรษฐกิจไทยเสมอไป ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับประเด็นการ
เจรจาอํานาจต่อรองในการเจรจาและรายละเอียดของข้อตกลง 

      การเลือกประเทศที่จะเจรจาทําข้อตกลงการค้าเสรีคราวละหลายๆ ประเทศ เป็นการสร้างกระแส
ให้ประชาสังคมไทยเข้าใจว่าการทําข้อตกลงการค้าเสรีน้ันมีแต่ได้ประโยชน์ ไม่มีโทษ แท้ท่ีจริงหาได้เป็นเช่นนั้น
ไม่ เพราะการทําข้อตกลงการค้าเสรี แม้จะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดของประเทศคู่สัญญา แต่ก็มีต้นทุนท่ี
ต้องจ่ายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้นทุนการปรับโครงสร้างการผลิต หากข้อตกลงการค้าเสรีเป็นพาหะ
ในการเดินทางไปสู่ความเสมอภาคทางการค้าจริง เหตุไฉนรัฐบาลบางประเทศ ดังเช่นลาว จึงหลีกเลี่ยงการทํา
ข้อตกลงการค้าเสรีกับไทย  แท้จริงแล้ว ผู้นําลาวคงประเมินแล้วว่า การทําข้อตกลงการค้าเสรีกับไทยจะทําให้
ลาวเสียผลประโยชน์สุทธิมากกว่า ท้ังนี้เพราะลําดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแตกต่างกัน
มาก การเปิดตลาดย่อมทําให้สินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศไทยจะเข้าไปครอบงําตลาดลาว ทําลายโอกาสใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลาว ในขณะที่ลาวไม่มีสินค้าที่จะขายให้ไทยได้มากนัก กรณีตัวอย่างดังท่ี
กล่าวข้างต้นน้ีเป็นประจักษ์พยานท่ีดีว่าข้อกล่าวอ้างท่ีว่าการทําข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่มีอํานาจทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าไทยไม่ทําให้ประเทศไทยเสียหายนั้นจึงไม่เป็นความจริงทั้งหมด ท้ังน้ีผู้ที่ได้ประโยชน์ตัวจริงจาก
การเปิดการค้าเสรีก็คือ บรรษัทข้ามชาติ และธุรกิจการเมืองท่ีเกี่ยวข้องเพราะทําให้ตลาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการส่งออกและนําเข้าหรือผู้ที่อยู่ในภาคบริการการค้าเพราะจะได้ประโยชน์ท้ังจากการ
ส่งออกและนําเข้า ส่วนผู้ผลิตและประชาชนผู้เสียภาษีไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์เสมอไป  

      การดําเนินนโยบายทําข้อตกลงการค้าเสรี จึงถูกคัดค้านจากเกษตรกร และนักวิชาการอย่าง
กว้างขวาง เพราะ การกําหนดประเทศท่ีเลือกเจรจาทําข้อตกลงการค้าเสรีปราศจากหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส ไม่มี
หลักเกณฑ์และเหตุผลอันแน่ชัดว่า เหตุใดรัฐบาลจึงเลือกทําข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศหนึ่ง แต่ไม่ทํากับอีก
ประเทศหน่ึง ในเม่ือบุคคลในคณะรัฐบาลหรือท่ีชิดใกล้กับรัฐบาลจํานวนมากมีผลประโยชน์ทางธุรกิจทับซ้อน
กับอํานาจทางการเมือง สาธารณชนจึงอดต้ังข้อกังขาว่า การเลือกประเทศเพ่ือเจรจาทําข้อตกลงการค้าเสรี 
โดยปราศจากหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใสเช่นน้ีเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลผลประโยชน์ทางธุรกิจของบุคคลในคณะรัฐบาลหรือ
ชิดใกล้กับรัฐบาลหรือไม่ อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยล่วงหน้าว่า การทําข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่สัญญา
แต่ละประเทศก่อประโยชน์สุทธิแก่สังคมเศรษฐกิจไทยหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด และในกรณีท่ีมีผู้เสีย
ผลประโยชน์พวกเขาเหล่าน้ันจะได้รับการชดเชยอย่างไร รวมท้ังเงินชดเชยเหล่าน้ันจะมาจากไหน ถ้าไม่มาจาก
ภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ เนื่องจากการเอาเงินภาษีอากรจากคนท้ังประเทศมาชดเชยให้แก่ผู้เสีย
ประโยชน์ โดยไม่มีมาตรการเก็บภาษีจากผู้ได้รับประโยชน์ย่อมไม่มีความเป็นธรรมแก่ประชาชนทั้งหมด 
นอกจากน้ี ยังไม่มีชุดความรู้ท่ีชัดเจนว่า ไทยควรทําข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ในประเด็นสําคัญ
อะไรบ้าง และในแต่ละประเด็นไทยควรมีจุดยืนอย่างไร อีกท้ังคณะผู้แทนการเจรจาการค้าไทยมีขีดจํากัดท้ัง
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ด้านกําลังคน ศักยภาพทางวิชาการ รวมท้ังทักษะและประสบการณ์ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
รัฐบาลท่ีผ่านมา รวมท้ังรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ มิได้ให้ความสําคัญเรื่องน้ี  

