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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในหลายๆ หมู่บ้านที่ผู้เขียนได้ด าเนินการวิจัยและเพ่ือใช้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร พนักงานในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้เขียนได้ด าเนินการวิจัยในแต่ละผลงานวิจัยซึ่งมีจ านวน 6 โครงการ โดยมีกลุ่มเกษตรกร 
พนักงานในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล จ านวนทั้งหมด 1,500 คน ตามรูปแบบการสุ่มของแต่
ละงานวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน ทั้งนี้เกิดจากความคิดเห็น
และความเข้าใจที่แตกต่างกัน ผลส าเร็จจึงมีความต่างกัน บางคนสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แต่หลายคนเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คลาดเคลื่อนและขาดการไตร่ตรองต่อการใช้จ่ายจึงท าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือหลายคนไม่ได้ประยุกต์ใช้แต่ได้ระบุว่าตนเองประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างถูกต้อง ดังนั้นวิธีปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจึงพบว่า จะต้องเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจใน “ความหมาย”ที่แท้จริง
ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามหลัก 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไขของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
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ABSTRACT 
  
 This article aimed to study how to apply the sufficiency economy 
philosophy of the people in different village, where the author conducted the research 
and used as a proper practical guideline for the livelihood of farmers, Employees in 
public and private sectors. The samples used for the research were the samples from 
6 research projects consisted with the 1,500 persons of agriculturists, employees of 
public and private sector by sampling in each project. The tool used for this research 
was the content analysis. The results were found that most people had a different way 
in applying the sufficiency economy philosophy. This was due to different opinions and 
insights, the success was different. Some people could turn the crisis into an 
opportunity to make income for themselves, but many people understood how to 
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apply the economic sufficiency philosophy, so it could not be applied effectively. 
Many people had not applied, but had stated that they applied it correctly. Therefore, 
the practice of sufficiency economy philosophy must begin firstly with understanding in 
its real meaning and then they would be able to correctly follow the three loops and 
two conditions in Sufficiency Economy Philosophy. 
 
บทน า    
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญและเข้ากับบริบทสังคมไทยเป็น
อย่างยิ่งเพราะเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถใช้กับการด ารงชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกอาชีพ โดยทุก
คนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบการท างานของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความ
พอเพียง สมดุล มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันรวมทั้งการมีคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง หมั่นหาข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องนั้นเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ โดย
พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานั้นได้แก่ พ้ืนที่ในอ าเภอเมือง ได้แก่ ต าบลเสม็ด ต าบลสะแกโพรง ต าบล
บ้านบัว ต าบลบ้านยาง และต าบลหนองสองห้อง ซึ่งก่อนมีการด าเนินการวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้มี
การส ารวจข้อมูลในเบื้องต้นแล้วพบปัญหาคือ ประชาชนในทุกเขตพ้ืนที่มีความเข้าใจในความหมายของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อน ขาดผู้อธิบายให้ความรู้ที่ตรงกับความหมายที่แท้จริง  ขาดการ
วางแผนและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ขาดการสร้างจิตส านึกในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพ่ือที่จะทราบถึงสภาพปัญหาที่
แท้จริงว่า ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทั้ง 5 ต าบล มีสาเหตุหรือปัจจัยใดที่ท าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถที่จะน าพาตนเองให้รอดพ้นจากความยากจน หรือ 
รอดพ้นจากหนี้สินที่เป็นอยู่ แต่กลับมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีทรัพย์สินลดลงไปเรื่อย ๆ เช่นกัน 
ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อค้นพบต่างๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยทั้ง 6 เรื่องมาเพ่ือวิเคราะห์
เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ใฝ่ในความรู้และสนใจเพื่อน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน       
 
