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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หัวข้อ
1. แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สน.ปท.
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และทุก
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 20.15 น. โดยมีผู้ร่วมรายการ ประกอบด้วย
สานัก/กอง
1. นายเดช พุ่มคชา
ปราชญ์นักพัฒนา และอาสาพัฒนาชุมชน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
2. นายจตุรงค์ พลบูรณ์
นักแสดง ผู้หันมาทาเกษตรพอเพียง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
3. นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ
Young Smart Farmer อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4. คุณชนกวนันท์ รักชีพ
นักแสดง ผู้หันมาทานาเกษตรอินทรีย์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น
รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเรื่อยมา โดยมีหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
คื อ ความพอประมาณ ความมี เหตุ มี ผล การมี ภู มิ คุ้ มกั นที่ ดี และการมี ความรู้ กั บ
คุ ณ ธรรม อย่ างไรก็ ต าม หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไม่ ได้ ใช้ เฉพาะเรื่ อ ง
การเกษตรเท่านั้น แต่สามารถนาไปใช้ได้กับทุกเรื่อง นอกจากนี้ หลักปรัชญาดังกล่าว
ยังแพร่หลายไปยังต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้นาเรื่องนี้ไปนาเสนอในเวทีนานาชาติ เช่น
ในการประชุมกลุ่ม G77 ซึ่งได้รับการตอบสนองมากและมี 30 ประเทศที่นาแนวคิด
ดั งกล่ าวไปใช้ แ ล้ ว และเมื่ อ ครั้ งประเทศไทยส่ งทหารไปร่ ว มรั ก ษาสั น ติ ภ าพใน
ต่างประเทศ โดยทหารทุ กคนที่ ส่ งไปล้ วนมี ความรู้เรื่องหลั กการเกษตรทฤษฎี ใหม่
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ทั้ งนี้ ยั งมี อี กหลั กการหนึ่ งที่ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มี
พระราชดารัสให้สืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไว้
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สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
2. การสร้าง
รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการเกษตร การมี Young Smart สน.ปท.
เครือข่ายทางด้าน Farmer และมีแผนระยะยาวของการศึกษาการเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ 1. ศูนย์เทคโนโลยี
การเกษตร
หมู่บ้าน และ 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ซึง่ มี
ทั้งหมด 882 ศูนย์ และในปัจจุบันได้มีการขยายเครือข่ายเป็นหมื่นแห่งกระจายไปสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การผลิตสินค้าการเกษตรต้องควบคุมปริมาณความ
ต้ อ งการ (Demand) และการผลิ ต (Supply) ให้ ได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ างพื้ นฐาน กระบวนการขนส่ ง (Logistic) การสื่ อสารสารสนเทศ และต้ องใช้
ประโยชน์ จ ากเน็ ต ประชารั ฐ เพื่ อหาช่ องทางการขายผ่ านออนไลน์ เช่ น เว็ บ ไซต์
Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อเว็บไซต์ Alibaba และ Amazon อี กทั้ ง
ต้องพัฒนาระบบ Agri map เพื่อจะได้ทาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่
ทั้งนี้ ขอให้ทาความเข้าใจเรื่อง Bio – Circular – Green (BCG) คือ การเอาวัสดุที่
ได้มาจากการเกษตรมาทาให้เกิดมูลค่า เช่น ใบอ้อย วัชพืช มาทาปุ๋ยอินทรีย์ และ
เรื่ อ ง SEP For SDGs (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable
Development Goals) คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกซึ่งมีทั้งหมด 17
เป้าประสงค์นั้น ประเทศไทย ในปัจจุบันสามารถดาเนินการได้เกือบครบทุกข้อแล้ว
เพราะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนงานดังกล่าว
3. การส่งเสริมให้
การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน สน.ปท.
ประชาชนทั่วไป
ชีวิต สิ่งสาคัญที่สุดที่ต้องทาให้เกิดขึ้นคือ จิตสานึก โดยต้องเริ่มที่ตัวเราเองเหมือนกับ และทุก
น้อมนาหลักปรัชญา การปฏิ รูปตัวเองนั่ นเอง ทั้งนี้ ทุกกระทรวง กรม จะต้องเอาหลั กการดังกล่ าวมาใช้ สานัก/กอง
ของเศรษฐกิจ
ปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้นาหลักปรัชญาของ
พอเพียงมาใช้ใน
เศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี้เกษตรกร หนี้ ครัวเรือน
ชีวิต
การแก้ไขกฎหมายขายฝาก การดาเนินงานเรื่องป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ Food Bank
เรื่องไม้มีค่า 58 ชนิด ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้คือการปลูกฝัง สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ ข้าราชการต้องร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ยั่งยืน และคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งหมดอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ สาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะต้องเริ่มจาก การรู้ใจตัวเองก่อน พิจารณาว่าตนเองชอบจริงหรือไม่ เพราะ
หากไม่มีการเตรียมการไว้อย่างเพียงพอ อาจทาให้ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะฉะนั้นจึง
ต้องศึกษาวิธีการ แล้ววางแผน และตัดสินใจให้แน่นอนว่าจะเริ่มเพียงใด อย่างไร โดย
ควรเริ่มจากการดาเนินงานขนาดเล็ก ต้องเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาหาข้อมูล
ทางด้านการเกษตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจตามเว็บไซต์ต่าง ๆ และต้องพิจารณาว่า พื้นที่ของ
ตนเองเหมาะกับการปลูกพืชอะไร นอกจากนี้ ต้องไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อลงมือทาและ
ได้รับผลประโยชน์ก็เอาไว้กิน ถ้าเหลือค่อยนาไปแจก และนาไปขายแลกเปลี่ยน
หัวข้อ
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กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

