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บทคัดย่อ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชน 
ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่ือผู้เขียน นางสาวแกว้บุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท ์
ช่ือปริญญา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2560 
 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ วิเคราะห์การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก พร้อมทั้งศึกษาการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมท่ีราชธานีอโศก นอกจากน้ียงัเสนอแนะการ
ประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะท่ีมีผลต่อประชาชนทั้ งสังคมไทย เป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักคิดเศรษฐกจิพอเพียงจ  านวน 7 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
นั้น ด าเนินการวิจัยโดยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอยา่งเป็นสมาชิกชุมชนราช
ธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีสถานะเป็นฆราวาส และไม่ใช่นักเรียน จ  านวน 166 คน จาก
จ านวนประชากร 284 คน (ส ารวจล่าสุด ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุมากท่ีสุดอยู่ในช่วง  
 56 ถึง 65 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาศัยอยูใ่นชุมชนราชธานีอโศก เป็นสมาชิกชุมชนราช
ธานีอโศก 1 ถึง 5 ปี สมาชิกส่วนใหญไ่มไ่ด้รับค่าตอบแทน จึงไมมี่เงินเหลือเพ่ือเกบ็ออม ถึงแมว้่า
สมาชิกส่วนใหญ่จะไมไ่ด้รับค่าตอบแทน แต่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ท่ีพักอาศัย 
อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาในระดับปริญญา   และสมาชิกส่วนใหญไ่มมี่หน้ีสินเลย จากการ
วิจัยพบว่า 

1) ส าหรับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมนั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากท่ีสุด และ เห็นว่าคนไทย
โดยทัว่ไปยงัมีความเข้าใจและปฏิบติัตนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อยอยู่ นอกจากน้ี
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้หลักคิดเศรษฐกจิบุญนิยมในระดับมากท่ีสุด สอดคล้อง



(4) 

กบัผลการวิจัยเชิงคุณภาพระบุวา่ ชาวราชธานีอโศกมีการรับรู้หลักคิดเศรษฐกจิพอเพียงและหลักคิด
เศรษฐกิจบุญนิยมในระดับมาก โดยทั้ ง 2 หลักคิดมีความสอดคล้องกันท่ีเป้าหมาย แนวคิด และ
หลักการปฏิบติั  

2) ส่วนด้านการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนพบว่า สมาชิกราชธานีอโศกมีการปฏิบติัตน 
ในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจบุญนิยมซ่ึงยึดมัน่ในศีลธรรมตาม
แนวทางพุทธศาสนาในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัผลการวิจัยเชิงคุณภาพระบุวา่ ชาวราชธานีอโศก
มีการปฏิบติัตนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมอยา่งชดัเจน  

3) ในส่วนของความคิดเห็นต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญมี่ความรู้สึกว่ารัฐบาลปัจจุบนัได้มีการน าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบติันอ้ยมาก แมจ้ะกล่าวถึงหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่รัฐบาลกไ็มไ่ด้ให้ความส าคญักบัหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจัง ซ่ึงมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ขาดความเข้าใจในหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแท ้ความเช่ือท่ีวา่มีหลักคิดอ่ืนท่ี
สามารถประยุกต์ใช้กบัสังคมไทยได้ดีกวา่หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลการวิจยัเชิงคุณภาพระบุ
ว่า หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นหลักในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งแนน่อน โดยหลักคิดน้ี
ยึดแนวทางการบริหารแบบคนจนท่ีสามารถบริหารภายใต้ความขาดแคลน ซ่ึงสอดคล้องกบับริบท
ของประเทศไทย ด้วยเป้าหมายการท  าให้คนอยูดี่มีสุขและลดปัญหาความเหล่ือมล ้า และมุง่พัฒนา
คนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ีส าหรับการประยุกต์หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อธุรกิจ
ชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะดังน้ี ทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องตอ้งตระหนกัและเร่งศึกษาเกีย่วกบัการ
น าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสามารถอาศยั
ตัวแบบของชุมชนราชธานีอโศกท่ีใช้หลักคิดบุญนิยมซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ด าเนินชีวิตจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ อีกทั้งชุมชนราชธานีอโศกยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบัติ
จริง ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทดลองปฏิบติัได้ ย่ิงไปกว่านั้นยงัเป็นชุมชนท่ียึดหลักพุทธ
เศรษฐศาสตร์ท่ีรัฐบาลควรใหก้ารสง่เสริม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะ
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านธุรกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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This study aimed to analyze the perception and practice of concepts of Sufficiency 
Economy and Boon Niyom ( merit-based)  Economy in community economy of Ratchathani 
Asoke community and to recommend how to apply both concepts for community economies and 
public policies.  The study used a mixed methods design using interview and survey. The 
qualitative phase involved 7 key informants who played an important role in applying the concept 
of sufficiency economy. As for the quantitative phase, data were collected from a sample of 166 
Asokans (Asoke people) in Ratchathani Asoke commonly, Ubon Ratchathani province.  

The findings revealed that the respondents were primarily female, aged 56 to 65 years 
old. Most respondents had a bachelor's degree and lived in Rachathani Asoke Community during 
1 to 5 years.  Most of them worked for their organization ( the Santi Asoke Buddhist group) 
without getting paid (not accept a salary)  but got all services in return, including products, food, 
shelter and curative. Although most of them did not have savings, they did not have any debt . 

The results were as follows; 
1) The respondents had a highest-level perception of both Concepts, there is 

concordance between 2 concepts. They thought that Thai people generally had a low-level 
perception and practice of the Sufficiency Economy concept.  This is congruent with qualitative 



(6) 

2) Results indicating that Asoke people has a high-level perception of both 
concepts. Congruence between the two concepts was shown in goals, basic concepts, and 
practices. 

2) Asokans had applied the concepts of Sufficiency Economy and Boon Niyom  
Economy in their community economic practices at the highest-level.  This was congruent with 
qualitative results indicating that Asokans performed their actions in accordance with both 
concepts. 

3) For most respondents, the current government under Prime Minister Prayut 
Chan-o-cha had a low-level of applying the concept of Sufficiency Economy for public policy 
implementation. Although the government mentioned the Sufficiency Economy concept 
continually, it had not given adequate importance to the Sufficiency Economy concept. This was 
due to many reasons, such as a lack of genuine understanding of the Sufficiency Economy 
concept and belief that other development concepts were more applicable to the Thai society.   
However, qualitative data revealed that the concept of Sufficiency Economy could help the 
current development because it could be applied to the context of Thailand characterized by a 
scarcity of some resources. The goals of the Sufficiency Economy concepts were happiness of the 
people and inequality eradication. The concept also aimed to build people capabilities so that they 
could rely on themselves.  

Recommendations from this study were that related sectors need to realize and learn how 
to apply the concept of Sufficiency Economy for economic development. Ratchathani Asoke 
community can be a role model since it successfully applied both Sufficiency Economy and Boon 
Niyom Economy concepts for developing their own self-reliant community. The government 
should provide more support to Ratchathani Asoke community which is a Buddhist community. 
In addition, community businesses can apply both concepts to their business practices, 
particularly   Corporate Social Responsibility (CSR) in various aspects including business, 
environment and ethics. 



กติตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี  สาํเร็จลุล่วงไดจ้ากความช่วยเหลือดา้นขอ้มูล ดา้นคาํแนะนาํ ความคิดเห็นและกาํลงัใจ

อนัสําคญัจากบุคคลหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นสมณะโพธิรักษ์ ท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ จนเกิด

ความเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ชาวชุมชนราชธานีอโศกท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีพกั

และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ผูท้รงคุณวุฒิท่ีพร้อมสละเวลาและให้

ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ชัย อตัถากร 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งสละเวลาทุ่มเทให้คาํปรึกษา แนะนาํ แกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องต่าง ๆ 

ดว้ยความเมตตาและมอบกาํลงัใจในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีตลอดมา อีกทั้ง ดร.อรพนัธ์ อตัถากร  

ผูท่ี้ช่วยเติมเตม็ความคิดของผูว้จิยัใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ ประธานกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ ภทัรนรากุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณา

ผูว้ิจยัเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองเวลาการนัดหมาย ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง และให้ข้อเสนอแนะ 

ในการทาํวทิยานิพนธ์อยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ อาจารย ์

ดร.ปนนัดา จนัทร์สุกรี ท่ีเขา้ใจ มีเมตตา และช่วยเหลือผูว้ิจยับริหารเวลาในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ี

จนสาํเร็จ ขอขอบคุณเจา้ของผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี รวมไปถึง

เจา้หนา้ท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีช่วยเหลือ ผลกัดนั ใหค้าํแนะนาํขา้พเจา้เสมอมา 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคญัของปัญหาและคาํถามการวจิัย 

 

รัฐบาลไทยบริหารประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ียึดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยดูผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นตวัตั้งใน

การพฒันาประเทศ และหวงัวา่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดการไหลรินกระจายไปสู่ชนชั้น

ล่าง (Trickle-Down Effect) ให้ลืมตาอา้ปากได้ นับตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 เร่ือยมาจนถึง

แผนพฒันาฯ 7 (พ.ศ. 2504-2539) สะท้อนให้เห็นแผนพฒันาของรัฐเปิดประเทศเต็มท่ี เน้นการ

พฒันาอุตสาหกรรมและภาคนอกเกษตร มีการนาํเอาวิทยาการและระบบส่ือสารใหม่ ๆ เขา้มาใช้

ประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจ ทําให้เศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปจากวิถีการผลิตทางการเกษตรไปสู่วิถีการผลิตทาง

อุตสาหกรรมและบริการมากยิ่งข้ึน เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง มีการเติบโตในอตัราสูง ความ

ทนัสมยัและความเจริญทางวตัถุ โดยเฉพาะในเขตเมืองไม่แพเ้มืองใหญ่ ๆ ในโลก โครงสร้างการ

ผลิตเปล่ียนเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนเร่ือย ๆ อย่างรวดเร็ว การส่งออกและความสัมพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศเดินหน้าอย่างเต็มท่ี จนประเทศไทยกลายเป็นชุมชนหน่ึงในระบบ

เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยกา้วไปอย่างรวดเร็ว เม่ือตอนช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-

2534) ชนชั้นนาํของรัฐคิดว่าไทยกาํลงัจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized 

Country: NIC) ในไม่ชา้  

การพฒันาประเทศของรัฐไทยดว้ยความเช่ือท่ีว่า การพฒันาคือการสร้างความเจริญและ

ความทนัสมยั ดว้ยการลอกเลียนแบบอย่างความสําเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมทุนนิยมตะวนัตก 

ในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย สถาบนัสังคม และ

ค่านิยมตะวนัตก ไดก้ลายเป็นตวัแบบการพฒันาท่ีทาํลายธรรมชาติ ความเป็นชุมชน วฒันธรรมฯลฯ 

อนัเป็นภัยต่อความย ัง่ยืนของสภาพแวดล้อมระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้ นแบบแผนการพฒันาท่ีถูก
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กาํหนดและควบคุมไปในแนวทางเดียวกนัหมดของรัฐโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างทาง

สังคมวฒันธรรมของชุมชน ไดท้าํลายความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองกาํหนดวิถีชีวิต

ของประชาชนไทย ในบริบทท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 

ในขณะท่ีรัฐช่ืนชมความสําเร็จของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัแลว้ฉบบัเล่า 

โดยมิไดใ้ส่ใจวา่นโยบายการพฒันาของรัฐท่ีผา่นมาไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้ประชาชนชั้นล่างได้

หลุดพน้จากหน้ีสิน ความยากจน ราคาพืชผลตกตํ่าอยา่งจริงจงัได ้ความเหล่ือมลํ้ายงัดาํรงอยูสู่งใน

สังคมไทย ประชาชนชาวไร่ชาวนาจาํนวนไม่น้อยออกมาแสดงความไม่เห็นดว้ยกบันโยบายการ

พฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐ เช่น ผูใ้หญ่วิบูลย ์เข็มเฉลิม เกษตรกร 

นักปราชญ์ชาวบ้านของไทย ท่ีมิใช่เป็นเพียงนักคิด หากเป็นนักปฏิบติัด้วย โดยแนะให้รัฐเลิก

ส่งเสริมเกษตรเชิงธุรกิจท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว ท่ีการลงทุน การจา้งงาน และปุ๋ยเคมีเร่งผลผลิต ให้หนัมา

พิจารณาขอ้เสนอ “วนเกษตร” ซ่ึงเป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งผลิตปัจจยัยงัชีพให้พอเพียง หาก

มีส่วนเกินจึงส่งขาย เกษตรกรอ่ิมท้อง และมีรายได้เพื่อแลกเปล่ียนส่งของท่ีตนเองผลิตไม่ได ้ 

วนเกษตรเนน้ใหเ้ห็นความสําคญั เช่ือมัน่ในการพึ่งตนเอง เป็นเกษตรกรรมเพื่อความย ัง่ยืนของชีวิต 

ในทางพุทธศาสนาก็คือการสร้างความพร้อมดว้ยความไม่ประมาท เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได ้

ผูใ้หญ่วิบูลย์มองว่า วนเกษตรเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย ท่านแสดงความเห็นไวใ้น

หนงัสือ “สู่สังคมวนเกษตร สํานึกอิสระของชาวนาชาวไร่” (2534: 127) วา่ “ผมไม่เห็นดว้ยกบัเสรี

นิยมท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ให้กบักลุ่มคนท่ีมีอาํนาจ แต่ผมเห็นดว้ยกบัพุทธนิยม ท่ีให้ความสําคญั

เร่ืองของบุญนิยมและคุณธรรม”  

ยิง่ไปกวา่นั้นยงัมีเสียงเสริมรับไปในแนวทางความคิดของผูใ้หญ่วบิูลยอี์กมาก ดงัจะเห็นได้

จากการท่ีองคก์รพฒันาเอกชน 57 องคก์รภาคอีสานไดแ้ถลงข่าวการจดักิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญา

อีสาน เพื่อการพึ่งตนเอง เม่ือวนัท่ี 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ท่ีริมบึงแก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคดัคา้นการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ของรัฐ และประกาศเจตนารมณ์

การพึ่ งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน รณรงค์ให้ข้อมูลผลกระทบจากการค้าเสรีและกระแส 

โลกาภิวตัน์ พร้อมช้ีให้เห็นว่าการท่ีรัฐนาํเกษตรเชิงเด่ียวเขา้มาส่งเสริมทาํให้เกิดปัญหาราคาสินคา้

เกษตรตกตํ่า ชาวนาเป็นหน้ี ทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม ้ภายในทอ้งถ่ินเกิดความเส่ือมโทรม ภาครัฐควร

ทบทวนนโยบายการส่งเสริมการเกษตรเชิงเด่ียวท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญา

ดั้งเดิมท่ีเคยทาํการเกษตรแบบผสมผสานอยูแ่ลว้ เพื่อมิใหส้ังคมชนบทสูญเสียการพึ่งพาตนเอง  

แนวทางการพฒันาประเทศของรัฐท่ีผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานของชุมชนอนั

หลากหลายในสังคมไทยอยา่งจริงจงัได ้สงัคมชนบทล่มสลาย ความสาํเร็จท่ีรัฐช่ืนชมกลบักลายเป็น

สาเหตุท่ีทาํให้ประเทศไทยกา้วสู่วิกฤตปัญหาต่าง ๆ มากมายหลายด้านท่ี “ทนัสมยัแต่ไม่พฒันา” 
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(Jacobs, 1971) เช่น วกิฤตปัญหาความยากจน และการแยง่ชิงทรัพยากรในชนบท ปัญหาการวา่งงาน 

ยาเสพติด โสเภณี ปัญหาความตกตํ่าของสถาบนัทางสังคม ปัญหาการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้

ในการผลิต ปัญหาค่านิยมทางวตัถุภายใตล้ทัธิบริโภคนิยม ปัญหาสิทธิมนุษยชน/สิทธิชุมชน ปัญหา

การขาดมิติทางจิตวิญญาณท่ีช่วยให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยห์รือมนุษยก์บัธรรมชาติ

เป็นไปอยา่งสมดุล ส้ินแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) รัฐตอ้งออกมายอมรับดว้ยตนเองวา่ 

การพฒันาท่ีผา่นมานั้น ลม้เหลว ดว้ยประโยคท่ีวา่ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา พฒันาไม่ย ัง่ยนื”  

ปัญหาวิกฤติอนัเกิดจากการพฒันาของรัฐท่ีเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอตัราสูง 

และสร้างความทนัสมยัในเขตเมืองอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ทาํให้เกิดความไม่

สมดุลในการพฒันาทางวตัถุ กบัการพฒันาทางจิตใจสังคมไทยจึงตกอยู่ในกระแสวตัถุนิยมและ

บริโภคนิยมส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

สังคม วฒันธรรมต่าง ๆ มากมาย ประชาชนเกิดความไม่มัน่คงในชีวติ 

ยิ่งไปกว่านั้น ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เช่ือมโยง 

กนัหมด เศรษฐกิจไทยไดเ้ปล่ียนแปลงและพฒันาไปสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ของสังคมโลก ท่ีตอ้งใช้

ความกา้วหนา้ของฐานความรู้และนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ เป็นปัจจยัในการ

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของแต่ละประเทศ ดงันั้นความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และนวตักรรม  

จึงกลายเป็นหวัใจของการพฒันาประเทศในทุกดา้น 

แม้ต่อมาจะได้มีการอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการจัดทํา

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 – 10 – 11 จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงกาํลงัใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัมีการใช้นโยบายเปิดเสรีเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงิน  

อย่างเต็มท่ีโดยไม่จาํแนกและไม่ระวงั จนประเทศชาติตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบในกระบวนการ

โลกาภิวตัน์ อีกทั้งการใช้นโยบายประชานิยมท่ีเสมือนแจกเงินในรูปให้เงินอุดหนุนหรือรายจ่าย

สาธารณะผ่านนโยบายการคลงัให้กับประชาชนท่ามกลางกระแสสํานึกบริโภคนิยมท่ีครอบงาํ

สังคมไทยจนเกิดการบริโภคจบัจ่ายใช้สอยเกินความพอดี นาํมาซ่ึงภาวะหน้ีสินกบัประชาชนชั้น

กลางและรากหญา้เพิ่มพูนข้ึนอย่างมาก การทาํนโยบายแบบน้ีจึงมีเน้ือหาไปทาํลายพื้นฐานและ

ศกัยภาพแห่งการพึ่งตนเองของชุมชนอนัหลากหลายในสังคมไทย ความพอเพียงจึงเกิดข้ึนไม่ได ้

นโยบายประชานิยมถือเป็นนโยบายท่ีสวนทางกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งชดัเจน (วิวฒัน์ชยั 

อตัถากร, 2553) 

ปัญหาวิกฤตพื้นฐานในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 40 กว่าปีท่ีผ่านมา ก็ยงัคงดาํรงอยู่ตราบ

จนถึงปัจจุบนั ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ฐานะของคนรวยกบัคนจนห่างกนั

ถึง 22 เท่า คนรวยมีเพียงร้อยละ 0.1 หรือ 65,000 คน จากประชากรทั้งประเทศ 65 ลา้นคน มีเงินฝาก
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ธนาคารเท่ากบัร้อยละ 49.2 ของเงินฝากทั้งหมด (มติชนออนไลน์, 2559ก) เพราะความสามารถใน

การแยง่ชิงทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจาํกดัแตกต่างกนั เกิดลกัษณะการกระจุกตวัของรายไดห้รือ “รวย

กระจุก จนกระจาย” กลุ่มคนจาํนวนหน่ึงจึงหนีไม่พน้การเผชิญกับความยากจน การว่างงาน  

ความไม่เสมอภาค ทาํให้ความเหล่ือมลํ้ าในการเขา้ถึงบริการสังคมในส่วนของบริการภาครัฐทั้ง

การศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพยงัมีช่องว่างอยู่มาก แมจ้ะมีการขยายการให้บริการเกือบทั้ง

ประเทศอย่างทัว่หน้า ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 คน ดูแลผูป่้วยใน

กรุงเทพฯ น้อยกว่า 1,000 คน แต่แพทย ์1 คนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอ้งดูแลผูป่้วยมากถึง 

5,000 คน อีกทั้งในกรุงเทพฯ มีเคร่ือง MRI ท่ีใช้ในการวินิจฉัยโรคมากกว่าโรงพยาบาลในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือถึง 12 เท่า (เม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากร) (มูลนิธิสถาบนัอนาคตไทยศึกษา, 

2556) ซ่ึงความเหล่ือมลํ้าดา้นการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลต่อความเหล่ือม

ลํ้าดา้นรายได ้(ปนนัดา จนัทร์สุกรี, นิตินยั รุ่งจินดารัตน์ และ พีระศกัด์ิ จ้ิวตั้น, 2560: 1) สถิติเหล่าน้ี

ทาํให้ประเทศไทยติดอนัดับ 3 ประเทศท่ีมีความเหล่ือมลํ้ ามากท่ีสุดในโลกรองจากรัสเซียและ

อินเดีย ซ่ึงธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse Group) ไดเ้ผยแพร่รายงานมัง่คัง่โลก พ.ศ. 2559 

(Global Wealth Report 2016) โดยวดัจากสัดส่วนความมัง่คัง่ของคนรวยร้อยละ 1 ในประเทศ เทียบ

กบัความมัง่คัง่ของประเทศในปี 2016 (Credit Suisse, 2016) ปัญหาจากระบบทุนนิยมยงัไดผ้กูโยง

ให้เกิดปัญหาดา้นสังคมและวฒันธรรม จากการแลกเปล่ียนทางสังคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย

ทาํให้ความผูกพนัและภาคภูมิใจในวฒันธรรมชองตนเองน้อยลง ไม่เพียงเท่าน้ี ค่านิยมและในการ

บริโภคก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ประชาชนนึกถึงเพียงปากทอ้งของตนเองมากกวา่สาธารณะเพราะตอ้ง

ด้ินรนในกระแสการพฒันาแบบทุนนิยมตะวนัตก จนทาํให้คุณธรรมจริยธรรมเส่ือมถอยลงจนเกิด

วิกฤตการณ์ทางศีลธรรมท่ียงัไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างถาวร ทั้งปัญหาอาชญากรรมและการคา้

มนุษย ์โดยไทยรัฐออนไลน์ (2558) เผยแพร่ผลสํารวจการเกิดอาชญากรรม ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 

2557 ถูกรวบรวมโดยสํานกังานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation: FBI) เปิดเผยวา่

ประเทศไทยมีอตัราการเกิดอาชญากรรมในประเทศร้อยละ 37.01 และ 12 ปีก่อนปี 2557 ประเทศ

ไทยมีจํานวนผู ้ตกเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมเป็นลําดับท่ี 18 จาก 219 ประเทศทั่วโลก แม้ว่า

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติจะเปิดเผยว่าปี 2559 สถิติอาชญากรรมลดลงจากปีท่ีผ่านมา แต่ก็ได้

คาดการณ์แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมในปี 2560 ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน 

รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย หน้ีสิน ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการก้าวเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนอาจส่งผลใหอ้าชญากรรมความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์โดยเฉพาะชิงทรัพย ์ลกัทรัพย ์ฉอ้โกง และ

ยกัยอกทรัพยมี์แนวโนม้สูงข้ึน (มติชนออนไลน์, 2559ข)  
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จะเห็นไดว้า่การพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ตอบสนองต่อชุมชนท่ีหลากหลาย ไม่ทาํให้

เกิดความสมดุลในมิติอ่ืน ๆ วิวฒัน์ชยั อตัถากร (2546: 64) เห็นวา่ยุทธศาสตร์การพฒันาของรัฐบาล

ไทยนาํไปสู่การทาํลายศกัยภาพชุมชน ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม ทุนวฒันธรรม และภูมิปัญญา จน

นําไปสู่วิกฤติหน้ีสิน วิกฤติภาคประชาชน และวิกฤติภูมิปัญญา วิกฤติดังกล่าวทาํให้ชุมชนยงั

พึ่งตนเองไม่ไดแ้ละไม่ใช่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การเกิดปราชญ์ชาวบา้นให้ความสําคญักบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เกิดระบบวนเกษตร การสาธารณสุขท่ีเนน้การรักษาและพฒันาสมุนไพรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ชุมชนการศึกษาวิพากษ์เร่ืองความล้มเหลวของการศึกษาไทยมาหลายสิบปี ล้วนสะท้อนว่า

ประชาชนไม่เห็นดว้ยกบัภาครัฐท่ีกาํหนดนโยบายการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์จนก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งรุนแรง แมก้ระทัง่ในต่างประเทศอยา่ง ภูฏาน ผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ GDP ไม่ถูกใช้เป็นดชันีวดัความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการพฒันาประเทศ 

หากแต่ใชค้วามสุขมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Happiness: GDH) เป็นดชันีช้ีวดัจะ

เหมาะสมกว่ามาก เป็นตน้ การพฒันาเศรษฐกิจท่ีใช้หลกัคิดของตะวนัตกเป็นตวัตั้งน้ี มีเป้าหมาย

เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต มีการจา้งงานเต็มท่ี ระบบราคามีเสถียรภาพ ค่าเงินไม่ผนัผวน และเกิดการ

กระจายรายได ้ซ่ึงเกิดข้ึนยากในเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยม เพราะทุกอยา่งตอ้งมีราคา ตน้ทุนค่าเสีย

โอกาส รวมไปถึงการได้อย่างเสียอย่าง (Trade-off) เพราะทรัพยากรท่ีจาํกดั แต่เม่ือตอ้งการการ

เจริญเติบโต ก็ตอ้งเร่งค้าขาย ส่งออก กระตุน้การท่องเท่ียว กระตุน้อุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึง

อาจจะต้องแลกกับผลร้ายของมลพิษในอากาศได้ อีกทั้งความผิดพลาดของการพฒันาภายใต้

เศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทยนั้นแสดงให้เห็นไดจ้าก วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 สะทอ้นให้เห็นวา่

แนวคิดและวิธีการพฒันาท่ีให้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือพฒันาคนโดยใชก้ารเติบโตของรายไดต้่อหัว

เป็นเคร่ืองมือในการวดัความสําเร็จของการพฒันายงัไม่สามารถนาํไปใชใ้นกระบวนการขบัเคล่ือน

เพื่อพฒันาประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2549: ซ) ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ศาสตราจารย ์ดร.ประเวศ วะสี ศาสตราจารยเ์สน่ห์ จามริก 

มีความเห็นพอ้งกนัว่า “สังคมไทยพบวิกฤตทางปัญญา และวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจาก 

“การพฒันาท่ีขาดปัญญา ขาดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็นการพฒันาแบบแยกส่วน โดยไม่

คาํนึงถึงคน ทุนทางสังคม และตน้ทุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ภูมิปัญญา และวฒันธรรม ดิน นํ้ า ป่าไม ้

ท่ีเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศ” (อภิชยั พนัธเสน และคณะ, 2550: 60-68) 

เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดตํ่าลง ขาดเสถียรภาพ มีความ

เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวา่งคนรวยกบัคนจนห่างกนัสูง การวา่งงานเพิ่มข้ึน หน้ีสินครัวเรือนมาก

ข้ึน ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดดาษด่ืน คุณธรรมจริยธรรมเส่ือมถอย จนเกิดวิกฤตการณ์ทาง

ศีลธรรม 
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จากกระบวนทศัน์การพฒันาเศรษฐกิจ (Economic Development Paradigm) ตามแนวทาง

ทุนนิยมตะวนัตกและยทุธศาสตร์การพฒันาแบบไม่สมดุลของรัฐบาลไทย รวมทั้งความลม้เหลวใน

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2540 พร้อมกบัการขาดธรรมาภิบาลและเกิดวิกฤตการณ์ทาง

ศีลธรรม (วิวฒัน์ชยั อตัถากร, 2545) ภาครัฐจึงไดน้อ้มนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์น

หลายระดับ ทั้ งเป็นหลักการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและการกําหนดนโยบายภาครัฐท่ีย ัง่ยืน  

ภาคธุรกิจเอกชนได้เ ร่ิมมีการให้ความสนใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนในกระแส

แนวความคิดสากลว่าดว้ยธุรกิจตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกนักบัภาคชุมชนอย่าง

สหกรณ์การเกษตรบางแห่งและวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งไดย้ึดหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั 

โดยไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการใช้วตัถุดิบทางการเกษตรและนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเพิ่ม

มูลค่าในการผลิตสินคา้ของชุมขน เช่น สินคา้ 1 ตาํบล 1 ผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product: 

OTOP) 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไดพ้ยายามนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ระดบัหน่ึง ซ่ึงต้องขบัเคล่ือนบนพื้นฐานของคุณธรรมและภูมิปัญญาในสังคมและชุมชนนั้น ๆ 

คาํถามสําคญั จะสามารถขบัเคล่ือนไปประยุกต์ใช้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน

ในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งไรในชุมชนอนัหลากหลายในสังคมไทย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การวิจยัเร่ืองน้ีจึงเลือกเอาชาวอโศกหรือชาวสันติอโศกในเศรษฐกิจ

ชุมชนราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นกรณีศึกษา ทั้งน้ีเพราะการเกิดข้ึนของสํานักสันติ

อโศก ยึดหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งยิ่งมาเป็น

แนวคิดหลกัในการดาํเนินชีวิต การจดัตั้งกลุ่มประพฤติปฏิบติัตน ยึดมัน่ในศีลธรรมตามหลกัพุทธ

ศาสนาของชาวอโศกในเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยอุทิศตนประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ได้

ดาํเนินใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สังคมไทยอยา่งต่อเน่ืองยาวนานมากวา่ 30 ปีแลว้ 

คาํถามการวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี” มีคาํถามหลกั คือ ชาวอโศกมีการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจ

บุญนิยมเพียงใด ดว้ยเหตุผลใด การรับรู้ดงักล่าวนาํไปสู่การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนในระดบั

ใด อย่างไร ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น คุณลกัษณะของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนดว้ยพลงัทางศีลธรรม 

ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตนเพื่อชุมชนไดเ้พียงใด อยา่งไร จะเป็นแบบอยา่งการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

ในคุณลกัษณะใด 
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1.2 วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

 

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของ

ชาวราชธานีอโศก 

1.2.2 เพื่อศึกษาการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมของชาวราชธานีอโศก 

1.2.3 เพื่อเสนอแนะการประยุกตห์ลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

ต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะ 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.3.1 รู้และเขา้ใจการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจเศรษฐกิจบุญนิยม

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 มีชุมชนท่ีเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นท่ี

ยอมรับ 

1.3.3 สามารถนาํขอ้คน้พบจากงานวจิยัไปปรับใชก้บัธุรกิจชุมชนพึ่งตนเอง และขบัเคล่ือน

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหป้รากฏเด่นชดัในเชิงนโยบาย 

 

1.4 นิยามศัพท์ 

 

การรับรู้ หมายถึง การมีความรู้และการมีความเขา้ใจในหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือ

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัคิดท่ีมีหลกัการและอุดมการณ์ เพื่อช่วยพฒันาชีวิตมนุษย์

และสังคมมุ่งไปสู่ความย ัง่ยืน โดยเร่ิมจากท่ีตวับุคคล เช่ือมโยงเป็นลาํดบัจนขยายสู่ประเทศชาติ  

ยดึหลกัทางสายกลาง ภายใตห้ลกัคิดการรู้จกัประมาณตน มีเหตุผล และสามารถกา้วทนัโลกาภิวตัน์ 

โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

เศรษฐกิจบุญนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีสวนทางกบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

มีพื้นฐานมาจากหลกัพุทธศาสนาเร่ืองมรรคองค์ 8 อาศยัการเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อน

มนุษยแ์ละสัตวโ์ลก และการเสียสละน้ีถือเป็นกาํไร  
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การปฏิบติัตน หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนราชธานีอโศก

อยา่งเป็นจริง อยา่งเป็นรูปธรรม (งานโรงครัว งานขยะวทิยา เป็นตน้) 

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมการผลิต/การใช้สอยหรือการบริโภค/การแบ่งปันหรือ

การจาํแนกแจกจ่ายหรือการขาย ซ่ึงทาํใหมี้งานทาํ มีรายได ้และส่งเสริมความกา้วหนา้อยูดี่กินดีของ

เศรษฐกิจชุมชน 

คุณลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ 6 ด้าน หมายถึง 

คุณธรรมจริยธรรมการพึ่งตนเอง สํานึกสาธารณะ การแบ่งปัน การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และความ

ยนิดีและความสุข 

สาธารณโภคี หมายถึง ระบบสังคมหน่ึงท่ีทรัพยส์มบติัเป็นส่วนรวมแบ่งกนักินแบ่งกนัใช ้

ทุกคนต่างร่วมกินร่วมใชใ้นของส่วนกลาง โดยคนในสังคมสาธารณโภคีไม่วา่ประกอบสัมมาอาชีพ

ใดเม่ือเกิดผลผลิตหรือผลไดต้อ้งเอามารวมกนัเป็นส่วนกลางโดยมีหลกัประกนัในเร่ืองของปัจจยั 4 

ภายในชุมชนและอยูร่่วมกนัดว้ยความเมตตาอยา่งแทจ้ริง  

ชาวอโศกหรือชาวสันติอโศก หมายถึง กลุ่มคนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ศึกษาและปฏิบติัตาม

คาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ โดยมีสมณะโพธิรักษ ์คือผูก่้อตั้งสํานกัสันติอโศก มีการใช้ชีวิต 

ทาํงาน ใชท้รัพยากรร่วมกนัตามแนวบุญนิยม และมีชุมชน เครือข่าย กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ โดยช่ือ

ของชุมชนต่าง ๆ จะถูกตั้งตามลกัษณะพื้นท่ีหรือช่ือของตาํแหน่งท่ีตั้งชุมชน เช่น ชุมชนราชธานี

อโศก คือ ชุมชนชาวอโศกท่ีอยูใ่นจงัหวดัอุบลราชธานี 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาลท่ีมีพื้นฐานจากความต้องการของ

ประชาชน เพื่อแกไ้ขหรือบรรเทาความเดือดร้อน ตอบสนองความตอ้งการ โดยมีประโยชน์ของ

สาธารณะเป็นท่ีตั้ง ตอ้งดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการภายใตข้อ้บญัญติัของกฎหมาย 

 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึงผนวกรวมการ

วจิยัสองรูปแบบ ไดแ้ก่ การวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อจะทาํใหว้ทิยานิพนธ์สมบูรณ์

ยิ่งข้ึน ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัเร่ิมดาํเนินการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนาํมากาํหนดแนวทางการศึกษา

และสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  แล้ว จึงดํา เ นินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ทั้งปลายเปิดและปลายปิด รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

โดยแบ่งเป็นขอบเขตดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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1.5.1 ด้านเนือ้หา  

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม รวมไปถึงทศันะของผูท้รงคุณวุฒิด้านหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

 

1.5.2 ด้านพืน้ที ่

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกท่ีอาศยัหรือทาํงานในราชธานีอโศก 

จงัหวดัอุบลราชธานี รวมไปถึงทศันะของผูท้รงคุณวุฒิด้านหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มชาว

อโศก ขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการทหาร นกัธุรกิจ และนกัส่ือสารมวลชน  

 

1.5.3 ด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งในวทิยานิพนธ์น้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ชาวราชธานีอโศกผูท่ี้เป็นฆราวาส 

ไม่ไดมี้สถานะเป็นนกัเรียน มุ่งเน้นประเด็นของระดบัการรับรู้และการปฏิบติัตนในชุมชน โดยนาํ

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมาประยุกตใ์ชใ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ และ 2) ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและนาํไปประยกุตใ์ช ้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

1.5.4 ด้านผู้ให้ข้อมูล 

เป็นการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงในเชิงปริมาณมีการเก็บขอ้มูลจากชาว

ราชธานีอโศกโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยยึดกุมกฎเกณฑ์ท่ีเป็น

ชาวอโศกอยา่งแน่นอน อาศยัและทาํงานในราชธานีอโศก ในส่วนของเชิงคุณภาพจะหาตวัแทนท่ีมี

ความรู้ดา้นหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัให้เกิดผลอยา่งเป็น

รูปธรรมในการใชชี้วติและทาํงาน โดยเป็นตวัแทนจากขา้ราชการพลเรือน ทหาร นกัธุรกิจ ผูส่ื้อข่าว 

นกัวิจยัและผูมี้บทบาทสําคญัของชาวอโศก มาทาํการสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ดว้ยแนวคาํถามท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้และผูท้รงคุณวุฒิสามารถเลือกตอบหรือไม่ก็ไดใ้นแต่

ละขอ้คาํถาม 

 



บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ 

 

ในบทน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาการรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมในชุมชนราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี และ

วิเคราะห์ทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิต่อหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม โดย

ผูว้ิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระสําคญัของวิทยานิพนธ์น้ีตาม

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1.1 ความหมายของการรับรู้ 

 2.1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

 2.1.3 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัความเป็นมา 

 2.1.4 ความหมายและองคป์ระกอบของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1.5 แนวคิดทฤษฎีใหม่ (New Theory) 

 2.1.6 บทวเิคราะห์ของนกัวชิาการเก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ชุมชนอโศกและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

 2.2.1 ชุมชนอโศกและความเป็นมา 

 2.2.2 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมกบัความเป็นมา 

2.3 หลกัศาสนาพุทธกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3.1 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในทศันะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต) 

2.3.2  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในทศันะของพระธรรมโกศาจารย ์(เง่ือม อินทปัญโญ) 

2.3.3  หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมในทศันะของสุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง 

2.4 เศรษฐกิจชุมชน 

 2.4.1 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและความหมาย 

 2.4.2 ลกัษณะสาํคญัของเศรษฐกิจชุมชน 

 2.4.3 หลกัการดาํเนินการเศรษฐกิจชุมชน 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 การรับรู้หลกัคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

กลุ่มสังคมมนุษย์มีองค์ประกอบท่ีซับซ้อนในการทํางานและดํารงชีวิตร่วมกัน ท่ีมี

กระบวนการทาํงานของความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ของมนุษยป์ระกอบรวมอยู ่มนุษยจ์ะอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติสุขได้นั้นปัจจยัสําคญั คือ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นการรับรู้ทางสังคม ทาํให้มนุษย์

สามารถกาํหนดบทบาทของตนเองในสังคมได ้และมีอิทธิพลต่อความประทบัใจ ชอบ รู้สึกสนิท

สนม เป็นตน้ เพราะพฤติกรรมทางสังคมทุกชนิดต่างก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะการรับรู้ ไม่ว่า

ผลของการรับรู้จะตรงตามความจริงหรือไม่ก็ตาม (Munn, Fernald and Fernald, 1969 อา้งถึงใน 

พิสมยั วบิูลยส์วสัด์ิ, วิศิษฐ์ศกัด์ิ ไทยทอง, พรพิมล วราวุฒิพุทธพงศ ์และแสงสุรีย ์สําอางกูล, 2528: 

119)  

ก่อนท่ีผูว้ิจยัสรุปการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัเสนอความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การรับรู้และการรับรู้ทางสังคม จากนั้นจึงสรุปเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.1.1 ความหมายของการรับรู้ 

การรับรู้ เป็นการเรียนรู้ความหมายของภาพพจน์ต่าง ๆ ในโลกของเรา (พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ 

และคณะ, 2528: 121) โดยใช้ระบบภายในของตนเองรับเอาข้อมูลจากภายนอกเข้ามาอย่าง

กระตือรือร้น (Active) ใช้จิตวิสัย (Subjective) และมีการคิดสร้างสรรค์ (Creative) (Sereno and 

Bodaken, 1975 อา้งถึงใน พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ และคณะ, 2528: 121)  หากจะกล่าวถึงความหมาย

ของการรับรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตพยายามทาํความเขา้ใจ

ส่ิงแวดลอ้มผา่นระบบประสาท โดยเร่ิมจากการใช้อวยัวะสัมผสักบัส่ิงเร้าและนาํความรู้สึกนั้นไป

จดัระบบในสมองท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ท่ีจะทาํหนา้ท่ีบนัทึกและ

ลงรหัสเพื่อแปลความหมายว่าส่ิงเร้าท่ีได้รับมานั้ นคืออะไรจากประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเป็น

สติปัญญาการรู้คิด (Cognition) โดยผสมผสานกับพลังจากภายในท่ีประกอบด้วยอารมณ์และ

แรงจูงใจ (Affect and Conation) (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546: 84; พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ และคณะ, 

2528: 121)  

ชูเกียรติ เตง็ไตรสรณ์ (2549 อา้งถึงใน กุญธิภา กิติวงษป์ระทีป, 2550: 8) ไดอ้ธิบายการรับรู้

วา่ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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1) อตัตวสิัย (Subjective) เป็นการรับรู้ส่ิงท่ีไดย้นิ หรือรู้สึกดว้ยประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ 

ท่ีหากไม่บอกคนอ่ืนก็ไม่ทราบส่ิงท่ีเราเห็น ไดย้ิน หรือสัมผสั เม่ือผ่านประสาทสัมผสัทั้งปวงและ

การตีความของเราก็เป็นเพียงการรับรู้เชิงอตัวสิัย 

2) ภาววสิัย (Objective) เป็นการรับรู้ตามความเป็นจริง เราพยายามรู้โลกภาววิสัยแต่

ก็ตอ้งผา่นประสาทสัมผสัทั้งปวงและการตีความ  

ซ่ึงคนเราจะปรับโลกการรับรู้อตัวสิัยใหส้อดคลอ้งกบัภาววิสัยโดยอตัโนมติั จึงทาํให้เราไม่

ทนัไดส้ังเกตความแตกต่างของการรับรู้ทั้ง 2 ลกัษณะ  

การรับรู้ทางสังคมหรือการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อสังคม (Social Perception) หรือการรับรู้

บุคคล (Person Perception) มีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึง Shaver (1981 อา้งถึงใน พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ 

และคณะ, 2528: 121) อธิบายว่า เป็นกระบวนการรับรู้ท่ีผูรั้บรู้จะไดข้อ้มูลพื้นฐานหรือขอ้มูลดิบ 

เพื่อทาํใหผู้รั้บรู้เขา้ใจโดยใชส้ามญัสํานึก  อีกทั้งเป็นการกระทาํของบุคคลท่ีเป็นผูรั้บรู้นาํตนเองเขา้

ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (ส่ิงเร้า) เพื่อหาขอ้ประทบัใจหรือขอ้สังเกตอ่ืน ๆ แลว้เก็บไวเ้ป็นพื้นฐาน

สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บรู้กับผูอ่ื้นในอนาคต (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546: 84-85)  

เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนสองคนมีลักษณะเกิดข้ึนต่อเน่ืองกัน กล่าวคือ 

พฤติกรรมของบุคคลแรกท่ีแสดงออก จะไปกระตุ้นหรือเร้าให้อีกบุคคลท่ีสองมีพฤติกรรม

ตอบสนอง และเม่ือบุคคลท่ีสองแสดงพฤติกรรมตอบกลับก็จะไปกระตุ้นให้บุคคลแรกแสดง

พฤติกรรม จะเป็นเช่นน้ีต่อเน่ืองและเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ (โยธิน ศนัสนยุทธ และจุมพล พูลภทัร

ชีวนิ, 2529: 26) เม่ือมนุษยต่์างรับรู้พฤติกรรมของกนัและกนั จึงมีความพยายามควบคุมส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อปรับตวัเข้าหาส่ิงแวดล้อม ด้วยการทาํนายพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  การรับรู้จึงเป็นส่ิงท่ี

ละเอียดอ่อนมาก ตวัผูรั้บรู้ (Perceiver) ถือเป็นกุญแจสําคญัของการส่ือสาร เพราะผูรั้บรู้เป็นบุคคลท่ี

ก่อให้เกิดพลวตัได ้(Active Agent) ซ่ึงหมายถึงเม่ือรับรู้แลว้จะสามารถคิดตามและตดัสินใจ อคติ 

(Prejudice) จึงสามารถมีบทบาทในกระบวนการรับรู้จนทาํให้ขอ้มูลบิดเบือนได ้(นพมาศ ธีรเวคิน, 

2534: 115) จึงกล่าวไดว้า่การรับรู้ทางสังคมเป็นผลของกระบวนการส่ือความหมายทางสังคม ท่ีเกิด

จากประสบการณ์ทางสังคมจากการได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผสัเก่ียวข้องกับผูค้น เหตุการณ์ และ

ข่าวสาร แลว้จึงทาํการประเมิน ตีความส่ิงเหล่านั้น เกิดเป็นความคิดความเขา้ใจของผูรั้บรู้เอง อาจ

เหมือนหรือต่างจากความเขา้ใจของผูอ่ื้นก็ได ้(สงวนศรี วรัิชชยั, 2527: 52) 

การรับรู้วตัถุกบัการรับรู้ทางสังคม  

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546: 85-86) เปรียบเทียบการรับรู้วตัถุกบัการรับรู้ทางสังคมไว้

อยา่งน่าสนใจโดยการใชเ้ลนส์ตาเป็นโมเดลในการเปรียบเทียบ พบวา่มีขอ้แตกต่างกนัอยู ่3 ประการ 

ไดแ้ก่ 
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1) ตวักลางระหวา่งส่ิงเร้ากบัผูรั้บรู้ การรับรู้วตัถุ ตวักลางจะมีลกัษณะทางกายภาพท่ี

วดัไดอ้ยา่งแน่นอน เช่น แสง อุณหภูมิ ความดนั คล่ืนเสียง ในขณะท่ีตวักลางของการรับรู้ทางสังคม

มีลกัษณะเป็นนามธรรม เป็นตน้วา่ ส่ือมวลชน ซ่ึงอาจจะใชเ้จตคติ ค่านิยม ภาษา และความเช่ือของ

ตนใส่ลงไปในส่ิงเร้านั้น 

2) แรงจูงใจ ในการรับรู้ทางสังคม ผูรั้บรู้จะนาํแรงจูงใจของผูอ่ื้นเขา้มาประกอบการ

โตก้ลบัจากพฤติกรรมของเขา เช่น ถา้ไดย้ินคนอ่ืนพูดเสียงดงัและหนา้แดง เราอาจรับรู้วา่เขาโกรธ 

ซ่ึงการรับรู้เช่นน้ีอาจเป็นการตีความท่ีผิดพลาด เพราะเขาอาจจะกาํลงัใช้อาํนาจ หรือกาํลงัรีบ แต่

ในทางกลบักนัการรับรู้วตัถุไม่มีแรงจูงใจเขา้ไปเก่ียวขอ้งแต่อย่างใด เราเห็นทอ้งฟ้า เราก็รับรู้ว่า

ทอ้งฟ้า เป็นอาทิ 

3) ความซับซ้อนและลกัษณะทางกายภาพของส่ิงเร้า เน่ืองจากส่ิงเร้าท่ีเป็นวตัถุมี

ลกัษณะทางกายภาพท่ีชดัเจนจบัตอ้งได ้คาดคะเนไดใ้นเบ้ืองตน้ จึงมีความซบัซ้อนนอ้ยกวา่ส่ิงเร้าท่ี

เป็นบุคคล ดังนั้นการรับรู้วตัถุจึงสมบูรณ์ตามความจริง แต่การรับรู้บุคคลมีความซับซ้อน คือ 

มีอวจันภาษา (Nonverbal Language) ท่ียากต่อการรับรู้และตีความหมายให้ตรงกบัเจตนาของผูท่ี้

เป็นส่ิงเร้า 

จากการเปรียบเทียบของ สิทธิโชค วรานุสันติกุล จะสังเกตไดว้่า การรับรู้ของบุคคลนั้นมี

ความซบัซอ้นเน่ืองจากมีอารมณ์ ประสบการณ์ ความคิด ฯลฯ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย แตกต่างจากการ

รับรู้ทางวตัถุท่ีไม่มีมิติทางจิตใจเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์ทาํให้

พฤติกรรมของมนุษยต์่างกนั การตอบสองต่อการรับรู้จึงแตกต่างกนัออกไป ดงัเช่นท่ีนพมาศ ธีร

เวคิน (2534: 115) ได้วิเคราะห์ไวใ้นหนังสือ “จิตวิทยาสังคม” เก่ียวกับความเก่ียวข้องสัมพนัธ์

ระหวา่งกระบวนการรับรู้กบัปฏิกิริยาขอผูรั้บรู้โดยสรุปวา่ พฤติกรรมและอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพจึง

เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการรับรู้ ยกตวัอยา่งเช่น บุคคลท่ีปกติเป็นคนเขม้แข็ง เวลารับรู้ข่าวดีหรือข่าว

ไม่ดี จะแสดงพฤติกรรมท่ีสงบและจดัการกบัเหตุการณ์ดว้ยการรับรู้อยา่งมีสติและปัญญาไดดี้กว่า

บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพอ่อนแอ  

ลกัษณะธรรมชาติของการรับรู้ทางสังคม 

โยธิน ศนัสนยุทธ และ จุมพล พูลภทัรชีวิน (2529: 26-27) อธิบายองค์ประกอบของการ

รับรู้ทางสังคมอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยผูรั้บรู้ (Perceiver) กบัส่ิงท่ีถูกรับรู้ (Perceived Objects) 

โดยส่ิงท่ีถูกรับรู้สามารถแยกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) วตัถุทางสังคม (Social Objects) ไดแ้ก่ คนหรือกลุ่มคนท่ีสามารถตอบสนองหรือ

มีปฏิกิริยาต่อผูรั้บรู้ และปฏิกิริยาเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้
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2) วตัถุท่ีไม่ใช่ทางสังคม (Nonsocial Objects) ได้แก่ วตัถุหรือส่ิงใด ๆ ท่ีไม่มี

คุณสมบติัในการตอบสนองเชิงพฤติกรรมต่อผูรั้บรู้ได ้

การรับรู้ทางสังคมจึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบหลายอยา่ง เช่น ความเช่ือ ค่านิยม 

ความหวงั ความสัมพนัธ์ ท่ีนอกเหนือจากกายภาพ (Physical Dimensions) แต่ยงัมีมิติดา้นพฤติกรรม 

(Behavioral Dimensions) และดา้นปฏิกิริยาสัมพนัธ์ (Interactional Dimensions) 

ตามท่ี สิทธิโชค วรานุสันติกุล ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้วตัถุกบั

การรับรู้ทางสังคมขา้งตน้ ทาํให้ลกัษณะของการรับรู้ทางสังคมโดยเฉพาะการรับรู้เก่ียวกบัผูค้นมี

หลายแง่มุม สอดคล้องกบัสงวนศรี วิรัชชัย (2527: 52-54) ได้วิเคราะห์ลกัษณะของการรับรู้ทาง

สังคมไวว้่า การรับรู้ทางวตัถุมีเพียงลกัษณะทางกายภาพท่ีทาํให้เกิดขอ้สังเกตหรือขอ้ประทบัใจ

เท่านั้น ในขณะท่ีการรับรู้เก่ียวกบัผูค้นนอกจากลกัษณะทางกายภาพหรือรูปลกัษณ์ของบุคคลแลว้ 

แบบแผนพฤติกรรมประจาํตวั และลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ยงัเป็นมิติท่ีสร้างความประทบัใจ

จากการรับรู้ไดอี้กดว้ย ลกัษณะของการรับรู้ทางสังคมมีหลายประการ เช่น 

1) การรับรู้เฉพาะลกัษณะท่ีมีความสอดคลอ้งกนั (Consistency) เรามกัจะสนใจรับรู้

และจดัจาํแต่ลกัษณะท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของบุคคลท่ีเราไดรั้บขอ้มูลมา โดยจะมองลกัษณะท่ีไม่

สอดคลอ้งกนัไป เช่น มีคนบอกวา่นายเอ เป็นคน ฉลาด วอ่งไว มีไหวพริบ โมโหร้าย เราจะจดจาํแต่

ฉลาด วอ่งไว มีไหวพริบ เพราะโมร้าย ไม่สอดคลอ้งกบัสามลกัษณะขา้งตน้ 

2) การรับรู้ของคนเราจะมีลักษณะเป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลาง (Centrality of 

Evaluation) ของการรับรู้  การได้รับรู้ลกัษณะท่ีเป็นแกนกลางจะมีผลกระทบไปถึงการรับรู้และ

ประเมินลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะแกนกลางนั้น โดยลกัษณะท่ีเป็นแกนกลางหรือเป็น

ศูนยก์ลางการรับรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไป ตวัอยา่งลกัษณะท่ีเป็นแกนกลางของการรับรู้ 

เช่น ความใจดี จะเช่ือมโยงกบัลกัษณะอ่ืน ๆ อีกหลายไม่วา่จะเป็น การมีอารมณ์ขนั การมีนํ้ าใจ มอง

โลกในแง่ดี คาํนึงถึงผู ้อ่ืน ฯลฯ หรือความถือตัว จะเช่ือมโยงกับลักษณะไม่มีมนุษยสัมพนัธ์  

มีพิธีรีตอง ไม่มีอารมณ์ขนั เอาแต่ใจตนเอง ไม่มีเมตตา เป็นตน้  

3) การรับรู้ของคนเราอาจแตกต่างกนั แมจ้ะมีประสบการณ์อยา่งเดียวกนั แต่ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลสามารถสร้างการรับรู้ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละคน ส่งผลให้เกณฑ์การ

ประเมินและให้ความสําคญักบัลกัษณะต่าง ๆ ของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัความ

สนใจ ความรู้สึก ความตอ้งการ เจตคติ ค่านิยม และประสบการณ์ส่วนบุคคล  

4) ความถูกตอ้งในการรับรู้ (Accuracy of Judgement) เราจะไม่ประเมินลกัษณะทาง

กายหรือลกัษณะภายนอกของผูค้นเท่านั้น เราจะประเมินเจตคติและความคิดหรือลกัษณะภายใน
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ของเขาด้วย ซ่ึงต้องใช้การสันนิษฐานจากพฤติกรรมภายนอก ทาํให้การรับรู้เก่ียวกับผูค้นจึงมี

โอกาสผดิพลาดได ้เพราะไม่สามารถสังเกตเห็นลกัษณะภายในไดโ้ดยตรง 

 

2.1.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถือเป็นตวักาํหนดความแม่นยาํของการรับรู้ มนุษยส์ามารถมี

ขอ้ผิดพลาดในการรับรู้ได้มากมาย กระบวนการ (Attribution) ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรับรู้ว่า

ส่ิงแวดล้อมเป็นเหตุของพฤติกรรม (Environmental Attribution) หรือ ตวับุคคลเป็นเหตุของ

พฤติกรรม (Personal Attribution) มีผลต่อการสร้างความเขา้ใจ โดยบุคคลมีแนวโน้มจะโทษ

ส่ิงแวดลอ้มเม่ือเกิดผลเสีย และตดัสินวา่ตนเป็นเหตุเม่ือเห็นวา่ผลนั้นเป็นผลดี โดยบุคคลท่ีเขม้แข็ง 

เขา้ใจ และมีปัญญาดี จะรับรู้ไดแ้ม่นยาํกวา่และยอมรับขอ้ผิดพลาดเพื่อพฒันาตนเองมากกวา่บุคคล

ท่ีอ่อนแอทางจิตใจท่ีพร้อมจะบิดเบือนกระบวนการรับรู้เพื่อตนเอง ดงันั้นการทาํให้เกิดความแม่นยาํ

ในกระบวนการรับรู้ คือ การพฒันาสติปัญญาและความเช่ือมัน่ (นพมาศ ธีรเวคิน, 2534: 117, 121-

122)  

พชันี วรกวิน (2526: 39-41) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้อนัเป็นผลจากขบวนการ

สังคม โดยเช่ือว่าสังคม วฒันธรรมต่างก็มีอิทธิพลต่อการรับรู้ไดทุ้ก ๆ ทาง โดยจาํแนกปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลของการรับรู้ไว ้4 หมวด ไดแ้ก่ คุณสมบติัของผูรั้บรู้ การใส่ใจ การเตรียมพร้อมในการรับรู้ 

และบุคลิกภาพของบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) คุณสมบติัของผูรั้บรู้ เป็นส่ิงท่ีบอกแนวโน้นว่าจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็น

จริงของส่ิงเร้าอยา่งไร คุณสมบติัของผูรั้บรู้ประกอบดว้ย แรงขบั ความตอ้งการ ทศันคติ บุคลิกภาพ 

และการปรับตวัส่วนบุคคล โดยความตอ้งการหรือแรงขบัของบุคคลมีคุณสมบติั 2 ประการได ้แก่ 

 (1) แรงขบัท่ีเพิ่มพลงัการตอบสนองใหเ้ขม้ขน้ข้ึนและง่ายข้ึน 

 (2) แรงขบัท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนส่ิงเร้า กระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนอง เช่น ความหิว 

2) การใส่ใจ เกิดจากลกัษณะเด่นของส่ิงเร้า จะทาํใหค้นไดย้ิน เห็น ส่ิงนั้นก่อนเสมอ

ความใส่ใจอาจเกิดจากสภาพการณ์ ส่ิงเร้าภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล  

 (1) ส่ิงเร้าภายนอก (External Factors) ไดแ้ก่ ความเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้า ความ

เคล่ือนไหวของส่ิงเร้า ขนาดของส่ิงเร้า การเกิดความซํ้ าซากของส่ิงเร้า (เช่น โฆษณา) ความเขม้ขน้

หรือความหนกัเบาของส่ิงเร้า องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น สี ความถ่ีของเสียง ความแปลกใหม่ 

 (2) ส่ิงเร้าภายใน (Internal Factors) ไดแ้ก่ แรงขบัหรือความตอ้งการ และความ

สนใจและคุณค่า 
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3) การเตรียมพร้อมในการรับรู้ (Preparatory Set) เพื่อช่วยให้บุคคลคาดการณ์ได้

ล่วงหนา้ในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อช่วยให้เตรียมตวัเองอยา่งเต็มท่ีต่อการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ และหากถูกวางเง่ือนไขมาก่อนจะทาํใหรั้บรู้แต่ส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไขนั้น 

4) บุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกท่ีสําคญัต่อการรับรู้ทางสังคม ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีนิสัย

ชอบเข้าสังคม (Extrovert) และบุคคลท่ีชอบเก็บตัว (Introvert) โดยบุคคลท่ีมีทศันคติต่อสังคม

ต่างกนั จะรับรู้ส่ิงของหรือวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นสองนยัต่างกนั (Frenkel-Brunswik, 1949 อา้งถึงใน 

พชันี วรกวนิ, 2526: 41)  

จากการวิเคราะห์ของพชันี วรกวิน สังเกตได้ว่าให้ความสําคัญกับตัวผูรั้บรู้ ในขณะท่ี 

สงวนศรี วรัิชชยั (2527: 54-57) ไดป้ระมวลองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในขณะท่ีมีการรับรู้ 

ดว้ยมิติเชิงความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์ และผูค้น ประกอบดว้ย องคป์ระกอบเก่ียวกบั

ตวัผูรั้บรู้หรือผูป้ระเมิน องค์ประกอบเก่ียวกับสถานการณ์ของการรับรู้ ลักษณะของผูถู้กรับรู้ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บรู้ ผูถู้กรับรู้ ส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) องคป์ระกอบเก่ียวกบัตวัผูรั้บรู้หรือผูป้ระเมิน  

 (1) การสรุปวา่คนอ่ืนคลา้ยตน (Assumed Similarity) ทาํให้การรับรู้ผิดพลาดได้

ง่าย ซ่ึงคนท่ียอมรับลกัษณะไม่ดีของตนตามความเป็นจริง และเขา้ใจความแตกต่างของบุคคล จะ

สามารถรับรู้และเข้าใจคนอ่ืนได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงได้มากกว่าคนท่ีไม่ยอมรับความจริง

เก่ียวกบัตนเอง 

 (2) ผลแห่งรัศมี (Halo Effect) เป็นการรับรู้หลงัจากท่ีเราไดป้ระเมินบุคคลหรือ

สถานการณ์ไวก่้อนวา่ดีหรือเลว และเม่ือไดรั้บประสบการณ์หรือขอ้มูลใหม่ ๆ ก็ประเมินขอ้มูลใหม่

นั้นไปในทิศทางเดียวกบัท่ีไดป้ระเมินไวแ้ลว้  การรับรู้ลกัษณะน้ีทาํให้เกิดการผิดพลาดจากความ

จริงไดง่้าย โยธิน ศนัสนยทุธ และจุมพล พูลภทัรชีวิน (2529: 33) อธิบายวา่ ผลแห่งรัศมีจะมีผลต่อ

การประทบัใจเด่นชดัยิง่ข้ึนหากผูรั้บรู้ไดข้่าวสารเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่คุน้เคยเก่ียวกบัผูถู้กรับรู้ ส่ิงเร้า 

หรือสถานการณ์ 

 (3) การใชเ้หตุผลท่ีผิด (Logical Error หรือ Stereotype) เกิด เพราะคนเรามีการ

เช่ือมโยงลกัษณะบางอยา่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัไวด้ว้ยกนั เช่น การเช่ือมโยงความตระหน่ีถ่ีเหนียวกบั

คนเช้ือชาติยิว สาวเหนือใจง่าย คนใตใ้จดาํ ซ่ึงลกัษณะนิสัยของบุคคลไม่เก่ียวขอ้งกบัเช้ือชาติหรือ

ถ่ินท่ีอยู่ การเช่ือมโยงท่ีผิดเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดการรับรู้ผิดพลาด เม่ือรู้จกัคนหน่ึงท่ีมีลกัษณะอย่าง

หน่ึงก็จะประเมินเขาต่อไปทนัทีวา่เขาจะมีลกัษณะท่ีตนเองไดเ้ช่ือมโยงไว ้เช่น ถา้พบคนท่ีเรียนเก่ง

ก็จะประเมินวา่เขาทาํงานเก่ง ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้เขาอาจจะไม่ไดมี้ลกัษณะดงักล่าว 
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 (4) การตดัสินจากขอ้มูลเพียงเล็กนอ้ย (Prejudice) จะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการ

ใช้เหตุผลท่ีผิดและมกัเกิดร่วมกบัการใช้เหตุผลท่ีผิดดว้ย แต่จะแตกต่างกนัท่ีประสบการณ์ ถา้เป็น

การตดัสินใจจากขอ้มูลเพียงเล็กน้อย เกิดจากการมีประสบการณ์กบัส่ิง ๆ หน่ึงนอ้ยคร้ังหรือจาํกดั 

เช่น เห็นการแต่งกายของผูอ่ื้น ก็สรุปฐานะของเขาวา่รวยหรือจน ซ่ึงคนท่ีมีการรับรู้ในลกัษณะเช่นน้ี

มกัจะเช่ือมัน่วา่ตนประเมินหรือตดัสินผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ในขณะท่ีการเช่ือมโยงลกัษณะท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนัหรือการใช้เหตุผลท่ีผิดจะเป็นผลจากการมีประสบการณ์ท่ีมากข้ึน เช่น 

(ถา้เราเคยเจอกบัคนหลายคนท่ีแต่งตวัหรูหรา และพวกเขามีพฤติกรรมท่ีทาํให้เราประเมินวา่ร่ํารวย 

จนเป็นผลใหเ้ราสรุปเป็นความคิดความเขา้ใจของตนเองวา่คนแต่งตวัหรูหราตอ้งร่ํารวยทุกคน  และ

ถา้เราพบเพื่อนใหม่ท่ีแต่งตวัหรูหรา เราจะประเมินว่าเพื่อนใหม่มีฐานะร่ํารวยเหมือนคนอ่ืน ๆ ท่ี

แต่งตวัหรูหรา) ลกัษณะเช่นน้ีแสดงถึงการรับรู้ท่ีมีการใชเ้หตุผลท่ีผิดร่วมกบัการตดัสินใจจากขอ้มูล

เพียงเล็กนอ้ย 

 (5) การคาดหวงัความสัมพนัธ์ท่ีจะมีต่อกนั (Anticipated Interaction) เม่ือเรามี

ความมุ่งหวงับางส่ิงบางอยา่งจากผูอ่ื้น หรือรู้วา่ในอนาคตจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัไม่วา่รูปแบบใด 

เราจะประเมินผูค้นเหล่านั้นในดา้นดีเพื่อทาํให้เรารู้สึกสบายใจท่ีจะตอ้งติดต่อเก่ียวขอ้งกบัเขา ซ่ึง

การประเมินผูค้นในด้านดีเพราะคาดหวงัความสัมพนัธ์ท่ีดีในวนัขา้งหน้าอาจเป็นการประเมินท่ี

ผดิพลาดได ้

 (6) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูค้น (Knowledge of the Others) พื้นฐานความรู้

ความเขา้ใจบางอยา่งเก่ียวกบัธรรมชาติของผูค้นและกลุ่มเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถา้เรามี

ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของผูค้นหรือกลุ่มอยา่งถูกตอ้ง เราอาจจะประเมินลกัษณะของบุคคลในกลุ่ม

ไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง แต่ถา้เรามีความรู้ผดิพลาดเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มหรือประสบการณ์

เก่ียวกบัคนในกลุ่มนอ้ย เราก็อาจจะประเมินสมาชิกในกลุ่มผดิพลาดไปดว้ย ไม่เพียงเท่านั้นแมเ้ราจะ

มีความรู้เก่ียวกบักลุ่มอยา่งถูกตอ้ง แต่ถา้พื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูค้นยงัไม่ดีพอ ก็อาจจะ

ประเมินสมาชกในกลุ่มผิดพลาดได้ เช่น ครูรู้ว่านักเรียนกลุ่มหน่ึงชอบคุย ครูอาจจะประเมินว่า

นกัเรียนทุกคนในกลุ่มนั้นเป็นคุยเก่ง แต่ถา้ครูเขา้ใจธรรมชาติการรวมกลุ่มของมนุษย ์จะประเมินวา่

นกัเรียนบางคนในกลุ่มอาจจะชอบฟังกกว่ากวา่พูด ซ่ึงจะเป็นการรับรู้ท่ีถูกตอ้งมากกวา่ประเมินว่า

นกัเรียนทั้งกลุ่มเหมือนกนั 

2) องคป์ระกอบเก่ียวกบัสถานการณ์ของการรับรู้ 

ประสบการณ์คร้ังแรกท่ีประทบัใจ (First Impression) มีอิทธิพลกบัการประเมินและ

การรับรู้ไปไดน้าน อาจทาํให้ผูรั้บรู้มีการตดัสินใจจากขอ้มูลไม่เพียงพอ มี Halo Effect และการใช้
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เหตุผลท่ีผิดไดม้าก แต่ประสบการณ์คร้ังต่อ ๆ ไปและประสบการณ์คร้ังสุดทา้ยจะมีผลต่อความคิด

ความเขา้ใจของผูรั้บรู้ 

3) ลกัษณะของผูถู้กรับรู้หรือส่ิงเร้า 

 (1) ความเปิดเผย ถา้ผูถู้กรับรู้เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัซ่อนเร้น ผู ้

รับรู้ก็จะสามารถรับรู้ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากกวา่ผูท่ี้มีการซ่อนเร้น ปิดบงั 

 (2) ลกัษณะเด่นของผูถู้กรับรู้หรือส่ิงเร้า แมว้า่บุคคลจะพยายามปิดบงัซ่อนเร้น

ความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมบางอยา่ง แต่จะไม่สามารถปกปิดลกัษณะเด่นชดัประจาํตวัของเขา

ไปไดต้ลอด แมจ้ะปรากฏในบางคร้ังภายใตค้วามพยายามกลบเกล่ือนปิดบงั ดงันั้นการรับรู้เก่ียวกบั

ลกัษณะเด่นประจาํตวับุคคลจึงไม่ค่อยผดิพลาด หรือมีความคลาดเคล่ือนนอ้ย  

 (3) คุณสมบติัและลกัษณะของกลุ่มท่ีผูถู้กรับรู้เป็นสมาชิกอยู ่มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ เพราะคนเรามกัจะเป็นสมาชิกท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัตน หรือมีลกัษณะบางอยา่งท่ีตนพอใจ และ

บุคคลจะปรับลกัษณะของตนเองให้เหมือนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถอยู่ในกลุ่มอย่าง

กลมกลืนไดต่้อไป ผูรั้บรู้จึงมีแนวโน้มท่ีจะประเมินว่าคนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มใดก็จะมีลกัษณะ

เหมือนหรือสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มนั้น เช่น (คนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มคนแต่งตวัหรูหรา อาจ

เป็นคนชอบซ้ือของราคาแพง) คนท่ีอยูใ่นกลุ่มนกักีฬาจะเป็นคนชอบกีฬา อาจเป็นนกักีฬาหรือชอบ

ดูกีฬา 

4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บรู้กบัผูถู้กรับรู้ 

ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมกนัระหวา่งผูรั้บรู้และผูถู้กรับรู้ จะทาํให้ทั้งสองฝ่าย

รับรู้และประเมินกนัและกนัไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากกว่าผูท่ี้อยูไ่กลกนัหรือไม่ไดอ้ยู่

ในกลุ่มเดียวกนั แต่หากมีความสนิทชอบพอกนัมาก มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะประเมินอีกฝ่ายหน่ึงดว้ย

การสรุปวา่คนอ่ืนคลา้ยตนเอง รวมไปถึงการมี Halo Effect หรือ ประเมินอีกฝ่ายหน่ึงในทางท่ีดี 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัจึงสรุปการรับรู้ทางสังคมไดว้่า การรับรู้ทางสังคมของ

บุคคลทาํใหบุ้คคลมีเจตคติต่อผูค้น สถานการณ์ สภาพแวดลอ้มในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม

ประสบการณ์ ความรู้สึก และความตอ้งการของตนเอง ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์

ต่าง ๆ อย่างสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตนไดรั้บรู้ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัคนและเลือกกลุ่มสังคมท่ีตน

ตอ้งการเป็นสมาชิกจากลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือความพึงพอใจ  
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2.1.3 หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงกบัความเป็นมา  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ได้พระราชทานหลัก 

“ความพออยู่พอกิน” เป็นคาํแนะนาํในการปะกอบอาชีพ และดาํรงชีวิตแก่พสกนิกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2489 และเป็นเอกสารชดัเจนในพระบรมราโชวาทในปี พ.ศ.2517 โดยทรงมีกระแสพระราชดาํรัส

ถึงผูบ้ริหารประเทศและประชาชนให้เห็นถึงความสําคญัของการพฒันาคน มิใช่มองเพียงแต่

ระดบัมหภาค ดงัพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 มีความตอนหน่ึงวา่  

“...ในการพฒันาประเทศนั้น จาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั้น ตอ้งสร้างพื้นฐาน 

คือ ความมีกินมีใชข้องประชาชนก่อนดว้ยวิธีการท่ีประหยดัระมดัระวงั แต่ถูกตอ้ง

ตามหลักวิชา เม่ือพื้นฐานเกิดข้ึนมั่นคงพอควรแล้ว...การช่วยเหลือสนับสนุน

ประชาชนในการประกอบอาชีพตั้งตวัให้มีความพอกินพอใชก่้อนอ่ืนเป็นพื้นฐาน

นั้น เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ยวด เพราะผูมี้อาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองยอ่ม

สามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปไดโ้ดยแน่นอน ส่วนการถือ

หลักท่ีจะส่งเสริมความเจริญ  ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับความรอบคอบ

ระมดัระวงัและประหยดันั้น ก็เพื่อป้องกนัความผดิพลาดลม้เหลว...”  

และพระราชดาํรัสเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม ในปีเดียวกนั “...ให้เมืองไทยอยูแ่บบพออยู่พอกิน 

ไม่ใช่วา่จะรุ่งเรืองอยา่งยอด แต่วา่มีความพออยูพ่อกิน มีความสงบเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ถา้

เรารักษาความพออยู่พอกินน้ีได ้เราก็จะยอดยิ่งยวดได.้..” ดงันั้นการพฒันาประเทศ จาํเป็นจะตอ้ง

หนักลบัมายึดทางสายกลางในการดาํรงชีวิต โดยให้ประชาชนมีชีวิตท่ีมัน่คงอนัมีพื้นฐานของการ

พึ่งตนเอง ยดึหลกัพอมีพอกิน มีเหตุผล และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลง เม่ือทาํ

ใหพ้ื้นฐานมัน่คงก็จะสามารถนาํไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล เป็นลาํดบั  

สังคมไทยไดต้ระหนกัอย่างชดัเจน และน้อมนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็ม

ทิศของการพฒันาประเทศตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) หลงัจากตอ้งเผชิญกบั

วิกฤตเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในปี 2540 ในขณะนั้นประเทศไทยเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อยา่งรุนแรง เป็นหน้ีต่างประเทศอยา่งมาก จนตอ้งเขา้สู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุนการเงิน

ระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) หากมองยอ้นกลบัไปส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลมาจาก

การพฒันาท่ีไม่สมดุลในช่วงทศวรรษก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ท่ีการใช้จ่ายของสังคมไทยเกิน

ความพอดีในภาคครัวเรือน จนสัดส่วนการออมต่อรายไดป้ระชาชาติลดลง และความไม่พอดีในการ

ใช้จ่ายเงินของภาคธุรกิจ ท่ีกูเ้งินมาลงทุนมากกวา่ท่ีควร ทั้งในและนอกประเทศ ไม่คาํนึงถึงความ
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เส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยณัฐพงศ์ ทองภกัดี (2550: 11-15) ไดก้ล่าวถึง

เหตุการณ์อนันาํไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไวว้่า มีการปรับโครงสร้างการผลิตท่ีเพิ่มความเป็น

อุตสาหกรรม รวมทั้งขยายการส่งออกและผลิต อนัเน่ืองมาจากประเทศไทยเปิดต่อการคา้การลงทุน

จากต่างชาติสูงทาํให้เทคโนโลยีและการตลาดหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทย นอกจากการขยายตวัท่ีดี

แลว้ เศรษฐกิจของประเทศยงัมีเสถียรภาพสูง ทั้งดา้นของระดบัราคาสินคา้ อตัราแลกเปล่ียน และ

การมีงานทาํ แต่ระบบเศรษฐกิจก็ยงัไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น การกระจายรายได้ ความเจริญ

ระหวา่งเมืองกบัชนบท ความไม่สมดุลของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ความไม่พอดีของโครงสร้าง

การผลิตและการจา้งงาน รวมไปถึงความไม่สมดุลของโครงสร้างการผลิตและระดบัการศึกษาของ

คนงาน จะสังเกตไดว้า่การเปิดรับวิทยาการต่างประเทศมากข้ึนทาํให้เกิดความซบัซ้อนมากกวา่แต่

ก่อน ทั้งในการผลิต การตลาด รวมไปถึงรูปแบบของสังคม กล่าวคือเม่ือประเทศไทยตอ้งพึ่งพา

เทคโนโลยี และอิงการตลาดต่างประเทศสูงข้ึน หากเศรษฐกิจโลกเกิดความผนัผวนก็จะส่งผลถึง

ประชาชนไทยมากข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงรวดเร็วข้ึนโดยแปรผนักบัการเขา้มาของเทคโนโลยีทาํ

ใหก้ารเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และวฒันธรรมจากต่างชาติเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่ความไม่มัน่คง

ในชีวติเพราะตอ้งรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคาํตอบของปัญหาท่ีโลกกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั เช่น ปัญหา

โลกร้อน ปัญหาเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนสูง สามารถแกปั้ญหาระดบัโครงสร้างจากการพฒันาท่ี

ไม่สมดุลในอดีต (สุขสรรค์ กนัตะบุตร, 2553: 9) ซ่ึงรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานบทความเร่ือง 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี พ.ศ. 2542 ให้กับคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเพื่อนาํไปใช้ในการพฒันาประเทศ และเป็นหลกัให้ประชาชนยึดถือปฏิบติั พระองค์ทรง

เป็นแบบอยา่งของการ “พอมีพอกิน” คือการมีกินมีใชพ้อเพียงสําหรับตนเอง หากแต่ก็รู้จกัประหยดั 

เดินบนทางสายกลาง บางส่ิงท่ีผลิตตามความตอ้งการก็สามารถขายได ้ดงัเช่นพระราชดาํรัสในวนัท่ี 

4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 ความตอนหน่ึงวา่  

“การเป็นเสือนั้นไม่สําคญั สําคญัอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ

พอมีพอกินนั้นหมายความวา่ อุม้ชูตวัเองได ้ให้มีพอเพียงกบัตวัเอง อนัน้ีก็เคยบอก

วา่ความพอเพียงน้ีไม่ไดห้มายความวา่ ทุกครอบครัวจะตอ้งผลิตอาหารของตวัเอง 

จะตอ้งทอผา้ใส่เอง อย่างนั้นมนัเกินไป แต่ว่าในหมู่บา้นหรือในอาํเภอ จะตอ้งมี

ความพอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยา่งท่ีผลิตไดม้ากกวา่ความตอ้งการ ก็ขายได ้

แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมาก”  
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แมป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีมาจากกระแสพระราชดาํรัสเก่ียวกบัความพออยูพ่อกินตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2517 จนกระทัง่ประเทศไทยพบกบัวิกฤต และนาํแนวทางดงักล่าวมาเป็นแกนการพฒันาใน

แผนพฒันาฯ จนขณะน้ีประเทศไทยฟ้ืนตวัจากวิกฤตดงักล่าวแลว้ แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็

ยงัคงไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง และร่วมสมยั เพราะเกิดจากแรงศรัทธาท่ีนาํไดน้้อมนาํไป

ปฏิบติัเพื่อพฒันาในแต่ละพื้นท่ี ดงัท่ี ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี (2555: 22) ใหค้วามเห็นวา่ ปรัชญาน้ีไดรั้บ

การยอมรับเพราะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตระยะสั้ น และมีองค์ความรู้ท่ีสามารถเป็นแนวทางการ

พฒันาระยะยาวท่ีเหมาะสมกบัพื้นฐานของสังคมไทย  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บความสนใจมากข้ึนทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

โดยในปี พ.ศ. 2545 องัคถ์ดั (United Nations Conference of Trade and Development: UNCTAD) 

เป็นองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศกาํลงัพฒันา ได้ประกาศว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็น

ทางเลือกของการพฒันา (เอก อนนัต,์ 2550: 47) ท่ีมุ่งเนน้ให้การพฒันาดาํเนินไปบนทางสายกลาง 

และการพฒันาบุคลากรบนฐานของความรู้และคุณธรรม วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นายโคฟี 

อนันนั (Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น ไดทู้ลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรางวลั

เกียรติยศดา้นการพฒันา แด่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติท่ีพระองค์ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี รางวลัเกียรติยศน้ีมีช่ือว่า UNDP Human 

Development Lifetime Achievement Award เสนอโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ หรือ 

United Nation Development Programme (UNDP) และถือวา่เป็นคร้ังแรกท่ีองคก์ารสหประชาชาติ 

ไดจ้ดัทาํรางวลัเกียรติยศน้ีข้ึนเพื่อมอบให้กบับุคคลดีเด่นท่ีอุทิศตนตลอดช่วงชีวิตและสร้างคุณค่า

ของผลงานเป็นท่ีน่าประจกัษแ์ละคุณูปการท่ีผลกัดนัความกา้วหนา้ในการพฒันาคน ทั้งน้ี นายโคฟี 

อนันนั ไดก้ล่าวปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นปรัชญาท่ีมุ่งเนน้หลกัการพฒันาท่ีสมดุล 

องคร์วม และย ัง่ยนื เนน้หลกัความพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากความ

เปล่ียนแปลงจากโลกาภิวตัน์ มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ สามารถปรับใชใ้นทุก

ระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล ชุมชน ระดบัธุรกิจ ไปจนถึงในระดบัรัฐ (UN News Centre, 2006)  

รัชกาลท่ี 9 ทรงมุ่งบาํเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตา

ชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น “พระมหากษตัริยน์กัพฒันา” โดยปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงน้ีก็เกิดข้ึนจากพระวิสัยทศัน์อนัยาวไกล ผ่านพระราชกรณียกิจ และโครงการ

หลวงท่ีพระองค์ทรงพฒันาและกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ทาํให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ตรง 

ปรัชญามีเป้าหมาย คือการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน สามารถรับการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในไดอ้ยา่งดี ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม โดยยึดหลกัทางสาย

กลาง (ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี, 2555: บทคดัยอ่) อีกทั้งไม่ไดต่้อตา้นกระแส โลกาภิวตัน์หากแต่ตอ้งการ
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ให้ปัจเจกชนเป็นรากฐานสําคญั ท่ีมีความรู้เท่าทนัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน 

ทุก ๆ มิติ 

 

2.1.4 ความหมายและองค์ประกอบของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลังจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้เร่ิมดาํเนินการทาํให้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน จึงมีการ

แต่งตั้งคณะทาํงานทาํการศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาตามท่ีไดพ้ระราชทานมา  

โดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ซ่ึงมีผูท้รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและดา้นอ่ืน ๆ มาร่วมกนั

ประมวลและกลั่นกรองพระราชดาํรัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตินาํบทความเร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปเผยแพร่นั้น ลน้

เกล้ารัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข

พระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามท่ี

ขอพระมหากรุณา (สํานักราชเลขาธิการ, 2542) คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

(2549: 4-5) ไดป้ระมวลและกลัน่กรองพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดาํรัสอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวว้า่ 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของ

ประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ถึงระดบัรัฐ ทั้งในการ

พัฒนาบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี

พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งใน

การนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอนและ

ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ี

ของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์

สุจริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มี

สติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
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เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ

วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี”  

สามารถสรุปโครงสร้างของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่2.1  โครงสร้างของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งทีม่า: คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2549: 15. 

 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงพระราชทานผา่นกระแส

พระราชดาํรัสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ในวาระท่ีพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดาํเนินไปพระราชทาน

พระบรมราโชวาทตามสถานท่ีต่าง ๆ ดงัสามารถประมวลไดด้งัน้ี 

 

“...ในการพฒันาประเทศนั้นจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั้น เร่ิมดว้ยการสร้าง

พื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ดว้ยวิธีการท่ีประหยดัระมดัระวงั 

แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือพื้นฐานเกิดข้ึนมัน่คงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริม

เงือ่นไขความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สมดุล / มัน่คง / ย ัง่ยนื 

เศรษฐกิจ / สงัคม / ส่ิงแวดลอ้ม / วฒันธรรม 

เงือ่นไขคุณธรรม 

(ซ่ือสตัย ์สุจริต ขยนั อดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน) 

นาํไปสู่ 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

ภูมิคุม้กนั เหตุผล 
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ความเจริญขั้นท่ีสูงข้ึนตามลาํดบัต่อไป...การถือหลกัท่ีจะส่งเสริมความเจริญ ให้

ค่อยเป็นไปตามลําดับด้วยความรอบคอบระมัดระวงัและประหยดันั้ น ก็เพื่อ

ป้องกนัความผิดพลาดลม้เหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จไดแ้น่นอนบริบูรณ์...” 

(18 กรกฎาคม 2517) 

“...ขอใหทุ้กคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทยพออยูพ่อกิน มีความสงบ

และทาํงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางน้ี ท่ีจะให้เมืองไทยอยูแ่บบพออยูพ่อ

กิน ไม่ใ ช่ว่าจะ รุ่งเ รืองอย่างยอด แต่ว่า มีความพออยู่พอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ีได้ เราก็จะยอด

ยิ่งยวดได.้..ฉะนั้น ถา้ทุกท่านซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลงัท่ีจะ

ทาํให้ผูอ่ื้นซ่ึงมีความคิดเหมือนกนั ช่วยกนัรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร 

ขอย ํ้า พอควร พออยูพ่อกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอ่ืนมาแยง่คุณสมบติัน้ีจากเราไป

ไดก้็จะเป็นของขวญัวนัเกิดท่ีถาวร ท่ีจะมีคุณค่าอยูต่ลอดกาล...” (4 ธนัวาคม 2517)  

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคญั สําคญัอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตวัเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง...”  

(4 ธนัวาคม 2540) 

“...ความพอเพียงน้ีไม่ไดห้มายความวา่ทุกครอบครัวจะตอ้งผลิตอาหารของ

ตวัเอง จะต้องทอผา้ใส่เอง อย่างนั้นมนัเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาํเภอ

จะตอ้งมีความพอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยา่งผลิตไดม้ากกวา่ความตอ้งการก็

ขายได ้แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมากนกั อย่างน้ีท่านนกั

เศรษฐศาสตร์ท่ีตอ้งมีการแลกเปล่ียน เรียกวา่เป็นเศรษฐกิจการคา้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ

พอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศท่ีมีบุญอยู่ว่า ผลิตให้

พอเพียงได.้..” (4 ธนัวาคม 2540) 

“...ท่ีพดูกลบัไปกลบัมาในเร่ืองการคา้ การบริโภค การผลิตและการขายน้ี ก็

นึกว่าท่านทั้งหลายกาํลงักลุม้ใจเร่ืองวิกฤตการณ์ ตั้งแต่คนท่ีมีเงินน้อยจนกระทัง่

คนท่ีมีเงินมาก ล้วนเดือดร้อน แต่ถ้าสามารถท่ีจะเปล่ียนไป ทําให้กลับเป็น

เศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ตอ้งทั้งหมด แมแ้ค่คร่ึงก็ไม่ตอ้ง อาจจะสักเศษหน่ึงส่วน

ส่ี ก็จะสามารถอยูไ่ด ้การแกไ้ขอาจจะตอ้งใชเ้วลาไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน 

เพราะเดือดร้อน แต่ถา้ทาํตั้งแต่เด๋ียวน้ีก็สามารถท่ีจะแกไ้ขได.้..” (4 ธนัวาคม 2540) 

“...คาํว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหน่ึง มีความหมายกวา้งออกไปอีก 

ไม่ได้หมายถึงการมีพอสําหรับใช้เองเท่านั้ น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน 
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พอมีพอกินน้ี 2541 ก็ 24 ปี ใช่ไหม วนันั้นไดพ้ดูวา่ เราควรจะปฏิบติัใหพ้อมีพอกิน 

พอมีพอกินน้ีก็แปลวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง ถา้แต่ละคนพอมีพอกินก็ใชไ้ด ้ยิ่ง

ถา้ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้น ก็เร่ิมจะไม่พอมีพอกิน. 

บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนน้ีพอมีพอกิน มาสมัยน้ีชักจะไม่

พอมีพอกิน. จึงตอ้งมีนโยบายท่ีจะทาํเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะให้ทุกคนมีพอเพียงได ้ให้

พอเพียงน้ีก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้

บางอยา่งอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถา้ทาํให้มีความสุข ถา้ทาํไดก้็สมควรท่ีจะทาํสมควร

ท่ีจะปฏิบติั...” (4 ธนัวาคม 2541) 

“...ฉะนั้นควรท่ีจะปฏิบติัส่ิงท่ีพอเพียง ทางความคิดก็เหมือนกนั ไม่ใช่ทาง

กายเท่านั้น ถ้ามีใครมีความคิดอย่างหน่ึง แล้วต้องการบงัคบัให้คนอ่ืนคิดอย่าง

เดียวกบัตวั ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดท่ีไม่ถูก ก็ไม่สมควรทาํ ปฏิบติัอย่างน้ีก็ไม่ใช่

การปฏิบติัแบบพอเพียง...” (4 ธนัวาคม 2541) 

“...อนัน้ีก็ความหมายอีกอยา่งของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง. เม่ือปีท่ีแลว้ 

ตอนท่ีพูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลว่า Self-

sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง เศรษฐกิจ

พอเพียงน้ี กวา้งขวางกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency นั้นหมายความว่า

ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใช ้ไม่ตอ้งไปขอซ้ือคนอ่ืน อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พึ่งตนเอง)...” (4 

ธนัวาคม 2541) 

“...คาํวา่เศรษฐกิจพอเพียงน้ีไม่มีในตาํรา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มี

อยา่งอ่ืนแต่ไม่ใชค้าํน้ี ปีท่ีแลว้พูดวา่ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคาํอ่ืนไม่ได.้ และ

พูดไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ เศรษฐกิจพอเพียงน้ีให้ปฏิบติัเพียงคร่ึงเดียว คือไม่ตอ้งทั้งหมด 

หรือแมจ้ะเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอ ในคราวนั้น เม่ือปีท่ีแลว้นึกว่าเขา้ใจกนั แต่เม่ือไม่

นานเดือนท่ีแลว้ มีผูท่ี้ควรจะรู้ เพราะวา่ไดป้ฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันามาชา้นานแลว้

มาบอกวา่เศรษฐกิจพอเพียงน่ีดีมาก แลว้ก็เขา้ใจวา่ปฏิบติัเพียงเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอ

นั้น หมายความว่า ถ้าทาํได้เศษหน่ึงส่วนส่ีของประเทศก็จะพอ ความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียง และทาํไดเ้พียงเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอนั้น ไม่ไดแ้ปลว่าเศษหน่ึง

ส่วนส่ีของพื้นท่ีแต่เศษหน่ึงส่วนส่ีของการกระทาํ...” (4 ธนัวาคม 2541) 

“...ก็ชดัแลว้วา่ควรจะปฏิบติัเศรษฐกิจพอเพียงไม่ตอ้งทั้งหมด เพียงคร่ึงหน่ึง

ก็ใช้ได ้แมจ้ะเป็นเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอ หมายความว่าวิธีปฏิบติัเศรษฐกิจพอเพียง

นั้นไม่ตอ้งทาํทั้งหมด และขอเติมว่าถา้ทาํทั้งหมดก็จะทาํไม่ได ้ถา้ครอบครัวหน่ึง
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หรือแมห้มู่บา้นหน่ึงทาํเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการถอยหลงัถึง

สมยัหิน สมยัคนอยูใ่นอุโมงค์หรือในถํ้ า ซ่ึงไม่ตอ้งอาศยัหมู่อ่ืน เพราะว่าหมู่อ่ืนก็

เป็นศตัรูทั้งนั้น ตีกนั ไม่ใช่ร่วมมือกนั จึงตอ้งทาํเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละคนตอ้งหา

ท่ีอยู ่ก็หาอุโมงคห์าถํ้า ตอ้งหาอาหาร คือไปเด็ดผลไมห้รือใบไมต้ามท่ีมี หรือไปใช้

อาวุธท่ีได้สร้างได้ประดิษฐ์เอง ไปล่าสัตว์ กลุ่มท่ีอยู่ในอุโมงค์ในถํ้ านั้ น ก็มี

เศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต ์ก็ปฏิบติัได.้..” (4 ธนัวาคม 2541) 

“...แต่ต่อมาเม่ือออกจากถํ้า ในสมยัต่อมา ท่ีสร้างบา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยั ก็เร่ิมจะ

เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามีคนผ่านไปผา่นมา

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นศตัรู เอาอะไร ๆ มาแลกเปล่ียนกนั เช่นคนท่ีมาจากไกลผา่นมามีหนงั

สัตวท่ี์เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ก็ซ้ือดว้ยการแลกเปล่ียนดว้ยอาหาร เช่น 

ปลาท่ีจบัไดใ้นบึง อย่างน้ีก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแลว้ เวลากา้วล่วงมาอีก มาถึง

ปัจจุบันน้ี ถ้าคนท่ีอยู่ทั้ งข้างนอกทั้งข้างในน้ี จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงร้อย

เปอร์เซ็นตค์งทาํไม่ได ้และถา้สํารวจตวัเอง หรือเศรษฐกิจของตวัเอง ก็เขา้ใจวา่จะ

เห็นได้ว่าไม่ได้ทาํ เข้าใจว่าทาํได้ไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ถึงเศษหน่ึงส่วนส่ี

เพราะว่าส่ิงท่ีตนผลิตหรือทาํ ส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอ่ืนท่ีมีความจาํเป็น 

ฉะนั้นจึงพดูวา่เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบติัเพียงเศษหน่ึงส่วนส่ี ก็ควรจะพอและทาํได้

...” (4 ธนัวาคม 2541) 

“...คนเราถา้พอในความตอ้งการ ก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อย ก็

เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด อนัน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความ

ตอ้งการว่าทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ

อยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข เพียงพอน้ีอาจจะมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่ว่า

ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน. ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาํ

อะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง...” (4 ธนัวาคม 2541) 

“...ถา้ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดบั ไฟฟ้านครหลวง หรือไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต เขาดบัหมด จะพงัหมด จะทาํอยา่งไร ท่ีท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้าก็ตอ้งแยไ่ป บางคนใน

ต่างประเทศเวลาไฟดบั เขาฆ่าตวัตาย แต่ของเรา ไฟดบัจนเคยชิน เราไม่เป็นไรเม่ือ

ไฟดบั หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มท่ี ถา้เรามีเคร่ืองป่ันไฟก็ใชป่ั้นไฟ หรือ

ถา้ขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจ

พอเพียงก็มีเป็นขั้น ๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ให้พอเพียงเฉพาะตวัเอง

ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ีเป็นส่ิงทาํไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปล่ียน ต้องมีการช่วยกัน 
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พอเพียงในทฤษฎีในหลวงน้ี คือให้สามารถท่ีจะดาํเนินงานได้...” (23 ธันวาคม 

2542) 

“เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy…คาํว่า Sufficiency 

Economy น้ี ไม่มีในตาํราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่

Sufficiency Economy นั้นไม่มีในตาํรา เพราะหมายความวา่เรามีความคิดใหม่ และ

โดยท่ีท่านผูเ้ช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความวา่เราก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุง หรือไป

ใช้หลักการเพื่อท่ีจะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพฒันาดีข้ึน...” (23 

ธนัวาคม 2542) 

“...บดัน้ีขอพูดต่อจากท่ีพูดเม่ือปีท่ีแลว้ ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรซ่ึงได้

แยม้เอาไวแ้ลว้ เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวา่เป็นเศรษฐกิจชุมชน หมายความ

ว่าให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือในท้องถ่ินจึงสามารถท่ีจะมีพอกิน  เ ร่ิมด้วย

พอมีพอกิน พอมีพอกินน่ี ไดพู้ดมาหลายปี สิบกว่าปีมาแลว้ ให้พอมีพอกิน แต่ว่า

พอมีพอกินน้ีเป็นเพียงเร่ิมตน้ของเศรษฐกิจ เม่ือปีท่ีแลว้บอกว่าถา้พอมีพอกิน คือ

พอมีพอกินของตวัเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมยัหิน สมยัหิน

นั้ นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาข้ึนมา ต้องมีการ

แลกเปล่ียนกนั มีการช่วยระหว่างหมู่บา้น หรือระหว่าง จะเรียกวา่อาํเภอ จงัหวดั 

ประเทศ จะต้องมีการแลกเปล่ียน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจ

พอเพียง เพียงเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอแลว้ จะใชไ้ด.้..” (23 ธนัวาคม 2542) 

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่คง

ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบา้นเรือนตวัอาคารไวน้ัน่เอง 

ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงไดก้็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม

เสาเข็มเสียด้วยซํ้ าไป...” (พระราชดํารัสจากวารสารชัยพฒันา ประจาํเดือน

สิงหาคม 2542) 

“...ฉนัพดูเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทาํอะไรให้เหมาะสมกบัฐานะ

ของตวัเอง คือทาํจากรายได ้200-300 บาทข้ึนไป เป็น 2 หม่ืน 3 หม่ืนบาท คนชอบ

เอาคาํพดูของฉนัไปพดูเลอะเทอะ เศรษฐกิจ คือ ทาํเป็น Self-Sufficiency มนัไม่ใช่

ความหมายไม่ใช่แบบท่ีฉนัคิด ท่ีฉนัคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น 

ถา้เขาตอ้งการดู TV ก็ควรใหเ้ขามีดู ไม่ใช่ไปจาํกดัเขาใหซ้ื้อ TV ดู เขา้ตอ้งการดู

เพื่อสนุกสนาน ในหมู่บา้นไกล ๆ ท่ีฉนัไป เขามี TV ดูแต่ใชแ้บตเตอร่ี เขาไม่มี
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ไฟฟ้า แต่ถา้ Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือยเปรียบเสมือนคนไม่มีสตางคไ์ปตดั 

S u i t  และยงัใส่ N e c k t i e  V e r s a c e อนัน้ีก็เกินไป...” (1 7 มกราคม 2 5 4 4) 

“...สมยัก่อนน้ีพอมีพอกิน สมยัน้ีชกัจะไม่พอกิน จึงตอ้งมีนโยบายเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อใหทุ้กคนมีความพอเพียงได.้..” (4 ธนัวาคม 2546)  

อภิชัย พนัธเสน และคณะ (2550: 45) สุเมธ ตนัติเวชกุล ได้กล่าวสรุปความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริไวว้า่หมายถึง “เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองได ้ให้มีความ

พอเพียงกบัตวัเอง (Self Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน ซ่ึงตอ้งสร้างพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจ

ของตนเองให้ดีเสียก่อน คือให้ตนเองสามารถอยู่ไดอ้ยา่งพอกินพอใช ้มิไดมุ้่งหวงัท่ีจะสร้างความ

เจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญอยา่งรวดเร็วเพียงอย่างเดียว...” สอดคลอ้งกบั จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ท่ีพยายามบอกเล่าถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานเสวนา “การขบัเคล่ือนธุรกิจภายใต้

เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีนิด้าในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 โดยสรุปว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถใชไ้ดก้บัทุกยคุทุกสมยั ไม่ขดักบักระแสเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทั้งโลกาภิวตัน์ และการลงทุน

ของภาคเอกชน ซ่ึงสามารถลงทุนอย่างไม่เกินตวัและมีคุณธรรม จะนาํไปสู่การมีกาํไรสูงสุดท่ีอยู่

อยา่งยนืยาว โดยตอ้งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง (เอก อนนัต,์ 2550: 87) 

วิวฒัน์ชัย อัตถากร (2553: 114-115) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทศัน์การ

พฒันา ท่ีเนน้การพฒันาคน โดยใหค้นเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงต่างจากระบบคิดแบบทุนนิยมท่ีมองคนเป็น

เคร่ืองมือ โดยเศรษฐกิจพอเพียงใหค้นเป็นผูก้ระทาํและผูก้าํหนด จึงให้ความสําคญักบัการพึ่งตนเอง

ตั้งแต่ในระดบับุคคล ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ จนไปสู่ระดบัโลก โดยเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

นาํไปประยุกต์ใช้ในคนทุกสาขาอาชีพ ทุกสถานภาพ ทั้งคนในเมืองและชนบท ไม่เพียงเท่าน้ี ยงั

สามารถนําไปเป็นฐานคิดของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพฒันาระดับโลกได้อีกด้วย 

สามารถสร้างทางเลือก/ทางรอดสู่ความร่มเยน็ ย ัง่ยืนได ้ซ่ึงการเห็นความสําคญัของวฒันธรรมการ

พฒันาประเทศโดยอาศยัการพฒันาคนน้ีสอดคลอ้งกบัความเห็นของ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ท่ีวา่ 

“เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมตน้และจบลงท่ีคน คนซ่ึงเป็นผูท้าํให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นผูรั้บผล

ของการเปล่ียนแปลง น่ีคือจุดแขง็ ของปรัชญาน้ี” (เอก อนนัต,์ 2550: 93) 

จุฑาพรรธ์ ผดุงชีพ (2556: 18) กล่าวว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีทาํให้เกิด

ความสมดุล โดยท่ีประเทศชาติสามารถทนัสมยั และเป็นสากลไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งต่อตา้นกระแส โลกา

ภิวตัน์ และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเศรษฐกิจพอเพียงจะทาํให้โครงสร้างทางสังคมถูก

ปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน โดยส่ิงสําคญัคือการผลิตจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการบริโภค เช่นเดียวกบั 

กรมการศาสนา (2550 อา้งถึงใน พระวิทยา ญาณสาโร, 2554: 10) ท่ีไม่ปฏิเสธความกา้วหน้าใน
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เศรษฐกิจในระดบัมหภาค แต่ตอ้งสร้างพื้นฐานจากเศรษฐกิจในตวับุคคลเสียก่อน คือ ตอ้งพอมี

พอใช้ จนมีอาชีพและฐานะท่ีเพียงพอจนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในเศรษฐกิจระดบัท่ี

สูงข้ึน  

เอก อนนัต ์(2550: 26-27) อาํพล เสนาณรงค ์ไม่ไดม้องวา่เศรษฐกิจพอเพียงปฏิเสธกระแส

ทุนนิยม เพียงแต่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงไดพ้ยายามปรับปรุงวิธีการทาํงานเพื่อหลีกเล่ียงหายนะท่ี

อาจจะเกิด โดยยอมถอยหลงั 1-2 กา้ว เพื่อความกา้วหนา้ท่ีมัน่คงในอนาคต โดยสรุปหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงดงัน้ี 1) พึ่งตนเอง ให้พอกิน 2) กินอยู่ตามอตัภาพ ไม่ให้เกินฐานะ มีชีวิตเรียบง่าย 3) อย่า

ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มีความพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บมาดว้ยความชอบธรรม 4) อยา่ให้รายจ่ายเกินรายได ้5) 

หากจะแลก หรือซ้ือของกินมาใชจ้ากภายนอก ควรเลือกของท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการท่องเท่ียว

ควรท่องเท่ียวในประเทศ 6) อยา่กูห้น้ีมาใชใ้นส่ิงท่ีไม่มีรายได ้อยา่ลงทุนให้เกินตวั 7) อยา่โลภมาก 

มีความพอเพียงและเพียงพอ ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 8) อยา่สุดโต่ง เดินทางสายกลาง 9) ยอมถอยหลงั 

(หน่ึงกา้ว) เพื่อกา้วหนา้ท่ีมัน่คงต่อไป (หลายกา้ว) 

จิราย ุอิศรางกูร ณ อยุธยา ไดก้ล่าวถึงการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นคาํปรารภ 

ในหนงัสือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 

2550 (คาํพ่อสอน, 2551) ว่า คือการพฒันาท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่

ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจน

การใชค้วามรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระทาํต่าง ๆ 

สอดคลอ้งกบั พระวทิยา ญาณสาโร (2554: 10) ท่ีให้หลกัมชัฌิมาปฏิปทาในกาดาํเนินชีวิต ให้มีการ

พึ่งตนเองภายใตห้ลกั 5 ประการ ดงัน้ี ด้านจิตใจ โดยมีจิตใจเข้มแข็ง สํานึกดี ด้านสังคม โดยมี

ชุมชนท่ีเก้ือหนุนกนั มีเครือข่ายระหวา่งชุมชนท่ีแข็งแรงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการจดัการอยา่งชาญฉลาด และเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ดา้นเทคโนโลยี โดยการพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิ

ปัญญาชาวบา้น และเลือกเฉพาะเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และดา้นเศรษฐกิจ คือการ

มุ่งลดรายจ่าย โดยสร้างดุลยภาพให้เกิดข้ึนระหวา่งชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม มีอาชีพสุจริต แลว้จึงพฒันา

ไปสู่การกินดีอยูดี่  

ดงันั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถือเป็นหรือแนวคิดท่ีมีหลกัการและอุดมการณ์ เพื่อช่วย

พฒันาชีวติมนุษยแ์ละองคก์าร ชุมชน ประเทศชาติ ไปสู่ความความย ัง่ยนืและผาสุกในระยะยาว โดย

เร่ิมจากท่ีตวับุคคล เช่ือมโยงเป็นลาํดบัจนขยายสู่ประเทศชาติ ยึดหลกัทางสายกลาง ภายใตห้ลกัคิด

การรู้จกัประมาณตน มีเหตุผล และสร้างความเขม้แข็งแก่สังคมเพื่อเพิ่มภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบเชิง

ลบท่ีอาจจะเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์ โดยมีความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ซ่ึงการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจควรคาํนึงถึงคุณภาพมากกวา่ความรวดเร็วแต่ไร้การควบคุม ตอ้งอาศยัความรอบคอบ และ

เขา้สู่การคา้แบบทุนนิยมอยา่งเป็นลาํดบัขั้น 

สุขสรรค ์กนัตะบุตร (2553: 12) ไดส้รุปรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงวา่มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได ้โดย

ไม่โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

2) เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ คือ การแลกเปล่ียนร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนั เพื่อทาํใหส่้วนรวมไดรั้บประโยชน์และนาํไปสู่การพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้จริญอยา่งย ัง่ยนื  

สุนทร กุลวฒันวรพงศ ์(2554 อา้งถึงในสุกนัยา แกว้สุวรรณ์, 2557: 22) กล่าววา่เศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถมองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ  

1) เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัภูมิภาค หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ 

ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ ในการผลิตสินคา้ และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ ไดโ้ดยไม่

ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเราไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 

2) เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถในการดาํรงชีวิตได้

อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ ท่ีสําคญัไม่หลงไปตาม

กระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 

จากแนวคิดของสุขสันต ์กนัตบุตร และสุนทร กุลวฒันวรพงศ ์เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถ

มองไดใ้น 2 มิติ คือ มิติมหภาค ท่ีหมายถึงความสามารถของชุมชน และสังคม ท่ีร่วมแรงร่วมใจกนั

ผลิตสินคา้โดยใช้ปัจจยัการผลิตในชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และมิติจุลภาค 

หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได ้รู้จกัประมาณตน และไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

 

2.1.5 แนวคิดทฤษฎใีหม่ (New Theory) 

พระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลท่ี 9 ท่ีเข้าพระทัยถึงสภาพ

สังคมไทยทั้งดา้นปัญหาและพื้นฐานของประเทศท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรมมาอยา่งชา้นาน โดยทรง

เนน้หลกั “การทาํให้ง่าย” อนัสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทยและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เพื่อ

ทาํแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจและเป็นแนวทางใหม่เพื่อพฒันาประเทศให้เกิดความ

ย ัง่ยืน ดว้ย “การพออยู ่พอกิน” รู้รักสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนั หรือ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” หรือ

อีกนยัหน่ึงคือ “เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง” (สาํนกังานเลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา, 2541: 5) ตาม

กระแสพระราชดาํรัสเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2541 ความวา่ 
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“...ก่อนท่ีจะเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามท่ีเรียกว่าทฤษฎีใหม่ ในพระราชดาํริ คือ การ

พฒันาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย่างในท่ีเดียวกัน หรือผลัดปลูก

หมุนเวยีนกนั...เม่ือเป็นทฤษฎีใหม่แลว้ ก็มาเขา้เป็นเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง คน

ท่ีทาํน้ีตอ้งไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไดเ้ขียนไวใ้นทฤษฎีนั้นวา่ ลาํบาก เพราะผูป้ฏิบติั

นั้นตอ้งมีความเพียรและอดทน...เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอยา่งน้ี นาํ

ความเจริญแก่ประเทศได ้แต่ตอ้งมีความเพียร แลว้ตอ้งอดทน ตอ้งไม่ใจร้อน ตอ้ง

ไม่พดูมาก ตอ้งไม่ทะเลาะกนั ถา้ทาํโดยเขา้ใจกนั เช่ือวา่ ทุกคนจะมีความพอใจได้

...” 

 

ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนนําไป

ประยกุตแ์ละปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้คือ แนวพระราชดาํริเร่ือง “ทฤษฎีใหม่” อนัเป็น

แนวทางในการบริหารจดัการนํ้ าและดิน เพื่อเกษตรกรหรือผูท่ี้มีท่ีดินขนาดยอ่ยเป็นของตนเอง โดย

มีแนวทางดาํเนินงาน 3 ขั้นตอน สามารถสรุปไดด้งัน้ี (สํานกังานเลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา, 2541: 

5-6; สังศิต พิริยะรังสรรค,์ 2541: 18-21) 

1) ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีหน่ึง: การจดัสรรพื้นท่ีทาํกินและท่ีอยูอ่าศยั (ขั้นตน้) 

 (1) เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินจํานวนน้อย แปลงเล็ก 

(ประมาณ 15 ไร่) 

 (2) หลักสําคญั คือ ต้องมีนํ้ าเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง มีข้าวเพียง

พอท่ีจะบริโภคตลอดปี ให้เกษตรกรมีความพอเพียงโดยเล้ียงตวัเองได ้(Self Sufficiency) ในระดบั

ชีวติท่ีประหยดั โดยตอ้งมีความสามคัคีในทอ้งถ่ิน 

 (3) มีการผลิตขา้วบริโภคพอเพียงประจาํปี โดยถือว่าครอบครัวหน่ึงทาํนา 5 ไร่ 

จะมีขา้วพอกินตลอดปี ขอ้น้ีเป็นหลกัสาํคญัของทฤษฎีน้ี 

 (4) ตอ้งมีนํ้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น 5 ไร่ตอ้งมี 5,000 ลูกบาศก์เมตร 

แต่ละแปลง (15 ไร่) ทาํนา 5 ไร่ ทาํพืชไร่หรือไม้ผล 5 ไร่ (เท่ากับ 10 ไร่) จะต้องมีนํ้ า 10,000 

ลูกบาศกเ์มตรต่อปี จึงไดสู้ตรโดยคร่าว สาํหรับส่วนประกอบของแต่ละแปลงของพื้นท่ี 15 ไร่ ดงัน้ี 

: นา 5 ไร่ และพืชไร่พืชสวน 5 ไร่  

: สระนํ้ า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็น ปริมาณนํ้ าท่ี

เพียงพอท่ีจะสาํรองไวใ้ชย้ามฤดูแลง้  

: ท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืน ๆ 2 ไร่  

รวมทั้งหมด 15 ไร่ 
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หมายถึง ให้แบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 30:30:30:10 ส่วนท่ีหน่ึง 

ประมาณร้อยละ 30 ให้ขุดสระเก็บกกันํ้ าเพื่อใชเ้ก็บกกันํ้ าฝนในฤดูฝนและ ใชเ้สริมการปลูกพืชใน

ฤดูแลง้ และเล้ียงสัตวน์ํ้ าและพืชนํ้ าต่าง ๆ ส่วนท่ีสองประมาณร้อยละ 30 ให้ปลูกขา้วในฤดูฝนเพื่อ

ใชบ้ริโภคในครอบครัวตลอดปี เป็นการลดค่าใชจ่้ายในอาหารท่ีตอ้งทานทุกวนัและทาํให้พึ่งตนเอง

ได ้ส่วนท่ีสาม ประมาณ ร้อยละ 30 ใหป้ลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้

เป็นอาหารประจาํวนั หากเหลือบริโภคก็นาํไปจาํหน่าย และพื้นท่ีส่วนท่ีส่ี ประมาณร้อยละ 10 ให ้

เป็นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสัตว ์และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คนัดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมกั โรงเรือน 

โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ์ไม้ดอกไมป้ระดบั พืชผกัสวนครัวหลงับา้น เป็นต้น) สามารถปรับปรุง

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นท่ี ดิน ปริมาณนํ้ าฝนและ

สภาพแวดลอ้ม  

(5) อุปสรรคท่ีสําคญัท่ีสุด คือ อ่างเก็บนํ้ า หรือสระท่ีไดรั้บนํ้ าให้เต็มเพียงปีละ

คร้ัง จะมีการระเหยวนัละ 1 เซนติเมตรโดยเฉล่ีย ในวนัท่ีฝนไม่ตก ดงันั้นในหน่ึงปีถา้ 300 วนัไม่มี

ฝนตก ระดบันํ้ าของสระจะลดลง 3 เมตร (3 ใน 4 ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตร) จึงตอ้งเติมนํ้ าเพื่อให้

เพียงพอ 

(6) อุปสรรคอีกขอ้หน่ึง คือ ราคาการลงทุนท่ีสูง ทางราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

ตอ้งใหก้ารช่วยเหลือ แต่ค่าดาํเนินการไม่ส้ินเปลืองสาํหรับเกษตรกร 

2) ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสอง: การรวมพลงัของชุมชน (ขั้นกา้วหนา้) 

เม่ือเขา้ใจในหลกัการและไดล้งมือปฏิบติัตามขั้นท่ีหน่ึงในท่ีดินของตนจนไดผ้ลแลว้ 

จะทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสองจะเป็นการเร่ิมพฒันาตนเองไปสู่ขั้นพออยูพ่อกิน เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน

ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสาม โดยการเร่ิมขั้นท่ีสอง คือ ให้รวมพลงักนัในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ท่ีตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือจากทั้งส่วนราชการ องคก์รเอกชน และสมาชิกในชุมชนเอง ร่วมแรง ร่วมใจกนั

ดาํเนินการใน 

(1) การผลิต (พนัธ์ุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  

เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพนัธ์ุพืช 

ปุ๋ย การหานํ้า และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก  

(2) การตลาด (ลานตากขา้ว ยุง้ เคร่ืองสีขา้ว การจาํหน่ายผลผลิต)  

เม่ือมีผลผลิตแลว้ จะตอ้งเตรียมการ เพื่อการขายผลผลิตให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด 

เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั การจดัหายุง้รวบรวมขา้วเตรียมหาเคร่ืองสีขา้ว ตลอดจนการ

รวมกนัขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดี และลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย 
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(3) ความเป็นอยู ่(กะปิ นํ้าปลา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ) 

ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยู่ท่ีดีพอสมควร โดยมีปัจจยัพื้นฐาน

ในการดาํรงชีวติ 

(4) สวสัดิการ (สาธารณสุข เงินกู)้ 

แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิภาพและบริการท่ีจาํเป็น เช่น มีสถานีอนามยั หรือมี

กองทุนไวกู้ย้มืเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

(5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  

ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่า

เรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง  

(6) สังคมและศาสนา  

ชุมชนควรเป็นท่ีรวมในการพฒันาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียว 

3) ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสาม: ความร่วมมือของกลุ่มหรือสหกรณ์ในชุมชนกบัองค์กร

หรือภาคเอกชนภายนอก (ขั้นกา้วหนา้) 

เม่ือเขา้ใจการปฏิบติัเพื่อความพออยู่ พอกินแลว้ เพื่อให้เกิดการพฒันามีผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน

ควรเกิดการพฒันาก้าวหน้าไปสู่ขั้นท่ีสาม ได้แก่ การติดต่อร่วมมือกบัแหล่งเงิน (ธนาคาร) และ

แหล่งพลงังาน (บริษทันํ้ ามนั) มาช่วยในการลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวิต โดยร่วมแรงกบักลุ่ม

ชุมชนหรือสหกรณ์ในการปฏิบติัตามทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสอง อนัไดแ้ก่ ตั้งและบริหารโรงสี (2) ตั้งและ

บริหารร้านสหกรณ์ (1,3) ช่วยการลงทุน (1,2) ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต (4,5,6) ทาํให้ทั้งกลุ่มหรือ

ชุมชนและธนาคารกบับริษทัจะไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั ดงัน้ี 

1) เกษตรกรขายขา้วไดใ้นราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) ธนาคารกบับริษทัสามารถซ้ือ

ขา้วบริโภคในราคาตํ่า (ซ้ือขา้วเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง): (2) 

2) เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดใ้นราคาตํ่า เพราะรวมกนัซ้ือเป็นจาํนวนมาก 

(เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง): (1,3)  

3) ธนาคารกบับริษทัจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดาํเนินการในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน) 

ตวัอยา่งผูท่ี้ทาํตามทฤษฎีใหม่ ไดแ้ก่ นายแพทยอ์ภิสิทธิ ธาํรงวรางกูร แห่งโรงพยาบาลอุบล

รัตน์ จังหวดัขอนแก่น ส่งเสริมชาวบ้านใน 41 หมู่บ้านให้ทาํเกษตรผสมผสาน ปรากฏว่า 4 ปี 

ชาวบา้นมีอาหารเหลือกิน หมดหน้ี มีเงินออม สุขภาพดี มีปราชญ์ชาวบา้นหรือผูน้าํตามธรรมชาติ

เกิดข้ึนเกือบ 100 คน มีต้นไม้เพิ่มข้ึน 200,000 ต้น นับเป็นการเพิ่มทุนทุกทาง รวมทั้ งทุนทาง

ธรรมชาติดว้ย ตวัอยา่งท่ี 2 คือ คุณอมัพร ดว้งปาน กบั ครูชบ ยอดแกว้ ส่งเสริมให้ชาวบา้นรวมตวั
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กนัตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพยเ์พื่อให้สมาชิกกูเ้งินนาํไปทาํอาชีพ และเพื่อจดัสวสัดิการให้แก่ชุมชน 

เฉพาะเครือข่ายจงัหวดัสงขลากวา่ 250 กองทุน รวมสมาชิกประมาณ 60,000 คน มีเงินทุนหมุนเวียน

กวา่ 300 ลา้น ทาํให ้7,000 หายจน เศรษฐกิจขา้งบนจะเขม้แข็ง ซ่ึงเม่ือเศรษฐกิจมหาภาคเขม้แข็งจะ

นาํไปสู่ความย ัง่ยนื (ประเวศ วะสี, 2550: 8) 

 

ตารางที ่2.1  ขอ้ควรทาํและไม่ควรทาํสาํหรับทฤษฎีใหม่ขั้นตน้ 

 

ควรทาํ ไม่ควรทาํ 

 1. ปรับอตัราส่วนท่ีกาํหนดไว ้ใหเ้หมาะสมกบั

พื้นท่ี และสภาพแวดลอ้ม (30:30:30:10) 

 2. ตอ้งปลูกขา้วใหเ้พียงพอต่อการบริโภคใน 

ครัวเรือนตลอดทั้งปี 

 3. ควรศึกษาสภาพดินก่อนดาํเนินการขดุสระ  

วา่จะสามารถเก็บกกันํ้าไดห้รือไม่ โดยปรึกษา

กบัเจา้หนา้ท่ี 

 4. ควรนาํหนา้ดินจากการขดุสระนํ้า ไปถมไว้

ในบริเวณท่ีจะทาํการเพาะปลูก 

 5. ควรปลูกผกัสวนครัว พืชสมุนไพร บริเวณท่ี

วา่งรอบบา้น เพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นอาหารใน

ครัวเรือน 

 6. ควรเล้ียงสัตวท่ี์เก้ือกลูต่อกนัและ กนั เช่น ไก่ 

เป็ด หรือหมู บริเวณขอบสระนํ้า หรือบริเวณ

บา้น 

 7. ควรเล้ียงปลาในสระนํ้า เพื่อการบริโภค

อาหารโปรตีนแลว้ และยงัสามารถขายเป็น

รายไดเ้สริมของครอบครัวอีกดว้ย 

 8. ควรปลูกหญา้แฝกเพื่อป้องกนัการพงัทลาย 

รอบคนัขอบสระนํ้า 

 1. อยา่คิดวา่ถา้มีพื้นท่ีเกษตรนอ้ยกวา่ หรือ

มากกวา่ 15 ไร่ จะทาํทฤษฎีใหม่ไม่ได ้

 2. ไม่ควรเสียดายท่ีดินส่วนหน่ึงท่ีจะ ตอ้ง

นาํมาขดุเป็นสระนํ้า และถา้มีสระนํ้าอยูแ่ลว้

ไม่จาํเป็นตอ้งขดุสระใหม่ เพียงแต่ปรับปรุง

ใหส้ามารถเก็บกกันํ้าได ้

 3. อยา่ทาํลายหนา้ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

ในขณะ ขดุสระนํ้า 

 4. ไม่ควรปลูกพืชหรือไมย้นืตน้ท่ีตอ้งการ นํ้า

มากบริเวณคนัขอบสระนํ้า 

 5. ไม่ควรปลูกพืชเพียงชนิดเดียว 

 6. หากดาํเนินการดา้นการเกษตรกรรมอ่ืนใด 

ไดผ้ลอยูแ่ลว้ ไม่ควรปรับเปล่ียนมาทาํทฤษฎี

ใหม่ เพราะไม่จาํเป็น 

 7. หากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม ทาํ

ทฤษฎีใหม่ไม่ได ้ก็ตอ้งหาหนทางอ่ืนท่ี

เหมาะสมต่อไป8. อยา่ทอ้ถอยและเกียจคร้าน 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

 

ควรทาํ  ไม่ควรทาํ 

9. ควรมีความสามคัคีในทอ้งถ่ิน โดยช่วยกนัทาํ

แบบ “ลงแขก” จะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

10. ควรปรึกษาเจา้หนา้ท่ีจากกรมพฒันา ท่ีดิน 

กรมวชิาการเกษตร กรมชลประทาน กรม

ส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนายอาํเภอ เกษตร

อาํเภอ เกษตรตาํบล และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  

 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานเลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา, 2541: 16. 

 

 



36 

ภาพที ่2.2  ทฤษฎีใหม่ 

ทฤษฎีใหม่ 

ขั้นท่ี 1 

ผลิตเพื่อเล้ียงตวัเอง 

หลกัการสาํคญั 

1. เกษตรกร 

 เป็นเจา้ของท่ีดิน 15 ไร่/ครอบครัว  

ผลิตอยา่งผสมผสาน ประหยดั 

2. ท้องถิ่น รู้สามคัคี 

3. วธีิการแบ่งพืน้ที ่15 ไร่ 

- ทาํนา 5 ไร่ 

-ทาํไร่/สวน 5 ไร่ 

-ท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืน ๆ 2 ไร่ 

- สระนํ้ า 3 ไร่ (ลึก 4 เมตร, ความจุ 1 

ไร่/1,000 ลูกบาศกเ์มตร) 

ขั้นท่ี 2 

รวมกลุ่ม/สหกรณ์ 

กระบวนการรวมกลุ่ม/

สหกรณ์ 

(1) การผลิต (พนัธ์ุพืช เตรียมดิน 

ชลประทาน) 

(2) การตลาด (ลานตากขา้ว ยุง้ 

เคร่ืองสีขา้ว การจาํหน่ายผลผลิต) 

(3) การเป็นอยู ่(กะปินํ้ าปลา อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม) 

(4) สวสัดิการ (สาธารณสุข เงินกู)้ 

(5) การศึกษา (โรงเรียน 

ทุนการศึกษา) 

(6) สงัคม/ศาสนา 

ขั้นท่ี 3 

ดาํเนินธุรกิจชุมชน 

ติดต่อ/ขอความร่วมมือกบั

ธนาคารและแหล่ง

พลงังาน (บริษทันํ้ ามนั) 
จดัตั้ง/บริหาร 

1. โรงสี (2) 

2. ร้านสหกรณ์ (1, 3) 

3. ช่วยการลงทุน (1, 2) 

4. ช่วยพฒันาคุณภาพ

ชีวติ (4, 5, 6) 

ประโยชน์ 

1. ขายขา้วไดร้าคาสูง 

2.ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคราคาตํ่า 

3. ธนาคารกบัริษทักระจาย

บุคลากร 

แหล่งทีม่า: เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง: แนวความคิดและยทุธศาสตร์, 2541: 22. 

36 
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2.1.6 บทวเิคราะห์ของนักวชิาการเกีย่วกบัหลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 

1) หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

ประเวศ วะสี 

ประเวศ วะสี (2550: 4-5) ราษฎรอาวุโสและนักวิชาการด้านสาธารณสุขและ

การศึกษา ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งน่าสนใจไวว้า่  

ทั้งน้ี ประเวศ วะสี (2550: 5-6) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดย

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเรียกในช่ือ เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจ

บูรณาการ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม เป็นตน้ มีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจทางสายกลางหรือเศรษฐกิจ

แบบมชัฌิมาปฏิปทา เช่ือมโยงเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม รวมไปถึง

เช่ือมโยงกบัประชาสังคมอนัเป็นส่วนหน่ึงของธรรมรัฐแห่งชาติ เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความ

สมดุลท่ีมีความปกติสุขและย ัง่ยืน ซ่ึงความพอเพียงนั้น คือ พอเพียงอย่างน้อยใน 7 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี 

1) พอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนั 

2) จิตใจพอเพียง ทาํใหรั้กและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น

และทาํลายมาก 

3) ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง ดว้ยการอนุรักษแ์ละเพิ่มพูนส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้สามารถ

ยงัชีพและทาํมาหากินได ้เช่น การทาํเกษตรแบบผสมผสาน ท่ีไดท้ั้งอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม และเงิน 

4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งจะสามารถ

แกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

5) ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติและปรับตัวได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

6) อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรมพอเพียง คือ วิถีชีวิตของชุมชนท่ีสัมพนัธ์อยู่กับ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์และเติบโตข้ึนจากพื้นฐานทางวฒันธรรมจึงจะ

มัน่คง  

7) มีความมัน่คงเศรษฐกิจพอเพียง ไม่วูบวาบ จนหรือรวยอย่างกะทนัหัน เพื่อ

ไม่ให้เกิดความเครียด เสียสุขภาพจิต จนอาจฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงทาํให้

สุขภาพจิตดี 

โดยเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถเติบโตไดเ้ม่ือฝ่ายต่าง ๆ ให้การส่งเสริมสนบัสนุน

ไม่วา่จะเป็นมหาวทิยาลยั ส่ือมวลชน ราชการ ธุรกิจ นกักฎหมาย หรือผูก้าํหนดนโยบาย เป็นอาทิ  
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อภิชยั พนัธเสน และคณะ (2550: 61-62) ไดส้รุปลกัษณะเด่นของหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงตามทศันะของประเวศ วะสี ว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ท่ี

ค ํานึงถึงศีลธรรมและจิตใจเป็นสําคัญ โดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

กระบวนการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถมีได้หลากหลาย ซ่ึงส่วนมากเป็นกิจกรรมทาง

การเกษตร กิจกรรมการคา้แบบง่าย ๆ ท่ีซ้ือมาขายไป โดยให้ความสําคญักบัเศรษฐกิจวฒันธรรมท่ีมี

ความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นฐานราก เช่น  

1) การทาํเกษตรผสมผสาน ท่ีสามารถพึ่งพิงตนเองได ้ไม่ใช้สารเคมี ธรรมชาติ

จึงไม่เสียสมดุล  

2) หัตถกรรมและศิลปกรรม ท่ีเป็นฝีมือของคนในครอบครัว สามารถเล้ียง

ครอบครัวได ้และคนในครอบครัวมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

3) อุตสาหกรรมชุมชน เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชุมชนเพื่อ

เช่ือมโยงเศรษฐกิจภายนอกชุมชน 

4) ธุรกิจบริษทัชุมชน ท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและเช่ือมโยงธุรกิจ

กบัชุมชนอ่ืน 

5) ศูนยก์ารแพทย์แผนไทย สามารถทาํให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญา ประหยดั และ

สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 

6) กองทุนชุมชน เป็นกลไกทางการเงินท่ีขบัเคล่ือนดว้ยบริบทของสังคมชุมชน 

2) หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะของศาสตราจารย ์ดร. อภิชยั พนัธเสน 

อภิชยั พนัธเสน และคณะ (2550: 62) สรุปหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่าหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงน้ี ไดรั้บความสนใจในฐานะทางเลือกในการแกปั้ญหาอนัเกิดจากวิกฤตฟองสบู่

แตก ดว้ยการกระตุน้ใหค้นเปล่ียนวธีิคิดมาสร้างความเขม้แข็งให้กบัฐานราก มีสํานึกสาธารณะท่ีจะ

รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ความเป็นมิตรและความเอ้ืออาทรต่อมวลมนุษยแ์ละสรรพส่ิงเพื่อ

ช่วยให้ประเทศไทยพน้จากวิกฤตท่ีเกิดจากการมุ่งสร้าง “เศรษฐกิจแบบแยกส่วน” คาํนึงถึงแต่

เงินตราจนละเลยมิติดา้นจิตใจ ครอบครัว ชุมชน วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง จนนาํไปสู่

ความล่มสลายทางเศรษฐกิจ อนัเป็นผลลพัธ์จากการสั่งสมของ 1) การเมืองการปกครองท่ีรวมศูนย์

อาํนาจ ประสิทธิภาพตํ่า คอร์รัปชัน่สูง 2) ระบบการศึกษาท่ีอ่อนแอทางสติปัญญา 3) สังคมอ่อนแอ

ขาดความเป็นประชาสังคม  

จากงานวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดย่อม” และการศึกษาดูงานท่ีโครงการส่วนพระองค์จิตรลดา และสหกรณ์โค
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นมหนองโพราชบุรี อภิชยั พนัธเสน, สรวิชญ เปรมช่ืน และพิเชษฐ์ เกีรติเดชปัญญา (2546: 12-14) 

จึงไดส้รุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ้9 ประการ คือ 

1) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกหลกัวชิาการแต่มีราคาถูก 

2) ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3) เน้นการจดัจา้งเป็นหลกั โดยไม่นาํเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเวน้ใน

กรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ ์

4) มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 

5) ไม่โลภจนเกินไป และไม่เนน้กาํไรระยะสั้นเป็นหลกั 

6) ซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค แรงงาน ลูกคา้ 

และผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

7) เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิภัณฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือมี

ความสามารถในการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 

8) เน้นการบริหารความเส่ียงตํ่ า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินขีด

ความสามารถในการบริหารจดัการ 

9) เน้นการใช้วตัถุดิบภายในท้องถ่ินและการตอบสองตลาดภายในท้องถ่ิน 

ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศตามลาํดบัเป็นหลกั 

โดยแนวแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลท่ี 9 น้ีมีสถานภาพสําคญั 2 ประการ 

ไดแ้ก่ 

1) เป็นทิศทางสําคญัในการพฒันาประเทศ โดยมีกิจกรรมท่ีจะทาํให้สามารถ

พึ่งตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยักลไกตลาดอยา่งนอ้ย 1 ใน 4 ของกิจกรรมทั้งหมด 

2) เป็นแนวคิดในการดาํเนินชีวิตท่ีประกอบดว้ยความพอเพียงหรือพอประมาณ 

ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ไม่กระเบียดกระเสียนจนเกิดความเดือดร้อน โดยมีเหตุผลตามจริยธรรมของทุก

ศาสนา คือ ไม่โลภจนเกินไป ซ่ือสัตยสุ์จริต และไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น  

4) หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะของ ดร. สุเมธ ตนัติเวชกุล 

สุเมธ ตนัติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา ผูท่ี้มีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มูลนิธิชยัพฒันาก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั โดยทรงดาํรงตาํแหน่งเป็นนายกกิตติมศกัด์ิ และทรงโปรดเกลา้ฯให้สมเด็จพระเทพรัตราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในการการ

ดาํเนินงานพฒันาต่าง ๆ แต่ตอ้งถูกจาํกดัดว้ยกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณตามระเบียบของ
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ราชการ ทาํให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันที ทําให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่

สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  

เอก อนนัต์ (2549: 75) สุเมธ ตนัติเวชกุลกล่าวถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นบท

สัมภาษณ์ของหนังสือ “สารคดี” ว่ามีหลกัในการใช้ชีวิตเป็นไปตามทางสายกลางอยู่ 3 ประการ  

โดยสามารถสรุปไดว้า่ ประการท่ี 1 การทาํกิจการงานใดควรตดัสินใจดว้ยเหตุและผล ไม่ควรเปล่ียน

ตามกระแส ประการท่ี 2 ทาํส่ิงต่าง ๆ อยา่งพอประมาณ คือ ตรวจสอบศกัยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ

เลือกกระทาํในระดบัหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเรา และประการท่ี 3 มีภูมิคุม้กนั สร้าง

หลกัประกนัอยู่ตลอดเวลา เช่นในระดบับุคคลก็ควรมีเงินออม หรือเร่ืองพลงังาน ควรหาพลงังาน

ทดแทนเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพาพลงังานจากภายนอกไปเสียหมด  ไม่วา่อาชีพใด 

ๆ ทั้งท่ีอยูใ่นเมืองและชนบท ก็สามารถนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชไ้ด ้เช่น ผูท่ี้

อยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษทั ถา้จะตอ้งขยายกิจการตอ้งอาศยัความค่อยเป็นค่อยไป หาก

จะกูย้ืมก็ตอ้งกระทาํดว้ยความเหมาะสม รู้จกัใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือยเกินตวั เป็นตน้ เศรษฐกิจพอเพียง

เปรียบเสมือนการปักเสาเข็มก่อนการสร้างบ้าน เป็นการวางรากฐานบ้านให้มัน่คงเสียก่อนจะ

ก่อสร้างตวับา้น ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการวางรากฐานอนัมัน่คงและย ัง่ยืนของชีวิตเรานัน่เอง  

(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2546: 285-286)  เศรษฐกิจพอเพียงในทศันะของดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล จึง

หมายถึง  

“เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองได ้ให้มีความพอเพียงกบัตวัเอง (Self Sufficiency)  

อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ซ่ึงต้องสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของตนเองให้ดี

เสียก่อน คือให้ตนเองสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งพอกินพอใช ้มิไดมุ้่งหวงัท่ีจะสร้างความ

เจริญ ยกเศรษฐกิจใหเ้จริญอยา่งรวดเร็วเพียงอยา่งเดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะ

เพียงพอท่ีจะพึ่ งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทาง

เศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนไปตามลาํดบัต่อไปได”้ (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 2546: 287) 

หลกัการปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามทศันะของ สุเมธ ตนัติเวชกุล 

(2546: 290-291) สามารถสรุปได้ว่า ยึดความประหยดั ยึดการประกอบอาชีพสุจริต ละเลิกการ

แก่งแยง่แข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ทางการคา้ ขวนขวายหาความรู้ให้เกิดมีรายไดเ้พิ่มพูน 

และปฏิบติัตนในทางท่ีดี โดยเม่ือพฒันาตนเองใหป้ฏิบติัตนไปในทางท่ีดีแลว้ จะสามารถก่อเกิดเป็น

พลงัสังคมท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนสาํคญัในกระบวนการพฒันาในระดบัมหภาคตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงดว้ยเครือข่ายหรือประชาสังคม ท่ีผนึกกาํลงัของ 3 ภาคส่วนไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ซ่ึงหมายถึงการพฒันาโดยเน้นท่ี “คน” และ “การพฒันาแบบองค์รวม” ทั้งด้าน
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เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การเมือง ฯลฯ เป็นสําคญั โดยแนวทางการร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2546: 287-288) 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ยดึแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง ตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ 

2) สร้างพลงัทางสังคมโดยประสานพลงัสร้างสรรคข์องทุกฝ่าย 

3) นึกถึงภูมิสังคม และใชอ้งคก์ารชุมชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา โดยภาคส่วน

อ่ืน ๆ เป็นส่วนสนบัสนุนอาํนวยความสะดวก 

4) สร้างการเรียนรู้ และการจดัการร่วมกนั โดยกิจกรรมภายในชุมชน อีกทั้ง

พฒันาอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกใหก้บัสมาชิกในชุมชน 

5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองคก์ารชุมชน เพื่อสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

6) วิจยัและพฒันา ธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต-แปรรูป-ขาย-บริโภค) โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน 

7) พฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพสูง เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน ท่ีมี

ขอ้มูลข่าวสารครบวงจร  

5) หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะของรองศาสตราจารย ์ดร. วิวฒัน์ชยั อตัถา

กร  

วิวฒัน์ชยั อตัถากร (2548: 2) กล่าวถึงระบบพอดี-อยูพ่อดี ในหนงัสือ “สังคมย ัง่ยืน” 

ผ่านเหตุการณ์มหาภยัพิบติัสึนามิเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวควรเป็น

บทเรียนสอนใจใหเ้กิดแก่ผูน้าํประเทศ และระดบัโลกวา่ควรหยุดการผลิตแบบบริโภคนิยม และหนั

มาสร้างสมดุลแก่โลกดว้ยระบบพอเพียง โดยเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ แบบองคร์วม เพื่อหาทางออกท่ี

ย ัง่ยืน เก้ือกูล และไม่เอารัดเอาเปรียบส่ิงแวดล้อมจนเสียสมดุล ซ่ึงหมายถึงการให้ คน ธรรมชาติ 

และเทคโนโลยี อยู่ร่วมกนัอย่างสอดประสานโดยให้เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือในการสร้าง

ความรู้รับใช้คน ตามหลกัศาสนาทุกศาสนาท่ีสอนให้มีเมตตาธรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั 

ดงันั้นหลกัการของการพฒันาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และแนวทางสายกลาง 

ลว้นสอดคลอ้งกบัหลกัศาสนธรรมทั้งส้ิน 

ระบบทุนนิยมควรไดรั้บการพฒันาไปสู่ระบบทุนนิยมแนวตลาดเชิงสังคมบนความ

พอเพียง ท่ีมีการเผื่อแผ่แบ่งปัน โดยท่ีมีวิธีการและดาํเนินการอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ตอ้งนาํเน้ือหา

สาระสําคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ไปประยุกต์และผสมผสานอยา่งเป็นระบบใน

นโยบายสาธารณะสําคญั ๆ ไดแ้ก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั นโยบายเศรษฐกิจการคา้และ
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การเงินระหวา่งประเทศ นโยบายพฒันาภาคเกษตรชนบท นโยบายพฒันาภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ นโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตสังคม ฯลฯ (วิวฒัน์ชยั อตัถากร, 2553: 114-115) เพื่อสร้างการ

พฒันาในมิติท่ีย ัง่ยืน จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมและสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคมใน

หลากหลายมิติ เป็นการเปล่ียนแปลงจากเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพ ปลอดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

และอาํนาจทางการเมือง มีความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์ เสมอภาคทางโอกาส ขจดั

ความยากจน สร้างความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจโดยประชาชนมีเสรีภาพ โดยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มี

พื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐกิจพึ่งตนเอง ประชาธิปไตย 

และการพฒันาคน (ววิฒัน์ชยั อตัถากร, 2548: 126-127) 

 

ตารางที ่2.2  เปรียบเทียบประเด็นการพฒันาระหวา่งเศรษฐกิจพอเพียงกบัเศรษฐกิจการคา้เสรีนิยม 

 

ประเดน็การพฒันา เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิการค้าเสรีนิยม/ 

ทุนนิยมโลก 

1. เป้าหมายหลกั เนน้การพ่ึงตนเองได ้การกระจายรายได้

ท่ีเป็นธรรม 

เนน้ประสิทธิภาพ ความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. วิธีการ เนน้กลุ่มชุมชน สหกรณ์ เศรษฐกิจ

ชุมชน 

เนน้ความเป็นปัจเจกบุคคล ทุน

เอกชน องคก์รธุรกิจ 

3. ค่านิยม เนน้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกนั ช่วยเหลือ

เก้ือกลู สามคัคีธรรม 

เนน้การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก 

ปลาใหญ่กินปลาเลก็ 

4. แรงจูงใจ เนน้สาํนึกสาธารณะ จิตใจต่อส่วนรวม 

ความสมัพนัธ์ท่ีดีในชุมชนพ่ึงพาอาศยั

กนั 

เนน้กาํไรบริษทั วตัถุนิยม บริโภค

นิยม 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

เนน้ความสมดุลระหวา่งเศรษฐกิจ ชีวิต-

สงัคม กบัระบบนิเวศน์ 

เนน้พฒันาอุตสาหกรรม นาํหนา้

ส่ิงแวดลอ้ม 

6. เทคโนโลย ี เนน้เทคโนโลยีขั้นกลางภูมิปัญญาท่ีรับ

ใชชุ้มชน 

เนน้ไฮเทค เทคโนโลยีราคาแพง 

ภูมิปัญญาตะวนัตก 

7. โลกาภิวตัน ์ เนน้ความแขง็แกร่งในโครงสร้าง ระบบ

ภายในชาติ ควบคู่การเขา้สู่โลกาภิวตัน ์

เปิดเสรีเตม็ท่ีสู่โลกาภิวตัน์ 

 

แหล่งทีม่า: วิวฒัน์ชยั อตัถากร, 2545: 109. 
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2.2 ชุมชนอโศกและหลกัคดิเศรษฐกจิบุญนิยม 

 

2.2.1 ชุมชนอโศกและความเป็นมา 

1) ประวติัสมณะโพธิรักษ ์

สมณะโพธิรักษ์ผูก่้อตั้ งสันติอโศกและผูริ้เริมหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม เพื่อเป็น

ระบบเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของสังคมท่ีสนบัสนุนใหค้นหนักลบัมามองหาแนวทางการใชชี้วิตบน

พื้นฐานของปรัชญาและพุทธศาสนา มีกลุ่มสันติอโศกไดส้มาทานนาํไปเป็นแนวทางในการใชชี้วิต

เพื่อรับมือผลกระทบจากการพฒันาภายใตแ้นวทางของระบบทุนนิยมตะวนัตก ผูว้ิจยัไดร้วบรวม

ประวติัสมณะโพธิรักษ์จากหลายแห่งอาทิ งานวิจยัของ สมบติั จนัทรวงศ์ (2531) ส่ือวีดิทศัน์ของ

บุญนิยมทีว ี(2555) และสมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ (2557) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เศรษฐกิจบุญนิยมเป็นส่วนหน่ึงของระบบบุญนิยม เกิดจากแนวคิดของสมณะโพธิ

รักษ์ตั้งแต่ยงัเป็นฆราวาส โดยก่อนหน้าจะบวชเป็นสมณะ มีช่ือเดิมว่า มงคล รักษ์พงษ์ ประสบ

ความสําเร็จในหนา้ท่ีการงานในฐานะพิธีกรรายการและนกัแต่งเพลงช่ือดงั ไดห้นัเหความสนใจมา

ศึกษาศาสตร์ลึกลบั ทั้งไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนสําเร็จไดรั้บการยอมรับ หลงัจากเล่นไสย

ศาสตร์อยูห่ลายปีจนประจกัษว์า่ไม่ใช่เส้นทางแห่งการพน้ทุกข ์จึงหนัมาปฏิบติัธรรมตามหลกัพุทธ

ศาสนา โดยจบัหลกัไดว้า่ “พุทธศาสนาสอนคนให้ทาํจิตท่ีเป้ือน ให้เป้ือนนอ้ยลง ทาํส่ิงท่ีวุน่ ให้วุ่น

นอ้ยลง และใหห้ยดุเร่ืองเลอะเทอะ เร่ืองชัว่ ๆ ตํ่า ๆ เบ้ืองตน้ในขั้นโลกอบายให้ไดเ้สียก่อน” นบัแต่

นั้นมาจึงเร่ิมฝึกปฏิบติัลดละอยา่งเอาจริงเอาจงั โดยลดความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุขทั้งหมด เลิกทาน

เน้ือสัตว ์ลดม้ืออาหาร ทานอาหารเรียบง่ายไม่ปรุงแต่ง ใส่เส้ือผา้อยา่งสมถะไม่ตามแฟชัน่ หดันอน

อยา่งสีหไสยาสน์ ปฏิบติัศีล 5 อย่างเคร่งครัดจริงจงั ลด ละ เลิก รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ทั้งหลาย 

ฝึกกินน้อยใช้น้อย เม่ืออายุ 36 ปี จึงตดัสินใจลาออกจากงาน ไปสร้างกุฏิเล็ก ๆ ในวดัอโศการาม 

จงัหวดัสมุทรปราการ ช่วงท่ียงัไม่บวช ไดเ้ขียนหนงัสือธรรมะ ตอบปัญหาธรรมะในนิตยสารต่าง ๆ 

พิมพห์นงัสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน และยงัรับเชิญออกบรรยายธรรมะตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยใช้

ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เน้ือหาทวนกระแส  

เม่ือตอ้งการประกาศพุทธศาสนาให้มีมรรคผลนิพพาน จึงขอบวชเป็นพระสงฆ์ใน

ธรรมยุติกนิกายในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2513 ฉายาว่า “พระรัก โพธิรักขิโต หรือ พระโพธิรักษ์” 

โดยมีเจา้อาวาสวดัโศการามในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย ์เม่ือเขา้สู่เพศบรรพชิตแลว้ก็ไดรั้บการ

ยอมรับจากฆราวาสมากข้ึนในการบรรยายและการเผยแพร่ธรรม มีญาติธรรมหนุ่มสาวจาํนวนมากท่ี

ศรัทธาในคาํสอน ทั้งเป็นลูกศิษย ์โยมอุปัฏฐาก หรือไปบวชแลว้มาขอร่วมปฏิบติัธรรม  
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เม่ือพระโพธิรักษ์อายุ 39 ปี ได้นาํคณะหนุ่มสาวท่ีมาขอบวช ออกเดินจาริกธรรม

ยาตราไปยงัสถานท่ีปฏิบติัธรรมแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีสัปปายะกวา่ คือ แดนอโศก ตาํบลทุ่งลูกนก อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ไดป้ฏิบติัในจุลศีล มชัฌิมศีล มหาศีล และพระวินัย 227 อีกทั้งฉัน

อาหารมงัสวิรัติเพียงวนัละ 1 ม้ือ ไม่แตะตอ้งเงินทองเด็ดขาด นุ่งห่มผา้ยอ้มสีกรัก ไม่เร่ียไร ไม่รด

นํ้ามนต ์- พรมนํ้ามนต ์ไม่บูชาดว้ยไฟ (ธูป-เทียน) ใชชี้วติอยา่งสมถะเรียบง่าย ไม่โกนคิ้ว โดยเฉพาะ