วตัถุประสงค์การเขียนบทความ  
 เพ่ือศึกษาวิธีการประยุกต์ สังเคราะห์และรวบรวมวิธีปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพ่ือวิเคราะห์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือ ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป   
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ในผลการวิจัยของแต่ละโครงการนั้น ผู้วิจัยขอสรุปข้อค้นพบในแต่ละประเด็นแล้วอภิปราย
เพ่ือให้ผู้สนใจมองเห็นภาพในอีกมิติหนึ่งของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพ่ือให้ทุก
ท่านสามารถพิจารณาบริบทต่างๆ แล้วประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละท่าน 
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1. ข้อมูลเบื้องต้นก่อนศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      มนุษย์ หากพิจารณาในลักษณะของกฎไตรลักษณ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ได้แก่ การ
เกิด แก่ เจ็บ และตาย จะพบว่า ความตายถือเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิต เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์
ในโลกที่เป็นอยู่แห่งจักรวาลนี้ หากไม่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ก่อน ก็จะมีอายุการใช้
งานได้จริงประมาณ 100 ปี บวกลบ 20 ปี กล่าวคือ หากมีชีวิตอยู่ได้เกิน 100 ปี ก็จะไม่เกิน 120 ปี 
หรือ หากต่ ากว่า 100 ปี ก็จะมีอายุอยู่ประมาณ 80 ปี แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่จะ
เสียชีวิตไม่เกิน 80 ปีโดยเฉลี่ย และเมื่อนับอายุ 80 ปีเป็นฐาน ก็จะพบว่า การด า เนินชีวิตที่เป็นอยู่
ภายใน 80 ปีนี้ เราน่าจะสร้างคุณประโยชน์หลายอย่างให้กับตนเอง ลูกหลานหรือประเทศชาติ การใช้
ชีวิตให้มีความสุขจึงเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง แต่ความสุขเหล่านี้ ไม่ควรไปเบียดบังอีกคนหนึ่งหรือหลายคน
เพ่ือให้ตนเองมีความสุข ดังนั้น การสร้างความสุขให้กับตนเองและส่งผลให้คนอ่ืนที่อยู่ข้างๆ หรือสังคม 
หรือ ประเทศชาติมีความสุขไปด้วยจึงเป็นสิ่งที่น่าจะท าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในชีวิตของคนไทยทุก
คนที่ก าลังเป็นไปอยู่ในขณะนี้ล้วนพบกับความสุขและความทุกข์ปะปนกัน ซึ่งความสุขและความทุกข์
เหล่านี้มักผูกติดอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจ หรือ รายได้ กล่าวคือ หากครอบครัวใดมีเศรษฐกิจดี โดยที่
เศรษฐกิจที่ดีนั้นได้มาโดยสุจริตก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงด้านเศรษฐกิจและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ไป
ไหนมาไหนก็มีแต่คนยกย่องสรรเสริญเพราะการได้มาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีภายในครอบครัวเป็นการได้มาจาก
ความสามารถอย่างแท้จริง  แต่ในทางตรงกันข้าม หากครอบครัวใดมีเศรษฐกิจที่ดีแต่ การได้มาซึ่ง
เศรษฐกิจที่ดีนั้นได้มาโดยไม่สุจริต ความสุขที่เกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน 
การด าเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างตื่นตระหนัก หวาดระแวงในแต่ละวัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ทุกท่านสามารถที่จะ
พิจารณาได้ โดยใช้ใจที่บริสุทธิ์ของตัวท่านในการพิจารณา และจะพบด้วยตัวท่านเองว่า การได้มาซึ่ง
เศรษฐกิจโดยสุจริตและการได้มาซึ่งเศรษฐกิจโดยไม่สุจริต แบบใดจึงจะมีความสุขมากน้อยกว่ากัน และ
แบบใดจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขในโลกนี้ได้ดีกว่ากัน    
       อย่างไรก็ตาม หลายคนมักจะพบกับปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจอยู่เป็นประจ า หากบุคคล
ประสบกับปัญหาชีวิตด้านเศรษฐกิจแล้วหาทางออกไม่ได้  จะพบว่า ไม่มีความสุขต่อการด ารงชีวิต การ
เป็นอยู่ในแต่ละวันมักจะมีความทุรนทุราย หายใจไม่คล่อง ไม่ว่าจะท าอะไรเมื่อนึกถึงหนี้สินที่จะต้องจ่าย
ในแต่ละวันก็มักจะรู้สึกใจหายลึกๆ เพราะยังหาจ่ายไม่ได้ และก็ไม่รู้จะไปพ่ึงใคร การเที่ยวยืมเงินบุคคล
อ่ืนนั้น มักจะมีความรู้สึกเกรงใจ อายและไม่กล้าที่จะไปหยิบยืมมา การประสบกับปัญหาความรู้สึก
ดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับบุคคลหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหานี้ จ าเป็นที่จะต้องเริ่มจากการตั้ง
ค าถามว่า ท าไมหลายคนใช้ชีวิตมาเกินครึ่งหนึ่งแล้ว แต่กลับต้องวิ่งหารายได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราอาจจะ
กล่าวอีกว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ นั่นคือ ความต้องการของบุคคล มีความไม่
พอเพียง พอดี หรือสมดุล เกิดขึ้นจึงท าให้ต้องแสวงหา แต่ค ากล่าวเช่นนี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะ
การแสวงหารายได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้หมายความว่า บุคคลคนนั้น จะไม่พอดี จะไม่พอเพียงหรือไม่มี
ความสมดุลในชีวิต แต่อาจจะเป็นการแสวงหารายได้เพ่ือท าให้เกิดความพอเพียง พอดี หรือสมดุล ก็ได้ 
เพราะชีวิตของคนๆ หนึ่งและครอบครัวของเขา มีความจ าเป็นที่จะต้องบริโภค จะต้องหามาใช้สอย
ตลอดช่วงที่มีชีวิตอยู่ พวกเขาจึงต้องแสวงหารายได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การที่ชีวิตของคนๆ หนึ่ง 
สามารถที่จะท าให้ทรัพย์สินกลายเป็นรายได้ให้เขาตลอดเวลาโดยไม่ต้องแสวงหาทรัพย์สินอีก หรือ มี
ทรัพย์สินที่สามารถงอกเงยเป็นรายได้อยู่ตลอดเวลาและรายได้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่
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น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้รายได้ในลักษณะนี้ ถือว่า เป็นผู้ที่มีรายได้ ในอุดมคติของนัก
เศรษฐศาสตร์ เช่น นายวิลเลียม เฮนรี เกตส์ หรือที่มักเป็นที่รู้จักในชื่อ บิล เกตส์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาว
อเมริกัน และเป็นคนที่ร่ ารวยเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นต้น หรือ ท่านอ่ืนๆ ที่มีความร่ ารวยอยู่ใน
ขณะนี้ เพราะบุคคลเหล่านั้น มีรายได้ท่ีวิ่งเข้าหาพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและเป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ๆ โดยไม่
มีวันหยุด ซึ่งไม่ต้องท างาน แต่ก็มีรายได้ เพราะทรัพย์สินและบริวารท างานแทน ซึ่งการที่บุคคลคนหนึ่ง
จะมีรายได้ในลักษณะนี้ได้นั้นจะต้องเกิดจากการวางแผนชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมและหาช่องทางที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างโดดเด่น หรือบางคนที่เชื่อเรื่องบุญ ก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่ า 
พวกเขาเหล่านี้  ท าบุญมาดีจึงท าให้พวกเขาพบกับการงานหรือธุรกิจที่ดี อย่างไรก็ตาม ในทาง
พระพุทธศาสนายืนยันว่า “บุญท ากรรมแต่ง” นั่นหมายความว่า บุญเราต้องท าและกรรมที่เกิดจากบุญ
จะเป็นเครื่องตกแต่งให้เรานั้นไปได้ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า พวกเขาเหล่านั้นท าบุญมาดีจริง ซึ่ง
ไม่ใช่บุญที่เกิดจากชาติก่อน แต่เป็นบุญที่เกิดจากชาตินี้ เพราะพระพุทธเจ้าเคยได้ด ารัสไว้ว่า “ชีวิตนั้น
เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้” ซึ่งบุคคลที่มีรายได้อยู่ตลอดเวลานี้ ท าบุญมาดี เพราะค าว่า “บุญ” 
ที่พวกเขาได้สร้างนี้ ก็คือการท าความดี คิดดี วางแผนดี เจตนาดีในเรื่องธุรกิจ และมีเจตนามอบสินค้าให้
ประชาชนทั้งโลกด้วยใจที่เมตตาอย่างกว้างขวาง จึงท าให้กุศลนี้ส่งผลให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างงดงาม และ
เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แม้เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีรายได้ให้ลูกหลานได้ใช้จ่ายไปอีกนาน   
     ดังนั้น การท าธุรกิจที่มีเจตนาดี มีการวางแผนอย่างเป็นระบบท่ีดี ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้มีงาน
ท าให้มีรายได้ ไม่เบียดบังหรือกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และเป็นการช่วยมนุษยชาติให้มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ด้วย ถือว่าเป็นการท าความดีที่มีผลท าให้บุคคลคนนั้นประสบความส าเร็จในชีวิต 
จากผลการวิจัย ปรีชา ปาโนรัมย์ (2553, 2555, 2558, 2559, 2560, 2561) พบว่า ระบบการท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ด าเนินการวิจัยนั้น ยังมีระบบในการวางแผนเพ่ือท างาน ท าธุรกิจ ยังไม่เป็นระบบ 
ยังไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ระบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง
ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการท างานของผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตของโลกและอาจถือได้ว่า 
เป็นระบบการท างานของมนุษย์ก็ว่าได้จะมีลักษณะจ าแนกได้ 3 ประเภท ซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ได้
ตามภาพด้านล่าง ดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
  
       จากภาพอธิบายได้ ดังนี้   
    ประเภทที่ 1 คือ (1) คน (2) ตื่นขึ้นมาเพ่ือ (3) ท างาน ท างานเพ่ือ (4) ตามหารายได้ แต่
เมื่อพิจารณาถึง บุคคลประเภท แรกนี้ จะพบว่า ในขณะที่ตื่นขึ้นมาเพ่ือท างานตามหารายได้นั้น ถ้าไม่มี
หนี้สิน ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่รวยไม่จน หรืออาจจะรวยก็ได้ แต่ในเขตที่ท าวิจัย ไม่พบบุคคล

คน ตื่นขึ้น ท างาน รายได้ 

หนี้สิน หนี้สิน หนี้สิน 

คน 

 มีรายได้ในอดุมคติของ

นกัเศรษฐศาสตร์ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6) 

ไม่มีหนี้สิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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ประเภทแรกนี้ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งอาจจะอยู่ในเขตพ้ืนที่อ่ืน และบุคคลที่อยู่ในประเภท แรก หาได้ยาก
มาก และไม่ม่ันใจว่า รวยหรือจน แต่คาดว่า ชีวิตน่าจะเรียบง่ายไม่รวยไม่จน    
   ประเภทที่ 2 คือ (1) คน (2) ตื่นขึ้นมาเพ่ือ (3) ท างาน ท างานเพ่ือ (4) ตามหารายได้ และ
บุคคลประเภทนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

- กลุ่มแรก กลุ่มที่มีหนี้สินน้อยกว่ารายได้  กลุ่มนี้ ถ้าหนี้สินอยู่ห่างมากก็แสดงว่ามีหนี้สิน
น้อย แต่ถ้าขยับเข้าใกล้ก็จะมีหนี้สินค่อนข้างมาก แต่ยังมีหนี้สินห่างไกลอยู่ นั่นคือ มีหนี้สินน้อยกว่า
รายได้ และสามารถจัดการหนี้สินได้ โดยภายในงานวิจัยนี้บุคคลในกลุ่มแรกหายากมาก และมีไม่ถึง 1 
เปอร์เซ็นต์     

