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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ถูกกําหนดขึ้นดวยปจจัยที่แตกตางกันของแตละองคกร แลวแต
ประเภทของธุรกิจที่ดําเนินการ เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ
สภาพคลองทางการเงิน สภาพทางเศรษฐกิจ ธุรกิจทางดานงานบริการ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คือ ความรวดเร็ว ความสะดวกในการใหบริการ เปนตน แตทั้งนี้ในธุรกิจทั่วๆ ไปมีปจจัยรวม 6
ปจจัย ที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ดังนี้
ความชัดเจนของวิสัยทัศนองคกร
ความชัดเจนในวิสัยทัศนองคกรมีอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานมุงมั่นสูสัมฤทธิผลที่ได
วางไว และไมยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพราะวิสัยทัศนทําใหพนักงานรูทิศทางในการทํางานวา "จะเริ่มเมื่อใด
สําเร็จเมื่อไหร รวมทั้งสามารถวัดไดดวยวาจะสําเร็จหรือไม" เชน หากเราบอกวา "อยากใหองคกรของเราเจริญ
ขึ้น" เชนนี้ไมใชวิสัยทัศน แตวิสัยทัศนที่ชัดเจนจะตอง ระบุตัววัดที่ชัดเจน อาทิ องคกรของเราจะเปนผูนําทางดาน
การบริการภายในป 2550 ประเทศสิงคโปรจะเปนเกาะอัจฉริยะภายในป 2000 เปนตน ฉะนั้นภาพที่ชัดเจนทํา
ใหโอกาสสําเร็จเกิดขึ้นไดงาย แตภาพใดที่มองเห็นไมชัดเจน แมอยากใหเกิดขึ้นก็ทําไมไดเพราะไมรูวาจะทําให
เกิดเปนภาพอะไร ดังนั้นวิสัยทัศนตองใหภาพที่ตอบคําถามไดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร ทั้งนี้
นอกจากความชัดเจนแลว ภาพของวิสัยทัศนควรมีมิติของความลึก ความกวาง ความสูง และนาทาทายดวย
วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
วัฒนธรรมองคกรเปรียบเหมือนเสาเข็มที่เปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการยึดโยงการทํางานและหลักยึดถือ
รวมกันของพนักงาน ที่เกิดจากการหลอหลอมทางความเชื่อ วิถีชีวิต และประเพณี ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับอิทธิพลจาก
แบบอยางของผูนํา ประวัติความเปนมาขององคกร ระบบการใหรางวัล เปาหมายขององคกร เปนตน ตัวอยาง
บริษัท ไอบีเอ็ม ที่สามารถสรางใหพนักงานทุกคนที่เขามาทํางานซึมซับถึงวัฒนธรรมองคกรที่ทุมเททํางานหนัก
โดยผานระบบการจายคาตอบแทนตามผลงาน ทําใหพนักงานทุกคนที่เขามาพรอมที่จะทุมเทความสามารถเพื่อให
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไมตองใชกฏระเบียบในการควบคุม แตใชวัฒนธรรมองคกรซึ่งเปนระบบ
การควบคุมอยางไมเปนทางการทําการควบคุมแทน เพราะวัฒนธรรมองคกรจะเปนสิ่งสะทอนความคาดหวังของ
องคกรที่มีตอพนักงานในการปฏิบัติงานที่แทรกซึมอยูทั่วทุกดานขององคการ
การติดตอสื่อสารที่ชัดเจน
การสื่อสารเปนกลไกที่ชวยใหการดําเนินงานในองคกรเปนไปอยางราบรื่น หลายองคกรที่ประสบความ
ลมเหลวในการทํางานมักเกิดขึ้นจากขาดความชัดเจนของการสื่อสารภายในองคกร ขอมูลที่ตองการสื่อสารขาด
ความครบถวน ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจผิดตอขอมูลที่ไดรับสงผลใหเกิดความผิดพลาดตามมา ฉะนั้นในแตละ
ครั้งที่มีการสื่อสารควรกําหนดอยางชัดเจนวา ตองการสื่อสารเรื่องอะไร ตองการใหผูฟงเกิดความเขาใจในสิ่งใด
เนื้อหาควรครอบคลุมเรื่องใดบาง มีรายละเอียดมากนอยเพียงใด หรือตองการใหผูฟงเปลี่ยนแปลงความคิด
พฤติกรรมเรื่องใด เพราะการสื่อสารในแตละครั้งยอมมีเปาหมายแตกตางกัน ตัวอยางเชน ถาเราตองนําเสนอ
ผลงานตอที่ประชุม เราตองกําหนดเปาหมายในการนําเสนอ อาทิ เราตองการเพียงนําเสนอขอมูลแกผูรวมงาน
ไดรับทราบ ตองการโนมนาวใหที่ผูรวมงานเกิดความคลอยตามขอเสนอ หรือตองการจูงใจใหที่ประชุมสนับสนุน