      นโยบายของรัฐบาลทักษิณ จึงมีท้ังนโยบายประชานิยมท่ีมุ่งไปช่วยให้คนยากจนมีสภาพคล่อง
เพ่ิมขึ้นและสามารถลดรายจ่ายได้บางด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่ารักษาพยาบาล แต่ไปเพ่ิมลัทธิบริโภคนิยม 
และเพ่ิมปัญหาหนี้สิน ขณะท่ีการเพ่ิมเสรีภาพทางเศรษฐกิจท่ีให้ผลประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มทุนไม่ว่าการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจท่ีเกินขอบเขตความจําเป็น การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายการ
ทําข้อตกลงการค้าเสรี  ดังท่ีกล่าวมา ทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรง ประกอบกับการที่ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดําเนินธุรกิจของครอบครัว  ทําให้ประชาชนจํานวนมากต้ังข้อ
สงสัยนําไปสู่ความขัดแย้งท่ีมีทีท่าที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนเป็นเหตุผลท่ีนําไปสู่การรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19  
กันยายน 2549 อันเป็นจุดจบของรัฐบาลทักษิณ ในท่ีสุด 

      2.3 นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 พลเอกสุรยุทธ์ 
จุลานนท์ ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื้อหาความยาว 26 หน้า  นโยบายทั้งหมด แบ่งเป็น 5 
ด้านได้แก่ นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครองและการบริหาร นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคม 
นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการรักษาความม่ันคง จากการศึกษารายละเอียดแต่ละด้านแล้วเห็นว่า 
รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ มีความต้ังใจโดยประกาศหลักการทํางานไว้ 4 ป. คือ เปิดเผยและโปร่งใส เป็น
ธรรม ประหยัด มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งระบุถึงสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังจะทําชัดพอสมควร  

      ภาพรวมของนโยบาย ที่พบมากเป็นพิเศษในนโยบายท้ัง 5 ด้าน คือการจัดทําแผนแม่บท          
มีท้ังหมด  6 แผน ได้แก่ (1) แผนแม่บทพัฒนาการเมือง (2) แผนแม่บทการใช้ทรัพยากรการสื่อสารของชาติ 
(3) แผนแม่บทโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (4) แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา (5) แผนแม่บทการสร้าง
เสริมประสทิธิภาพแห่งชาติ และ (6) แผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์  