- กลุ่มที่สอง กลุ่มที่มีหนี้สินเท่ากับรายได้ กลุ่มนี้ มีชีวิตล าบากมาก เพราะเป็นการหา
รายได้วันต่อวัน หากหยุดท างานเมื่อไหร่ จะมีหนี้สินเพ่ิมทันทีและไม่มีเงินช าระหนี้ กลุ่มนี้จ าเป็นที่
จะต้องท างานทุกวันเพื่อหาเงินไปจ่ายหนี้ กลุ่มนี้หาง่ายมาก เพราะมีถึง 60 เปอร์เซ็นต์  

- กลุ่มที่สาม กลุ่มที่มีหนี้สินมากกว่ารายได้  กลุ่มนี้ มีชีวิตล าบากมากมาก หรือล าบาก
อย่างแสนสาหัส เพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องหนีหนี้ ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา 
ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นของตัวเอง ทรัพย์สินติดอยู่กับนายทุน ติดอยู่กับธนาคาร มีหนังสือทวงหนี้ทุกเดือน 
และถูกยึดทรัพย์สินก็มี เหมือนเป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งๆ ที่ศาลยังไม่ ได้สั่ง แต่ชีวิตถูกธรรมชาติของหนี้
สั่งแล้ว กลุ่มนี้หาง่ายเช่นกัน เพราะมีถึง 39 เปอร์เซ็นต์  
   ประเภทที่ 3  (1) คน (2) ตื่นขึ้นมาเพ่ือ (3) ท างาน ท างานเพ่ือ (4) ตามหารายได้ แต่กลุ่มนี้ 
ในช่วงชีวิตหนึ่ง จะเป็นคนกลุ่มแรกและกลุ่มสองประเภทที่ สอง ซึ่งบางคนอาจล้มลุกคลุกคลานมาใน
อดีต แต่เนื่องจากมีการท างานอย่างเป็นระบบ มีสติตั้งมั่น มีความขยันอดทนมุ่งมั่นใฝ่ปรับปรุงและตั้งใจ 
(ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ผลักดันให้บุคคลประสบความส าเร็จในทุกด้าน) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง วางแผนชีวิตอย่างมีระเบียบ จนกระทั่งสามารถขจัดหนี้สินออกไปให้ห่างไกลได้ และ
มายืนอยู่ตรง (5) เป็นคนที่มีรายได้วิ่งตาม หรือ มีรายได้มากกว่าหนี้สินอย่างมหาศาล จากนั้นทุกวินาที
ของเขาจะมีรายได้วิ่งตาม แม้ไม่ได้ท างาน แต่ทรัพย์สินที่มีอยู่ บริวารที่มีอยู่ท างานให้แทน ท างานเพ่ือน า
รายได้มามอบให้กับเขา กลุ่มนี้เรียกได้ว่า เป็นกลุ่มที่มีรายได้ในอุดมคติของนัก เศรษฐศาสตร์ หรือ ชีวิต
ของพวกเขามายืนอยู่ตรงหมายเลข (6) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จที่
จะได้รับรายได้ในอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์ประเภทนี้ในเขตพ้ืนทีด่ังกล่าว        
   การที่บุคคลในกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต ได้แก่ การท าให้มี
รายได้อยู่ในอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์ หรือ การท าให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย โดยให้มีกิน มีใช้ 
และมีเก็บนั้น อาจมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ประสบความส าเร็จ แต่จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหนึ่งซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินชีวิตและหากเข้าใจปัจจัยนี้ในเบื้องต้นก่อนก็จะเป็นประตูเปิดทางไปสู่
ความส าเร็จอื่นๆ ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแน่นอน  นั่นคือ การยังไม่เข้าใจใน
ความหมายที่แท้จริงของค าว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าว บุคคลจึง
ควรท าความเข้าใจในความหมายของปรัชญา ฯ อย่างถ่องแท้ก่อน ต่อจากนั้นก็จะมีผลท าให้เกิดความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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2. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
              จากผลการวิจัยของปรีชา ปาโนรัมย์ (2553, 2555, 2558, 2559, 2560, 2561) สามารถ
สรุปเป็นภาพรวมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอ าเภอเมืองได้ดังนี้  
ประชาชนโดยเฉลี่ยร้อยละ 90  มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับน้อยที่สุด ถึง
ระดับปานกลาง และร้อยละ 10 ระบุว่า มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ มาก ถึง มากที่สุด โดยสาเหตุที่
ประชาชนมีวิถีชีวิตในรูปแบบนี้ สาเหตุหลักๆ คือ ความเข้าใจ หรือ ความรู้ที่มีต่อ “ความหมาย” ของค า
ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความคลาดเคลื่อน จึงท าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น เข้าใจว่า เมื่อท านาเหนื่อยก็ให้หยุดท านาแล้ว
ไปปลูกอย่างอ่ืนแทน เมื่อชีวิตกินอยู่อย่างไรก็ให้กินอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบอ่ืนเพราะจะท าให้
ตนและครอบครัวล าบากไม่อยู่ในชีวิตที่พอเพียง หรือ ชาวบ้านมีที่ดินเพ่ือใช้ในการเพาะปลู กรอบๆ
บริเวณบ้านแต่ไม่วางแผนเพ่ือเพาะปลูกอะไรโดยมีชีวิตและการเป็นอยู่อย่างนั้นพร้อมทั้งมีความต้องการ
ที่จะไปรับจ้างบุคคลอ่ืนหรือไปหางานท าในตัวเมือง หรือ ที่กรุงเทพมหานคร หรือ ในจังหวัดที่มีความ
เจริญด้านเศรษฐกิจเพ่ือเลี้ยงชีวิตในแต่ละวันและน าเงินมาส่งเสียบุคคลภายในครอบครัว เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถือได้ว่า เป็นความเข้าใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างคลาดเคลื่อน จึงท า
ให้ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะให้บุคคลมีจิตส านึกในการที่จะ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจในความหมายของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ก่อน จากนั้นความเข้าใจใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และการมีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะตามมา   
               ดังนั้น ต่อไปนี้คือ ค าอธิบายในความหมายของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เกิดจาก
ผลการวิจัย ค าว่า “ปรัชญา” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน (2542) หมายถึง วิชาทีว่่าด้วยหลักแห่ง
ความรู้และความจริง ส่วนค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ค า ได้แก่ ค าว่า 
“เศรษฐกิจ” และค าว่า “พอเพียง” ซึ่งขออธิบายค าว่า “เศรษฐกิจ” ก่อนเพราะถือว่าเป็นค าที่จะท าให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่า พอเพียง ซึ่งเป็นค าถัดไปมากยิ่งขึ้น โดยที่ค าว่า “เศรษฐกิจ” นี้ ตาม
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน (2542) หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และการ
บริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน แต่เมื่อพิจารณาค าจ ากัดความจาก Cambridge English 
Dictionary ซึ่งให้ความหมายเอาไว้ว่า เศรษฐกิจ หมายถึง การค้า อุตสาหกรรม และเงิน สอดคล้องกับ
พจนานุกรม Oxford English Dictionary ที่ได้ระบุว่า หมายถึง การค้า อุตสาหกรรม และการสร้าง
ความมั่งคั่งหรือรายได้ อย่างไรก็ตาม Adam Smith (1723-1790) ซึ่งเป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้
เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาเมื่อปี 1776 ว่า เศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
มั่งคั่งหรือรายได้ และแม้กระทั่ง Alfred Marshall ซึ่งเป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ก็ได้กล่าว
ไว้เช่นกันว่า เศรษฐกิจ หมายถึง การค้า การลงทุน การสร้างก าไร และการสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
John Maynard Keynes ซึ่งเป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคก็ได้อธิบายไว้เช่นเดียวกันว่า 
เศรษฐกิจ หมายถึง การลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศ  อย่างไรก็ตาม จากค าจ ากัดความที่แต่ละ
ส านักได้ให้มานั้น ผู้เขียนขอสรุปค าอธิบายไว้ว่า “เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมการลงทุนที่ผ่านวิสาหกิจ
ต่างๆ เช่น กิจการของเจ้าของรายเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น แล้วก่อให้ เกิดการผลิต 
การจ าหน่าย และสร้างรายได”้ ซึ่งสามารถที่จะอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้โดยใช้ภาพดังต่อไปนี้  
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
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 จากภาพจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจก็คือ กิจกรรมการลงทุนที่ผ่านวิสาหกิจทั้ง 4 แล้วจึง เกิด
การผลิตเป็นสินค้าและบริการหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และเกิดรายได้ โดยที่ปลายทางของเศรษฐกิจ 
ก็คือ รายได้ ซึ่งจะเห็นจากค าพูดที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า ประเทศนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี นั่นหมายถึง 
ประเทศนี้ มีรายได้ดีหรือไม่ดี เพราะฉะนั้น การใช้ค าว่า รายได้ อย่างเดียว ผู้พูดก็มักจะหมายถึง รายได้ 
ไม่ได้หมายถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ถ้าพูดถึง เศรษฐกิจ แล้ว ผู้พูดจะหมายถึง กิจกรรมการ
ลงทุนทั้งหมดที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น หากแปลสั้นๆ ของค าว่า เศรษฐกิจ ก็จะแปลว่า กิจกรรมการ
ลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่ง นั่นเอง ซึ่งหากเราน ามารวมกัน
กับค าว่า พอเพียง ก็จะเป็นดังนี้   
 “เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กิจกรรมการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ หรือ 
เพียงพอต่อการใช้จ่าย นั่นคือ มีกิน มีใช้ และมีเก็บ” และเมื่อพิจารณาจากความหมายนี้ จะพบว่า ค าว่า 
พอเพียง ก็จะหมายถึง การลงทุนที่สมดุล พอดี ทางสายกลาง เป็นไปอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
กล่าวคือ ท าให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย รวมทั้งมีคุณธรรม ได้แก่ มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ 
ระมัดระวัง ขยัน อดทน หมั่นหาจุดบกพร่องเพ่ือแก้ไข ที่ส าคัญคือ มีการท างานที่ต่อเนื่องไม่หยุด 
กล่าวคือ ไมเ่กียจคร้านในการท างาน หมั่นสร้างความเบิกบานในจิตใจเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ ดังนั้น 
จากความหมายดังกล่าว จะพบว่า การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ การท าเกษตรผสมผสาน การท าไร่ไถ่
นา การท าการเกษตรอ่ืนๆ การท างานในภาคเอกชน การท างานในภาครัฐ เป็นต้น หากการท างานนั้น
เป็นกิจกรรมที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แสดงให้เห็นว่า บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากว่า การปลูกผักอย่างเดียว แต่การปลูกผัก
ดังกล่าวสามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ สมบูรณ์ในที่นี้คือมีกิน มีใช้และมีเก็บ นี้คือ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง หรือ หากใครก็ตามมีอาชีพรับราชการ แต่สามารถที่มี
รายได้จากอาชีพราชการนั้น โดยการวางแผนให้มีกิน มีใช้ และมีเก็บอีกทั้งยังสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี นี้คือ บุคคลสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
 

3. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัย พบว่า มีอยู่ 4 สิ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ หนี้สิน ทรัพย์สิน  การออม และความสุข ซึ่ง 4 สิ่งนี้ถือได้

กิจกรรมการลงทุน 

เจ้าของกิจการ 
รายเดียวลงทุน 

ห้างหุ้นส่วน 

บริษัท 

รัฐวิสาหกิจ 

ผลิตเป็นสินค้า เศรษฐกิจ 

จ าหน่าย รายได้ 

ผู้บริโภค 
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ว่า เป็นเครื่องมือชี้วัดว่า บุคคลมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
หรือไม ่ 

3.1 หนี้สิน (เพ่ิมหรือลด) ชาวบ้านโดยทั่ว ๆ ไป อาจมองว่า หนี้สิน เป็นเรื่องที่น่ากลัว และ
ในกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้มีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในพ้ืนที่วิจัยที่กลัวหนี้สินแต่ก็มีหนี้สิน บางคนก็มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ทุกคนในเขตพ้ืนที่นี้ล้วนมีหนี้สิน แต่ในทางธุรกิจมองว่า หนี้สิน คือ เงินกู้  หรือ เงินลงทุน 
เพราะนักธุรกิจก็คือนักลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมที่จะนึกถึงผลก าไร  การมีหนี้สินในภาคธุรกิจจึงเป็น
เรื่องปกติที่จะต้องมี เพียงแต่นักธุรกิจจะมองว่า ท าอย่างไรหนี้สินจึงจะกลายเป็นทรัพย์สินที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นก าไรได้และมีผลตอบแทนไปในระยะยาว ดังนั้น หากจะวัดว่า บุคคลคนหนึ่งจะประสบ
ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดอย่างไร ปัจจัยหนึ่งที่สามารถวัดได้เป็นอย่างดี
ก็คือ “หนี้สิน” โดยพิจารณาว่า บุคคลนั้นมีหนี้สิน เพ่ิมขึ้น คงที่ หรือ ลดลง และท้ายที่สุด ไม่มีหนี้สิน 
และหนี้สินนั้น กลายเป็น “ทรัพย์สิน”  

3.2 ทรัพย์สิน (เพ่ิมหรือลด) โดยที่ทรัพย์สินถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งของการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จ เพราะทรัพย์สิน ตามความหมายก็คือ วัตถุ
ทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน รถ นาฬิกา เป็นต้น เป็น
วัตถุที่มีรูปร่าง ส่วนวัตถุที่ไม่มีรูปร่างเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินที่หมายถึงในที่นี้ จาก
ผลการวิจัยนั้นจะพบว่า หากบุคคลมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทรัพย์สินในที่นี้ ควรหมายถึง ทรัพย์สินประเภทที่มีรูปร่าง มีราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้าน ที่ดิน รถ สิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จับต้องได้ รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืนๆ ดังนั้น หากบุคคลใดก็ตามที่มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ทรัพย์สินเหล่านี้ ก็จะมีมากและเป็นทรัพย์สินที่
ปราศจากหนี้สิน โดยอาจมีเพ่ิมขึ้นหรือไม่มีเพ่ิมขึ้นก็ได้ แต่มีทรัพย์สินที่สามารถให้ประโยชน์ได้ และ
สามารถได้ผลก าไรที่เป็นตัวเงิน หรืองอกเงยได้จากทรัพย์สินเหล่านี้ ท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นทรัพย์สิน
และเป็น “การออม” โดยที่ทรัพย์สินทุกประเภทที่กลายเป็นสมบัติของเรา ถือได้ว่า เป็น การออม เพ่ือ
ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่จะออกดอกและผลตอบแทนให้กับผู้ถือและไม่เคลื่อนย้ายไปไหน 
เปรียบเสมือนกับกับ เงินออมที่ฝากไว้กับธนาคาร หากไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนก็จะงอกเงยเป็น
ดอกเบี้ยให้กับผู้ถือเงิน    