การแปลบาลี การตีความพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด ฯลฯ เม่ือหมู่คณะสงฆ์ชาวอโศกได้มีการ

เผยแพร่สัจจะท่ีเป็นศีล สมาธิ ปัญญา และมรรคผลของพระอริยะ อีกทั้งพระโพธิรักษป์ระกาศตนวา่ 

“บรรลุธรรม” หลายคร้ัง ต่างกรรมต่างวาระ สร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายปกครองสงฆเ์ป็นอนัมาก 

พร้อมทั้งปี 2528 ศิษยเ์อกของสํานกัสันติอโศก คือ พล.ต. จาํลอง ศรีเมือง ไดรั้บเลือกให้เป็นผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานครและไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง  

ความขดัแยง้ระหวา่งเถรสมาคมกบัสํานกัสันติอโศกเกิดข้ึนอย่างรุนแรงถึงกบัมีการ

ประชุมคณะสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณร (คณะการกสงฆ์) เพื่อทาํปกาสนียกรรม กรณีพระ

โพธิรักษ์และสํานกัสันติอโศก ณ หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล วนัท่ี 6 มิถุนายน 2532 โดยมีพระ

เถรานุเถระชั้นผูใ้หญ่จากเถรสมาคมและเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองมาแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ยกเวน้

พระจากสันติอโศกท่ีไม่มีโอกาสช้ีแจงหรือแจ้งข้อกล่าวหา ซ่ึงมติท่ีประชุมฯ คือ สันติอโศก

ประพฤติส่อเจตนาทาํลายพระพุทธศาสนาใหว้ปิริต คือ ทาํให้วิปริตจากพระธรรมวินยั เป็นอนัตราย

อย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาและทําให้ เ กิดการแตกแยกเป็นก๊กใหญ่ในวงการ

พระพุทธศาสนา จึงให้มหาเถรสมาคมใชอ้าํนาจแห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆส์ั่งให้พระโพธิรักษ์

สละสมณเพศในฐานะละเมิดพระธรรมวินยั บริวารท่ีพระโพธิรักษท์าํให้เหมือนพระให้ประกาศวา่

ไม่ใช่พระภิกษุ และห้ามคบหาให้ความร่วมมือแก่พระโพธิรักษ์และคณะ การประชุมดังกล่าว

ถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างกวา้งขวาง จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลาย

ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน  

การทาํบพัพาชนียกรรม (การขบัออกจากหมู่) กบัคณะสงฆส์ันติอโศก ตวัแทนของ

เถรสมาคมและกรมการศาสนา ไดเ้ขา้เจรจาขอให้พระโพธิรักษก์ล่าวลาสิกขาหรือเปล่ียนรูปแบบ

เพื่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง การเจรจาเกิดข้ึนหลายคร้ัง จนในท่ีสุดพระโพธิรักษ์ก็ยอม

เปล่ียนรูปแบบ โดยสละจีวรเปล่ียนรูปแบบการแต่งกายจากภิกษุสงฆใ์นพุทธศาสนาคณะสงฆไ์ทย 

ให้ญาติธรรมเรียกตนเองว่า สมณะโพธิรักษ์ แทนคาํว่าพระโพธิรักษ์ แต่มิได้เปล่งวาจาสึกแต่

ประการใด  

แมส้มณะโพธิรักษถู์กมองจากบุคคลภายนอกวา่เป็นพระนอกรีด มารศาสนา แต่การ

ยึดมัน่ปฏิบติัตนตามหลักคาํสอนของพระพุทธเจ้า ในวิถีสันติอโศกหลายสิบปีท่ีผ่านมาทาํให้
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ประชาชนเปล่ียนมุมมองเป็นบวกมากข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการประกอบธุรกิจตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมของชาวอโศกท่ีขายสินคา้ปลอดสารพิษ ราคาถูก ไดรั้บการอุดหนุนจากประชาชนมิขาดสาย 

การตระหนกัถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารมงัสวิรัติ เลิกทานเน้ือสัตว ์ไดรั้บการเผยแพร่

อยา่งกวา้งขวาง ประชาชนมกันาํขา้วของทั้งท่ีดีอยูแ่ละไม่ใชแ้ลว้ไปบริจาค เพื่อหาทุนสนบัสนุนวดั 

สถาบนัขยะพิษวิทยาท่ีสันติอโศกจดัตั้งข้ึนไดช่้วยลดปัญหาของชุมชนไดม้าก ปัจจุบนัสํานกัสันติ

อโศกเป็นท่ียอมรับในสังคมไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ กระจายไปในจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ กลายเป็น

ชุมชนใหม่ท่ียดึหลกับุญนิยม ซ่ึงสมาชิกทุกคนต่างเคยผา่นการนิยมชมชอบแนวคิดทุนนิยมตะวนัตก

มาแล้วทั้งส้ิน การสร้างชุมชนของชาวอโศก ในเวลาต่อมาได้กลายเป็นแบบอย่างของการสร้าง

ชุมชนท่ีปฏิบติัศีลตามหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนา ดาํรงตนอยา่งพอเพียง พึ่งตนเองได ้มีชีวิตท่ีสุข 

สงบ สันติ พยายามทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนและประเทศชาติ 

2) ชาวอโศก 

ชาวอโศกคือชาวพุทธท่ีปฏิบติัธรรม พยายามฝึกอบรมตนเอง ละลดกิเลสให้เป็นคน

เจริญตามหลกัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในชุมชนแบบโลกุตระหรือแบบบุญนิยมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2514 และรวมตวักันก่อตั้งพุทธสถานหรือสังฆสถาน 9 แห่งท่ีมีองค์ประกอบของชุมชน

ค่อนขา้งสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย บา้น วดั และโรงเรียน หรือบวร (ชาวบุญนิยมสันติอโศก, 2557: 

69) ไดแ้ก่ 

1) พุทธสถานสันติอโศก (เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)  

2) พุทธสถานปฐมอโศก (อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม)  

3) พุทธสถานศีรษะอโศก (อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ)  

4) พุทธสถานศาลีอโศก (อาํเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค)์  

5) พุทธสถานสีมา-อโศก (อาํเมือง จงัหวดันครราชสีมา)  

6) พุทธสถานราชธานีอโศก (อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี)  

7) พุทธสถานภูผาฟ้านํ้า (อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่)  

8) สังฆสถานทะเลธรรม (อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง)  

9) สังฆสถานหินผาฟ้านํ้า (อาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ)   

และชุมชนอยู่ในขั้นการพฒันาอีก 16 แห่ง เรียกชุมชนรวมกนัทั้งหมดว่า เครือแห

ชุมชนบุญนิยมชาวอโศก โดยมี สถาบนับุญนิยม เป็นองค์การกลางในการประสานกิจการงาน ใช้

ระบบเศรษฐกิจแบบ “สาธารณโภคี” เป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัของสังคมชาวอโศกทั้งในระดบั

ชุมชนและระดบัเครือแห (สถาบนับุญนิยม, 2550 อา้งถึงใน อนงค์นาฎ ชูกล่ิน, 2559: 36)  อภิชัย 

พนัธเสนและคณะ (2550: 88) วิเคราะห์ถึงการพฒันาเศรษฐกิจไทยไปสู่ความย ัง่ยืนผา่นชุมชนชาว
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อโศกวา่ ชุมชนอโศกได ้“เปล่ียนโลกทศัน์” ทางเศรษฐกิจ โดยไม่เร่ิมจากการหวงัผลตอบแทนและ

การไดร้าคาท่ีดีจากผลผลิต หากแต่เร่ิมจากวฒันธรรมรวมหมู่ท่ีสร้างค่านิยมแห่งการให้ การทาํงาน

อย่างขยนัขนัแข็ง ทาํประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งเต็มท่ี มุ่งมัน่ท่ีจะพึ่งตนเองในชุมชน รวมพลงักนั

เพื่อแกปั้ญหาโดยใชค้วามเมตตาซ่ึงกนัและกนั ดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียม และท่ีสําคญั

ท่ีสุดคือการลด ละ กิเลสส่วนตน ซ่ึงการเปล่ียนโลกทศัน์น้ีทาํให้จิตใจและปัญญาปราศจากความมวั

หมองท่ีเกิดจากความโลภ โกรธ หลง เป็นการยกระดบัภูมิธรรมทั้งส่วนตนและส่วนรวม ชุมชนชาว

อโศกน้ีเป็นรูปแบบการพฒันาสังคมไปสู่สังคมท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียง เขม้แข็ง ย ัง่ยืน และพึ่งตนเอง

ได ้ 

ชาวอโศกมีเป้าหมายเพื่อเขา้สู่ทางเจริญแบบโลกุตระ ท่ีมีสัมมาทิฏฐิ มีคุณสมบติัของ  

“วรรณะ 9” ซ่ึงชาวอโศกต่างก็ตอ้งมีคุณสมบติัเหล่าน้ีตามแต่การฝึกฝนและความสามารถของบุคคล 

คนท่ีมีคุณสมบติัทั้ง 9 หรือ วรรณะ 9 ตอ้งประกอบดว้ย (สมณะโพธิรักษ,์ 2547:69-72) ไดแ้ก่ 

1) เป็นคนเล้ียงง่าย (สุภระ) คือ เป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย เรียบง่าย ไม่ยึดติดมาก 

เพราะพยายามลดละความติดยดึอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ถือตวัตน  

2) เป็นคนบาํรุงง่าย (สุโปสะ) คือ เป็นคนท่ีถูกอบรมฝึกฝนไดง่้าย ไม่ด้ือดึง เป็น

ตน้ 

3) เป็นคนมกันอ้ยหรือกลา้จน (อปัปิจฉะ) คือ คนท่ีทาํตนให้จนลง แต่ประเสริฐ

ข้ึน 

4) เป็นคนใจพอ หรือ สันโดษ (สันตุฏฐิ) คือ คนท่ีไดฝึ้กลดละความเสพติดของ

ตนลงมาตามลาํดบั จนสามารถทาํไดโ้ดยภาวะจิตใจเกิดความสันโดษ คือ ใจมีความพอกบัส่ิงท่ีมีส่ิง

ท่ีเป็น จนมีความอดทน มีปัญญาฉลาดรู้วา่สามารถลดละความเสพติด กิเลส ลงไปไดจ้ริง ๆ แลว้จะ

ไม่ตอ้งทน ไม่ตอ้งทุกข ์สันโดษจึงสัมพนัธ์กบัความมกันอ้ยและความสงบระงบั (วเิวก)  

5) เป็นคนขัดเกลา (สัลเลขะ) คือ ขัดเกลานิสัย ขัดเกลากายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ขดัเกลากิเลสของตน แกไ้ขตนเอง รู้จกัขดัใจใหไ้ปในทางท่ีถูกตอ้ง (สัมมา)  

6) เป็นคนมีศีลเคร่ง (ธูตะ) คือ การสามารถกาํจดักิเลสตามศีลแต่ละขั้นท่ีสูงข้ึน

ไปได้เร่ือย ๆ เม่ือกาํจดักิเลสได้แล้วจะไม่ตอ้งฝืน จิตใจจะเป็นปกติในศีลขอ้นั้น ๆ กล่าวคือ ศีล

แปลวา่ ปกติก็ต่อเม่ือไดบ้รรลุศีลนั้น ๆ ผูท่ี้มีศีลขอ้นั้น ๆ แลว้ (ศีลสัมปทา) จะสามารถเพิ่มคุณภาพ

ของศีลใหม่ให้สูงข้ึนไปอีกได ้คือ ผูท่ี้มีศีลขั้นธูตะ หรือศีลท่ีเรียกว่า “ธุดงค”์ คือ ผูมี้ศีลท่ีคนอ่ืนยงั

ตอ้งฝึกตอ้งยาก แต่สําหรับตนการมีศีลยากเป็นเร่ืองปกติธรรมดา คนท่ีมีลกัษณะบุญนิยมคือคนท่ี

เป็นเศรษฐชน กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มีการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีอยูใ่นทางบุญในทางประเสริฐ 
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ชุมชนชาวอโศกนั้ นเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติธรรมและตีความตาม

แนวทางของตนเอง จนเกิดเป็นกระแสต่อตา้นจากมหาเถรสมาคมตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สมณะโพธิ

รักษ ์ผูน้าํสันติอโศกหรืออโศก ไดน้าํพาหมู่กลุ่มจดัตั้งชุมชนท่ีทานมงัสวิรัติและเคร่งในวินยั โดยมี

องคป์ระกอบหลกั 4 ส่วน (สุวดิา แสงสีหนาท, 2547 อา้งถึงใน อภิชยั พนัธเสน และคณะ, 2550: 77) 

ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ีหน่ึง เป็นแกนกลางของชุมชน คือ พุทธสถาน หรือ วดั ภายในบริเวณ

วดัประกอบดว้ย นกับวชชาย (สมณะ) นกับวชหญิง (สิกขมาตุ) ผูเ้ตรียมบวชทั้งชายและหญิง (นาค 

กลกั ปะ) และฆราวาสท่ีถือศีล 8 เรียกวา่ คนวดั ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นวดัทั้งหมดจะทาํงานเตม็เวลาให้แก่วดั

และชุมชน 

องคป์ระกอบท่ีสอง คือ ญาติธรรม หรือ สมาชิกท่ีอาศยัอยูร่อบ ๆ วดั ซ่ึงมกัจะปฏิบติั

ศีลห้าเป็นอย่างตํ่า บางคนทาํงานเต็มเวลาให้กบัชุมชน บางส่วนทาํงานกบัสังคมภายนอกและมา

ช่วยเหลืองานชุมชนบางโอกาสหรือวนัหยดุ 

องคป์ระกอบท่ีสาม คือ โรงเรียนสัมมาสิกขา ซ่ึงจดัตั้งในชุมชนอโศกท่ีมีความพร้อม

ทั้งพื้นท่ีและบุคลากร และบางชุมชนมีการจดัสอนสายอาชีวะ มหาลยัชีวิต [และวิชชาลยับรรดา

บณัฑิตบุญนิยม] 

องคป์ระกอบท่ีส่ี คือ สมาชิกภายนอกท่ีสนบัสนุนหลกัคิดแบบชาวอโศก จะมาร่วม

กิจกรรมในบางโอกาสท่ีพิเศษ งานพิธี และเทศกาลงานบุญต่าง ๆ  

หลกัการดาํเนินชีวิตของชาวอโศก คือ ลดละ ขยนั กล้าจน ทนเสียดสี หนีสะสม 

นิยมสร้างสรรค ์สวรรคนิ์พพาน โดยชาวอโศกจุดหมายปลายทางของชีวิตท่ีจะมีจิตเบิกบานแจ่มใส 

มธัยสัถ ์สุภาพ สงบ หมดความอยาก ส้ินความเสพ (ชาวชุมชนบุญนิยมสันติอโศก, 2557: 30) 

3) ราชธานีอโศก 

ราชธานีอโศกเป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดของชาวอโศก ท่ีถือเป็นเมืองหลวงหรือราช

ธานีของชาวอโศก เป็นชุมชนท่ีสมณะโพธิรักษต์ั้งใจจะใหเ้ป็นตวัแบบของเศรษฐกิจชุมชนแนวใหม่

ท่ีมีพุทธธรรม ดาํรงวิถีดา้นกสิกรรมไร้สารพิษ ใชชี้วิตอย่างเรียบง่าย รับประทานอาหารมงัสวิรัติ 

และมีศีลห้าเป็นกฎเดียวท่ีทุกคนในชุมชนจาํเป็นตอ้งปฏิบติั โดยสมาชิกทุกคนทาํงานดว้ยจิตอาสา 

กลายเป็นชุมชนเขม้แขง็  

พุทธสถานราชธานีอโศกตั้งอยูใ่นชุมชนราชธานีอโศก ในเขตหมู่บา้นคาํกลางใหม่ 

หมู่ท่ี 6 ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ได้รับบริจาคท่ีดินจากดร.หน่ึงฟ้า 

นาวาบุญนิยม (เดิมช่ือ ทิพยว์ิมล พนากานต์) ประมาณ 100 ไร่ และ พลตรีจาํลอง ศรีเมือง 11 ไร่ 

ให้แก่ “กองทพัธรรมมูลนิธิ” เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดยมีเจตนาจะถวายสมณะโพธิรักษ์
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เพื่อสร้างสถานท่ีปฏิบติัธรรมตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ์ ต่อมามูลนิธิกองทพัธรรมได้รับ

บริจาคท่ีดินเพิ่มอีก 76 ไร่ รวมท่ีดินท่ีไดรั้บบริจาค คือ 197 ไร่ ลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไป ผืน

ดินเป็นดินเหนียวสลบัลูกรัง คุณภาพดินค่อนขา้งตํ่า มีหินกรวดปะปน มีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะ มี

แม่นํ้ามูลไหลผา่นพื้นท่ีฝ่ังเหนือ เม่ือแม่นํ้ามูลเอ่อลน้ตล่ิงมกัท่วมขงัเสมอ  

พ.ศ. 2536 กองทพัธรรมมูลนิธิไดเ้ร่ิมซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมประมาณ 80 ไร่ เพื่อพฒันาเป็น

ชุมชนโดยจดัสรรท่ีดินสําหรับสร้างบ้านเรือนโครงการแรก 50 ไร่ โดยมีข้อกาํหนดของมูลนิธิ

กองทพัธรรมในการสร้างบา้นเรือน คือ ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ ไม่ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยงัไม่มีสิทธิอาํนาจใน

ท่ีดินเป็นส่วนตน มูลนิธิกองทพัธรรมถือสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีดินทั้งหมด โดยการขายต่อ การโอน

สิทธ์ิ หรือการใหเ้ช่าบา้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน 

ปลายปี พ.ศ. 2537 ไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก จาํกดั  

1 เมษายน พ.ศ. 2539 ราชธานีอโศกได้รับอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น

หมู่บา้นแยกตวัมาจากหมู่บา้นคาํกลาง (หมู่ 6) เป็น หมู่บา้นท่ี 10 ของ ตาํบลบุ่งไหม อ.วารินชาํราบ 

จ.อุบลราชธานี จนถึงปัจจุบนัมีพื้นท่ีประมาณ 700ไร่ 158 หลงัคาเรือน มีประชากรกวา่ 400 คน เคย

เป็นหมู่บา้นยากจนอนัดบัท่ี 5 ของจงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีตํ่าและ

ระดบัพื้นดินของหมู่บา้นตํ่ากวา่หมู่บา้นใกลเ้คียง 11 เมตร จึงถูกนํ้ าจากแม่นํ้ ามูลท่วมทุกปี ชาวราช

ธานีอโศกจึงปรับตวัให้เขา้กบัสายธารของธรรมชาติดว้ยการสร้างชุมชนให้เป็นเมืองเรือ และเรียก

กนัอีกช่ือหน่ึงวา่ “บา้นราชเมืองเรือ” โดยมีการนาํเรือใหญ่มาปรับปรุงเป็นห้องสมุด สร้างแพรกลาง

นํ้ าเพื่อเป็นท่ีอยู่ สหกรณ์ เป็นตน้ ต่อมาชุมชนไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่มซ่ึงมีกอ้นหินทรายจาํนวนมาก พร้อม

ทั้งเม่ือมีนํ้ าท่วมบ่อยก็มีผูใ้จบุญบริจาคกอ้นหินใหญ่มาให้ใช้ประโยชน์ จึงมีการเพิ่มช่ือหมู่บา้นว่า 

“บา้นราชเมืองเรือ บา้นไมเ้มืองหิน” และดว้ยความท่ีเป็นหมู่บา้นมีกสิกรรมธรรมชาติ มีแหล่งนํ้ าท่ี

อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีการสร้างสถานท่ีให้สวยงามเพื่อดึงดูดคนภายนอกให้สามารถเขา้มาศึกษา

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอโศก เช่น การสร้างนํ้ าตก ช่ือวา่ “นํ้าโตน: นํ้ าตกผาแหงาน” ทาํให้มีช่ือต่ออีกว่า 

“บา้นราชเมืองเรือ บา้นไมเ้มืองหิน บา้นดินเมืองนํ้า บา้นงามเมืองพุทธ บา้นพิสุทธ์ิเมืองอมตะ” และ

เช่นเดียวกบัพุทธสถานอ่ืน ๆ ของชาวอโศก พุทธสถานราชธานีอโศก หรือชุมชนราชธานีอโศก 

หรือชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก สามารถเรียกว่า “บวรราชธานีอโศก” ท่ีมาจากคาํว่า บา้น วดั 

โรงเรียน ราชธานีอโศก  

แนวทางการดาํเนินชีวิตของชาวราชธานีอโศกมี 7 ประการ คือ ลดละ ขยนั กลา้จน 

ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสร้างสรร สวรรคนิ์พพาน โดยมีสมณะโพธิรักษ ์ผูน้าํทางจิตวิญญาณของ

ชาวอโศกได้นาํทฤษฎีมรรคมีองค์ 8 มานาํพาหมู่กลุ่มชาวราชธานีอโศกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

เรียกวา่ “ระบบบุญนิยม” อนัถือวา่บุญเป็นใหญ่ เนน้การให้ การเสียสละ ทาํชีวิตให้มีคุณค่า เป็นการ
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สะสมทรัพยแ์ทใ้ห้กบัชีวิต เพราะส่ิงท่ีติดตวัและติดตามมนุษยไ์ปอีกยาวนาน คือ กรรมดีและกรรม

ชัว่ 

ชาวชุมชนราชธานีอโศกมีวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย ใชเ้ส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มแบบ

ไทย โดยผู ้หญิงสวมผ้าถุง และผู ้ชายสวมกางเกงทรงไทยใหญ่ สีสันไม่ฉูดฉาด ไม่สวมใส่

เคร่ืองประดบั รวมทั้งรองเทา้ในชุมชน ยกเวน้เม่ือตอ้งทาํงานท่ีตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็น

สาํคญั  

 

2.2.2 หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยมกบัความเป็นมา 

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเสมือน “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” โดย

เอกชนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น มีการผลิตเพื่อแข่งขนักนัอย่างเสรี มุ่งเนน้การลดตน้ทุน 

คาํนึงถึงประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในสายการผลิตท่ีเป็นคนส่วนใหญ่

ของสังคม คนงานจึงมีฐานะยากจน และนายทุนซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยมีฐานะร่ํารวยข้ึน จนเกิด

ช่องวา่งทางสังคมท่ีมีสูงข้ึนเพราะการกระจายผลผลิตไม่เพียงพอ ตอ้งการให้ประสิทธิภาพสูงสุดใน

ดา้นการผลิต แต่มีประสิทธิภาพตํ่าสุดในดา้นการกระจายผลผลิต นาํไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรม 

(สุนยั เศรษฐ์บุญสร้าง, 2531) โดย สมณะโพธิรักษ ์(2547ข: 14) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ไวว้่าเป็นเศรษฐกิจท่ี “ไม่มีคุณค่าต่อสังคมเลย” เน่ืองจากความเหล่ือมลํ้ า ท่ีทาํร้ายคน และสังคม 

ตลอดเวลาอย่างไม่มีส้ินสุด  สอดคล้องกับ วิว ัฒน์ชัย อัตถากร (2548: 3-4) ท่ีมีความเห็นว่า 

เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเป็นหลกัท่ีเช่ือวา่คนจะสามารถเอาชนะธรรมชาติผา่นการพฒันาเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั โดยสนบัสนุนการพฒันาดา้นเทคโนโลยีถึงขีดสุด และมองขา้มผลกระทบท่ีก่อให้เกิดต่อ

ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ และแมแ้ต่มนุษยเ์อง เป็นการผลิตท่ีเน้นกาํไรเชิงพาณิชย์โดยล้างผลาญ

ทรัพยากรของโลกสถานเดียว  

ภาษาอังกฤษของคาํว่าเศรษฐกิจ (Economy) เศรษฐศาสตร์ (Economics) คนประหยดั 

(Economist) และ เคร่ืองมือท่ีช่วยทาํให้ประหยดั (Economizer) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ คือ การ

ประหยดั สร้างประโยชน์สูง-ประหยดัสุด และสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสังคม เพราะคาํว่า

เศรษฐชน คือผูท่ี้มีความประเสริฐ มีความดีเป็นเลิศ ผูท่ี้เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีแทจ้ริง คือ ผูท่ี้สะสม

นอ้ย (อปัปิจฉะ) เสียสละเพื่อคนอ่ืนมาก (จาคสัมปทา) หรือเป็นคนเต็มใจจะจน (อนาคาริกชน) ท่ี

ไม่สะสมทรัพยศ์ฤงคาร แต่กลบัมีประโยชน์สูงยิ่งข้ึนต่อสังคม (สมณะโพธิรักษ,์ 2547: 66-67) จาก

มุมมองท่ีแตกต่างดา้นเศรษฐกิจของสมณะโพธิรักษ ์จึงเกิดหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมข้ึน โดยนาํมา

ปฏิบติัในพุทธสถานหรือวดัของชาวอโศก ทั้ง 9 แห่ง 
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สมณะโพธิรักษ ์(2546: 4, 6) กล่าววพิากษเ์ศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมไวโ้ดยสรุปวา่ เป็นส่ิง

ลวงตาลวงใจ ทาํลายมนุษยแ์ละสังคมโลกอยา่งซบัซอ้นซ่อนกล เพราะยดึถือ “วตัถุ” เป็นสําคญั และ 

“ไม่ส้ินการเสพโลกีย”์ หรือโลกียสุข ท่ีถือเป็นความสุขอนัเห็นแก่ตวั (กิเลส) ยงัยินดีท่ีจะไดรั้บ ไม่รู้

ความจริงเร่ือง “โลกุตระ” (การพน้จากกิเลส) ซ่ึงเป็นศาสตร์แห่งพุทธ แต่บุญนิยมเป็นนวตักรรม

ของสังคมท่ีจะทาํให้โลกสงบสุขอบอุ่นดว้ยจิตท่ีเป็นโลกุตระ เพราะชาวบุญนิยมเห็นวา่ประโยชน์

ตนนั้นคือ “ตนไดใ้ห้” เกิดพร้อมกบั “ประโยชน์ท่าน” ท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ (สมณะโพธิรักษ์, 2549: 78) 

โดยอุดมคติอนัสูงสุดของบุญนิยม ไดแ้ก่ 1) ส. สุข 2) ส. สูง 3) ส. สร้างสรร 4) ส.เสียสละ 5) ส.

สมบติั 6) ส.สูญ และ 7) ส.สัมบูรณ์ 

 

“ ระบบ ‘บุญนิยม’ น้ี ขา้พเจา้มีความเช่ือมัน่ในใจจริง ๆ วา่ จะช่วยสังคม

มนุษยชาติท่ีถูกพิษและฤทธ์ิของระบบ ‘ทุนนิยม’ กาํลังตอ้นเข้ามุมอบัอยู่ใน

ปัจจุบนัน้ีได้แน่ ๆ หากประชาชนได้ศึกษาช่วยกนัวิจยักนัต่อ และอบรมฝึกฝน

ร่วมมือสร้างสรรให้เกิดให้เป็นผูเ้จริญตามระบบ “บุญนิยม” น้ีกนั จนมีคุณภาพ 

(Quality) และปริมาณ (Quantity) เพียงพอ ตอนน้ีจะเห็นจะรู้ยงัยากอยู ่ยิ่งจะเช่ือ

ตามยิ่งยากใหญ่ เพราะยงัมีผูพ้อรู้พอเป็น หรือดาํเนินชีวิตในระบบ “บุญนิยม” ได้

แลว้ จาํนวนนอ้ยเหลือเกิน 

เฉพาะอยา่งยิง่ คนทั้งหลายเกือบทั้งโลกทุกวนัน้ีก็ลว้นดาํเนินชีวิตกนัอยูด่ว้ย

ระบบ ‘ทุนนิยม’ อย่างสนิทสนมและตายใจว่า ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอ่ืนอีกเลย 

กนัทั้งนั้น ส่วนผูท่ี้เห็นและเขา้ใจถึงไดว้า่ ระบบ ‘ทุนนิยม’ กาํลงัเขา้มุมอบัไปไม่

รอด ช่วยมนุษยชาติในโลกให้เกิดสุขสันติอย่างอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมท่ีดีตาม

อุดมการณ์ไม่ได้นั้ น ก็ยงัมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเร่ืองยากท่ียากสุด ๆ จริง ๆ แต่

ขา้พเจา้ก็ยงัไม่เห็นทางออกอ่ืนใดเลยท่ีจะดีกวา่ตอ้งปรับตวัมาเป็นระบบ ‘บุญนิยม’ 

น้ีใหไ้ด ้แลว้สังคมมนุษยชาติในโลกไปรอดแน่ ๆ” (สมณะโพธิรักษ,์ 2544: 12) 

 

ถึงอยา่งไรก็ตาม แมส้มณะโพธิรักษจ์ะแสดงทศันคติต่อระบบทุนนิยมไวว้า่เป็นระบบท่ีทาํ

ให้ประชาชนพานพบกับความยากลําบาก วตัถุนิยม มีวิถีชีวิตท่ีไม่ย ัง่ยืน เป็นต้น แต่หลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ ์ไม่ไดป้ฏิเสธระบบทุนนิยมอยา่งส้ินเชิง  แมว้่า

บุญนิยมจะมีขอ้ต่างจากทุนนิยมอยูม่ากแต่ไม่ไดข้ดัแยง้กนั โดยสมณะ โพธิรักษ ์(2547ก: 149-161) 

ไดอ้ธิบายถึงความต่างแต่ไม่ขดัแยง้ระหวา่งระบบบุญนิยมกบัระบบทุนนิยมไวว้า่ ในมิติเชิงลึก “บุญ

นิยมนั้นสนบัสนุนทุนนิยม สอดคลอ้งเป็นมิตรไมตรีท่ีส่งเสริมกนัและกนัไดอ้ยา่งดี” เพราะบุญนิยม
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ยงัตอ้งอาศยัทุนนิยมในบางส่วนกล่าวคือ “ทุนนิยม” นั้น คือ อุดมการณ์ท่ีมีเจตนาไดม้าสะสมให้แก่

ตนมาก ๆ ถา้ไดเ้กินทุนมากเท่าไรยิ่งดี แต่ถา้ไดต้ ํ่ากวา่ทุนถือวา่ไร้สมรรถนะ แลว้จะทาํให้เกิดความ

ทุกข์ใจ ในขณะท่ี “บุญนิยม” นั้น เป็นอุดมการณ์ท่ีตอ้งการให้ ตอ้งการลดกิเลส ลดการสะสมมา

ให้แก่ตวั คาํวา่ “กาํไร” ตามหลกัคิดบุญนิยมจึงเป็นเจตนาเอามาให้แก่ตวัน้อยลง ถา้สามารถขายตํ่า

กว่าทุนหรือให้ฟรีได้ คือความสําเร็จ และถ้าขายได้ตํ่ากว่าทุนแล้วยงัชีพอยู่ได้ดีด้วย ถือว่ามี

สมรรถนะสูง คือ “กาํไรอาริยะ”  หากมองในเบ้ืองตน้จะเห็นว่าขดัแยง้ตรงขา้มกนั แต่หากมองใน

เชิงลึก “คนหน่ึงรับเอา อีกคนหน่ึงให้” ทาํให้อยู่ด้วยกันได้ เก้ือกูล ไม่ขัดแยง้กัน  แต่ผูท่ี้มีจิต

วญิญาณของทุนนิยมจะเป็นผูท่ี้ขดัแยง้กนัเอง เพราะต่างตอ้งการรับเอา 

 

ตารางที ่2.3  เปรียบเทียบโครงสร้างของหลกัคิดทุนนิยมและหลกัคิดบุญนิยม 

 

หัวข้อ ทุนนิยม บุญนิยม 

1. ความดี มีการเสียสละ ให ้แต่หวงัผลตอบแทน 

ซ่ึงยิง่ไดม้ากยิง่ดี 

ใหโ้ดยบริสุทธิใจ เสียสละโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน ศึกษาธรรมะ ฝึกลดกิเลส มีนํ้าใจ 

2. ความเก่ง การไดเ้ปรียบ การเอารัดเอาเปรียบ การ

ฉวยโอกาส ลวงซอ้นซ่อนเชิง 

การใหบ้ริการ การเสียสละ จริงใจ ไร้กิเลส 

3. กาํไร ส่ิงท่ีเรียกร้อง บีบคั้นเอาจากผูอ่ื้น

มากกวา่ท่ีลงทุนไป หรือ มากกวา่สิทธิ

ท่ีพึงได ้

การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่แบ่งปันช่วยเหลือ การให ้

ทาํเพื่อผูอ่ื้น  

4. ขาดทุน การเสียเปรียบ  การเอาเปรียบคนอ่ืน 

5. เป้าหมาย เงินคือพระเจา้ การไดใ้ช ้ไดเ้สพ ถือ

เป็นกาํไรแก่ชีวิต 

กรรม 3 (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) คือ 

บาปบุญท่ีทาํไว ้คือทรัพยท่ี์สามารถติดต่อไป

ในทุกชาติ 

6. สุดท้าย ทุนนิยมดึงดูดทรัพยากร คนกลายเป็น

ทาสของระบบ ฟุ้งเฟ้อ จนสังคมเขา้สู่

กลียคุ 

ความขยนัเพิ่มสมรรถนะ คนรู้คุณค่า

ทรัพยากร ชีวติเรียบง่าย อุดมสมบูรณ์ นาํไปสู่

สังคมท่ีสันติ 

แหล่งทีม่า: เปิดโลกบุญนิยม, 2540 อา้งถึงใน จ้ิงเซ่ียงฝ่าซือ, 2545: 19. 
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Heikkila-Horn (1997: 122-125) ไดเ้ปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยม กบั ทุนนิยม ไว้

ดงัน้ี 

เศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยม เช่ือวา่บุญจะทาํใหค้นเป็นคนดี ทาํในส่ิงท่ีดี และช่วยเหลือผูอ่ื้น 

เพื่อจะไดรั้บบุญกุศลเพิ่มมากข้ึนจนนาํไปสู่เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มชาวอโศก คือ การเป็นชาติบุญ

นิยม หมายถึงการมีศาสนาอยูใ่นจิตใจ เศรษฐศาสตร์บุญนิยมน้ีเองจะสามารถทาํให้คนปฏิบติัตามคาํ

สอนของพระพุทธเจา้ได้ การเข้าถึงความเป็นชาติบุญนิยมน้ี หมายถึง ประชาชนใช้ชีวิตภายใต้

พื้นฐานความพอใจในส่ิงท่ีตนมี หรือรู้จักพอประมาณ ไม่มีจิตริษยาผูอ่ื้น การใช้ชีวิตโดยไม่

หลงใหลตามวตัถุนิยม ทาํใหค้นในสังคมเกิดความเท่าเทียมกนั 

ในขณะท่ีเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยม คนในสังคมจะใช้เกณฑ์วดัความสําเร็จในชีวิต 4 

เกณฑ์ คือ ความมัง่คัง่ร่ํารวยทางวตัถุ การมีตาํแหน่งในทางโลก การมีช่ือเสียง และความสุขทาง

โลกีย ์คนในสังคมทุนนิยมตอ้งการบา้นหลงัใหญ่ มีทรัพยส์มบติัมากมาย แต่ชาวบุญนิยมพอใจกบั

การมีบา้นหลงัเล็ก และไม่ตอ้งการสะสมเงินทอง โดยพอใจกบัชีวิตเรียบง่าย รู้จกัเจียมเน้ือเจียมตวั 

คนในสังคมทุนนิยมตอ้งการทาํงานน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก ในขณะท่ีชาวบุญนิยมเลือกท่ีจะ

ทาํงานมาก เพื่อแลกกบัผลตอบแทนท่ีนอ้ย เหล่านายทุนจะเลือกใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างส่ิงท่ี

ตนเองตอ้งการ แต่ทาํลายระบบนิเวศน์ ในขณะท่ีชาวบุญนิยมเป็นนกัอนุรักษ ์ 

ในทางปฏิบติัร้านคา้ของชาวบุญนิยมท่ีมีอยู่ทัว่ทุกประเทศตามพุทธสถานต่าง ๆ พยายาม

ปฏิบติัตามนโยบายดา้นคุณธรรม เช่น สินคา้จะถูกติดราคาไว ้2 ราคา คือ ราคาตน้ทุนและราคาขาย 

โดยบวกกาํไรนอ้ยมาก แต่นโยบายดา้นคุณธรรมของบุญนิยมก็ยงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 

แจกฟรี ขายของตํ่ากวา่ทุน ขายของเท่าทุน และขายของโดยมีกาํไรนอ้ยมาก  
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ตารางที ่2.4  บุญนิยมและทุนนิยมในกลุ่มสันติอโศก 

 

 ทุนนิยม บุญนิยม 

1. ลกัษณะ การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง

ไม่ส้ินสุด 

เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่ง

พอประมาณภายใตพ้ื้นฐานของ

ศาสนา 

2. วตัถุประสงค์ ความร่ํารวยทางวตัถุ ความร่ํารวยทางจิตวิญญาณ 

3. เกณฑ์ความสําเร็จ ความฝัน 4 ประการ 

-ความร่ํารวยทางวตัถุ 

-การมีตาํแหน่งทางโลก 

-การมีช่ือเสียง 

-การมีความสุขทางโลกีย ์

เป็นอิสระจากความปรารถนา

ของปัจเจกชนจาก 

-ความร่ํารวยทางวตัถุ 

-การมีตาํแหน่งทางโลก 

-การมีช่ือเสียง 

-การมีความสุขทางโลกีย ์

4. เป้าหมายสูงสุด การผกูพนัยดึติดกบัความ

ร่ํารวยทางวตัถุ 

การปลดปล่อยจากการยดึติด

ความร่ํารวยทางวตัถุ 

5. ทศันคติ ยิง่ใหญ่ มากข้ึน หรูหรา การ

แข่งขนั ความเห็นแก่ตวั 

เล็กนอ้ย ลดลง สามญั ความ

อุดมสมบูรณ์ ความเอ้ือเฟ้ือ 

6. กจิกรรม ทาํงานนอ้ย ตอ้งการ

ผลตอบแทนมาก เนน้การ

จดัการและควบคุม 

ทาํงานมาก หวงักาํไรนอ้ย ใช้

กาํลงัคน เนน้การมีส่วนร่วม 

7. ผลต่อส่ิงแวดล้อม สร้างมลภาวะ ทาํลายสมดุล

ของธรรมชาติ 

ปกป้องระบบนิเวศน์ 

 

แหล่งทีม่า: Heikkilä-Horn, 1997: 123. 

 

อภิชยั พนัธเสน และคณะ (2550: 87) ไดเ้ปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจสองแนวคิด คือ ระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกบัระบบเศรษฐกิจแบบบุญนิยมโดยสามารถสรุปไดว้า่ 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นเศรษฐศาสตร์แห่งความเจริญเติบโต มุ่งเนน้ความสมบูรณ์

ทางวตัถุ ลุ่มหลงในโลกียธรรมและวตัถุนิยม มีโลกทศัน์แห่งความร่ํารวยทางวตัถุเป็นกรอบการ
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ปฏิบติัหลกั อยากทาํงานนอ้ย แต่ความตอ้งการมากโดยไม่แบ่งปันซ่ึงกนัและกนั และมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีสร้างมลภาวะและทาํลายธรรมชาติ 

ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจแบบบุญนิยม เป็นเศรษฐศาสตร์แห่งความพอดีบนฐานของศาสน

ธรรม มุ่งเน้นความสมบูรณ์ทางจิตใจของมนุษยเ์พื่อหลุดพน้จากโลกียธรรม มุ่งสู่การตดัขาดจาก

วตัถุนิยม มีโลกทศัน์แห่งความเรียบง่าย อยู่ง่ายกินง่ายเป็นกรอบการปฏิบติัหลัก ผูค้นในระบบ

เศรษฐกิจแบบบุญนิยมขยนัทาํงาน แต่ความต้องการน้อย และรู้จกัแบ่งปันซ่ึงกันและกนั และมี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดยคุม้ครองระบบนิเวศน์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมดูจะมีแกนกลางทางความคิดท่ีคลา้ยกนัและสอดคลอ้งกนัในเป้าหมาย โดยรัชกาลท่ี 9 มีกระแส

พระราชดาํรัสถึง “ความพออยู่พอกิน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 และเป็นเอกสารชัดเจนในพระบรม

ราโชวาทในปี 2517 และไดพ้ระราชทานบทความเร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี พ.ศ. 2542  

ในส่วนของหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมนั้นเป็นการตีความเศรษฐกิจตามหลกัพุทธศาสนาของสมณะ

โพธิรักษ์ ท่ีไดเ้ทศน์แนว “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” มาตั้งแต่เร่ิมเผยแพร่ศาสนาเม่ือปี 2513 เก่ียวกบั

ทฤษฎีกาํไรขาดทุนของอารยชนแท ้(จ้ิงเซ่ียงฝ่าซือ, 2545: 50) แต่ไม่ไดมี้การกล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ของ

หลกัคิดดงักล่าว โดยหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมพบคร้ังแรกในงานเขียนเร่ือง “ทฤษฎีกาํไรขาดทุน

ของอารยชนแท”้ ปี พ.ศ. 2527 ท่ีเศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยมไดตี้ความกาํไรต่างไปจากเศรษฐศาสตร์

แบบทุนนิยม กล่าวคือการให้เป็นการไดก้าํไรและตอ้งพยายามให้เกิดสัมมาอาชีวะ โดยทฤษฎีกาํไร

ขาดทุนของอารยชนในแบบสมณะโพธิรักษ์น้ี ถือวา่การไดก้าํไรแบบทุนนิยม เป็นการขาดทุน ไม่

สร้างคุณค่า และเกิดหน้ีจากการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ถา้ขายในราคาเท่าทุนก็ไม่เกิดคุณค่าในสังคม 

แต่ถา้ขายขาดทุนจะเกิดการเสียสละใหแ้ก่สังคมจึงเป็นกาํไรแก่ผูค้า้ในระบบเศรษฐกิจบุญนิยม ทั้งน้ี

ในหนงัสือ “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” (2531) สุนยั เศรษฐบุญสร้าง ไดร้วบรวมและขยายความการ

แสดงธรรมก่อนฉันของสมณะโพธิรักษ์เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม เม่ือปี 2530 ซ่ึงสมณะ

โพธิรักษ์ได้เทศน์เก่ียวกับหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไวอ้ย่างชัดเจนต่างกรรมต่างวาระ และถูก

รวบรวมไวใ้นหนงัสือและวารสารต่าง ๆ เช่น “สารอโศก” ฉบบั ระบบสหสังคมเสรีบุญนิยม (2534 

อา้งถึงใน จิ้งเซ่ียงฝ่าซือ, 2545) “โพธิรักษ์-โพธิกิจ” (2538) “เปิดโลกบุญนิยม” (2540) บุญนิยม: 

นวตักรรมสังคม (2546) “วถีิพุทธ” (2547) “พอเพียงแบบพุทธ” (2552)  

 



55 

ในช่วงหลงัการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ปี 2540 น้ีเองท่ีหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

ได้กล่าวอ้างอิงถึงหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังปรากฏในงานเขียนของ จริงใจ ตามภูมิ (2549) 

นามปากกาของสมณะโพธิรักษ ์ท่ีกล่าวถึงการขา้มพน้วิกฤติทางเศรษฐกิจไดด้ว้ยการพึ่งตนเองให้

ได ้ไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจเสียสละ โดยหลกัเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นภาคปฏิบติัท่ีชดัเจนข้ึนของหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียง (สมณะโพธิรักษ,์ สัมภาษณ์, 25 กนัยายน 2559) ผูว้ิจยัจึงไดเ้รียบเรียงช่วงเวลา

การพฒันาของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 

ภาพที ่2.3  ลาํดบัการพฒันาของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

 

1) สังคมบุญนิยม 

ชาวอโศกไดแ้ปรความเช่ือในแนวทางแบบบุญนิยมตามหลกัศาสนาพุทธ มาสู่การ

ปฏิบติัทั้งรูปแบบการใชชี้วติและการทาํงาน มีผูท่ี้ออกบวชชายเรียกวา่ สมณะ ผูห้ญิงเรียกวา่ สิกขมา

ตุ และฆารวาสมารวมกนัอยู่ในพุทธสถานหรือสังฆสถาน โดยผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปตามท่ี

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม พุทธสถานหรือสังฆสถานอาจเกิดก่อนการเป็นชุมชนหรือชุมชนมาก่อน

ก็ได ้แต่จะมีองคก์รท่ีเป็นนิติบุคคลดูแลสังฆสถานอยูภ่ายในชุมชน ซ่ึงชาวอโศกก่อตั้งชุมชนแรกใน

ปี พ.ศ. 2527 คือ ชุมชนปฐมอโศก ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครปฐม ปัจจุบนัชุมชนชาวอโศกกระจายอยูท่ ัว่

ประเทศโดยมีองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ทั้งบา้น วดั และโรงเรียน อยู ่9 แห่ง และอยู่ในขั้นการพฒันา

จนสามารถมีบา้น วดั และโรงเรียนอีก 16 แห่ง ซ่ึงมีองค์กรกลางในการประสานงาน “เครือแห

ปี 2496 รัชกาลท่ี 9 

มีพระราชดาํริ

เก่ียวกบัการพฒันา

ประเทศเพ่ือให้  

"พออยูพ่อกิน" 

ปี 2513 สมณะ

โพธิรักษเ์ผยแพร่ 

"เศรษฐศาสตร์

เชิงพทุธ" 

ปี 2517 รัชกาลท่ี 9 มี

กระแสพระราชดาํรัส

เก่ียวกบั "ความพออยู่

พอกิน" 

ปี 2530 สมณะโพธิ

รักษเ์ทศน์เร่ือง 

"เศรษฐกิจบุญนิยม" 

และถูกเรียบเรียงเป็น

บนัทึกในปี 2531 

ปี 2542 รัชกาลท่ี 9 

พระราชทาน

บทความเร่ือง 

"ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง" 
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ชุมชนบุญนิยมชาวอโศก” เรียกวา่ สถาบนับุญนิยม โดยเครือแหชุมชนบุญนิยมชาวอโศกน้ีมีหลกัสา

ธารณโภคีเป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชน 

ในหนังสือ “ตอบฝร่ังเร่ืองสังคมพุทธ” สมณะโพธิรักษ์ (2547ก: 126-132) ตอบ

คาํถามเก่ียวกบัองค์ประกอบสําคญัในการสร้างชุมชนว่า “คุณธรรมและคุณภาพในคน” เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีสุดในการสร้างชุมชนไม่วา่ชุมชนไหน ๆ และยงัเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีสุดของการสร้าง

ชุมชน การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ปรัชญา นโยบาย เป็นอาทิ ถือเป็นองคป์ระกอบรอง โดยใน

สังคมบุญนิยม “การสร้างคนท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ” เป็นไปตามหลกัพุทธศาสนา เม่ือคนมี “เอก

ฉนัท”์ (ความพอใจอยา่งเดียวกนั) “เอโกธมัโม” (คุณธรรมท่ีมีลกัษณะ “สัมมา” แท)้ มี“สามญัญตา” 

(คุณธรรมท่ีไปในทิศทางเดียวกนั) “ทิฏฐิสามญัญตา” (ปัญญาไปในทิศทางเดียวกัน) และ “สีล

สามญัญตา” (แนวประพฤติสอดคล้องกนั) อยู่รวมกันจะเกิดสังคมชุมชนท่ีมีวฒันธรรม มีความ

เป็นอยู่อย่างอิสรเสรีภาพ (Independence)-ภารดรภาพ (Fraternity)-สันติภาพ (Peace)-สมรรถภาพ 

(Efficiency)-บูรณภาพ (Integrity) ซ่ึงถือเป็นอุดมการณ์ 5 อย่างของสังคมบูรณาการในระบบบุญ

นิยม 

สร้างคนให้มีอิสรเสรีภาพ คือ การหมดส้ินความเป็นทาสได้สูงสุด ทั้งทาสมนุษย ์

ทาสค่านิยมของสังคม ทาสวตัถุ ทาสลาภยศสรรเสริญ และทาสกิเลสในตวัเอง 

สร้างคนให้มีภารดรภาพ คือ การอยูร่วมกนัท่ีสามารถพึ่งพาอาศยักนั พึ่งเกิด พึ่งแก่ 

พึ่งเจบ็ พึ่งตายกนัไดอ้ยา่งมีนํ้าใจเก้ือกลูเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกนั สามคัคีปรองดอง ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั  

สร้างคนให้มีสันติภาพ คือ คนท่ีมีคุณธรรมคุณภาพสูงส่งถึงขีดถึงขั้นมารวมตวักนั 

เพื่อใหเ้กิดความสงบร่มเยน็ ราบร่ืน เรียบร้อย ง่ายงาม 

สร้างคนให้มีสมรรถภาพ คือ นาํความสามารถของมนุษยม์าทาํให้เกิดประโยชน์แก่

มวลมนุษยท์ั้งปวง แก่โลกทุกดา้น เป็นมนุษยท่ี์เป็น “อาริยชน” 

สร้างคนใหมี้บูรณภาพ คือ ใหมี้ความดี มีคุณธรรมคุณภาพสมดุลเตม็สภาพ 

สมณะโพธิรักษ ์(2544: 12) กล่าวถึงการทวนกระแสต่อทุนนิยมวา่ชาวบุญนิยมทวน

กระแสอยา่งมีความสุข ไม่ใช่กระทาํอยา่งจนใจ ไร้ทางออก หรือสุดทุกขสุ์ดฝืนทน แต่อาจจะมีความ

ฝืน ความเพราะกิเลสของบางคนยงัไม่หมดหรือยงัไม่ลดลงก็จะตอ้ง “ตั้งตนอยู่บนความลาํบาก” 

(ทุกขายะ อตัตานงั ปทหติ) อนัเหมาะสมกบัตนเองเท่าท่ีตนจะพอลาํบากได ้“กุศลธรรมจึงจะเจริญ

ยิง่” นัน่คือการปฏิบติัตนเป็น “มชัฌิมาปฏิปทา”   

โดยชุมชนบุญนิยมน้ีมีพื้นฐานความเช่ือของการสร้างอุดมการณ์บุญนิยม 4 (รินธรรม 

อโศกตระกลู, 2549: 176) คือ 
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1) พลงัของกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่ม ชาวอโศกดาํเนินชีวิตร่วมกนัเป็นหมู่กลุ่ม

ท่ีทุกคนปฏิบติัธรรมในแนวทางเดียวกนั จึงมีทรัพยากรบุคคลในการทาํส่ิงต่าง ๆ ตามความเช่ือของ

ตน กิจวตัร กิจกรรมและกิจการ ทุกอยา่งของชุมชนลว้นกระทาํในลกัษณะของกระบวนการกลุ่ม 

2) พลงัของศาสนา หลงัจากสร้างชุมชนแลว้ ชาวอโศกก็สร้างพุทธสถาน ซ่ึงเป็น

พลงัท่ีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างสังคมชุมชนอนัดีงาม (โดยยึดแนวทางพฒันาคนให้

มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้กาํลงักาย ใจ สมอง ในการพฒันาองค์ประกอบต่าง ๆ ในสังคมให้ดี

ยิ่งข้ึน) ซ่ึงสมณะโพธิรักษ์ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้่า “ศาสนาคือพลงัท่ีร่วมรวมสังคม อนัใดท่ีไม่

เป็นไปเพื่อความร่วมรวมกนั ไม่ใช่ศาสนา” 

3) พลงัของธรรมะ ธรรมะหรือคาํสอนหรือปริยติัหรือทฤษฎี เปรียบเสมือนแผน

ท่ีช้ีบอกทิศทางแก่ผูเ้ดินทางใหเ้ดินไปในทางท่ีถูกตอ้ง  

4) พลังของ กรรม ช าวอโศก เ ช่ืออํา นาจในตน  การก ระทําของตนเอง 

(กมัมสัสกตา) จะมีผลต่อชะตากรรมของตนเอง มีความพยายามอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรม

ของตนเองใหเ้ป็นกุศลตามคาํสอนของพระพุทธเจา้เพื่อสั่งสมกรรมดีให้มาก ให้กรรมดีท่ีตนกระทาํ

เป็นท่ีพึ่งของตน ดว้ยการฝึกตนใหเ้ป็นคนมีศีลธรรม ตามหลกัมนุษยพ์ฒันา 9 ประการ (วรรณะ 9) 

พลัง 4 ประการของชาวบุญนิยมก่อให้เกิดการกาํหนด “ลักษณะบุญนิยมท่ีสมบูรณ์ 11 

ประการ” เพื่อทาํให้สามารถเขา้ใจการปฏิบติัตนของชาวบุญนิยมโดยมีทางสายกลางเป็นแกนหลกั 

ประกอบดว้ย 

ขอ้ 1 “ทวนกระแส” (คนละทิศกนักบั “ทุนนิยม”) 

ขอ้ 2 ตอ้งเขา้เขต “โลกุตรธรรม”  

ขอ้ 3 ทาํไดย้าก (ยกเวน้ผูมี้บารมีเท่าท่ีมีจริง) แมย้ากก็ตอ้งทาํ 

ขอ้ 4 เป็นไปได ้(ไม่ใช่ฝันเฟ่ือง)  

ขอ้ 5 เป็นจริง ไม่สร้างภาพ เป็นสัจธรรม (ของจริงของแทส้าํหรับมนุษยแ์ละสังคม) 

ขอ้ 6 กาํไร “แบบอาริยะ” (“กาํไร” ของชาวบุญนิยม หรือท่ีเรียกวา่ “ผลได”้ เรียกว่า

“ผลประโยชน์” สาํหรับตน ก็คือ “ส่ิงท่ี ใหอ้อกไป-คุณค่าท่ีไดส้ละจริงเพื่อผูอ่ื้น เพื่อมวลมนุษย ์และ

สัตวโ์ลกทั้งหลาย” อยา่งสุจริตใจ ไม่ตอ้งการส่ิงตอบแทนกลบัมา (จะไม่ใช่เสียสละอยา่งมีเล่ห์เชิง) 

“กาํไร” จึงคือ “บุญ” ท่ีมีกุศลเจตนา และจาคสัมปทา ดว้ยปัญญาอนัยิ่ง (ญาณทสัสนะ) เพราะลดละ

กิเลสแบบโลกุตระ ชนิดมีญาณหยัง่รู้กิเลส รู้ความละจางคลายในจิต) 

ขอ้ 7 สร้าง “คน” ให้ประสบผลสําเร็จเป็นหลกั (ไม่ใช่ไปมวัหลงสร้างรายได ้สร้าง

ทุนหรือ วตัถุทรัพยท์ั้งหลาย อนัไดแ้ก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุขมาให้แก่ตน หรือไม่ตอ้งไปหลง

สร้างทฤษฎี สร้างหลกัวชิาการใด ๆ อีก เพราะมีทฤษฎีของพระพุทธเจา้สมบูรณ์แลว้) 
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ขอ้ 8 ตอ้งศึกษาฝึกฝนกนั จน “จิตเกิด-จิตเป็น” เรียกว่า “บรรลุธรรม ขั้นปรมตัถ

สัจจะสู่โลกุตระ” ตามลาํดบั จึงช่ือวา่ “เป็นผลสาํเร็จ” จริง  

ขอ้ 9 ความร่ํารวยอุดมสมบูรณ์ ไม่อยู่ท่ีส่วนบุคคล แต่อยู่ท่ีส่วนรวมหรือส่วนกลาง 

(แต่ไม่ไดห้มายความวา่ ส่วนตวัรวยไม่ได ้จะรวยก็ได ้แต่สมคัรใจไม่รวยเอง)  

ขอ้ 10 เชิญชวนใหม้าดูได ้หรือพิสูจน์ได ้ดุจเดียวกนักบัพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์  

ขอ้ 11 จุดสัมบูรณ์ คือ อิสรเสรีภาพ-ภราดรภาพ-สันติภาพ-สมรรถภาพ-บูรณภาพ 

ผูว้ิจยัจึงตั้งขอ้สังเกตต่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนของชาวบุญนิยมอยา่งน้ีว่า การสร้างฐาน

รากของเศรษฐกิจตามแนวคิดของมหาตมะ คานธี จะให้ความสําคญักบั “หมู่บา้นท่ีพึ่งตนเองได้” 

แลว้จึงค่อยทาํให้ระดบัท่ีใหญ่ข้ึนสามารถพึ่งตนเองได ้แต่สมณะโพธิรักษ์เพิ่มเติมการสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนในระบบบุญนิยมดว้ยการ “พฒันาคน” เพราะคนคือส่ิงท่ีขบัเคล่ือนชุมชนไปตาม

ทิศทางและความเช่ือของคนในชุมชน และเม่ือการปฏิบติัตามหลกัศาสนาพุทธคือการลดละกิเลส

อย่างจริงจงัก็จะเกิดมรรคผลเป็นอาริยบุคคล เม่ือคนดี ระบบสังคมดี สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมอุดม

สมบูรณ์ท่ีมีความผาสุกได ้

2) กิจกรรมบุญนิยมในการพฒันาสังคมไทย 

ชาวอโศกได้จดัแบ่งรูปแบบกิจการบุญนิยม ท่ียึดหลักการพึ่ งตนเองตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นศูนยศึ์กษาเรียนรู้ด้านชุมชนเขม้แข็ง (ไม่เป็นทาสบริโภคนิยมและทุน

นิยม) ประกอบดว้ย 12 สถาบนั (ชาวชุมชนบุญนิยมสันติอโศก, 2557: 38-46) ไดแ้ก่ 

(1) ศาสนาบุญนิยม ประกอบดว้ย 8 องคก์ร คือ มูลนิธิธรรมสันติ. กองทพัธรรม

มูลนิธิ, สมาคมผูป้ฏิบติัธรรม, ธรรมทัศน์สมาคม (จาํหน่ายส่ือธรรมะ), มูลนิธิเพื่อช่วยเพื่อน, 

สมาคมศิษยเ์ก่าสัมมาสิกขา, สมาคมนกัศึกษาผูป้ฏิบติัธรรม (นศ.ปธ.) และมูลนิธิบุญนิยม 

(2) ชุมชนบุญนิยม ประกอบด้วย พุทธสถาน, ชุมชน, โรงเรียน และองค์กร 

ต่าง ๆ  

(3) การศึกษาบุญนิยม มีปรัชญาการศึกษาว่า “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” 

ประกอบดว้ยโรงเรียนสัมมาสิกขาเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง 6 สังกดัของสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ สอนให้นกัเรียนพึ่งตนเองดว้ยการลง

มือปฏิบติั ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (จงัหวดักรุงเทพมหานคร) 2) โรงเรียน

สัมมาสิกขาปฐมอโศก (จังหวัดนครปฐม) 3) โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก (จังหวัด

อุบลราชธานี) 4) โรงเรียนสัมมาสิกศาลีอโศก (จงัหวดันครสวรรค์) 5) โรงเรียนสัมมาสิกขาสีมา

อโศก (จงัหวดันครราชสีมา) 6) โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก (เปิดสอนในระดบัประถมศึกษา
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จนถึงมธัยมศึกษา) 7) โรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้านํ้ า (จงัหวดัเชียงใหม่) และ 8) โรงเรียนสัมมา

สิกขาหินผาฟ้านํ้า (จงัหวดัชยัภูมิ) 

(4) บริโภคบุญนิยม ประกอบด้วย 1) ชมรมมงัสวริรัติแห่งประเทศไทย สาขา

จตุจกัร 2) ชมรมมงัสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหนา้สันติอโศก และ 3) อุทยานบุญนิยม จงัหวดั

อุบลราชธานี 

(5) พาณิชยบุ์ญนิยม ประกอบดว้ย 1) บริษทั พลงับุญ (บุญนิยม) จาํกดั ผลิตและ

จดัจาํหน่ายสินคา้ชาวอโศก รวมทั้งสินคา้จากวสิาหกิจชุมชนทัว่ประเทศ สนบัสนุนพืชไร่ไร้สารพิษ

ปลอดสารเคมี 2) ร้านกูดิ้นฟ้า จาํหน่วยพืชผกัและผลไมไ้ร้สารพิษเครือแหกสิกรรมไร้สารพิษ 3) 

สาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาอโศก และ 4) สหกรณ์บุญนิยม 

(6) กสิกรรมบุญนิยม ประกอบดว้ย กสิกรรมธรรมชาติ (ไร้สารพิษ), ขยะวิทยา 

และปุ๋ยสะอาด ถือเป็นวงจรท่ีสมบูรณ์ของวฏัจกัรแห่งบุญ โดยการทาํกสิกรรมธรรมชาติมีหลกัการ 

3 ประการ คือ 1) ไม่ไถพรวน 2)ไม่ใชปุ๋้ยเคมี และ 3) ไม่ใชย้าฆ่าแมลง 

(7) อุตสาหกิจชุมชนบุญนิยม ประกอบดว้ยสํานกังานสาขาท่ี 3 ของบริษทั พลงั

บุญ (บุญนิยม) จาํกดั เป็นผูผ้ลิตนํ้ ายาทาํความสะอาดและยาสมุนไพรใช้ภายนอก เพื่อใช้ภายใน

ชุมชนเป็นหลกัก่อนแลว้จึงผลิตจาํหน่ายตามความสามารถและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(8) การเมืองบุญนิยม มีคาํขวญัวา่ “เศรษฐกิจพึ่งตนเอง ชุมชนเขม้แข็ง ประชามี

ธรรม ประเทศมีไท” ประกอบดว้ย “พรรคเพื่อฟ้าดิน” 

(9) ศิลปวฒันธรรมบุญนิยม ในวฒันธรรมของชาวอโศก “ศิลปะ” คือ “มงคล

อนัอุดม” ทาํให้มนุษยป์ระเสริฐข้ึน นาํพามนุษยไ์ปสู่ความเจริญอนัสูงสุด โดยมีทั้ง “สุนทรียศิลป์ 

และ แก่นศิลป์” โดยสร้างสุนทรียศิลป์ข้ึนเพื่อให้คนสนใจและนาํไปสู่การเอาแก่นศิลป์หรือสาระ 

ทั้งการวาด เขียน ป้ัน วรรณกรรม ท่าทาง เป็นตน้ ไม่ใช่มหรสพอนาจาร  

(10) ส่ือสารบุญนิยม มีคาํขวญั คือ “ส่ือสร้างสรร ขยนัช่วยสังคม ระดมบุญคุณ

ธรรม” ประกอบดว้ย 1) บริษทั ฟ้าอภยั จาํกดั, สํานกัพิมพก์ลัน่แก่น, กลุ่มสุดฝ่ังฝัน เป็นแหล่งผลิต

หนงัสือธรรมะเพื่อเผยแพร่เป็นหลกั 2) ธรรมปฏิกรรม, แผนกโสต, แผนกธรรมรูป, แผนกธรรม

ปฏิสันถาร, แผนกธรรมปฏิสัมพนัธ์ 3) ห้องสมุดประชาชนสมาคมผูป้ฏิบัติธรรม (จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร) 4) คลงัเสียง, อินเทอร์เน็ตอโศก 5) สถานีโทรทศัน์ “บุญนิยมทีวี (Boonniyom 

TV)” ดาํเนินงานโดยมูลนิธิบุญนิยม เดิมช่ือ สถานีโทรทศัน์เพื่อแผน่ดิน (For the Earth) ดาํเนินงาน

โดยบริษทั ถอยหลงัเขา้ครรลอง จาํกดั (ออกอากาศปี พ.ศ. 2550) และเปล่ียนช่ือเป็น สถานีโทรทศัน์

เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind Television) พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เดินหนา้ฝ่า

มหาสมุทร จาํกดั และในปี พ.ศ. 2557 จึงเปล่ียนเป็น “บุญนิยมทีว”ี โดยมีคาํขวญัวา่ “ทุกบรรยากาศ
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คือการรายงานความจริง” (Truth Media) ดว้ยทุนสนบัสนุนจากสถาบนัขยะวิทยาดว้ยหวัใจ (สขจ.) 

และการบริจาคผา่น “มูลนิธิบุญนิยม” และ “แรงงานฟรี” ของผูมี้จิตศรัทธา 

(11) สุขภาพบุญนิยม ประกอบดว้ย 1) หน่วยคดักรองสินคา้ 2) กลุ่มงานพฒันา

ระบบสุขภาพชาวอโศก และ3) ชมรมผูอ้ายยุาว 

(12) สถาบนัขยะวิทยาดว้ยหัวใจ (สขจ.) หรือ Institute of Ethical Waste 

Management เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของมูลนิธิ

บุญนิยม พฒันามาจากแนวคิด 3 อาชีพกูช้าติ (กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ, ปุ๋ยสะอาด และขยะ

วทิยา) ของสมณะโพธิรักษ ์สขจ. เกิดข้ึนพร้อมกบั FMTV ปี 2550 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํรายได้

มาสนนัสนุนสถานีโทรทศัน์  

สมณะโพธิรักษ์และชาวอโศกเช่ือมัน่ว่าส่ิงท่ีมนุษยค์วรไดรั้บเป็นทรัพยแ์ทท่ี้ติดตวั

ไป คือ “อาริยทรัพย”์ ซ่ึงตอ้งเกิดจากความเสียสละทรัพย ์แรงงาน เป็นอาทิ เพื่อลดละกิเลสให้มาก

ท่ีสุดด้วยการให้ทาน บริจาคออกไปเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น จึงเกิดหลกัการคา้ขายตามหลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยม โดยสามารถจดัแบ่งลกัษณะได้เป็น 4 ระดบั ได้แก่ (ชาวบุญนิยมสันติอโศก, 

2557: 32, 34) 

ขั้นท่ี 1 ขายให้ตํ่ากว่าราคาทอ้งตลาดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ ซ่ึงยงัไม่ถือวา่เป็น

บุญนิยมแต่ทาํใหค้นพออยูไ่ดต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีระดบัความพอใจท่ีต่างกนั  

ขั้นท่ี 2 ขายเท่าทุน (เร่ิมตน้บุญนิยมขั้นแรก) ยงัไม่มีบุญแต่ก็ไม่มีบาป ทาํให้ต่อ

ทุนทาํงานต่อไปได ้

ขั้นท่ี 3 ขายตํ่ากว่าทุนท่ีลงไป อาจไม่รวมค่าแรง ค่าโสหุ้ย ค่าวตัถุดิบท่ีผลิตเอง

หรือหาไดต้ามธรรมชาติ เป็นตน้ ยิง่ขายตํ่ากวา่ทุนไดม้ากเท่าไรยิง่ไดบุ้ญมากเท่านั้น 

ขั้นท่ี 4 แจกฟรี เป็นการเก้ือกลูกนัและกนั  
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ภาพที ่2.4  หลกัอาริยทรัพย ์

แหล่งทีม่า: ชาวบุญนิยมสันติอโศก, 2557: 34. 

