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“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต

แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป  และเปนปรัชญานําทางการพัฒนาของประเทศไทย  ซ่ึงเปนปรัชญาที่ช้ี
ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ   
  จังหวัดนานเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานลักษณะกายภาพ  ซ่ึงสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานของประชาชน  
ดังนั้นการพัฒนาโดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูระบบการเรียนรูและการพัฒนาดวย
เง่ือนไขดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การศึกษาการพัฒนาจังหวัดนานโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงอาจ
เปนตนแบบแกการพัฒนาจังหวัดอื่น ๆ อยางเหมาะสมและย่ังยืนตอไป 
 ในการวิจัยไดดําเนินการศึกษาเร่ืององคประกอบทางภูมิทัศนที่มีความเก่ียวของกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และทําการสํารวจพื้นที่เพือ่แสวงหาหมูบานที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันมาเปนตัวแทนในการศึกษา  นําขอมูล
มาวิเคราะหกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกตใชภูมิทัศนทองถ่ินในการสรางสรรคส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพื่อ
พัฒนาจังหวัดตอไป   

จากการศึกษาพบวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนสวนหนึ่งในภูมิปญญาทองถ่ิน  เนื่องจากเปนส่ิงที่คิดขึ้นเพื่อตอบ
สนองความตองการดานปจจัยส่ี  และแกปญหาการดําเนินชีวิตเชนเดียวกัน  เพราะฉะนั้นองคประกอบทางภูมิทัศนที่ตอบ
สนองตอภูมิปญญาทองถ่ินก็คือองคประกอบทางภูมิทัศนที่ตอบสนองตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน โดยองค
ประกอบทางภูมิทัศนที่เก่ียวของกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้ ภูมิทัศนทองถ่ินที่เก่ียวของกับ
อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ที่อยูอาศัย และการรักษาโรค พบวาองคประกอบที่เก่ียวของกับอาหารมีความพอเพียงตอความ
ตองการในระดับครอบครัวและระดับชุมชน  จึงสรุปไดวาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถ่ินที่เก่ียวของกับอาหารยังคงอยู
ตอไป  

นอกจากนี้ยังพบวาแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ไดขยายความไปมากกวาการผลิตปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ดวย
ตนเองเทานั้น  แตยังหมายความถึงการประกอบอาชีพ และการเพิ่มผลผลิต  มาแลกเปล่ียนเปนเงินเพื่อนํามาใชในการ
แลกเปล่ียนเปนปจจัยพื้นฐานไดอยางพอเพียงแทน   
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Sufficient Economy (SE) is a philosophy bestowed by His Majesty the King to his people and the 

country through royal remarks on many occasions over the past three decades. This philosophy applies 
to practical ways of living for the families, communities, as well as the nation in development and 
administration. 

In Nan Province, there have been changes in the landscape feature of the province which 
inevitably affected local productivity of basic needs of the people. The concept of SE which incorporates 
the cleverness of folk wisdom has been employed as method of learning and development of a 
community under the conditions of natural resources and environment.  The study of a development of 
Nan Province under the concept of SE may serve as a model for developmental scheme for other 
provinces.       

The research was conducted by acquiring the geographical and managerial information of the 
communities in Nan Province with different landscape characteristics. The data were analyzed under the 
framework of SE in order to apply and adapt a surrounding environmental resources and geographical 
characteristic for a future economical development of Nan Province.   

The results revealed that the SE is a part of a local folk wisdom because it is related to the 4 
basic needs of mankind which are food, clothes, shelter, and medicine.  In addition, the concept itself is 
also applicable to everyday life problem.  Food in particular, appeared to be sufficient for local need of 
living for the families and communities. The various elements of geographical characteristic and 
environmental resources in the communities are corresponded with folk wisdoms which are in turn 
complied with the concept of SE 

The concept of Sufficient Economic is not only confined to production of the fundamental needs 
of life but to generate other products which in turn creates more job and increased income. This surplus 
income can then be used to acquire the deficient fundamental needs of life.      
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