3.3 การออม (เพ่ิมหรือลด) การออมเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จในล าดับต่อมา ว่า บุคคลจะ
สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งการออมนั้น บุคคล
สามารถที่จะออมเป็นทรัพย์สินใดก็ได้เพ่ือให้ทรัพย์สินนั้นผลิตผล งอกเงยเป็นตัวเงินและได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินนั้น ซึ่งการออมก็ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลจะออมในทรัพย์สินประเภทใด ในที่นี้ขอเปรียบไว้ 2 
ประเภทที่ 1 ได้แก่ ทรัพย์สินสภาพคล่องมาก ได้แก่ เงิน ที่บอกว่าสภาพคล่องมากเพราะสามารถที่จะใช้
เงินได้ทันทีโดยไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้เพ่ือการซื้อสินค้าได้  ประเภท
ที่ 2 ทรัพย์สินประเภทคล่องปานกลาง ได้แก่ ทอง รถ และทรัพย์สินที่สามารถจ าน าได้ ซึ่งที่บอกว่าเป็น
ทรัพย์สินประเภทคล่องตัวปานกลาง เพราะก่อนที่จะไปซื้อสินค้าต้องแลกเป็นเงินก่อน ก่อนที่จะน าไป
ซื้อสินค้าได้ ประเภทที่ 3 ทรัพย์สินสภาพคล่องน้อย ได้แก่ ที่ดิน  ซึ่งที่ดินถือได้ว่า มีสภาพคล่องน้อย 
เพราะหากจะน าไปซื้อสินค้าเลยนั้น ไม่สามารถท าได้ จะต้องน าไปจ าหน่ายหรือไปจ านอง เสียก่อนจึงจะ
สามารถที่จะน าเงินไปซื้อสินค้าได้ ซึ่งหากน าไปจ าหน่ายจะต้องรอเวลาในการที่จะได้เงิน เพราะไม่
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สามารถท านายได้ว่าที่ดินแปลงนี้จะจ าหน่ายได้เมื่อไหร่ แต่หากน าไปจ านองกับนายทุนก็จะพบว่า ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่การจ านองจะต้องผ่านที่ดินจังหวัดเพ่ือให้มีการอนุญาตการจ านองที่ถูกต้องดังนั้นจึง
ต้องอาศัยเวลา หรือหากจะมีการจ านองผ่านธนาคารก็จะต้องอาศัยเวลารอสักระยะหนึ่งเพราะจะต้องมี
การตรวจสอบหลายอย่างด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การออมไม่ว่าบุคคลจะออมเอาไว้ในทรัพย์สินประเภท
ใด และหากทรัพย์สินประเภทนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออมโดยสมบูรณ์นั่นหมายความว่า การออม
ประสบความส าเร็จ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจก็จะประสบความส าเร็จตามไปด้วยเช่นกัน 
และท้ายที่สุดหากมีทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ทุกอย่าง และการออมในทรัพย์สินนั้นสามารถที่จะออกดอก
ออกผลตอบแทนให้กับผู้ออมในระยะยาวและตอบแทนไปเรื่อยๆ ผู้ออมก็จะพบกับความสุข ทางด้าน
เศรษฐกิจ  

3.4 ความสุข (เพ่ิมหรือลด) ความสุขถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดอันสุดท้าย ที่จะบ่งบอกว่า บุคคล
คนนั้นสามารถที่จะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะหากการ
ใช้ชีวิตของแต่ละคนมีความสุขลดลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะกลายเป็นความทุกข์ทันที ซึ่งความสุขในที่นี้จะ
มีอยู่ 2 แบบได้แก่ ความสุขทางกายและความสุขทางใจ ซึ่งทั้งกายและใจสองส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน แยกกันไม่ออกว่า แบบใดมีความสุขก่อนจึงจะเกิดความสุขอีกแบบหนึ่งภายหลัง ซึ่งความสุข
แต่ละอย่างจะเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดมาจากความสุขทางใจก่อนแล้วค่อยไปสู่ความสุขทางกายก็มี หรือ
อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า เมื่อมีความสุขทางกายแล้วก็จะเกิดความสุขทางใจก็ได้แบบนี้ก็มี อย่างไรก็
ตาม ความสุขในที่นี้ที่มาจากผลการวิจัย จะพบว่า เป็นความสุขที่มาจากทางกายก่อนแล้วจึงจะมี
ความสุขทางใจตามมาภายหลัง กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีสภาพเศรษฐกิจ สภาพการเป็นอยู่ที่ดี มีเงินที่งอก
เงย โดยที่เงินนั้น สามารถน ามากิน ใช้และเก็บได้ในแต่ละวัน สภาพจิตใจก็จะเต็มไปด้วยความสุขที่
เกิดขึ้นโดยไม่มีความล าบากใจต่อการใช้จ่ายในแต่ละวัน เงินนั้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ลักษณะการ
เป็นอยู่อย่างนี้ บุคคลคนนั้นก็จะได้รับความสุขทางด้านเศรษฐกิจและกลายเป็นความสุขทางใจในที่สุด   
 

