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บทคัดย่อ 

 อะไรก็ตามที่มีความเป็นธรรมชาติ อะไรก็ตามนั้นย่อมมีความเป็นสมดุลและอะไรก็ตามที่มี

ความเป็นสมดุล อะไรก็ตามนั้นย่อมมีความมั่นคงยืนนานความม่ันคงยืนนานนี้เองที่เรียกขานในทาง

วิชาการว่า “ความยั่งยืน” (Sustainability) ระบบสังคม และระบบนิเวศก็คล้ายกับระบบอื่น ๆ ซึ่งต่างก็มี

องค์ประกอบของระบบท าหน้าที่เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบท า

หน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ความสมดุลและความยั่งยืนของระบบก็จะบังเกิดขึ้น น่าเสียดายที่ระบบ

นิเวศโลก (Global Ecosystem) ก าลังสูญเสียความสมดุลอันเนื่องมาจากองค์ประกอบหนึ่ง คือ ประชากร

มนุษย์ก าลังใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในฐานะผู้บริโภค ด้วยการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง

เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศโลกมาใช้จนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ 

(Natural Carrying Capacity) ความยั่งยืนของระบบนิเวศโลกก าลังเสื่อมถอย ที่น่าวิตกมากกว่านี้คือ 

ระบบนิเวศโลกอาจถึงกาลแตกสลายหากไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการท าให้ความสมดุลกลับคืนมา 

 บทความนี้ เขียนขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงพระปรีชาญาณแห่งองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชด าริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” พระองค์ทรงมี

พระอัจฉริยภาพด้านมนุษยนิเวศวิทยา (Human Ecology) โดยใช้หลักการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างสังคมให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนยากที่จะมีผู้ใดท าได้เสมอเหมือน 

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง มนุษยนิเวศวิทยา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ระบบนิเวศโลก 
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Abstract 

Anything that is natural, that thing is balanced. Whatever is balanced, that thing is 

stable for long time, which is called sustainability. Social systems and ecosystems are similar 

to other systems; they have unified system components. If the system components function 

completely, balance and sustainability of the system will occur. Unfortunately, the global 

ecosystem is losing its balance due to one component, the human population using their full 

potential as consumers (bring natural resources, another component of the world's ecosystem, 

far beyond natural carrying capacity). Consequently, the sustainability of the global ecosystem 

is declining. More worry is the global ecosystems may break apart without proper measures to 

restore balance.This article is written for the purpose of analyzing the wisdom of His Majesty 

the King, "Sufficiency Economy." He was a genius in a human ecology, using human and 

environment management in order to create a balanced and sustainable society. No one is 

always like him. 
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บทน า 

 ความเป็นระบบ (Systematization) เกิดขึ้นได้จากการที่องค์ประกอบทั้งหมดของระบบต่าง

ท าหน้าที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าระบบมีองค์ประกอบครบถ้วนและทุกองค์ประกอบ

ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ความมั่นคงถาวรย่อมเกิดขึ้นกับระบบนั้น ร่างกายมนุษย์จัดว่าเป็นระบบ ๆ 

หนึ่ง ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ เชน่ แขน ขา หู ตา คอ จมูก ตับ ไต หัวใจ และอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ หาก

อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ท าหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม ความมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพ

อนามัยที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้น โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีการไปให้หมอรักษาก็ไม่จ าเป็น ท านองเดียวกันกับ

รถยนต์ ซึ่งมีชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ล้อ พวงมาลัย แบตเตอรี่ ลูกสูบ และอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ หาก

รถยนต์มีช้ินส่วนครบถ้วนและแต่ละชิน้ส่วนตา่งท างานหรอืยังใช้การได้อย่างดี รถยนต์นั้นก็สามารถ

ใช้ขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องน าไปเข้าอู่ซ่อม 

 ฉันใดก็ฉันนั้น ระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดล้อม โดยมีพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์เป็นองค์ประกอบประเภทสิ่งมีชีวิต (Biotic Components) 