การทํางานของเรา จะเห็นไดวาเปาหมายที่แตกตางกันยอมนําไปสูการเลือกวิธีการสื่อสารที่แตกตาง โดยการ
สื่อสารทุกครั้งควรเปนการสื่อสารแบบสองทางคือทั้งแบบบนลงลาง (top down) และลางขึ้นบน (bottom
up) เพื่อความชัดเจน และลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
ผูนําที่เปนแบบอยาง
แบบอยางของผูนําเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคกร ดังตัวอยาง บริษัท
GE ที่อาจกลาวไดวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจาก การนําที่ดีของ แจ็ค เวลซ เพราะผูนําเปรียบเหมือนคนที่คอย
ควบคุมหางเสือเรือในอันที่จะบังคับทิศทางเรือ และพาลูกเรือไปสูความสําเร็จ เพราะสมาชิกในองคกรจะมีผูนํา
เปนตนแบบในการทํางาน ผูนําเปนอยางไรผูตามมักจะเลียนแบบไมมากก็นอย ถาผูนําเปนคนทํางานหนักเอาจริง
เอาจัง เราจะเห็นพนักงานเปนคนทํางานหนักทุมเทกับงาน ถาผูนําไมสนใจในงาน สนใจแตการประจบหัวหนา
งานที่เหนือกวา พนักงานมักจะเปนเชนเดียวกัน ฉะนั้น ผูนําตองสรางแบบอยางที่ดีทั้งในการทํางานและครอบครัว
รวมทั้งลักษณะชีวิตสวนตัว ผูนําจึงควรมีลักษณะ "Walk the talk" คือ "พูดแลวทําตามดวย" เชน ผูบริหาร
ประกาศจะลดตนทุนการดําเนินการแตตัวเองนําเงินไปซื้อรถประจําตําแหนงคันใหม ซึ่งการกระทําอยางนี้จะทํา
ใหขอความที่ผูบริหารไดมีการสื่อสารออกไปไมมีความนาเชื่อถือ
ระบบการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่พัฒนาอยางตอเนื่อง
ปจจุบัน "คน" คือองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร สังคมและประเทศใหกาวไปขางหนา การมี
เพียงวัสดุอุปกรณครบถวน มีระบบบริหารที่ดีเลิศ หากแตขาดบุคลากรที่มีคุณลักษณะเหมาะสม และเพียงพอใน
การทํางาน ไมไดเปนหลักประกันวาองคกรจะสามารถไปถึงความสําเร็จ คุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม
ดังกลาว หมายความวา แมเรามีระบบบริหารที่ดี แตหากไดคนที่ไมเหมาะสมมาใสในระบบ ระบบนั้นอาจพังลง
ได ตรงกันขาม หากเรามีระบบที่บกพรอง แตมีบุลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ยังมีโอกาสสูงที่คนนั้นจะสรางและ
ปรับปรุงระบบใหมใหดีขึ้นได ดังนั้น บุคลากรในทุกระดับตั้งแตผูบริหารลงมาถึงพนักงาน จึงมีสวนในการ
กําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวที่จะเกิดขึ้นกับองคกร
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ
คุณภาพของสินคาและบริการนอกจากเปนปจจัยกําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังเปนปจจัยที่
กําหนดความอยูรอดขององคกรดวย เพราะถาองคกรผลิตสินคาและบริการที่ไมมีคุณภาพ องคกรจะไมมีลูกคา ไม
มีรายได และไมมีธุรกิจในที่สุด โดยสินคาและบริการที่มีคุณภาพ เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เกิดจากระบบการจัดการที่ดี ซึ่งระบบการจัดการที่ดี เกิดจากผูบริหารที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ และการบริหารคุณภาพอยางถูกตอง โดยทุกกลไกมีความเกี่ยวเนื่องกันจน
แยกไมออก นอกจากนั้น คุณภาพของสินคามีผลสืบเนื่องตอ งบประมาณในการใชจายเพื่อแกไขความบกพรอง
คาใชจายในการประเมินผล ชื่อเสียงขององคกร ความนิยมของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการ และเปาหมาย
สูงสุดที่ตองการบรรลุคือ ความพึงพอใจของลูกคาตอการรับบริการดวย ดังนั้น องคกรจึงตองเนนการเพิ่มคุณภาพ
ของผลงานทุกขั้นตอน และเนนการสรางความพึงพอใจใหลูกคาผูรับบริการเปนสําคัญ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ปจจัยหลักที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ทรัพยากรมนุษยมากกวาระบบ
แมวาระบบจะยังมีความสําคัญอยูก็ตาม สงผลใหปจจุบันทุกองคกรควรหันมาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย
มากขึ้น ตามที่ Peter F. Drucker วาในอนาคตองคกรจะตองการพนักงานที่มีความรู (knowledge
worker) เปนหลักเพราะพนักงานเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกร

ที่มา ขาวสารประมงอินเตอร ปที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2549

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีครับนองๆ เดือนนี้พี่คงหาอยากหาขาวเล็กๆ นอยๆ มาใหนองอานเลน แตอยากใหคิดอยางจริงๆ วา
จะมีผลตอประเทศไทยหรือไม และเราจะทําไดหรือไม/อยางไง
บริษัท Sojitz Corporation ของญี่ปุน ซึ่งประกอบธุรกิจฟารมเลี้ยงปลาทูนารายใหญอันดับ 2 ของโลก อยู
ระหวางการประเมินความเปนไปไดในการลงทุนทําฟารมเลี้ยงปลาทูนาในปานามา ซึ่งคาดวาจะใหผลผลิตทูนา
500 ตัน/ป และเมื่อเร็วๆ นี้ รองประธานบริษัท Sojitz ไดเดินทางมาเยือน Chiriqui และ Azuero ในพื้นที่ชายฝงทาง
ตะวันออกของปานามา โครงการดังกลาวจะนําไขปลาทูนาที่ไดจากหองปฏิบัติการมาทําการเพาะเลี้ยง ทําใหไม
ตองพึ่งพาการจับปลาทูนาวัยออนจากนอกชายฝง บริษัทยังทะฟารมเลี้ยงปลาทูนาครีบเหลืองในอาวเปอรเซียแต
ผลผลิตคอนขางนอย เพียง 50 ตัน/ป ทั้งนี้บริษัทมีรายไดจากการคาอาหารทะเลปละประมาณ 800 ลานเหรียญ
สหรัฐ ฯ

เฉลยทาทายสมอง ฉบับเดือนมกราคม 2550
1. เลข 12345 ที่เรียงตอกันเปนแถวเดียว

2 ซูโดกะ

ป. ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาหลังเขียวในภาคสนาม ครอบครัว Clupeidae
HL