4.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง

รัฐกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานไว้ ซึ่งโดยเนื้อหาของวิชาปรัชญาฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
เศรษฐศาสตร์ โดยรายละเอียดและเป้าหมายอันเดียวกันนั่นคือ เรื่อง การจัดสรรทรัพยากรให้มี
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติ ซึ่งวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ อดัม สมิธ (Adam Smith. 1776) ได้ให้
แนวคิดเอาไว้เมื่อปี 1776 โดยได้แต่งต าราเล่มหนึ่งใช้ชื่อเรียกสั้นๆ ว่า The wealth of Nation ซึ่ง
แปลว่า ความมั่งคั่งของชาติ นับจากนั้นมาวิชาเศรษฐศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
แต่ละประเทศ โดยเศรษฐศาสตร์นั้น มีความหมายว่า การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้จัดสรร และแก่ผู้บริโภค แต่หากดูจากค าแปล สามารถแปลได้ว่า การเรียนรู้เพ่ือสร้างความมั่งคั่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากความหมายที่ได้อธิบายไว้นั่นคือ “กิจกรรมการลงทุนที่
ก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ หรือ เพียงพอต่อการใช้จ่าย นั่นคือ มีกิน มีใช้ และมีเก็บ” หรือหากจะ
อธิบายไปแล้วก็คือ “การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติ” นั่นเอง  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ห่วงที่หนึ่ง คือ ความ
พอเพียง หรืออาจจะเรียกว่า ความพอดี ความสมดุล หมายความว่า กิจกรรมการท างาน กิจกรรมการ
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ลงทุนให้อยู่ในระดับที่พอเพียง พอดี สมดุล ซึ่งในทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะตรงกับภาษาอังกฤษ
ที่ว่า Sufficiency แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ความหมายจะตรงกับค าว่า Equilibrium หรือ ดุลยภาพ ซึ่งก็
คือ กิจกรรมการลงทุนทั้งหมดเป็นไปอย่างสมดุล เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ปฏิบัติ ส่วนห่วงที่สอง คือ 
การมีเหตุผล นั่นก็คือหมายความว่า การลงทุนทุกอย่างที่ได้ลงทุนไปจะต้องมีเหตุผลประกอบ กล่าวคือ 
การลงทุนด้วยวัตถุดิบอะไร จ านวนเท่าไหร่ จะต้องค านวณดูความสมดุลเพ่ือให้การลงทุนนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน หรือ การปลูกผักอะไรก็ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า ผักที่ปลูกนี้จะใช้เพ่ือ
การบริโภคหรือจ าหน่าย หากมีเหตุผลแค่การบริโภคแสดงว่าผู้ปลูกจะต้องหารายได้มาจากส่วนอ่ืน และ
การปลูกผักนี้เป็นไปเพ่ือลดรายจ่ายในการซื้อกับข้าวเท่านั้น หรือ หากปลูกไปเพ่ือมีเจตนาที่จะบริโภค
ด้วยจ าหน่ายด้วยก็จะเป็นการดี เพราะการจ าหน่ายจะสามารถท าให้เกิดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ และ
การเลือกที่จะปลูกผักเพ่ือการจ าหน่ายนั้น ผู้ปลูกจ าเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เหตุผลตามสถานการณ์
ทางการตลาดว่า ผักประเภทใดเป็นที่นิยมบริโภค ผักประเภทใดสามารถที่จะปลูกและจ าหน่ายได้ภายใน
ไม่กี่วัน และผักแต่ละประเภทควรจะใช้ช่องทางการตลาดแบบใดในการจ าหน่าย หรือ อาจเลือกปลูก
โดยใช้วิธีการแบบเกษตรผสมผสาน ดังนั้น การมีเหตุผลประกอบเพ่ือการลงทุน การเพาะปลูก ให้
พิจารณาไปที่ “เหตุผล” เพราะค านี้มีความหมายว่า การมีเหตุผลประกอบนั่นคือ การที่บุคคลคนหนึ่งที่
จะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ “เรียนรู้” เพ่ือท าให้
หลักการ การมี “เหตุผล” สมบูรณ์ที่สุด เช่น การประกอบธุรกิจ ต้องมีการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล
ว่า ประกอบธุรกิจอย่างไรจึงจะมีผลก าไร ตัวอย่าง เช่น การขายของช า เมื่อน าเงินลงทุนมาจ านวน
ประมาณ 100,000 บาท การจ าหน่ายจะต้องมีการท าบัญชี ต้นทุนและก าไร ในแต่ละวัน เมื่อจ าหน่าย
แต่ละวันเสร็จแล้วจะต้องมีการคัดแยกบัญชีออก ทุนส่วนหนึ่ง ก าไรส่วนหนึ่ง แล้วให้น าเฉพาะที่เป็นส่วน
ต้นทุนเท่านั้นมาลงทุนในการซื้อสินค้าที่จะน ามาจ าหน่ายในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสินค้าที่จ าหน่ายดีที่สุดใน
แต่ละวัน และจะต้องมีการซื้อแบบกระจายไปให้ครบทุกสินค้า อย่าน าไปซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว 
หลักการและเหตุผลก็คือ เมื่อมีการจ าหน่ายสินค้าที่มีการลงทุนไปจ านวน 100,000 บาท ต้นทุนก็ยังคง
มีอยู่ 100,000 บาทตลอดการลงทุน แต่สิ่งที่มีเพ่ิมขึ้นนั่นก็คือ ก าไร ให้น าก าไรเหล่านี้มาสะสมเพ่ือครบ 
1 เดือน ก็ให้พิจารณาดูว่าจะซื้ออะไร หรือ จะจ่ายหนี้อะไร การลงทุนลักษณะนี้จึงจะมีก าไร อย่างไรก็
ตาม หากมีความประสงค์จะลงทุนเพ่ิมก็ให้น าส่วนที่เป็นก าไรเติมเข้าไปในอีก 1 เดือนถัดมา แล้วก็ให้
ด าเนินการในลักษณะนี้อีก เพราะจากการสังเกตการณ์ลงทุนที่ผ่านมาหลายคนน าเงินลงทุนกับก าไรมา
รวมกันแล้วก็มีการใช้จ่ายทันที เมื่อมีการใช้จ่ายในลักษณะนี้จะท าให้ไม่พบก าไรและท าให้ต้นทุนลดลง
อย่างรวดเร็ว และท าให้บุคคลคนนั้นจะต้องกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเข้าไปอีก นี้คือ ตัวอย่างของการมี “เหตุผล” 
ซ่ึงแต่ละคนจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรูห้รือจะต้องท าการศึกษา เป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะ
และความช านาญ ที่จะต้องมีก็จัดอยู่ในการมีเหตุผลประกอบเช่นกัน ห่วงที่สาม คือ การมีภูมิคุ้มกัน 
ห่วงที่สามนี้ถือไดว้่าเป็นจุดส าคัญท่ีจะท าให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผลส าเร็จ ซึ่ง
ภูมิคุ้มกันในงานวิจัยนี้จะหมายถึง “การท าจิตใจให้เบิกบานต่อการท างานในอาชีพของตนทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน การท างานอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
ค้นหาข้อบกพร่องต่างๆ แล้วน ามาซึ่งการแก้ปัญหา” ลักษณะเช่นนี้คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองที่
จะท าสิ่งต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ แม้กระท่ังการปลูกผักสวนครัว การปลูกพืชผสมผสาน การท าไร่ไถ่
นา การท าอาชีพรับจ้าง หรืออาชีพอ่ืนๆ หากทุกอาชีพมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ก็จะท าให้การท างานใน
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อาชีพนั้นๆ ประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคคลใดก็ตามไม่มีภูมิคุ้มกัน เช่น เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาได้
ประมาณครึ่งเดือน แต่ขายไม่ได้ก็หยุดขายทันที เปิดร้านขายของช าขายแล้วไม่ได้ก าไรก็หยุดขายทันที 
เป็นต้น ลักษณะการท างานแล้วหยุดเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคลักษณะแบบนี้ก็คือการขาดภูมิคุ้มกัน 
ดังนั้น หากพบกับสถานในลักษณะนี้ ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขว่า ท าอย่างไรจึงจะขายก๋วยเตี๋ยวได้ 
ท าอย่างไรจึงจะขายของช าแล้วได้ก าไร ต้องค้นหา ต้องศึกษาเพ่ือหาทางออก ลักษณะเช่นนี้ ก็คือ การ
สร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาให้มาก หาจุดเด่นของการจ าหน่ายก๋วยเตี๋ยวให้ได้ หา
จุดความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ว่า ผู้บริโภคต้องการแบบไหนแล้วปรับวิธีการจ าหน่าย เพ่ิมความโดด
เด่นให้กับก๋วยเตี๋ยวของตน ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ร้านของตนอยู่ที่ใด อร่อยแบบใด 
ท าไมจึงต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ เป็นต้น ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าอะไรคือภูมิคุ้มกัน วิเคราะห์ง่าย
ก็คือ “การท าอย่างไรที่จะท าให้จิตใจของเราไม่ย่อท้อต่อการท างาน เบิกบานตลอด กระตือรือร้นตลอด 
อยากท่ีจะท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จเสมอ” นั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกัน  

ส่วนอีก 2 เงื่อนไข ก็คือ  เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ กล่าวคือ การมีความรอบรู้เกี่ยวกับ 
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการท างานของตนเองอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาแล้วประยุกต์ใช้ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ และเงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนซึ่งความอดทนนี้เองจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งจะต้องมีความ
เพียร และการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่าหลงในอบายมุข  
 

5. หลักการด าเนินชีวิตของผู้มีเงินเดือนประจ าภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การด าเนินชีวิตของผู้มีเงินเดือนประจ าในปัจจุบันจะพบปัญหาหลายอย่างคือ หลายคนมี

หนี้สินที่แบกไว้จากแหล่งเงินทุนหลายแหล่ง  หลายคนมีชีวิตและการเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือย ส่วนมากเหมือน
มีเงินแต่ไม่มีเงินซึ่งมีการแต่งตัวดีแต่เศรษฐกิจส่วนตัวหรือรายได้ไม่ดี และผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงาน ไม่ว่า
จะรับราชการ หรือ เป็นพนักงานในเอกชน มักจะไม่ท าอาชีพอ่ืน หรือ ท าการเกษตร ดังนั้น หากผู้มี
อาชีพนี้จะมีรายได้ การด าเนินชีวิตจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวางแผนค่าใช้จ่าย ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 
พนักงาน หรือ ลูกจ้าง จะมีรายได้อยู่ในรูปแบบของ เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง โดยส่วนมากจะได้รับเดือนๆ
ละหนึ่งครั้ง นี้เป็นรายได้ที่เกิดจากน้ าพักน้ าแรง แต่รายได้ส่วนนี้โดยส่วนมากพนักงาน หรือ ลูกจ้าง 
มักจะใช้จ่ายเร็วและจะไม่มีการวางแผนเพ่ือให้รายได้นั้นมีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนรวมทั้งไม่มีการ
วางแผนเพ่ือให้รายได้นั้นงอกเงยขึ้น หรือ เกิดมูลค่าเพ่ิม แต่หากมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง สามารถมีเงินใช้ได้ตลอดทั้งเดือน รวมทั้งอาจท าให้เงินที่ได้รับ มี
การงอกเงยขึ้นมา หรือ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้ โดยสามารถท าได้คือ เมื่อมีรายได้ ควรแบ่งรายได้นั้น
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดท้ังวัน (มีกิน) ส่วนที่ 2 วางแผนให้มี
การใช้เงินได้ตลอดทั้งเดือน (มีใช้) และส่วนที่ 3 วางแผนเพ่ือการออมเงินไว้ในอนาคต (มีเก็บ) โดยจะขอ
ยกตัวอย่างของการท างานแล้วออมเงินไว้ และขอชี้แจงว่า นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ส่วนยอดจ านวน
เงินที่จะต้องเก็บและฝากไว้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งตัวอย่างมีดังนี้  
     สมมติว่า มีเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท ให้มีการวางแผนใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวัน ๆ ละ 300 
บาท ส่วนที่เหลือให้ฝากออมทรัพย์กับธนาคารและท าบัตรเอทีเอ็มไว้เป็นจ านวนเงิน 8,700 บาท และ
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ส่วนที่เหลืออีก 1,000 บาท ให้น าไปฝากเป็นเงินออมโดยไม่ท าบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งพิจารณาจากตาราง
ข้างล่างนี้   
 