 

ชาวบุญนิยมสันติอโศก (2557: 48) ไดก้ล่าวถึงหลกัการแห่งบุญนิยม ดว้ยการแบ่งได้

เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ นโยบายการคา้ อุดมคติ หลกัการตลาด อุดมการณ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) นโยบายการคา้ ไดแ้ก่ ขายถูก ไม่ฉวยโอกาส ขยนั อุตสาหะ ประณีต ประหยดั  

2) อุดมคติ ไดแ้ก่ ขายถูกกวา่ตลาด ขายเท่าทุน ขายตํ่ากวา่ทุน แจกฟรี 

3) หลกัการตลาด ได้แก่ ขายของท่ีดี ราคาถูก ซ่ือสัตย ์มีนํ้ าใจ ขายสด งดเช่ือ 

(เครดิตเหนือเครดิต) 

4) อุดมการณ์ ไดแ้ก่ แรงงานฟรี ปลอดหน้ี ไม่มีดอกเบ้ีย เฉล่ียทรัพยเ์ขา้กองบุญ 

3) ระบบสาธารณโภคี 

สาธารณโภคีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัคิดบุญนิยมท่ีสมณะโพธิรักษไ์ดน้าํพาชาวอโศก

หรือชาวสันติอโศกประพฤติปฏิบติัภายใตร้ะบบน้ีจนเกิดเป็นชุมชนหมู่บา้นหลายแห่งทัว่ประเทศ 

โดยเนน้การให้คุณค่าในหลกัการ “ของส่วนกลาง” ตามรอยพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

(สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่, 2550: 3) สมณะโพธิรักษเ์ทศนาท่ีสันติอโศก กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 30 ตุลาคม 2559 เร่ือง “สาธารณโภคี” ไวว้่า สาธารณโภคีมาจาก “สาธารณะ” คือ ทัว่ไป

ทั้งหมด เป็นส่วนรวมทั้งหมด และ “โภคี” คือ การบริโภค คาํว่า “สาธารณโภคี” จึงหมายถึง คน

ทัว่ไปรู้สึกวา่ไดบ้ริโภคร่วมกนั โดยใชจิ้ตวญิญาณเป็นประธาน เพื่อใหเ้กิดความเป็นสาธารณโภคี   

 

ขั้นท่ี 3 และ ขั้นท่ี 4 ผลไดน้้อยกว่าตน้ทุน  

เรียกวา่ "กาํไรอาริยทรัพย"์ 

ขั้นท่ี 2 ผลไดเ้ท่ากับตน้ทุน เรียกวา่ 

"เสมอทุน"  

ขั้นท่ี 1 ผลไดม้ากกว่าตน้ทุน 

 เรียกวา่ "ขาดทุน 

 เป็นหน้ี" 
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“ไม่ว่าใครในสังคม ‘สาธารณโภคี’ ท่ีต่างคนต่างทาํงานอะไร ทาํสัมมา

อาชีพใด ๆ ก็ตาม อยูใ่นสังคมน้ี เม่ือเกิดผลผลิต-เกิดผลได ้เป็นวตัถุสมบติับา้ง เป็น

ทรัพยส์มบติัเงินทองบา้ง ท่ีสุดแมแ้ต่ลาภท่ีไดม้าจากการบิณฑบาตก็ตาม จะตอ้ง

เอามารวมกนัเป็นส่วนกลาง บริโภคร่วมกนัในหมู่ประชากรท่ีต่างก็มีศีลทัว่ทุกคน 

คือ ทุกคนในสังคมน้ีมีศีลกนัอยา่งเป็นสามญั มีทิฏฐิก็เป็นสามญั คือ ทัว่ทุกคนต่าง

ก็มีความเห็นหรือมีทฤษฎีท่ีวา่ ชีวิตท่ีดีแทจ้ะตอ้งประพฤติตนไปสู่โลกุตรภูมิ" (สา

ธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่: 2550, 8)   

 

ในหนังสือ “สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่” (2550: 7-11, 23) ได้รวบรวม

คาํอธิบายเก่ียวกบัสาธารณโภคีจากการเทศนาของสมณะโพธิรักษโ์ดยสรุปไดว้า่ สาธารณโภคีเป็น

ระบบสังคมแบบหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนมาในสังคมโลก ซ่ึงเป็นเศรษฐศาสตร์ท่ีซบัซอ้น เพราะมี “สัจจะยอ้น

สภาพ” (ปฏินิสสัคคะ) ต่างจากสามญัสาํนึกของมนุษยชาติ สาธารณโภคี หมายความวา่ การมีลาภท่ี

ไดม้าโดยธรรม ต่างก็นาํมารวมกนับริโภคร่วมกนั ไม่สะสมเป็นของส่วนตวั โดยประชากรในระบบ

สาธารณโภคีจะมีความเป็นอยู่ตามท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้คือ มีคุณสมบติัของ “สาราณียธรรม 6” 

โดยคุณสมบติัของสาราณียธรรม 6 นั้นคือ คนในสังคมต่างมีพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ยเมตตาทาง

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  ทั้งประกอบดว้ยความเป็นสาธารณโภคี ศีลสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญ

ตา โดยหลกัสาราณีธรรม 6 ประกอบดว้ย  

1) เมตตาตงั กายกมัมงั (กายกรรม ประกอบดว้ยเมตตา ทั้งลบั-แจง้) 

2) เมตตาตงั วจีกมัมงั (วจีกรรม ประกอบดว้ยเมตตา ทั้งลบั-แจง้) 

3) เมตตงั มโนกมัมงั (มโนกรรม ประกอบดว้ยเมตตา ทั้งลบั-แจง้) 

4) ลาภมัมิกา (แบ่งปันลาภผลแก่กนั เป็นสาธารณโภคี) 

5) สีลสามญัญตา (มีศีลบริบูรณ์เสมอสมานกนักบัเพื่อนพรหมจรรย)์ 

6) ทิฏฐิสามญัญตา (มีความเห็นอยา่งอาริยะเสมอสมานกนักบัเพื่อนพรหมจรรย)์ 

อีกทั้งสังคมท่ีมีเศรษฐกิจแบบสาธารณโภคีน้ีจะตอ้งอยู่ร่วมกนัดว้ย “ความเมตตา” 

เป็นสําคญั เพราะเมตตาเป็นคุณสมบติัของจิตวิญญาณท่ีเป็นประธานให้แก่กายกรรมและวจีกรรม

ของผูท่ี้มีเมตตา จนก่อเกิด “คุณธรรม” 7 ประการ ไดแ้ก่  

1) เป็นชุมชนท่ีมีความระลึกถึงกนั (สาราณียะ) 

2) เป็นชุมชนท่ีมีความรักกนั (ปิยกรณะ) 

3) เป็นชุมชนท่ีมีความเคารพกนั (ครุกรณะ) 

4) เป็นชุมชนท่ีมีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั (สังคหะ) 
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5) เป็นชุมชนท่ีไม่ววิาทกนั (อววิาทะ) 

6) เป็นชุมชนท่ีพร้อมเพรียงกนั (สามคัคียะ) 

7) เป็นชุมชนท่ีมีเอกภาพ มีนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั (เอกี ภาวะ) 

สังคมชุมชนท่ีเป็นสาธารณโภคีท่ีนอกจากจะตอ้งมีคุณธรรม 7 ประการและสาราณีย

ธรรม 6 ประการแลว้ ยงัมีลกัษณะท่ีสามารถสังเกตไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมจากการเป็นชุมชนท่ีไม่มี

อบายมุข ไม่ฆ่าสัตว ์กินมงัสวรัิติ ถือศีล 5 เป็นอยา่งตํ่า บางคนถือศีล 8 หรือ ศีล 10 ไม่สะสมเงินทอง

เป็นของตน ทาํงานฟรี ไม่มีเงินเดือน ใชเ้งินส่วนกลาง กินร่วมกนัใชร่้วมกนัในทรัพยสิ์นส่วนกลาง 

การยืมเงินในระบบสาธารณโภคีไม่ใช่การกู ้แต่เป็นการ “เก้ือ” เพราะไม่มีดอกเบ้ีย เงินท่ียืมไปคือ 

เงินหนุน” ไม่ใช่เงินหน้ี เพราะไม่ส่งเสริมการสะสม และทาํตามหลกั “วรรณะ 9” ท่ีวา่ “อปจยะ” คือ 

การไม่สะสมจะตอ้งสะพดัออก ในองคก์รบุญนิยมระบบสาธารณโภคีนั้น ไม่มีการให้เงินเช่ือ คือ มี

เงินเท่าไรซ้ือเท่านั้น เรียกวา่ “เครดิตเหนือเครดิต” (สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่, 2550: 15-18) 

จึงสามารถสรุปความเป็นสาธารณโภคี ของชาวอโศกได้ว่า เป็นเศรษฐกิจภายใต้

ระบบบุญนิยม ท่ีเป็นหลกัอยู่ในสาราณียธรรม 6 โดยชุมชนหรือกลุ่มท่ีมีความเป็นสาธารณโภคี

จะตอ้งมีคุณธรรม 7 ประการอนัเป็นผลมาจากความมีเมตตาอย่างท่ีจริง ท่ีตอ้งเมตตาทั้งกายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรม โดยผูค้นชุมชนท่ีมีสาธารณโภคีถือศีล 5 เป็นอย่างตํ่า มีการบริโภคเป็น

สาธารณะ คือ กิน อยู ่หา ใชส่้วนกลางร่วมกนั  

 

2.3 หลกัศาสนาพทุธกบัหลกัคดิเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัคดิเศรษฐกจิบุญนิยม 

 

หากจะเช่ือมโยงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ นกัวิชาการอนัดบัตน้ 

ๆ ท่ีเสนอการพฒันาตามแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ คือ ดร.ชูมาเคอร์ (E.F. Schumacher) ผูเ้ขียน

หนงัสือ “Small is Beautiful: Economics as if People Mattered” เม่ือ ค.ศ. 1973 และไดรั้บการ

ยอมรับว่าเป็น “บิดาของเศรษฐศาสตร์ท่ียึดคนเป็นศูนย์กลาง” เน้นการทําเศรษฐกิจโดยให้

ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน และเทคโนโลยีขั้นกลางเพื่อรับใช้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของมนุษยแ์ละอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่เห็นดว้ยกบัเทคโนโลยีท่ีผกูขาดโดย

กลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่เพราะเป็นการเอาเปรียบและทาํลายผูอ่ื้น (วิวฒัน์ชยั อตัถากร, 2556: 15-

21) ซ่ึงได้รับแรงบนัดาลใจมาแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ผู ้

ต่อสู้เพื่อสันติ ผูน้ ําขบวนการกอบกู้เอกราชของอินเดียเป็นเวลา 25 ปี (สําเร็จในปี 2490) คานธี

สนบัสนุนแนวทางการพฒันาโครงการขนาดเล็กสําหรับโลกท่ีสาม ท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติ การ

พฒันาเศรษฐกิจหมู่บา้น การผลิตด้วยมือและแรงงานคน การกระจายอาํนาจ รู้จกัใช้และพฒันา
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เทคโนโลยีทอ้งถ่ิน รวมไปถึงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์(วิวฒัน์ชยั อตัถากร, 2556: 15) ถือเป็น

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในต่างประเทศท่ีใหค้วามสาํคญักบัคนเป็นใหญ่ในการพฒันาประเทศ   

โดยการพฒันาประเทศกาํลงัพฒันาว่าตอ้งใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของตนเอง

ด้วยเทคโนโลยีขั้นกลางจากการผสมผสานกับเทคโนโลยีตะวนัตกกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น 

“เศรษฐศาสตร์แนวทางสายกลาง” ท่ีไม่ปฏิเสธโลกาภิวตัน์แต่ตอ้งสร้างฐานภายในชาติให้แข็งแกร่ง

ทุกระบบในการเขา้สู่โลกาภิวตัน์ เป็นการยึดหลกัพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของอหิงสา เคารพยาํเกรง

ต่อธรรมชาติ และความรักความเห็นใจต่อผูเ้สียเปรียบ (ววิฒัน์ชยั อตัถากร, 2556: 15-16, 21) 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดการพฒันาคน ยึดหลกัทางสายกลาง สู่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืนและกลมกลืนกบัธรรมชาติ โดยไม่ไดเ้ป็นหลกัคิดท่ีอยูเ่หนือแนวทางของพุทธเศรษฐศาสตร์

แต่มีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธเศรษฐศาสตร์ อภิชยั พนัธเสน (อภิชยั พนัธเสน และคณะ, 2550: 

64-65) อธิบายวา่พุทธเศรษฐศาสตร์นั้นมีสถานภาพเช่นเดียวกบัเศรษฐศาสตร์แบบมาร์กซ์ (Marx) 

มาร์แชลล์ (Marshall) หรือแบบเคนส์ (Keynes) แต่มีรากฐานวิธีคิดท่ีต่างกบัเศรษฐศาสตร์กระแส

หลกัอ่ืน ๆ กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัมีพื้นฐานวิธีคิดมาจากการเช่ือวา่มนุษยมี์เหตุผลและ

พยายามแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด แต่พุทธเศรษฐศาสตร์เช่ือวา่มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัอวิชชาคือ

ความไม่รู้ อนัเป็นเหตุของความไร้เหตุผล ปัญญาท่ีเกิดจากการรักษาศีลและสมาธิจะทาํให้ความไร้

เหตุผลของมนุษยล์ดลง ดงันั้นหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นย ํ้าถึงความพอประมาณและความมี

เหตุผลหรือการทาํให้ดีท่ีสุดโดยมีการจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม (Optimization Through 

Proper Risk Management) เพื่อเนน้การยบัย ั้งหรือละความโลภ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น รัฐจึงตอ้งสร้าง

กฎกติกา บทลงโทษ หรือมาตรการดา้นภาษี และเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อสร้างความพอเพียง จาํกดั

ความโลภของผูด้าํเนินการทางเศรษฐกิจ 

เสน่ห์ จามริก (2551: 12-13) ไดเ้ช่ือมโยงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัพุทธศาสนาผา่น

เกณฑคุ์ณค่า 3 ประการ ไดแ้ก่ สํานึกความเป็นชุมชนและสังคมมนุษย ์ความประสานกลมกลืนของ

เสรีภาพกบัความเป็นธรรมทางสังคม และคุณค่าศกัยภาพพฒันาตนเองของมนุษย ์ทั้ง 3 ประการน้ี

คือวิถีชีวิตอนัเท่ียงธรรมตามหลกัศาสนาพุทธ หรือ “วิถีแห่งธรรม” ซ่ึงเป็นวิถีท่ีมีวฒันธรรมการ

เรียนรู้ท่ี “รู้จกัพอ” และมุ่งขจดัความ “ไม่รู้จกัพอ” อนัเป็นอวิชชาและเป็นบรรทดัฐานของการ

กาํหนดนโยบายเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดบัโลกอยูทุ่กวนัน้ี  โดยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็น

การแกไ้ขปัญหาและการปลูกฝังในระดบัความคิดและวฒันธรรมการเรียนรู้อยา่งแน่นอน  
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2.3.1 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  

ผูว้ิจยัไดส้รุปหลกัการทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธจากหนงัสือเร่ือง “เศรษฐศาสตร์

แนวพุทธ” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  การบริโภคดว้ยปัญญา หมายถึง การบริโภคท่ีพอดี ซ่ึงเป็นแกนของเศรษฐกิจ

แบบพอดี หรือเศรษฐกิจมชัฌิมา เป็นจุดเร่ิมต้น และเป็นแกนของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เป็น

ตวัแทนของสัมมาอาชีวะ 

2) ไม่เบียดเบียนตน-ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น หมายถึง ตน หรือ ตนเองหมายถึงมนุษย ์แต่

ละคนทั้งในด้านท่ีเป็นชีวิตท่ีเป็นส่วนของธรรมชาติ และส่วนท่ีเป็นบุคคลท่ีเป็นส่วนในสังคม 

รวมทั้งระบบนิเวศ สามารถอยู่ดีมีสุข ไม่เบียดเบียนตน เก้ือกูลส่วนรวม ไม่ก่อความเสียหายเส่ือม

โทรมแก่ระบบท่ีตนอาศยัอยูด่ว้ยเพราะตน ตนเองยอ่มไดรั้บผลจากความเสียหายนั้น  

3) 3. เศรษฐกิจ ท่ีจะใหค้นทุกคนพร้อมสาํหรับการกา้วไปสร้างสรรคชี์วิตและโลกท่ี

ดีงาม ผาสุก คือเศรษฐกิจพอเพียง 

4) สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยด์า้นบวก 

 (1) มนุษยมี์มีสภาพจิตและแรงจูงใจของมนุษยท่ี์มีพลงั แกปั้ญหามนุษยไ์ดด้ว้ย

ธรรมชาติดา้นบวก เช่น มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ตลอดจนความเสียสละ 

 (2) มนุษยส์ามารถฝึก ศึกษา พฒันาได้ และการฝึกศึกษาน้ีเป็นหน้าท่ีของทุก

ชีวติ พร้อมกบัเป็นภารกิจของสังคม 

 (3) มนุษยมี์คุณสมบติัพิเศษสามารถเป็นสัตว์ประเสริฐ มีการจดัการเก่ียวกับ

ชีวิตและสังคมมนุษยท์ั้งหมด ในการจะมีชีวิตท่ีดี ทาํให้สังคมมีสันติสุข และมีวฒันธรรมอารยะ

ธรรมเจริญงอกงามได ้ 

 (4) มนุษย์ฉันทะในการทํางาน จะทํางานด้วยความใฝ่รู้  ใฝ่สร้างสรรค์ มี

ความสุขด้วยการคน้ควา้หาความรู้แสวงหาปัญญา และทาํงานสร้างสรรค์อย่างอุทิศตวัแม้จะมี

จาํนวนนอ้ย แต่เป็นกาํลงัสังคมท่ีแทจ้ริง 

5) บูรณาการในระบบสัมพนัธ์ของธรรมชาติ  

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีลกัษณะเป็นองคร์วม โดยบูรณาการกบัสรรพวิทยาการและ

กิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ 2 ระดบัคือ 

 (1) ความสัมพนัธ์เป็นเหตุปัจจยัต่อกนัระหวา่งเศรษฐกิจกบักิจกรรมและความ

เป็นไปดา้นอ่ืน ๆ ในสังคมมนุษย ์เช่น ค่านิยม วฒันธรรม ศีลธรรม สุขภาวะ การเมือง การศึกษา 

กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นเศรษฐกิจท่ีกลมกลืนเขา้ไปในวิถีชีวิต และเก้ือกูลแก่ชีวิตท่ีดี

งาม มีความสุข เป็นอิสระมากข้ึน  
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 (2) ความสัมพนัธ์เป็นเหตุปัจจยัต่อกนัระหว่างเศรษฐกิจกบัองค์รวมใหญ่ทั้ง 3 

แห่ง ได้แก่ ชีวิตบุคคล สังคม ส่ิงแวดล้อม การดาํรงอยู่ของมนุษย์ กล่าวคือ เศรษฐกิจจะต้อง

เก้ือหนุนให้มนุษยมี์ชีวิตท่ีเป็นสุข ดีงาม ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมท่ีร่ืนรมย ์ในสังคมท่ีเกษม

สันต ์อนัจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดแ้ทจ้ริง 

สรุปไดว้่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมองเห็นและสามารถช่วยเก้ือหนุนให้ระบบสัมพนัธ์ใน

ระดบัต่าง ๆ ประสานปัจจยัทั้งหลายสู่ความพอดี ท่ีจะบูรณาการให้เกิดภาวะแห่งจุดหมาย และน่ีก็

คือหลกัการสาํคญัของเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกวา่เป็นมชัฌิมาหรือทางสายกลาง 

ผูว้จิยัเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แห่งยคุอุตสาหกรรม (ทุนนิยม) กบัเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

จากแนวคิดของ ป.อ. ปยุตฺโต 

 

ตารางที ่2.5 เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกบัเศรษฐศาสตร์แนวพุทธตามแนวคิดของ  

ป. อ. ปยตฺุโต 

 

แนวคิด 

ลกัษณะทีสํ่าคัญ 

เศรษฐศาสตร์แห่งยุค

อุตสาหกรรม(ทุนนิยม) 

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

 

1. ความตอ้งการ เกิดจากตณัหา (คือสนองความ

ตอ้งการ เสพปรนเปรอตน)  

เกิดจากฉนัทะ (คือความตอ้งการ

คุณภาพชีวติ) 

2. การบริโภค การบริโภคหมายถึงการใช้

สินคา้และการบริการบาํบดั

ความตอ้งการซ่ึงทาํใหไ้ดรั้บ

ความพึงพอใจสูงสุด 

การบริโภคหมายถึงการใชสิ้นคา้

และการบริการบาํบดัความตอ้งการ 

ซ่ึงทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ โดยมี

คุณภาพชีวติเกิดข้ึน พอบริโภคก็

สามารถมองไปถึงคุณภาพชีวิต เป็น

การบริโภคท่ีสาํเร็จผล 

3. งานและการทาํงาน การทาํงานเป็นความจาํใจ คือ

ทาํงานดว้ยความตอ้งการส่ิงเสพ 

ปรนเปรอตน ผลไดจ้ากการ

ทาํงานเป็นเง่ือนไข เพื่อให้

ไดผ้ลอยา่งอ่ืนท่ีตอ้งการ 

 การทาํงานเป็นความพึงพอใจคือ

ทาํงานดว้ยความตอ้งการคุณภาพ

ชีวติ ผลท่ีไดจ้ากการทาํงานตรงกบั

ความตอ้งการทนัที 
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ตารางที ่2.5 (ต่อ) 

 

แนวคิด 

ลกัษณะทีสํ่าคัญ 

เศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม

(ทุนนิยม) 

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

 

4. การแข่งขนั- 

การร่วมมือ 

 การแข่งขนัการเพื่อสนองความ

ตอ้งการส่ิงเสพปรนเปรอตน

เพื่อใหต้นไดม้ากท่ีสุดใชก้าร

แข่งขนัเป็นแรงจูงใจใหค้นร่วมมือ

กนัเตม็ท่ี เพื่อใหมี้ชยัชนะ อีกฝ่าย

หน่ึงเรียกวา่ การร่วมมือเทียม 

การแข่งขนัใหไ้ดต้ามความ

ตอ้งการเรียกวา่ คุณค่าเทียม 

การร่วมมือในความพยายามท่ีจะ

สนองความตอ้งการคุณภาพชีวติ 

เช่น ร่วมกันแก้ปัญหาของมนุษย์

เพ่ือให้เกิดคุณค่าแท้ 

5. สันโดษ-ค่านิยม

บริโภค 

ค่านิยมบริโภคตอ้งการใหค้น

บริโภคมาก ไม่ส่งเสริมใหมี้การ

ผลิตดว้ยตวัเอง แต่ทาํใหเ้กิดความ

ฟุ้งเฟ้อ การกูห้น้ียมืสิน ทุจริต เพื่อ

การบริโภค ไดม้าก 

ความสันโดษ คือไม่มีความตอ้งการ

เทียม ไม่เห็นแก่ความตอ้งการ

ประเภทเสพส่ิงปรนเปรอตน มีแต่

ความตอ้งการคุณภาพชีวิต ความ

สันโดษมาคู่กบั ความเพียรมีความ

มุ่งหมาย เพื่อประหยดัแรงงานและ

การสูญเสียไปในการปรนเปรอตน 

แลว้เอาแรงงานและเวลานั้นไปใช้

ในการทาํงาน ปฏิบติัหนา้ท่ี 

6. การผลิต - ผลิตท่ีมีคุณค่าเท่ากบัทาํลายเช่น

การผลิตท่ีเป็นการทาํลาย

ทรัพยากร และทาํให้

สภาพแวดลอ้มเสีย 

- ผลิตเพื่อทาํลาย เช่นการผลิต

อาวธุยทุโธปกรณ์ 

- มองเฉพาะในแง่ท่ีจะเอามาซ้ือ

ขายกนัไดเ้ป็นเศรษฐกิจแบบ

การตลาด 

- ผลิตเพื่อความเจริญเพิ่มพนูของ

คุณภาพชีวติ 

- ผลิตใชเ้อง 

- ผลิตกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

- เป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม 
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ผูว้จิยัวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

สรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่2.6  ความสอดคลอ้งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัเศรษฐกิจแนวพุทธของ ป. อ. ปยตฺุโต 

 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) 

- พอประมาณ 

 

1. มีลกัษณะเป็นเศรษฐศาสตร์มัชฌิมา: การได้คุณภาพชีวติ 

ในทางพระพุทธศาสนา มีข้อปฏิบัติท่ีเต็มไปด้วย เร่ือง

มชัฌิมา ความเป็นสายกลาง ความพอดี มตัตญั�ุตา ความรู้จกั

ประมาณ รู้จกัพอดี เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกบัท่ีเราใช้

คาํวา่สมดุลหรือดุลยภาพ คาํเหล่าน้ีเป็นคาํสาํคญัในพุทธศาสนา  

ความพอดีคือ จุดท่ีคุณภาพชีวิตกบัความพึงพอใจมาบรรจบ

กัน หมายความว่า  เ ป็นการได้รับความพึงพอใจด้วยการ

ตอบสนองความตอ้งการคุณภาพชีวิต และพฒันาศกัยภาพมนุษย์

ต่อไป ในพุทธศาสนาท่ีคาํนึงถึงความพอดีมีดงัต่อไปน้ี 

1.1 การรู้จักประมาณในการบริโภคหรือ หลัก “โภชเน 

มตฺต�ฺ�ุตา” (คาํว่ามตฺต�ฺ�ุตา เป็นหลกัสําคญัในสัปปุริสธรรม 

7) คือรู้จักประมาณในการบริโภค หมายถึงความพอดีให้มี

คุณภาพชีวติ มาบรรจบกบัความพึงพอใจ  

1.2 การรู้จกัประมาณในอาหารหรือ มตฺต�ฺ�ุตา จ ภตฺตสฺมึ 

(ในโอวาทปฏิโมกข)์ 

1.3 การพิจารณา โดยแยบคายทุกอยา่งไม่วา่จะบริโภคอะไร 

หรือ ปฏิสงฺขา โยนิโส ปิณฺฑทาปาต.ํ.. 

กล่าวโดยสรุปความมุ่งหมายของการบริโภคเพื่อความมี

สุขภาพดี เพื่อเก้ือกูลต่อการมีชีวิตท่ีดี เพื่ออยู่เป็นสุข ดังนั้ น

คุณภาพชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการในการบริโภค และบริโภคแล้ว

จะไดรั้บความพึงพอใจท่ีไดคุ้ณภาพชีวตินั้น 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) 

- มีภูมิคุม้กนั 2.  มีลักษณะเป็นเศรษฐศาสตร์มัชฌิมา:ไม่ เบีนดเบียนตน  

ไม่เบียดเบียนผู้อืน่ 

ความหมายอีกอยา่งหน่ึงของความพอดี หรือมชัฌิมา คือไม่

เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  

คาํวา่ไม่เบียดเบียนชีวิตผูอ่ื้น ในทางพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่

เฉพาะคนเรา มีหลกัวา่ อหึสา สพฺพปาณาน ํแปลวา่ ไม่เบียดเบียน

ชีวิตทั้งปวง ซ่ึงสมยัน้ีเขาเรียกว่า Ecosystems แปลกนัว่าระบบ

นิเวศ  [หมายถึงระบบชีวิตทั้ งหมดท่ีสัมพันธ์กันพร้อมทั้ ง

สภาพแวดลอ้ม มีองคป์ระกอบ คือมนุษย ์ธรรมชาติ และสังคม]  

ในปัจจุบนัมีการใช้สารเคมี การเผาผลาญเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในการพฒันาเทคโนโลยขีองมนุษย ์ส่งผลในการทาํลาย

สุขภาพตนเองและผูอ่ื้น ทาํลายสภาพแวดลอ้มเป็นการเบียนเบียน

ตนและผู ้อ่ืนซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์ ดังนั้ น

มนุษยจ์ะตอ้งแกปั้ญหาน้ีโดยพฒันาเทคโนโลยีในลกัษณะท่ีจะทาํ

ให้เกิดการประสาน และเก้ือกูลกัน...และใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ประโยชน์เก้ือกลูทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น  

 

หมายเหตุ: สังเคราะห์โดยผูว้ิจยั 

 

2.3.2 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในทัศนะของพระธรรมโกศาจารย์ (เง่ือม อินทป�ฺโญ) หรือ

รู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ  

เศรษฐกิจตามทศันะท่านพุทธทาส (กวีวงศ์, 2550: 368-371) สามารถสรุปไดว้่า เศรษฐกิจ 

คือ กิจท่ีประเสริฐท่ีสุด ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นบุคคลท่ีทาํกิจท่ีประเสริฐท่ีสุด เพราะคาํว่า

เศรษฐ เศรษฐะ แปลวา่ “ประเสริฐท่ีสุด” โดยเป็นการทาํส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์ ทาํ

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์น้อยให้เป็นประโยชน์มาก แกไ้ขส่ิงเลว ๆ ให้ดีข้ึน มีค่าข้ึน เป็นกิจการท่ีทาํให้

เกิดส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ไม่เฉพาะในทางทรัพยส์มบติัอย่างเดียว ในทางอะไรก็ได้ แมใ้นทางโลก
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ทรัพยส์มบติัเงินทองก็สร้างข้ึนมาไดโ้ดยวิธีท่ีถูกตอ้ง แมอ้ริยทรัพยใ์นทางจิตใจก็สร้างข้ึนมาได ้ให้

ร่ํารวยดว้ยอริยทรัพยใ์นทางจิตใจก็สามารถเกิดข้ึนได ้วธีิการเหล่าน้ีเรียกวา่เศรษฐกิจท่ีบริสุทธ์ิ  

ท่านพุทธทาสไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจ ตามพุทธทศันะในภาษาธรรมว่า เศรษฐกิจ หมายถึง 

การทาํกายเน่าใหเ้ป็นพาหนะสาํหรับนิพพาน เรียกวา่เป็นการกระทาํท่ีดีท่ีสุด หรือเป็นการกระทาํให้

มนัดีท่ีสุด (2550: 376) 

ผูว้จิยัสรุปคาํวา่เศรษฐกิจในปัจจุบนัตามทศันะของท่านพุทธทาสไดด้งัน้ี 

1) ไม่ไดใ้ชใ้นฐานะเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีจะแกปั้ญหาของสังคม 

2) เป็นตวัการท่ีจะทาํความยุง่ยากลาํบากใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

3) เป็นช่ือของกิจกรรมท่ีสามารถสร้างอาํนาจ สร้างประโยชน์ให้แก่คนบางคนหรือ

บางพวกเพื่อครอบงาํผูอ่ื้น 

4) แต่ในฐานะท่ีเป็นส่ิงประเสริฐ ในทางท่ีจะครอบงาํผูอ่ื้น ก็เหมือนการคดโกง 

5) ใครมีกาํลงัข่มขู่ผูอ่ื้นในทางใช้กาํลังทรัพยก์็เรียกว่ามีเศรษฐกิจเอาเปรียบผูอ่ื้น 

ผกูขาดเสียเพียงผูเ้ดียว 

6) การนิยมคนร่ํารวยวา่เป็นคนดีท่ีสุด จึงนาํคาํวา่เศรษฐะ ประเสริฐสุด ไปให้กบัคน

รวย เป็นส่ิงท่ีเร่ิมผดิ 

7) เศรษฐกิจกลายเป็นส่ิงท่ีทาํลายโลกมากท่ีสุด ไม่ใหมี้ความสงบสุขเลย ดว้ยอาํนาจ

ของเศรษฐกิจ 

8) เศรษฐกิจท่ียึดกาํไรและวตัถุจนเกินพอดี คือ ส่ิงท่ีกวนโลกให้ระสํ่ าระสายมาก 

แต่กลายเป็นส่ิงท่ีคนยกยอ่งบูชา 

9) การผลิตมากไม่ใช่เศรษฐกิจ เพราะมนัไม่ใช่เร่ืองดีท่ีสุดถา้หากเอาเปรียบคน เอา

เปรียบธรรมชาติ 

ผูว้จิยัสรุปเศรษฐกิจเชิงพุทธตามทศันคติของท่านพุทธทาส (กววีงศ,์ 2550: 373-386) ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.7  เศรษฐกิจเชิงพุทธตามทศันคติของท่านพุทธทาสภิกข ุ

 

เศรษฐกจิในปัจจุบัน เศรษฐกจิเชิงพุทธ (พุทธทาสภิกขุ) 

1. ความหมายของเศรษฐกิจ คือ คิดไปแต่ใน

การคา้และกาํไร ตอ้งผลิตใหไ้ดจ้าํนวนมาก 

1.ไดก้าํไรและความสงบสุขดว้ย จึงจะสมกบัคาํ

วา่เศรษฐ ์ท่ีแปลวา่ดีท่ีสุด 

2. แก้ปัญหาของโลกด้วยเศรษฐกิจ โดยใช้

การคา้เป็นเคร่ืองมือ แล้วเอาเปรียบผูอ่ื้น กลืน

ประเทศอ่ืน ทาํลายผูอ่ื้น 

2. พิจารณาดูความหมายของเศรษฐกิจในภาษา

ธรรม คือ การกระทาํท่ีดีท่ีสุด ทาํส่ิงท่ีไม่มีค่าให้

มีค่า เรียกว่าทาํดีท่ีสุด น่าดูท่ีสุด เก่งท่ีสุด ฉลาด

ท่ีสุด มีประโยชน์ท่ีสุด ทาํส่วนตวัและส่วนผูอ่ื้น 

โดยกระทาํท่ีทาํใหชี้วติบรรลุถึงนิพพาน 

3. เอาส่ิงท่ีเป็นอันตรายท่ีสุดเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

เช่น การคน้ควา้โดยใชค้วามรู้ความสามารถใน

การประดิษฐ ์แต่แลว้ก็เพื่อทาํลายมนุษย ์โดยให้

มนุษย์เกิดความยุ่งยากลําบาก เป็นทุกข์ เช่น 

การขายของแพง ไม่ไดส้ร้างความสงบสุขหรือ

สันติสุข แต่กลบัสร้างความวุน่วาย ระสํ่าระส่าย 

ส่งเสริมกิเลส 

3.  การแก้ไขส่ิงเลว ๆ ให้ดี ข้ึน ให้มีค่า เช่น 

อุจจาระ ปัสสาวะ สามารถนําไปทําให้เ กิด

ประโยชน์ไดท้ั้งเป็นปุ๋ย เป็นยา เป็นตน้ หรือการ

ทาํพื้นท่ีว่างเปล่าให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม มี

ธรรมชาติ ส่งเสริมท่ีจะทาํกิจ ท่ีมีประโยชน์เพื่อ

การตดักิเลสตณัหา เป็นตน้ 

4. มีผลดีกับเฉพาะคนรวย ซ่ึงเปรียบเสมือน

เทวดา เป็นเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดสําหรับการสร้าง

กิเลส แต่หากมองในทางกลับกนั ส่ิงท่ีดีท่ีสุด

อย่างแท้จริงคือทําประโยชน์ต่อเทวดา (คน

รวย) และมนุษย ์(คนจน)  

4. เศรษฐกิจตอ้งไม่ทาํให้เดือนร้อนไปทุกหยอ่ม

หญา้ ตอ้งเตม็ไปดว้ยศีลธรรม มีค่าแก่เทวดาและ

มนุษย์  (ค นรวย แล ะ คนจน) ใ ช้ธ รรมช า ติ

ทั้ งหลายให้ได้มากท่ีสุด ให้ดีท่ีสุด กล่าวคือ 

เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัธรรมชาติอนัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั

ส่ี รวมไปถึงการจดัการชีวิตตนเองจนไปสู่ทาง

แห่งนิพพาน 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 

 

เศรษฐกจิในปัจจุบัน เศรษฐกจิเชิงพุทธ (พุทธทาสภิกขุ) 

5. ปัญหาทางเศรษฐกิจกลายเป็นเร่ืองเลวร้าย ท่ี

ทาํลายมนุษยไ์ด้มากกว่าอาวุธสงคราม มนุษย์

จึงใช้วิธีทางเศรษฐกิจเพื่อแสวงหากําไรให้

ไดม้ากท่ีสุดเพราะคิดวา่เป็นทางท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงใน

ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ดีท่ีสุดอย่างแทจ้ริง ดี

ท่ีสุดสาํหรับการเพิ่มพนูกิเลส คนท่ีใชเ้คร่ืองมือ

เศรษฐกิจไดเ้ก่งท่ีสุด ตน้ทุนถูกท่ีสุด กาํไรมาก

ท่ีสุด คือคนท่ีเทียบได้กบัอาชญากร หรือเป็น

ประเทศก็คือประเทศท่ีมีอาํนาจมหาศาลในมือ  

5.  จัด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ ส อ ด ค ล้อ ง กับ ก ฎ ข อ ง

ธรรมชาติจะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยทุกคน

แสงหาประโยชน์สูงสุดเพื่อความสงบสุขตาม

ทศันของพุทธบริษทั 

 

6.  มนุษย์โลกทุกวันน้ีเป็นอยู่ด้วยส่วนเกิน

ประกอบดว้ย กินเกิน แต่งตวัเกิน เล่นหวัเกิน มี

ของเคร่ืองใช้เกินจาํเป็น ทั้งท่ีโลกมีทรัพยากร

จาํกดั แต่ตอ้งไปเสาะหาเพื่อสนองกิเลสตณัหา 

และแสวงหาส่ิงใหม่เพื่อเพิ่มพูนกิเลส โลกจึง

ไม่มีสันติภาพ 

6.  เข้า ใ จก ฎ เก ณ ฑ์แ ห่ ง ธ รรม ช า ติ  รู้ จ ัก ใ ช้

เศรษฐกิจใหเ้กิดประโยชน์ และไม่ทาํลายมนุษย ์

7. การจดัการเศรษฐกิจท่ียงักระตุน้การบริโภค 

คือ การทาํลายมนุษย ์

7. การจัดการเศรษฐกิจด้วยศีลธรรมจะทาํให้

ระงบัความตอ้งการส่วนเกินได ้

 

หมายเหตุ: สังเคราะห์โดยผูว้จิยั 

 

2.3.3 หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยมในทศันะของสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง 

แมว้า่สมณะโพธิรักษ์จะกล่าวว่าเศรษฐกิจบุญนิยมไม่ไดข้ดัแยง้กบัเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

แต่อยา่งใด กลบัเป็นเศรษฐกิจท่ีเสริมหนุนทุนนิยม เพราะบุญนิยมเป็นผูใ้ห้และทุนนิยมเป็นผูรั้บ แต่ 

Heikkila-Horn (2002 อา้งถึงใน อภิชยั พนัธเสน และคณะ, 2550: 78) ให้ความเห็นวา่การท่ีระบบ

บุญนิยมให้ความสําคญักบัการให้มากกว่าการรับ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการแสดงแนวคิดต่อตา้นพุทธ

ศาสนากระแสหลกัแลว้ยงัเป็นการต่อตา้นระบบทุนนิยม ท่ียึดครองโลกทศัน์ของคนในสังคมใหม่

ดว้ย สําหรับชาวอโศกระบบทุนนิยมท่ีตกัตวงผลตอบแทนมากกวา่ตน้ทุนท่ีให้ เรียกวา่การทาํกาํไร
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นั้น แทท่ี้จริงเป็นการขาดทุนสําหรับระบบบุญนิยม เพราะเป็นการเพิ่มพูนกิเลสและกีดขวางการ

พฒันาตน 

สุนยั เศรษฐ์บุญสร้าง (2531: 37-68) ให้ความเห็นว่าสาระของระบบบุญนิยมนั้น คือ การ

เสียสละ ลดความเห็นแก่ตวั กลวับาป และมีความเอ้ืออาทร ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้คือคาํสอนของ

ศาสนาและลทัธิความเช่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึงกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมเบ้ืองหลงัความ

ตอ้งการส่วนเกินของมนุษยห์รือกิเลสตณัหาอุปทาน พร้อมกบัเสนอหลกัการและแนวทางในการลด

กิเลสตณัหาอุปทานเหล่านั้นให้หมดไปอยา่งบริบูรณ์ ระบบบุญนิยมนั้นจึงเป็นตวัแบบของระบบท่ี

สามารถคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประสิทธิภาพดา้นการผลิตและประสิทธิภาพของการ

กระจายผลผลิตอนัเป็นจุดอบัของระบบทุนนิยม   

โดยไดส้รุปและขยายความเทศน์ของสมณะโพธิรักษ์เร่ือง “ระบบบุญนิยม” เม่ือ ปี พ.ศ. 

2530 ไวใ้นหนงัสือ “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบระบบทุนนิยม-บริโภคนิยม 

กบั ระบบบุญนิยม ด้วยการจาํแนกลกัษณะของสังคม เป็น 4 ประเภท (ภาพท่ี 2.5) จากการมอง

ลกัษณะของสังคมในภาพ 2 มิติ ท่ีครอบคลุมมิติในแนวราบของโครงสร้างส่วนล่าง (Sub-structure) 

หมายถึง แบบวิถีการผลิตและความสัมพนัธ์ทางการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย ์และโครงสร้างส่วนบนของสังคม (Super-structure) หมายถึง แผนการปฏิบติัต่าง ๆ ใน

การอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมของมนุษย ์เช่น การปกครองทางการเมือง การจดัระบบการศึกษา การ

อบรมกล่อมเกลาทางสังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ กับมิติในแนวด่ิงของ

โครงสร้างส่วนลึกทางสังคม (Deep-structure) หมายถึง พื้นฐานทางจิตวิญญาณของมนุษย ์ท่ีเป็น

ความโลภ ความกาํหนดั และความเกียจคร้านของมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ลักษณะของสังคมท่ีครอบคลุมโครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างส่วนบน และ

โครงสร้างส่วนลึกทางสังคม 

แหล่งทีม่า: สุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง, 2531: 63. 

ทุนนิยม-บริโภคนิยม 

สังคมนิยม 

บุญนิยม 

เสรีนิยม 

1 

3 4 

2 
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1) ทุนนิยม-บริโภคนิยม แบบเสรีนิยม ไดแ้ก่ สังคมประเทศต่าง ๆ ในค่ายเสรีนิยมท่ี

มีสหรัฐอเมริกาเป็นตวัอยา่งอนัเด่นชดั คือ สังคมท่ีบริโภคมากหรือสะสมไดม้าก ความเป็นจริงทาง

จิตวญิญาณปล่อยกิเลสใหร้ะเริงมากข้ึน 

2) ทุนนิยม-บริโภคนิยม แบบสังคมนิยม ได้แก่ สังคมประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็น

คอมมิวนิสต์ท่ีมีสหภาพโซเวียตหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตวัอย่างหลกั คือ สังคมท่ีถูกกด

การบริโภค หรือประชาชนสะสมไดน้อ้ย ความเป็นจริงทางจิตวญิญาณเสริมกิเลสเก็บกดหนกัข้ึน 

3) บุญนิยม แบบเสรีนิยม ไดแ้ก่ สังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาของบุญนิยมภายใต้

การเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยม คือ การบริโภคน้อย สะสมทุนน้อย การเสพสม

ตามใจกิเลสลดลงแต่สอดคลอ้งตามค่านิยมของสังคม รูปแบบทางวตัถุไม่มากข้ึน 

4) บุญนิยม แบบสังคมนิยม ได้แก่ สังคมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาของบุญนิยม

ภายใตก้ารเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแบบสังคมนิยม คือ การบริโภคนอ้ย การสะสมน้อยลง แต่

อิสรเสรีภาพและสังคมสามคัคีมากข้ึน ลดการแย่งชิงและสะสมทุน ลดการเอารัดเอาเปรียบ ความ

เก็บกดนอ้ยลง แต่สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคม และรูปแบบทางวตัถุมากข้ึน 

สุนยั เศรษฐบุญสร้าง (2531: 66-67) ขยายความเพื่อเปรียบเทียบ 2 ระบบเศรษฐกิจต่อไวว้า่ 

ระบบบุญนิยม ไม่วา่จะเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใด ความตอ้งการส่วนเกินจะถูกผลกั

ออกมา เพื่อลดภาวะการถูกบีบคั้นเป็นทุกข์จากปัญหาต่าง ๆ ทาํให้ “บุญ” เป็นจุดหมาย และเป็น

แรงจูงใจให้เกิดความขยนัขนัแข็งในการทาํงาน แม้ได้ผลผลิตส่วนเกินมาก็จะแบ่งปันให้เพื่อน

มนุษยท่ี์ขาดแคลนมากกว่า เพื่อเป็นการลดความเห็นแก่ตวั ในขณะท่ีระบบทุนนิยมนั้น มี “ทุน” ท่ี

เป็นมูลค่าของผลผลิตส่วนเกินท่ีกักเก็บไว ้เป็นจุดมุ่งหมายและเป็นแรงจูงใจให้เกิดความขยนั

ขนัแข็งในการทาํงาน เพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงการบริโภคหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอบสนองความตอ้งการหรือทาํ

ให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจน้อยลง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่มีรูปแบบของระบบเศรษฐกิจประเทศใด

สามารถเป็นเสรีนิยมหรือสังคมนิยมไดอ้ย่างบริสุทธ์ิ และเป็นเร่ืองท่ียากยิ่งท่ีสังคมใดจะเป็นทุน

นิยม-บริโภคนิยม หรือ บุญนิยม อย่างบริสุทธ์ิ ถา้สามารถพฒันาประเทศไปสู่ทิศทางบุญนิยมได้

มากข้ึน ความเป็นทุนนิยม-บริโภคนิยม จะค่อย ๆ ฝ่า หรือลดความเขม้ขน้รุนแรงไปโดยอตัโนมติั 

แทนท่ีดว้ยความสงบเรียบร้อย อหิงสา ไม่มีความรุนแรง เต็มใจ ไม่ตอ้งใชก้าํลงัอาวุธเพื่อยุติปัญหา

ใด ๆ  
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“ระบบบุญนิยม จึงเป็นทิศทางท่ีจะนาํสังคมไปสู่ความมีอิสรเสรีภาพ มีความเป็น

ภราดรภาพ พฒันาใหค้นในสังคมเกิดสรรถภาพ มีสติปัญญาท่ีจะอาศยัสมรรถภาพ 

และร่วมดว้ย ภราดรภาพ-อิสรเสรีภาพ-สันติภาพแท ้ๆ มาช่วยเติมส่วนท่ีขาดพร่อง

ของโลกให้เต็มพอดี ไม่โต่งไปทางมาก หรือ โต่งไปทางน้อย จนเกิดความพอดี

พอเหมาะ เป็นบูรณภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็คือมิติต่าง ๆ ของภาวะแห่งสัติภาพในมวล

มนุษย”์ (สุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง, 2531: 67-68) 

 

2.4 เศรษฐกจิชุมชน 

 

ชุมชนนั้ นถือเป็นแหล่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มี

ผลประโยชน์ร่วมกนั สามารถพิจารณาการเป็นชุมชนไดท้ั้งจากมิติดา้นอาชีพ ฐานะ เช้ือชาติ และ

วฒันธรรม เป็นต้น เม่ือชุมชนอนัหลากหลายมารวมกันจะกลายเป็นชุมชนใหญ่ระดับภูมิภาค 

ประเทศ ชุมชนถือเป็นแหล่งท่ีแสดงออกถึงลกัษณะการพึ่งพากนัของมนุษยไ์ม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และวฒันธรรม นาํไปสู่การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ทั้งการพฒันาเพื่อ ชีวิตและสังคม ท่ี

ยดึความเป็นมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางการพฒันา และการพฒันาท่ีมีกาํไรเชิงพาณิชยเ์ป็นศูนยก์ลาง หรือ 

การพฒันาภายใตร้ะบบทุนนิยมตะวนัตก ท่ีพว่งมาดว้ยปัญหามากมาย  พิทยา วอ่งกุล มีความเห็นต่อ

การพฒันาท่ีหลงผิดไวใ้นคาํนาํของหนงัสือเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชนเขียนโดยฉัตรทิพย ์นาถสุภา 

(2554: 8) ว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นสัตวส์ังคมของมนุษย ์ชีวิตไม่มีทางออก เต็มไป

ดว้ยความเส่ียงและคุกคามสวสัดิภาพ มนุษยจ์ะรวมตวัจนทาํให้จาํนวนสมาชิกใหญ่ข้ึน และทาํการ

เปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ข้ึน อาจเป็นการปฏิวติัหรือปฏิรูปก็ได ้ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว้ชุมชนถือเป็นฐาน

การพฒันาทางสังคม การเปล่ียนแปลงในชุมชนจะข้ึนอยู่กบันโยบายจากผูมี้อาํนาจทุกรูปแบบ ซ่ึง

กลุ่มคนเหล่าน้ีทาํให้เกิดความผิดพลาดในประวติัศาสตร์การพฒันาสังคม แต่หากมีการกระจาย

อาํนาจอย่างเป็นธรรม ก็จะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนท่ีถูกทางและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื ความย ัง่ยนืน้ีหมายรวมไปถึงการมีเศรษฐกิจในชุมชนท่ีย ัง่ยนืดว้ย   

 

2.4.1 แนวคิดเศรษฐกจิชุมชนและความหมาย 

ก่อนและท่ามกลางปัญหาวิกฤติใหญ่หลวงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเคยเผชิญกบัวิกฤติ

เศรษฐกิจช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

ท่ี 6) ซ่ึงประเทศไทยสามารถรอดพน้มาไดด้ว้ยฐานการผลิตแบบเกษตรกรรมอนัหลากหลายหรือ

เศรษฐกิจชุมชน ท่ีรองรับปัญหาวิกฤติดา้นปากทอ้ง โดยโครงสร้างเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองเกิดข้ึน
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ตั้งแต่สมยัรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ท่ามกลางโครงสร้าง

เศรษฐกิจทุนนิยมแข่งขนัเสรีท่ีพฒันามาจากระบบศกัดินาเดิมและทุนต่างชาติ ทาํให้แมป้ระเทศไทย

จะรับเอาการพฒันาตามเส้นทางทุนนิยมท่ีมีลกัษณะตวัใครตวัมนั เงินตรามีบทบาทสําคญั ชนบท

กลายเป็นแหล่งทรัพยากรและแรงงานสําหรับพฒันาเมืองให้มัง่คัง่ จนหมู่บา้นในชนบทล่มสลาย

นาํมาซ่ึงหน้ีสินรุงรัง แต่การต่อสู้เพื่อความอยูร่อดของชุมชนก่อให้เกิดผูน้าํตามธรรมชาติ ชุมชนหนั

กลบัสู่การเกษตรแบบผสมผสานท่ีพึ่งตนเองได ้สะสมทุนของชุมชนเพื่อการอยูร่อดร่วมกนั พฒันา

ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน จนสามารถอยู่รอดท่ามกลางวิกฤติ

เศรษฐกิจทุกยคุสมยั (พิทยา วอ่งกุล, 2542: 5-8)   

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนถูกให้ความสนใจท่ามกลางขอ้ถกเถียงระหว่าง สองแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์การพฒันา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมแข่งขนัเสรี และเศรษฐศาสตร์ชุมชนหรือ

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะประเทศไทยดาํเนินแนวทางการพฒันาตามเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัหรือ

เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมแข่งขนัเสรีนบัตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 

2504-2509) และในช่วง พ.ศ. 2528-2539 เศรษฐกิจประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเ้ติบโตอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจเมือง และเศรษฐกิจชนบทมีความ

รุ่งเรือง ท่ีดินราคาแพง เกินกว่าความเป็นจริง ในท่ีสุดเศรษฐกิจท่ีเคยเฟ่ืองฟูสุดขีดได้กลายเป็น

เศรษฐกิจฟองสบู่ในปี 2540 (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2554: 1-3; มงคล ด่านธานินทร์, 2541: 2-5) จึงเกิด

กระแสการพึ่งตนเองดว้ยการกระตุน้ให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพดว้ยความรู้ความสามารถ

ของตนเองและภูมิปัญญาท้องถ่ินของสังคมชุมชนโดยลดการหวังพึ่ งพาจากต่างประเทศ  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงบรรจุแนวคิดเศรษฐกิจ

ชุมชนในแผนการพฒันาประเทศดว้ยการมุ่งส่งเสริมสถาบนัครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบนัหลกั

ของการพฒันา และวางยุทธศาสตร์สร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือเศรษฐกิจชุมชน โดยการ

ผลกัดนัของนกัวชิาการระดบัชาติ เช่น ศาสตราจารยเ์สน่ห์ จามริก ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ 

วะสี ศาสตราจารย ์ดร. เอกวทิย ์ณ ถลาง ศาสตราจารย ์ดร. ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 

2554: 2) เพราะท่ามกลางวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้น “มีเพียงแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนแบบ

พึ่งตนเองเท่านั้นท่ีกลา้ใหค้าํมัน่สัญญาวา่เกษตรกรท่ีดาํรงการผลิตและดาํรงชีพตามแนวทางน้ีจะไม่

เพียงแต่ พออยู่ พอกิน ในระยะเร่ิมตน้เท่านั้น แต่จะอยู่ดีมีสุขในระยะต่อไปได้อีกด้วย” (สังศิต 

พิริยะรังสรรค์, 2541: 54)  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนได้กลายเป็นทางเลือกในการพฒันาหลงัจาก

ประเทศไทยเผชิญกับความล้มเหลวของการพฒันาตามแนวทุนนิยมเม่ือพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีพระราชดาํรัสเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” (Self-

Sufficient Economy) อยา่งชดัเจนพร้อมกบัเสนอทฤษฎีใหม่ ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม ปี 2540   
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ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยท่ีเกิดแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาอ่ืน ๆ ท่ี

เห็นว่าการพฒันาเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศตอ้งเร่ิมจากการมีเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แข็ง ฉัตร

ทิพย ์นาถสุภา (2554: 72, 95, 138) และธเนศ ศรีวชิยัลาํพนัธ์ (2556: 3) ไดร้วบรวมแนวคิดเศรษฐกิจ

ชุมชนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ แนวคิดชุมชนในลาตินอเมริกา ไดแ้ก่ เปรู เอกวาดอร์ โบลิเวีย เม็กซิโก 

นกัคิดสําคญั คือ โฮเซ่ คาลอส มาเรียเตกี (Jose Carlos Mariategui 1897-1930) แนวคิดชุมชน

หมู่บา้นของมหาตมะ คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948) ท่ีมองวา่เศรษฐศาสตร์

เป็นเร่ืองเดียวกบัศาสนา และเศรษฐกิจตอ้งถูกกาํกบัดว้ยจริยธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการขดูรีดใด ๆ และ

แนวคิดชุมชนหมู่บา้นรัสเซีย นกัคิดคนสําคญั คือ เอวี ชายานอฟ (A.V. Chayanov 1888-1939) นกั

ทฤษฎีองค์กรการผลิต ผูเ้สนอทฤษฎีองค์กรการผลิตของชาวนา (Theory of Peasant Farm 

Organization) ท่ีใช้แรงงานครอบครัวแทนการจ้าง และเห็นว่าเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกระบบ

เศรษฐกิจหน่ึงท่ีสามารถจดัระบบให้พึ่งพาตนเองและเป็นรากฐานสําคญัให้กบัระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวม  

มีนกัวชิาการและผูศึ้กษาเศรษฐกิจหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไวห้ลาย

แง่มุมอยา่งน่าสนใจ ผูว้จิยัจะขอยกตวัอยา่งมาพอสังเขปโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการดาํเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ระบุ

ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไวว้่า เศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมู่บา้น ซ่ึงดาํเนินอยู่บน 

พื้นฐาน การใช้ประโยชนจากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม คุม้ค่าและย ัง่ยืน เป็นการ

ผลิตท่ีเล้ียงชีวิตครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งพอเพียง ส่วนเกินแห่งผลผลิตน้ีเป็นเศรษฐกิจแห่งการ 

แลกเปล่ียน ซ้ือขายหรือแปรรูปตามกาํลงัและวฒันธรรมของชุมชนเอง 

สํานกังานเลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา (2541: 5) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดโยงแนว

พระราชดาํริของรัชกาลท่ี 9 เร่ืองความพออยู ่พอกิน วา่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจชุมชน

แบบพึ่งตนเอง อนัเป็นแนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสังคมไทยในห้วง

แห่งการเผชิญหนา้กบัวกิฤตเศรษฐกิจ  

มงคล ด่านธานินทร์ (2541: 12-14) ใชก้ารสร้างกรอบแนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจ

ชุมชนแทนการให้คาํจาํกดัความ และตั้งประเด็นคาํถาม 6 ประเด็นเพื่อทาํให้เกิดความเขา้ใจมาก

ยิง่ข้ึน แสดงในภาพท่ี 2.6 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.6  แนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 

แหล่งทีม่า: มงคล ด่านธานินทร์, 2541: 12. 

 

จากภาพท่ี 2.6 กรอบแนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจชุมชน เก่ียวขอ้งกนัเป็นลาํดบั

ดงัต่อไปน้ี 

1) ปณิธาน หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่งหน่ึงของเศรษฐกิจชาติ เช่นเดียวกับ

การเมือง การศึกษา และการพฒันาสังคม ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมีความเขา้ใจและมุ่งมัน่ร่วมกนั โดยการ

พฒันาเศรษฐกิจระดับล่าง (ชุมชนชนบท) จะต้องสัมพนัธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับบน 

(ประเทศ) และสัมพนัธ์กบัการเมือง การปกครอง การศึกษา วฒันธรรมของคนทั้งประเทศ การเนน้

ความสัมพนัธ์เศรษฐกิจชุมชนโดด ๆ จะไม่ช่วยใหบ้รรลุปณิธานได ้

2) ทาํอะไร หมายถึง การทาํงานเพื่อการดาํรงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื่ออยูร่่วมกนักบั

ผูอ่ื้นในชุมชน ชาวบา้นท่ีสนใจจะรวมกลุ่มในการ 1) ปลูกพืช เล้ียงปศุสัตว ์และสัตวน์ํ้ า รวมใน

พื้นท่ีเดียวกนั 2) กิจกรรมการผลิตท่ีเก่ียวเน่ืองการเกษตร เช่น แปรรูปข้าว ผลไม้ สมุนไพร 3) 

กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตร เช่น ทาํอิฐบล็อก ตดัเยบ็เส้ือผา้สําเร็จรูป 4) กิจกรรมบริการ เช่น 

ช่วยกนับูรณโบราณสถานเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นการหารายไดเ้ขา้หมู่บา้น 



79 

3) ทาํกบัใคร หมายถึง ชาวบา้นรวมกลุ่มกนัอยา่งไม่เป็นทางการ หรือใชก้ลุ่มท่ีเป็น

นิติบุคคล เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มูลนิธิ สมาคม หรือร่วมกบันกัพฒันาเอกชน เจา้หนา้ท่ี

พฒันาของรัฐ นกัวิชาการ (พหุพาคี) ในการแปรรูปผลผลิตหรือทาํการตลาด อีกทั้งยงัสามารถร่วม

ทุนกบัพอ่คา้หรือนกัอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคา้ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

4) ทาํอย่างไร หมายถึง เม่ือรวมกลุ่มไดแ้ลว้ ทาํการผลิตแปรรูป แลกเปล่ียนสินคา้ 

คา้ขาย หรือบริการต่าง ๆ  

5) ทาํทาํไม หมายถึง การรวมกลุ่มการผลิตอาจเป็นไปเพื่อความตั้งใจ เพื่อให้เกิด

ความพออยูพ่อกิน เพื่อความพึงพอใจ เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน และเพื่อกาํไร 

6) เพื่ออะไร หมายถึง การรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการรวมตวัใน

ระดบัล่างสุดของสังคม เพื่อใหค้นในชุมชนมีความสุขจนนาํไปสู่ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ 

ประทีป วีรพฒันนิรันดร์ (2541: 23-25) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึงปรารถนา หมายถึง 

กิจกรรมเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมคิด 

ร่วมทาํ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมเป็นเจา้ของ โดยการพฒันาจากฐานของ “ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน” 

หรือ “ทุนในชุมชน” ซ่ึงรวมถึงเงินทุนแรงงาน วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์ วดั ท่ีดิน 

แหล่งนํ้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ เป็นตน้ เพื่อพฒันา

ศกัยภาพตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใชกิ้จกรรมเศรษฐกิจสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อทาํให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ อีกทั้งมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ 

ประเวศ วะสี (2542: 21 อา้งถึงใน วิมลสิริ รุจิภาสพรพงศ,์ 2550: 23) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจ

ชุมชนไวว้่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นชุมชน เป็นตวัเช่ือมจะต้องมีบูรณาการ 

ความเป็นบูรณาการของชุมชนทุกอยา่งตอ้งเช่ือมโยงกนัทั้งหมด เพื่อไม่ให้สุดโต่ง การไม่เอาชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมถือเป็นแนวคิดท่ีสุดโต่ง   

วิวฒัน์ชยั อตัถากร (2546: 47-48) ไดส้ังเคราะห์ตวัแบบเศรษฐกิจชุมชน โดยสามารถสรุป

ไดว้า่ เศรษฐกิจชุมชนเพื่อชีวิตนั้นเกิดจากพื้นฐานจิตใจการเผื่อแผแ่บ่งปัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการมี

ชีวติท่ีดีกวา่ของ ชุมชน คนชั้นกลาง คนชั้นล่าง คนยากไร้ ผูมี้โอกาสนอ้ย เกิดข้ึนเพื่อคานระบบและ

ทุนผกูขาด โดยคนในชุมชนมีศกัยภาพ คิดดี/ทาํดี เสียสละเพื่อชุมชนได ้เรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติอยา่ง

สันติ มีเทคโนโลยเีป็นเพียงเคร่ืองมือในเชิงสร้างสรรค ์มีการจดัการภายใตก้รอบศีลธรรม เนน้การมี

ส่วนร่วม มีสาํนึกชุมชนและสาํนึกสาธารณะเป็นส่ิงจูงใจนอกเหนือเงินทองขา้วของ มีความซ่ือสัตย/์

เมตตาธรรม เป็นฐานธรรมาภิบาล แต่ก็ใช้ความรู้จากทุนนิยมตะวนัตกเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพดว้ยรายได ้ค่าจา้ง กาํไร ในระดบัท่ีเหมาะสม 
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ทรงจิต พูลลาภ และคณะ (2547: 27-28) ได้อธิบายเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองไวว้่า  

เป็นเศรษฐกิจท่ีไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองการคา้ หรือการแลกเปล่ียนในตลาด แต่เห็นว่าหากเกษตรกรเน้น

การเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อหาเงินไปซ้ือขา้วปลาอาหาร ฯลฯ ในไม่ชา้จะเป็นหน้ีเป็นสิน ไม่เป็น

ตวัของตวัเอง และยากท่ีจะรักษาสถาบนัครอบครัวไม่ใหแ้ตกสลาย เพราะราคาปัจจยัการผลิต พืชผล 

และส่ิงของจาํเป็นในการดาํรงชีวิตถูกกาํหนดจากกลไกราคา โดยราคาปัจจยัการผลิตจะเพิ่มข้ึนเร็ว

กวา่ราคาพืชผลท่ีนาํออกสู่ตลาด นอกจากน้ีเป็นเพราะเกษตรกรกา้วเขา้สู่การคา้ การแลกเปล่ียนใน

ตลาด โดยท่ียงัไม่สามารถพึ่งตนเองในเร่ืองปากทอ้งได ้ 

เสน่ห์ จามริก (2551: 65-73) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนโดยสรุปว่า เกษตรกรรมย ัง่ยืน หรือ 

เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม วนเกษตร เป็นช่องทางทาํให้เกษตรกรรายยอ่ยผูเ้ป็นหวัใจกุมชีวิต

ของประเทศได้สามารถพฒันาตนเอง เป็นอิสระจากกลไกตลาดของเศรษฐกิจภายนอก โดย

เกษตรกรรมย ัง่ยนืน้ีมีเป้าหมาย คือ เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเศรษฐกิจชุมชนน้ีเองก็เป็นเป้าหมาย

ปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเป้าหมายการกลบัมาสู่ฐานชีวิตเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เพื่อบูรณะ

เสริมสร้างชีวิตสังคมและการดาํรงคงอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนและสันติสุข เพื่อสร้างความสมดุลของ

ชีวติเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและระดบัโลก 

ฉัตรทิพย ์นาถสุภา (2554: 36) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนโดยสามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจ

ชุมชนเป็นเศรษฐศาสตร์บนรากฐานทางวฒันธรรม หรือรากฐานของทอ้งถ่ิน เป็นเศรษฐศาสตร์ของ

ผูค้นธรรมดา โดยเศรษฐกิจชุมชนนั้น คือ ชุมชนพึ่งตนเองได ้มีพลวตัของตวัเอง มีความสามารถท่ี

จะอยู่รอดด้วยตนเอง พฒันาได้ มีเส้นทางชีวิตของตวัเอง เป็นเศรษฐกิจแบบแนวนอนหรือแบบ

กระจาย ท่ีความเจริญจะกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ซ่ึงต่างจากทุนนิยมและมาร์กซิสม์ เพราะทั้งสอง

แนวคิดมองว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจรอวนัตาย และจะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบทุน สุดทา้ยแลว้ระบบชุมชนจะล่มสลาย มนุษยแ์ต่ละคนในชุมชนจะเป็นเพียงแรงงาน ปัจจยั

การผลิตเล็ก ๆ ของระบบทุน แต่ในความเป็นจริงแล้วระบบชาวนาและหัตถกรยงัดาํรงอยู่อย่าง

กวา้งขวางแมแ้นวคิดทุนนิยมจะพฒันามานานแลว้ก็ตาม ซ่ึงการมองแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนอย่าง

องค์รวมน้ีสอดรับกบัแนวคิดเศรษฐศาสตร์วฒันธรรมหรือธรรมเศรษฐศาสตร์ของ ประเวศ วะสี 

(2540 อา้งถึงใน ธนัวา ใจเท่ียง, ปัญญา เถาวช์าลี และกตญั�ู แกว้หานาม, 2560: 66-67) ท่ีมองเศรษ

ศาสตร์ทุนนิยมวา่เป็นเศรษฐศาสตร์อยา่งแคบ มุ่งกาํไรสูงสุด (Profit Maximization) เป็นสําคญั แต่

เศรษฐศาสตร์วฒันธรรม เป็นเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเขม้แข็ง มัน่คงในตวัเราเอง ไม่ได้

คาํนึงถึงเพียงเงิน สามารถเรียกอีกอย่างว่า เศรษฐกิจพื้นฐาน หรือ เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง ท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธศาสนา หมายถึง ความเขม้แข็ง ความย ัง่ยืน ความเป็นอิสระ การมีภูมิคุม้กนั 
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โดยเศรษฐศาสตร์ตอ้งดาํเนินคู่กบัชีวิตจิตใจ คุณค่าและปัญญา เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัควรเป็น

เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง คาํนึงถึงพื้นฐานของตนเอง พื้นฐานของสังคม คือ วฒันธรรม  

จากการรวบรวมความหมายของเศรษฐกิจชุมชน อาจกล่าวไดว้่า เศรษฐกิจชุมชนมีระบบ

แลกเปล่ียนผลผลิตและแรงงานท่ีถูกกาํหนดโดยความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนบนพื้นฐานของ

วฒันธรรม คุณธรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มากกว่ากลไกราคา และเศรษฐกิจชุมชนมีความ

สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของความเป็นมนุษยแ์ละการอยูร่่วมกนั โดยไม่ปฏิเสธการซ้ือ

ขายแลกเปล่ียนตามระบบตลาด แต่ประชาชนตอ้งสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คงและประสาน

ร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายองคก์รชุมชนเพื่อเป็นตวักาํหนดหรือตวักระทาํต่อตลาดและร่วมกนัวางแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาแบบยัง่ยนื 

 

2.4.2 ลกัษณะสําคัญของเศรษฐกจิชุมชน  

“ตอ้งช่วยกนักิน-ใช้ของท่ีผลิตข้ึนเอง อย่าทาํอะไรเกินตวั ให้อยู่อย่างสมถะและสามคัคี” 

คือทางรอดตามกระแสพระราชดาํรัสของรัชกาลท่ี 9 เพื่อช่วยให้คนไทยผา่นพนัวิฤติเศรษฐกิจท่ีเคย

ดาํเนินตามครรลองของเศรษฐศาสตร์กระแส โลกาภิวตัน์ เน้นเพียง “เงินหรือทุน” มากกว่า “คน

ธรรมดาสามญั” มาอย่างมัน่คงและช้านาน มีความตอนหน่ึงจากพระราชดาํรัสเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 ท่ีทาํให้เศรษฐกิจกระแสรอง หรือ เศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นสําคญัท่ีจะกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน

การพฒันาประเทศ “...ตอ้งถอยหลงัเขา้คลองจะตอ้งอยูอ่ยา่งระมดัระวงั และตอ้งกลบัไปทาํกิจการท่ี

อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนกั คือใชเ้คร่ืองมืออะไรท่ีไม่หรูหรา ก็อย่างไรก็ตามมีความจาํเป็นท่ีจะถอย

หลงัเพื่อท่ีจะกา้วหนา้ต่อไป และถา้ไม่ทาํอยา่งท่ีวา่น้ี ก็จะแกว้กิฤตการณ์น้ียาก...” 