และมีสารเคมี ลักษณะทางกายภาพและพลังงานเป็นองค์ประกอบประเภทสิ่งไม่มีชีวิต (Abiotic 
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Components) หากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน กล่าวคือ มีพืชท าหน้าที่เป็น

ผู้ผลิตเชิงนิเวศวิทยา มีสัตว์ท าหน้าที่เป็นผู้บริโภคล าดับต่าง ๆ และมีจุลินทรีย์ท าหน้าที่เป็นผู้ย่อย

สลาย ในขณะเดียวกันสิ่งไม่มีชีวิตต่างก็ท าหน้าที่เป็นตัวการสนับสนุนสิ่งมีชีวิตให้ท าหน้าที่อีกต่อ

หนึ่งความเป็นสมดุลของระบบนิเวศจะเกิดขึ้นตามมาเชน่กัน (แผนภูมิที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันได้บ่งบอกให้เห็นถึงสภาพแห่งการสูญเสีย

ความสมดุลซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติรวม

ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ เช่น ผลกระทบเรือนกระจก 

(Greenhouse Effects) โอโซนในบรรยากาศก าลังถูกท าลาย (Ozone Depletion) เอล นิโญ (El Nino) 

และภัยธรรมชาติลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการเสีย

สมดุลในองค์ประกอบของโลกทั้งสิน้ 

 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรมนุษย์บนพื้นโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ถือว่าเป็นรากเหง้าที่ส าคัญของการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศโลก ความ

แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ 
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ต้องการในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิตได้ทวีขึ้นตามการเพิ่มจ านวนของประชากร ในทางตรงกัน

ข้ามทรัพยากรธรรมชาติกลับนับวันจะลดจ านวนหรือปริมาณลง อันเนื่องมาจากการถูกน าไปใช้

ประโยชน์มากขึ้น เทคโนโลยีทันสมัยถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเสาะแสวงหาและน าเอา

ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ สิ่งที่น่าสังเกตที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาจากสภาวการณ์ดังกล่าวแล้วคือ 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และมากขึ้น

ตามล าดับ 

กระแสวิชาการและกระแสโลก 

 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกมิได้ถูกมองข้ามโดยนักวิชาการจากสถาบัน

ต่าง ๆ รวมตลอดจนประชาคมโลกที่เป็นสมาคมของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ทุกฝ่ายต่างมีความ

ตระหนักในปัญหาและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

มนุษย์เองต่างฝ่ายต่างพยายามหามาตรการและวิธีการในอันที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเพียงช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมากที่เริ่มต้น และด าเนินการโดยสมาคมและองค์กรดังกล่าว กิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมและบ ารุงรักษา การรณรงค์เพื่อ

ต่อต้านโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการสีเขียว (Green Measurements) เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในปัญหา

สิ่งแวดล้อมของโลกทั้งสิน้ 

 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นเท่าที่ได้

ด าเนนิการมาไม่สามารถขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นลงได้ เพียงแตช่่วยลดหรือบรรเทาปัญหา

ลงได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น มีเหตุปัจจัยหลายประการที่เชื่อว่ามีส่วนท าให้มาตรการดังกล่าวไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จ เหตุปัจจัยเหล่านีป้ระกอบด้วย 

1. มาตรการบางอย่างถูกคิดค้นและด าเนินการอยูในประเทศหรือกลุ่มประเทศหนึ่งของ

โลก ซึ่งสถานการณด์้านสิ่งแวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประชาชนมี

ความแตกต่างไปจากอีกประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศอื่น การใช้มาตรการเดียวกันในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมส าหรับทุกประเทศจงึกลายเป็นข้อจ ากัด 
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2. มาตรการหรือโครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางมาตรการหรือบางโครงการอาจ

ใหญ่โตหรือครอบจักรวาลเกินไป เป็นเหตุท าให้การมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างกว้าง ๆ ไม่

ลึกซึง้และถ่องแท้ การด าเนินการแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาอย่างผิวเผิน เหตุ

แหง่ปัญหาไม่ได้ถูกขจัดให้หมดไป 

3. หลายมาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยการลงทุนสูงส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่น ๆ 

4. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่าที่ด าเนินการมาได้ให้ความส าคัญกับแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการมากเกินไป การด าเนินการหลายลักษณะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชน่ การจัดการตามกระแสโลก และการจัดการด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

5. มาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เป็นมาตรการที่เน้นการแก้ปัญหาที่

ปลายเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ 

เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้มากกว่าการขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป 

“เศรษฐกิจพอเพียง” มาตรการที่น าไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง 

 ท่ามกลางกระแสแห่งการเสาะแสวงหาและคิดค้นมาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมกลุ่มต่าง ๆ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นมาตรการหนึ่ง

ที่ดูจะได้รับความสนใจจากมวลชนอย่างกว้างขวาง คนส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็น

มาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของประเทศไทย

ซึ่งมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เน้นภาคเกษตรกรรมเป็นหลักและก าลังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อย่างรุนแรงในปัจจุบัน 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงได้พระราชทานพระราชด าริไว้เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่น

ในแนวคิดนี้เรื่อยมาส าหรับโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิด “เศรษฐกิจ

พอเพียง” พิจารณาโดยภาพรวมมีลักษณะหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างไปจากมาตรการที่ได้กล่าวแล้ว

ทั้งหมดข้างตน้ ที่เป็นประเด็นส าคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเน้นการแก้ปัญหาที่ระดับ

ย่อย กล่าวคือ เริ่มที่ระดับครอบครัวและระดับชุมชน และทรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วย

แนวคิดดังกล่าวนี้เองท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า อาศัยความรู้ในระดับท้องถิ่นที่

เรียกว่าภูมปิัญญาชาวบ้าน และสุดท้ายคือมีความเป็นไปได้สูงมากในทางปฏิบัติ 
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 ด้วยทฤษฎีเชิงมนุษยนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้งสองจ าเป็นต้องอาศัยหลักการจัดการทั้ง

ที่ตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้ได้ท าหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อความยั่งยืนของ

ระบบเอง เพื่อใหเ้ข้าใจง่ายขึ้น ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการแก้ปัญหาดว้ยวิธีการเชิงมนุษย์นิเวศวิทยา 

2 กรณี คือ ปัญหาความอดอยากและปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution) 

กรณีแรกคือ ปัญหาความอดอยาก หากแก้ปัญหาโดยเน้นที่ปลายเหตุ คือพยายามหาวิธีการในการ

เพิ่มผลผลิตเพียงด้านเดียวอาจช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาได้บ้าง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาความอด

อยากใหทุ้กคนมกีินอย่างเพียงพอได้ทั้งหมด เว้นเสียแต่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ พฤติกรรม

การบริโภคโดยให้ค านึงถึงความจ าเป็น และความเหมาะสมพอดีมากกว่าความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 

ท านองคล้ายกันกับการแก้ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม หากใช้วิธีการบ าบัดรักษาซึ่งเป็นการ

แก้ไขปัญหาทีป่ลายเหตุโอกาสที่ปัญหาจะหมดสิ้นไปก็คงยาก เว้นเสียแต่จะร่วมกันแก้ไขที่ตัวมนุษย์

ด้วยการสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่พึงมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงใช้ทฤษฎีมนุษยนิเวศวิทยาในการแก้วิกฤตการณ์ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ - สังคมที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทย พระองค์ทรง

เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่าต้องแก้ไขทั้ง 2 ส่วน พระราชด าริ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอย่างแยบยลแห่ง

พระองค์ท่าน พระราชกรณียกิจเกี่ยวเนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มิเคยมุ่งเน้นที่ความ

สมดุลของสิ่งแวดล้อมหรอืความเข้มแข็งของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งแตเ่พียงอย่างเดียว แต่ทรงเน้น

ให้จัดการทั้ง 2 ส่วนควบคู่กันไป 

 ในส่วนขององค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค านึงถึงการสร้าง

ความสมดุลตามธรรมชาติโดยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสามารถใน

การรองรับทางธรรมชาติ และความซับซ้อนเชิงนิเวศวิทยา (Ecological Complexity) หลักการของ

พระองค์ท่านคือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ในอัตรา 30:30:30:10 เพื่อเป็นแหล่งน ้า ปลูกข้าว ปลูก

พืชผักผลไม้ และปลูกบ้านอาศัย ตามล าดับ ในแหล่งน ้าให้เลี้ยงปลาเหนือบ่อน ้าให้เลี้ยงสัตว์ซึ่งอาจเป็น

ไก่ เป็ด หรอืสุกร มูลของสัตว์เลี้ยงที่ถ่ายลงในบ่อจะได้เป็นอาหารปลา พื้นที่ส าหรับปลูกพืชผักผลไม้ ก็

ได้ทรงแนะน าให้ปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด สภาพการณ์เช่นนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพื้นที่จะท าหน้าที่
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เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตัวเกษตรกรเจ้าของพื้นที่จะมีอาหารหลากหลายชนิดพอเพียงแก่การ

บริโภคตลอดทั้งปี 

 ในส่วนของมนุษย์หรอืคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงลืมที่จะสร้างความเข้มแข็ง 

เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ในระบบและท าหนา้ที่ได้อย่างเหมาะสม พระองค์ทรงเน้นวิธีการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับมนุษย์โดยทรงแนะน าให้คนเรารู้จักสันโดษ รู้จักประมาณตน หรือรู้จักพอดีมีความ

สมัครสมานสามัคคี มคีวามตระหนัก และมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวมและต่อสิ่งแวดล้อม 

รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตและมีความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

(แผนภูมิที่ 2) 

 พระปรีชาญาณในการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดังกล่าวได้ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศ แม้จะยังไม่ครอบคลุม

พื้นที่โดยกว้างขวาง แต่สัมฤทธิผลจากการด าเนินการตามพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่

ปรากฏจริงและถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง

พระองค์ท่านที่สมควรแก่การแซ่ซ้องสรรเสริญ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระอัจฉริยภาพทางมนุษย

นิเวศวิทยาอย่างแท้จริง ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมอืน 

แผนภูมิที่ 2 แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความยั่งยืน 

ของระบบนิเวศและระบบสังคม 
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บทสรุป 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติที่ แสดงให้ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพแห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการน าเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทาง

สังคมและปรัชญาทางศาสนาเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคมไทย

ในปัจจุบัน ในขณะที่มาตรการในการแก้ปัญหาซึ่งคิดค้นและ/หรือเสนอแนะโดยนักวิชาการ รวม

ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถให้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ในทางตรงกันข้ามได้แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างเด่นชัด จนสามารถยืนยันได้ว่า

เป็นแนวทางที่ส าคัญที่จะท าให้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่ าง ๆ ภายในระบบนิเวศที่มีมนุษยเป็น

องค์ประกอบอยู่ด้วยมีความสมดุลและน าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด 

 มีเหตุผลหลายประการที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

สามารถท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยั่งยืนได้ เหตุผลเหล่านี้ล้วนเกิดจากพระปรีชาญาณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิน้ เหตุผลดังกล่าวประกอบด้วย 

1. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิใช่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยงา่ย 

2. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้พิจารณาและให้ความส าคัญเพียงองค์ประกอบ

ใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น แต่พิจารณาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยให้ความส าคัญกับทุก

องค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 

3. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 

แต่เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติอาศัยเพียงความรู้ ความเข้ าใจระดับ

ชาวบ้านที่เรียกว่า ภูมปิัญญาท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้ 

4. พระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้เป็นการด าเนินการที่ฝืนหรือพยายามเอาชนะ

ธรรมชาติ แตเ่ป็นการด าเนินการที่อยู่ภายใต้ความสามารถที่จะรองรับของธรรมชาติและของสังคม 

ดังพระราชด ารัสที่วา่ “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทาง

สังคมศาสตร์ในทางสังคมวิทยา” นีเ้องที่เป็นแนวทางสูค่วามยั่งยืนที่แท้จริง 