       ถึงแม้แผนแม่บทจะมีความสําคัญและจําเป็น เพราะเป็นกรอบทิศทางการทํางานให้เช่ือมโยง
หรือบูรณาการระหว่างส่วนงานต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่ประเด็นที่เป็นข้อสังเกตคือ ประเทศไทยเคยทําแผนแม่บท
ต่างๆ ไว้มากมาย แต่ไม่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติเท่าที่ควร ดังน้ันจึงน่าติดตามต่อไปว่า  แผนแม่บทท้ัง 
6 แผนน้ัน จะมีรายละเอียดอย่างไร และจะเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ท่ีจัดทําขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง นโยบายการขจัดความยากจน 
และการนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงท่ีกําหนดให้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ พลเอกสรยุทธ์ จุลานนท์ เคย
กล่าวว่า จะเป็นนโยบายหลักที่อยากทําในระหว่างที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรี จึงเป็นเรื่องท่ีควรติดตามดูกันต่อไป
ว่าจะมีการผลักดันไปสู่การการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม หลังจากเป็นรัฐบาลมาเป็นเวลา 5 เดือน 
เน่ืองจากรัฐบาลนี้คิดว่าตนเองเป็นรัฐบาลรักษาการ จะเน้นการทํางานเฉพาะที่จําเป็นเป็นหลัก แต่เม่ือถูกโหม
กระหน่ําด้วยปัญหาการเมือง ประกอบกับความพยายามในการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปช่ันเป็นหลัก ซ่ึงมีส่วน
สําคัญท่ีทําให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่ตอบสนองและอาจมีท่าทีต่อต้านประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีเกือบทั้งหมดไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง จึงทําให้งานที่กําหนดไว้ดําเนินไปอย่างล่าช้า 
ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกก่อให้เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพแก่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซ่ึง
อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญท่ีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ในรัฐบาลน้ีจะมี
ส่วนที่เป็นประเด็นทางด้านสังคมท่ีเน้นคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่าย
สังคมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พ.ม.) ท่ีทําหน้าที่ผลักดันประกอบกับ
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รัฐมนตรีช่วยท่ีมีประสบการณ์ทางด้านน้ี ซ่ึงอาจจะช่วยให้มีผลงานท่ีวางรากฐานอย่างเป็นรูปธรรมได้บ้างจาก
รัฐบาลปัจจุบัน 

      อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีสถานการณ์ท่ีบีบรัดรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาหลายประการ ได้แก่ การแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ปัญหาการต่อต้านรัฐบาลของกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรที่เรื้อรังมานาน อีกทั้งรัฐบาลก็ได้กําหนด
ระยะเวลาที่จะบริหารประเทศไว้ 1 ปี เพ่ือจัดทําร่างรัฐธรรมนูญและให้มีการเลือกต้ังใหม่ การประกาศว่าจะ
บริหารประเทศโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักจึงยังไม่เห็นรูปธรรมเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่อย่างใด  

      จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล 3 ชุดในยุคหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมาอาจสรุปได้ว่า ยังไม่ได้มุ่งไปสู่การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแปรสู่แผน
และนโยบายเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลท้ัง  3  ชุด แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาในขณะนั้นที่แตกต่างกันก็ตาม แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการที่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้กฏ
ระเบียบของระบบทุนนิยมโลก ซ่ึงรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยยังต้องพ่ึงพิงและนําพาประเทศให้อยู่รอด ทําให้
นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลยังคงเป็นนโยบายท่ีโน้มเอียงไปในการสนับสนุนระบบทุนนิยมหรือการพัฒนาแบบ
ทันสมัยมากกว่าการพัฒนาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นการพัฒนาแบบย่ังยืน      เพ่ือปรับทิศทาง
ของนโยบายจากการสนับสนุนระบบทุนนิยมเสรีแบบท่ีประเทศไทยเสียเปรียบมาสู่การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกรอบในการกําหนดนโยบาย ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่าผู้ท่ีมีหน้าที่ในการบริหารประเทศต้องทํา
ความเข้าใจแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าหมายถึง “ความพอประมาณและความมีเหตุผล” ซ่ึงมี
ความหมายเช่นเดียวกับ “ทางสายกลาง” ในพุทธธรรม  