ส่วนที่ รายละเอียด จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 มีเงินใช้ตลอด 1 วัน (มีกิน) 300 พิจารณาจากการใช้ในแต่ละวัน 
ส่วนที่ 2 ฝากธนาคารแบบมีบัตรเอทีเอ็ม (มีใช้) 8,700 สามารถถอนมาใช้ได้ตลอด และควรมี

การถอนมาใช้เพียงวันละ 300 บาท  
ส่วนที่ 3  ฝากประจ า (มีเก็บ) 1,000 ฝากออมไว้ตลอดทุกเดือน นี้จะเป็นผล

ให้เกิดเป็นเงินออมและมีมูลค่าเพ่ิมเป็น
ลักษณะดอกเบี้ย ซึ่งจะได้รับมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับแหล่งเงินฝากว่าฝากกับ
ธนาคารใด ดอกเบี้ยเท่าไหร่     (นี้เป็น
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน)  

 รวมเป็นเงิน 10,000  
 

ซึ่งในส่วนนี้ อธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดท้ังวัน ในการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้จ่ายได้ตลอด
ทั้งวันนั้น ควรมีการค านวณรายจ่ายในแต่ละวันล่วงหน้าว่า วันนี้จะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย
เพ่ือการรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ค่าน้ ามันรถ เป็นต้น หลังจากนั้นให้เก็ บเงินสดไว้ใน
กระเป๋าเป็นจ านวนเงินเท่ากับที่มีการค านวณ ตัวอย่างเช่น มีเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท รับประทาน
อาหารเช้าเป็นจ านวนเงิน 50 บาท รับประทานอาหารกลางวันเป็นจ านวนเงิน 50 บาท จะต้องซื้อ
อาหารมื้อเย็นเป็นจ านวนเงิน 100 บาท และเติมน้ ามันรถเป็นเงินจ านวน 100 บาท รวมเงินที่จะต้องมี
การส ารองไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300 บาท  
 ข้อควรระวังก็คือ อย่าพยายามเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าสตางค์มากเกินไป เพราะหากเก็บไว้เป็น
จ านวนมาก จะท าให้มีการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว และการใช้จ่ายจะเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็น    

ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีใช้เงินได้ตลอดท้ังเดือน ให้มีการวางแผนฝากเงินไว้ในธนาคารในลักษณะ
ฝากออมทรัพย์ แล้วท าบัตร ATM ไว้เพ่ือสะดวกในการกดเงินออกมาใช้ในแต่ละวัน โดยหากมีเงินเดือน 
ๆ ละ 10,000 บาท และมีเงินส ารองใช้แล้วต่อวัน ๆ ละ 300 บาท เงินคงเหลือ คือ 9,700 บาท แต่ให้มี
การน าไปฝากไว้ในบัญชีนี้เป็นจ านวนเงิน 8,700 บาท และเมื่อใช้หมดแล้วก็ให้กดมาครั้งละ 300 บาท
เพ่ือน าไปใช้ในแต่ละวัน ลักษณะการท าแบบนี้เป็นการควบคุมการใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีการจัดท าเป็นบัญชี
ครัวเรือน และเป็นการสะดวกส าหรับผู้ที่ท างาน และเป็นที่น่าสังเกตว่า หากมีการด าเนินการใช้จ่ายใน
ลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดเป็นลักษณะนิสัยและเป็นการจัดระเบียบการด าเนินชีวิตด้านค่าใช้จ่ายไป
ภายในตัว และเมื่อใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ ในแต่ละวันในลักษณะนี้อาจท าให้มีการใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ถึง 
300 ก็เป็นไปได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น เงินส่วนที่จะใช้เป็นการออมเพ่ือฝากไว้ใช้ในอนาคตนั้นอาจไม่ใช่
เงินเพียงแค่ 1,000 บาทก็ได้ แต่อาจจะเพ่ิมเป็น 1,200 บาท ถึง 1,500 บาท ต่อเดือนก็เป็นได้ เมื่อ



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   35 

 
 

บุคคลมีการด าเนินชีวิตไปในลักษณะนี้เรื่อย ๆ สิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือ กลายเป็นนิสัยของบุคคลนั้นทันที 
หรือ เรียกว่าภูมิคุ้มกันที่จะท าให้บุคคลนั้นมีวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบด้านการใช้จ่ายเงิน  

และส่วนที่ 3 วางแผนเพื่อการออมในอนาคต ในส่วนของการวางแผนเพ่ือให้มีเงินใช้ในอนาคต 
หรือ ที่เรียกว่า เงินออม นั้น ในที่นี้ก็ให้มีการฝากเงินจากเงินเดือน โดยแบ่งมาฝากไว้เพียง 1,000 บาท 
เงินส่วนนี้ไม่ควรฝากแล้วท าบัตรเอทีเอ็ม เพราะหากท าบัตรเอทีเอ็มแล้วก็จะท าให้สามารถเบิกเงินไป
ใช้ได้ตลอดเวลา แล้วลักษณะการฝากจะไม่เป็นการฝากเพ่ือการออม อย่างไรก็ตามการฝากเงินใน
ลักษณะนี้ควรจะฝากในลักษณะการฝากประจ า เพราะจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบปกติ 
ดังนั้น หากบุคคลมีการฝากแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ผ่านไปหนึ่งปี ก็จะมีเงินออมเป็นจ านวนเงินถึง 12,000 
บาท และหากธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนี้เป็นร้อยละ 3 ต่อปี ก็จะมีดอกเบี้ยคิดเป็นจ านวนเงิน 
360 บาท นี้เป็นมูลค่าของเงินที่เพ่ิมขึ้น และเมื่อมีการท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ และมี เงินฝากเป็นจ านวน 5 
ปี เขาจะมีเงินถึง 12,000 บาท x 5 ปี  เท่ากับเป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท ลักษณะแบบนี้เรียกว่า 
มูลค่าเพ่ิมที่คิดเป็นตัวเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์  
  ข้อสังเกตก็คือว่า หากเราไม่มีการด าเนินชีวิตที่เป็นระบบแบบนี้ ท้ายที่สุดก็ไม่มีทรัพย์สินอะไร 
นอกจากการใช้ไป กินไปในแต่ละวันเท่านั้น โดยหากทุกคนลองพิจารณาดูก็จะพบว่า ตั้งแต่เกิดมาจาก
อายุ 1 ขวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันสมมติว่าอายุ 26 ปี เรามีการใช้เงินไปแล้วเป็นจ านวนเท่าใด ก็จะพบว่า 
บางคนมีการใช้เงินมาแล้วร่วมหลายล้านบาท ลองน าเงินจ านวน 5,000 บาทต่อเดือนที่ใช้จ่ายคูณ
จ านวนปีแล้วจะพบว่า ยอดรวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปมีมูลค่าเงินเป็นจ านวนมาก ซึ่งบางคนไม่ใช่น า
ตัวเลขเพียง 5,000 บาทมาคูณเท่านั้น แต่อาจจะมีตัวเลขของค่าเทอม ค่าเล่าเรียน ค่าอ่ืน ๆ เข้ามาร่วม
ค านวณด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงเงินจ านวน 5,000 บาทเท่านั้น แต่อาจเป็นจ านวนเงิน 10,000 ถึง 
20,000 บาทก็ได้และเมื่อค านวณตัวเลขดูก็จะพบว่า ตัวเลขของการใช้จ่ายตั้งแต่มีชีวิตมาจนกระทั่งถึง
อายุ 26 ปี จะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่มหาศาล และเมื่อพิจารณาเรื่องของเงินที่เหลือในปัจจุบันก็จะพบว่า 
ถึงแม้จะมีการใช้จ่ายเงินไปแล้วเป็นจ านวนมหาศาล แต่ตัวเลขเงินออมในปีปัจจุบันกลับไม่มีเหลือ ซึ่ง
เรื่องนี้หากมีการวิเคราะห์ดูก็จะพบว่า คนส่วนใหญ่จะเสียโอกาสด้านนี้เป็นจ านวนมาก เพราะไม่รู้ว่า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วควรจะประยุกต์ใช้อย่างไร ดังนั้น ควรมีการประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  
 