HL > 1/4FL

FL

HL < 1/3FL

BD

มีรอยบากที่กึ่งกลาง
ขากรรไกรบน

สันทองบางมาก
ลักษณะคลายใบมีด

สันทองบางมากลักษณะคลาย
ใบมีด มี scute แข็ง

CL

CL ≈ 1/2 FL

Tenualosa macrura (38.9 cm TL), Longtail shad
มีจุดสีดําหลังฝาปดเหงือก

CL ≈ 1/3FL

Tenualosa toil (44.6 cm TL), Toli shad
มีจุดสีดําเรียงเปนแถว

BD ≈ 1/3 FL

สันทองบางมากลักษณะคลายใบมีด มี scute แข็ง

Anodontosoma chacunda (15.5 cm TL),
Chacunda gizzard shad
ไมมี จุดสีดําเรียงเปนแถว

BD > ¼ FL

สันทองบางมากลักษณะคลายใบมีด มี scute แข็ง

Hilsa kelee (17.0 cm TL), Kelee shad
ไมมี จุดสีดําเรียงเปนแถว

BD < ¼ FL

สันทองมี scute ออน

Amblygaster clupeoides (19.0 cm TL),
Bleeker’s smoothbelly sardinella
มีจุดสีดําเรียงเปนแถวตลอดความยาวลําตัวดานบน

สันทองมี scute ออน

Amblygaster sirm (13.5 cm TL), Spotted sardinella

สันทองมี scute ออน

Amblygaster leiogaster (24.6 cm TL),
Smoothbelly sardinella
มีจุดสีดําอยูดา นหนาทีฐ่ านของครีบหลัง

BD < 1/3 FL

สันทองบางมากลักษณะคลายใบมีด มี scute แข็ง

Sardinella gibbosa (16.5 cm TL),
Goldstripe sardinella

การจําแนกสกุลและชนิดของสัตวน้ําในครอบครัว Clupeidae
1

ทองเปนสันแบนมาก ลักษณะคลายมีด มีเกล็ดเปนสัน (scutes) แข็ง......................…………………………..2
ทองเปนสัน แตลักษณะไมคลายมีด มีเกล็ดเปนสัน (scutes) ออน.....................................................................6

2(1) ครีบหางเปนรูปสอมเวาลึก………………………………………………………............................................3
ครีบหางเปนรูปสอม……………………………………………………………..............................................4
3(2) ครีบหางยาวมาก ประมาณ 1/2 เทาของความยาวสอมหาง (FL) หัวมีขนาดใหญ ความยาวสวนหัว ยาวมากกวา
1/4 เทาของความยาวสอมหาง (FL)...................................................................................Tenualosa macrura
ครีบหางยาว ประมาณ 1/3 เทาของความยาวสอมหาง (FL) หัวมีขนาดพอประมาณ ความยาวสวนหัว ยาวนอย
กวา 1/4 เทาของความยาวสอมหาง (FL).....................................................................................Tenualosa toli
4(2) ความลึกลําตัวนอยกวา 1/3 เทาของความยาวสอมหาง (FL) เสนผาศูนยกลางตาเปน 1/3 เทาของความยาวสวน
หัว มีจดุ สีดําขนาดเล็กเห็นไดชัดเจน ปรากฏอยูที่สวนหนาของฐานครีบหลัง.....................Sardinella gibbosa
ความลึกลําตัวมากกวา 1/3 เทาของความยาวสอมหาง (FL) ตามีขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางตาเปน 1/4 เทาของ
ความยาวสวนหัว ............................................................................................................................................5
5(4) ลําตัวใหญ มีความลึกมากกวา 1/3 เทาของความยาวสอมหาง (FL) ตามีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางตาประมาณ
1/4 เทาของความยาวสวนหัว Snout ทู ปากอยูดานลาง มีจดุ สีดําหลังฝาปดเหงือก. Anodontosoma chacunda
ลําตัวใหญ มีความลึกประมาณ 1/3 เทาของความยาวสอมหาง (FL) ตามีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางตา
ประมาณ 1/4 เทาของความยาวสวนหัว Snout เปนจุด(point) มีจุดสีดําจาง ๆ เรียงเปนแถวบนดานบนของสวน
หลัง ครีบหางเปนรูปสอม ………………………………………………………………………..Hilsa kelee
6(1) สวนหลังดานบนลําตัว มีจุดสีดํา…………………………………………………………...Amblygaster sirm
สวนหลังดานบนลําตัว ไมมจี ุดสีดํา………………………………………………………………………….7
7(6) ลําตัวคอนขางกลม มีความลึกลําตัวมากกวา 1/4 เทาของความยาวสอมหาง (FL)…...Amblygaster clupeoides
ลําตัวคอนขางเพรียว มีความลึกลําตัวนอยกวา 1/4 เทาของความยาวสอมหาง (FL)….Amblygaster leiogaster