      เม่ือเข้าใจแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะนําความเข้าใจดังกล่าวมากําหนด
นโยบายอย่างไร ประเด็นน้ีควรเริ่มต้นด้วยการทบทวนความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิด
จากการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบตลาดและทุนนิยมเสรีท่ีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความโลภซึ่งเป็นผลของอวิชชาท่ี
มีอยู่เดิมในจิตใจของมนุษย์ทําลายความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม ถ้าการพัฒนายังคงเดินไป
ในแนวทางเดิมย่อมสร้างปัญหามากย่ิงขึ้น  ด้วยเหตุนี้ เศรษฐกิจพอเพียงแม้จะมิได้ปฏิเสธระบบเศรษฐกิจตลาด 
แต่ก็เป็นรูปแบบการต่อต้านเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีโดยสันติวิธี ท้ังน้ีเพราะเครื่องมือต่อสู้ท่ีสําคัญมิใช่อาวุธที่จะ
นําไปประหัตประหารผู้ใด แต่เป็นการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธธรรม 

      การนํา”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกรอบในการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จะทําให้ประเทศของเรามีความม่ันคง มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้เป็นกรอบกําหนด
นโยบายของประเทศไทยให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหย่ือของกระแสโลกาภิวัตน์ที่กําลังเช่ียวกรากและรุนแรงใน
โลกยุคปัจจุบัน คือ   “การจะเป็นเสือน้ันไม่สําคัญ สําคัญอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
น้ันหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง”  
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ใบงานท่ี 8.1 
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑  ความตอนหน่ึงว่า “ท่านประธานรัฐสภาท่ี
เคารพรัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้คุณธรรมนํา 
ความรู้ และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยอย่างเคร่งครัด” 

มอบหมายงาน :   ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง 

 
 เฉลย (แนวคําตอบ) 

           นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการใช้หลักคุณธรรมกํากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้ว ของประเทศ 
เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจส่วนรวม ให้มีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความ
ย่ังยืนและความพอดี โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทนํา และผนึกกําลังร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
เพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจทั้งสามภาคดังกล่าว โดยมีนโยบายหลัก ดังน้ี 
           2.1 ภาคเศรษฐกิจฐานราก เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึงจะต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งตามแนวทาง ดังนี้ 
                     2.1.1 การเกษตรกรรม สนับสนุนให้การพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็น
ทางเลือกสําคัญ สําหรับเกษตรกรรายย่อย ในขณะท่ีขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพ
ของผลผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี การจัดการ และการเช่ือมโยงกับระบบตลาด 
                     2.1.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จะได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของ
ผู้บริโภค ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับต่าง ๆ คือ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับการส่งออก โดย
จัดระบบการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการ ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนด้านการตลาด  
                    2.1.3 แรงงาน ซ่ึงเป็นรากฐานสําคัญอีกส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจฐานราก จะเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคแรงงาน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพ และฝีมือของ
แรงงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถมีผลผลิตและรายได้สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนส่งเสริม
ให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทํา มีอาชีพเสริม ได้รับการคุ้มครองและดูแลด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ตลอดจนมีหลักประกันความม่ันคง รวมทั้งสวัสดิการแรงงานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
                    2.1.4 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางข้างต้น จะ
ดําเนินการควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่ไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถจะปรับตัวได้ โดยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ 
และบริการทางสังคมที่จําเป็นอย่างท่ัวถึง และโดยการดูโอกาสในการเรียนรู้ การศึกษา ตลอดจนการฝึกอาชีพ
สําหรับคนเหล่าน้ีและลูกหลาน นอกจากน้ัน การเติบโตทางเศรษฐกิจ จะต้องได้รับการดูแลมิให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
           เพ่ือการนี้ จะปรับปรุงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภูมิภาค โดยปรับปรุงระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคมอย่างเหมาะสม เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบ ดูแล
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ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ  
          2.2 ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ จะให้กลไกการตลาดสามารถดําเนินการได้
อย่างเต็มที่ ภายใต้หลักคุณธรรมและการสร้างความเป็นธรรมในภาคเศรษฐกิจ การขจัดการดําเนินการที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล และจะอาศัยกลไกการตลาดเสรีเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดังน้ี  
                    2.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มีการลงทุนท้ังจากใน และนอกประเทศใน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ และให้
ความสําคัญกับการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยี และการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศเป็นส่วนรวม 
                   2.2.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะอาศัยความเป็นพันธมิตรระหว่างเอกชนและรัฐ
ผนึกกําลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมทุกประเภท นอกจากน้ัน จะให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
                   2.2.3 การส่งออก ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการ โดยมีภาคเอกชนเป็นกลไก
ขับเคลื่อน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ รวมท้ังสร้างเสถียรภาพของ
ราคาสินค้าท่ีมีความเป็นธรรมท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 
                   2.2.4 การท่องเที่ยว พัฒนาประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยและบริการระดับสากล เน้นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
                   2.2.5 พลังงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน การพัฒนาและใช้ประโยชน์
พลังงานทดแทน การสํารวจและพัฒนาแหล่งพลังงาน ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงเขตพัฒนาร่วมกันกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การกําหนดโครงสร้างราคาพลังงานท่ีเหมาะสม และการ
ปรับโครงสร้างการบริหารการพลังงานให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย และการกํากับดูแลให้มีความชัดเจน 
รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานในระยะยาว และการศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือก 
                   2.2.6 โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และวางรากฐานการทํางานอย่างเป็นระบบท่ีดี สร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพ ยึดม่ันความซ่ือสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการที่ดี 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้ังแต่การวางแผนจนถึงการดําเนินโครงการ โดยขับเคล่ือนโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนแม่บทและมีความพร้อมทุกด้าน เน้นการลงทุนประเภทท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายการจัดส่งสินค้าและพัสดุ การประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการขนส่งและปัญหามลพิษ 
รวมท้ังโครงการลงทุนตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือลดความสูญเสียท่ีจะเกิดจากอุทกภัยและ
ภัยแล้งในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ ทั้งน้ี จะจัดให้มีการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ท่ี
ชัดเจนขึ้นโดยเร็ว 
                   2.2.7 โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา โดยที่ประเทศไทยได้มีการลงทุนจํานวนมากพอสมควร ใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แต่โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญายังอยู่ในฐานะด้อยกว่าประเทศคู่แข่ง
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หลายประเทศดังนั้น รัฐบาลจะจัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาข้ึน เพ่ือเร่งรัดให้มีการสร้าง
ปัญญาในสังคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือสร้างความสามารถของประเทศอย่างย่ังยืน ตลอดจน
สนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสร้างนวัตกรรม 
                   2.2.8 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจท่ี
ผสมผสานกับหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
                   2.2.9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะดําเนินนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งกรอบทวิภาคี และพหุภาคีท่ีเป็นประโยชน์ กับประเทศชาติและ
ประชาชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของภาคประชาสังคม และให้เป็นไปตามข้ันตอนและ
กระบวนการที่ถูกต้อง 
                   2.2.10 การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบ
การค้าให้มีความทันสมัย เพ่ืออํานวยความสะดวกทางด้านการค้า สร้างความเป็นธรรมและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
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ใบความรู้ที่ 8.4 
บทความพเิศษ เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชน 

ข่าวเศรษฐกิจ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ -- พุธที่ 26 เมษายน 2549 
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจเอกชน ไม่เพียงแต่ไม่ขัดกับการทําธุรกิจเพ่ือการ

แข่งขัน หรือแสวงหากําไรแล้ว แต่ยังช่วยส่งเสริมให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว และให้เกิดการ
เตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันความเสี่ยงท่ีจะรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจร่วมมือกัน 
เพ่ือให้เศรษฐกิจทั้งระบบสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนและสมดุลมากย่ิงขึ้น 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชนเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า การดําเนินธุรกิจเอกชน 
ส่วนใหญ่จะเน้นกําไรให้ได้สูงสุด และเป็นที่สงสัยกันมากกว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ
ประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจเอกชนได้มากน้อยเพียงใด 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องน้ีอย่างชัดเจนมากข้ึน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชนที่แตกต่างกันใน 4 
ลักษณะ คือ ธุรกิจชุมชน (บ้านอนุรักษ์กระดาษสา) ธุรกิจ SME (ช่ือไทยดอทคอม) บริษัทจดทะเบียน 
(บริษัทแฟรนด้าจิวเวอรี่) และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด) เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงผล
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของธุรกิจ
ได้ ดังน้ี 