การถอยหลงัเขา้คลองน้ีไม่ใช่เป็นการทาํใหล้า้สมยั แต่หมายถึงกลบัไปเร่ิมตน้สร้างรากฐาน

ให้คนไทยแข็งแรงพึ่งตนเองไดเ้พื่อการพฒันาประเทศในภาพรวมอยา่งย ัง่ยืนดว้ยหลกัคิดและการ

ปฏิบติัตนของผูค้นในเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองท่ีดาํรงอยูใ่นสังคมไทยมาอย่างชา้นาน ไม่ใช่

เพียงการกูเ้งินจากต่างประเทศเพื่อหวงัพฒันาในเชิงโครงสร้างอยา่งเช่นท่ีผา่นมา  ดงันั้นการเผยแพร่

ใหแ้นวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองท่ีเกิดจากฐานคิดอยา่งพอเพียงเป็นรูปธรรมชดัเจนข้ึน จึงมีการ

กาํหนดลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชนข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่าง จุดเด่น จุดดอ้ย ของหลกัคิด

เศรษฐกิจชุมชนอยา่งจดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2541: 55-61) ไดก้าํหนดลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชนไวใ้นหนงัสือ 

“เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวความคิดและยุทธศาสตร์” ของกรมการปกครอง ผา่นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัเศรษฐกิจตลาดหรือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแข่งขนัเสรีดงัน้ี 
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1) เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ไม่ไดป้ฏิเสธการคา้หรือการแลกเปล่ียนในตลาด 

แต่ไม่สนับสนุนการทาํเกษตรแบบเชิงเด่ียวเพื่อนาํไปขายและเอาเงินมาบริโภค เพราะในไม่ช้า

เกษตรกรจะเป็นหน้ีและหมดตวัในท่ีสุด ดงันั้นหากเกษตรกรผลิตขา้ว ปลา อาหาร เอาไวกิ้นใน

ครอบครัวอยา่งพอเพียง เกษตรกรจะเป็นฝ่ายกาํหนดราคาผลผลิตส่วนเกินท่ีเหลือจากการบริโภค

ทั้งหมด ทาํใหเ้กิดกาํไร 

2) เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ไม่ไดป้ฏิเสธลทัธิปัจเจกชนนิยมของเศรษฐกิจ

ตลาด แต่ขอ้ท่ีแตกต่างอยา่งชดัเจน คือ เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองเนน้การรวมกลุ่มของชาวบา้น

ในระดบัชุมชนหมู่บา้นและ/หรือตาํบล ในขณะท่ีเศรษฐกิจแบบตลาดไม่ให้ความสําคญักบัชุมชน 

แต่ใหค้วามสาํคญักบัการรวมตวัของพอ่คา้และสมาคมอุตสาหกรรมในเมือง 

3) ในระบบเศรษฐกิจตลาดการรวมกลุ่มของชาวบา้นมีจาํนวนมาก แต่ยากท่ีจะมี

อนาคตอนัย ัง่ยืน แต่แนวคิดเศรษฐกิจแบบพึ่ งตนเอง สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนชาวบ้าน

พฒันาจากระดบัการผลิตเพื่อพออยู่พอกิน ไปสู่การแลกเปล่ียนให้เป็นทั้งเจา้ของทุน และ/หรือ 

ผูป้ระกอบการ โดยเสนอวา่ วตัถุดิบ แรงงาน ทกัษะ ทุน และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจจะตอ้งอยูภ่ายใต้

การตดัสินใจของสมาชิกชุมชน รัฐบาลเป็นเพียงผูส้นับสนุนด้านขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ด้านการ

บริหารจดัการ การสนบัสนุนทางการวิจยัเพื่อการเกษตร และปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ธุรกิจของ

ชุมชนมีอนาคต 

4) แนวคิดเศรษฐกิจแบบตลาดให้เสรีภาพแก่เกษตรกรในการซ้ือขาย แลกเปล่ียน 

ในระบบเศรษฐกิจตลาด แต่ปราศจากการรวมตวัเพื่อเสริมรากฐานของชุมชน แต่เศรษฐกิจชุมชน

แบบพึ่งตนเองเห็นว่า การรวมตวัเป็นกลุ่มก้อนของชาวบา้นเป็นเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและขาดไม่ได ้

ดงันั้นหากชุมชนขาดการรวมตวั เศรษฐกิจตลาดจะทาํลายชุมชน หากชุมชนเขม้แข็ง ชุมชนจะ

สนับสนุนคํ้ าจุนระบบเศรษฐกิจในประเทศให้เขม้แข็งตามไปด้วย เพราะชุมชนมีกาํลงัซ้ืออย่าง

เพียงพอ ทาํใหต้ลาดในประเทศมีเสถียรภาพในระยะยาว 

5) ในดา้นรากฐานความคิด เศรษฐกิจแบบตลาด มีฐานความเช่ือคือ “วตัถุ” กล่าวคือ

เน้นการแข่งขัน ประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิต เพื่อให้ผูป้ระกอบการแข็งแรงท่ีสุดเท่านั้ น 

สามารถอยูใ่นตลาดและรับ “กาํไร” ตอบแทนได ้ในมุมของผูบ้ริโภค คือ “ความพอใจสูงสุดในการ

บริโภค” ยิ่งมีวตัถุมากก็ยิ่งมีความสุขมาก ดชันีช้ีวดัความเจริญทางเศรษฐกิจของประชาชาติภายใต้

ระบบตลาดก็คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ หรือ

รายไดข้องคนในชาติ  แต่เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ใชคุ้ณธรรมและวฒันธรรมดั้งเดิมของไทยเป็น

แกนกลางในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัโดยมีสัจจะ ทาํความดี มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความ

สมานฉนัท ์ยึดมัน่ในคาํสอนของพระพุทธเจา้ เป็นตน้ เป็นการทาํธุรกิจร่วมกบัคุณงามความดีและ
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ความสมานฉันของชุมชน อาจเรียกเป็นเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่ งตนเองลักษณะน้ีว่า “ระบบ

เศรษฐกิจท่ีถูกกาํกบัดว้ยคุณธรรม” (Moral Economy) 

พิทยา วอ่งกุล (2542: 6-7) ไดเ้สนอลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชนผ่านการวิเคราะห์ร่วมกบั

เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองไวว้า่ เศรษฐกิจชุมชนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองท่ี

ผสมผสานการผลิตของปัจเจกชนกบัผลผลิตตามธรรมชาติ แตกต่างกนัท่ีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง

เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเล็กท่ีสุด ใชล้กัษณะทางภูมิศาสตร์ในการกาํหนดความสัมพนัธ์ของมนุษย ์

กล่าวคือ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤดูกาลในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํให้มนุษยติ์ดต่อ

และร่วมกิจกรรมกนัไดทุ้กฤดู ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ในแนวนอนหรือมิติของเครือญาติและพวก

พอ้ง สายสันพนัธ์ในแนวนอนทาํให้เกิดการพึ่งพากนั ไม่ตอ้งจา้งหรือซ้ือขาย ร่วมกนัทาํนาทาํสวน 

สร้างบา้น สร้างสาธารณสมบติั ล่าสัตว ์แลว้นาํมาแบ่งปัน รวมไปถึงร่วมกนัอนุรักษ์แหล่งอาหาร

ธรรมชาติของชุมชน  

อภิชยั พนัธเสน และคณะ (2550: 139, 141) ไดพ้ิจารณาเศรษฐกิจชุมชนในมิติระบบการ

ผลิตวา่ เป็นระบบการผลิตท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคม พึ่งพาอาศยักนัระหวา่งคนในชุมชนและต่าง

ถ่ิน โดยเศรษฐกิจชุมชนมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

1) หน่วยการผลิตคือครอบครัวและชุมชน 

2) อุดมการณ์ในการผลิต คือการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อการดาํรงชีพก่อน 

แลว้จึงผลิตขายเพื่อพฒันาตนเองและครอบครัว โดยไม่ไดห้วงักาํไรสูงสุด  

3) กิจกรรม กระบวนการและสัมพนัธภาพในการผลิต ใชแ้รงงานภายในครัวเรือน

เป็นหลกั ไม่ใชก้ารจา้งแรงงาน มีการใชแ้รงงานแบบเขม้ขน้ 

จากลกัษณะของเศรษฐกิจชุมชนดงักล่าว อภิชัย พนัธเสน และคณะ (2550: 139-140) ได้

วิเคราะห์หน่วยการผลิตในเศรษฐกิจชุมชนว่ามีแตกต่างจากเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่ได้จาํกัดการประยุกต์แนวคิดให้อยู่เฉพาะในชุมชน แต่สามารถประยุกต์เศรษฐกิจ

พอเพียงในการอุตสาหกรรม/บริการ ท่ีอยูใ่นระดบัขั้นกลางและสูง อีกทั้งเศรษฐกิจชุมชนยงัมีความ

แตกต่างกบัเศรษฐกิจทุนนิยม กล่าวคือเศรษฐกิจทุนนิยมยึดหลกัการสร้างกาํไรสูงสุดอยา่งเต็มท่ี แต่

เศรษฐกิจชุมชนไม่ไดต้อ้งการกาํไรสูงสุด จึงไม่มีการขยายฐานการผลิตให้ใหญ่โต  และกล่าวถึง

ความสอดคลอ้งของเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีคุณลกัษณะร่วมกนั กล่าวคือ เป็น

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีมิติของมนุษยแ์ละสังคมร่วมอยู่ด้วยอย่างชัดเจน ทาํให้ระบบการผลิตอยู่บน

พื้นฐานของสาธารณะประโยชน์ เพราะฐานการผลิตของเศรษฐกิจชุมชนอยูท่ี่ครอบครัวและชุมชน 

ซ่ึงประกอบไปด้วยผูค้นท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดในฐานะญาติ เพื่อนบ้าน เป็นต้น จึงเกิด
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สัมพนัธภาพท่ีมีการแลกเปล่ียนผลผลิต แรงงาน เพื่อดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียงและเก้ือกูลกนัและกนั 

จนอาจขยายวงกวา้งออกไปไดถึ้งภาษา วฒันธรรมหรือชาติพนัธ์ุ 

เสน่ห์ จามริก (2551: 68) ได้กล่าวถึงลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนผ่านการวิเคราะห์เชิง

โครงสร้าง โดยมองว่าเศรษฐกิจชุมชนนั้นมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ทั้งดา้นการผลิต การบริโภค 

ความสัมพนัธ์การตลาด เทคโนโลย ีรวมถึงการศึกษา โดยมีวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี “รู้จกัพอ” เพราะ

เศรษฐกิจชุมชนเป็นผลของหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจขนาดเล็ก ท่ามกลางเครือข่าย

อันกว้างใหญ่ และเน้นผลของกระบวนการพัฒนาอันยาวนานพอสมควร ท่ีสําคัญฐานทาง

วฒันธรรมการเรียนรู้จะเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของชีวิตในดา้นต่าง ๆ เศรษฐกิจชุมชนทาํหนา้ท่ีเป็น

หน่วยชีวติสังคมวฒันธรรม เพื่อการดาํรงคงอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืและสันติสุข  

ในขณะท่ี ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2554: 42) กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย

จากการสังเคราะห์ตวัแบบเศรษฐกิจชาวนาในต่างประเทศ วา่เศรษฐกิจชุมชนนั้นมีลกัษณะ คือ การ

มีครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานในครอบครัวจึงเป็นปัจจยัท่ีมีอยู่โดยไม่ตอ้งจา้ง ครอบครัว

จะคิดถึงความอยูร่อดก่อน แลว้จึงสะสมเพื่อคา้ขาย พึ่งแรงงานในครอบครัว พึ่งทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

พึ่งตนเองและพึ่งพากนัในชุมชนเสียก่อน และหากตอ้งการขายก็ควรเร่ิมจากตลาดใกลต้วัก่อน อีก

ทั้งเศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและวฒันธรรม แต่ในระบบทุนนิยมเศรษฐกิจหลุดออกจาก

สังคมและวฒันธรรม และหวนกลบัมาทาํลายสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ วิวฒัน์ชัย  

อตัถากร (2546: 64) ท่ีมองวา่ ยทุธศาสตร์ของประเทศไทยท่ีใชร้ะบบทุนนิยมตะวนัตกเป็นแนวทาง 

ทาํให้เกิดความไม่สมดุล มุ่งแต่ภายนอก เปิดเสรีไม่จาํกดั แต่การพฒันานั้นจาํเป็นจะตอ้งยึดชุมชน

เป็นศูนยก์ลาง โดยยุทธศาสตร์ชาติตอ้งมุ่งสร้างความยุติธรรมในสังคมเพิ่มข้ึน ระบบคุณค่าของ

วฒันธรรมท่ีแท้จริงจะนําไปสู่การสร้างสรรค์รัฐประชาชนประชาธิปไตย เกิดการสร้างสรรค์

เศรษฐกิจตลาดเชิงสังคม ท่ีมีวสิาหกิจทอ้งถ่ินพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพบว่านักวิชาการได้ระบุลักษณะ

เศรษฐกิจชุมชนบนหลกัคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการพึ่งตนเองและความเขม้แข็งอย่าง

แทจ้ริงของเกษตรกร เพื่อใหส้ามารถหลุดพน้จากการเป็นหน้ีสินของการอยูภ่ายใตก้ระแสระบบทุน

นิยมท่ีปัจจยัการผลิต พืชผล ถูกกาํหนดโดยกลไกตลาด โดยตอ้งไม่ใช่การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

ดว้ย “เงิน” จากการกูต่้างประเทศเป็นท่ีตั้ง แต่ใชก้ารช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในชุมชนจนสามารถเผื่อแผ่

ไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียงและขยายสู่ระดบัประเทศได ้
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2.4.3 แนวทางปฏิบัติตามเศรษฐกจิชุมชน 

ในปี 2541 กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองข้ึน เพื่อฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมดว้ยการพฒันาชุมชนระดบัฐานราก อนัไดแ้ก่ ตาํบลหมู่บา้น ให้มีศกัยภาพและ

เข้มแข็ง เพื่อเป็นบนัไดในการเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจระดับชาติอย่างย ัง่ยืน โดย

ประกอบไปดว้ยนโยบายหลกั 5 ประการ และกิจกรรมหลกัอนัเป็นแนวทางปฏิบติั 9 มาตรการ คือ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2541: 18-28)  

1) ยึดชุมชนและครอบครัวเป็นหลกั โดยเร่ิมจากการส่งเสริมการผลิตขั้นพื้นฐาน

ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 โดยการทาํเกษตรแบบผสมผสานและเน้นการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน 

2) ยึดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเร่ิมท่ีกลุ่มออมทรัพยห์รือกองทุนชุมชน และ

นาํทุนไปใช้ในกิจกรรมแปรรูปผลผลิตหรือกลุ่มอาชีพ มีร้านคา้หรือสหกรณ์เป็นแหล่งรวมกนัซ้ือ

ขายในชุมชน 

3) ยึดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย โดยส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มชาวบา้นข้ึน 

และจดัทาํผงัองคก์รเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการท่ีประสบผลสาํเร็จ 

4) ยดึการส่งเสริมการตลาดชุมชน โดยจดัให้มีตลาดนดัชุมชนหรือลานคา้ชุมชนใน

ทุกอาํเภอ เพื่อใหเ้กษตรกรหรือกลุ่มอาชีพนาํผลผลิตออกจาํหน่าย 

5) ยึดการจดัเวทีชาวบ้านเป็นหลกั แบบ “คิดเอง ทาํเอง” โดยจดัให้มีประชาคม

ประจาํอาํเภอ เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นปรึกษาหารือกนั ระหวา่ง “เพื่อน” ดว้ยกนั 

กระทรวงมหาดไทยได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตาม

หลกัยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 9 มาตรการ อนัไดแ้ก่ 

1) สนบัสนุนเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่) และเกษตรย ัง่ยืน เพื่อให้ผูมี้ท่ีดินขนาด

เล็ก (15 ไร่) รู้จกัการผลิตเพื่อเล้ียงตนเอง ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 โดยภาครัฐจะตอ้งช่วยเหลือให้

ประชาชนสามารถบริหารท่ีดินไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัประกอบดว้ย มีสัดส่วนของไร่-นา สระนํ้ า เพื่อ

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและประหยดัท่ีสุด 

2) สนบัสนุนการพฒันาแหล่งนํ้าขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้

มีแหล่งนํ้าขนาดเล็กต่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนชนบท เป็นแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตรท่ีเป็นแหล่ง

นํ้ าสํารองสําหรับเพิ่มเติมในสระนํ้ าในไร่-นา ของเกษตรกร และเป็นการป้องกนั แกไ้ขปัญหาภยั

แลง้ 

3) สนับสนุนกลุ่มสัจจะออมทรัพยแ์ละกองทุนหมุนเวียนในชุมชน เพื่อให้คนใน

ชุมชนช่วยเหลือกนัจากการออมเงินและระดมทุนตามความสามารถและความสมคัรใจ สําหรับเป็น
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เงินทุนหมุนเวยีนใหแ้ก่สมาชิก โดยการรับฝากเงิน ให้กู ้ประกอบธุรกิจและจดัสวสัดิการแก่สมาชิก

และชุมชน ภายใตห้ลกัคุณธรรมและวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งจนสามารถ

พึ่งตนเองได ้นาํไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีของคนในชุมชนเอง  

4) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ เพื่อมุ่งเพิ่มรายได้ให้กบัชาวบา้น โดยการสร้าง

มูลค่าของผลผลิตและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน บนพื้นฐานของศกัยภาพทอ้งถ่ิน เช่น 

แรงงาน ทรัพยากร ทุน ภูมิปัญญา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ และเช่ือมโยงกบัภาค

ธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายและแนวทางการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของตลาด  อีก

ทั้งสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร และแพทย์แผนไทย การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การแปรรูป

ผลผลิตการเกษตร และการพฒันาชุมชนโบราณ เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและการ

อนุรักษป์ระวติัศาสตร์ของชุมชน 

5) สนบัสนุนการทาํผงัเครือข่ายองคก์รชุมชน โดยสร้างระบบขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร

ชุมชนทัว่ประเทศ เพื่อใหห้น่วยงานรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน และภาคธุรกิจ สามารถเขา้ถึงศกัยภาพ

ขององคก์รชุมชนแต่ละองคก์ร 

6) สนบัสนุนการจดัลานคา้ชุมชนและตลาดนดัชุมชน เพื่อมุ่งสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาว

ชุมชน โดยจดัเป็นตลาดท่ีให้ชาวบา้นนาํผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดใ้นชุมชนมาซ้ือขายหรือ

แลกเปล่ียนกนั เป็นสถานท่ีขายผลผลิตของชุมชนชนบทให้กบัชุมชนเมืองในราคายอ่มเยา เป็นจุดท่ี

ภาคธุรกิจจะได้มาเลือกชมสินคา้เพื่อการติดต่อซ้ือขายกัน เป็นแหล่งแลกเปล่ียนรู้แนวทางการ

พฒันาผลิตภณัฑข์องชาวชุมชน 

7) สนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายร้านคา้ชุมชน เพื่อมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกการพึ่งตนเอง 

ใหช้าวชุมชนรู้จกัประหยดัอดออม โดยการใหน้าํผลผลิตของตนเองมาซ้ือขาย แลกเปล่ียนกนัเองใน

ชุมชน และซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นจากภาคธุรกิจท่ีมีราคาถูกดว้ยวิธีรวมกนัซ้ือจากผูผ้ลิตโดยตรง และ

แสวงหาความรู้ทางธุรกิจจากภาคธุรกิจท่ีติดต่อคา้ขายดว้ย เป็นการดาํเนินงานตามแนวทฤษฎีใหม่

ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3  โดย “ร้านคา้ชุมชน” คือ ร้านคา้ท่ีจดัตั้งโดยชุมชนท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานเร่งรัดพฒันาชนบท 

(รพช.) กรมการคา้ภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

8) สนบัสนุนประชาคมอาํเภอ เพื่อเป็นเวทีให้คนในอาํเภอ ไดม้าร่วมกนัคิด ร่วมกนั

กาํหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน โดยภาครัฐจะให้ความ

ช่วยเหลือ สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชาวบา้นเป็นผูริ้เร่ิม ช่วยประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ให้เขา้

มาส่งเสริม โดยมุ่งจะแกไ้ขวกิฤตของชุมชน ดว้ยชุมชน เพื่อประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่าย 
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9) สนบัสนุนการจดัตั้งศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จดา้นเกษตร (One Stop Service) 

เพื่อเป็นศูนย์กลางท่ีจัดให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในทุกด้าน ทั้ งด้านความรู้ การ

สนบัสนุน การช่วยเหลือดา้นการเกษตรทุกประเภททั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ประมง การแปรรูป

ผลผลิต เป็นตน้ รวมทั้งการขออนุญาตเก่ียวกบัการเกษตร 

ในขณะท่ี ประทีป วีรพฒันนิรันดร์ (2541: 25) ไดใ้ห้แนวทางปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจ

ชุมชนไว ้12 ประการ โดยอยู่บนฐานคิดท่ีเน้นคนเป็นศูนยก์ลางเช่ือมประสานดว้ยการบูรณาการ

ของพหุภาคีท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างการเรียนรู้และสร้าง

อาชีพท่ีหลากหลาย โดยยึดหลกัการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สร้างเวทีการเรียนรู้ เช่น เวทีประชาคมตาํบล/อาํเภอ ร้านค้าชุมชน ตลาดนัด

ชุมชน 

2) วเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

3) วางแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนของ “ทฤษฎีใหม่”  

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายขององคก์รชุมชน 

5) พฒันาเทคโนโลยกีารผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

6) พฒันาระบบตลาด เช่น สร้างเครือข่ายระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิต เช่ือมโยงผูผ้ลิต

ในชนบทกบัตลาดในเมือง/โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร 

7) พัฒนากิจกรรมทางด้านการศึกษา สังคม ว ัฒนธรรม สาธารณสุข และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8) วจิยัเพื่อสนบัสนุนงานพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

9) สร้างศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดบัอาํเภอ/จงัหวดั โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน 

10) สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และพฒันาสถานท่ีศึกษาดู

งาน 

11) พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจในการทาํ

ธุรกิจชุมชน 

12) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนสู่สังคมวงกวา้ง 

ประเวศ วะสี (2542: 51-57 อา้งถึงใน วมิลสิริ รุจิภาสพรพงศ,์ 2550: 32-33) ไดก้ล่าวถึงแนว

ทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม 10 ประการ โดยได้ผนวกแนวคิดของ
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ประทีป วีรพฒันนิรันดร์ ทั้ง 12 ประการและกระทรวงมหาดไทย 9 มาตรการ มีสามารถสรุปได ้

ดงัน้ี 

1) เร่ืองเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็งเป็นเร่ืองสําคญัต่ออนาคตของชาติ ดงันั้นทุกฝ่ายใน

สังคมควรศึกษาให้เขา้ใจและรณรงค์เคล่ือนไหวจนเป็นกระแสสังคม จนนาํไปสู่การขบัเคล่ือน

นโยบายและการปฏิบติัเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

2) สํารวจผงัชุมชนและเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แข็งในแต่ละจงัหวดั เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ใหก้บัชุมชนอ่ืน จนสามารถทาํใหมี้ชุมชนเขม้แขง็ขยายเพิ่มมากข้ึน 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชนอ่ืน ๆ ขยายตวัเครือข่ายชุมชนเขม้แข็ง จากผงัชุมชน

เขม้แขง็ท่ีเป็นมาตรฐานร่วมกนั 

4) ในแต่ละอาํเภอควรมีศูนยว์ิชาการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งเร่ืองเกษตร 

อุตสาหกรรมชุมชน และการคา้ขาย เพื่อเป็นการขยายและรวบรวมแหล่งวชิาการ 

5) ชุมชนควรมีการเช่ือมต่อการค้าขาย เพื่อให้มีกําลังและช่วงยาวข้ึน  โดยฃ

กระทรวงมหาดไทยจดัลานคา้ในทุกอาํเภอเพื่อเป็นจุดการพบปะเชิงธุรกิจระหวา่งเกษตรกรกบัภาค

ธุรกิจ การเช่ือมต่อเช่นน้ีจะทาํหน้าท่ีเป็นระบบขอ้มูลข่าวสารให้ชุมชนรู้ว่าตลาดตอ้งการอะไร ไม่

ตอ้งการอะไร 

6) รัฐบาลควรสนบัสนุนการใช้กฎหมายให้ส่ือต่าง ๆ ทาํความเขา้ใจเร่ืองชุมชน มี

วิทยุชุมชนท่ีคนในชุมชนสามารถส่ือสารกนัได ้เพื่อสร้างกระแสสังคม และเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้ชุมชนใหชุ้มชนเขม็แขง็ไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

7) สร้างชุมชนเขม้แขง็โดยการปรับวธีิการงบประมาณและตั้งกองทุนเพื่อชุมชนโดย

ใหค้วามสาํคญักบัพื้นท่ีหรือชุมชน เพื่อใหชุ้มชนเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 

8) ออกกฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการศึกษาโครงสร้างและ

กระบวนการท่ีจะส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนอย่างละเอียด ยกเลิกกฎหมายท่ีขดักบับญัญติั

กฎหมายท่ีส่งเสริม 

9) ฝึกอบรมทกัษะการสร้างความเป็นชุมชนทัว่ประเทศ ควรมีการตั้งศูนยว์ิจยัและ

พฒันาทกัษะการสร้างความเป็นชุมชนในมหาวิทยาลยัทุกแห่ง หน่วยงานรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน 

ภาคธุรกิจ 

10) การวจิยัเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน และการประเมินผลกิจกรรมตั้งแต่ 1 ถึง 9 

ลว้นตอ้งใช้การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และนาํความรู้ไปใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ควรเพิ่มงบประมาณ

การวจิยัเพื่อชุมชน โดยมีกลไกการจดัการอยา่งอิสระและมีประสิทธิภาพ 



89 

การปฏิบติัเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเขม้แข็งนั้น เนน้ท่ีการสร้างกระบวนการเรียนรู้

ให้แก่คนในชุมชน เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาท่ีจะทาํให้เกิดความย ัง่ยืนในแง่ของการ

ปฏิบติั มีรวมกลุ่มทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดรายได้และปลูกฝังการรู้จกัใช้จ่ายอดออมโดย

คาํนึงถึงทรัพยากรในชุมชนทุกรูปแบบและอาศยัความต่อเน่ืองและการสนบัสนุนจากภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็น ภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจ นกัวิชาการ ส่ือมวลชน เป็นตน้ ทาํให้

เกิดการเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายอยา่งบูรณาการ ความเป็นปึกแผน่ของพหุภาคีทั้งหลายน้ีเองจะทาํให้

เกิดความย ัง่ยนืในการพฒันาเศรษฐกิจระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กานดา เต๊ะขนัหมาก (2552) ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในจงัหวดัลพบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ดาํเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบจงัหวดั

ลพบุรี และศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครัวเรือนในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบจงัหวดัลพบุรี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 110 ครัวเรือนจาก 11 หมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ

ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผลการวิจัยพบว่า

ประชากรมีความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก สมาชิกในครัวเรือนมีการดาํเนินชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ปัจจยัท่ี

สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนมีจาํนวน 5 ปัจจยั 

คือ 1) แหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพนัธ์เชิงปฏิฐานอยู่

ในระดบัตํ่า 2) การรับขอ้มูล/ข่าวสาร เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพนัธ์เชิงปฏิฐาน

อยูใ่นระดบัตํ่า 3) การเขา้รับการฝึกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีความสัมพนัธ์เชิงปฏิฐานอยูใ่นระดบัตํ่า 4) การสนบัสนุนให้เกิดการปฏิบติัดา้นเศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นการใหค้าํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะมีความสัมพนัธ์เชิงปฏิฐานอยูใ่นระดบัตํ่า และ 5) การสนบัสนุน

ใหเ้กิดการปฏิบติัดา้นเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการให้รวมกลุ่มกนัในชุมชนมีความสัมพนัธ์เชิงปฏิฐาน

อยูใ่นระดบัตํ่า 

กุญธิภา กิติวงษป์ระทีป (2550) ศึกษาการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานและความสุขในการทาํงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และระดับ
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ความสุขในการทาํงานของพนกังาน เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานและความสุขในการทาํงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวดั

นครปฐมและจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 213 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานในระดบัปานกลาง และมีความสุขในการทาํงานระดบัปานกลาง  โดย

พนกังานท่ีมีการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพนกังานท่ีมีการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนั

มีความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จิราวดี ศรีสุวรรณ (2550) ศึกษา ศกัยภาพของพุทธเกษตรกรรมในการพึ่งตนเองของชุมชน

ปฐมอโศก จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และมุมมองเก่ียวกบั

การพึ่งตนเองของสมาชิกในชุมชน และเพื่อประเมินศกัยภาพในการพึ่งตนเองของสมาชิกในชุมชน

ดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคม วฒันธรรม รวม 5 ดา้น เป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพ โดยมีแนวคาํถามเพื่อการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนปฐมอโศกท่ีมี

สถานะเป็นนกับวช คนวดั ชาวชุมชน และนกัเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก รวมทั้งส้ิน 26 คน ผล

การศึกษาพบวา่ วิถีการผลิตตามแนวพุทธเกษตรกรรมทาํให้ชุมชนปฐมอโศกสามารถพึ่งตนเองได้

ในระดบัหน่ึง โดยสามารถพึ่ งตนเองได้ครบทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะการพึ่ งตนเองนะดับปัจจยั 4 

สมาชิกในชุมชนไดน้าํเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ 

คือ หลกัศีล บุญนิยม และสาธารณโภคี  

จิราณีย ์พนัมูล (2554) ศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของบา้นนา

เวียง อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนสู่วิถี

เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกชุมชน ครอบคลุมลกัษณะและระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

ชุมชนในกระบวนการพฒันา การปฏิบติัในวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคนในชุมชนตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง ใชว้ธีิการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพจาํนวน 15 

คน และเชิงปริมาณจํานวน 123 คน  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนนาเวียงมีการขับเค ล่ือน

กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การศึกษาชุมชน 2) 

การวิเคราะห์และจดัลาํดับปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 3) การวางแผนโครงการพฒันา

ชุมชน 4) การดาํเนินโครงการพฒันาชุมชน และ 5) การติดตามและประเมินผล โดยสมาชิกใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาท่ีระดบัปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินงาน

พฒันามากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงในระดบัจิตสํานึกด้วยการตระหนกัและการยอมรับ
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ความสําคญัของการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในทางปฏิบติัมีการน้อมนําปรัชญา

เศรษฐกิจมาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติและจะทาํอยา่งต่อเน่ือง 

ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2557) ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดบัการ

รับรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตและการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพ

ชีวติกบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3) ศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชป้รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต เป็นลกัษณะการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนปฐมอโศก 

จาํนวน 125 คน โดยการสุ่มแบบง่าย และใชแ้บบสอบถาม และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จาํนวน 10 คน โดย

การเลือกแบบเจาะจงและใชว้ธีิการสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง ผลการวจิยัพบวา่ 1) การรับรู้เก่ียวกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวติ และการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ปฐมอโศกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และคุณภาพชีวิตกบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวก

ในระดบัสูง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) การประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนปฐมอโศก คือ การตั้งใจฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบง่าย พอเพียง มีศีลมี

ธรรมเป็นหลกัเป็นท่ีพึ่ง ฝึกตนให้พึ่ งตนเอง ขวนขวาย เอาภาระรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ ของ

ชุมชน และมีชีวติอยูอ่ยา่งผูใ้ห ้ผูเ้สียสละ 

ปวีณา กองฤทธ์ิ (2550) ศึกษาความสําพนัธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัรและเขตบางเขน เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

การรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ผลการวจิยั

พบว่า ปัจจยัพื้นฐานด้านบุคคลในทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความเห็นในระดบัท่ีนอ้ยมาก 

ภาคภูมิ ภคัวิภาส และรัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร (2557) ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงและความสุขในการทาํงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภณัฑ์ บา้นแม่ปูคา อาํเภอสัน

กาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น

จาํนวน 55 คน พบว่าพฤติกรรมการรับรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

ความถ่ีบ่อยคร้ัง ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นความพอประมาณและดา้นการมีภูมิคุม้กนั ตามลาํดบั 
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โดยความสุขในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ องค์ประกอบของความสุขในการ

ทาํงาน การเป็นท่ียอมรับ การติดต่อสัมพนัธ์ ความรักในงาน และความสาํเร็จในงาน ตามลาํดบั และ

พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตาม เพศ อายุ เงินเดือน และประเภทวิสาหกิจชุมชนท่ีแตกต่างกนัมี

ระดบัความถ่ีของพฤติกรรมการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและระดบัความเห็นของความสุขใน

การทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร (2554) ศึกษาการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดา

เนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัการ

นาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการนาํแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาํเนินชีวิตของประชาชน จาํแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วน

บุคคล กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 398 คน ผลการศึกษาพบวา่ การนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีระดบัการปฏิบติัของ

ประชาชนทั้งโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

ไดแ้ก่ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม ดา้นการมีเหตุผล ดา้นความพอประมาณ ดา้นเง่ือนไขความรู้ และดา้น

การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ดาํเนินชีวิตของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผล ไดแ้ก่ เพศ และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน 

วลญัชา สุพรรณธริกา (2555) ศึกษาเร่ืองสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์เร่ือง 1) 

เพื่อศึกษาสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืน และ 3) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน และประเมินความเป็นสังคม

อุดมท่ีย ัง่ยนืของชุมชนราชธานีอโศก ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแบบสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืนประกอบดว้ย

องค์ประกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพอนามยัของมนุษย ์สวสัดิการของมนุษย ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม

กายภาพและชีวภาพ และระบบนิเวศน์โดยรวม โดยการพฒันาสังคมท่ีดีตอ้งพฒันาอย่างสมดุลไม่

ก่อให้ผลเสียต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์ช้ีวดั 47 ตวั และชุมชนราชธานีอโศกสามารถผา่น

เกณฑช้ี์วดัทั้งหมดได ้เน่ืองจากการใชห้ลกัศีลธรรมและหลกัธรรมอ่ืน ๆ ของพุทธศาสนามาบริหาร

ปกครองชุมชน ทาํให้แนวทางการพฒันาชุมชนตั้งอยู่บนศีลธรรม เน้นการพฒันาให้เกิดคนดีมี

คุณธรรม โดยมีผูน้าํชุมชนเป็นผูป้ฏิบติัจึงทาํให้เกิดสังคมท่ีดี เขม้แข็ง พึ่งตนเองได้ อีกทั้งคนใน

ชุมชนมีการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อความย ัง่ยืน คาํนึงถึง

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

สุกนัยา แกว้สุวรรณ์ (2557) ศึกษาการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมการดาํเนิน

ชีวิตท่ีสอดคล้องตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมในการทาํงาน กบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารกรณีศึกษา: โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 248 คน ผลการวิจยั
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สรุปวา่ 1) บุคลากรโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 26-40 

ปี ส่วนใหญ่สมรสแลว้ ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีอายุงานอยูใ่นช่วง 10 ปีข้ึนไป 

มีการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดบัสูง และมีความผูกพนัในองค์การอยู่ใน

ระดบัสูง 2) สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผูกพนัใน

องค์การไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพการสมรส และอายุงานท่ีต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การ

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูท่ี้สมรสแล้วมีความผูกพนัในองค์การ

มากกว่าคนโสด และผูท่ี้มีอายุงานมากกว่า 10 ปี มีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าคนท่ีมีอายุงาน

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3) การรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์ (2558) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การศึกษาแนวคิดและการ

ประยุกตใ์ชใ้นสังคมไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อสํารวจความรู้ความเขา้ใจและการนาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใ์ชข้องบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึก

บุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัและมีความรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเกษตรกร นกัวิชาการ นกั

ธุรกิจ และตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ และผูน้าํชุมชนรวม 10 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเม่ือพิจารณาแยกตามหลกัสาม

ห่วงสองเง่ือนไข พบว่า กลุ่มเกษตรกรจะให้ความสําคญักบัหลกัพอประมาณ หลกัอ่ืนจะเป็นผล

พลอยได ้ขณะท่ีกลุ่มนกัธุรกิจและนกัวชิาการ จะให้ความสําคญักบัทั้งสามหลกัเท่ากนั ในส่วนของ

การประยุกต์ใช้พบว่า กลุ่มเกษตรกรไดเ้ปล่ียนวิธีการทาํการเกษตรมาเป็นแบบผสมผสานและลด

การใชส้ารเคมี ส่วนกลุ่มนกัธุรกิจ มีทั้งการตั้งแผนกใหม่เพื่อลดการพึ่งพาภายนอกและการยุบแผนก

ท่ีตน้ทุนสูงเพื่อรักษาบริษทั กลุ่มนกัวชิาการมีการกระจายการลงทุน และปรับเปล่ียนบทบาทตนเอง

ใหเ้หมาะสมตามหนา้ท่ี กลุ่มชุมชนมีการรวมตวักนัเพื่อทาํกิจกรรมเพื่อสร้างรายได ้ลดรายจ่าย และ

แกปั้ญหาร่วมกนั และกลุ่มองคก์รภาครัฐไดส้นบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นแหล่ง

เรียนรู้ใหก้บัผูส้นใจทั้งในและต่างพื้นท่ี ผลท่ีไดรั้บคือ การมีความมัน่คงในชีวิตมากข้ึนและสามารถ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

สมพร กรุดนอ้ย (2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองคก์ารกบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวติและคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังาน บริษทั แพรนดา้ จิวเวอร่ี จาํกดั (มหาชน) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู ่ณ 

สํานกังาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 330 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานท่ีมีสถานภาพ

ส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายได ้มีการรับรู้การ
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ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองค์การแตกต่างกนั ยกเวน้พนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งงานต่างกนั มีการับรู้การประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองคก์าร

ไม่แตกต่างกนั 2) การรับรู้การประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองค์การ มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง กบัพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคล้องตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 3) การรับรู้การ

ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองค์การสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ

ดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 4) พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 5) พฤติกรรมการดาํเนินชีวติท่ีสอดคลอ้งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้ง 5 ด้าน สามารถร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานได้อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01  

สุรินทร์ ชุมแกว้ (2556) ศึกษาวฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้าํ แบบสร้างความเปล่ียนแปลง 

และพฤติกรรมการทาํงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารในองคก์ารเอกชน มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้ําแบบสร้างความ

เปล่ียนแปลง และพฤติกรรมการทาํงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ผูบ้ริหารระดับต้นและกลางในองค์การเอกชนแห่งหน่ึงจํานวน 275 คน ผลการศึกษาพบว่า 

วฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูน้าํแบบสร้างความเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรม

การทาํงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อนงนาฏ ชูกล่ิน (2559) ศึกษาวิถีอโศกกบัความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชุมชนราชธานี

อโศก จงัหวดัอุบลราชธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการและความคิดของวิถีอโศก พุทธ

ปรัชญาแห่งความพอเพียงรวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชุมชนราชธานีอโศก 

2) เพื่อศึกษาวธีิการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชุมชนราชธานีอโศก เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ

แนวกรณีศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 1) ชุมชนราชธานีอโศกไดพ้ฒันาอยูบ่นพื้นฐานของพุทธปรัชญา

แห่งความพอเพียงผสมผสานแนวคิดแบบบุญนิยมและสาธารณโภคี นัน่คือวิถีอโศกท่ีทาํให้ชุมชน

สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 2) ในภาคปฏิบติัชุมชนราชธานีอโศกเนน้การ

สร้างความมัน่คงในการดาํรงชีพอย่างย ัง่ยืนโดยการสร้างกิจกรรมชุมชนท่ีหลากหลายครอบคลุม

หลายมิติท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองคร์วมตั้งแต่เศรษฐกิจการผลิตอาหารและโภชนาการ สวสัดิการ

สังคม ส่ิงแวดลอ้มพลงังาน การศึกษา สุขภาพและอนามยัไปจนถึงการสร้างเครือข่ายสังคมท่ีเก่ียว
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โยงกนัระหว่างชุมชนอโศกด้วยกนั ความมัน่คงจะตอ้งให้ความสําคญัในเร่ืองความมัน่คงในการ

ดาํรงชีพอยา่งพอเพียงและย ัง่ยนืในเขตชนบทมีหลกัปฏิบติัของการพึ่งตนเองเป็นพื้นฐาน 

 

2.6 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถอธิบายไดว้่า จากการทบทวนวรรณกรรม

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีความสอดคลอ้งกนัในระดบัการพฒันา

ชุมชนนาํโดยความผูกพนัทางศีลธรรม (Moral Commitment) โดยมีการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจ

ชุมชนเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) และการรับรู้ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกั

คิดเศรษฐกิจบุญนิยม เป็นตวัแปรตน้ (Independent Variable คุณลกัษณะการจดัการเศรษฐกิจชุมชน

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถพิจารณาได ้6 ดา้น 

ไดแ้ก่ 

1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม คือ ชุมชนมีความพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงเม่ือ

เศรษฐกิจเกิดความผนัผวน ในขณะท่ีคนในชุมชนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ รู้จกัการเสียสละ 

ละอายท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้น มีนํ้ าใจ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น เป็นอาทิ เพื่อมุ่งสร้างความสุขให้เกิดข้ึนใน

ชุมชน 

2) ด้านการพึ่งตนเอง คือ ชุมชนมีความสามารถในการผลิตท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาความ

ช่วยเหลือจากภายนอกมากนกั คนในชุมชนมีทกัษะการดาํรงชีวิตท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์

เก้ือกลูกิจการงานต่าง ๆ ในชุมชน 

3) ดา้นสํานึกสาธารณะ คือ ชุมชนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบับุคคลหรือชุมชน

อ่ืน รวมไปถึงสังคมภายนอก ไม่วา่ทาํกิจการงานใดก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั 

4) ด้านการแบ่งปัน คือ ชุมชนมีการเก้ือหนุนคนในชุมชนและบุคคลหรือชุมชน

ภายนอกในมิติดา้น ความเป็นอยู ่การศึกษา สุขภาพ การทาํงาน เป็นตน้ เช่น ผลิตสินคา้และบริการ

เพื่อคนในชุมชนจนเพียงพอ และสามารถส่งขายหรือแลกเปล่ียนให้กบับุคคลหรือชุมชนภายนอกใน

ราคาถูก 

5) ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คือ ชุมชนมีการใช้ชีวิต การบริหารงานชุมชน การ

ผลิตสินคา้และบริการ ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

6) ดา้นความยินดี ความสุข คือ ชุมชนมีความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเขม้แข็ง ยอมรับ

ความแตกต่าง มีค่านิยมหลกัและความเช่ือเดียวกนั และยอมรับกฎเกณฑใ์นการอยูร่่วมกนั 
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ภาพที ่2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจ

ชุมชนราชธานีอโศก 

-คุณธรรมจริยธรรม 

-การพึ่งตนเอง 

-สาํนึกสาธารณะ 

-การแบ่งปัน 

-การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

-ความยนิดี ความสุข 

การรับรู้  

หลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หลกัคิดเศรษฐกิจ 

บุญนิยม 



 

บทที ่3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การวิจัยเร่ือง “วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท่ีไดมี้การวิเคราะห์เอกสารชั้นตน้ ได้แก่ 

พระบรมราโชวาท พระราชดาํรัสเก่ียวกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) คาํเทศน์เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของสมณะ

โพธิรักษต่์างกรรมต่างวาระ รวมไปถึงวิเคราะห์เอกสารชั้นรอง ไดแ้ก่ บทวิเคราะห์จากนกัวิชาการ

ผูส้นใจและมีบทบาทในการนาํหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนํามา

ประกอบกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสํารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวฒิุ (In-depth Interview) มีวธีิวจิยัเป็นลาํดบัขั้นโดยมีสาระสําคญัประกอบดว้ย ขั้นตอนใน

การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ การสร้างเคร่ืองมือ การหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ขั้นตอนในการวจิัย 

 

ในการวจิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1.1 ศึกษาเอกสาร หลกัการ และทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยม และเศรษฐกิจชุมชน เช่น สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อภิชยั พนั

ธเสน และคณะ, 2550) เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคม แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสังคม (ประเวศ 

วะสี, 2550) เศรษฐธรรมเพื่อสันติภาพ จากโลกาภิวตัน์ถึงชุมชน (วิวฒัน์ชยั อตัถากร, 2556) บุญ

นิยม: นวตักรรมสังคม (สมณะโพธิรักษ์, 2546) แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ข้อเสนอทางทฤษฎีใน

บริบทต่างสังคม (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2554) 

3.1.2 คดัเลือกขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนภายใตห้ลกัศาสนา

พุทธ ไดแ้ก่ คุณธรรมจริยธรรม การพึ่งตนเอง สํานึกสาธารณะ การแบ่งปัน การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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และความยินดี ความสุข โดยไดศึ้กษาการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยม จากนั้นไดศึ้กษาผูรู้้เพื่อ เลือกขอ้คาํถามท่ีเหมาะสมชดัเจน และคาดวา่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติั

ตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวราชธานีอโศก 

3.1.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเคร่ืองมือ และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

3.1.4 ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้หลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใน

แบบสอบถามเชิงปริมาณ และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญสําหรับการกาํหนดข้อคาํถามในงานวิจยัเชิง

คุณภาพ 

3.1.5 ในแบบสอบถามเชิงปริมาณได้ปรับปรุงเคร่ืองมือโดยนําเสนอให้ผูเ้ ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามตามรายละเอียดเน้ือหาสาระ จากคาํถามราย

ขอ้ โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยของแบบสอบถาม จดักลุ่มแบบสอบถามตาม

ประเด็นท่ีต้องการศึกษา และวตัถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้ นได้ทดลองใช้

แบบสอบถามกบัชาวอโศกท่ีอาศยัอยู่ในสันติอโศก จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากนั้นได้รวบรวม

ขอ้เสนอแนะ ๆ เพื่อทาํการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 

3.1.6 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตสัมภาษณ์สมณะโพธิรักษ์ ผูก่้อตั้ง

ชุมชนบุญนิยมอโศก และผูน้าํทางจิตวิญญาณของชาวอโศก ผ่านปัจฉาสมณะอย่างไม่เป็นทางการ 

และขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีทาํการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยั

ได้ทาํหนังสือแนะนําตัวและขออนุญาตลงนามโดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แลว้จึงทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานคร และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์

โปรแกรม SPSS for Window 

3.1.7 สรุปและรายงานผล เป็นรูปแบบของตารางและการเชิงพรรณนา 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.2.1 ประชากร 

ได้แก่ผูท่ี้เป็นฆราวาส ไม่ไดมี้สถานะเป็นนักเรียน เป็นสมาชิกของชุมชนราชธานีอโศก

หรือเป็นชาวอโศกท่ีอาศยัในชุมชนราชธานีอโศกในขณะท่ีเก็บขอ้มูล ทั้งชายและหญิง จาํนวน 284 

คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559)  
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 

การหากลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้เป็นไปตามโอกาสหรือความน่าจะเป็น 

โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) 

กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yanmane (1967 อา้งถึงในสุจิตรา บุญรัตพนัธ์ุ, 2557: 

176) 

   n  =  
N

1+Ne2
 

 เม่ือ   n  =  ขนาดของตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

   N  =  จาํนวนประชากรท่ีทราบค่า 

   e  =  ความคาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(Allowable error) 

  

ถา้กาํหนดระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 

    n = 
284

1+284(0.05)2
 

     = 166 

 

จากการคาํนวณดว้ยสูตรของ Yamane จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งชาวราชธานีอโศกจาํนวน 166 คน 

 

3.3 การเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและนําไปปฏบัิติใน

ชีวติประจําวนั 

 

ผูว้จิยัเลือกใชว้ิธีการเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือการหน่วย

เลือกตวัอยา่งแบบใชว้ิจารณญาณ (Judgment Sampling) จากอาชีพหลกัในสังคม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ

การเมือง ขา้ราชการทหาร นกัธุรกิจ นกัส่ือสารมวลชน และนกัวิชาการชาวอโศก ซ่ึงแต่ละบุคคลท่ี

ทาํการคดัเลือกมา เป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และยึดถือหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน ถือเป็นผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ความรู้ความสามารถในฐานะนกับริหาร

และปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขา้ราชการการเมือง คือ ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธร ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีช่วย

วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูก่้อตั้งศูนยก์สิกรรมธรรมชาติ มาบเอ้ือง หรือ มหา'ลยัคอกหมู 

สถานท่ีท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพหันมาพึ่งตนเอง ตามหลกัเศรษฐกิจ
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พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดาํรงตาํแหน่งประธานมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอ้ือง จงัหวดัชลบุรี ตามเสด็จพระราชดาํเนินถวายงานอยา่งใกลชิ้ด รัชกาลท่ี 

9 เป็นเวลา 16 ปี เป็นผูร่้วมจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 57 ศูนย ์ทัว่

ประเทศ  

2) ขา้ราชการทหาร คือ พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตาํรวจ, ประธานมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ ประธาน มูลนิธิ คลงัสมอง 

วปอ. เพิ่อสังคม กรรมการและท่ีปรึกษาในคณะกรรมการเพื่อสร้างคสวามสามคัคีปรองดองและเป็น

อดีตผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผูริ้เร่ิมโครงการอบรมและศึกษาดูงานหลกัสูตร “ผูน้าํพอเพียงเพื่อ

ความมัน่คง” โดยความร่วมมือระหวา่งกองบญัชาการกองทพัไทยและมูลนิธิ คลงัสมอง วปอ. เพื่อ

สังคม 

3) นกัธุรกิจ คือ ดร. ณรงค ์โชควฒันา นกัธุรกิจและนกัวิชาการอิสระ ปัจจุบนัดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มแพน บริษทัผลิตรองเทา้รายใหญ่ของประเทศไทย และประธานกลุ่ม

ประสานงาน (เฉพาะกิจ) มูลนิธิ คลงัสมอง วปอ. เพื่อสังคม อดีตสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

4) นักส่ือสารมวลชน คือ อาจารย์ปานเทพ พวัพงษ์พนัธ์ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง

คณบดีสถาบนัแพทยแ์ผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวยั มหาวิทยาลยัรังสิต และคอลมันิสต์

หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ อดีตนกัวทิย ุโทรทศัน์ และเคยเป็นกรรมาธิการวิสามญัร่างกฎหมายเศรษฐกิจ

ต่าง ๆ สภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมดา้น

กิจการการเงินและการลงทุน 

5) นกัวชิาการชาวอโศก คือ 

 (1) ดร.หน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม ผูบ้ริจาคท่ีดินจาํนวน 100 ไร่ให้แก่กองทพัธรรม

มูลนิธิ เพื่อสร้างชุมชนราชธานีอโศกปัจจุบัน เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อฟ้าดิน และเป็นอดีต

ผูใ้หญ่บา้นราชธานีอโศก  

 (2) ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน ปัจจุบนัเป็นผูใ้หญ่บา้นราชธานีอโศกและหัวหน้า

พรรคเพื่อฟ้าดิน - เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย ์ผูป้ระสานงานกองทพัธรรมและอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อ

ฟ้าดิน 
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3.4 การสร้างเคร่ืองมอื  

 

3.4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  

การวิจยัคร้ังน้ีส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 166 ชุด โดยโครงสร้างแบบแบบสอบถามแต่ละชุด

แบ่งเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั

ในปัจจุบนั ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก หนา้ท่ีประจาํในชุมชนราชธานีอโศก 

รายไดต่้อเดือน แหล่งท่ีมาของรายได ้เงินออม หน้ีสิน โดยให้ตอบจากรายการท่ีกาํหนด (Multiple 

Choice) และลกัษณะคาํถามแบบเปิด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List )ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวนทั้งหมด 19 ขอ้ เก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 17 ขอ้ และทศันคติของสมาชิกชุมชนราชธานี

อโศกท่ีมีต่อคนไทยโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2 ขอ้ เป็นการวดัระดบั

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามด้านการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List ) ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวนทั้งหมด 19 ขอ้ เก่ียวกบัระดบัการรับรู้หลกั

คิดเศรษฐกิจบุญนิยมของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Check List ) ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวนทั้งหมด 22 ขอ้ เพื่อเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจ

ชุมชนราชธานีอโศก เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นสําคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถาม

เลือกตอบจากรายการท่ีกาํหนด และคาํถามปลายเปิด (Open-ended Question) 

รูปแบบของคาํถามเป็นเป็นคาํถามท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึง

อยูใ่นส่วนท่ี 2, 3 และ 4 คือ  
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มากท่ีสุด หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด/เหมาะสมท่ีสุด 

มาก  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก/เหมาะสมมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง 

นอ้ย   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย/เหมาะสมนอ้ย 

ไม่เลย  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยเลย/ไม่เหมาะสมเลย 

 

3.4.2 แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับลกึ (In-Depth Interview 

Guideline)  

ผูว้จิยัแบ่งแนวคาํถามเป็น 2 กลุ่ม เพื่อถามผูท้รงคุณวฒิุในภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกกลุ่มชาว

อโศก และผูท้รงคุณวุฒิของชาวอโศก ครอบคลุมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตนของชาว

อโศก  

 

3.5 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

3.5.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของการใช้

ภาษา ผูว้จิยันาํเสนอแบบสอบถามใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

 (1) รองศาสตราจารย ์ดร.ววิฒัน์ชยั อตัถากร 

 (2) ดร.หน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม 

3.5.2 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามเชิงปริมาณมาปรับปรุง

ตามคาํแนะนาํ แลว้นาํไปทดสอบกบัชาวสันติอโศก กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

30 คน และคาํนวนโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้

ค่าความเช่ือมัน่ 0.97 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ในการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือและได้รับความร่วมมือจากผูน้าํชุมชนใน

การประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกเขา้ร่วมการวิจยั และสมาชิกในชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

โดยใชว้ธีิสัมภาษณ์ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมด 
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ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใชแ้นวคาํถามท่ีเตรียม

ไว ้โดยใช้การสัมภาษณ์ท่ีให้ผูท้รงคุณวุฒิแสดงทศันคติอย่างเต็มท่ีแลว้จึงถามคาํถามตามขอ้ โดย

ผูท้รงคุณวฒิุสามารถเลือกท่ีจะขา้ม ตอบ หรือไม่ตอบก็ได ้

 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรม SPSS for Window Version 16.0 โดยมีแนว

การวเิคราะห์ ดงัน้ี  

3.7.1 การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

3.7.2 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะนาํมาวเิคราะห์ดว้ย

วธีิการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Method) โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนตามองคป์ระกอบ

ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นสาํคญั ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ 

3.7.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดมี้การนาํขอ้มูลสัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นแถบ

บันทึกเสียง มาถอดความ จําแนกหมวดหมู่เพื่อหาทัศนคติท่ีสอดคล้องและแตกต่างกันของ

ผูท้รงคุณวุฒิ และสรุปสาระสําคญัตามประเด็นท่ีกาํหนดไวด้า้นเน้ือหา เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง

แล้วทาํการเก็บขอ้มูลเสริมให้มีเน้ือหาสมบูรณ์ แลว้จึงนาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามขอบเขต

เน้ือหาท่ีกาํหนดตามวตัถุประสงค ์

 



 

บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 

 

ในบทน้ีจะเป็นการนําเสนอผลการวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบัติตนใน

เศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราช

ธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี” ตลอดจนการอภิปรายผลท่ีได้ค้นพบจากการวิจยัในประเด็น

ครอบคลุมสาระสาํคญัคือสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ความคิดเห็นของชาวอโศกทั้งท่ีอาศยั

ชุมชนราชธานีอโศกและไม่ได้อาศยัในชุมชนราชธานีอโศกต่อการรับรู้และการปฏิบติัตนใน

เศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม การวิเคราะห์การรับรู้

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง  หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมและการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ของชาว

ราชธานีอโศกกบัคุณลกัษณะของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  

รวมไปถึงผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอผลการศึกษาจากการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เก่ียวกับการนําหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตนใน

เศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก มุมมองต่อหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก ซ่ึงจะแบ่ง

รายละเอียดการนาํเสนอดงัน้ี 

4.1 การวจิยัเชิงปริมาณ  

4.1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.1.2 วิเคราะห์การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมและ

การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศกต่อคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

4.1.3 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

การปฏิบติัตนของคนไทยโดยทัว่ไป 

4.1.4 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีมีต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา ในการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ ไดป้ฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

ศาสตร์พระราชาในรูปแบบของนโยบาย/โครงการต่าง ๆ  

4.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ  

ผูว้จิยัจะเสนอบทสัมภาษณ์ทีละประเด็นสาํหรับผูท้รงคุณวฒิุท่ีอยูน่อกกลุ่มอโศกดงัน้ี 
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4.2.1 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่านเพียงใด และท่านไดน้าํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการใชชี้วติอยา่งไรบา้ง  

4.2.2 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไร ในการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกั

ในการพฒันาประเทศ  

4.2.3 ท่านคิดว่าส่ิงท่ีชาวสันติอโศกยึดถือในการรวมตวักนัสอดคล้องกับหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ถา้มีความสอดคลอ้ง กิจกรรมใดของชาวสันติอโศกท่ีแสดงออกตามหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียง  

4.2.4 ชาวสันติอโศกมองวา่กลุ่มของตนเองปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่านมีความเห็นวา่อยา่งไร  

4.2.5 ท่านคิดวา่กลุ่มสันติอโศกไดท้าํประโยชน์แก่สังคมไทยหรือไม่อยา่งไร  

4.2.6 ท่านมีคาํแนะนาํใดแก่ชาวสันติอโศกในเร่ืองการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน

ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

สาํหรับผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นนกัวชิาการชาวอโศก จะเสนอประเด็นดงัน้ี 

4.2.7 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลส้ําหรับชาวอโศกเพียงใด ท่านได้นํา

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการใชชี้วติอยา่งไรบา้ง  

4.2.8 ในฐานะท่ีเป็นนกัวชิาการของชาวอโศกท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ในการนาํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการพฒันาประเทศ  

4.2.9 ตามทศันคติของท่านหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ อยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด  

4.2.10 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีจุดอ่อนในเชิงปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร  

4.2.11 ตามทศันคติของท่าน เศรษฐกิจบุญนิยมจะสามารถทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชน 

พฒันาไปไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 

4.1 การวจิัยเชิงปริมาณ 

 

4.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาเร่ือง การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม 

หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นชาวอโศกท่ีอาศยัในชุมชนราชธานีอโศกจาํนวน 110 คน

และชาวอโศกท่ีคบคุน้กบัชาวราชธานีอโศกจาํนวน 56 คน ท่ีอาจอยูใ่นชุมชนราชธานีอโศกช่วงใด
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ช่วงหน่ึง แต่ในขณะท่ีเก็บขอ้มูลยงัอาศยัอยู่ในราชธานีอโศก รวมทั้งส้ินจาํนวน 166 คน ผูว้ิจยัได้

ศึกษาสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ใน 10 ประเด็น คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา การอาศยัในชุมชน

ราชธานีอโศก ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกหรือรู้จกัชุมชนราชธานีอโศก หนา้ท่ีประจาํในฐานงานต่าง ๆ 

ภายในชุมชนราชธานีอโศก การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนราชธานีอโศกเป็นประจาํ ท่ีมาของ

รายไดใ้นแต่ละเดือน ความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายและภาวะหน้ีสิน เพื่อให้ทราบสถานภาพ

ธรรมชาติ โดยสังเขปของกลุ่มตวัอย่าง (Characteristics) ย่อมส่งผลต่อการปฏิบติัตน และการเขา้

กิจกรรมในชุมชน ไม่มากก็นอ้ย และเป็นพื้นฐานท่ีทาํให้สามารถอภิปราย ในบางประเด็นของขอ้

คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีใหมี้ความคมชดัข้ึน 

จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง เป็นชาวอโศกเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ ชาวอโศกเพศหญิง

ร้อยละ 72.90 ชาวอโศกเพศชายร้อยละ 27.10  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 56-65 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 29.50 ลองลงมาคือช่วงอาย ุ

46-51 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.10 และนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงอาย ุ86-95 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.06  

ในดา้นระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 31.90 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 23.50 

และน้อยท่ีสุด คือไม่ได้เรียนคิดเป็นร้อยละ 0.60 ในดา้นการอาศยัอยู่ในชุมชนราชธานีอโศกเป็น

ประจาํ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัในชุมชนราชธานีอโศกประจาํมากกว่าไม่ได้อยู่ประจาํ คือ อยู่

ประจาํคิดเป็นร้อยละ 66.30 ไม่อยูป่ระจาํคิดเป็นร้อยละ 33.70 

ระยะเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกหรือรู้จักราชธานีอโศก พบว่ามากท่ีสุด คือ กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นสมาชิกหรือรู้จกัราชธานีอโศกมีระยะเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ  25.30 รองลงมา คือ 

ระยะเวลา 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50 และนอ้ยท่ีสุด คือ ระยะเวลา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.60  

ในดา้นหน้าท่ีประจาํในฐานงานต่าง ๆ ภายในชุมชนราชธานีอโศก พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

หนา้ท่ีประจาํมากกว่าไม่มีหนา้ท่ีประจาํ คือ มีหนา้ท่ีประจาํคิดเป็นร้อยละ 65.70 ไม่มีหน้าท่ีประจาํ

คิดเป็นร้อยละ 34.30  

ซ่ึงการศึกษาหน้าท่ีประจําในฐานงานได้จากคําถามปลายเปิด ท่ีให้อิสระแก่ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 109 คน (ร้อยละ 65.66 ของผูต้อบแบบสอบถาม) ท่ีระบุหนา้ท่ี

ในฐานงานประจาํในราชธานีอโศก พบวา่ฐานงานท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดป้ฏิบติัเป็นประจาํมีทั้งหมด 31 

ฐานงานดว้ยกนั โดยฐานงาน 4 อนัดบัแรกจะมีสมาชิกจาํนวนมาก ไดแ้ก่ กสิกรรมไร้สารพิษ (ร้อย

ละ 20.18) ครัวกลาง (ร้อยละ 17.43) อุทยานบุญนิยม (ร้อยละ 15.60) และการศึกษาบุญนิยม (ร้อย

ละ 13.76) มี 14 คนท่ีมีฐานงานมากกว่า 1ฐานงาน และ 94 คนท่ีมีฐานงานคนละ 1 ฐานงาน   

ทาํให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้่า ชุมชนราชธานีอโศก เนน้ท่ีการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และมีการถ่ายทอด
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ความรู้ท่ีไดจ้ากการบูรณาการกบัวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยการจาํหน่ายสินคา้ชุมชน 

อาหารมงัสวิรัติของชุมชนท่ีอุทยานบุญนิยมและของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษท่ีอุทยานบุญนิยม 

มีโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกเป็นการศึกษาทางเลือก เปิดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

สาํนกังานการศึกษาเอกชน  

ด้านกิจกรรมในชุมชนราชธานีอโศกท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัเข้าร่วมเป็นประจาํ จากคาํถาม

ปลายเปิดท่ีให้อิสระแก่ผูต้อบแบบสอบถาม มีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 146 คน (ร้อยละ 87.95 ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม) ท่ีระบุกิจกรรมในชุมชนราชธานีอโศก พบว่ากิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วม

เป็นประจาํมีทั้ งหมด 7 กิจกรรมด้วยกันโดยกิจกรรม 4 อันดับแรกมีสมาชิกจาํนวนมากได้แก่

กิจกรรมทาํวตัรเชา้ทุกคร้ัง (ร้อยละ 34.93) ฟังการบรรยายธรรม (ร้อยละ 23.29) ทาํวตัรเฉพาะเช้า

หรือเยน็ (ร้อยละ 18.49) และเป็นอาสาสมคัรเม่ือชุมชนมีการจดัอบรม (ร้อยละ 10.27)  

ดา้นรายไดต่้อเดือนโดยประมาณพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.30 

ไม่มีรายได ้(รายได้ศูนยบ์าท) รองลงมา คือ ร้อยละ 20.50 มีรายได้รายเดือน ๆ ละ 500-999 บาท 

และกลุ่มตวัอย่างจาํนวนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 4.80 มีรายไดร้ายเดือนไม่แน่นอน ผูมี้รายไดท้ั้งหมดมี

จาํนวน 109 คน ท่ีสามารถระบุแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากเงินสวสัดิการผูสู้งอายุ (เบ้ียฯ คนชรา) มี

จาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.52 จากธุรกิจส่วนตวัมีจาํนวนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20.18 

จากการใหเ้ช่าท่ีดินมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.92 

ดา้นการใชจ่้ายจากรายไดป้ระจาํเดือนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากท่ีสุดมีรายไดพ้อดีกบั

รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมา คือ มีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออม คิดเป็นร้อยละ 25.90 และ

นอ้ยท่ีสุด คือ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 6.60 

การศึกษาเงินเหลือเก็บท่ีเป็นเงินออมของกลุ่มตวัอยา่งจากคาํถามปลายเปิด ซ่ึงให้อิสระแก่

ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออมจาํนวน 43 คน พบวา่เงินรายเดือน

ท่ีกลุ่มตวัอย่างได้เก็บเป็นเงินออมมีทั้งหมด 16 รายการ โดยผูท่ี้มีเงินออมเดือนละ 500 บาท มี

จาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.28  

ด้านหน้ีสินพบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่มีหน้ีสินเลยมากกว่าท่ีมีหน้ีสิน คือ ชาวอโศกท่ีไม่มี

หน้ีสินร้อยละ 89.80 มีหน้ีสินร้อยละ 10.20 

จากการศึกษาจาํนวนหน้ีสินของกลุ่มตวัอย่างจากคาํถามปลายเปิด ท่ีให้อิสระแก่ผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 17 คน ท่ีไดร้ะบุยอดหน้ีสิน โดยเรียงลาํดบัตามจาํนวนคนท่ีมีหน้ีสิน พบว่า 

หน้ีสิน 4 อนัดบัแรกมีจาํนวนคนท่ีมีหน้ีสินท่ีไดร้ะบุไวมี้ทั้งหมด 12 รายการ โดยมี 4 อนัดบัแรกมี

จาํนวนคนท่ีมีหน้ีสินมากท่ีสุด ไดแ้ก่มีหน้ีสินจาํนวน 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 มีหน้ีสิน

จาํนวน 1,000,000 บาท จาํนวน 20,000 บาท และจาํนวน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 เท่ากนั 
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ซ่ึงสาเหตุของการมีหน้ีสินนั้น เกิดก่อนท่ีจะเป็นชาวอโศก ไดแ้ก่ ซ้ือรถยนต์ ลงทุนทาํการเกษตร 

ลงทุนทาํธุรกิจ และค่าสร้างหอพกั (ตารางท่ี 4.1) 

 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่ง  

(n = 166) 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

หญิง 120 72.30 

ชาย 46 27.70 

รวม 166 100.00 

2. อายุ   

56-65 ปี 49 29.50 

46-55 ปี 45 27.10 

66-75 ปี 26 15.60 

36-45 ปี 19 11.40 

26-35 ปี 13 7.80 

76-85 ปี 10 6.00 

15-25 ปี 3 1.80 

86-95 ปี 1 0.60 

รวม 166 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 53 31.9 

ม6./ปวส. 39 23.50 

ประถมศึกษา 35 21.10 

ม.3/ปวช. 18 10.80 

ปริญญาโท 14 8.4 

ปริญญาเอก 1 0.60 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย   

อนุปริญญา 2 1.20 

ม.ศ. 5 2 1.20 

ประกาศนียบตัรประโยค

ครูพิเศษมธัยม (พ.ม.) 

1 0.60 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 1 0.60 

รวม 166 100.00 

4. ท่านอาศัยอยู่ในชุมชนราชธานี

อโศกเป็นประจําหรือไม่ 

  

ใช่ 110 66.30 

ไม่ใช่ 56 33.70 

รวม 166 100.00 

5. ระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก/

รู้จักชุมชนราชธานีอโศก 

  

1-5 ปี 42 25.30 

16-20 ปี 34 20.50 

มากกวา่ 20 ปี 26 15.70 

6-10 ปี 25 15.10 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 23 13.90 

11-15 ปี 16 9.60 

รวม 166 100.00 

6. ท่านมีหน้าทีป่ระจําในฐานงาน

ต่างๆ ภายในชุมชนราชธานีอโศก

หรือไม่ 

  

มี 109 65.70 

ไม่มี 57 34.30 

รวม 166 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย   

6.1 โปรดระบุช่ือฐานงาน  

(n = 109)* 

  

กสิกรรมไร้สารพิษ 22 20.18 

ครัวกลาง 19 17.43 

อุทยานบุญนิยม 17 15.60 

การศึกษาบุญนิยม 15 13.76 

สถาบนัขยะวทิยาดว้ยหวัใจ 

(สขจ.) 

6 5.50 

ส่ือสารบุญนิยม 6 5.50 

สุขภาพบุญนิยม 5 4.59 

ยานยนต ์ 5 4.59 

พาณิชยบุ์ญนิยม 4 3.67 

โรงปุ๋ย 3 2.75 

โรงสี 3 2.75 

เก็บผกั 3 2.75 

โรงจกัรเยบ็ผา้ 2 1.83 

สมุนไพร 2 1.83 

ดูแลเรือทั้งหมด 2 1.83 

ช่างซ่อม 2 1.83 

หอ้งนํ้าส่วนกลาง 1 0.91 

บญัชี 1 0.91 

ประชาสัมพนัธ์ 1 0.91 

ก่อสร้าง 1 0.91 

โรงแชมพู 1 0.91 

ส่ิงแวดลอ้ม 1 0.91 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

โรงเตา้เจ้ียว 1 0.91 

ดูแลศาลา จดัโตะ๊อาหาร 1 0.91 

ประปา 1 0.91 

ปฏิคม 1 0.91 

อาหารสุขภาพ 1 0.91 

กรรมการสหกรณ์คนของ

แผน่ดิน 

1 0.91 

ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 0.91 

ฝ่ายศิลปะ 1 0.91 

รวม 134 100.00 

7. กจิกรรมในชุมชนราชธานีอโศก

ทีท่่านมักเข้าร่วมเป็นประจํา 

(n = 146) 

  

ทาํวตัรเชา้ทุกคร้ัง 51 34.93 

ฟังการบรรยายธรรม 34 23.29 

ทาํวตัรเฉพาะเชา้หรือเยน็ 27 18.49 

เป็นอาสาสมคัรเม่ือชุมชนมี

การจดัอบรม 

15 19.27 

ร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ีและ

ประจาํปีต่างๆ 

12 8.22 

ร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนจดั

ประชุมทุกสัปดาห์ 

6 4.11 

เขา้อบรมทุก 6 เดือน 1 0.68 

รวม 146 100 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

8. รายได้รายเดือนโดยประมาณ 

(บาท) 

  

0  57 34.30 

500-999 34 20.50 

1000-4999 26 15.70 

20000-เป็นตน้ไป 12 7.20 

5000-9999 11 6.60 

10000-14999 9 5.40 

15000-19999 9 5.40 

มีไม่แน่นอน 8 4.80 

รวม 166 100 

8.1 แหล่งรายได้มาจาก (n = 109)   

เงินสวสัดิการผูสู้งอาย ุ(เบ้ียฯ 

คนชรา) 

30 27.52 

ธุรกิจส่วนตวั 22 20.18 

เงินบาํนาญ 14 12.84 

ธุรกิจส่วนตวัและเบ้ียฯคนชรา 5 4.59 

เงินบาํนาญและธุรกิจส่วนตวั 2 1.83 

รายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย   

ท่ีบา้นส่งมาใหแ้ละเงิน

เก็บเดิม 

11 10.09 

รับจา้งทัว่ไป 4 3.67 

เงินสวสัดิการคนพิการ 

(เบ้ียฯคนพิการ) 

4 3.67 

พนกังานเอกชน 3 2.75 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เป็นอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 

3 2.75 

ดอกเบ้ียและปันผล 3 2.75 

ทาํงานบริษทัองคก์ร

พานิชยบุ์ญนิยม 

2 1.83 

รับราชการ 2 1.83 

ท่ีบา้นส่งมาและ เงิน

สวสัดิการผูสู้งอาย(ุเบ้ียฯคนชรา) 

2 1.83 

เป็นอาสาสมคัรและเบ้ียฯ

คนพิการ 

1 0.92 

ค่าเช่าท่ีดินหรือท่ีพกั 1 0.92 

รวม 109 100.00 

9. รายได้ในแต่ละเดือนทีนํ่ามาใช้

จ่าย 

  

รายไดพ้อดีกบัรายจ่าย 94 56.60 

มีเหลือเก็บเป็นเงินออม 43 25.90 

บางเดือนพอเพียง บางเดือนไม่

พอเพียง 

18 10.80 

ไม่เพียงพอ 11 6.60 

รวม 166 100.00 

9.1 มีเงินเหลอืเกบ็เป็นเงินออมราย

เดือนจํานวน (บาท) 

  

500 7 16.28 

3,000 4 9.30 

2,500 4 9.30 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

300 4 9.30 

20,000 3 6.98 

10,000 3 6.98 

5,000 3 6.98 

2,000 3 6.98 

1,000 3 6.98 

มีเงินเก็บแต่จาํนวนไม่แน่นอน 3 6.98 

30,000 1 2.33 

15,000 1 2.33 

8,000 1 2.33 

4,000 1 2.33 

600 1 2.33 

400 1 2.33 

10. หนีสิ้น   

ไม่มีหน้ีสินเลย 149 89.80 

มีหน้ีสิน 17 10.20 

รวม 166 100 

10.1 เฉพาะคนทีม่ีหนีสิ้นจํานวน 

(บาท) (n = 17) 

  

400,000 3 17.65 

1,000,000 2 11.76 

20,000 2 11.76 

2,000 2 11.76 

2,000,000 1 5.88 

350,000 1 5.88 

100,000 1 5.88 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

50,000 1 5.88 

13,000 1 5.88 

8,000 1 5.88 

1,000 1 5.88 

มีหน้ีสินเพียงเล็กนอ้ย 1 5.88 

รวม 17 100 

 

หมายเหตุ: หมายเหตุ: กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 109 คนท่ีมีฐานงาน มี 14 คนท่ีมีฐานงานมากกวา่ 1  

ฐานงาน และ 94 คนท่ีมีฐานงานคนละ 1 ฐานงาน 

 

4.1.2 วเิคราะห์การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยมและ 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชนของชาวอโศกต่อคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกจิ

ชุมชน 

ผูว้ิจยัได้แบ่งคุณลักษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัพุทธเศรษฐศาสตร์เป็น 6 

ประการ คือคุณธรรมจริยธรรม การพึ่งตนเอง การสํานึกสาธารณะและเสียสละ การแบ่งปัน การ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ และความยนิดี ความสุข ในท่ีน้ีจะนาํเสนอความคิดเห็นของชาว

อโศกโดยจาํแนกตามคุณลกัษณะ ทั้ง 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

จากการศึกษาความคิดเห็นในการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม 

และการปฏิบติัในเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 166 คน ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นคุณธรรมจริยธรรมพบว่าชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

คุณธรรมจริยธรรมค่อนขา้งมากในทุกเร่ือง (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่4.2 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก  ตาม

คุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

 

คุณธรรม จริยธรรม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกจิพอเพยีง      

ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนั

ผวนเช่นปัจจุบนั การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นส่ิงสาํคญั 

136 

(81.90) 

21 

(12.70) 

8 

(4.80) 

1 

(0.60) 

- 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงนาํไปสู่การปฏิบติั

ท่ีตอ้งไม่ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน 

133 

(80.10) 

28 

(16.90) 

5 

(3.00) 

- - 

การเตรียมตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

โดยไม่ประมาทอยา่งรอบคอบ มีสติ  

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

122 

(73.50) 

35 

(21.10) 

8 

(4.80) 

1 

(0.60) 

- 

การใชชี้วติในชุมชนราชธานีอโศก 

คุณลกัษณะทั้ง 3 ของหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี จะทาํใหก้าร

ดาํเนินชีวติเป็นไปอยา่งสมถะและพอใจใน

ส่ิงท่ีตนมีตนเป็น 

123 

(74.10) 

35 

(21.10) 

8 

(4.80) 

- - 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทาํให้

พฤติกรรมของชาวชุมชนเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึน (เช่น กินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย กิน

พอดีอยูพ่อดี ประหยดั เสียสละ) 

129 

(77.70) 

30 

(18.10) 

7 

(4.20) 

- - 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาใช้

ร่วมกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไดเ้ป็น

อยา่งดี 

130 

(78.30) 

28 

(16.90) 

8 

(4.80) 

- - 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

คุณธรรม จริยธรรม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

เราสามารถรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้

หลายรูปแบบ เช่น หนงัสือ อินเทอร์เน็ต  

ผูรู้้วทิยากร สมณะ สิกขมาตุ 

104 

(62.70) 

44 

(26.50) 

17 

(10.20) 

1 

(0.60) 

- 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกจิบุญนิยม      

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมี

ความสาํคญัต่อการใชชี้วติของชาวอโศก 

129) 

(77.70) 

32 

(19.30) 

4 

(2.40) 

1 

(0.60) 

- 

ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนั

ผวนเช่นปัจจุบนั การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

บุญนิยมเป็นส่ิงสาํคญั 

128 

(77.10) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

1 

(0.60) 

2 

(1.20) 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการปฏิบติัอยา่ง

เสียสละและละอายท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้น 

130 

(78.30) 

25 

(15.10) 

11 

(6.60) 

- - 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมี

ความสาํคญัอยา่งมากในการอยูร่่วมกนัของ

ชาวชุมชนราชธานีอโศก 

122 

(73.50) 

41 

(24.70) 

2 

(1.20) 

1 

(0.60) 

- 

 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถ

ทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น หนงัสือ 

อินเทอร์เน็ต ผูรู้้วทิยากร สมณะ สิกขมาตุ  

103 

(62.00) 

46 

(27.70) 

14 

(8.40) 

1.80 

(3) 

- 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชน      

ท่านเห็นวา่ การมีและรักษาคุณธรรม

จริยธรรมจะสามารถสร้างความสุขใหก้บัชาว

ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

133 

(80.10) 

24 

(14.50) 

5 

(5.40) 

- - 

ท่านเห็นวา่การมีคุณธรรมจริยธรรมจะทาํให้

เศรษฐกิจชุมชนพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

139 

(83.70) 

21 

(12.70) 

6 

(3.60) 

- - 

ท่านคิดวา่เศรษฐกิจชุมชนจะกา้วหนา้ไดห้าก

ยดึหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

131 

(78.90) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

- - 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน (  )  : ร้อยละ      
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จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดว้่าชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าการรับรู้

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนทาํให้เกิด

คุณธรรมจริยธรรมกล่าวคือ 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมโดยสามารถเตรียม

ตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลง จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเต็มไปดว้ยความผนัผวนเช่นปัจจุบนั อยา่ง

รอบคอบ มีสติ ไม่ประมาท โดยไม่ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน  ซ่ึงการใชชี้วติในชุมชนราชธานี

อโศกนั้นได้รับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ท่ีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต ผูรู้้วิทยากร สมณะ สิกขมาตุ ทาํให้ได้ฝึกฝนตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยคุณลักษณะทั้ ง 3 ประการตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ

พอประมาณความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กันท่ีดี ท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัของหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ทาํให้ชาวชุมชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน (เช่น กินอยู่อย่างเรียบง่าย กิน

พอดีอยู่พอดี ประหยดัเสียสละ) ชีวิตเป็นไปอย่างสมถะและพอใจในส่ิงท่ีตนมีตนเป็น สามารถ

นาํมาใช้ร่วมกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไดเ้ป็นอย่างดี โดยท่ีหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นตอ้ง

คาํนึงถึง คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคญัได้แก่ความซ่ือสัตย์ ขยนั อดทน แบ่งปัน สัปปุริสธรรม 7 

(คุณสมบติัของคนดี ไดแ้ก่ รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกัชุมชน และรู้จกั

บุคคล) และมรรคมีองค์ 8 (ทางอนัประเสริฐ ไดแ้ก่ เห็นชอบ ดาํริชอบ เจรจาชอบ ทาํการงานชอบ 

เล้ียงชีพชอบ มีความเพียรชอบ ระลึกชอบ และตั้งใจชอบ) 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกิจบุญนิยม ทาํให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมโดยเป็นการต่อ

ยอดจากการฝึกฝนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น หนังสืออินเทอร์เน็ต ผูรู้้วิทยากร สมณะ สิกขมาตุ โดยปฏิบติัตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาท่ีมีการปฏิบติัตนอย่างเสียสละและละอายท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้น ซ่ึงในการใช้ชีวิต

ร่วมกนัของชาวราชธานีอโศก หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ชาวบุญนิยม มีความเป็นอยู่ตามคาํสอน

ของพระพุทธเจา้ดว้ยหลกัสาธารณโภคี อนัมีหลกัสาราณียธรรม 6 ประการ (เป็นเหตุ) คือ เมตตา

กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม บริโภคโดยไม่แบ่งแยก ศีลไม่ขาด และมีทิฏฐิโดยทิฏฐิ

อนัประเสริฐ จะเกิดผล (คุณสมบติั) 7 ประการ คือ ชุมชนท่ีมีความระลึกถึงกนั (สาราณียะ) ความรัก

กนั (ปิยกรณะ) ความเคารพกนั (ครุกรณะ) ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั (สังคหะ) ไม่วิวาทกนั (อวิวาทะ) 