บานเราจะนาอยู
เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงมีพระราชดํารัสชีแ้ นะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมือ่ ภายหลังไดทรงเนน
ย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมัน่ คงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดพี อสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน
การนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาขนโดยทั่วไป
" เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy
… คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีในตําราเศรษฐกิจ.
จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม
… Sufficiency Economy นัน้ ไมมีในตํารา
เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม …
และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา
เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการ
เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขนึ้ . "
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพืน้ ฐานของทางสายกลางและความไมประมาท
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้

• กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมา
จากวิถีชวี ิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุง เนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพื่อ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา
• คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
• คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน ดังนี้
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไี่ มนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอนื่ เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ
พอประมาณ
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจ จัยทีเ่ กี่ยวของตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึน้ จากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
• การมีภูมิคุมกันที่ดใี นตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
• เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรม
เปนพื้นฐาน กลาวคือ
• เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
• เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาใน
การดําเนินชีวติ
• แนวทางปฏิบตั ิ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและ
เทคโนโลยี

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542"
ถาไมมี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ …
จะพังหมด จะทําอยางไร. ทีท่ ี่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป.
… หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที่
ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใหปน ไฟ
หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียน
คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ.
… ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ก็มีเปนขัน้ ๆ
แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง นี้
ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได.
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน.
…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได. "

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัตขิ อง ทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกีย่ วกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มี
ความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหมโดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิดทีช่ ี้บอก
หลักการและแนวทางปฏิบัตขิ องทฤษฎีใหมในขณะที่ แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎี
ใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนขั้นตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ แบบ
พื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดั้งนี้

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบ
ไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพึ่งน้าํ ฝนและประสบความ
เสี่ยงจากการที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมติวา มีที่ดินพอเพียงใน
การขุดบอเพื่อแกปญหาในเรือ่ งดังกลาวจากการแกปญหาความเสี่ยงเรือ่ งน้ํา จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาว
เพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชที่ดินสวนอืน่ ๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว
รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพือ่ มีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการ
สรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว
อยางไรก็ตาม แมกระทั่ง ในทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจากชุมชน
ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหมขั้นที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ หรือการทีธ่ ุรกิจตาง
ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ
กลาวคือ เมือ่ สมาชิกในแตละครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงขั้นพืน้ ฐานเปนเบื้องตนแลวก็จะ
รวมกลุมกันเพือ่ รวมมือกันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การ
แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทําให ชุมชนโดยรวมหรือ
เครือขายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัตอิ ยางแทจริง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 ซึ่ง
สงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ
ธนาคาร สถาบันวิจยั เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยน
ความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให
ประเทศอันเปนสังคมใหญอนั ประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันดวยหลัก ไมเบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ไดในที่สุด

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542
" … ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน
มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความความพออยูพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได
เราก็จะยอดยิ่งยวดได …
ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล
มีพลังที่จะทําใหผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกนิ ดีพอสมควร ขอย้ําพอควร
พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคณ
ุ คาอยูตลอดกาล "
ขอมูลจาก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

...ทาทาย...สมอง…
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