6. หลักการด าเนินชีวิตของเกษตรกร  
เกษตรกรในประเทศไทยนั้น ไม่ว่าจะเป็น ท านา ท าไร่ ท าสวน หรือ ปลูกผักผสมผสาน 

สามารถที่จะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เพราะถือได้ว่าเป็นผู้มีที่ดินหลายไร่และ
ที่ส าคัญมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่พร้อมที่จะด าเนินการได้ เกษตรกรในเขตพ้ืนที่วิจัย ส่วนใหญ่จะมีบ้านอยู่แล้ว
ในหมู่บ้าน คืออยู่กันเป็นหมู่บ้านและเป็นบ้านที่อยู่ติด ๆ กัน บางหมู่บ้านก็อยู่ห่างกัน แต่ทุกหมู่บ้านจะมี
พ้ืนที่ท านา ท าสวน ท าไร่ อยู่บริเวณอ่ืนแต่ก็อยู่ไม่ไกลไปจากหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีบริเวณบ้าน
ที่สามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัวได้ แต่หลายหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่มีการปลูกพืชผักสวนครัว
บริเวณรอบบ้าน อีกประมาณร้อยละ 95 ซื้อกินตามคลองถม อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรในพ้ืนที่วิจัยหากจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้โดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าต่างๆ ที่คลองถม จะต้องท า “ที่นาให้มี
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ชีวิต” “ที่สวนให้มีชีวิต” และ “ที่ไร่ให้มีชีวิต” ค าว่า “ให้มีชีวิต” ในที่นี้ หมายถึง การจ าลองที่นา ที่สวน
และท่ีไร่ ให้เสมือนมีบ้านเพ่ือการกินอยู่หลับนอนและมีการวางแผนเพ่ือการเพาะปลูกพืชผสมผสานในที่
นา ที่สวน ที่ไร่ โดยอาจจะจ าลองรูปแบบการแบ่งและการจัดสรรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กล่าวคือ การจัดสรรที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกเป็น 30 :30:30:10 บนที่นา ที่สวน และที่ไร่ เพราะบริเวณ
บ้านนั้นไม่ได้อยู่ในที่นา ที่สวน และที่ไร่ แต่บ้านของเกษตรกรทุกคนในเขตพ้ืนที่วิจัยจะอยู่ที่หมู่บ้านเป็น
หลัก แต่หากจะท าพ้ืนที่ให้มีชีวิต จะต้องมีการจ าลองที่นา ที่สวนและที่ไร่ ให้เป็นเสมือนมีบ้านที่สามารถ
ไปกินอยู่หลับนอนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นา เกษตรกรทุกคนจะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าในช่วงฤดู
หนาวและร้อน แต่จะไปลงมือท านาในช่วงฤดูฝนพอสิ้นสุดฤดูท านาก็จะไปท างานอย่างอ่ืนแทน สาเหตุ
อาจเป็นเพราะเมื่อสิ้นสุดฤดูท านา ที่นาทุกพ้ืนที่จะแห้งแล้งไม่มีน้ า จึงท าให้เกษตรกรแต่ละคนต้องปล่อย
ทีน่าให้ว่างเปล่า โดยไม่ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนๆ บนที่นา และสิ่งเหล่านี้ ได้กลายเป็นวัฒนธรรมของการท า
นาในเขตพ้ืนที่บริเวณนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับทัศนคติให้มีการ “ท านา ท าไร่ ท าสวนแบบมี
ชีวิต” ก็จะท าให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง  
      การแบ่งพ้ืนที่นา  โดยให้มีการยกพ้ืนที่แปลงหนึ่งร้อยละ 10 เป็นพ้ืนที่ปลูกกระท่อม ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์  (ซึ่งอาจปลูกบนสระน้ า) เรือนเพาะช า ฉางเก็บผลิตผล
การเกษตร และมีการปลูกพืชสวนครัว ผักผสมผสาน ฯลฯ ส่วนอีกร้อยละ 30 ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับพ้ืนที่ที่
ปลูกกระท่อม ให้ขุดเป็นสระน้ าใหญ่พอประมาณ เพ่ือให้มีน้ าใช้สม่ าเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ าฝนในฤดู
ฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ าต่างๆ เช่น 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ในเขตพ้ืนที่วิจัยทุกพ้ืนที่ เมื่อขุดดินลงไปลึกๆ จะ
พบกับแม่น้ าที่อยู่ข้างล่างและไหลวนขึ้นมาอยู่ตลอดซึ่งเกษตรกรสามารถมีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี  หาก
เกษตรกรใช้โอกาสนี้ในการขุดเป็นบ่อ หรือ ขุดเป็นสระก็จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก 
หรือเลี้ยงปลาได้ หรือจะท าปั๊มน้ าขึ้นมาใช้ก็ได้ มีหลายวิธีที่สะดวก และมีเกษตรกรบางรายในพ้ืนที่อ่ืนใช้
วิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลเพ่ือน าพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานก็มี ซึ่งจากที่สอบถามเกี่ยวกับราคาการติดตั้งโซ
ล่าเซลในปัจจุบันราคาไม่แพง สามารถที่จะติดตั้งเพ่ือน ามาใช้งานได้ และในเขตพ้ืนที่วิจัยก็สามารถที่จะ
ดึงไฟฟ้าจากหมู่บ้านมาเพ่ือติดตั้งไฟฟ้าไว้ใช้งานในที่นา สวน ไร่ ได้เช่นกัน ซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะ
เลือกวิธีที่ประหยัดและคุ้มกับตนเองมาใช้ได้ตามความเหมาะสม  พ้ืนที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวใน
ฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง 
เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถพ่ึงตนเองได้ และพ้ืนที่อีกประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
ไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือใช้เป็นอาหาร
ประจ าวัน หากเหลือจากการบริโภคก็น าไปขายได้ เป็นที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ 
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สรุป     
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นปรัชญาที่เข้ากับบริบทของสังคมไทย การที่จะให้แต่ละ
บุคคลเข้าใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้นั้น จะต้องให้บุคคลคนนั้นเข้าใจใน
ความหมายของค าว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ ค าว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง “กิจกรรมการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ที่พอเพียง หรือ เพียงพอต่อการใช้จ่าย นั่นคือ 
มีกิน มีใช้ และมีเก็บ” และความหมายนี้ได้สอดคล้องกับความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  ที่ว่า 
เศรษฐศาสตร์ คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง “การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติ” สิ่งที่
ส าคัญที่สุดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่จะต้องรู้จัก สิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายนั่นคือ เกณฑ์การ
ประเมิน ว่ามีบุคคลมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยที่หากจะวัดว่า
ตนเองมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องหรือเปล่า ให้วัดด้วยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 4 
ประการ นั่นคือ หนี้สิน ทรัพย์สิน การออม และความสุข หากดัชนีชี้วัดทั้ง  4 ประการนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น กล่าวคือ ไม่มีหนี้สิน หนี้สินเปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นการ
ออม และการออมก็ท าให้บุคคลเกิดความสุขทางเศรษฐกิจที่สัมผัสได้ นี้คือการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากบุคคลมีการประยุกต์ใช้แต่ผลที่ได้รับตรงกันข้ามก็แสดงว่า 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง   
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