ความพร้อมเพรียงกัน (สามัคคียะ) และความมีเอกภาพมีนํ้ าหน่ึงใจเดียวกัน (เอกีภาวะ) ท่ีมี

คุณภาพสูงและคุณค่าเพียงพอจึงเกิด สาธารณโภคี เพื่อมุ่งมัน่จะก่อประโยชน์ ความสุข ให้การ

อุปการะเก้ือกลูแก่ชาวชนทั้งหลาย ท่ีตอ้งรีบสร้างรีบทาํทนัที โดยไม่มีการซ่อนเร้นท่ีเป็นโลกียใ์ด ๆ 

เพราะเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
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การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ทาํให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมโดยการยึด ตามหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียง มีและรักษาคุณธรรมจริยธรรม จะทาํให้เศรษฐกิจชุมชน กา้วหน้าและมีการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื สามารถสร้างความสุขใหก้บัชาวชุมชนเพิ่มมากข้ึน  

2) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นการพึ่งตนเอง 

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 166 คน เก่ียวกบัการรับรู้และ

การปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ในเศรษฐกิจชุมชนชาว

อโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการพึ่งตนเองพบวา่ ชาวอโศกส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการพึ่งตนเองค่อนขา้งมากในทุกเร่ือง (ตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที4่.3 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตาม

คุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการพึ่งตนเอง 

 

การพึง่ตนเอง มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกจิพอเพยีง      

การรู้จกัพึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นคือ

หลกัการสาํคญัของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

138 

(83.10) 

22 

(13.30) 

5 

(3.00) 

1 

(0.60) 

- 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม      

การพึ่งตนเองและระบบสาธารณโภคีเป็น

หลกัการสาํคญัของหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

139 

(83.70) 

19 

(11.40) 

8 

(4.80) 

- - 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชน      

ท่านมีความคิดวา่แต่ละชุมชนตอ้งพฒันาภูมิ

ปัญญาของตนเพื่อนาํไปสู่การพึ่งตนเอง และ

เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน 

120 

(72.30) 

38 

(22.90) 

8 

(4.80) 

- - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

การพึง่ตนเอง มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

ท่านคิดวา่การส่งเสริมใหค้นในชุมชนใฝ่หา

ความรู้จนสามารถพฒันาเทคโนโลยี

ผสมผสานกบัภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อใหเ้กิด

นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชน 

จนชุมชนและคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

ได ้

113 

(68.10) 

40 

(24.10) 

13 

(7.80) 

- - 

ท่านคิดวา่หากคนในชุมชนสามารถลดตน้ทุน

ในการผลิตและมีการใชสิ้นคา้ท่ีชุมชนผลิต

อยา่งพอเพียงประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน

จะทาํใหมี้ผลผลิตส่วนเกินท่ีมีคุณภาพเหลือ

ขายจึงส่งขายออกนอกชุมชน จะทาํให้

เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนอีกทางหน่ึง 

115 

(69.30) 

35 

(21.10) 

13 

(7.80) 

2 

(1.20) 

1 

(0.60) 

ท่านคิดวา่เศรษฐกิจชุมชนจะกา้วหนา้ไดห้าก

ยดึหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

131 

(78.90) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

- - 

ท่านเห็นดว้ยท่ีชุมชนจะผลิตปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ

คนในชุมชนไดใ้ชร่้วมกนัอยา่งพอเพียง

เสียก่อน ส่วนท่ีเหลือส่งขายไปสู่ภายนอก 

125 

(75.30) 

22 

(13.30) 

17 

(10.20) 

2 

(1.20) 

- 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  (  )  : ร้อยละ     

 

จากตารางท่ี 4.3 สรุปว่า ชาวราชธานีอโศกเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศกทาํให้รู้จกั

วธีิการพึ่งตนเองโดย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาํใหไ้ดพ้ึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ทาํให้ไดพ้ึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และรู้จกั

ระบบสาธารณโภคี และเห็นดว้ยอยา่งยิ่งวา่ในการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศกดว้ย

การพึ่งตนเอง  
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โดยการพ ัฒนา ภูมิ ปัญญา ของค นใ นชุมช นเพื่อนาํ ไป สู่ก ารพึ่ ง ตนเองแล ะ

ส่งเสริมการใฝ่หาความรู้จนสามารถพฒันาเทคโนโลยีผสมผสานกบัภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อให้เกิด

นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชน ทาํใหชุ้มชนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และคนใน

ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง รวมทั้งการสนับสนุนการลดตน้ทุนในการผลิตและมีการใช้สินคา้ของ

ชุมชน ปัจจยัส่ี โดยคนในชุมชนผลิตอย่างพอเพียงมีประสิทธิภาพ มีการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํให้มี

ผลผลิตส่วนเกินท่ีมีคุณภาพเหลือขายจึงส่งขายออกนอกชุมชนเพื่อคนในชุมชนไดใ้ช้ร่วมกนัอย่าง

พอเพียงเสียก่อน จะทาํใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนอีกทางหน่ึง และการยึดหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหก้า้วหนา้ 

3) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นการสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ 

จากการศึกษาความคิดเห็นในการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม 

และการปฏิบติัในเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 166 คน ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นการสํานึกสาธารณะและการเสียสละ พบวา่ชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ ค่อนขา้งมากในทุกเร่ือง (ตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางที ่4.4 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก  ตาม

คุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ 

 

 

 

 

การสํานึกสาธารณะและการเสียสละ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง      

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทาํ

ไดผ้า่นการปฏิบติังานตามกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ฐานงาน (เช่น ฐานงานโรงสีขา้ว ฐานงานโรง

เตา้หู ้ฐานงานโรงครัว ฐานงานส่ือสาร ฐาน

งานขยะวทิยา) 

113 

(68.10) 

 

37 

(22.30) 

 

16 

(9.60) 

- - 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

 

การสํานึกสาธารณะและการเสียสละ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาํใหก้าร

ทาํงานในทุกฐานงานตอ้งมีการวางแนวทาง

และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใหใ้นแต่ละ

ฐานอยา่งเคร่งครัด 

83 

(50.00) 

53 

(31.90) 

26 

(15.70) 

3 

(1.80) 

1 

(0.60) 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทาํใหเ้กิด

จิตสาํนึกในการทาํงานเสียสละตนเองเพื่อ

ชุมชนหรือใชสิ้นคา้ท่ีไดจ้ากชุมชน  

ใหพ้อดี ไม่ฟุ่มเฟือย 

111 

(66.90) 

22.90 

(38) 

16 

(9.60) 

1 

(0.60) 

- 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม      

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการปฏิบติัอย่าง

เสียสละและละอายท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้น 

130 

(78.30) 

15.10 

(25) 

11 

(6.60) 
- - 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถทาํให้เกิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของชาวชุมชนท่ีดี

ข้ึน (เช่น กินน้อย ใช้น้อย ทาํงานมาก ความ

เอ้ืออาทร การเสียสละ) 

121 

(72.90) 

35 

(21.10) 

9 

(5.40) 

1 

(0.60) 

- 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถทาํ

ไดผ้า่นการปฏิบติังานตามฐานงานกิจกรรมต่าง 

ๆในฐานงาน (เช่น ฐานงานโรงสีขา้ว ฐานงาน

โรงเตา้หู ้ฐานงานโรงครัว ฐานงานส่ือสาร ฐาน

งานขยะวทิยา) 

115 

(69.30) 

37 

(22.30) 

13 

(7.80) 

1  

(0.60) 

- 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของชาว

ชุมชนท่ีดีข้ึน (เช่น กินน้อย ใช้น้อย ทาํงาน

มาก ความเอ้ืออาทร การเสียสละ) 

121 

(72.90) 

35 

(21.10) 

9 

(5.40) 

1 

(0.60) 

- 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถ

นาํมาประยกุตใ์นการทาํเศรษฐกิจชุมชนได ้

113 

(68.10) 

41 

(24.70) 

10 

(6.00) 

2 

(1.20) 

- 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

การสํานึกสาธารณะและการเสียสละ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมทาํใหก้าร

ทาํงานในทุกฐานตอ้งมีการวางแนวทางและ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใหใ้นแต่ละฐาน

อยา่งเคร่งครัด 

92 

(55.40) 

49 

(29.50) 

24 

(14.50) 

1 

(0.60) 

- 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถทาํใหเ้กิด

จิตสาํนึกในการทาํงานเสียสละตนเองเพื่อ

ชุมชนหรือใชสิ้นคา้ท่ีไดจ้ากชุมชน ใหพ้อดี 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

114 

(68.70) 

41 

(24.70) 

11 

(6.60) 

- - 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชน      

เม่ือเกิดขอพิพาทข้ึนในชุมชนท่านพร้อมจะทาํ

ตามกฎของชุมชนเพื่อประโยชน์ของคน

ส่วนมาก 

105 

(63.30) 

51  

(30.70) 

9 

(5.40) 

1 

(0.60) 

- 

ท่านยอมเสียสละสิทธิของตนเองในการเขา้ถึง

ทรัพยากรในชุมชนเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

105 

(63.30) 

45 

(27.10) 

16 

(9.60) 

- - 

ท่านใหค้วามช่วยเหลือฐานงานอ่ืน ๆ (เช่น 

เม่ือฐานงานส่ือสารตอ้งการทุนเพื่อพฒันาส่ือ

ของชุมชน ท่านจะเขา้ไปช่วยฐานงานขยะเพื่อ

ช่วยแยกขยะขาย หรือ ช่วยฐานงานแชมพเูพื่อ

หารายไดเ้พิ่มข้ึน) เม่ือจาํเป็นตอ้งผลิตสินคา้

มากข้ึน 

88 

(53.00) 

38 

(22.90) 

25 

(15.10) 

14 

(8.40) 

1 

(0.60) 

ท่านคิดวา่ชุมชนต่าง ๆ ควรบริหารจดัการ

เศรษฐกิจชุมชน โดยคนในชุมชนเอง 

104 

(62.70) 

28.30 

(47) 

12 

(7.20) 

1.20 

(2) 

1 

(0.60) 

ท่านคิดวา่ชุมชนอ่ืน  ๆท่ีกาํลงัพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรสร้างสาย

สมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 

และเพ่ิมความมัน่คงใหก้บัชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่

106 

(63.90) 

44  

(26.50) 

13 

(7.80) 

2 

(1.20) 

1 

(0.60) 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

 

หมายเหตุ:  หน่วย : คน (  )  : ร้อยละ       

 

จากตารางท่ี 4.4 สรุปไดว้่าชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าการรับรู้

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนทาํให้เกิด การ

สาํนึกสาธารณะและการเสียสละกล่าวคือ 

 

 

การสํานึกสาธารณะและการเสียสละ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมทาํใหก้าร

ทาํงานในทุกฐานตอ้งมีการวางแนวทางและ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใหใ้นแต่ละฐาน

อยา่งเคร่งครัด 

92 

(55.40) 

49 

(29.50) 

24 

(14.50) 

1 

(0.60) 

- 

ท่านคิดวา่เศรษฐกิจชุมชนไม่วา่ท่ีใดจะมีความ

เขม้แขง็และสามารถสร้างรายไดพ้อเพียงหล่อ

เล้ียงคนในชุมชนได้ หากคนในชุมชนให้

ความร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

117 

(70.50) 

39  

(23.50) 

6 

(3.60) 

3  

(1.80) 

 

1 

(0.60) 

ท่านคิดว่าจะเป็นผลดีอย่างยิ่งหากชุมชนจะ

สนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับความรู้จาก

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อต่อยอด

ความรู้ดงักล่าวให้เหมาะสมกบัภูมิสังคมของ

ชุมชน 

103 

(62.00) 

 

42  

(25.30) 

 

17 

(10.20) 

 

3  

(1.80) 

 

1 

(0.60) 

ท่านคิดว่าเศรษฐกิจชุมชนจะกา้วหน้าไดห้าก

ยดึหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

131 

(78.90) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

- - 

ท่านคิดว่าชุมชนต่าง ๆ ควรบริหารจัดการ

เศรษฐกิจชุมชน โดยคนในชุมชนเอง 

104 

(62.70) 

28.30 

(47) 

12 

(7.20) 

1.20 

(2) 

1 

(0.60) 

ท่านคิดว่าชุมชนอ่ืน ๆ ควรทาํประโยชน์เพื่อ

ช่วยเหลือสังคม 

109 

(65.70) 

44 

(26.50) 

12 

(7.20) 

- 1 

(0.60) 
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การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาํใหเ้กิดการสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ 

โดยการปฏิบติังานตามฐานงานกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ฐานงานโรงสี ฐานงานโรงเตา้หู้ ฐานโรงครัว 

ฐานงานส่ือสาร ฐานขยะวทิยา) ท่ีตอ้งวางแนวทางและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดให้ในแต่ละฐาน

อยา่งเคร่งครัด และสร้างจิตสํานึกในการเสียสละตนเองเพื่อชุมชนหรือใชสิ้นคา้ท่ีไดจ้ากชุมชน ให้

พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ทาํให้เกิดการสํานึกสาธารณะและการเสียสละ

โดย การปฏิบติังานตามฐานงานกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ฐานงานโรงสี ฐานงานโรงเตา้หู้ ฐานโรงครัว 

ฐานงานส่ือสาร ฐานขยะวทิยา) ท่ีตอ้งวางแนวทางและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดให้ในแต่ละฐาน

อยา่งเคร่งครัด สร้างจิตสาํนึกในการเสียสละตนเองเพื่อชุมชนหรือใชสิ้นคา้ท่ีไดจ้ากชุมชน ให้พอดี 

ไม่ฟุ่มเฟือย การทาํงานในชุมชนนั้นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกปฏิบติัอยา่งเสียสละและละอายท่ี

จะเอาเปรียบผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของชาวชุมชนท่ีดีข้ึน (เช่น กินนอ้ย ใชน้อ้ย 

ทาํงานมาก ความเอ้ืออาทร การเสียสละ) ซ่ึงชุมชนราชธานีอโศกมีฐานงานหลากหลาย ท่ีสมาชิกใน

ชุมชนปฏิบติัดว้ยความสมคัรใจ ไม่คิดค่าแรง ไม่มีเงินเดือน ยอมสละเพื่อส่วนกลางทั้งหมดตาม

หลกัสาธารณโภคี ซ่ึงทุกคนไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่วนกลางร่วมกนั เช่น มีครัวกลาง มีเคร่ืองอุปโภค

บริโภคตามความจาํเป็น และมีสถานพยาบาลส่วนกลางท่ีทุกคนใชบ้ริการไดฟ้รี  

การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ทาํให้เกิดการสํานึกสาธารณะและการเสียสละ 

โดย การช่วยเหลือฐานงานอ่ืน ๆ เช่น เม่ือฐานงานส่ือสารตอ้งการทุนเพื่อพฒันาส่ือของชุมชน ก็

พร้อมจะเขา้ไปช่วยฐานงานขยะเพื่อช่วยแยกขยะขาย หรือ ช่วยฐานงานแชมพูเพื่อผลิตสินคา้มาก

ข้ึนทาํให้ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ยอมเสียสละสิทธิของตนเองในการเขา้ถึงทรัพยากรในชุมชนเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม ยอมทาํตามกฎของชุมชนเพื่อตดัสินขอ้พิพาทในชุมชนเพื่อประโยชน์ของ

คนส่วนมาก และทุกชุมชนสามารถปฏิบติัดว้ยการสํานึกสาธารณะและการเสียสละไดด้ว้ยการยึด

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความร่วมมือทาํประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนัในชุมชน เป็นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อทาํให้เศรษฐกิจมีความเข็มแข็งสร้างรายได้ท่ี

เพียงพอหล่อเล้ียงคนในชุมชน การปฏิบติัดา้นบริหารจดัการเศรษฐกิจชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 

การสนบัสนุนให้คนในชุมชนไดรั้บความรู้ต่อยอดตามความเหมาะสมกบัภูมิสังคมของชุมชนให้

ทนักบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และสร้างเครือข่ายให้เป็นสายสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีกาํลงั

พฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และเพิ่มความมัน่คงให้กบั

ชุมชนทุกชุมชน 
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4) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นการแบ่งปัน 

จากการศึกษาความคิดเห็นของชาวอโศกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 166 คน การรับรู้และ

การปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ในเศรษฐกิจชุมชนชาว

อโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการแบ่งปันพบว่า ชาวอโศกส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัค่อนขา้งมากในทุกเร่ือง (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางที ่4.5 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตาม

คุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการแบ่งปัน 

 

การแบ่งปัน มากทีสุ่ด   มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง       

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้

ประยกุตใ์นการดาํรงชีวติของทุกคน  

ทุกระดบั 

133 

(80.10) 

25 

(15.10) 

7 

(4.20) 

1  

(0.60) 

- 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความสาํคญัต่อการวางแผนรากฐานชีวติใน

ทุกดา้น 

131 

(78.90) 

27  

(16.30) 

8 

(4.80) 

- - 

 

ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนั

ผวนเช่นปัจจุบนั การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นส่ิงสาํคญั 

136 

(81.90) 

21 

(12.70) 

8 

(4.80) 

1  

(0.60) 

 

- 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

นาํมาประยกุตใ์นการทาํเศรษฐกิจชุมชนได้

ทุกชุมชน 

118 

(71.10) 

37  

(22.30) 

11  

(6.60) 

- - 

เราสามารถรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้

หลายรูปแบบ เช่น หนงัสือ อินเทอร์เน็ต ผูรู้้

วทิยากร สมณะ สิกขมาตุ 

104 

(62.70) 

44  

(26.50) 

17  

(10.20) 

1  

(0.60) 

- 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

การแบ่งปัน มากทีสุ่ด   มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยต่อยอด

ความคิดเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

107 

(64.50) 

47  

(28.30) 

11  

(6.60) 

- 1 

(0.60) 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม       

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถใช้

ประยกุตใ์นการดาํรงชีวติของทุกคน  

ทุกระดบั 

95  

(57.2) 

31  

(18.70) 

24  

(14.50) 

12  

(7.20) 

4 

(2.40) 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมี

ความสาํคญัต่อการใชชี้วติของชาวอโศก 

129 

(77.70) 

32  

(19.30) 

4 

(2.40) 

1  

(0.60) 

 

- 

ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนั

ผวนเช่นปัจจุบนั การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

บุญนิยมเป็นส่ิงสาํคญั 

128 

(77.10) 

25  

(15.10) 

10  

(6.00) 

1  

(0.60) 

2 

(1.20) 

บูรณาการ สร้างสรร และปัญจภาพ (อิสรเสรี

ภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และ

บูรณภาพ) คือเศรษฐกิจแบบบุญนิยม 

120 

(72.30) 

38 

(22.90 

8  

(4.80) 

- - 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

มีความสาํคญัอยา่งมากในการอยูร่่วมกนัของ

ชาวชุมชนราชธานีอโศก 

122 

(73.50) 

41 

(24.70) 

2  

(1.20) 

1 

(0.60) 

   - 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการนาํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชภ้ายใตบ้ริบท

ของชุมชนราชธานีอโศก 

116 

(69.90) 

36  

(21.70) 

12  

(7.20) 

0.60 

(1) 

1 

(0.60) 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถ

นาํมาประยกุตใ์นการทาํเศรษฐกิจชุมชนได้

ทุกชุมชน 

113 

(68.10) 

41 

(24.70) 

10 

(6.00) 

2 

(1.20) 

- 

 

 

 

 



128 

ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

การแบ่งปัน มากทีสุ่ด   มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชน      

ท่านมีความคิดวา่แต่ละชุมชนตอ้งพฒันาภูมิ

ปัญญาของคนในชุมชนเพือ่นาํไปสู่การ

พึ่งตนเอง และเพื่อส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของชุมชน 

120 

(72.30) 

38 

(22.90) 

8 

(4.80) 

- - 

ท่านคิดวา่เศรษฐกิจชุมชนจะกา้วหนา้ไดห้าก

ยดึหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

131 

(78.90) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

- - 

 

จากตารางท่ี4.5 สรุปได้ว่าชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่เห็นว่า การรับรู้หลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก

ทาํใหรู้้จกัการแบ่งปันโดย 

การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้สามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์

เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนัผวนเช่นปัจจุบนัน้ี 

สามารถวางรากฐานและการดาํรงชีวิตในทุกดา้นทุกคนทุกระดบั  รวมทั้งประยุกตใ์ช้ในเศรษฐกิจ

ชุมชนได้ทุกชุมชน สามารถต่อยอดความคิดเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ทั้ งน้ีการรับรู้หลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมีไดห้ลายรูปแบบ เช่น หนงัสือ อินเทอร์เน็ต ผูรู้้วทิยากร สมณะ  สิกขมาตุ  

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ทาํให้สามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์เช่น 

การบูรณาการ สร้างสรรค ์และปัญจภาพ (อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณ

ภาพ) กบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิด เศรษฐกิจบุญนิยม การสามารถสร้างจิตสํานึกใน

การทาํงานเสียสละตนเองเพื่อชุมชนหรือใชสิ้นคา้ท่ีไดจ้ากชุมชน ให้พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย. โดยเฉพาะ

ในภาวะท่ีเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนัผวนเช่นปัจจุบนัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมจึงเป็น

ส่ิงสาํคญัอยา่งมากของชาวชุมชนราชธานีอโศกท่ีจะสามารถผา่นพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจของสังคม 

และสามารถรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไดห้ลายรูปแบบ เช่น หนงัสือ อินเทอร์เน็ต ผูรู้้วิทยากร 

สมณะ สิกขมาตุ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้ภายใต้

บริบทของชุมชนราชธานีอโศก และนอกจากน้ีการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมท่ีมีหลกัธรรมสา

รานิยธรรมเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการดาํรงชีวิตของทุกคน ทุกระดบั 

และสามารถต่อยอดความคิดเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชนต่อไป  
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การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการแบ่งปันและพฒันาภูมิปัญญาของคนใน

ชุมชนเพื่อนาํไปสู่การพึ่งตนเอง และเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนซ่ึงทุกชุมชน 

สามารถเรียนรู้และปฏิบติัได ้โดยยดึหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชนกา้วหนา้ 

สรุปไดว้่า ชาวราชธานีอโศกเห็นดว้ยอย่างยิ่งวา่การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทาํให้เต็มใจท่ีจะแบ่งปันส่ิงของ มีนํ้ าใจท่ีเมตตาผูอ่ื้น ให้ความช่วยเหลือ เผื่อแผต่่อผูอ่ื้นและสังคม

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั แบ่งปันความรู้  ขยายเครือข่ายกลุ่มผูส้นใจ สู่เศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานของ

คุณธรรมและความพอเพียง และนาํไปต่อยอดดว้ยหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม โดยร่วมกนัการสร้าง

และรักษาสาธารณสมบติัให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนมากท่ีสุดสมาชิกในชุมชนสามารถ

พึ่งพาอาศยักนัไดทุ้กเร่ือง มีการปฏิบติัในเศรษฐกิจชุมชนดว้ยการ แบ่งความรับผดิชอบเป็นฐานงาน

ตามความถนดัในการผลิตตามปัจจยั 4 เพื่อการบริโภคและจาํหน่ายสู่สังคมภายนอก  มีกิจกรรมทาํ

วตัร ฟังธรรมท่ีเป็นปัจจยัสําคญัในการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ท่ีนาํหลกัสาราณียธรรม 6 สู่

การปฏิบติัในเศรษฐกิจชุมชน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมยามเดือดร้อนจากภยัพิบติั 

เช่น กิจกรรมเก็บขยะ สร้างห้องนํ้ า อบรมธรรม แจกจ่ายส่ิงของเพื่ออุปโภคให้ แก่ผูป้ระสบบริโภค 

เช่น ในช่วงปฐพีพิบติั (สึนามิ) ปี 2547 นํ้าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ปี 2554 นํ้าท่วมใหญ่ภาคใต ้ปี 2559 

การแบ่งปันในหมู่ชาวอโศกและคนทัว่ไป ไดแ้ก่ ครัวกลางของชุมชนบริการและช่วยกนัจดัหาจดั

ทาํอาหารฟรี โรงบุญมงัสวิรัติในวนัสําคญั เช่น วนัชาติ (5 ธนัวาคมของทุกปี วนัอโศกรําลึก 5 - 9 

มิถุนายนของทุกปี วนัมหาปวารณาทุกปี (หลงัวนัออกพรรษา) รวมทั้งการแจกจ่ายอาหารฟรีท่ีทอ้ง

สนามหลวงแก่ประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 ปี อีกทั้งยงัมีตลาดอาริยะจดัจาํหน่าย

สินคา้คุณภาพดีในราคาตํ่ากวา่ทอ้งตลาด ตํ่ากวา่ทุน เท่าทุน แก่สังคมภายนอกในวนัปีใหม่ไทยหรือ

วนัสงกรานต์หรือวนัสําคญัตามความเหมาะสม รวมทั้งฝึกฝนการกินพอดี อยู่พอดี มีเหลือจุนเจือ

สังคม การผลิต ท่ีไม่มีพิษโทษภยัแก่ผูบ้ริโภค และการดาํรงชีวติดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ยึดถือแนวทางปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนั ด้วยศีล 5 ศีล 8 และหลกัสาราณียธรรม 6 ทาํให้การ

เศรษฐกิจชุมชน สามารถพฒันาไดค้วบคู่กบัการแบ่งปัน    

5) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษาความคิดเห็นของชาวอโศกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 166 คน การรับรู้และ

การปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ในเศรษฐกิจชุมชนชาว
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อโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พบวา่ชาวอโศกส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัค่อนขา้งมากในทุกเร่ือง (ตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางที ่4.6 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตาม

คุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มากทีสุ่ด   มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง       

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทาํได้

ผา่นการปฏิบติังานตามกิจกรรมต่างๆในฐานงาน 

(เช่น ฐานงานโรงสีขา้ว ฐานงานโรงเตา้หู ้ฐานโรง

ครัว ฐานงานส่ือสาร ฐานงานขยะวทิยา) 

113 

(68.10) 

 

37 

(22.30) 

 

16 

(9.60) 

- - 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างความมัน่คง 

ดา้นเศรษฐกิจ (ทุนธรรมชาติถูกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

ประชาชนมี งานทาํ มีเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม)  

และดา้นจิตใจ (มีสุขภาพ จิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา  

มีแรงบนัดาลใจ) และสร้างค่านิยมของ 

การทาํเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนราชธานีอโศกได ้ 

106 

(63.90) 

46 

(27.70) 

140 

(8.40) 

- - 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม      

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถทาํไดผ้า่น

การปฏิบติังานตามกิจกรรมต่าง ๆ  ในฐาน (เช่น ฐาน

งานโรงสี ฐานงานโรงเตา้หู ้ฐานโรงครัว ฐานงาน

ส่ือสาร ฐานงานขยะวทิยา) 

115 

(69.30) 

37 

(22.30) 

13 

(7.80) 

1 

(0.60) 

- 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถสร้างความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื (หมายถึง ทุน

ธรรมชาติถูกใชอ้ยา่งเป็นระบบ ประชาชนมีงาน

ทาํ มีเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม) และดา้นจิตใจ  

(มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา มีแรงบนัดาล

ใจ) และสร้างค่านิยมของการทาํเศรษฐกิจชุมชน 

114 

(68.70) 

 

39  

(23.50) 

13  

(7.80) 

- - 



131 

ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มากทีสุ่ด   มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

ในชุมชนราชธานีอโศกได ้      

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชน      

ท่านตระหนักดีว่าไม่ช้าก็เร็วทรัพยากรธรรมชาติ

จะลดลงและหมดไป 

117 

(70.50) 

42  

(25.30) 

6  

(3.60) 

1 

(0.60) 

- 

ท่านคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติตอ้งถูกใช้อย่างเป็น

ระบบ อย่างย ัง่ยืนและคุ้มค่าให้มากท่ีสุดโดยไม่

ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

 129 

(77.70) 

28 

(16.90) 

7  

(4.20) 

2 

(1.20) 

- 

ท่านคิดวา่จาํเป็นตอ้งพฒันาวตัถุดิบท่ีไดจ้าก

ทรัพยากร ธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์และสร้าง

มูลค่าสูงสุด 

117 

(70.50) 

 33 

(19.90) 

 15  

(9.00) 

-  1  

(0.60) 

ท่านคิดวา่จาํเป็นตอ้งพฒันาวตัถุดิบท่ีไดจ้าก

ทรัพยากร ธรรมชาติ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ

ประชาชนสามารถเขา้ถึงและใชผ้ลผลิตจากการ

พฒันาวตัถุดิบดงักล่าวไดม้ากท่ีสุด 

 119 

(71.70) 

 31 

(18.70) 

 

14  

(8.40) 

 

1  

(0.60) 

 1  

(0.60) 

 

ท่านเห็นดว้ยวา่การนาํวตัถุดิบจากธรรมชาติมา

หมุนเวยีนใชใ้หม่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง และควรมีการ

ส่งเสริมอยา่งจริงจงั 

 125 

(75.30) 

28  

(16.90) 

 12  

(7.20) 

- 1 

 (0.60) 

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน จะตอ้งเลือกเทคโนโลยี

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและเหมาะสมกบัสภาพ

และความตอ้งการของชุมชน 

 118 

(71.10) 

 38 

(22.90) 

 10  

(6.00) 

- - 

ท่านคิดว่าเศรษฐกิจชุมชนจะก้าวหน้าได้หากยึด

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

131 

(78.90) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

- - 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  ( ) : ร้อยละ 
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จากตารางท่ี 4.6 สรุปไดว้า่ชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัต่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง วา่การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญ

นิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ

กล่าวคือ 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

และธรรมชาติได้โดยผ่านปฏิบติังานตามกิจกรรมต่างๆในฐานงานกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ฐานงาน

โรงสีขา้ว ฐานงานโรงเตา้หู้ ฐานโรงครัว ฐานงานส่ือสาร ฐานงานขยะวิทยา) และสามารถสร้าง

ความมัน่คงด้านเศรษฐกิจ (หมายถึง ทุนธรรมชาติถูกใช้อย่างเป็นระบบ ประชาชนมีงานทาํ มี

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม) และดา้นจิตใจ (มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา มีแรงบนัดาลใจ) พร้อมทั้ง

สร้างค่านิยมของการทาํเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนราชธานีอโศก เป็นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

ควบคู่ไปกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ  

การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก คาํนึงถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ

ธรรมชาติ เพราะมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นระบบ อย่างย ัง่ยืนและคุม้ค่าให้

มากท่ีสุดโดยไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ดว้ยการนาํวตัถุดิบจากธรรมชาติมาหมุนเวียนใช้

ใหม่เป็นส่ิงท่ีถูกต้อง และมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง มีการพัฒนาวตัถุดิบท่ีได้จากทรัพยากร 

ธรรมชาติ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนสามารถเขา้ถึงและใชผ้ลผลิตจากการพฒันาวตัถุดิบ

ดงักล่าวไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งพฒันาทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่าสูงสุด 

พร้อมทั้งพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ให้กา้วหนา้โดยการเลือกเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและ

เหมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการของชุมชน โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากมีความ

ตระหนกัดีวา่ในไม่ชา้ก็เร็วทรัพยากรธรรมชาติจะลดลงและหมดไป  

6) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตามคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในดา้นความยนิดี ความสุข 

จากการศึกษาความคิดเห็นของชาวอโศกกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 166 คน ในการรับรู้

หลกัคิด เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม  และการปฏิบติัในเศรษฐกิจชุมชน ตามคุณลกัษณะ

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในด้านความยินดี ความสุข พบว่าชาวอโศกส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

ค่อนขา้งมากในทุกเร่ือง (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.7 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจบุญนิยม  และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ตาม

คุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นความยนิดี ความสุข 

 

ด้านความยนิดีความสุข มากทีสุ่ด    มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกจิพอเพยีง      

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความสาํคญัต่อการวางแผนรากฐานชีวติในทุก

ดา้น 

 131 

(78.90) 

27  

(16.30) 

 8  

(4.80) 

- - 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้ง

สอดคลอ้งใน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ี

ดี การมีความรู้ และการมีคุณธรรม เพื่อใหก้าร

ใชชี้วติในชุมชนมีความสุข 

 130  

(78.30) 

 26  

(15.70) 

 9 

 (5.40) 

 1  

(0.60

) 

- 

การรับรู้หลกัคิด เศรษฐกจิบุญนิยม      

การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมจะต้อง

เขา้ใจหลกัสาธารณโภคี เพื่อให้การใชชี้วิตใน

ชุมชนมีความสุข 

 125 

(75.30) 

 34 

(20.50) 

 7  

(4.20) 

- - 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชน      

ท่านเห็นวา่การมีและรักษาคุณธรรมจริยธรรม

จะสามารถสร้างความสุขให้กบัชาวชุมชนเพิ่ม

มากข้ึน 

 133  

(80.10) 

 24  

(14.50) 

5 

(5.40) 

- - 

ท่านมีความรู้สึกยินดีและมีความสุขมากใน

การอยูใ่นชุมชนราชธานีอโศก 

 108  

(65.10) 

44 

(26.50) 

12 

(7.20) 

1  

(0.60) 

1  

(0.60) 

ท่านคิดว่าเศรษฐกิจชุมชนจะกา้วหน้าไดห้าก

ยดึหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

131 

(78.90) 

25 

(15.10) 

10 

(6.00) 

- - 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  ( )  : ร้อยละ 
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จากตารางท่ี 4.7 สรุปไดว้่าชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่า ในการ

รับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวทาง

ใหชี้วติมีความยนิดี ความสุข โดยมีความเห็นวา่ 

การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องสอดคล้องใน 5 ขั้ นตอน ได้แก่  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี การมีความรู้ และการมีคุณธรรม เพื่อให้การใช้

ชีวติในชุมชนมีความสุขโดย และความสาํคญัต่อการวางรากฐานในชีวติทุกดา้น  

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม จะตอ้งเขา้ใจหลกัสาธารณโภคี เพื่อให้การใช้

ชีวิตในชุมชนมีความสุข ซ่ึงเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีมีหลกัสาราณียธรรม 6 (เป็นเหตุ) จะ

เกิดผล (คุณสมบติั) 7 ประการ (หลกัสาธารณโภคีเป็นผล) โดยมีคุณสมบติั 7 ประการคือ ชุมชนท่ีมี

ความระลึกถึงกนั (สาราณียะ) ความรักกนั (ปิยกรณะ) ความเคารพกนั (ครุกรณะ) ช่วยเหลือเก้ือกูล

กนั (สังคหะ) ไม่วิวาทกนั (อวิวาทะ) ความพร้อมเพรียงกนั(สามคัคียะ) และความมีเอกภาพมีนํ้ า

หน่ึงใจเดียวกนั (เอกีภาวะ) ท่ีมีคุณภาพสูงและคุณค่าเพียงพอจึงเกิด สาธารณโภคี เพื่อมุ่งมัน่จะก่อ

ประโยชน์ ความสุข ใหก้ารอุปการะเก้ือกลูแก่ชาวชุมชนทั้งหลาย ท่ีตอ้งรีบสร้างรีบทาํทนัที โดยไม่

มีการซ่อนเร้นท่ีเป็นโลกียใ์ด ๆ เพราะเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์

การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก ด้วยการยึดหลักคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง มีและรักษาคุณธรรมจริยธรรม จะสามารถพฒันาเศรษฐกิจชุมชม และสร้างความสุขให้กบั

ชาวชุมชนราชธานีอโศกเพิ่มมากข้ึน 

โดยสรุปหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม มีแก่นแทอ้นัเป็น

หวัใจสาํคญัอนัเดียวกนั สอดคลอ้งกบัหลกัคิดพุทธเศรษฐศาสตร์อยา่งมีนยัสาํคญั 

จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของการวิจยัเร่ืองน้ีพบว่า การปฏิบติัตนอย่างเอาจริงเอาจงั 

อยา่งมีพนัธะผกูพนัทางศีลธรรมของชาวอโศกในชุมชนบุญนิยม สามารถทาํให้เศรษฐกิจชุมชนบุญ

นิยมพึ่งตนเองได ้ตรงน้ีคือ “บุญนิยม” ซ่ึงยึดหลกัการลงมือปฏิบติัตนจริง จริงจงั จบัตอ้งได ้ตาม

หลกัศีลหลกัธรรมและหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นผลสําเร็จ กล่าวคือ ยึดเอาหลกัธรรมนาํการ

ปฏิบติัตนเป็นกลุ่มเป็นกอ้น จนกลายเป็น “เศรษฐกิจชุมชน” พึ่งตนเองได ้โดยท่ีชุมชนชาวอโศกมี

ความเคร่งครัดในการปฏิบติัตนอย่างรวมหมู่โดยยึดหลกัสามคัคีธรรมทั้งเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม

ในครรลองพุทธศาสนา สมกบัหลกัคาํสอนสําคญัของพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งการปฏิบติั

อยา่งแทจ้ริง 

ส่วน “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ให้แต่ละปัจเจกบุคคลดาํเนินการตามความเช่ือมัน่ 

ตามศรัทธา ตามเง่ือนไขและศกัยภาพของแต่ละคนเป็นสําคญั อาจรวมเป็นกลุ่มวนชุมชนจนเกิด



135 

พลังการเปล่ียนแปลงได้ภายใตล้ักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ด้วย เป็นปัจจยับวกเสริมเขา้มา เช่น กรณี

สหกรณ์หุบกะพง จงัหวดัเพชรบุรี กรณีชุมชนชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ 

 

4.1.3 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเกีย่วกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงและ

การปฏิบัติตนของคนไทยโดยทัว่ไป  

จากการศึกษาความคิดเห็นของชาวอโศกกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 166 คน เก่ียวกบัรับรู้และการ

ปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยโดยทัว่ไป พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ

คนไทยโดยทัว่ไปมีความเขา้ใจหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัน้อย (ร้อยละ 48.80) และปฏิบติัตน

ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบันอ้ย (ร้อยละ 59.00) (ตารางท่ี 4.8) 

 

ตารางที ่4.8 ความคิดเห็นของชาวชุมชนราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้และการปฏิบติัตนตามหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยโดยทัว่ไป 

 

ความคิดเห็น มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 

คนไทยโดยทัว่ไปมีความเขา้ใจหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

 14 

(8.40) 

12 

(7.20) 

 49 

(29.50) 

81 

(48.80) 

 10 

(6.00) 

คนไทยโดยทัว่ไปปฏิบติัตนตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

11 

 (6.60) 

6 

(3.60) 

34 

(20.50) 

98 

(59.00) 

17 

(10.20) 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  ( )  : ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.8 สรุปได้ว่าชาวอโศกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คนไทยโดยทั่วไปให้

ความสําคญักบัหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบติัตนตามคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย 

ดงันั้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยโดยทัว่ไปไดรั้บรู้และการปฏิบติัตนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มข้ึนรัฐบาลควรกาํหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเร่งด่วนเพราะการรับรู้และปฏิบติั

ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม การพึ่งตนเอง การสํานึกสาธารณะ

และการเสียสละ การแบ่งปัน การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และมีความยินดีความสุขในท่ีสุด 

จะทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชนมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อคนไทยโดยทัว่ไปท่ีมีต่อชาวอโศกในการ

ปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนบุญนิยม พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คนไทยโดยทัว่ไปรู้จกัและ
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เขา้ใจญาติธรรมชาวอโศกท่ีปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมโดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดในระดบัพอ

รับรู้และพอเขา้ใจบา้งเล็กน้อย (ร้อยละ 72.30) รองลงมา คือ ในระดบัไม่มีความรับรู้ ไม่มีความ

เข้าใจเลย (ร้อยละ 15.70) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือมีการรับรู้และเข้าใจในระดับมากโดยผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ (ร้อยละ 12.00) (ตามตารางท่ี 4.9) 

 

ตารางที ่4.9 ระดบัความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีมีต่อคนไทยโดยทัว่ไป ในการรับรู้ มีความ

เขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมและการปฏิบติัตนของญาติธรรมชาวอโศก 

 

ระดับความคิดเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ 

พอรับรู้และเขา้ใจบา้งเล็กนอ้ย 120 72.30 

ไม่มีความรับรู้ ไม่มีความเขา้ใจเลย 26 15.70 

มีการรับรู้และเขา้ใจมากโดยผา่นช่องทางต่าง ๆ 20 12.00 

รวม 166 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.9 สรุปไดว้่าคนไทยโดยทัว่ไปรู้จกัชาวอโศก เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมและการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ในระดบัพอรับรู้และเขา้ใจบา้งเล็กนอ้ย  

ผลการศึกษาช่องทางในการส่งเสริมการรับรู้ และเขา้ใจญาติธรรมชาวอโศก ในการปฏิบติั

ตนตามหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม จากกลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 20 คน ท่ีมีความเห็นว่า คนไทย

โดยทั่วไปสามารถรับรู้ และเข้าใจ ในระดับมาก จากคําถามปลายเปิด  ซ่ึงให้อิสระผู ้ตอบ

แบบสอบถาม สามารถออกความเห็นท่ีเป็นอิสระโดยแยกออกเป็น 15 ช่องทาง (ตามตารางท่ี 4.10)  
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ตารางที ่4.10 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศก ท่ีคิดวา่คนไทยโดยทัว่ไป มีการรับรู้ และเขา้ใจ

ญาติธรรมชาวอโศก ในการการปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมในระดบั

มาก โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ 

 

ข้อมูล จํานวน(คน) ร้อยละ 

1. บุญนิยมทีวี 9 45.00 

2. หนงัสือ 6 30.00 

3. การส่ือสาร 4 20.00 

4. อินเทอร์เน็ต 3 15.00 

5. ฟังสมณะโพธิรักษเ์ทศนา 2 10.00 

6. กิจกรรมของชาวอโศก 2 10.00 

7. จากนกับวชชาวอโศกเทศน์ 2 10.00 

8. การแจกอาหารโรงทาน แจกหนงัสือ 2 10.00 

9. ใหค้าํแนะนาํประชาชน 2 10.00 

10. ทาํเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นใหม้ากๆ 2 10.00 

11. ควรเรียนรู้ ปฏิบติัดว้ยตนเอง 2 10.00 

12. เพื่อนชวนไปร่วมงานของชาวอโศก 2 10.00 

13. การบอกต่อ 2 10.00 

14. วดีีทศัน์ ซีดี 2 10.00 

15. ชาวอโศกตอ้งมีมากท่ีสุด พลงัรวมจึงจะระเบิดให้

สังคมไดเ้ห็น 

2 10.00 

 

หมายเหตุ:  ผูต้อบ 20 คนแต่บางคนมีความคิดเห็นมากกวา่ 1 ช่องทาง 

 

จากตารางท่ี 4.10 ซ่ึงเป็นความเห็นของช่องทางในการรับรู้ การเขา้ใจญาติธรรมชาวอโศก

ในการปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ท่ีไดจ้ากคาํถามปลายเปิดของกลุ่มตวัอยา่งโดย 4 อนัดบั

แรกจะมีผูแ้สดงความเห็นสูงมาก ไดแ้ก่ จากบุญนิยมทีวี (ร้อยละ 45.00) หนงัสือ (ร้อยละ 30.00) 

และการส่ือสาร (ร้อยละ 20.00) ซ่ึงการส่ือสารบุญนิยมของชาวอโศกประกอบดว้ย สถานีโทรทศัน์

ผ่านดาวเทียมช่องบุญนิยมทีวี มีการออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง จดัรายการรายงานกิจกรรมของ

ชาวอโศก ท่ีมีบทบาทต่อสังคมภายนอกเช่นกิจกรรมแจกอาหารฟรีในวนัสําคญัต่างๆ กิจกรรม
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ประเพณีของชาวอโศกเช่นวนัมหาปวารณา วนัอโศกรําลึก วนัเอ้ือไออุ่นท่ีสัญจรไปทุกภาคปีละคร้ัง 

กิจกรรมอบรมปฏิบติัธรรมในวนัพุทธาภิเสกสุดยอดปฏิหาริย ์กิจกรรมอบรมปฏิบติัธรรมในวนั

ปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ กิจกรรมฉลองหนาว และอ่ืนๆเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ความรู้ทาง

ธรรมเป็นตน้โดยไม่มีมีการแอบแฝงการโฆษณาสินค้าและสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ต  

(ยูทูป เฟซบุ๊ก และไลน์) กิจกรรมพิมพห์นงัสือธรรมะแจกเช่นวารสารดอกหญา้ สารอโศก และจุ

สารอ่ืนๆตามความจาํเป็น กิจกรรมจาํหน่ายส่ือสารบุญนิยมต่าง ๆ ท่ีธรรมทศัน์สมาคมในราคา

ยุติธรรมประเภทเทป ซีดี หนังสือ เก่ียวกับธรรม สุขภาพ และกสิกรรมไร้สารพิษและอ่ืน ๆ ท่ี

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

1) ขอ้เสนอแนะของชาวราชธานีอโศกต่อคนไทยโดยทัว่ไปให้มีการรับรู้ ความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจบุญนิยมชองชาวอโศกเพิ่มข้ึน เพื่อนาํไปพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของ

ตนเอง ตามแนวทางบุญนิยม  

ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งต่อคนไทยโดยทัว่ไป พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 

มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือควรจดัรายการโทรทศัน์หรือวิทยุชุมชนอย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 

(68.10) รองลงมา คือ ควรประสานงานกับรัฐบาลหรือองค์กรท้องถ่ิน ให้ขับเคล่ือนหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นส่วนหน่ึงของ “นโยบายสาธารณะ” (ร้อยละ 

66.30) และการออกบรรยายในสถานท่ีต่าง ๆ (ร้อยละ 44.00) (ตามตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางที ่4.11 ขอ้เสนอแนะของชาวราชธานีอโศกต่อคนไทยโดยทัว่ไป ในการเพิ่มการรับรู้ ความรู้ 

ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม และการนาํไปพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

ของตนเองตามแนวทางบุญนิยม 

 

กจิกรรมเสนอแนะ ควรปฏิบัต ิ

ใช่ ไม่ใช่ 

จดัรายการโทรทศัน์หรือวทิยชุุมชนอยา่งต่อเน่ือง 113  

(68.10) 

53 

(31.90) 

ประสานงานกบัรัฐบาลหรือองคก์รทอ้งถ่ิน ใหข้บัเคล่ือนหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นส่วนหน่ึงของ 

“นโยบายสาธารณะ” 

110 

(66.30) 

56 

(33.70) 

การบรรยายในสถานศึกษา 73 

(44.00) 

93 

(56.00) 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

 

กจิกรรมเสนอแนะ ควรปฏิบัต ิ

ใช่ ไม่ใช่ 

ขอความร่วมมือกบัทางราชการจดัรายการเผยแพร่ความรู้ร่วมกนั 69 

(41.60) 

97 

(58.40) 

เอกสารแนะนาํ  68 

(41.00) 

98 

(59.00) 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 35 

(21.10) 

131 

(78.90) 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  (  ) : ร้อยละ 

 

ตารางท่ี 4.11 สรุปได้ว่าการส่งเสริมให้คนไทยโดยทัว่ไปได้เพิ่มการรับรู้ การมี

ความรู้ และการมีความเขา้ใจ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถส่งเสริมไดจ้ากจดัรายการโทรทศัน์

หรือวิทยุชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นยุคท่ีคนเสพข่าวสาร การใชส่ื้อโทรทศัน์หรือวิทยุ

ชุมชนสามารถเขา้ถึงประชาชนได้อย่างทัว่ถึง โดยสามารถนาํเสนอข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนไดห้ลายรูปแบบเช่นเป็นบทละคร สัมภาษณ์ ท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ ์และรูปแบบอ่ืนๆ แต่

ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลท่ีชดัเจนและนโยบายในการนาํไปพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนของตนเองตามแนวทางบุญนิยมทีจริงจงัและจริงใจ 

จากการศึกษาขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของชาวราชธานีอโศกในการเพิ่มการรับรู้ ความรู้ 

ความขา้ใจตามแนวทางบุญนิยม ในหมู่คนไทยทัว่ไปในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามของตนตาม 

แนวทางบุญนิยมจากคาํถามปลายเปิด ซ่ึงให้อิสระผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือก

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ จาํนวน 35 คน แบ่งเป็นขอ้เสนอแนะ 11 ประเด็น ( ตามตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.12 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของชาวราชธานีอโศกต่อคนไทยโดยทัว่ไปในการเพิ่มการรับรู้ 

ความรู้ ความเขา้ใจตามแนวทางบุญนิยม ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของตนตาม

แนวทางบุญนิยม 

 

กจิกรรมเสนอแนะอืน่ ๆ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. จดัใหค้วามรู้แก่คนไทยและองคก์รต่าง ๆ ให้โอกาสคนมาฝึก

กิจกรรมเชิงปฏิบติัการ กิจกรรมอบรมสัมมนา เขา้มาสัมผสัดว้ย

ตวัเอง มาอยูค่บคุน้ในชุมชนบุญนิยม 5-7 วนั ทาํความเขา้ใจใน

หลกับุญนิยม ตามแนวทางชาวอโศก จนกระทัง่เกิดความเขา้ใจ

ชดัแจง้วา่คนไทยทุกคนสามารถทาํไดแ้ละควรจดัอยา่งต่อเน่ือง 

8 22.85 

2. สมาชิกชาวอโศกทุก ๆ คนตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัใหมี้มวลให้

มาก ตอ้งทาํตนใหเ้ป็นตวัอยา่งทาํทนัทีตามท่ีเราเขา้ใจ ทาํชุมชน

ใหเ้ขม้แขง็ เสียสละใหม้ากข้ึนๆ ออกช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บ

ภยัพิบติั จดัตั้งโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติฟรีอยา่งต่อเน่ืองท่ีสุด

พลงัรวมจะทาํใหค้นมองเห็นได ้จนกระทัง่มีนาํไปปฏิบติัตาม 

สังคมเห็นชดัเจน และสังคมยอมรับ 

7 20.00 

3. สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนบุญนิยมกบัชุมชนทัว่ไป ทุก

พุทธสถานจดัตั้งฝ่ายตอ้นรับอยา่งชดัเจน เพื่อส่ือสารกบัผูม้าเยอืน 

ทาํนํ้าตกเพื่อใหป้ระชาชนมาสัมผสัไดเ้ห็นส่ิงดีๆเป็นท่ีประชุม

สัญจรขององคก์รรัฐเช่นการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 

4 11.43 

4. จดัศึกษาดูงานท่ีราชธานีอโศกและพุทธสถานของอโศกทุก

แห่ง สามารถเป็นตวัอยา่งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการพดูปาก

ต่อปาก อธิบายตวัต่อตวัให้เขา้ใจ 

4 11.43 

5. รัฐบาลขบัเคล่ือนหลกัคิด เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม 

โดยใหส่ื้อทุกแขนง โฆษณาประชาสัมพนัธ์ อยา่งจริงจงัมี

กฎเกณฑท่ี์จริงจงั ให้นาํหลกัการพอเพียงไปเป็นนโยบาย ส่ือทีวี

ตอ้ง เอาดว้ยจริง ๆ ปลูกฝังค่านิยม ลา้งหวัสมองใหม่หมดประเทศ

จึงจะไดผ้ล โฆษณาโทษภยัของค่านิยมสมยัใหม่ ฟรีทีวตีอ้ง

นาํเสนอเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกบัเศรษฐกิจบุญนิยม ในการ 

4 11.43 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 

 

กจิกรรมเสนอแนะอืน่ ๆ จํานวน (คน) ร้อยละ 

พฒันาเศรษฐกิจชุมชน   

6. ใหภ้าครัฐจดัหาชุมชนตวัอยา่งในการใชชี้วติแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง ยิง่มีชุมชนตวัอยา่งมาก จะยิง่ทาํใหป้ระชาชนเขา้ถึงได้

เร็วมากมากข้ึน 

2 5.71 

7. ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ,ตอ้งมีการศึกษาเรียนรู้เช่นมีการอบรม 

สร้างหลกัสูตรใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 

2 5.71 

8. ใหท้่านนายกฯประกาศเดินหนา้ต่อไป 1 2.86 

9. อโศกควรเขา้ร่วมกิจกรรมทางราชการหรือกิจกรรมงานใหญ่ๆ 

ท่ีมีแนวคิดบางส่วนตรงกนั แลว้เผยแพร่ ศก.บุญนิยม 

1 2.86 

10. ทาํเอกสารและจดัรายการวทิยชุุมชนแนะนาํ 1 2.86 

11. ญาติธรรมและศิษยเ์ก่าปลูกผกัไร้สารเคมีส่งขาย 1 2.86 

 

จากตารางท่ี 4.12 ซ่ึงเป็นความเห็นท่ีได้จากคาํถามปลายเปิดของกลุ่มตวัอย่างเม่ือ

ผูว้จิยัจาํแนกและเรียบเรียงพบวา่ แยกเป็นขอ้เสนอแนะ 11 ประเด็นดว้ยกนัโดย 2 ประเด็นแรกมีผูท่ี้

เห็นด้วยมาก ได้แก่จัดให้ความรู้แก่คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ให้โอกาสคนมาฝึกกิจกรรมเชิง

ปฏิบติัการ กิจกรรมอบรมสัมมนา เขา้มาสัมผสัดว้ยตวัเอง มาอยูค่บคุน้ในชุมชนบุญนิยม 5-7 วนั ทาํ

ความเขา้ใจในหลกับุญนิยม ตามแนวทางชาวอโศก จนกระทัง่เกิดความเขา้ใจชดัแจง้วา่คนไทยทุก

คนสามารถทาํไดแ้ละควรจดัอยา่งต่อเน่ือง (ร้อยละ 22.85)  สมาชิกชาวอโศกทุก ๆ คนตอ้งร่วมมือ

ร่วมใจกนัให้มีมวลให้มาก ตอ้งทาํตนให้เป็นตวัอย่างทาํทนัทีตามท่ีเราเขา้ใจ ทาํชุมชนให้เขม้แข็ง 

เสียสละใหม้ากข้ึน ๆ ออกช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บภยัพิบติั จดัตั้งโรงบุญแจกอาหารมงัสวิรัติฟรี

อยา่งต่อเน่ืองท่ีสุดพลงัรวมจะทาํให้คนมองเห็นได ้จนกระทัง่มีนาํไปปฏิบติัตาม สังคมเห็นชดัเจน 

และสังคมยอมรับ (ร้อยละ 20.00) ทาํให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างสนบัสนุนให้มาเรียนรู้

ชุมชนราชธานีอโศกท่ีใช้หลกัรัฐศาสตร์อย่างบุญนิยมในระดบัสาธารณโภคี มีเศรษฐศาสตร์บุญ

นิยม มีการศึกษาบุญนิยม มีสังคมศาสตร์บุญนิยม มีกสิกรรมบุญนิยม เป็นตน้ และ มีการพึ่งตนเอง 

การเลิก ลด ละอบายมุข ความหรูหรา ฟุ้งเฟ้อ จะทาํให้เศรษฐกิจดีข้ึน และให้ชาวอโศกรวมพลงัทาํ

ตนใหเ้ป็นตวัอยา่งมุ่งเสียสละและช่วยเหลือสังคมต่อไป 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีมีต่อคนไทยโดยทัว่ไป เก่ียวกบัการ

รับรู้ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พอ

รับรู้ พอเขา้ใจบา้งเล็กน้อย (77.70) รองลงมา คือ มีการรับรู้และเขา้ใจมากผา่นช่องทางต่าง ๆ (ร้อย

ละ 15.70) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือไม่มีการรับรู้ ไม่มีความรู้ และไม่มีความเขา้ใจเลย (ร้อยละ 

6.60) (ตามตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางที ่4.13 ความคิดเห็นของชาวชุมชนราชธานีอโศกต่อคนไทยโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการรับรู้ มี

ความรู้ มีความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข้อมูล จํานวน(คน) ร้อยละ 

พอรับรู้ พอเขา้ใจบา้งเล็กนอ้ย 129 77.70 

มีการรับรู้และเขา้ใจมากผา่นช่องทางต่าง ๆ 26 15.70 

ไม่มีการรับรู้ ไม่มีความรู้ และไม่มีความเขา้ใจเลย 11 6.60 

รวม 166 100 

 

จากตารางท่ี 4.13 สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คนไทยทัว่ไปพอ

รับรู้และเขา้ใจหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงบา้งเล็กนอ้ย  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีคิดวา่ คนไทยโดยทัว่ไปท่ีมีการรับรู้ มี

ความรู้ และมีความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในระดบัมากมีจาํนวน 26 คน ด้วย

คาํถามปลายเปิดซ่ึงใหอิ้สระต่อผูต้อบแบบสอบถามไม่มีกรอบคาํตอบช้ีนาํเม่ือผูว้ิจยันาํความคิดเห็น

มาจาํแนกและเรียบเรียง พบว่าคนไทยโดยทัว่ไปมีการรับรู้ มีความรู้และเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมากไดโ้ดยผา่น ช่องทาง 5 ช่องทาง และช่องทางท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุดคือ 

ทางส่ือโทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 76.92) รองลงมา คือ รับรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ 

ร่วมกบัการลองปฏิบติัดว้ยตนเอง (ร้อยละ 7.69) และการส่ือสารของภาครัฐผ่านโทรทศัน์ (ร้อยละ 

7.69) (ตามตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14  ความคิดเห็นของชาวชุมชนราชธานีอโศกท่ีคิดว่าคนไทยโดยทัว่ไป มีการรับรู้ มี

ความรู้ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมากโดยผา่นช่องทาง

ต่าง ๆ 

 

ความคิดเห็น จํานวน(คน) ร้อยละ 

ส่ือโทรทศัน์ วทิย ุส่ิงพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต 20 76.92 

ส่ือต่าง ๆ และปฏิบติัดว้ยตนเอง 2 7.69 

การส่ือสารจากทางราชการผา่นรายการทีวี 2 7.69 

การบรรยายในสถานปฏิบติัธรรม 1 03.85 

การศึกษาโครงการพระราชดาํริของในหลวง รัชกาลท่ี 9 1 03.85 

รวม 26 100 

 

จากตารางท่ี 4.14 สรุปได้ว่าส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็น

ช่องทางในการรับรู้ การมีความรู้ และการมีความเข้าใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทย

โดยทัว่ไปซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีเร็วและเข้าถึงได้ทุกสถานการณ์ ทุกเพศทุกวยั และไม่จาํกัดด้วย

กาลเวลา แต่ยงัมีการปฏิบติัตามความรู้ ความเขา้ใจในหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบันอ้ย 

2) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกต่อคนไทยโดยทัว่ไป ท่ีมีการปฏิบติัตนตามหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกกลุ่มตวัอยา่ง ต่อคนไทยโดยทัว่ไป ท่ีมี

การปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือเห็นวา่ คนไทย

ปฏิบติัตนบา้งเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 89.20  รองลงมา คือ ไม่มีการปฏิบติัตนใด ๆ เลย และมีการ

ปฏิบติัตนมาก คิดเป็นร้อยละ 05.40 (ตามตารางท่ี 4.15)  
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ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีมีต่อคนไทยโดยทัว่ไป ท่ีมีการปฏิบติัตนตาม

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับความคิดเห็น จํานวน(คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัตนบา้งเล็กนอ้ย 148 89.20 

ไม่มีการปฏิบติัตนใด ๆ เลย 9 5.40 

มีการปฏิบติัตนมาก 9 5.40 

รวม 166 100 

 

จากตารางท่ี 4.15 สรุปไดว้า่คนไทยโดยทัว่ไป มีการปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงบา้งเล็กนอ้ย 

3) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีคิดวา่คนไทยโดยทัว่ไป มีการปฏิบติัตนตาม

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกกลุ่มตวัอยา่ง ต่อคนไทยโดยทัว่ไป ท่ีมี

การปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในระดบัมาก จาํนวน 9 คน จากคาํถามปลายเปิด ซ่ึงให้

อิสระผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างเสนอความคิดเห็นซ่ึงผูว้ิจยัจาํแนกและเรียบเรียง

พบว่า แยกเป็น 6 ประเด็น โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ปฏิบติัตนตามกระแสหลกัหลงัวนัสวรรคตใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 (ร้อยละ 33.33) การทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ33.33) และการ

ปลูกผกัสวนครัว (ร้อยละ 22.22) ปฏิบติัตามส่ือนาํเสนอรายการเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

(ร้อยละ 22.22) และเขา้มาเรียนรู้กบัชาวอโศกมากข้ึน (ร้อยละ 22.22) (ตามตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที ่4.16 ความคิดเห็นของชาวชุมชนราชธานีอโศกกลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าคนไทยโดยทัว่ไป มี

การปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมากผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปฏิบติัตนตามกระแสหลกัหลงัวนัสวรรคตของรัชกาลท่ี 9  3 33.33 

การทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน  3 33.33 

การปลูกผกัสวนครัว 2 22.22 

ปฏิบติัตามส่ือนาํเสนอรายการเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 2 22.22 

เขา้มาเรียนรู้กบัชาวอโศกมากข้ึน 2 22.22 

ประหยดัและออม ไม่ก่อหน้ี 1 11.11 

 

หมายเหตุ: ผูต้อบ 9 คน แต่บางคนมีความคิดเห็นมากกวา่ 1 กิจกรรม 

 

จากตารางท่ี 4.16 สรุปไดว้่า ชาวราชธานีอโศกมีความเห็นว่า คนไทยโดยทัว่ไปท่ี

ปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากนั้นได้ปฏิบติัตนตามกระแสหลักหลังวนั

สวรรคตของรัชกาลท่ี 9 โดยไดเ้ร่ิมทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ปลูกผกัสวนครัว และปฏิบติัตามส่ือท่ี

นาํเสนอรายกายเก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

4) ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกับสาเหตุท่ีคนไทยโดยทั่วไปไม่

สามารถปฏิบติัตน (หรือปฏิบติัตนบา้งเล็กนอ้ย) ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการการศึกษาสาเหตุท่ีคนไทยโดยทัว่ไปไม่สามารถปฏิบติัตน (หรือปฏิบติัตน

บา้งเล็กนอ้ย) ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 3 อนัดบัแรกเห็นดว้ยวา่มี

สาเหตุมาจากความอยากมี อยากเป็น อยากไดเ้กินความพอดี (ร้อยละ 64.50) รองลงมา คือ ไดรั้บ

อิทธิพลจากส่ือในการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อขายสินคา้ในชีวิตประจาํวนั จนทาํให้การบริโภคลน้เกิน

ความพอดี (ร้อยละ 59.60) และดารานักแสดง นายและนางแบบ ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ มี

อิทธิพลต่อการบริโภคนิยมท่ีเกินความพอดี เช่น อยากได้ของหรูหรา ราคาแพง (ร้อยละ 53.00) 

(ตามตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัสาเหตุท่ีคนไทยโดยทัว่ไปท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตน (หรือปฏิบติัตนบา้งเล็กนอ้ย) ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข้อมูล สาเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ 

อยากมี อยากเป็น อยากไดเ้กินความพอดี 107 

(64.50) 

59 

(35.5) 

ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือในการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อขายสินคา้ใน

ชีวติประจาํวนั จนทาํใหก้ารบริโภคลน้เกินความพอดี 

99 

(59.60) 

67 

(40.40) 

ดารา นกัแสดง นายและนางแบบ ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ มีอิทธิพล

ต่อการบริโภคนิยมท่ีเกินความพอดี เช่น อยากไดข้องหรูหรา ราคาแพง 

88 

(53.00) 

78 

(47.00) 

วตัถุนิยม 86 

(51.80) 

80 

(48.20) 

บริโภคนิยม 81 

(48.80) 

85  

(51.20) 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  (  ) : ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.17 สรุปได้ว่าชาวราชธานีอโศกมีรู้สึกว่าคนไทยโดยทัว่ไปยงัมีการ

ปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเล็กน้อยและยงัไม่ไดป้ฏิบติัเน่ืองจากปัจจยัภายนอกและ

ปัจจยัภายในโดยปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีมีดารา นกัแสดง นายแบบ นางแบบ 

ละคร ภาพยนตร์ เป็นตน้ มีอิทธิพลทาํให้เกิดความอยากมี อยากเป็น อยากไดเ้กินความพอดี ซ่ึงถือ

เป็นกิเลสจากปัจจยัภายในตนเองอนันาํไปสู่พฤติกรรมการบริโภคนิยมและวตัถุนิยม 
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4.1.4 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติตามหลกัคิด

เศรษฐกจิพอเพยีงและศาสตร์พระราชาในรูปแบบของนโยบาย/โครงการต่าง ๆ  

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการส่งเสริม สนบัสนุน คน

ไทยตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาใน “ทางปฏิบติั” (นโยบาย/โครงการ) ของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดว่ารัฐบาล

ทาํน้อยมาก (ร้อยละ78.30) รองลงมาเห็นว่า ทาํมากคิด (ร้อยละ 16.90) และเห็นว่า ไม่ได้ทาํ (ร้อยละ 

04.80) เป็นลาํดบัสุดทา้ย (ตามตารางท่ี 4.18) 

 

ตารางที ่4.18 ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกต่อการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบติัของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  

 

ระดับความคิดเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ 

ทาํนอ้ยมาก 130 78.30 

ทาํมาก 28 16.90 

ไม่ไดท้าํ 8 4.80 

รวม 166 100 

 

จากตารางท่ี 4.18 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก 

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา กล่าวเสมอถึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ซ่ึงในทางปฏิบติั

ยงัทาํไดน้อ้ยมาก 

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท่ี้ตอบว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ท่ีกล่าวเสมอถึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ซ่ึงในทาง

ปฏิบติัสามารถทาํไดม้าก จากคาํถามปลายเปิดให้อิสระผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตอบว่าทาํไดม้ากมีจาํนวน 28 คนเม่ือผูว้ิจยัจาํแนกและเรียบเรียงความคิดเห็น พบว่า มี 15 ประเด็น

ซ่ึง 2 ประเด็นแรกมีผู ้เสนอความคิดเห็นสูงมากโดยไม่มีกรอบคําตอบช้ีนํา ได้แก่ รัฐบาลได้

สนบัสนุนส่ือโทรทศัน์เพื่อทาํรายการเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนให้ประชาชนจดัอบรม 

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง กาํหนดนโยบายหน่วยงานต่าง ๆ ปราบคอร์รัปชัน่ (ร้อยละ 

28.57) และส่งเสริมนโยบาย/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 14.29) และอนัดบั 3 

คือ มีการเดินสายจดัรายการนายกฯ พบประชาชน (ร้อยละ 7.14) (ตามตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที ่4.19 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีคิดวา่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา ไดน้าํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในระดบัมาก จากกิจกรรม/

นโยบาย/โครงการ  

 

ประเด็น/ข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. รัฐบาลสนบัสนุนส่ือโทรทศัน์ทาํรายการเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

สนบัสนุนใหป้ระชาชนจดัอบรม เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง

ต่อเน่ือง กาํหนดนโยบายหน่วยงานต่าง ๆ ปราบคอร์รัปชัน่  

8 28.57 

2. ส่งเสริมนโยบาย/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง 4 14.29 

3. จดัรายการนายกฯ พบประชาชน 2 7.14 

4. บนัทึกใน Roadmap 20 ปี 2 7.14 

5. ส่งเสริมสินคา้ชุมชน เดินตามรอยศาสตร์พระราชา 2 7.14 

6. ทาํใหป้ระเทศชาติสงบร่มเยน็ 1 3.57 

7. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 1 3.57 

8. พยายามเนน้พระราชดาํรัสของรัชกาลท่ี 9 ใหป้ระชาชนทราบ 1 3.57 

9. ใชเ้งินภาษีของประชาชนอยา่งคุม้ค่า(ช่วยประชาชนไดม้ากข้ึน) 1 3.57 

10. จดัใหมี้ตลาดนํ้าคลองผดุงกรุงเกษม 1 3.57 

11. โครงการท่ีใหท้หารลงพื้นท่ีชุมชนสนบัสนุนใหช้าวบา้นทาํเกษตร

ทาํปศุสัตว ์

1 3.57 

12. สนบัสนุนภาคการเกษตร 1 3.57 

13. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดส่้งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1 3.57 

14. สถานศึกษาเขา้มาอบรมเรียนรู้กบัชาวอโศกมากข้ึน 1 3.57 

15. สนบัสนุนทุกช่องทาง 1 3.57 

รวม 28 100.00 
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จากตารางท่ี 4.19 สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเห็นว่า รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา กล่าวเสมอถึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาและสามารถ

ปฏิบัติได้ในระดับมาก โดยผ่านการสนับสนุนส่ือโทรทัศน์ทาํรายการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

สนบัสนุนใหป้ระชาชนจดัอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง กาํหนดนโยบายหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เร่งปราบคอร์รัปชั่น และมีการเดินสายจดัรายการนายกฯ พบ

ประชาชน บนัทึกเป้าหมายการดาํเนินกิจกรรมตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ส่งเสริมสินคา้ชุมชนเดินตามรอยศาสตร์พระราชา ทาํให้ประเทศชาติสงบร่มเยน็ ปฏิบติัตน

เป็นแบบอย่าง  พยายามเน้นพระราชดาํรัสของรัชกาลท่ี 9 ให้ประชาชนทราบ ใช้เงินภาษีของ

ประชาชนอยา่งคุม้ค่า (ช่วยประชาชนไดม้ากข้ึน) จดัใหมี้ตลาดนํ้าคลองผดุงกรุงเกษม โครงการท่ีให้

ทหารลงพื้นท่ีชุมชนสนับสนุนให้ชาวบ้านทําเกษตรทําปศุสัตว์  สนับสนุนภาคการเกษตร  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาเขา้มาอบรม

เรียนรู้กบัชาวอโศกมากข้ึนและสนับสนุนทุกช่องทาง ซ่ึงส่ิงท่ีรัฐบาลพยายามปฏิบติัตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงถือวา่มีหลากหลายแต่ยงัอยูใ่นวงแคบยงัไม่สามารถขยายสู่สังคมไทยในภาพรวม

ของประเทศ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกกลุ่มตัวอย่างท่ี คิดว่า

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา กล่าวเสมอถึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์

พระราชา ซ่ึงรัฐบาลฯไดป้ฏิบติัตามกิจกรรม /นโยบาย /โครงการ ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดบัไม่ไดท้าํหรือทาํนอ้ยมาก พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 138 คน เกินกวา่คร่ึงหน่ึงความเห็นว่า

สาเหตุมาจากขดัผลประโยชน์ของนายทุน (ร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ ไม่ให้ความสําคญักบัหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 40.60) และรัฐบาลขาดความเข้าใจเก่ียวกับหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแท ้(ร้อยละ 39.80) (ตามตารางท่ี 4.20)  
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ตารางที ่4.20 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกผูท่ี้คิดวา่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชาไม่ไดท้าํตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทาํนอ้ยมาก 

 

ข้อมูล สาเหตุ 

ใช่ ไม่ใช่ เลอืกทาํมาก 

ขดัผลประโยชน์ของนายทุน 83 

(50.00) 

55 

(33.10) 

28 

(16.90) 

ไม่ใหค้วามสาํคญัเพียงพอ 74 

(44.60) 

64 

(38.60) 

28 

(16.90) 

ขาดความเขา้ใจ 66 

(39.80) 

72 

(43.40) 

28 

(16.90) 

ผูมี้อาํนาจในรัฐบาลเสียเปรียบ 39 

(23.50) 

99 

(59.60) 

28 

(16.90) 

อ่ืน ๆ 30 

(18.10) 

108 

(65.10) 

28 

(16.90) 

อาจมีหลกัคิดอ่ืนท่ีสามารถประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสังคมไทย 

ไดดี้กวา่ 

24 

(14.50) 

114 

(68.70) 

28 

(16.90) 

 

หมายเหตุ: หน่วย : คน  (  ) :  ร้อยละ 

 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกกลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกบัสาเหตุ 

อ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไม่นาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบติัอยา่งจริงจงั (เฉพาะผูท่ี้เลือกไม่ไดท้าํและทาํน้อยมาก) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นว่า มา

จากสาเหตุอ่ืน ๆ มีจาํนวน 30 คน จากคาํถามปลายเปิด ซ่ึงให้อิสระผูต้อบแบบสอบถาม และได้

จาํแนกเรียบเรียงพบวา่ แยกไดเ้ป็น 14 ประเด็น (ตามตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21 ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกผูท่ี้คิดวา่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา ไม่ไดท้าํตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทาํนอ้ยมาก 

 

สาเหตุอืน่ ๆ (ประเด็น)  จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. ท่ีผา่นมานโยบายประชานิยมไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ทาํใหค้น