ความพอประมาณ: มุง่ผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะส้ัน 
หลักความพอประมาณของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสําคัญคือ ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เม่ือเทียบกับการดําเนินธุรกิจได้แก่ การมีจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งหวังได้รับ
ผลประโยชน์หรือผลกําไรสุทธิระยะยาวมากกว่าระยะส้ันนั่นเอง โดยการประยุกต์ใช้หลักความพอประมาณ
ในทางธุรกิจ จะมีลักษณะการดําเนินงานท่ีสําคัญๆคือ  การผลิตจะเน้นการผลิตเพ่ือลูกค้าบางกลุ่มมากกว่าการ
ผลิตเพ่ือขายทั่วไป การรับคําสั่งจะรับคําสั่งเฉพาะท่ีจะทําได้ตามกําลังที่มีอยู่เพ่ือรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูง  
การแสวงหากําไรจะยึดถือหลักการแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนคู่ค้า ให้ร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
และเกิดความไว้วางใจ รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการจ่ายเงินให้แก่พนักงานและ supplier อย่างรวดเร็ว
ตลอดจนกันกําไรส่วนหน่ึงสําหรับพัฒนาความรู้และกิจกรรมสังคม การก่อหนี้และขยายการลงทุน ขยายธุรกิจ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เม่ือกําไรมากพอไม่กู้ยืมเงิน และเน้นเฉพาะสาขาธุรกิจท่ีตนเช่ียวชาญ รวมทั้งจะรักษา
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนให้เหมาะสมการแข่งขันด้วยความยุติธรรมเพ่ือสร้างพันธมิตรธุรกิจ โดยมีเครือข่ายผู้ผลิต
ท่ีเล็กกว่าท่ีจะจัดส่งงานบางส่วนให้ รวมทั้งมีการฝึกอบรมและให้คําแนะนําอย่างต่อเน่ือง 

ความมีเหตุมผีล: ต้องรู้จักลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่ง และรู้จักตัวเอง 
ส่วนการประยุกต์ใช้หลักความมีเหตุผล ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจคือ การรู้จัก

ลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่ง และรู้จักตัวเอง ซ่ึงทําให้การบริหารมีลักษณะที่สําคัญๆดังนี้  
เข้าใจในธุรกิจของตน และตลาดท่ีตนแข่งขันอยู่อย่างถ่องแท้ ซ่ึงจําเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ให้ต่างจากคู่แข่ง และมีนวัตกรรมใหม่ๆ มีการวิจัยตลาดรวมท้ังเข้าใจถึง core competency ของ
องค์กรและเน้นการผลิตที่ตรงกับ core competency ตลอดจนตรวจสอบผลการทํางานของตนกับบริษัท
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คู่แข่งอย่าสมํ่าเสมอ (benchmarking) เข้าใจถึง key success factor ของธุรกิจ โดยพยายามไม่ให้พนักงานมี
หนี้สินและความกังวล ซ่ึงจะกระทบต่องานศิลปะที่ต้องใช้ความประณีต รวมทั้งมีการรักษากระบวนการผลิตให้
เป็นธรรมชาติท่ีสุด  สําหรับธุรกิจที่อิงกับเทคโนโลยีต้องพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง และต้องเน้น
ท่ีการนําเสนอเทคโนโลยีมาประยุกต์ ตลอดจนมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน และมีความยืดหยุ่นในการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มในช่วงเวลาต่างๆ ใช้ทรัพยากรท่ีมีกระบวนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระจายการผลิตบางส่วนไปในประเทศที่ มีแรงงานถูกกว่าเพ่ือรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน และคิดค้นกระบวนการที่จะนําวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูง หรือหายากกลับมาใช้ใหม่  
รับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมโดยใช้หลักบริหารการตลาดแบบ concentrated strategy เพ่ือเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าให้ชัดเจนก่อนที่จะขยายตลาดไปยังที่อ่ืนและให้สิทธิการจัดจําหน่ายในตลาดใหม่ๆแทนการ
ลงทุนเจาะตลาดด้วยตนเอง 

การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี ต้องเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม สําหรับการประยุกต์ใช้
การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในการดําเนินธุรกิจคือ จะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสมโดย
กระจายผลิตภัณฑ์และตลาดเพ่ือลดความเสี่ยง โดยการปรับผลิตภัณฑ์จากสินค้าฟุ่มเฟือยมาเป็นสินค้าที่ลูกค้า
ใช้ประจํา และกระจายตลาดในหลายประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจต่อสินค้าฟุ่มเฟือยควบคุม
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบให้ต่อเนื่อง โดยลงทุนในแหล่งวัตถุดิบของตนเอง รักษาอัตราการหมุนเวียนของ
พนักงานให้อยู่ในระดับตํ่า ให้ราคาแก่ supplier อย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว และลด
ต้นทุนของการหา supplier ใหม่ๆ (switching costs) สะสมเงินออม โดยมีระบบการแบ่งเงินท่ีเหลือจากเงิน
หมุนเวียนเป็นเงินออมระยะยาว และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสมกับการสะสมเงินไว้สําหรับการ
ลงทุนใหม่สะสมเงินออม โดยมีระบบการแบ่งเงินท่ีเหลือจากเงินหมุนเวียนเป็นเงินออมระยะยาว  และมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสมกับการสะสมเงินไว้สําหรับการลงทุนใหม่ประเมินสถานการณ์ความเส่ียง
ล่วงหน้าอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีนโยบายและกําหนดเวลาที่ต้องประเมินความเสี่ยงอย่างชัดเจน มีการสร้างระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
รวมทั้งพยายามสร้างความสมดุลด้านรายรับและรายจ่ายในเงินสกุลต่างประเทศแต่ละสกุล ส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมอย่างต่อเน่ืองนอกจากการประยุกต์ใช้หลักความพอประมาณ การมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันท่ีดีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของการดําเนินธุรกิจด้วย ซ่ึงธุรกิจต่างๆ จะต้องมีการสร้างความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และใช้
ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 

สร้างเสริมให้พนักงานได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างสมํ่าเสมอ
ร่วมกับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในการพัฒนาความรู้ และมาตรฐานของธุรกิจ โดย Social venture network 
และ กลุ่มพันธมิตรผู้ให้บริการ website ภาษาไทย 

ส่วนทางด้านคุณธรรมนั้น ต้องมีการสร้างความตระหนักและให้ยึดม่ันในคุณธรรมกับทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉาพะในด้านความเพียร ความอดทน และความซื่อสัตย์ โดย-ให้มีความมุ่งม่ันใน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง-ให้มีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า โดยรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด-ให้มีคุณธรรมกับสังคมรอบข้างโดยการป้องกัน
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและจัดทําโครงการเพื่อสังคม-ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดย



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  8  
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
คาบรวม  4 คาบ 
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ปกครองด้วยหลักความเมและการให้สิทธ์ิลาเพ่ือไปนั่งสมาธิ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเคร่งครัด และยอมรับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันในช่วงวิกฤต 

สรุป 
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ธุรกิจของตนดําเนินงาน

ได้อย่างมีเหตุผล รู้จักลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่ง และรู้ตนเอง รวมทั้งพนักงานมีความรู้ และยึดม่ันในคุณธรรม
ได้ดีย่ิงขึ้น ตลอดจน จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ธุรกิจมีเครื่องป้องกันผลกระทบจากภาวะความเสี่ยงภัยจากการ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม สามารถดําเนินธุรกิจร่วมมือกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะส่งผลให้การดําเนิน
ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือผลกําไรสุทธิระยะยาวและยั่งยืน รวมท้ังช่วยเศรษฐกิจท้ังระบบสามารถเติบโต
อย่างม่ันคง แข็งแรงได้ในที่สุด 
 
 
 
 


