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:مقدمه

نشست اقتصاد مكفي، از تئوري و تجربه تا استانداردسازي، حاصل تجربه حضـور در دوره  

آژانــس ايــن دوره آموزشــي توســط . آموزشــي  بــا همــين عنــوان در كشــور تايلنــد اســت

Mae Fahبـا همكـاري دانشـگاه    (TICA)المللـي تايلنـد   هاي بين همكاري Luang در

.برگزار شد 1396ماه  در دي Chiang Raiاستان 
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.برگزار شد 1396ماه  در دي Chiang Raiاستان 

در دوره مذكور اساتيد مختلف سعي نمودند كه هم به صورت نظري و هم بـا بازديـدهاي   

ميداني تئوري اقتصاد مكفي و كاربست عملياتي آن در توليد را توضيح داده و با بازديدهاي 

در بازديدهاي به عمل . مختلف نحوه عملياتي نمودن اقتصاد مكفي و آثار آن را نشان دهند

آمده همچنين سـعي گرديـد موضـوع تخصـيص زمـين بـه توليـد محصـوالت مختلـف و          

. نشان داده شود» تئوري جديد«تاسيسات مورد نياز آثار آن در قالب 
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تـرين   راي به عنـوان شـمالي   استان چيانگ

كيلـومتري از   785استان تايلند، در فاصله 

. بانكوك، پايتخت تايلند قرار دارد

 1200000اين استان بـا جمعيـت تقريبـي    

كيلومتر مربـع،    11678نفري و با مساحت 

متـري از سـطح دريـا قـرار      580در ارتفاع 

.دارد
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.دارد

ــزارع و     ــا، مـ ــل هـ ــيده از جنگـ و پوشـ

هايي اسـت كـه بـه آرامـي در آن      رودخانه

. جريان دارند

كشور ميانمار در شمال ايـن اسـتان واقـع    

گرديده و كشور جمهوري الئـوس نيـز در   

.شرق آن قرار دارد



Golden Triangle and the Mekong River



وضعيت اقتصادي تايلند



اي  تايلند وضعيت تغذيه



  فراهم يعني ها، زيرساخت ساخت با بايد توسعه .پذيرد صورت ابتدايي سطوح در بايد كشور توسعه«
  با سازگار و محتاطانه اقتصادي، كه هايي روش با مردم براي اساسي نيازهاي و غذايي مواد آوردن
  تواند مي پيشرفت شود، مي برقرار محكم طور به اساس و پايه كه هنگامي .شود شروع هستند، اصول

 و اشتباهات از جلوگيري باعث رويكرد اين .يابد ارتقا اقتصادي لحاظ به و دقت با مداوم، طور به
»شد خواهد اهداف كامل و قطعي دستيابي به منجر و شده ها ناكامي

طي نامه پادشاه تايلند در مراسم افتتاحيه دانشگاه كازتسارتفلسفه اقتصاد مكفي 

: هاي سلطنتي تايلند آغاز شد توسعه و در پروژه 1974جوالي  19در تاريخ  

The Sufficiency Economy Philosophy (SEP)The Sufficiency Economy Philosophy (SEP)

 و اشتباهات از جلوگيري باعث رويكرد اين .يابد ارتقا اقتصادي لحاظ به و دقت با مداوم، طور به
»شد خواهد اهداف كامل و قطعي دستيابي به منجر و شده ها ناكامي
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، تايلند به عنـوان  1997در سال ) بحران تام يوم كونگ(در طي دوره بحران مالي آسيا 

بسياري از كارشناسان اقتصادي اعتمـاد خـود را   . نقطه شروع ركود اقتصادي اعالم شد

New Theory

بسياري از كارشناسان اقتصادي اعتمـاد خـود را   . نقطه شروع ركود اقتصادي اعالم شد

به اقتصاد تايلند از دست داده بودند، زيرا معتقد بودند كه فساد گسـترده يكـي از علـل    