ไทยชอบใชเ้งินแกปั้ญหาแทนการใชปั้ญญา ทาํให ้รัฐบาลชุดปัจจุบนั

บริหารไดย้าก แต่ก็มีการขบัเคล่ือนบา้งและกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการปฏิรูป 

หลายอยา่งยงัไม่ลงตวันายกมีทีมงานท่ียงัใหข้อ้มูลไม่มากพอ ทาํใหก้าร

ดาํเนินงานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงติดขดั และระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง

ยงันอ้ย การเปล่ียนแปลงส่ิงใดตอ้งมีความเขา้ใจ และใหเ้วลา 

7 23.33 

2. รัฐบาลไม่ไดศึ้กษาใหเ้ขา้ใจและตอ้งมีนาํเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นทุกๆ

เร่ืองใหม้าก ใหก้วา้งจนเห็นผล ไม่ไดว้างนโยบายแนวคิดใหม่ทั้งหมด ส่ือ

ทีวไีม่ไดป้ลูกฝังแนวคิดใหม่อยา่งจริงจงัทั้งจากละคร เพลง จนลา้งสมอง

ใหเ้ขา้ใจเร่ืองหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง 

4 13.33 

3. กิเลสมาก ไม่มีความเสียสละ อยูใ่นสังคมท่ีมีแต่จะเอาไม่กลา้ทาํตวัเป็น

คนจน รัฐบาลยงัไม่นาํหลกัธรรมของพระพุทธเจา้มาใชใ้นชีวติประจาํวนั

มากพอ  

3 10.00 

4. ประชาชนยงัไม่ใหค้วามร่วมมือเพราะขาดความรู้ ความเขา้ใจ ใน

หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงและขาดเงินลงทุน 

3 10.00 

5. ผา่นมานกัการเมืองมีแต่ความเห็นแก่ตวัมานานแลว้ ไม่ส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งแทจ้ริง รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา เป็นจุดเร่ิมท่ีจะสานต่อปนิธานของรัชกาลท่ี 9  

2 6.67 

6. การเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งปฏิบติัธรรม ตอ้งลดกิเลสดว้ยแต่ผูน้าํ

ประเทศส่วนมากไม่ปฏิบติัธรรมให้เป็นตน้แบบเหมือนในหลวง 

2 6.67 

7. เม่ือไม่เขา้ใจลึกซ้ึงพอก็ยากแก่การปฏิรูป ไม่ส่งเสริมเกษตรอินทรียข์าด

ความรู้ทั้งเร่ืองนํ้าและดิน 

2 6.67 

8. เพราะขดักบัความตอ้งการของคนโดยทัว่ไปท่ีอยากรวย คนจะตอ้ง

เขา้ใจพระพุทธศาสนาอยา่งชดัเจนจึงจะทาํได ้

1 3.33 

9. มองวา่เป็นเร่ืองไกลตวั เช่น ตอ้งลาออกจากงานหรือเกษียณแลว้ จึง

ไม่ใหค้วามสาํคญั 

1 3.33 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 

 

สาเหตุอืน่ ๆ (ประเด็น)  จํานวน (คน) ร้อยละ 

10. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นและศาสตร์ของพระราชาเป็นส่ิงท่ีเห็นผลชา้ ไม่

ทนักิเลสของมนุษยซ่ึ์งมีมาก และขา้ราชการไทยส่วนใหญ่ไม่เช่ือเร่ืองบาป

บุญวา่มีจริง ท่ีควรเป็นตน้แบบของเศรษฐกิจพอเพียงกลบัไม่ตระหนกั 

1 3.33 

11. ความไม่ตระหนกัของคนในรัฐบาล (กระบวนการทั้งหมดเป็นของทุน

นิยมแลว้) มีความเห็นแก่ตวั ขาดคุณธรรม ขาดจิตสาํนึกต่อเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1 3.33 

12.ยงัไม่ไดท้าํอยา่งจริงจงั 1 3.33 

13.ทาํเหมือนสนใจ แต่การกระทาํเนน้เศรษฐกิจทุนนิยมเหมือนเดิม (ปาก

วา่ตาขยบิ) 

1 3.33 

14. รัฐบาลไม่สามารถทาํแบบบูรณาการ ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงทุก

ภาคส่วนทั้งการศึกษาโดยเฉพาะการศาสนาได ้และยงัไม่เป็นเอกภาพ

ในทางปฏิบติั 

1 3.33 

รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 4.21 สรุปได้ว่าสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์

โอชา ไม่นาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัอย่างจริงจงั (เฉพาะผูท่ี้เลือกไม่ไดท้าํและทาํน้อย

มาก) พบว่า ความเห็น 2 อนัดบัแรกมีผูเ้สนอความเห็นสูงมาก ไดแ้ก่ สาเหตุจากท่ีผ่านมานโยบาย

ประชานิยมไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก คนไทยคุน้ชินใชเ้งินแกปั้ญหาแทนการใชปั้ญญา รัฐบาล

ชุดปัจจุบนัจึงแกปั้ญหาไดอ้ยา่งยากลาํบาก (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) แต่มีความ

พยายามในการการขับเคล่ือนบ้างและกําลังอยู่ในระหว่างการปฏิรูปดําเนินงานตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงยงัติดขดั กรอปกบัระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งยงัน้อย การเปล่ียนแปลงส่ิงใดตอ้งมี

ความเขา้ใจและใหเ้วลา (ร้อยละ 23.33) รองลงมา คือ รัฐบาลไม่ไดศึ้กษาให้เขา้ใจและไม่ไดมี้นาํคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทุก ๆ เร่ืองให้มาก ให้กวา้งจนเห็นผล ไม่ได้วางนโยบายแนวคิดใหม่

ทั้งหมด ส่ือทีวีไม่ได้ปลูกฝังแนวคิดใหม่จริงจงัทั้งจากละคร เพลง ฯลฯ ให้เข้าใจเร่ืองหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง (ร้อยละ 13.33)  

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างได้มีความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับประชาชน คือ เป็นเพราะหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดท่ีขดักบัความตอ้งการของคนโดยทัว่ไปท่ีอยากรวย คนจะตอ้งเขา้ใจ
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พระพุทธศาสนาอย่างชดัเจนจึงจะทาํได้ การเขา้ใจหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะตอ้งปฏิบติัธรรม 

ตอ้งลดกิเลสดว้ย อีกทั้งยงัมองวา่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองไกลตวั เช่น ตอ้งลาออกจากงาน

หรือเกษียณแลว้จึงสามารถปฏิบติัตามได ้ทั้งน้ีการปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่ิงท่ีเห็น

ผลช้า ไม่ทนักิเลสของมนุษยซ่ึ์งมีมาก และขา้ราชการไทยส่วนใหญ่ไม่เช่ือเร่ืองบาปบุญวา่มีจริง ท่ี

ควรเป็นตน้แบบของเศรษฐกิจพอเพียงกลบัไม่ตระหนกั ประชาชนจึงยงัไม่ให้ความร่วมมือเพราะ

ขาดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง และขาดเงินลงทุนจึงยงัไม่เกิดการปฏิบติั

ใหเ้ห็นอยา่งจริงจงัโดยทัว่ไป 

 

4.2 การวจิัยเชิงคุณภาพ 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นชีวิตของ

ผูท้รงคุณวฒิุ และความคิดเห็นต่อหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกท่ีประกอบไป

ดว้ย ขา้ราชการการเมือง 1 ท่าน ขา้ราชการทหาร 1 ท่าน นกัธุรกิจ 1 ท่าน นกัส่ือสารมวลชน 1 ท่าน 

และนกัวชิาการชาวอโศก 3 ท่าน 

ประเด็นหลกัท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ คือ การนาํหนกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้น

ชีวติของผูท้รงคุณวุฒิ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก มุมมอง

ต่อหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก โดยผูว้จิยัไดใ้หผู้ท้รงคุณวฒิุกล่าวแสดงทศันคติเก่ียวกบั

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัและการทาํงานในมุมมองของตนเอง 

แลว้จึงเขา้คาํถามทีละเร่ือง ทีละประเด็น โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิสามารถเลือกตอบ ขา้ม หรือเพิ่มเติม 

ขอ้คาํถามใด ๆ ตามสมควร  

 

4.2.1 หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่านเพยีงใด และท่านได้นําหลกัคิด

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานและการใช้ชีวติอย่างไรบ้าง  

จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธาน

คณะกรรมการปฏิรูปตาํรวจ ดร. ณรงค ์โชควฒันา นกัธุรกิจและนกัวิชาการอิสระ และอาจารยป์าน

เทพ พวัพงษพ์นัธ์ คณบดีสถาบนัแพทยแ์ผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวยั มหาวิทยาลยัรังสิต 

และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ผูจ้ดัการ พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 4 ท่าน มีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนั คือ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลต้วัเป็นอยา่งมาก   
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โดย ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธร คิดวา่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลต้วัมาก ตนเองเช่ือใน

การ “บริหารงานแบบคนจน” ของรัชกาลท่ี 9 คือ การบริหารงานภายใตค้วามขาดแคลน แร้นแคน้ 

จึงตั้งใจลาออกจากราชการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองประเมินผลงาน สํานกังานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.) สํานกันายกรัฐมนตรี เพื่อมา

ขบัเคล่ือนศาสตร์พระราชาโดยการเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสถานท่ีท่ีจะเป็น

แหล่งเรียนรู้เพื่อให้คนทุกกลุ่มอาชีพพึ่งตนเองให้ได ้เป็นการพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปได ้

และ ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธร ไดใ้หค้วามเห็นวา่ หากตอ้งการให้เห็นประชาชนเกิดการประยุกตใ์ชห้ลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียง “เราตอ้งกระจายความรู้ออกไปเพื่อสร้างทั้งคนและพื้นท่ีตน้แบบ และยกระดบั

ตน้แบบเหล่านั้นใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนต่อไป” (ววิฒัน์ ศลัยกาํธร, 2560)  

ในส่วนของ พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ แสดงความคิดเห็นต่อหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างกระชับรัดกุมว่า “เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีทั้งการสร้างคนและการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม” (บุญสร้าง เนียมประดิษฐ,์ 2561) ไดน้าํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ทาํงานโดยเป็นผูริ้เร่ิมหลกัสูตรอบรมหลักสูตรผูน้าํพอเพียงเพื่อความมัน่คง ท่ีมีกองบญัชาการ

กองทพัไทยและ มูลนิธิคลงัสมอง วปอ.เพื่อสังคม เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และมีความคิดเห็น

ต่อการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชก้บัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัวา่ 

 

“...รู้จกัหน้าท่ี ซ่ือสัตย ์เสียสละ ซ่ึงถือเป็นปรัชญาหลกัของมูลนิธิคลงัสมอง อีก

ดว้ย ถ้ายึดถือและนาํไปปฏิบติัอย่างจริงจงัสังคมก็จะดีข้ึน เร่ืองของการซ่ือสัตย์

สุจริต เร่ืองของการรักษาหน้าท่ี เร่ืองของการเสียสละเพื่อส่วนรวมอยู่ในหลัก

ปรัชญาอนัเดียวกนัน้ี ซ่ึงก็คือหลกัธรรม คาํสอนของรัชกาลท่ี 9 ก็คือหลกัธรรม...

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัพุทธศาสนาไปกนัได้ดีมาก เป็นหลักคิดของ

พระพุทธเจา้เช่นเดียวกนั...” (บุญสร้าง เนียมประดิษฐ,์ 2561) 

 

ในทาํนองเดียวกัน ดร.ณรงค์ โชควฒันา กล่าวถึงหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นชุด

ความคิดของนกัปราชญ์ ซ่ึงรัชกาลท่ี 9 ถือเป็นผูท้รงปัญญาและไดพ้ระราชทานหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไวใ้ห้แก่ปวงชนชาวไทย ในฐานะท่ี ดร.ณรงค์ โชควฒันาเป็นทั้งนกัธุรกิจและนกัวิชาการ

อิสระ ไดน้้อมนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารกลุ่มบริษทัแพน คนทาํงาน 1 คน

สามารถทาํงานไดเ้ก่งกวา่ฐานการผลิตในประเทศอ่ืน ๆ 3 ถึง 5 คน กล่าวคือ 
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“...  การผลิตรองเท้า ท่ีต้องแข่งกับคู่แข่งหลายบริษัทเพื่อให้ขายได้ ใช้วิ ธี 

‘พฒันาคน’ ไม่ไดพ้ฒันาเคร่ืองจกัร ไม่ไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรแพง ๆ มา คนในกลุ่มแพน

เป็นพนกังานบริษทัผลิตรองเทา้ท่ีเก่งท่ีสุดในโลก ซ่ึงพนกังานท่ีน่ี 1 คนจะสามารถ

ทาํงานไดเ้ก่งกวา่ท่ีจีน 3-5 คน เก่งกวา่เวียดนาม อินโดนีเซีย ท่ีน่ีเราพฒันาคนตาม

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักข้อใหญ่ท่ีสุดคือเป็นการพฒันาคนไทย ไม่ใช่

พฒันาวตัถุ หรือพฒันาระบบบริหารจดัการทั้งหมด แต่ตอ้งพฒันาจิตใจของคน

ไทย ตอ้งเป็นคนเก่ง คนฉลาด แต่ถา้ไม่มีคุณธรรมคนอ่ืนก็เดือนร้อนหมด มนัตอ้ง

มีคุณธรรมดว้ย ตอ้งเป็นคนดีดว้ยไม่เห็นแก่ตวั ตอ้งทาํงานเป็นทีมได ้ร่วมงานกบั

คนอ่ืนได ้ท่ีแพนแข่งขนัไดจ้นถึงทุกวนัน้ีก็เพราะว่าคน พฒันาคนให้เก่งข้ึนแล้ว

เขาก็มีรายไดดี้ข้ึน โรงงานแพนจ่ายค่าแรงมากกว่าโรงงานรองเทา้ทุกโรงงานใน

ประเทศไทย และขณะเดียวกนัเขาเก่งมากพอท่ีจะทาํให้ตน้ทุนต่อทุกช้ินท่ีผลิตตํ่า

กวา่คู่แข่งในต่างประเทศ เราก็ยงัขายไดอ้ยู.่..” (ณรงค ์โชควฒันา, 2561) 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามทศันะของดร.ณรงค์ โชควฒันา ประกอบด้วย 2 หลักใหญ่ 

ไดแ้ก่ 

1) พฒันาคนไม่ใช่วตัถุ 

2) การพึ่งตวัเอง ถือเป็นดรรชนีช้ีวดัความพอเพียง คาํว่าพอเพียง คือการพึ่งตนเอง

ใหไ้ด ้ 

 

“...ตราบใดยงัไม่พอเพียงอยู ่คือยงัพึ่งตนเองไม่ได ้ยงัตอ้งอาศยัคนอ่ืนอยูจ่ะเรียกวา่

ไม่พอ ถ้าจะพอเพียงอย่างน้อยต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ การมีวตัถุเยอะ ๆ ไม่ใช่

หมายความว่าพอเพียงได ้การมีบา้นหลงัใหญ่ มีรถหลายคนั ถา้มนัเป็นเงินผอ่นก็

แปลว่ายงัไม่พอเพียง ยงัตอ้งพึ่งเงินกูอ้ยู่ คนเราเกิดมาก็ยงัไม่พอเพียง พึ่งตนเอง

ไม่ไดต้อ้งอาศยัพ่อแม่ อาศยัผูใ้หญ่ กินขา้วเองก็ไม่ได ้อาบนํ้ าเองก็ไม่ได ้แลว้เราก็

พฒันาตวัเองข้ึนมาจนวนัหน่ึงเรายืนบนขาตวัเองได้ หากินได้ด้วยตวัเอง ถึงจะ

เรียกว่าเราเร่ิมแข็งแรงข้ึนมากแล้วในระดบัพอเพียงด้วยตนเอง...” (ณรงค์ โชค

วฒันา, 2561) 

 

ในส่วนของนกัส่ือสารมวลชน คือ อาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์ ไดน้าํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ผ่านแนวทางของสันติอโศก เพราะมีความคิดว่าหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
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ของกลุ่มอโศกเร่ิมตน้จากหลกัศาสนาพุทธ หลกัธรรม ความพอเพียงจากจิตวิญญาณแลว้จึงนาํไปสู่

การร่วมปฏิบติัในชุมชนต่าง ๆ โดยอาจารยป์านเทพกลายเป็นนกัมงัสวิรัติ เลิกสวมเคร่ืองประดบัท่ี

ฟุ่มเฟือย หนัมาดูแลสุขภาพดว้ยตนเองแบบองคร์วม เป็นตน้  

 

จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูว้จิยัประมวล “วาทะพอเพียง” จากผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 4 ท่านไดด้งัน้ี 

1) ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธร กล่าววา่ “เราตอ้งกระจายความรู้ออกไปเพื่อสร้างทั้งคนและ

พื้นท่ีตน้แบบ และยกระดบัตน้แบบเหล่านั้นใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนต่อไป” 

2) พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ กล่าวว่า “ถ้ายึดถือและนาํไปปฏิบติัอย่าง

จริงจงัสังคมก็จะดีข้ึน เร่ืองของการซ่ือสัตยสุ์จริต เร่ืองของการรักษาหน้าท่ี เร่ืองของการเสียสละ

เพื่อส่วนรวมอยู่ในหลักปรัชญาอนัเดียวกันน้ี ซ่ึงก็คือหลักธรรม คาํสอน ของรัชกาลท่ี 9 ก็คือ

หลกัธรรม” 

3) ดร.ณรงค ์โชควฒันา กล่าววา่ “การพฒันาตอ้งพฒันาจนสามารถพึ่งตนเองไดคื้อ 

ตํ่าสุดของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่านั้นคือการพึ่งพาอาศยักนั คาํนึงถึงการท่ีจะให้และไดรั้บ รู้จกั

เสียสละเพื่อคนอ่ืน และการทาํงานเป็นทีมได”้ 

 (1) “ความพอเพียงในระดบัสูงสุด คือ พอแลว้สาํหรับตนเอง พร้อมท่ีจะแบ่งปัน

จุนเจือให้กบัผูอ่ื้น ถา้คนไทยพฒันาถึงจุดนั้นได ้ประเทศจะแข็งแกร่งจากภายในมาก คนไทยจะมี

ความสุขอย่างแทจ้ริงมากข้ึน สังคมจะดีข้ึน แข็งแรงถึงขนาดท่ีพอแลว้สําหรับตนเอง คนท่ีไม่รู้จกั

พอแทจ้ริงแลว้ไม่ใช่คนร่ํารวย ต่อใหมี้เงินเป็นหม่ืนลา้นตวัเองยงัอยากไดเ้งินจากกระเป๋าคนอ่ืนอยู ่ก็

ยงัจน” 

 (2) “คนรวยจริง ๆ คือคนท่ีพอแลว้สําหรับตนเอง แล้วพร้อมท่ีจะแบ่งปันเพื่อ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงใดตอบแทน คนอยา่งนั้นคือคนท่ีแขง็แรงท่ีสุด พอเพียงขั้นสูงสุด” 

4) อาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์ุ กล่าวว่า “ทาํงานสุขภาพก็ตระหนักอยู่ตลอดว่า

การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพเป็นเพียงกระพี้ เพื่อใหป้ระชาชนไดล้ะเลิกกิเลส เพราะพอพูดเร่ืองสุขภาพ 

ก็จะละเลิกเร่ืองการกินนาํไปสู่การเขา้ถึงแก่นธรรมมากข้ึนก็กลายเป็นวา่ท่ีทาํทุกวนัน้ีก็หวงัให้คนได้

มีโอกาสเขา้ใจกระพี้ เพื่อนาํไปสู่แก่นธรรม”  

 

4.2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ในการนําหลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัในการ

พฒันาประเทศ  

จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกจาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วิวฒัน์ ศลัย

กาํธร, ดร. ณรงค ์โชควฒันา และอาจารยป์านเทพ พวัพงษพ์นัธ์ พบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน เห็น
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ด้วยอย่างยิ่งในการนําหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพฒันาประเทศ ในขณะท่ี

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 1 ท่าน คือ พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ มีความเห็นว่า ข้ึนอยู่กบัดุลย

พินิจของแต่ละคน แต่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาํรงอยูค่วบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศได ้

ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธร ไดใ้ห้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัความเหมาะสมในการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นหลกัในการพฒันาประเทศไวว้า่ 

 

“...รัชกาลท่ี 9 ทรงพูดน้อย คิดมาก และทาํมาก พระองค์ทรงบริหารแบบขาด

แคลน ทรงเรียกว่า ‘บริหารแบบคนจน’ โดยมีองค์ประกอบของ 1) ปรัชญา 2) 

ทฤษฎี 3) วิธีปฏิบัติเป็นขั้นตอน 4) นวตักรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง 5) วิธี

บริหารภายใต้การขาดแคลน ฝร่ังสอนทฤษฎีการบริหาร 4Ms (  Man, 

Management, Material, and Money) แต่พระองคท์่านบริหารภายใตก้ารขาดแคลน 

หรือการบริหารแบบคนจน ขาดแคลนในทุกอยา่งท่านก็จะทาํ นัน่คือการบริหารท่ี

คลาสสิกมาก... เม่ือเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ทรงเรียกว่า

เศรษฐกิจตาโต เกิดข้ึน 234 ปีแลว้) สังคมนิยม (เกิดข้ึนมา 70 ปี) แต่ก็ตอ้งพานพบ

กบัการเกิดวกิฤติทั้งส้ิน แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาํใหค้น รู้ เก่ง มีคุณธรรม ซ่ึง

ตอ้งไม่ทิ้งกนัทั้งคนรวยและคนจน” (ววิฒัน์ ศลัยกาํธร, 2560) 

 

ในส่วนของ ดร. ณรงค ์โชควฒันา ท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นหลกัในการพฒันาประเทศ โดยเร่ิมจากการพฒันาคนก่อน เพราะการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ต่าง ๆ เช่น การตดัถนน รถไฟความเร็วสูง ลว้นตอ้งใชเ้งินกู ้เพิ่มการพึ่งพาจากภายนอก ซ่ึงขดัแยง้

กบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

“การพฒันาตอ้งพฒันาจนสามารถพึ่งตนเองได ้คือ ตํ่าสุดของเศรษฐกิจพอเพียง สูง

กว่านั้นคือการพึ่ งพาอาศยักันและกันทาํงานเป็นทีมได้ ถ้าต่างคนต่างพอเพียง

สําหรับตนเอง ทาํงานร่วมกนัไม่ได ้ไม่รู้จกั Give and take (ให้และรับ) รู้จกัรับ

อย่างเดียว ทาํงานส่วนรวมต้องมีทั้งให้และรับ ถ้ารับอย่างเดียวไม่มีใครอยาก

ทาํงานดว้ยแน่นอน สหกรณ์ทุกวนัน้ีท่ีไม่ประสบความสําเร็จ เพราะเอาเงินเป็นตวั

ตั้งในการก่อตั้งสหกรณ์ คนก็แห่กนัมาตะครุบเงินทะเลาะวิวาทแยง่เงินกนั พอเงิน

หมดต่างคนต่างยา้ยกลบัไป สหกรณ์ก็แห้งเห่ียวตาย เพราะวา่ไม่พฒันาคนให้รู้จกั 

Give and take เขา้มาเพื่อจะเอาประโยชน์อย่างเดียว...รัชกาลท่ี 9 ทรงตรัสไวถึ้ง 
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ทฤษฎีใหม่ 30:30:30:10 คือ 30 ขุดสระ ไม่ตอ้งพึ่งเทวดา ถา้ฝนทิ้งช่วงข้ึนมาเราก็

ยงัมีนํ้าเก็บไวใ้ช ้30 ปลูกขา้วไม่ตอ้งพึ่งพอ่คา้ เพราะเราทุกคนเป็นลูกคา้ขา้วอยูแ่ลว้ 

ทั้งท่ีเรากินขา้วทุกม้ือทาํไมเราไม่ปลูกเอง พอพ่อคา้กดราคาเราก็ไม่ตอ้งขายก็ได ้

เราผลิตข้ึนมากินเอง ไม่ตอ้งพึ่งทั้งพ่อคา้และตลาด อีก 30 ปลูกอะไรท่ีกินได ้กิน

เอง ใชเ้องทั้งหมด ไม่มี GDP ในทฤษฎีใหม่ แลว้ท่ีเหลืออีก 10 ก็เอามาปลูกบา้น

เล้ียงสัตว ์อาหารสัตวก์็ไดจ้ากพื้นท่ี 30 ท่ีปลูกพืชมาเล้ียงสัตว ์มูลสัตวก์็เอามาเป็น

ปุ๋ยให้แก่พืช ในนํ้ าท่ีสํารองก็ยงัสามารถเล้ียงปลาได้อีก ทั้ งหมดคือการพึ่ งพา

ตนเอง ทาํไมคนท่ีแปลหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงแปลวา่ตอ้งไปพึ่งต่างชาติ ตอ้ง

พึ่งเงินกู ้ตอ้งพึ่งพาพ่อคา้ ให้พ่อคา้มาช่วยกนั ไม่ให้คนไทยพึ่งตนเองหรอ ไม่พึ่ง

รถแบ็คโฮลด์ ขุดบ่อนํ้ าให้คนไทยหรอ ทาํไมไม่สอนให้คนไทยรู้จกัจบัจอบจบั

เสียม” 

 

สอดคล้องกบัอาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์ ท่ีเห็นว่า ความย ัง่ยืนอยู่ท่ีเศรษฐกิจพอเพียง 

พร้อมทั้งเป็นหลกัคิดท่ีสอดรับกบัชาวพุทธโดยตรงท่ีเป็นความพอเพียงจากจิตวิญญาณก่อนแลว้จึง

พฒันาไปสู่ความเขา้ใจท่ีจะนาํไปประยกุตเ์ป็นของตนเอง โดยรัฐบาลจะตอ้งมีความเช่ือในเศรษฐกิจ

พอเพียงและตอ้งตระหนกัไดแ้ลว้วา่การพฒันาท่ีเนน้ในเร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั

สาํคญัไม่ประสบความสําเร็จ โดยอาจารยป์านเทพ พวัพงษพ์นัธ์ให้แนวคิดสําคญัในการยึดกุมหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศวา่  

 

“...ผมว่ารัฐบาลจะต้องประกาศเป้าหมายชัดเจนใน 2 เร่ืองสําคญันะครับ ก็คือ 

ประการท่ี 1 จะวดัความสําเร็จทางเศรษฐกิจในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งทาํ

ให้ประชาชนมีความรู้สึกมีความสุขข้ึนในการดาํรงชีวิตอยู่ ประการท่ี 2 ก็คือ

จะต้องทาํให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าลดลง...แต่ถ้าตราบใดยงัหลงในตัวเลขทาง

เศรษฐกิจ รัฐบาลจะส่งเสริมการมีหน้ีเพิ่มข้ึน การจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน...สนใจใน

เร่ืองของการเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรมหรือสร้างมลพิษมากกวา่จะสนใจ

ความสุขของประชาชน สนใจตน้ทุนทางพลงังานท่ีมีมลภาวะสูง สนใจตน้ทุน

วตัถุดิบมากกวา่ความเส่ือโทรมของส่ิงแวดลอ้ม...ส่ิงเหล่าน้ีมนัสะทอ้นถึงความไม่

เท่าเทียมกันและการไม่คาํนึงถึงความสุขของคนในชาติ...” (ปานเทพ พวัพงษ ์

พนัธ์, 2561) 
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4.2.3 ท่านคิดว่าส่ิงทีช่าวสันติอโศกยดึถือในการรวมตัวกนัสอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกจิ

พอเพยีงหรือไม่ ถ้ามีความสอดคล้อง กจิกรรมใดของชาวสันติอโศกทีแ่สดงออกตาม

หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง  

จากการสัมภาษณ์ ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธร พบว่า ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธร ไดย้ึดหลกัการบริหาร

แบบคนจนมาประเมินการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศก ไดแ้ก่ 1) การมีหลกัปรัชญา 

2) การยดึหลกัทฤษฎี 3) มีวธีิปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน 4) เกิดนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมาจากการปฏิบติั

อยา่งจริงจงั และ 5) บริหารภายใตก้ารขาดแคลน และมีความเห็นวา่ การยึดถือในการรวมตวักนัของ

ชาวอโศกนั้น สอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดอ้ธิบายกิจกรรมของชาวอโศกเสริม

การวเิคราะห์การบริหารแบบคนจนใหฟั้งวา่ 

 

“ในกรณีสันติอโศกมีความสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเม่ือนาํ

หลกัการบริหารคนจนมาวิเคราะห์ พบวา่อโศกใชป้รัชญาศาสนาพุทธ เป็นหลกั มี

สาธารณโภคี มีการทาํงานร่วมกนั มีการเสียสละ เช่ือมัน่ในทานเหมือนกนั ซ่ึง

เขา้เกณฑ์ในเชิงปรัชญาการมีกิจกรรมร่วมกนัไม่เอาเปรียบกนั ประกอบไปด้วย

ความรู้ลึกซ้ึงในเร่ืองงานนั้น ๆ ประกอบไปดว้ยคุณธรรมชดัเจน มีวิธีปฏิบติัเป็น

ขั้นตอน (โดยทุกคนเร่ิมตน้ด้วยการ รักษาศีล 5 รับประทานอาหารมงัสวิรัติเป็น

อย่างตํ่า) มีนวตักรรมเต็มไปหมดเลยทั้งนวตักรรมทางเศรษฐศาสตร์ นวตักรรม

ทางสังคม ซ่ึงนวตักรรมทางสังคมมีความเด่นชัดเป็นรูปธรรมมากว่าสร้างความ

เปล่ียนแปลงด้วยการเปล่ียนทัศนคติคน นวตักรรมการผลิต และท่ีสําคัญเขา

บริหารภายใตภ้าวะขาดแคลนแบบคนจนเขาประกาศอยูแ่บบคนจน ก็เขา้เกณฑ์ ก็

แปลวา่นัน่แหละใช่ มนัเขา้เกณฑ์ทั้ง 5 แต่จะเขา้เกณฑ์ก่ีเปอร์เซนตก์็ไปให้คะแนน

ตอ้งประเมิน” (ววิฒัน์ ศลัยกาํธร, 2560) 

 

สอดคลอ้งกบัอาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์ ท่ีวิเคราะห์การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน

บุญนิยมของชาวอโศกดว้ยการใชเ้ป้าหมายความสาํเร็จของการพฒันาประเทศดว้ยหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 2 ประการ คือ ความสุขของคนในประเทศและการลดความเหล่ือมลํ้า และคิดวา่เศรษฐกิจ

ในชุมชนอโศกทาํใหค้นในชุมชนมีความสุขและมีฐานะทางสังคมเท่ากนัเพราะไม่ไดย้ึดเงินตราเป็น

ตวัตั้ง โดยอาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์ไดก้ล่าวถึงความสอดคลอ้งระหวา่งเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การปฏิบติัตนของชาวอโศกวา่ 
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“...ผมคิดว่าชุมชนอโศกต่างหากท่ีเป็นชุมชนท่ีมีความใกล้เคียงกบัหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสุดในประเทศไทยนะครับ เร่ิมตน้จากศาสนา หลกัธรรม ความ

พอเพียงจากจิตวิญญาณนําไปสู่การปฏิบติั เพราะถ้าไร้ซ่ึงแก่นแล้ว การปฏิบติั

กิจกรรมท่ีเหลือ หมายถึงการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง

และย ัง่ยืนในระดบัสากลจะทาํไม่ได้ เพราะฉะนั้นการลดความโลภและกิเลสจึง

สําคญัมาก จะทาํให้สามารถเขา้ใจว่าพอเพียงเร่ิมตน้จากจิตวิญญาณ...ถา้วดัดชันี

ความสุขแล้ว ผมคิดว่าคนอโศกจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง และพอวดัความ

เหล่ือมลํ้ าก็จะไม่เกิดข้ึนในชุมชนอโศกเพราะว่าทุกคนเท่ากันหมดไม่มีความ

เหล่ือมลํ้า แลว้ก็มีความสุขจากฐานจิตท่ีตั้งไวใ้นเป้าหมายทางเศรษฐกิจตํ่าสุด คือ

การละความโลภ...” (ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์, 2561) 

 

เช่นเดียวกบั พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ท่ีไดก้ล่าวก่อนตอบคาํถามว่าไม่ไดรู้้จกั

กลุ่มสันติอโศกหรือชาวอโศกอยา่งลึกซ้ึง แต่ในมุมมองของคนภายนอกท่ีนอ้มนาํหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบติั เห็นวา่ การปฏิบติัตนของชาวอโศกสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง “เร่ือง

ความซ่ือสัตย ์ไม่ทาํลายผูอ่ื้น ไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม รู้จกัพึ่งพาตนเองทาํให้คนเป็นคนดีข้ึน” (บุญ

สร้าง เนียมประดิษฐ,์ 2560) 

 

ในขณะท่ีดร.ณรงค์ โชควฒันา ตวัแทนจากภาคธุรกิจกลบัมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป

อย่างน่าสนใจ โดยมีความเห็นว่า การปฏิบัติตนของกลุ่มชาวสันติอโศกนั้ นไม่สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจพอเพียง และส่ิงท่ีชาวอโศกปฏิบติัร่วมกนัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เพราะเศรษฐกิจในชุมชนอโศกเป็นเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตท่ี์ทุกคนเต็มใจ จะมีความสอดคลอ้ง

อยูบ่า้ง คือ การมุ่งพฒันาคน โดยดร.ณรงค ์โชควฒันาไดอ้ธิบายขยายความวา่ 

 

“...ส่ิงท่ีชาวอโศกปฏิบติัไม่เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผมเพราะเศรษฐกิจ

พอเพียง ยงัเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมอยู ่ยงัให้ทรัพยสิ์นส่วนตวัแก่บุคคลอยู ่เศรษฐกิจ

สันติอโศกเป็นเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์เหมือนเศรษฐกิจคิบบุตซ์ (Kibbutz) ใน

ประเทศอิสราเอล ซ่ึงในคิบบุตซ์ไม่มีทรัพยสิ์นส่วนตวั แต่เขาดูแลครอบครัว ดูแล

บุตรหลานเร่ืองการศึกษา ประชาชนไม่อดอยาก และคดัเลือกคน ไม่ใช่ใคร ๆ ก็เขา้

ได้ คนข้ีเกียจก็ไม่เอา เช่นเดียวกบัสันติอโศก คนข้ีเกียจ ข้ีโกง ก็เขา้สันติอโศก

ไม่ได้ ถ้าเอาเขา้มาก็ตาย สันติอโศกก้แตกกนัหมด สันติอโศกคดัคนและตอ้งมา
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ดว้ยความสมคัรใจ แลว้ก็มีสวสัดิการดูแลจนถึงลูกหลาน การเล่าเรียนทุกอยา่งขอ

แค่มีจิตใจท่ีจะทาํงานเพื่อส่วนรวมไม่ทาํงานเพื่อส่วนตน...” (ณรงค์ โชควฒันา, 

2561) 

 

จะเห็นไดว้่าความสอดคลอ้งการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจแบบอโศกหรือเศรษฐกิจบุญนิยม

นั้น ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านไดว้ิเคราะห์ผา่นหลกัการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 

ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธร, พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และอาจารยป์านเทพ พวัพงษ์

พนัธ์มีความคิดเห็นว่า การปฏิบติัตนของชาวอโศกนั้นมีความสอดคล้องกับหลักคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง เร่ิมต้นท่ีหลักศาสนาพุทธ รู้จกัพอท่ีจิตวิญญาณ คาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ในขณะท่ี

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 1 ท่าน คือ ดร.ณรงค์ โชควฒันา จากภาคธุรกิจกลบัมีความเห็นว่า การปฏิบติั

ตนของชาวอโศกนั้นไม่ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นชุมชนคอมมิวนิสตท่ี์ทุก

คนเตม็ใจ เศรษฐกิจพอเพียงยงัเป็นระบบทุนนิยมอยู ่  

 

4.2.4 ชาวสันติอโศกมองว่ากลุ่มของตนเองปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิด

เศรษฐกจิบุญนิยมซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง ท่านมีความเห็นว่า

อย่างไร  

จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกจาํนวน 4 ท่าน พบว่า ดร.วิวฒัน์ ศลัย

กาํธร, พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และอาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์ มีความคิดเห็นว่า 

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีความสอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะท่ีผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 1 ท่าน คือ ดร.ณรงค์ โชควฒันา มีความคิดเห็นวา่ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไม่สอดคลอ้ง

กบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ไดข้ดัแยง้กนั 

ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธรไดย้ดึหลกัการบริหารแบบคนจนมาประเมินหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

ไดแ้ก่ 1) การมีหลกัปรัชญา 2) การยึดหลกัทฤษฎี 3) มีวิธีปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน 4) เกิดนวตักรรม

ท่ีพฒันาข้ึนมาจากการปฏิบติัอยา่งจริงจงั และ 5) บริหารภายใตก้ารขาดแคลน แลว้ตั้งขอ้คาํถามต่อ

ผูว้ิจยัก่อนจะตอบคาํถามอย่างน่าสนใจว่า “หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีการบริหารคนภายใตก้าร

ขาดแคลนไดห้รือเปล่า บริหารคนจนไดไ้หม เขาประกาศอยู่อย่างคนจน และผมคิดว่ากลุ่มอโศก

เขา้เกณฑท์ั้ง 5 ขอ้นะ” (ววิฒัน์ ศลัยกาํธร, 2560) 

อาจารย ์ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ ก็ไดแ้สดงทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัความสอดคลอ้งของหลกั 

คิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมท่ีมีหลกัสาธารณโภคีเป็นแนวปฏิบติัโดยยึดหลกั

ไวว้า่  
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“ผมคิดวา่สาธารณโภคี บุญนิยมของสันติอโศก เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของแท ้เป็น

อุดมคติท่ีสุดในคาํวา่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ คือเร่ิมตน้จากแก่ทางจิตวิญญาณวา่ 

ความพออยู่ท่ีเท่าไร โดยมีความพออยูใ่นระดบัตํ่า...พอวดัความเหล่ือมลํ้ าก็จะไม่

เกิดข้ึนในชุมชนอโศกเพราะว่าทุกคนเท่ากนัหมดไม่มีความเหล่ือมลํ้ า แล้วก็มี

ความสุขจากฐานจิตท่ีตั้งไวใ้นเป้าหมายทางเศรษฐกิจตํ่าสุด...ไม่มีความเล่ือมลํ้าก็

ทาํให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างความเหลือกินเหลือใช้พอท่ีจะให้สังคม

นะครับ ลกัษณะแบบน้ีเป็นอุดมคติของคาํว่าเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผมคิดว่าไม่มีท่ี

ไหนในโลกทาํไดถึ้งขั้นน้ีนะครับ...” (ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์, 2561) 

 

อาจารยป์านเทพ พวัพงษพ์นัธ์เล่าวา่มีโอกาสไดรู้้จกักบักลุ่มสันติอโศกเม่ือไดร่้วมกิจกรรม 

ทางการเมืองเม่ือหลายปีมาแล้ว เป็นคนนอกสันติอโศกท่ีได้รู้จกักลุ่มสันติอโศกจากการสังเกต

กิจกรรมต่าง ๆ สัมผสัคบคุน้กบัผูน้าํชุมชน และอาจารยป์านเทพ พวัพงษ์พนัธ์มีความสนใจและ

ศึกษาในเร่ืองแพทยท์างเลือก ท่ีรักษาทุกโรคโดยไม่เน้นการใช้ยา เช่นเดียวกบักลุ่มสันติอโศกท่ี

เลือกการรักษาแบบแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท่ี์เนน้การพึ่งตนเองดว้ยสมุนไพรควบคู่ไปกบัการ

รักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนั ทาํใหอ้าจารยป์านเทพ พวัพงษพ์นัธ์มีโอกาสไดรู้้จกักบักลุ่มสันติอโศก

มากข้ึน และมีความคิดเห็นว่า ถา้ยึดหลกัเป้าหมายของการพฒันาตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2 

ประการ (ประชาชนมีความสุขและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม) ระบบสาธารณโภคีท่ีอยูใ่นระบบ

เศรษฐกิจแบบบุญนิยมของชุมชนชาวอโศกจึงสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เช่นเดียวกบัพลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ท่ีมีความคิดเห็นว่า หลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมมีความสอดคล้องกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาคน รักษาส่ิงแวดล้อม การ

พึ่งตนเอง ยดึมัน่คุณธรรม แต่มีขอ้แตกต่างกนัอยูบ่า้ง พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ไดอ้ธิบาย

ขอ้แตกต่างไวว้า่ “สอดคลอ้ง แต่มีความแตกต่างอยูบ่า้งท่ีความลาํบาก แต่ชาวบุญนิยมจะรู้สึกวา่ไม่

ลาํบากเกินไป ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีกลุ่มท่ีคลา้ย ๆ กนั ท่ียึดแนวทางอามิช (The Amish) 

เคร่งศาสนาและยึดแนวทางพอเพียง ซ่ึงสันติอโศกก็ยึดหลกัพุทธท่ีมีแต่ดีไม่มีเสีย” (บุญสร้าง เนียม

ประดิษฐ,์ 2561) 

ในขณะท่ี ดร.ณรงค ์โชควฒันาเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเพียงท่านเดียวท่ีมีความเห็นวา่

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไม่สอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ขดั แต่ก็ไม่ใช่หลกัคิด

แบบทุนนิยม แต่เป็นหลกัคิดแบบคอมมิวนิสตท่ี์ดี โดยไดอ้ธิบายวา่ 
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“...เศรษฐกิจของสันติอโศกเป็นเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ์แต่เป็นคอมมิวนิสต์ท่ี

ทุกคนเต็มใจ ไม่ไดบ้งัคบัให้ใครเขา้ไป เป็นเศรษฐกิจสังคมนิยม ไม่มีทรัพยสิ์น

ส่วนตวั ทุกคนทาํเพื่อส่วนรวม ท่ีมนัไปไดดี้เพราะวา่ทุกคนทาํดว้ยความสมคัรใจ 

ไม่ไดมุ้่งทาํงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ไดต้อ้งการทรัพยสิ์นมาเป็นของ

ตนเอง น่ีคือเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คอมมิวนิสต ์แต่สันติอโศกคือถา้ไม่สมคัรใจ

ก็ลาออกได ้แต่คอมมิวนิสตจ์ะบงัคบัทุกคน...หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมจึงเป็นคน

ละหลกัคิดกบัเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่ใช่หลกัคิดแบบทุนนิยม แต่ทาํไดก้บัเพียง

คนแค่ไม่ก่ีกลุ่ม เศรษฐกิจแบบบุญนิยมมุ่งหวงัเพื่อชีวิตหลงัความตาย ไม่ไดท้าํเพื่อ

ปัจจุบนัทาํเพื่อโลกในอนาคต เพราะเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ไดน้อกจากบุญ

เก่า ถ้าเราหมัน่ทาํความดี ทาํบุญกุศล ก็เพื่อไปหวงัเอาโลกหน้า ไม่ใช่เร่ืองของ

มรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานตอ้งไม่หวงัโลกหน้าแลว้...บุญนิยมยงัคิดขอ้ง

อยูใ่นวฎัจกัรสงสาร ไม่ใช่หลุดพน้นิพพาน เพราะนิพพานมนัเกินเร่ืองบุญไปแลว้ 

ไม่อยูใ่นกฎแห่งกรรม แต่บุญนิยมยงัอยูใ่นกฎแห่งกรรม...คาํวา่บุญนิยมมนัชดัเจน

วา่ยงัไม่หลุดจากวฏัสงสาร ยงัหวงัภพหนา้อยู.่..” (ณรงค ์โชควฒันา, 2561) 

 

ในขณะท่ีมองวา่หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไม่สอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง

แนบแน่นเป็นเน้ือเดียวกนั แต่ดร.ณรงค ์โชควฒันาก็ไดว้ิเคราะห์จุดเช่ือมโยงของทั้งสองหลกัคิดท่ีมี

ความสอดคลอ้งกนัไวว้า่ 

 

“...หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง ‘การ

พฒันาคน’ ท่ีเม่ือคนเขา้ไปแลว้ก็จะมุ่งพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน แต่ต่างกนัตรงท่ีวา่บุญนิยม

เลือกคนท่ีมีคุณธรรมแลว้เขา้มารวมกนั แต่เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากคนท่ีไม่เก่งไม่

ดี ใหเ้ป็นคนเก่งคนดีข้ึน แต่ยงัคงยนืยนัวา่ตามทศันคติของผมหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมไม่ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ไดมี้แนวคิดขดักนั...สันติ

อโศกเป็นเศรษฐกิจได ้แต่คนอ่ืนทาํตามไม่ได ้ไม่สามารถใชไ้ดท้ั้งประเทศ คนท่ีมี

จิตใจสูงแบบนั้นมีนอ้ยมาก คนส่วนใหญ่มีกิเลส มีความโลภ โกรธ หลง มากมาย 

มนัไม่ใช่คนท่ีไม่มีกิเลสหรือกิเลสนอ้ย แมเ้ศรษฐกิจแบบสันติอโศกไม่สามารถใช้

บงัคบักบัทั้งประเทศได ้แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีดี” (ณรงค ์โชควฒันา, 2561) 
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4.2.5 ท่านคิดว่ากลุ่มสันติอโศกได้ทาํประโยชน์แก่สังคมไทยหรือไม่อย่างไร  

จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกทั้ง 4 ท่าน มีจาํนวน 3 ท่านท่ีมีความ

คิดเห็นวา่ กลุ่มสันติอโศกเป็นกลุ่มท่ีทาํประโยชน์ใหแ้ก่สังคม มุ่งทาํเพื่อส่วนรวม ไม่เอาเปรียบ และ

คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์, ดร.ณรงค์โชควฒันา และอาจารย์

ปานเทพ พวัพงษ์พนัธ์ แต่ผูว้ิจยัไม่ไดถ้ามคาํถามน้ีเน่ืองจากขอ้จาํกดัของเวลากบั ดร.วิวฒัน์ ศลัย

กาํธร แต่พอจะอนุมานจากการถามคาํถามก่อนหน้าน้ีไดว้่า ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธรมีความคิดเห็นว่า

กลุ่มสันติอโศกทาํประโยชน์แก่สังคมเช่นเดียวกบัผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ผูว้ิจยัไดป้ระมวลคาํตอบ

ของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัการทาํประโยชน์ต่อสังคมไทย ไวด้งัน้ี  

 

“ไม่รู้สึกวา่ทาํอะไรเสียหายแก่สังคมเลย อีกทั้งยงัออกมาช่วยเวลาคนยากจน 

เจ็บป่วย ส่ิงสําคญัคือช่วยคนท่ีมีความทุกข์มากให้ทุกน้อยลง” (บุญสร้าง เนียม

ประดิษฐ,์ 2561) 

“กลุ่มสันติอโศกเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนท่ีคนดีมารวมกนั หลกั

คิดบุญนิยมของชาวสันติอโศกไม่ไดมุ้่งหวงัทาํเพื่อตนเอง แต่ทาํเพื่อคนอ่ืน สันติ

อโศกทาํความดีให้แก่สังคมอยู่แล้ว ไม่มีใครรังเกียจสันติโศก...” (ณรงค์ โชค

วฒันา, 2561) 

“ผมคิดว่าเป็นส่ิงท่ีสําคญั และทาํให้จิตวิญญาณทางคาํว่าเศรษฐกิจพอเพียง

ถูกรับรู้ทางสังคม...พอชุมชนอโศกมาอยู่ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองทาํให้

สังคมได้มีโอกาสเปรียบเทียบความรู้ในเร่ืองของกิเลสในทางการเมืองท่ีไม่พึง

ประสงค.์..ไดแ้สดงออกมาให้สังคมรับรู้ในเชิงการเปรียบเทียบระหวา่งขาวกบัดาํ 

ดาํของความตอ้งการตามกิเลสของนกัการเมืองหรือชุมชนการเมืองกบัสังคมอุดม

คติท่ีประสบความสําเร็จของชุมชนอโศกให้สังคมรับรู้ แมแ้ต่ผมเองยงัเปล่ียนไป

เป็นคนละคนผมกลายเป็นนักมังสวิรัติไปแล้ว จากคนท่ีเคยสวมสร้อยพระ 

เคร่ืองรางของขลังผมก็ปราศจากส่ิงเหล่าน้ีไปหมดแล้วนะครับ ผมคิดว่าการ

เผยแพร่หลกัคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงผา่นการเคล่ือนไหวช้ีถูกช้ีผิดในทางสังคมน้ี 

เปรียบเสมือนการแสดงธรรมในเชิงการปฏิบติัให้สังคมท่ียงัมีกิเลสอยู ่สังคมท่ียงั

ไม่เขา้ใจแก่นแท ้ไดเ้ขา้ใจและซึมซบัเขา้ไปและการซึมซบัมนัอยูก่บัเราไปตลอด...

ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองของแก่นทางศาสนาดีข้ึน ขณะท่ีสังคมเป็นสังคมฉาบฉวยท่ีติดใน

เร่ืองพิธีกรรม ในเร่ืองของเคร่ืองรางของขลงัท่ีไม่ใช่พุทธแทม้าตั้งแต่หลายสิบปี 

มนัเป็นการต่ืนรู้คร้ังใหญ่...” (ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์, 2561) 
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4.2.6 ท่านมีคําแนะนําใดแก่ชาวสันติอโศกในเร่ืองการปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชนตาม

หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง  

จากการสัมภาษณ์พลเอก ดร.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ท่านเห็นดว้ยกบัการปฏิบติัตนใน

เศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของชาวอโศกแต่มองวา่อาจจะปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัดเกินไปทาํใหค้นภายนอกไม่เขา้ใจและไม่สามารถเขา้ถึงหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาว

อโศกได ้เช่นเดียวกบัอาจารยป์านเทพ พวัพงษพ์นัธ์ท่ีไดต้ั้งขอ้สังเกตจากความเคร่งครัดกบัหลกัคิด

แบบชาวอโศกว่าจะทาํให้ไม่สามารถลดอตัตาท่ีคิดว่าการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของกลุ่มตนอยู่เหนือคน

อ่ืนหรือไม่ โดยอาจารยป์านเทพ พวัพงษพ์นัธ์ไดก้ล่าวย ํ้าในฐานะของบุคคลภายนอกกลุ่มอโศกวา่ 

 

“...ผมว่าผมกราบสมณะทุกรูปของชาวอโศกไดส้นิทใจและผมก็คิดว่าผมเคารพ

นับถือสมณะอโศกได้ มีความรู้สึกว่าการถือศีลเคร่งครัดมีการปฏิบัติตัวท่ีเรา

เล่ือมใสได ้...ผมไม่สงสัยสมณะเลย แต่ผมคิดวา่ชุมชนอโศกยงัมีอตัตาอยูม่ากนอ้ย

แค่ไหนในความเป็นคนเหนือคนท่ีปฏิบติัได ้ซ่ึงผมก็คิดวา่ตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย...

อตัตาท่ีใหญ่ก็จะทาํให้การสัมผสัของบุคคลภายนอกเขา้ถึงยากข้ึน แต่การท่ีชาว

อโศกออกมาสู่สังคมภายนอกมนัทาํใหค้วามแตกต่างระหวา่งชุมชนอโศกท่ีเป็นคน

เหนือคนกบัคนภายนอกถูกปรับเขา้หากนัมากข้ึน ชุมชนอโศกไดส้ร้างประชากร

กลุ่มใหม่เกิดข้ึนท่ีเขาอาจไม่ไดเ้ป็นชาวอโศกแต่เขาเขา้ใจแก่นมากข้ึน และผมก็คิด

ว่าคนอโศกท่ีเห็นบุคคลภายนอกว่าแตกต่างจากตวัเองมากเหลือเกินจนรับไม่ได้

เลย ทุกวนัน้ีก็ดูจะมีความเมตตาและเขา้ใจมากข้ึนวา่มนัไม่ไดมี้คนอโศกอยา่งเดียว

ท่ีถือวา่สุดยอดท่ีสุด เราก็ตอ้งเมตตาและก็เขา้ใจในส่ิงท่ีเขายงัปฏิบติัไม่ไดด้ว้ย และ

ตอ้งใหเ้วลาเขากบัววิฒันาการ มนัเป็นเหมือนกบัการให้ความแตกต่างของชุมชนท่ี

ไม่ใช่อโศก และคนเป็นชุมชนอโศกไดเ้ช่ือมเขา้หากนัเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ฝ่ังหน่ึง

ก็ลดกิเลสอีกฝ่ังก็ลดอตัตา” (ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์, 2561) 

 

ในขณะท่ี ดร.ณรงค ์โชควฒันา มีความคิดวา่กลุ่มสันติอโศกไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัให้เหมือน

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมก็ดีอยูแ่ลว้ ซ่ึง “...เศรษฐกิจแบบสันติโศก

ไม่ได้เป็นพิษเป็นภยักับใคร แต่จะเอามาใช้ทั้งประเทศไม่ได้ แต่เศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ทั้ ง

ประเทศได.้..” (ณรงค์ โชควฒันา, 2561) โดยดร. ณรงค ์โชควฒันาไดก้ล่าวแนะนาํกลุ่มสันติอโศก

เพิ่มเติมวา่ 
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“ไม่จาํเป็นตอ้งพยายามทาํให้สังคมภายนอกเห็นก็ไดว้า่หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

สอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง...ถา้ทาํแต่ในสันติอโศกก็ดี แต่ถา้วนัหน่ึง

ลุกข้ึนมาปกครองแลว้บงัคบัคนทั้งชาติให้ทาํแบบสันติอโศก จะมีคนอดตายอีก

มาก ทุกคนจะข้ีเกียจ ถา้เป็นแบบน้ีก็ไม่เป็นพิษภยัอะไร แต่ถา้วนัหน่ึงสาธารณโภคี

มาเป็นหลกัปกครองประเทศจะเป็นภยั” (ณรงค ์โชควฒันา, 2561) 

 

4.2.7 หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเร่ืองใกล้สําหรับชาวอโศกเพยีงใด ท่านได้นําหลกัคิด

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานและการใช้ชีวติอย่างไรบ้าง  

จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิของชาวอโศกท่ีเป็นนักวิชาการจํานวน 3 ท่าน ได้แก่  

ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดินและเป็นผูใ้หญ่บา้นราชธานีอโศก ดร.หน่ึงฟ้า นาวา

บุญนิยม เลขาธิการพรรคเพื่อฟ้าดินและเป็นอดีตผูใ้หญ่บา้นราชธานีอโศก และเรือตรีแซมดิน เลิศ

บุศย ์ผูป้ระสานงานกองทพัธรรม พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิของชาวอโศกทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั คือ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสุด “ไดน้าํมาปรับใชก้บัวิธีคิด การ

ดาํรงชีวิตทุกอย่าง กินง่าย อยู่ง่าย กินอาหารมงัสวิรัติ เส้ือผา้ไม่พิถีพิถนั ขอให้สะอาด เหมาะสม

เท่าท่ีจาํเป็น ...” (หน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม, 2560) ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน ได้อธิบายการนาํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชข้องชาวอโศกวา่ 

 

“...เรานําหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาํวนัของเรา มา

ประยุกต์ใช้ในการทาํงานในชีวิตเรา เราก็จะใช้เศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองกินอยู่

หลบันอน เช่น ‘กิน’ อาหารธรรมชาติ กินขา้วม้ือเดียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพอประมาณ

สําหรับเราแลว้...ในเร่ืองการ ‘อยู’่ ชาวอโศกอยูอ่ย่างพอเพียง เช่น การใชเ้ส้ือผา้ท่ี

เป็นผา้ถุง นอ้ยช้ิน ไม่ใส่รองเทา้ ใชพ้อประมาณรักษาความเป็นไทย และยงัสุภาพ

เรียบร้อยดว้ย แต่ก็สามารถใส่รองเทา้ไดถ้า้ตอ้งออกไปพบปะผูค้นภายนอกพุทธ

สถานหรือทาํงานท่ีต้องการความปลอดภยัต่อร่างกาย ในกรณีท่ีไวทุ้กข์ก็ใส่สี

กรมท่า สีดาํ เป็นไปตามกาลเทศะ แสดงให้เห็น ‘ความพอเพียงตามหลกัความมี

เหตุผล’ น่ีก็คือความพอประมาณและความยืดหยุน่...ส่วนในเร่ืองการ ‘หลบันอน’ 

ชาวอโศกเป็นนกัปฏิบติัธรรม จะนอนเส่ือแทนฟูกนอน เขา้นอนไม่เกิน 3 ทุ่ม และ

นอนให้พอประมาณโดยไม่จาํเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุก ทาํตามหลัก 8 อ. ได้แก่ 

อาหาร อากาศ ออกกาํลงักาย เอนกาย เอาพิษออก อิทธิบาท 4 อารมณ์ อาชีพ…” 

(ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2560) 
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เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ได้แสดงความคิดเห็นไวอ้ย่างน่าสนใจเก่ียวกับการนาํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัวา่เป็นการใชชี้วติอยา่งประหยดัและมีประโยชน์ ก่อให้เกิดความเจริญแก่

ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยไดอ้ธิบายเสริมจากดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจนเก่ียวกบัการนาํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชุมชนของชาวอโศกวา่ 

 

“...การเลือกอาหาร จะเลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ ราคาไม่แพง และกินเป็นม้ือเป็น

คราว เส้ือผา้ก็จะใช้ชุดม่อฮ่อม ซ่ึงมีราคาไม่แพงไม่ตอ้งรีดใช้ได้ทนทาน งดใช้

เคร่ืองประดับทุกชนิด การเดินทางจะใช้จกัรยานมาทาํงาน...ในท่ีทาํงานก็กิน

อาหารร่วมกนั โดยอาหารท่ีผลิตมาจากส่วนกลางท่ีไปช่วยกนัทาํ จึงทาํให้มีการใช้

จ่ายทางเร่ืองอาหารน้อยมาก เวลาเดินทางไปไหนก็ใช้รถคันเดียวกันได้ไม่

จาํเป็นตอ้งแยกกนัไป จึงทาํให้ประหยดัค่าเดินทาง ของท่ีใชใ้นบริษทัก็สามารถใช้

ร่วมกนัได ้พนกังานทุกคนถูกสอนให้มาเป็นคนประหยดั ทุกวนัน้ีจะรับรายไดค้น

ละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท ก็สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้เน่ืองจากมีท่ีพกัให้กับ

พนักงาน ให้พกัในท่ีทาํงานส่วนหน่ึง ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ร่วม ดังนั้ น

ค่าใชจ่้ายเร่ืองไฟฟ้าก็ลดลง พนกังานทุกคนไม่ไดแ้ต่งหนา้ ไม่สวมเคร่ืองประดบั 

ไม่แต่งตัวหรูหรา จึงทําให้ลดค่าใช้จ่ายเร่ืองน้ีไป...ผู ้ท่ีเข้ามาเป็นพนักงานมี

จุดประสงคเ์ขา้มาเพื่อปฏิบติัธรรม ทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจกนั มีความเอ้ืออาทร

ต่อกัน มีนํ้ าใจต่อกันถึงทาํงานร่วมกันและเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกันได้ เป็นการให้

ตวัอยา่งหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัอย่างชดัเจน” (แซมดิน เลิศ

บุศย,์ 2560)  

 

4.2.8 ในฐานะทีเ่ป็นนักวชิาการของชาวอโศกท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการนําหลักคิด

เศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลักในการพฒันาประเทศ  

ในเร่ืองของการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาประเทศนั้น 

ผูท้รงคุณวุฒิของชาวอโศกทั้งทั้ง 3 ท่านมีความเห็นพอ้งกนัว่า หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรเป็น

แนวทางหลกัในการพฒันาประเทศเป็นอยา่งยิง่ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การทาํไร่ทาํนาเท่านั้น 

แต่ทุกอาชีพสามารถนาํไปปรับใช้ได้ ดว้ยหลกัคิดพอประมาณ ให้เป็นอุตสาหกรรมพอประมาณ 

การคา้พอประมาณ เป็นตน้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํให้ใหญ่โต แต่ตอ้งมีเหตุผลและสร้างภูมิคุม้กนัต่อ

ตนเองใหไ้ด ้ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน ไดอ้ธิบายถึงความเหมาะสมในการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศไทยไวว้า่ 
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“...การทาํประโยชน์กบัผืนดินการเกษตร คือ อาชีพเบ้ืองตน้ หรือเป็นอาชีพชั้น  

หน่ึงสาํหรับคนไทย ดงันั้นถา้เราปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงได ้พึ่งตนเอง

ได ้เราจะอยูไ่ด ้โดยเฉพาะในการบริหารประเทศมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง เราสามารถ

เช่ือมโยงกบัต่างประเทศเพื่อการพฒันาดว้ยอาชีพรองคือการคา้ขาย แต่ตอ้งรู้จกั

พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั การพฒันาด้วยการก่อหน้ีแสดงถึงความ

โลภท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพราะการมีภูมิคุม้กนัคือการไม่

สร้างหน้ี...” (ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2560) 

 

4.2.9 ตามทศันคติของท่านหลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม

สอดคล้องกนัหรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพยีงใด  

จากการสัมภาษณ์นกัวชิาการชาวอโศกทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อความ

สอดคล้องของหลกัคิเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม กล่าวคือทั้งสองหลกัคิดมี

ความสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งมาก โดยเรือตรี แซมดิน เลิศบุศยไ์ดใ้หเ้หตุผลวา่ 

 

“ส่ิงท่ีชาวอโศกปฏิบติัเกิดจากความตั้งใจจะมาปฏิบติัธรรมเพื่อลดกิเลส จึงเกิดเป็น

สังคมชุมชนได้ เน่ืองจากทุกคนมาเสียสละแรงกายแรงใจและปัญญา ตลอดจน

ทรัพยสิ์น มีเจตนาท่ีจะเสียสละ จนกระทัง่ตนเป็นคนจนเพราะพอเพียงแล้ว จึง

สามารถมีเหลือเพื่อท่ีจะแบ่งปันคนอ่ืน” (แซมดิน เลิศบุศย,์ 2560) 

 

ดร.หน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม ได้แสดงความคิดเห็นเสริมรับว่า ทุกกิจกรรมของชาวอโศกมี

ความสอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเดียวกนัทุกอย่าง ตอ้งมีเพื่อเสริมรับกนั  

แต่แตกต่างกนัท่ีรายละเอียด  ส่วน ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน กล่าววา่ ชาวอโศกไดน้าํหลกัการทรงงาน

ของรัชกาลท่ี 9 มาปรับใช ้คือ Our Loss is Our Gain (ขาดทุนของเราคือกาํไรของเรา) โดยไดอ้ธิบาย

ถึงรูปธรรมท่ีชาวอโศกนาํไปปฏิบติัของหลกัการทาํงานขอ้น้ีวา่ 

 

“...การมีตลาดอาริยะ ท่ีขายสินคา้ขาดทุนให้แก่คนทัว่ไป เราขาดทุนในตวัสินคา้ก็

จริง แต่ส่ิงท่ีเราได้ คือ ความมีนํ้ าใจ รู้จกัช่วยเหลือเจือจานผูอ่ื้น โดยหลกัการคา้

ของชาวอโศกมี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ขายตํ่ากวา่ทอ้งตลาด 2) ขายเท่าทุน 3) ขายตํ่ากว่า

ทุน (ตลาดอารยะ) และ 4) แจกฟรี เช่น การทาํโรงทานมงัสวิรัติในช่วงวนัสําคญั 

ในช่วง 5 ธันวาคมของทุกปี หรือช่วงไวทุ้กข์แสดงความอาลยัถวายแด่ในหลวง
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รัชกาลท่ี 9 ตลอด 1 ปี ชาวอโศกจดัโรงทานมงัสวิรัติท่ีสนามหลวงทุกวนั และทัว่

ประเทศ 999 แห่ง สหกรณ์ภูมิรักษ ์(สหกรณ์ของพุทธสถานสันติอโศก) มีการแจก

อาหารมงัสวรัิติฟรี 2 คร้ัง/เดือนตลอด 1 ปีแห่งการไวทุ้กข ์เป็นการทาํตามหลกัคิด

บุญนิยมสูงสุด…” (ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2560) 

 

จากการสัมภาษณ์แมจ้ะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่านกัวิชาการชาวอโศกต่างแสดงความคิดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนว่าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมเป็นอยา่งมาก  “เพราะไม่สนบัสนุนการพฒันาชุมชนดว้ยการเป็นหน้ี เป็นการใช้

หลกัการพอประมาณในการประกอบกิจการงานใด การผูกติดกบัระบบทุนนิยมแสดงถึงการไม่

สามารถพึ่งตนเองไดไ้ปจนถึงระบบการเงิน” ตามท่ี ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน (2560) ไดก้ล่าวย ํ้าในการ

ให้สัมภาษณ์  แมดู้เหมือนว่าทั้งสองหลกัคิดจะประสานแนบแน่นเป็นเน้ือเดียวกนัในมุมมองของ

ชาวอโศก แต่ก็ปรากฏขอ้แตกต่างตามท่ี ดร.ม่ิงหมาย มุ่งมาจน ดร.หน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม และเรือตรี

แซมดิน เลิศบุศย ์ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า “บุญนิยมสามารถอธิบายไดร้อบดา้น มีการนาํเสนอ

ทฤษฎีของพุทธท่ีเป็นรูปธรรม มีกลุ่มคนท่ีปฏิบติัให้เห็นเป็นรูปธรรม มีตวัอยา่งกิจกรรมเป็นโมเดล

ระดบัชุมชน สามารถอธิบายเป็นตวัแบบได้ทุกกิจกรรม” (หน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม, 2560) หลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงจึงแตกต่างกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมท่ีระดบัการนาํไปปฏิบติั โดยหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเนน้ให้คนเป็นคนดี (กลัยาชน) สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้อยูดี่มีสุข 

แต่หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมกลบัลงลึกไปถึงการนําหลกัศาสนาพุทธเขา้มาประกอบการนาํไป

ปฏิบติั คือ คนท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจบุญนิยมตอ้งรักษาศีล 5 ขอ้ เป็นเบ้ืองตน้ ทุกคนมาเสียสละ

แรงกายแรงใจและปัญญา ตลอดจนทรัพยสิ์น โดยมีเจตนาท่ีจะเสียสละจนกระทัง่ตนเป็นคนจน เพื่อ

ทาํประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้น โดยดร. ม่ิงหมายมุ่งมาจน (2560) ไดส้รุปวา่ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมจึงมี

ความลึกซ้ึงกวา่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัจิตวญิญาณเพราะเป็นเศรษฐกิจท่ีมุ่งลดกิเลส 

ผูว้ิจ ัยได้สรุปความสอดคล้องและความแตกต่างของทั้ งสองหลักคิดตามทัศนคติของ

นกัวชิาการชาวอโศกทั้ง 3 ท่าน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 

  



170 

ตารางที ่4.22  ตารางแสดงความสอดคลอ้งและความแตกต่างระหวา่งหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบั

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ของนกัวชิาการชาวอโศก 

 

ประเด็นพจิารณา หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม 

ความสอดคลอ้ง 

สาระสําคัญ มุ่งเนน้การกาํหนดความพอเพียงเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บัสังคม 

ไม่สนบัสนุนการพฒันาดว้ยการกูเ้งิน 

หลกัการทาํงาน ขาดทุนของเราคือกาํไรขอเรา (Our Loss is Our 

Gain) 

ความแตกต่าง 

จุดมุ่งเน้น มุ่งเนน้ในเร่ืองรูปธรรม ให้เห็นวา่

ประหยดัเพื่อใหป้ระชาชนสามารถ

ดาํรงชีพได ้

มุ่งเนน้การรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็น

ระบบ Commune ประหยดัแรงงาน 

ระดับสาระสําคัญ รูปธรรม สอนขั้นตอนการปฏิบติัชดัเจน 

ระดับการนําไป

ปฏิบัติ 

- เพื่อให้เกิดกลัยาณชน ระดบั

ครัวเรือน  

- สามารถทาํเพื่อตนเองเพื่อ

ครอบครัวให้อยูดี่ 

- ระดบัชุมชน ระดบัรวมศูนย ์การ

รวมกลุ่มกนัอยู ่เนน้การนาํเสนอ

แนวทางท่ีเป็นระดบัชุมชน 

- สามารถมีเหลือเพื่อท่ีจะแบ่งปันคน

อ่ืนได ้ 

ระดับการพฒันา มุ่งเนน้เฉพาะกลัยาณชนไม่ได้

ตอ้งการใหทุ้กคนรักษาศีล 5 อยา่ง

ชดัเจน แต่เป็นคนดี ประหยดั รู้จกั

พึ่งพาตนเอง แต่ไม่ไดมุ้่งเนน้ในการ

ทาํประโยชน์เพื่อสังคม 

มุ่งเนน้การลดกิเลสของตนเอง 

สามารถทาํประโยชน์ใหส้ังคมได ้

 

4.2.10 หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยมมีจุดอ่อนในเชิงปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  

จากการสัมภาษณ์นกัวิชาการชาวอโศกทั้ง 3 ท่านพบว่า มีความเห็นโดยรวมสอดคลอ้งกนั

โดยสามารถสรุปไดว้า่ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีจุดอ่อนท่ีไม่สามารถทาํให้สังคมภายนอกเขา้ใจ

ไดว้า่ส่ิงท่ีชาวอโศกเป็นอยู่ในปัจจุบนัสังคมจะไดป้ระโยชน์อะไร อีกทั้งหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้าก การปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมจึงเป็นไปไดย้าก จึงมีคนท่ีสามารถ
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ปฏิบติัตามไดน้อ้ย ทาํใหก้ระแสสังคมท่ีนิยมหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไม่เกิดข้ึน ตอ้งอาศยัเวลาและ

พลงังานในการสร้างคนเป็นเวลานาน แมก้ระทัง่ในหมู่กลุ่มชาวอโศกเองการบริหารสวสัดิการใน

ระบบสาธารณโภคี ท่ีจะตอ้งบริหารจดัการคนในชุมชนแบบองคร์วม คือ ดูแลในทุก ๆ มิติของชีวิต 

ยงัทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์แบบและราบร่ืนไดย้าก 

 

4.2.11 ตามทศันคติของท่าน เศรษฐกจิบุญนิยมจะสามารถทาํให้เศรษฐกจิชุมชนพฒันา

ไปได้หรือไม่ อย่างไร  

จากการสัมภาษณ์นกัวิชาการชาวอโศกทั้ง 3 ท่าน พบวา่ มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคือ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทัว่ไปไดอ้ยา่ง

แน่นอน แต่ความเจริญมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของคนในชุมชน โดยตอ้งยึดมัน่หลกัคุณธรรม 

มีศาสนานาํ ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยความสมคัรใจถือศีลตามลาํดบัท่ีแต่ละคนจะสามารถพฒันาได ้ตอ้งมีการ

บริหารเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินเขา้มาหมุนเวียน เช่น พึ่งตนเองด้วยการปลูกผกัไร้สารพิษและ

นาํไปแปรรูปเป็นอาหาร เม่ือช่วยกนัปลูกผกัจนเหลือกินในชุมชนแลว้ ก็มีร้านอาหารจากชุมชนตั้งอยู่

ในเมืองเพื่อแปรรูปอาหารจากชุมชนและเป็นแหล่งจาํหน่ายผกัไร้สารพิษออกขายในราคาถูก  ยึดหลกั

ความขยนั ซ่ือสัตย ์เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้ าใจ แบ่งปัน มีคุณธรรม และมีศีล ชุมชนจะไม่มีหน้ีสินกบั

องคก์รภายนอกชุมชนก็เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเราทาํไดเ้กินกวา่ความตอ้งการของเรา ดงันั้นจึง

มีแต่จะแบ่งปันให้กบัคนภายนอก หรือองค์กรภายนอกได ้โดยดร.ม่ิงหมาย นาวาบุญนิยม ได้แสดง

ความคิดเห็นเพื่อสนบัสนุนให้คนไทยนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไป

ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งจริงจงั โดยลดการดาํเนินชีวิตท่ีลอ้ตามระบบทุนนิยมให้นอ้ยลง ไวด้งัน้ี 

 

“อยากใหป้ระชาชนไทยนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

ไปปรับใชใ้นชีวติของตนเองและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขอยา่งย ัง่ยืน เพราะคน

ไทยมีวิถีกสิกรรมเป็นฐานและเป็นเสาหลกั เรามีท่ีทางทาํไร่-นา ไม่ใช่คนส้ินไร้ไม้

ต่อท่ีจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตแก่งแย่งกันในเมืองหลวง...ความรู้ท่ีเราร่ําเรียนมาใน

ระดบัอุดมศึกษาสามารถนาํมาปรับใชก้บัการเกษตรตามศาสตร์พระราชาเพื่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่มข้ึนได้ ยิ่งในปัจจุบนัระบบออนไลน์ทาํให้การค้าขายเป็นเร่ืองง่ายข้ึน

ซบัซ้อนน้อยลง หากรู้จกัปรับใช้อย่างบูรณาการเราก็จะมีความสุขอย่างย ัง่ยืนได.้..

