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นางสาวบีว โมราราษฎร: การขยายกรอบการถกเถียงเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาพิเคราะหถึง 

ขอดีและขอจํากัดของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวคิดทางเลือกการพัฒนาในประเทศไทย  
(BROADENING THE SUFFICIENCY ECONOMY DEBATE: A CRITICAL EXAMINATION OF THE PROSPECTS 

AND LIMITATIONS OF SUFFICIENCY ECONOMY AS AN ALTERNATIVE DEVELOPMENT APPROACH IN 

THAILAND) อ. ที่ปรึกษา: ดร. นฤมล ทับจุมพล. อาจารยที่ปรึกษารวม: Dr. Philippe Doneys. 98 หนา   

 

งานวิจัยฉบับนี้ไดขยายการถกเถียงเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 

ทั้งในสวนที่เปนโอกาสและขอจํากัดของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตมิติทางเลือกการพัฒนาที่กอใหเกิดการเปล่ียน 

แปลงทางสังคม รวมไปถึงการพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนขอจํากัดของแนวคิดทางทฤษฎีและ 

แนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นเร่ืองความเทาเทียมและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประช

าชนในระดับรากหญาเปนสําคัญ  

 

งานวิจัยฉบับนี้ไดนิยามทางเลือกการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมกัน มาก 

กวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่สํานักหน่ึงไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา 

คือแนวทางการพัฒนาที่ยังคงเนนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และสามารถนําไปปฏิบัติควบคูกับเศรษฐกิจกระแสหลัก ในปจจุบัน ในขณะท่ีอีกสํานักหนึ่ง 

จะปฏิเสธแนวคิดเร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ ทุนนิยมอยางส้ินเชิง  ย่ิงไปกวานี้ 

การศึกษาพบวาเปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางของทางเลือกการพัฒนาคือการกําหนดเปาหม

ายท่ีมุงสูความพอเพียงอยางถวนหนา แตมีขอจํากัดคือแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงดังกลาวไมมีความชัดเจนในการลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม หรือไมไดนําประเด็นดังกลาวมาเปน 

แกนกลางในการพัฒนา  

 

แนวคิดทางเลือกการพัฒนาจะประสบความสําเร็จได หากมีการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ใหกับประชาชนในระดับรากหญา การท่ีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

อาศัยเพียงหลักการพึ่งพาตนเองของปจเจกชนสามารถทาํไดเพียงสรางความเขมแข็งใหกลุมคนบางกลุมและบา

งชุมชนในการผลิตวัตถุดิบหรืออาหารท่ีจําเปน สําหรับตนเองเทานั้น 

เราจึงยังไมสามารถเรียกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา เปนทางเลือกการพัฒนาได 

เพราะแนวคิดดังกลาวไมไดต้ังคําถามกับ ความสัมพันธเชิงอํานาจ การกระจายอํานาจ 

หรือการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบัน  หากยังคงเนนการรักษา โครงสรางทางอํานาจในสังคมไทยไวเชนเดิมเทานั้น 

 

 

สาขาวิชาการพัฒนาระหวางประเทศ  ลายมือชื่อนิสิต……..…...................................... 

ปการศึกษา 2550                                           ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา ................................ 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม........................... 



iv 

# #4981312024: MAJOR: INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES 
KEY WORD: SUFFICIENCY ECONOMY/ALTERNATIVE 
DEVELOPMENT/EQUITY/EMPOWERMENT 

BEA MORARAS: BROADENING THE SUFFICIENCY ECONOMY 
DEBATE: A CRITICAL EXAMINATION OF THE PROSPECTS AND 
LIMITATIONS OF SUFFICIENCY ECONOMY AS AN ALTERNATIVE 
DEVELOPMENT APPROACH IN THAILAND. THESIS ADVISOR: 
NARUEMON THABCHUMPON. THESIS CO-ADVISOR: PHILIPPE 
DONEYS. 98 pp. 
 

This research expands the debate on Sufficiency Economy in Thailand by 
looking at both the prospects and limitations of Sufficiency Economy as an alternative 
development approach that leads to social transformation.  It engages critically with 
Sufficiency Economy philosophy and practice by identifying the strengths as well as 
the inconsistencies and gaps of the Sufficiency Economy approach in regards to 
equity and grassroots empowerment.  

Alternative development is defined in this research as development that is 
equity-led instead of growth-led. While one theoretical strand of Sufficiency 
Economy interprets the Sufficiency Economy approach as growth-led and compatible 
with mainstream economics, another strand perceives the Sufficiency Economy 
approach as a rejection of economic growth and capitalism. Furthermore, the aim of 
attainment of sufficiency for all is a prospect for Sufficiency Economy as an 
alternative development approach, whereas the main limitation of the Sufficiency 
Economy approach is the lack of explicit and central concern for reduction of 
inequality.  

Alternative development can be achieved through grassroots empowerment. 
Through the concept of self-reliance, the Sufficiency Economy approach empowers 
certain individuals and communities to take action to meet their own needs in food 
and material production. However, the Sufficiency Economy approach cannot be 
considered true "alternative development" because it does not question power 
relations, redistribute power, or transform institutions, thereby contributing to 
upholding the status quo power structure in Thai society. 
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