เม่ือใดท่ีเศรษฐกิจหดตวัจนเกิดวิกฤติดงัเช่นท่ีผ่านมา ผูค้นจาํนวนมากตอ้งจบชีวิต

ลงเพราะหมดตวัหมดหวงั แต่ระบบทุนนิยมยงัเคล่ือนต่อไป ในขณะท่ีผูท่ี้ยึดหลกั
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คิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจบุญนิยม ควบคู่กบัหลกัศาสนา ทาํให้รู้จกัพึ่งตนเอง

เป็นภูมิคุม้กนัในเบ้ืองตน้จะสามารถอยูร่อดปลอดภยัได”้ (ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2560) 



 

บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก  จังหวัด

อุบลราชธานี” เป็นการแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงพรรณนาและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมี

วตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

ของชาวชุมชนราชธานีอโศก 2) เพื่อศึกษาการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ของชาวชุมชนราชธานีอโศก และ 3) เพื่อเสนอแนะการ

ประยกุตต่์อธุรกิจชุมชน และต่อนโยบายสาธารณะท่ียึดหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ชาวชุมชนราชธานีอโศก ท่ีมีสถานะเป็นฆราวาสและไม่ใช่นักเรียน

สัมมาสิกขาราชธานีอโศก จาํนวน 166 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ 

ผูท้รงคุณวุฒิจากขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการทหาร นกัธุรกิจ นกัส่ือสารมวลชน และนกัวิชาการ

ชาวอโศก รวมทั้งส้ิน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามและข้อ

คาํถามเชิงลึก แลว้จึงนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ดว้ยร้อยละและการวเิคราะห์เน้ือหา 

บทน้ีจะประกอบไปดว้ย 4 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ขอ้จาํกดัในการวจิยั 

5.2 สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์

5.2.1 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

5.2.2 การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยม  

5.2.3 ขอ้เสนอแนะการประยุกต์หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะ 

5.3 อภิปรายผล  

5.4 ขอ้เสนอแนะ 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

5.4.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูว้จิยั 
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5.1 ข้อจํากดัในการวจิัย 

 

ผูใ้ห้ข้อมูลเชิงคุณภาพคือ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกท่ีคดัเลือกจากกลุ่มอาชีพท่ี

แตกต่างกนัจาํนวนกลุ่มอาชีพละ 1 คน ไดแ้ก่ ขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการทหาร นกัธุรกิจและ

นกัวิชาการอิสระ นกัส่ือสารมวลชน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นนกัวิชาการและผูมี้บทบาทสําคญัของ

ชาวอโศก 3 คน รวมทั้งส้ิน 7 คน จึงอาจไม่สามารถเป็นตวัแทนของกลุ่มอาชีพท่ีถูกคดัเลือกมาได้

ทั้งหมด ในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณจากการทบทวนวรรณกรรมกลุ่มตวัอยา่งสามารถเป็นตวัแทน

ของประชากรชาวอโศกได ้เพราะยึดถือหลกัคิดเดียวกนัคือแนวทางบุญนิยม แมจ้ะเป็นชาวอโศกท่ี

อยูใ่นจงัหวดัอ่ืน ๆ 

 

5.2 สรุปผลการวจิัย  

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี” สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอย่างในเชิงปริมาณท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นชาวอโศกท่ีเป็นชาวราชธานีอโศก

จาํนวน 166 คน ประกอบดว้ย ผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย ส่วนใหญ่มีอายุ 56-65 ปี มีระดบัปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด เป็นผูท่ี้อาศยัในชุมชนราชธานีอโศกประจาํ ระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหรือรู้จกัราชธานี

อโศก 1-5 ปี ชาวอโศกส่วนใหญ่มีหนา้ท่ีประจาํในฐานงานต่าง ๆ ภายในชุมชนราชธานีอโศก โดย

ฐานงานท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก คือ กสิกรรมไร้สารพิษ รองลงมา คือ ครัวกลาง อุทยาน

บุญนิยม และการศึกษาบุญนิยม ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างมกัเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นประจาํทั้งหมด 7 กิจกรรม กิจกรรม 4 อนัดบัแรกท่ี

สมาชิกจาํนวนมากเขา้ร่วมไดแ้ก่ กิจกรรมทาํวตัรเชา้ทุกคร้ัง ฟังการบรรยายธรรม ทาํวตัรเฉพาะเชา้

หรือเย็น และเป็นอาสาสมคัรเม่ือชุมชนมีการจดัอบรม โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากไม่มีรายได ้ใน

ส่วนของผูท่ี้มีรายไดส่้วนมากมาจากเงินสวสัดิการผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

รายไดพ้อดีกบัรายจ่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเงินออม และไม่มีหน้ีสินเลย  
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5.2.1 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยมของชาวราชธานี

อโศก 

1) การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวราชธานี

อโศกจากผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมตามคุณลกัษณะการ

พฒันาเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพึ่ งตนเอง ด้านสํานึก

สาธารณะและการเสียสละ ด้านการแบ่งปัน ดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ และดา้น

ความยนิดีและความสุข พบวา่ ชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนทั้ง 6 ด้านในระดบัมากท่ีสุดในทุกเร่ือง โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการรับรู้หลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมทาํให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม รู้จกัการพึ่งพาตนเอง 

เกิดสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ ปฏิบติัตนโดยการคาํนึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัการ

แบ่งปัน และทาํใหชี้วติมีความสุข 

2) การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวราชธานี

อโศกจากผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในแนวทาง

เดียวกนัวา่ชาวอโศกมีการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม เพราะหลกั

คิดทั้ง 2 หลกัคิดมีความสอดคลอ้งกนัท่ีมีหลกัการบริหารแบบคนจน มีการนาํไปประยุกตใ์ชต่้อการ

ใช้ชีวิตในชุมชน และมีเป้าหมายให้เกิดความสุขแก่คนในชุมชนและลดปัญหาความเหล่ือมลํ้า แต่

ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกท่ีมีความคิดเห็นว่าหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไม่ได้มีความ

สอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นแนวทางเดียวกบั

คอมมิวนิสต ์แต่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงยงัมีแนวคิดใหใ้ชชี้วิตในระบบทุนนิยม แต่ก็ไม่ไดข้ดัแยง้

กนัโดยตรง แต่ทั้ง 2 หลกัคิดต่างก็มุ่งท่ีจะพฒันาคน ในขณะท่ีผูท้รงคุณวุฒิของชาวอโศกจาํนวน 3 

ท่าน มีความคิดเห็นวา่ ชาวอโศกมีการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

เป็นอยา่งมาก 

  



176 

ตารางที ่5.1 ตารางแสดงทศันะของผูท้รงคุณวฒิุภายนอกอโศกต่อความสอดคลอ้งของหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กลุ่มสันติอโศก 

หลกัการวเิคราะห์/ประเมิน ความคิดเห็น 

1. ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธร หลกัการบริหารแบบคนจน ประกอบดว้ย 

1) การมีหลกัปรัชญา 2) การยดึหลกั

ทฤษฎี 3) มีวธีิปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน  

4) เกิดนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมาจากการ

ปฏิบติัอยา่งจริงจงั และ 5) บริหารภายใต้

การขาดแคลน 

มีความสอดคลอ้ง 

2. พลเอก ดร.บุญสร้าง  

เนียมประดิษฐ์ 

ระดบัการนาํไปประยกุตใ์ช ้ มีความสอดคลอ้ง แต่

แตกต่างกนัท่ีความลาํบาก 

3. อาจารยป์านเทพ  

พวัพงษพ์นัธ์ 

เป้าหมายความสาํเร็จของการพฒันา

ประเทศดว้ยหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

2 ประการ คือ ความสุขของคนใน

ประเทศและการลดความเหล่ือมลํ้า 

มีความสอดคลอ้งอยา่งมาก 

4. ดร.ณรงค ์โชควฒันา ระบบเศรษฐกิจหลกัในสังคมโลกมีอยู ่ 

2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบทุนนิยมและระบบ

สังคมนิยม (คอมมิวนิสต)์ 

ไม่มีความสอดคลอ้ง แต่ไม่

ขดักนั มีความสอดคลอ้งกนั

อยูบ่า้งเร่ือง “การพฒันาคน” 

 

5.2.2 การปฏิบัติตนในเศรษฐกจิชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัคิด

เศรษฐกจิบุญนิยม  

1) การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมจากผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยม ตามคุณลักษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ดา้นการพึ่งตนเอง ดา้นสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ ดา้นการแบ่งปัน ดา้นการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ และดา้นความยินดีและความสุข พบวา่ ชาวราชธานีอโศกส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมในระดบั
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มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 6 ดา้น ก็พบว่า ชาวราชธานี

อโศกรู้สึกว่า การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางบุญนิยมนั้นสอดคล้องกับหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถทาํให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการพึ่ งพาตนเอง เกิดสํานึก

สาธารณะและการเสียสละ ปฏิบติัตนโดยการคาํนึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัการแบ่งปัน 

และทาํใหชี้วติมีความสุข 

2) การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมจากผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

เช่นเดียวกบัประเด็นการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยม ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัว่า

ชาวอโศกมีการปฏิบติัตนหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเพราะหลกัคิดทั้ง 

2 หลกัคิดมีความสอดคลอ้งกนัท่ีมีหลกัการบริหารแบบคนจน มีการนาํไปประยุกตใ์ชต้่อการใชชี้วิต

ในชุมชนท่ีคาํนึงถึงการสร้างคนและรักษาส่ิงแวดล้อม และมีเป้าหมายให้เกิดความสุขแก่คนใน

ชุมชนและลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ า ในขณะท่ีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกท่ีมีความคิดเห็นว่า

ชาวอโศกท่ีปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตนตาม

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นแนวทางเดียวกบัคอมมิวนิสตท่ี์ทุกคน

ตอ้งถือศีล 5 เป็นอยา่งตํ่า แต่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงยงัมีแนวคิดให้ใชชี้วิตในระบบทุนนิยม และ

ผูป้ฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไดถู้กบงัคบัให้ถือศีล 5 เพียงแค่ปฏิบติัตนอย่างมีความรู้

และคุณธรรม  ในส่วนของนกัวิชาการชาวอโศกทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ชาวอโศก

มองวา่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัเป็นอยา่งมาก โดย

ชาวอโศกไดน้าํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมาปรับใชใ้นการอยูร่่วมกนั

ในชุมชนทุกชุมชนรวมไปถึงชุมชนราชธานีอโศกเป็นอยา่งมาก 
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ตารางที ่5.2 ตารางแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิภายนอกลุ่มอโศกต่อความสอดคลอ้งของ

การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศกกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กลุ่มสันติอโศก 

หลกัการวเิคราะห์/ประเมิน ความคิดเห็น 

1. ดร.ววิฒัน์ ศลัยกาํธร หลกัการบริหารแบบคนจน ประกอบดว้ย 1) การมี

หลกัปรัชญา 2) การยดึหลกัทฤษฎี 3) มีวธีิปฏิบติั

อยา่งเป็นขั้นตอน 4) เกิดนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมา

จากการปฏิบติัอยา่งจริงจงั และ 5) บริหารภายใตก้าร

ขาดแคลน 

มีความสอดคลอ้ง 

2. พลเอก ดร.บุญสร้าง  

เนียมประดิษฐ์ 

การนาํไปประยกุตใ์ช ้กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียง

ตอ้งมีทั้งการสร้างคนและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

มีความสอดคลอ้ง 

3. อาจารยป์านเทพ  

พวัพงษพ์นัธ์ 

เป้าหมายความสาํเร็จของการพฒันาประเทศดว้ย

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2 ประการ คือ ความสุข

ของคนในประเทศและการลดความเหล่ือมลํ้า 

มีความสอดคลอ้ง

อยา่งมาก 

4. ดร.ณรงค ์โชควฒันา ระบบเศรษฐกิจหลักในสังคมโลกมีอยู่ 2 ระบบ 

ไ ด้แ ก่  ร ะ บ บ ทุ น นิ ย ม แ ล ะ ร ะ บ บ สั ง ค ม นิ ย ม 

(คอมมิวนิสต)์ 

ไม่มีความ

สอดคลอ้ง 

 

เม่ือผูว้ิจ ัยได้นําข้อมูลเอกสาร ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถามและเชิง

คุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ร่วมกนัจึงพบวา่ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีความสอดคลอ้งกนัในแนวคิดแต่มีขอ้แตกต่างกนัในเชิงปฏิบติัและ

ต่างก็มีจุดแขง็ดว้ยกนัทั้งส้ิน ผูว้จิยัจึงไดป้ระมวลความแตกต่างของทั้ง 2 หลกัคิด และจุดแข็งคิดตาม

คุณลกัษณะการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 6 ขอ้ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม การพึ่ งตนเอง 

สาํนึกสาธารณะ การแบ่งปัน การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และความยนิดี ความสุข  

3) ความแตกต่างของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิดท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา 

นาํไปปฏิบติัไดโ้ดยความสมคัรใจและไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจหรือนบัถือแนวทางของศาสนาพุทธ แต่

ใชห้ลกัมรรคองค ์8 หรือหลกัมชัฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค ์8 ในการนาํไปปฏิบติั ในขณะท่ี

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม (จากการสัมภาษณ์เชิงลึก) ผูท่ี้จะปฏิบติัตามนั้นจาํเป็นจะตอ้งมีการศึกษา
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หลกัธรรมในพุทธศาสนาเพื่อให้เขา้ใจระบบสาธารณโภคีท่ีเป็นแกนหลกัของการปฏิบติัตนใน

เศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม โดยผูท่ี้จะเขา้มาอยูใ่นระบบสาธารณโภคีแบบบุญ

นิยมไดน้ั้นจะตอ้งถือศีล 5 เป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมนอกจากจะยึดหลกัอริยมรรคมี

องค์ 8 แล้ว จะต้องมีคุณธรรม 7 ประการและสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมในการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอยูร่่วมกนัของชุมชน  อีกทั้งหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงยงัอยูใ่นระบบ

ทุนนิยม แต่หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมแมจ้ะไม่ปฏิเสธระบบทุนนิยมแต่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกนัแบบ

ก่ึงบงัคบั (Commune) ท่ีทุกคนในระบบบุญนิยมจะตอ้งช่วยกนัทาํงาน กิน ใชข้องส่วนกลางร่วมกนั 

รักษาศีล ไม่สะสมเพื่อตนเอง  

ผูว้ิจ ัยจึงมีความคิดเห็นว่าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นร่มท่ีใหญ่กว่าหลักคิด

เศรษฐกิจบุญนิยม เพราะไม่วา่ใครก็สามารถปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ละเกิดความ

เขา้ใจไดง่้ายกว่าเพราะไม่มีความซับซ้อนในการทาํความเขา้ใจเชิงพุทธศาสนา แต่ทั้ง 2 หลกัคิดมี

จุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ ให้คนพึ่งตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งกูเ้งินจนขยายวงกวา้งไปสู่การพึ่งตนเองได้

ระดบัชุมชนและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและเรียนรู้การอยูก่บัธรรมชาติ  

4) จุดแข็งของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลกัษณะการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจ

ชุมชน  

คุณลกัษณะคุณธรรมจริยธรรม คือ ประชาชนสามารถอยู่รอดในสภาวะท่ีเศรษฐกิจ

ผนัผวน โดยไม่ประมาท อย่างรอบคอบ มีสติ การปฏิบติัตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลัก

คุณธรรมพื้นฐานท่ีจะตอ้งไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนเพราะความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี

ภูมิคุม้กนัท่ีดี จะทาํให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสมถะและพอใจในส่ิงท่ีตนมีตนเป็น ซ่ึงจะทาํให้

สังคมชุมชนสามารถเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนได ้

คุณลักษณะการพึ่ งตนเอง คือ การรู้จกัพึ่ งพาตนเองไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เม่ือมีการ

รวมกลุ่มหรือเป็นชุมชนจะตอ้งผลิตสินคา้เพื่อให้เพียงพอต่อคนในกลุ่มหรือชุมชนนั้นเสียก่อนส่วน

ท่ีเหลือจึงส่งขายสู่ภายนอก 

คุณลกัษณะสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ คือ การเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัธรรมชาติ

โดยไม่ทาํกิจกรรมท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และยดึหลกัการใหผู้อ่ื้นขาดทุนของเราคือกาํไรของเรา (Our 

Loss is our Gain) 

คุณลกัษณะการแบ่งปัน คือ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้นทุก

ระดบัสังคม รวมไปถึงการทาํเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นลดความโลภในตนเอง 

คุณลกัษณะการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คือ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้าง

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื (หมายถึง ทุนธรรมชาติถูกใชอ้ยา่งเป็นระบบ ประชาชนมีงานทาํ มี
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม) และด้านจิตใจ (มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา มีแรงบนัดาลใจ) และ

สร้างค่านิยมของการทาํเศรษฐกิจชุมชนได ้

คุณลกัษณะความยินดี ความสุข คือ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือในการ

วางรากฐานชีวติไดใ้นทุก ๆ ดา้น โดยบูรณาการความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

การมีความรู้ และการมีคุณธรรม เพื่อให้การใช้ชีวิตในชุมชนมีความสุข และเม่ือหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่สนบัสนุนการพฒันาดว้ยการเป็นหน้ี (การเป็นหน้ีคือการพึ่งพาคนอ่ืน) จะทาํให้นอกจาก

จะรู้จกัพึ่งพาตนเองแลว้ ยงัไม่ตอ้งถูกเอารัดเอาเปรียบ และเป็นอิสระจากการชาํระดอกเบ้ีย ซ่ึงถือ

เป็นความสุขในการใช้ชีวิต เพราะไม่ไดมี้เงินเป็นตวัตั้งในการประกอบกิจกรรมใด ๆ เพื่อตนเอง

และผูอ่ื้น 

4) จุดแข็งของหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมตามคุณลกัษณะการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจ

ชุมชน 

คุณลกัษณะคุณธรรมจริยธรรม คือ ทาํให้ชาวอโศกสามารถอยู่รอดไดใ้นสภาวะท่ี

เศรษฐกิจผนัผวน การปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมุ่งเพื่อเสียสละและละอายท่ีจะเอาเปรียบ

ผูอ่ื้น 

คุณลกัษณะการพึ่งตนเอง คือ การรู้จกัพึ่งพาตนเอง และระบบสาธารณโภคีทาํให้การ

ปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนของชาวอโศกคาํนึงถึงความอยูดี่กินดีของคนในชุมชนเสียก่อนแลว้จึง

สินคา้และบริการเท่าท่ีกาํลงัของคนในชุมชนจะสามารถผลิตไดไ้ปสู่บุคคลภายนอก 

คุณลกัษณะสาํนึกสาธารณะและการเสียสละ คือ การเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัธรรมชาติ

โดยไม่ทาํกิจกรรมท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และยดึหลกัการใหผู้อ่ื้นขาดทุนของเราคือกาํไรของเรา (Our 

loss is our gain) 

คุณลกัษณะการแบ่งปัน คือ การมีบูรณาการ สร้างสรรค ์และปัญจภาพ (อิสรเสรีภาพ 

ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพ) ยินดีช่วยเหลือสังคมภายนอกทั้งการให้ความรู้ 

การฝึกอบรม การขายสินคา้ดว้ยหลกัการคา้บุญนิยม (ขายเท่าทุน ขายตํ่ากวา่ทุน แจกฟรี) 

คุณลกัษณะการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม คือ การปฏิบติังานในฐานงานต่าง ๆ เช่น ฐาน

งานโรงสี ฐานงานโรงเตา้หู้ ฐานโรงครัว ฐานงานส่ือสาร ฐานงานขยะวิทยา ฐานงานกสิกรรม

ธรรมชาติ มุ่งท่ีจะอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ด้วยการแยกขยะทุกขั้นตอน ไม่ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นภยัต่อ

สภาพแวดลอ้ม 

คุณลกัษณะความยินดี ความสุข คือ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถสร้างความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน (หมายถึง ทุนธรรมชาติถูกใช้อย่างเป็นระบบ ประชาชนมีงานทาํ มี
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม) และด้านจิตใจ (มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา มีแรงบนัดาลใจ) และ

สร้างค่านิยมของการทาํเศรษฐกิจชุมชนสาํหรับชาวอโศกได ้

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะการประยุกต์หลักคิดเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม

ต่อธุรกจิชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะ 

1) ขอ้เสนอแนะการประยุกต์หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะจากผลการวจิยัเชิงปริมาณ  

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงและการปฏิบติัตนของคนไทยโดยทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคน

ไทยโดยทัว่ไปยงัใหค้วามสาํคญักบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบันอ้ยและยงัไม่สามารถปฏิบติั

ตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดห้รือปฏิบติัไดบ้า้งเล็กนอ้ย เกิดจากความอยากท่ีเกินความพอดี

โดยมีส่ือโฆษณาเป็นแรงกระตุน้ทาํให้การบริโภคลน้เกินความพอดี ดารานกัแสดงมีอิทธิพลทาํให้

คนไทยหลงใหลในกระแสของวตัถุนิยมและบริโภคนิยม  และมีการรับรู้และเขา้ใจชาวอโศกบา้ง

เล็กนอ้ยในการปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมผา่นทางบุญนิยมทีวี หนงัสือของชาวอโศก 

เป็นตน้  

เม่ือวเิคราะห์ความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกว่าคนไทย

โดยทัว่ไปมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงบา้งเล็กนอ้ย โดยคนไทยโดยทัว่ไปท่ีมี

ความรู้ ความเข้าใจมากในหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางส่ือโทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ และ

อินเทอร์เน็ต เป็นตน้  

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกต่อการส่งเสริมสนบัสนุนหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ ชาวราชธานีอโศก

ส่วนใหญ่รู้สึกวา่ รัฐบาลไดมี้นโยบายในการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม

นอ้ยมาก แมจ้ะกล่าวถึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาอย่างต่อเน่ือง เพราะไม่

ตอ้งการขดัผลประโยชน์ของนายทุน ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั

และขาดความเขา้ใจในหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแท ้เป็นตน้ กรอปกบัท่ีผา่นมานโยบาย

ประชานิยมไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก คนไทยคุน้ชินใชเ้งินแกปั้ญหาแทนการใชปั้ญญา รัฐบาล

ชุดปัจจุบนัจึงแกปั้ญหาไดอ้ยา่งยากลาํบาก และสาเหตุท่ีทาํให้การผลกัดนัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การนาํไปปฏิบติัอยา่งครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีเพื่อแกปั้ญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยืนนั้นไม่ไดรั้บ

ความร่วมมือจากภาคประชาชนอยา่งเพียงพอเพราะหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดขดักบัความ
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ตอ้งการของสังคมวตัถุนิยมและบริโภคนิยมท่ีประเทศไทยกาํลงัเผชิญอยู ่อีกทั้งคนไทยยงัคิดวา่เป็น

เร่ืองไกลตวัเกินกวา่จะปฏิบติัตามไดใ้นช่วงวยัทาํงาน เช่น ตอ้งลาออกจากงานเสียก่อน ตอ้งเกษียณ 

ตอ้งใชเ้งินมาก 

โดยชาวอโศกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเผยแพร่หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างได้ผล คือ 

เผยแพร่ผ่านรายการโทรทศัน์หรือวิทยุชุมชนอย่างต่อเน่ือง และประสานความร่วมมือกบัองค์การ

ส่วนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมให้เป็นส่วน

หน่ึงของนโยบายสาธารณะ โดยชาวอโศกสามารถร่วมผลักดันโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการแก่คนไทยโดยทัว่ไปและองคก์รต่าง ๆ และร่วมกนัทาํชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งอย่าง

ต่อเน่ือง ออกช่วยเหลือสังคมหรือบริการประชาชนตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุน้ชิน เห็น

แจง้เป็นท่ีประจกัษ ์จนเกิดการยอมรับและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชุมชนต่าง ๆ  

2) ขอ้เสนอแนะการประยุกต์หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมต่อธุรกิจชุมชนและต่อนโยบายสาธารณะจากผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่าหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิดท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจชุมชนและนโยบายสาธารณะเพื่อ

เป็นแลว้ทางหลกัในการพฒันาประเทศได ้ โดยการยึดหลกัการบริหารแบบคนจนหรือการบริหาร

ภายใตค้วามขาดแคลน คือการบริหารคนจนพึ่งตนเองให้ได ้แลว้จึงพึ่งพาอาศยักนั รู้จกัให้และรับ 

ทั้งน้ีสามารถนาํทฤษฎีใหม่ของรัชกาลท่ี 9 ไปเป็นแบบอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองการพึ่งตนเอง 

เพราะการแบ่งท่ีดินเป็น 30:30:30:10 ทาํให้ไม่ตอ้งหวงัพึ่งเทวดาเม่ือฝนทิ้งช่วงเพราะขุดสระเก็บนํ้ า

ไวแ้ลว้ไม่ตอ้งพึ่งพอ่คา้คนกลางท่ีกดราคาขา้วและพืชผลจากตน้ทางการผลิตและทาํใหร้าคาขายแพง

ข้ึนเพราะมีท่ีสําหรับปลูกขา้วและผกัผลไมกิ้นเองแล้ว และไม่ตอ้งเสียค่าเช่าบ้านและค่าอาหาร

เพราะมีท่ีดินใหป้ลูกบา้นพร้อมกบัเล้ียงสัตวใ์นบริเวณบา้นหรือในสระท่ีใชส้าํรองนํ้ าไดอี้กดว้ย โดย

ตามหลักทฤษฎีใหม่ไม่มีการพูดถึง GDP การกู้เงินมาพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเลย เพราะไม่

สอดคลอ้งกบัการพึ่งพาตนเองและสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่คนภายในชาติ โดยไม่ว่าธุรกิจชุมชนหรือ

การกาํหนดนโยบายสาธารณะใด ๆ ควรคาํถึงถึงเป้าหมายอย่างชดัเจน 2 ประการ คือ ประชาชนมี

ความสุขในการดาํรงชีวติและลดปัญหาความเหล่ือมลํ้า เช่นเดียวกบันกัวิชาการชาวอโศกทั้ง 3 ท่าน

มีความเห็นพอ้งกนัวา่ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การทาํไร่ทาํนาเท่านั้น แต่ทุกอาชีพสามารถนาํไปปรับ

ใช้ได ้ดว้ยหลกัคิดพอประมาณ ให้เป็นอุตสาหกรรมพอประมาณ การคา้พอประมาณ เป็นตน้ โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งทาํใหใ้หญ่โต แต่ตอ้งมีเหตุผลและสร้างภูมิคุม้กนัต่อตนเองใหไ้ด ้  
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ในส่วนของการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไปปรับใชน้ั้น นกัวิชาการชาวอโศกทั้ง 

3 ท่านมีความเห็นว่า หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมก็สามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิตสําหรับบุคคลทัว่ไป

ไดเ้ช่นเดียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพียงแต่ตอ้งยึดมัน่ในหลกัคุณธรรมเป็นอยา่งมาก เพราะ

ตอ้งถือศีลตามลาํดบัท่ีแต่ละคนจะทาํได้ เช่น ศีล 5 ศีล 8 และตอ้งร่วมกนัทาํในระดบัชุมชนเป็น

เครือข่ายท่ีมีระบบอยา่งครบวงจร ยึดหลกัขยนั ซ่ือสัตย ์เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้ าใจ แบ่งปัน โดยมีพื้นฐานของ

คุณธรรมและศีลธรรม ชุมชนจะสามารถผลิตสินคา้และบริการไดจ้นเกินความตอ้งการของคนใน

ชุมชน จนนาํไปสู่การแบ่งปันใหก้บัคนภายนอก ชุมชนจึงจะไม่มีหน้ีสินกบัองคก์รภายนอกเลย  

 

5.3 อภิปรายผล  

 

จากขอ้มูลทัว่ไปทาํให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้า่ ชุมชนราชธานีอโศกเน้นท่ีการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 

และมีการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากการบูรณาการกบัวถีิชีวติของชุมชนอยา่งเป็นระบบ โดยการจาํหน่าย

สินค้าชุมชน อาหารมงัสวิรัติของชุมชนท่ีอุทยานบุญนิยมและของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษท่ี

อุทยานบุญนิยม มีโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกเป็นการศึกษาทางเลือก เปิดสอนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน เป็นความพยายามในการพฒันาชุมชนแบบองค์รวมด้วย

หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

จิราวดี ศรีสุวรรณ (2550) ท่ีพบว่า กลุ่มอโศกท่ีจงัหวดันครปฐม หรือ ชุมชนปฐมอโศกไดน้าํเอาหลกั

คิดแบบบุญนิยม ท่ีสมณะโพธิรักษตี์ความจากหลกัพุทธศาสนา มาเป็นฐานคิดในการพฒันาชุมชนให้

พึ่งตนเองได้ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง และยงัมีความสอดคล้องกบัการให้ความหมายลกัษณะ

ชุมชนของชาวอโศกโดย ประเวศ วะสี (2530) กล่าวคือ ความสําคญัของขบวนการสันติอโศก ไม่ไดอ้ยู่

ท่ีการกินมงัสวิรัติ แต่อยูท่ี่การสร้างชุมชนท่ีมีศีล เป็นระบบชีวิต ให้ความสําคญักบัธรรมชาติ ไม่กดข่ี

ขดูรีด ไม่ทาํโดยหวงักาํไร แต่แบ่งปันช่วยเหลือดว้ยบุญนิยม ทาํใหชุ้มชนสงบร่มเยน็ 

เม่ือวิเคราะห์การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก

กบัการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก ต่อคุณลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การ

วจิยัเชิงปริมาณ เห็นไดว้า่ หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม มีแก่นแทอ้นัเป็น

หัวใจสําคญัอนัเดียวกนั สอดคลอ้งกบัหลกัคิดพุทธเศรษฐศาสตร์อย่างมีนยัสําคญั (ประเวศ วะสี, 

2531; รินธรรม อโศกตระกูล, 2549; วลญัชา สุพรรณธริกา, 2555; ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม, 2557)  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กิตติกร สุนทรานุรักษ์ (2543) ท่ีพบว่า หลกัคิดระบบบุญนิยมเกิด

จากการตีความหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตของชาวอโศก

ทุก ๆ ดา้น โดยมีมิติทางเศรษฐกิจ คือ หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม  และขอ้คน้พบในงานวิจยัของ 
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พระวทิยา ญาณสาโร (คุม้ราษฎร์) (2554) ท่ีศึกษาความสอดคลอ้งของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบั

หลกัพุทธธรรมในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวคือ มีความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติั

หน้าท่ีการงานและการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ฝึกฝนให้มีความชํานาญและรู้จกั รู้จกัใช้ปัญญา

จดัการงานให้ได้ผลดี รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย์ และผลงานท่ีตนได้ทาํไวด้้วยความ

ขยนัหมัน่เพียรโดยชอบธรรม คบหาคนดีเป็นมิตร รู้จกักาํหนดรายไดแ้ละรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสม

รายได ้ไม่ใหฝื้ดเคืองหรือฟุ่มเฟือย มีประหยดัเก็บไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม คือ หลกัทิฏฐ

ธมัมิกตัถประโยชน์ 4 ประการ อนัเป็นหลกัการดาํเนินชีวิตให้เกิดความพอเพียงอยูบ่นพื้นฐานของ

ศีลธรรม  

เช่นเดียวกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกอโศกส่วนใหญ่และนกัวิชาการ

ชาวอโศกทั้งหมดเห็นพอ้งกนัวา่ทั้ง 2 หลกัคิดมีความสอดคลอ้งกนัท่ีมีวิธีการบริหารภายใตค้วาม

ขาดแคลนหรือการบริหารแบบคนจน การนาํไปประยุกตใ์ชท่ี้คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการมี

เป้าหมายเพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขและลดความเหล่ือมลํ้ า โดยเฉพาะการมุ่งพฒันาคน สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ สมบติั จนัทรวงศ ์(2531) ท่ีพบวา่ แนวคิดเบ้ืองตน้ของชาวอโศกนั้นเนน้เร่ืองการ

อภิวฒัน์พฒันาคนให้เป็นอริยชนตามแนวพุทธธรรม และผลการศึกษาของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม 

(2557) ท่ีพบวา่ ชุมชนชาวปฐมอโศก จงัหวดันครปฐม มีคุณภาพชีวติภาพรวมในระดบัดีมาก เพราะ

เป็นชุมชนพึ่งตนเอง มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อยูก่นัแบบมกันอ้ย สันโดษ มีการขดัเกลากนัอยู่เสมอ

เพื่อแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาคนในชุมชน จึงมีการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีอยู่

เสมอ   

จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของการวิจยัเร่ืองน้ีพบว่า การปฏิบติัตนอย่างเอาจริงเอาจงั อย่างมี

พนัธะผูกพนัทางศีลธรรมของชาวอโศกในชุมชนบุญนิยม สามารถทาํให้เศรษฐกิจชุมชนบุญนิยม

พึ่งตนเองได ้ตรงน้ีคือ “บุญนิยม” ซ่ึงงานวิจยัท่ียืนยนัในทาํนองเดียวกนั เช่น งานวิจยัปริญญาเอก

ของ Heikkilä-Horn Marja-Leena (1997) ท่ีกล่าวถึงระบบทุนนิยมว่า มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แบบพอประมาณบนพื้นฐานของศาสนา ร่ํารวยทางจิตวิญญาณ เอ้ือเฟ้ือ ทาํงานมากข้ึนแต่เอาน้อย 

ปกป้องระบบนิเวศน์  ซ่ึงยึดหลกัการลงมือปฏิบติัตนจริง จริงจงั จบัตอ้งได ้ตามหลกัศีลหลกัธรรม

และหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นผลสําเร็จ กล่าวคือ ยึดเอาหลกัธรรมนาํการปฏิบติัตนเป็นกลุ่ม

เป็นก้อน จนกลายเป็น “เศรษฐกิจชุมชน” พึ่ งตนเองได้ ดังเช่นผลการศึกษาความเข้มแข็งตาม

แนวทางพฒันาเศรษฐกิจของชาวพุทธ ของ สมหมาย สาดทรัพย ์(2542) พบว่าชุมชนบุญนิยมมี

ความเข้มแข็งของชุมชนสูง โดยมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาเรียนรู้ และศาสนา

วฒันธรรมมีความเขม้แข็งในระดบัสูง อีกทั้งทั้ง 3 ปัจจยัยงัเก่ียวโยงกนั โดยท่ีชุมชนชาวอโศกมี

ความเคร่งครัดในการปฏิบติัตนอย่างรวมหมู่โดยยึดหลกัสามคัคีธรรมทั้งเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม
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ในครรลองพุทธศาสนา สมกบัหลกัคาํสอนสําคญัของพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งการปฏิบติั

อยา่งแทจ้ริง 

ส่วน “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ใหแ้ต่ละปัจเจกบุคคลดาํเนินการตามความเช่ือมัน่ ตามศรัทธา 

ตามเง่ือนไขและศกัยภาพของแต่ละคนเป็นสําคญั อาจรวมเป็นกลุ่มวนชุมชนจนเกิดพลังการ

เปล่ียนแปลงไดภ้ายใตล้กัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ดว้ย เป็นปัจจยับวกเสริมเขา้มา เช่น กรณีสหกรณ์หุบ

กะพง จงัหวดัเพชรบุรี กรณีชุมชนชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ 

ในส่วนความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีมีต่อการรับรู้ การมีความรู้ความเขา้ใจในหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยโดยทัว่ไป ท่ีส่วนใหญ่รู้สึกวา่ คนไทยโดยทัว่ไปพอรับรู้ พอเขา้ใจ

ในหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บา้งผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ทางทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ ์อินเทอร์เน็ต แต่ยงั

สามารถปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดบ้า้งเล็กนอ้ย เพราะความอยากมี อยากเป็น อยาก

ไดเ้กินพอดี เกิดจากอิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีตอ้งการมุ่งขายสินคา้ โดยใชด้ารา นกัแสดง นางแบบ 

นายแบบ ฯลฯ เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงการบริโภคสินค้าหรูหรา ราคาแพง ของประชาชน 

สอดคล้องกบัรายงานการติดตามประเมินผล 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 โดยสํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ท่ีระบุว่า ประชาชนรับรู้เก่ียวกบัหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ขาดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้แยกไม่ออกระหว่างความฟุ่มเฟือยกบั

ความประหยดั โดยมีกระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม วฒันธรรมภายนอกเป็นอุปสรรคสําคญั อีกทั้ง

ภาคเอกชนยงัขาดความความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรม 

และไม่มัน่ใจว่าการดาํเนินธุรกิจตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถตอบสนองปรัชญา

ของธุรกิจท่ีมุ่งหวงักาํไรสูงสุด ในขณะท่ีการดาํเนินงานของภาครัฐ มีการดําเนินงานไม่ต่อเน่ือง 

ปรับเปล่ียนแนวทางและรูปแบบการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยคร้ัง การติดตาม

ผลทิศทางไม่ชดัเจน และงบสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนงานไม่เพียงพอ อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยั

น้ีขดัแยง้กบัผลการวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น รายงานโครงงานวิจยัประเมินผลโครงการ 

พ.ศ. พอเพียง ในช่วงปี 2550 ถึง 2551 และผลการสํารวจจากศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยปี 2550 ท่ีพบวา่ ประชาชนมีความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

เช่ือมโยงอย่างมากกบัการประหยดั ใช้ชีวิตเรียบง่าย มีการออม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส (อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) และ 

รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร (2554) ท่ีพบวา่ ประชาชนมีการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้น

ระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การมีคุณธรรม การมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั รวมไปถึง การมีความรู้และ

คุณธรรม 
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ส่วนความคิดเห็นของชาวราชธานีอโศกท่ีมีต่อการทาํงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก 

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ท่ีส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ รัฐบาลมีการผลกัดนันาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การปฏิบติัในระดบันอ้ยมาก เพราะกลวัการขดัผลประโยชน์กบันายทุนหลกั ยงัไม่เขา้ใจและ

ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแทจ้ริง กลวัว่าผูมี้อาํนาจในรัฐบาลจะเสีย

ผลประโยชน์ รัฐบาลอาจเช่ือวา่มีหลกัคิดหรือแนวคิดอ่ืนท่ีจะสามารถพฒันาประเทศได ้เพราะการ

บริหารประเทศในรัฐบาลปัจจุบนัและรัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมายงัไม่สามารถกา้วขา้ม “นโยบาย” 

ประชานิยม ท่ีถนดัใชเ้งินแกปั้ญหาแทนการใชปั้ญญา และสามารถสร้างผลงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2559) ท่ีพบว่า โครงการพฒันาหมู่บา้นและ

ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ พพพ. ภายใตน้โยบายอยู่ดีมีสุข ของรัฐบาล พลเอก 

สุรยทุธ์ จุลานนท ์ไม่ไดต่้างจากนโยบาย SML ในรัฐบาลพนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีมุ่งกระจาย

เงิน กฎเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมติัโครงการเขม้งวดข้ึน แต่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า ชุมชนใดไม่

พฒันาชุมชนนั้ นจะไม่ได้งบประมาณ ซ่ึงไม่ได้ทาํให้เกิดความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แต่กลบัทาํให้ประชาชนในหมู่บา้นมีความตอ้งการมากข้ึน เพราะเขา้ใจว่าการพฒันาคือ

ตอ้งมีฐานะท่ีดีข้ึน แต่ไม่ไดส้ร้างจิตสาํนึกท่ีพอเพียง จึงไม่ใช่นโยบายสาธารณะท่ีอาศยัฐานชุมชน 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

การปฏิบติัตนของชาวอโศกและเน้ือหาการจดัการของชุมชนน้ีน่าจะเป็นแบบอยา่งสําหรับ 

องคก์รธุรกิจท่ียดึหลกัความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งในเชิงการดูแลส่ิงแวดลอ้มและดา้นคุณธรรม อีก

ทั้งส่วนท่ีอาจประยุกต์เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สําหรับพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในฐานะ

นโยบายสาธารณะท่ียึดหลกัพุทธเศรษฐศาสตร์ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหน่วยงานภาครัฐ

ควรส่งเสริมต่อไป โดยชาวบุญนิยมให้แนวคิดสะท้อนกลับว่าการทาํงานและตีมูลค่าเป็นเงิน

แลกเปล่ียนมานั้น สุดทา้ยแลว้ไม่เหลืออะไรให้สังคมและผูอ่ื้น แต่การทาํงานโดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 

อาศยัระบบสาธารณโภคีหล่อเล้ียงผูค้นทั้งชุมชน หมายถึง การคืนใหรั้ฐ ใหส้ังคมดว้ยการผลิตสินคา้

ราคาถูกหรือการบริการทางสังคมอ่ืน ๆ จากกองทพัธรรม (สาธารณโภคี เศรษฐกิจแบบใหม่, 2550) 

 

5.4.1 ข้อเสนอแนะสําคัญจากการวิจัย 

ภาครัฐควรเป็นแกนกลางในการส่งเสริมและผลกัดนัการพฒันาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้

เพิ่มส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ คาํนึงถึงความสุขของคน

ในชุมชนและเป้าหมายการลดความเหล่ือมลํ้ า ด้วยการให้การสนับสนุนชุมชนท่ีสามารถเป็น
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แบบอย่างต่อการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่

และส่งเสริมหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลท่ี 9 นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

ในการปฏิบติัตน ทาํการพฒันาความเป็นอยูแ่ละพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทั้งเร่ืองการเกษตรและเร่ือง

อ่ืน ๆ ในวิถีชีวิตจนประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีควรนาํมาใช้ให้เกิดผลอย่างกวา้งขวาง

ต่อไป สามารถเร่ิมตน้ดว้ยการ  

1) จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการขยายเครือข่ายความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั

คิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นตน้แบบในการปฏิบติั  

2) กําหนดนโยบายท่ีสอดคล้องต่อกระบวนการปฏิบัติตามหลักคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง จากการใหค้วามสําคญักบัผลสําเร็จของชุมชน/กลุ่มท่ีเป็นแบบท่ีดี โดยกาํหนดยุทธศาสตร์

ท่ีสามารถส่งเสริมและผลกัดนัใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความย ัง่ยืนในเศรษฐกิจสังคมท่ีแทจ้ริง จาก

การปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารภายใตค้วามขาดแคลน 

หรือ หลกัการบริหารแบบคนจน  

3) จดัสรรหน่วยงานรัฐเพื่อรับผิดชอบโดยตรง อย่างจริงจงั เป็นระบบ เช่ือมโยง

ความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ  

ชาวอโศกมีความเห็นวา่คนไทยโดยทัว่ไปมีความเขา้ใจและปฏิบติัตนตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดบัน้อย ซ่ึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมต่างก็ไม่ปฏิเสธ

การขายและการมีกาํไร แต่ให้ความสําคญักบัการพึ่งตนเอง ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน มีเหลือเพื่อ

แบ่งปัน การทาํธุรกิจชุมชนสามารถใช้ตวัแบบของชาวราชธานีอโศกได้ ในการขบัเคล่ือนธุรกิจ

ชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้ชุมชนสามารถหล่อเล้ียงคนในชุมชนได้ด้วยอาชีพ

ตามแต่ละภูมิสังคม มีระบบส่งเสริมและประกนัสุขภาพเบ้ืองตน้ภายในชุมชน มีระบบการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนกบัชุมชนอ่ืนท่ีกาํไรน้อยแต่เกิดประสิทธิภาพ เม่ือธุรกิจชุมชนท่ีเข็มแข็งแลว้ ก็พร้อม

แบ่งปันความรู้และทาํประโยชน์ให้แก่สังคมภายนอก โดยสามารถติดต่อเขา้ไปฝึกอบรมและนาํมา

บูรณาการกบัสภาพแวดลอ้มของตนเองไดท่ี้สันติอโศก (กรุงเทพมหานคร) หรือ เครือข่ายอ่ืน ๆ โดย

หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก www.asoke.info 

 

5.4.2 ข้อเสนอแนะจากผู้วจัิย 

จากการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาํให้ผูว้ิจยัสังเกตได้ว่า การขบัเคล่ือนหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมในระดบัมหภาคนั้น รัฐบาลจาํเป็นจะตอ้งปรับกระบวนทศัน์

การพฒันาใหม่ เอาจริงเอาจงั และทาํความเขา้ใจหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ถ่องแท ้อีกทั้งตอ้ง

ยอมรับวา่การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ท่ีแมช่้วงหลงัจะนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
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แกนกลาง แต่ยงัคงเดินตามแนวคิดการพฒันาท่ีมีเงินเป็นตวัตั้ง ซ่ึงมีความขดัแยง้กนัในแนวคิดเป็น

อย่างมาก ทาํให้การพฒันาตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าเพียงไม่ก่ีกา้วแต่ถอยหลงัหลาย

กา้ว เพราะนโยบายจากรัฐบาลยอ้นแยง้ในเน้ือหา เช่น ตอ้งการให้เกิดการพฒันาชุมชนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ถา้ชุมชนใดคิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรมได ้จะไดรั้บงบประมาณเป็นจาํนวน

มาก ซ่ึงเป็นคนละเร่ืองกนักบัการมุ่งพฒันาโดยยึดความสุขของคนในชาติท่ีมีภูมิคุน้กนัจากกระแส

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หากรัฐบาลยงัไม่สามารถหลุดพน้จาก

กระแสการพฒันาภายใตร้ะบบทุนนิยมแบบเดิม ผลลพัธ์ของการพฒันาแบบเดิมก็จะไม่ต่างไปจาก

อดีต เหมือนไม่เคยไดรั้บบทเรียนจากความผิดพลาดใด ๆ เม่ือไม่สามารถผ่านบทเรียนนั้นไดไ้ม่ว่า

ในระดบับุคคลหรือประเทศก็ตอ้งเจอบทเรียนนั้นซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกจนกว่าจะสามารถหาทางท่ีถูกตอ้ง

และย ัง่ยนืในการแกปั้ญหาได ้ 

 

5.4.3 ข้อเสนอแนะเพือ่งานวจัิยคร้ังต่อไป  

1) แมจ้ะมีการศึกษาเก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลกัคิดเศรษฐกิจบุญ

นิยมของกลุ่มสันติอโศกอยู่ไม่น้อย แต่ยงัไม่เคยมีขยายผลเพื่อให้ทั้งสองหลกัคิดเดินคู่ขนานกนัไป 

จนนาํไปสู่ตวัแบบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัในระดบันโยบาย จึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้

ของการนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไปประยุกตใ์ชใ้นชุมชนต่าง ๆ 

อนัหากหลาย 

2) ควรมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีนาํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัให้มากข้ึน อาชีพหลากหลายข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนอยา่งแทจ้ริงในแต่ละ

สาขาอาชีพ 
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ภาคผนวก ก 

 

ตัวอย่างหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข 

 

คาํถามเชิงคุณภาพสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มอโศก 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี  

โดย นางสาวแกว้บุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท ์นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการภาครัฐ

และเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ววิฒัน์ชยั อตัถากร 

1. หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่านเพียงใด และท่านไดน้าํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการใชชี้วติอยา่งไรบา้ง ? 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ในการนําหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพฒันา

ประเทศ ? 

3. ท่านคิดว่าส่ิงท่ีชาวสันติอโศกยึดถือในการรวมตวักนัสอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หรือไม่ ? ถ้ามีความสอดคล้องกิจกรรมใดของชาวสันติอโศกท่ีแสดงออกตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง? 

4. ชาวสันติอโศกมองวา่กลุ่มของตนเองปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่านมีความเห็นวา่อยา่งไร ? 

5. ท่านคิดวา่กลุ่มสันติอโศกไดท้าํประโยชน์แก่สังคมไทยหรือไม่อยา่งไร ? 

6. ท่านมีคาํแนะนําใดแก่ชาวสันติอโศกในเร่ืองการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ? 

7. ท่านมีคาํแนะนาํใดแก่คนไทยหากตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ? 

8. หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิบติัตนตามหลกัคิดบุญนิยมของชาวสันติอโศก ท่านคิดว่ากลุ่ม/

ชุมชนใด จะสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการประยกุตใ์ชห้ลกัคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

หมายเหตุ เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูท้รงคุณวุฒิ 

และผูท้รงคุณวฒิุสามารถเลือกตอบ ขา้ม หรือเพิ่มเติม ขอ้คาํถามใด ๆ ตามสมควร  
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ภาคผนวก ค 

 

คาํถามเชิงคุณภาพสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่มสันติอโศก 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม: กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด

อุบลราชธานี  

โดย นางสาวแกว้บุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท ์นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการภาครัฐ

และเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. ววิฒัน์ชยั อตัถากร 

1. หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่านเพียงใด และท่านไดน้าํหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการใชชี้วติอยา่งไรบา้ง ? 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ในการนําหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพฒันา

ประเทศ ? 

3. ท่านคิดว่าส่ิงท่ีชาวสันติอโศกยึดถือในการรวมตวักนัสอดคล้องกบัหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หรือไม่ ? ถา้มีความสอดคลอ้ง  กิจกรรมใดของชาวสันติอโศกท่ีแสดงออกตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ? 

4.  ตามทศันคติของท่านหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสอดคล้องกัน

หรือไม่ อยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด ? 

5. ความแตกต่างระหวา่ง 2 หลกัคิด คืออะไร ?  

6. หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีจุดอ่อนในเชิงปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร ?  

7. ตามทศันคติของท่าน เศรษฐกิจบุญนิยมจะสามารถทาํให้เศรษฐกิจชุมชนพฒันาไปไดห้รือไม่  

อยา่งไร ? 

8. กลุ่มสันติอโศกไดท้าํประโยชน์แก่สังคมไทยดว้ยการยดึหลกัเศรษฐกิจบุญนิยมอยา่งไร ? 

9. ท่านมีคาํแนะนาํใดแก่คนไทยหากตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง ? 

10. ท่านคิดวา่จุดอ่อนของกลุ่มสันติอโศกในเชิงเศรษฐกิจคืออะไร ? และจะสามารถพฒันาใหดี้ข้ึน

ไดอ้ยา่งไร ? 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

เร่ือง วิเคราะห์การรับรู้และการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม : กรณศึีกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวดัอุบลราชธานี 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนสําหรับเป็นขอ้มูลในวิทยานิพนธ์เพื่อประกอบการศึกษาหลกัสูตรการ

จดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี 

1.1 วเิคราะห์การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

1.2 ศึกษาการปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยม 

1.3 เสนอแนะการประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชน และต่อนโยบายสาธารณะท่ียึดหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การตอบแบบสอบถามผูต้อบไม่ตอ้งระบุช่ือลงในแบบสอบถาม โดยคาํตอบทั้งหมดไม่มีถูกหรือ

ผิด ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และตรงกบัความรู้สึกของท่านให้มาก

ท่ีสุด เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และเป็น

ขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์าร โดยผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม

ทั้งหมดเป็นความลบัดว้ยจรรยาบรรณของการวิจยั และไม่เปิดเผยขอ้มูลเป็นรายบุคคลใด ๆ ทั้งส้ิน 

3. คาํจาํกดัความท่ีใชใ้นการวจิยั 

การรับรู้  หมายถึง  การมีความรู้และการมีความเขา้ใจในหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ/

หรือหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

การปฏิบติัตนในเศรษฐกิจชุมชน  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชุมชนราชธานีอโศกอยา่งเป็นจริง อยา่งเป็นรูปธรรม (เช่น งานโรงครัว งานขยะวทิยา เป็นตน้) 
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เศรษฐกิจชุมชน  หมายถึง  กิจกรรมการผลิต/ การใชส้อยหรือการบริโภค/การแบ่งปันหรือ

การจาํแนกแจกจ่ายหรือการขาย  ซ่ึงทาํให้มีงานทาํ มีรายได้ และส่งเสริมความกา้วหน้าอยู่ดีกินดี

ของเศรษฐกิจชุมชน 

สันติภาพ  หมายถึง  ความร่มเยน็ ความสงบสุข ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ปราศจาก

การเบียดเบียน ปราศจากความรุนแรง   ชุมชนหรือสังคมท่ีมีสันติภาพ  หมายถึง  สังคมท่ีมีเมตตา

ธรรม มีความเอ้ืออาทร มีการแบ่งปันโภคทรัพยอ์ยา่งกระจายตวัทัว่ถึง    

 

น.ส.แกว้บุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท ์ 

ผูว้จิยั 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง: กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  / และเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด (โปรดตอบทุก

ขอ้) 

1. เพศ 

⃞ ชาย  ⃞ หญิง 

2. อาย…ุ…….ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

⃞ ประถมศึกษา ⃞ ม.3/ปวช.  ⃞ ม.6/ปวส.  ⃞ ปริญญาตรี 

⃞ ปริญญาโท  ⃞ ปริญญาเอก  ⃞อ่ืน ๆ .................................(โปรดระบุ) 

4. ท่านอาศยัอยูใ่นชุมชนราชธานีอโศกเป็นประจาํหรือไม่  

⃞ ใช่    ⃞ ไม่  

5. ระยะเวลาท่ีท่านเป็นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 

⃞ นอ้ยกวา่ 1 ปี ⃞ 1 – 5 ปี  ⃞ 6 – 10 ปี ⃞ 11 – 15 ปี 

⃞ 16 – 20 ปี  ⃞ มากกวา่ 20 ปี    

6. ท่านมีหนา้ท่ีประจาํในฐานงานต่าง ๆ ภายในชุมชนราชธานีโศกหรือไม่ 

⃞ ไม่   ⃞ ใช่ โปรดระบุช่ือฐานงาน........................................................................... 

7. โปรดระบุกิจกรรมในชุมชนราชธานีอโศกท่ีท่านมกัเขา้ร่วมเป็นประจาํ (เช่น ทาํวตัรเชา้/เยน็, ฟัง

ธรรม, เป็นอาสาสมคัรเม่ือชุมชนจดัอบรม)................................................................................... 

8. ท่านมีรายไดป้ระมาณเดือนละ..............................................บาท  

โดยรายไดข้องท่านมาจาก 

⃞ เงินบาํนาญ  ⃞ ธุรกิจส่วนตวั  ⃞ เงินบาํนาญและธุรกิจส่วนตวั  

⃞ เงินสวสัดิการผูสู้งอาย ุ(เบ้ียคนชรา)  ⃞ ธุรกิจส่วนตวัและเบ้ียคนชรา  

⃞ อ่ืน ๆ........................................................... (โปรดระบุ) 

9. ในแต่ละเดือนท่านมีรายไดพ้อเพียงกบัรายจ่ายหรือไม่ (ตอบเพียงคาํตอบเดียว) 

⃞ ไม่พอเพียง  ⃞ บางเดือนพอเพียง บางเดือนไม่พอเพียง       ⃞ รายไดพ้อดีกบั

รายจ่าย    

⃞ มีเหลือเก็บเป็นเงินออมเดือนละ......................................บาท 

10. ณ วนัน้ีท่านมีหน้ีสินหรือไม่ รวมทั้งส้ินเท่าใด 

⃞ ไม่มีหน้ีเลย  

⃞ มีหน้ีรวม.......................................บาท เพราะ (โปรดระบุ)............................................ 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามดา้นการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิพอเพยีง   

คําช้ีแจง: กรุณาตอบคาํถามโดยทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของท่าน 

 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่

เลย 

1 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชป้ระยกุต์

ในการดาํรงชีวติของทุกคน ทุกระดบั 

     

2 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความสาํคญัต่อการวางรากฐานชีวติในทุกดา้น 

     

3 การรู้จกัพึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น คือ

หลกัการสาํคญัของหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4 ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนัผวน

เช่นปัจจุบนั การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นส่ิงสาํคญั 

     

5 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงนาํไปสู่การปฏิบติัท่ี

ตอ้งไม่ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน 

     

6 การเตรียมตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

โดยไม่ประมาทอยา่งรอบคอบ มีสติ เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     

7 การใชชี้วติในชุมชนราชธานีอโศก 

คุณลกัษณะทั้ง 3 ของหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี จะทาํใหก้ารดาํเนินชีวิต

เป็นไปอยา่งสมถะและพอใจในส่ิงท่ีตนเป็น 

     

8 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้ง

สอดคลอ้งใน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ี

ดี การมีความรู้ และการมีคุณธรรม เพื่อใหก้าร

ใชชี้วติในชุมชนมีความสุข 
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ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่

เลย 

9 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทาํให้

พฤติกรรมของ 

ชาวชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (เช่น 

กินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย กินพอดีอยูพ่อดี ประหยดั 

เสียสละ) 

     

10 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาใช้

ร่วมกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมไดเ้ป็นอยา่ง

ดี 

     

11 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทาํได้

ผ่านการปฏิบติังานตามฐานงานกิจกรรมต่าง  ๆ

(เช่น ฐานงานโรงสี ฐานงานโรงเตา้หู ้ฐานโรงครัว 

ฐานงานส่ือสาร ฐานงานขยะวทิยา) 

     

12 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

นาํมาประยกุตใ์นการทาํเศรษฐกิจชุมชนไดทุ้ก

ชุมชน 

     

13 เราสามารถรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้

หลายรูปแบบ เช่น  หนงัสือ อินเทอร์เน็ต ผูรู้้

วทิยากร สมณะ สิกขมาตุ 

     

14 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยในการต่อยอด

ความคิดเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

 

     

15 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาํใหก้าร

ทาํงานในทุกฐานตอ้งมีการวางแผนและ

เง่ือนไขโดยปฏิบติัตามแผนการทาํงานในแต่

ละฐานงานอยา่งเคร่งครัด 
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ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่

เลย 

16 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างความ

มัน่คงดา้นเศรษฐกิจ (หมายถึง ทุนธรรมชาติ

ถูกใชอ้ยา่งเป็นระบบ ประชาชนมีงานทาํ มี

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม) และดา้นจิตใจ (มี

สุขภาพจิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา มีแรงบนัดาล

ใจ ) และสร้างค่านิยมของการทาํเศรษฐกิจ

ชุมชนในชุมชนราชธานีอโศกได ้

     

17 หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้าง

จิตสาํนึกในการทาํงานเสียสละตนเองเพื่อ

ชุมชนหรือใชสิ้นคา้ท่ีไดจ้ากชุมชน ใหพ้อดี 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

     

18 คนไทยโดยทัว่ไปมีความเขา้ใจหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

19 คนไทยโดยทัว่ไปปฏิบติัตนตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

 

  



207 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามดา้นการรับรู้หลกัคิดเศรษฐกจิบุญนิยม 

คําช้ีแจง: กรุณาตอบคาํถามโดยทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของท่าน 

 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

1 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถใช้

ประยกุตใ์นการดาํรงชีวติของทุกคน ทุก

ระดบั 

     

2 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมี

ความสาํคญัต่อการใชชี้วติของชาวอโศก 

     

3 การพึ่งตนเองและระบบสาธารณะโภคีเป็น

หลกัการสาํคญัของแนวคิดเศรษฐกิจบุญนิยม 

     

4 ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเตม็ไปดว้ยความผนั

ผวนเช่นปัจจุบนั การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจ

บุญนิยมเป็นส่ิงสาํคญั 

     

5 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการปฏิบติัอยา่ง

เสียสละและละอายท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้น 

     

6 เศรษฐกิจแบบบุญนิยม มีลกัษณะ บูรณาการ 

สร้างสรรค ์และปัญจภาพ (อิสรเสรีภาพ 

ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และ บูรณ

ภาพ) ซ่ึงเป็นความสมบูรณ์ของระบอบ

ประชาธิปไตย  

     

7 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมี

ความสาํคญัอยา่งมากในการอยูร่่วมกนัของ

ชาวชุมชนราชธานีอโศก 

     

8 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมจะตอ้ง

เขา้ใจหลกัสาธารณะโภคี เพื่อใหก้ารใชชี้วติ

ในชุมชนมีความสุข 

     



208 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

9 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถทาํใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของชาวชุมชนท่ี

ดีข้ึน (เช่น กินนอ้ย ใชน้อ้ย ทาํงานมาก ความ

เอ้ืออาทร การเสียสละ) 

     

10 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการนาํหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชภ้ายใตบ้ริบท

ของชุมชนราชธานีอโศก 

     

11 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถทาํได้

ผา่นการปฏิบติังานตามฐานงานกิจกรรมต่าง  ๆ  

(เช่น ฐานงานโรงสี ฐานงานโรงเตา้หู ้ฐานโรงครัว 

ฐานงานส่ือสาร ฐานงานขยะวทิยา) 

     

12 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถ

นาํมาประยกุตใ์นการทาํเศรษฐกิจชุมชนได้

ทุกชุมชน 

     

13 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถทาํ

ไดห้ลายรูปแบบ เช่น  หนงัสือ อินเทอร์เน็ต 

ผูรู้้วทิยากร สมณะ สิกขมาตุ 

     

14 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมช่วยในการต่อยอด

ความคิดเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

     

15 การรับรู้หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมทาํใหก้าร

ทาํงานในทุกฐานตอ้งมีการวางแผนและ

เง่ือนไขโดยปฏิบติัตามแผนการทาํงานในแต่

ละฐานงานอยา่งเคร่งครัด 

 

     

16 หลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถสร้างความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื (หมายถึง ทุน

ธรรมชาติถูกใชอ้ยา่งเป็นระบบ ประชาชนมี

งานทาํ มีเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม) และดา้น

     



209 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

จิตใจ (มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสติ เชาวปั์ญญา มีแรง

บนัดาลใจ ) และสร้างค่านิยมของการทาํ

เศรษฐกิจชุมชนในชุมชนราชธานีอโศกได ้

17 หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถสร้าง

จิตสํานึกในการทาํงานเสียสละตนเองเพื่อ

ชุมชนหรือใช้สินคา้ท่ีได้จากชุมชน ให้พอดี 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

     

18 การบริหารบ้านเมืองท่ี ดีของรัฐบาล ของ

หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือก่ึง

รัฐวิ สาหกิ จ ต้องมี ธรรมภิ บาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  พึงปฏิบติัตามหลกัคิดเศรษฐกิจ

บุญนิยม 

     

19 การบริหารของบริษทัเอกชนตอ้งมีบรรษทัภิบาล 

ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคประชาชน

ตรวจสอบได้ พึงปฏิบัติตามหลักคิดเศรษฐกิจ

บุญนิยม 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน 

คําช้ีแจง: กรุณาตอบคาํถามโดยทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของท่าน 

 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

1 หากเกิดขอ้พิพาทข้ึนในชุมชนท่านพร้อมจะ

ทาํตามกฎของชุมชนเพื่อประโยชน์ของคน

ส่วนมาก 

     

2 ท่านยอมเสียสละสิทธิของตนเองในการเขา้ถึง

ทรัพยากรในชุมชนเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

     

3 ท่านเห็นวา่ การมีและรักษาคุณธรรม

จริยธรรมจะสามารถสร้างความสุขใหก้บัชาว

ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

     

4 ท่านเห็นวา่การมีคุณธรรมจริยธรรมจะทาํให้

เศรษฐกิจชุมชนพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

     

5 ท่านใหค้วามช่วยเหลือฐานงานอ่ืน ๆ (เช่น 

เม่ือฐานงานส่ือสารตอ้งการทุนเพื่อพฒันาส่ือ

ของชุมชน ท่านจะเขา้ไปช่วยฐานงานขยะเพื่อ

ช่วยแยกขยะขาย หรือ ช่วยฐานงานแชมพเูพื่อ

หารายไดเ้พิ่มข้ึน) เม่ือจาํเป็นตอ้งผลิตสินคา้

มากข้ึน 

     

6 ท่านมีความรู้สึกยนิดี มีความสุขมาก ในการอยูใ่น

ชุมชนราชธานีอโศก และยนิดีท่ีจะเผยแพร่ต่อไป 

     

7 ท่านคิดวา่ชุมชนอ่ืน ๆ ควรทาํประโยชน์เพื่อ

ช่วยเหลือสังคม 

 

     

8 ท่านคิดวา่ชุมชนต่าง ๆ ควรบริหารจดัการ

เศรษฐกิจชุมชน โดยคนในชุมชนเอง 

 

     



211 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

9 ท่านคิดวา่ชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีกาํลงัพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรสร้าง

สายสัมพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียน

ความรู้ และเพิ่มความมัน่คงให้กบัชุมชนท่ีตน

อาศยัอยู ่

     

10 ท่านคิดวา่เศรษฐกิจชุมชนจะมีความเขม้แขง็

และสามารถสร้างรายไดพ้อเพียงหล่อเล้ียงคน

ในชุมชนได ้หากคนในชุมชนใหค้วามร่วมมือ 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

     

11 ท่านตระหนกัดีวา่ไม่ชา้ก็เร็วทรัพยากรธรรมชาติ

จะลดลงและหมดไป 

     

12 ท่านคิดวา่ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งถูกใชอ้ยา่ง

เป็นระบบ อยา่งย ัง่ยนืและคุม้ค่าให้มากท่ีสุด

โดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

     

13 ท่านคิดวา่ทรัพยากรธรรมชาติสามารถถูก

พฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่า

สูงสุด 

     

14 ท่านคิดวา่จาํเป็นตอ้งพฒันาวตัถุดิบท่ีไดจ้าก

ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

และประชาชนสามารถเขา้ถึงและใชผ้ลผลิต

จากการพฒันาวตัถุดิบดงักล่าวไดม้ากท่ีสุด 

     

15 ท่านเห็นด้วยว่าการนาํว ัตถุดิบจาก

ธรรมชาติมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นส่ิงท่ี

ถูกต้อง และควรมีการส่งเสริมอย่าง

จริงจัง  

 

 

 

     



212 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

16 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน จะตอ้งเลือก

เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและ

เหมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการของ

ชุมชน 

     

17 ท่านมีความคิดวา่แต่ละชุมชนตอ้งพฒันาภูมิ

ปัญญาของสมาชิกเพื่อนาํไปสู่การพึ่งตนเอง และ

เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน 

     

18 ท่านคิดวา่การส่งเสริมใหค้นในชุมชนใฝ่หา

ความรู้จนสามารถพฒันาเทคโนโลยี

ผสมผสานกบัภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อใหเ้กิด

นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชน 

จนชุมชนและคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

ได ้

     

19 ท่านเห็นดว้ยวา่จะเป็นผลดีอยา่งยิง่หากชุมชน

จะสนบัสนุนใหค้นในชุมชนไดรั้บความรู้จาก

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อต่อยอด

ความรู้ดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัภูมิสังคมของ

ชุมชน 

     

20 ท่านคิดวา่หากคนในชุมชนสามารถลดตน้ทุน

ในการผลิตและมีการใชสิ้นคา้ท่ีชุมชนผลิต

อยา่งพอเพียงประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน

จะทาํใหมี้ผลผลิตส่วนเกินท่ีมีคุณภาพเหลือ

ขายจึงส่งขายออกนอกชุมชน จะทาํให้

เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนอีกทางหน่ึง 

     

21 ท่านคิดว่าเศรษฐกิจชุมชนจะก้าวหน้าได้

หากยึดหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

     



213 

ที่ ข้อคําถาม มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่เลย 

22 ท่านเห็นดว้ยท่ีชุมชนจะผลิตปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ

คนในชุมชนไดใ้ชร่้วมกนัอยา่งพอเพียง

เสียก่อน ส่วนท่ีเหลือส่งขายไปสู่ภายนอก 

     

 

  



214 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นสาํคญั 

คําช้ีแจง: กรุณาตอบคาํถามโดยทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของท่าน 

1. ท่านคิดวา่คนไทยโดยทัว่ไปมีการรับรู้มกีารเข้าใจ เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจบุญนิยมและการ 

ปฏิบติัตนของญาติธรรมชาวอโศกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด (ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) 

 ⃞ ไม่มีความรับรู้ ไม่มีความเขา้ใจเลย     ⃞ พอรับรู้ พอเขา้ใจบา้งเลก็นอ้ย 

⃞ รับรู้และเขา้ใจมาก ผา่นช่องทาง (โปรดระบุ)................................................................................ 

2. ท่านมีขอ้เสนอแนะควรขยายผลการเพ่ิมการรับรู้ การมีความรู้ และการมีความเข้าใจในหมู่คนไทย

ทัว่ไปในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางบุญนิยมไดอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่หน่ึงคาํตอบ) 

⃞ เอกสารแนะนาํ     ⃞ จดัรายการโทรทศันห์รือวิทยชุุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

⃞ การบรรยายในสถานศึกษา  ⃞ ขอความร่วมมือกบัทางราชการจดัรายการเผยแพร่ความรู้

ร่วมกนั 

⃞ ประสานงานกบัรัฐบาลหรือองคก์รทอ้งถ่ิน ใหข้บัเคล่ือนหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัคิด

เศรษฐกิจบุญนิยมเป็นส่วนหน่ึงของ “นโยบายสาธารณะ” 

⃞ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................... 

3. ท่านคิดว่าคนไทยโดยทัว่ไปมีการรับรู้ การมีความรู้ และการมีความเข้าใจ เก่ียวกบัหลกัคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด (ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) 

 ⃞ ไม่มีการรับรู้ ไม่มีความรู้ และไม่มีความเขา้ใจเลย  ⃞ พอรับรู้ พอเขา้ใจบา้งเลก็นอ้ย 

⃞ รับรู้และเขา้ใจมาก ผา่นช่องทาง (โปรดระบุ)................................................................................. 

4. ท่านคิดวา่คนไทยโดยทัว่ไป มีการปฏิบัตตินตามหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  

(ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) 

 ⃞ ไม่มีการปฏิบติัตนใด ๆ เลย    ⃞ ปฏิบติัตนบา้งเลก็นอ้ย 

⃞ ปฏิบติัตนมาก เช่น (โปรดระบุ)...................................................................................................... 

5. ท่านคิดวา่สาเหตุใดท่ีคนไทยโดยทัว่ไปไม่ปฏิบัตติน (หรือปฏิบติัตนบา้งเลก็นอ้ย) ตามหลกัคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง (ตอบไดม้ากกวา่หน่ึงคาํตอบ) 

 ⃞ บริโภคนิยม      ⃞ วตัถุนิยม 

⃞ กิเลสลน้เกิน อยากมี อยากเป็น อยากได ้เกินความพอดี 

⃞ ได้รับอิทธิพลจากส่ือในการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือขายสินคา้ในชีวิตประจาํวนั จนทาํให้การ

บริโภคลน้เกินความพอดี 

⃞ ดารา นกัแสดง นายและนางแบบ ละครโทรทศัน ์ภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อการบริโภคนิยมท่ีเกิน

ความพอดี เช่น อยากไดข้องหรูหรา ราคาแพง 
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6. ตามท่ีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  กล่าวเสมอถึงหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และศาสตร์พระราชา ท่านคิดว่าใน “ทางปฏิบติั” รัฐบาลไดท้าํ (หรือมีนโยบาย/โครงการ) ตามหลกัคิด

เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด (ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) 

 ⃞ ไม่ไดท้าํ      ⃞ ทาํนอ้ยมาก  

⃞ ทาํมาก เช่น (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

7. สาํหรับผูต้อบ “ไม่ไดท้าํ” หรือ “ทาํนอ้ยมาก” ถามวา่ท่านคิดวา่เป็นเพราะสาเหตุใดรัฐบาลจึงไม่นาํ 

หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัอยา่งจริงจงั (ตอบไดม้ากกวา่หน่ึงคาํตอบ) 

 ⃞ ขาดความเขา้ใจ     ⃞ ไม่ใหค้วามสาํคญัเพียงพอ 

⃞ ผูมี้อาํนาจในรัฐบาลเสียเปรียบ  ⃞ ขดัผลประโยชนข์องนายทุน 

⃞ อาจมีหลกัคิดอ่ืนท่ีสามารถประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสงัคมไทยไดดี้กวา่  

⃞ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 

ขอขอบพระคุณ ที่กรุณาสละเวลาอนัเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยโครงการนี ้
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