. بحران مالي تايلند است

را  با نظريه جديد خود در زمينـه مـديريت زمـين     "اقتصاد مكفي"پادشاه وقت فلسفه 
هـاي جهـاني بـراي     كشاورزي كه هدف آن تقويت توانايي افراد براي مقابله با چـالش 

بر اساس اين نظريه توليد انجـام شـده و   . دستيابي به توسعه پايدار است را مطرح نمود

.ها فروخته شود تواند بدون دخالت واسطه سپس مازاد مصرف خانواده مي
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هاي تعادل پوياي توسعه  گيري توسعه ملي به سوي مسير ميانه بر پايه سمت

و آمادگي براي مقابله با تغييرات بالقوه

Economy/society/environment/culture

in a balanced, stable and sustainable way

Immunity to materialism and 

social/environmental/cultural changes 

Sufficiency Economy Philosophy

Lead to

Goal

Outcome

Moderate

Reasonableness Self-
Immunity

Lead to

Integrity Condition 
(honesty, diligence, 

wisdom, sharing, 
perseverance)

Input

Means

The Middle Path Sufficiency

Knowledge  Condition
(Prudent and 
appropriate 
knowledge)



گيري به اقتصاد مكفي تغيير در پارادايم توسعه و سمت

From Economic 
Development

To people 

centered 

development
-well being

Benefit to 
people

A focus on people, 

development benefit to 
people, and well being

a focus on “geographical

From 
Compartmentalization

To integration 

of all 
dimensions

From top-down 
approach

To bottom-up 
approach

People

Popular 
participation

a focus on “geographical

conditions” that 

vary according to 

landscape and way of 
life in each locality

“order” of development 

from self-reliance-

grouping-networking

“exploding from the 

inside”
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نتيجه اينكه

ها و نهادهـايي اسـت    هاي ملي، اصول، سيستم اي از ارزش اقتصاد مكفي مجموعه

ها و شرايط اقتصادي، زيست محيطـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـراي      كه چارچوبها و شرايط اقتصادي، زيست محيطـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـراي      كه چارچوب

. آورند اينكه كفايت از درون كشور ايجاد شود را فراهم مي

اقتصاد مكفي با شاخصه هايي همچون خوداتكايي، تاب آوري و مصـونيت نشـان   

. شود داده مي



10th NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN 10th NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN 

Capital Analysis

• Saving/Debt

Moderation

Social Capital

• Human 

• Culture

• Social Institution

Natural Resources 

Capital

• Saving/Debt

• Economic expansion

• Economic Stability 

Reasonableness

ImmunityEconomic Capital

• Forest/Soil/Water

•Quality of Environment



Good Agriculture Practice (GAP) 

هايي هستند كه بكارگيري آنها در كشاورزي منجر بـه توليـد    عمليات كشاورزي خوب روش

.شوند محصول سالم براي خوراك و يا فراوري مي
اي از اصول براي توليد در مزرعه و فرايندهاي پس  فائو عمليات كشاورزي خوب را مجموعه

از توليد كه منجر به توليد محصوالت كشاورزي خوراكي و غيرخـوراكي بـا حفـظ پايـداري     

17 8/20/2018

اي از اصول براي توليد در مزرعه و فرايندهاي پس  فائو عمليات كشاورزي خوب را مجموعه

از توليد كه منجر به توليد محصوالت كشاورزي خوراكي و غيرخـوراكي بـا حفـظ پايـداري     

كنندگان و در مجموع كـل   توليدكنندگان، مصرف. محيطي باشد اقتصادي، اجتماعي و زيست

.شوند مند مي جامعه از عمليات كشاورزي خوب بهره
منـابع آب، محـيط كاشـت، كـاربرد     : موارد مد نظر در  عمليات كشاورزي خـوب عبارتنـد از  

ها، مديريت آفات در دوره قبل از برداشت، عمليلـت برداشـت و پـس از برداشـت،      كش آفت

سازي محصول، بهداشت شخصي، ثبت و ضبط اطالعات و قابليت ردگيري محصول ذخيره
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است كشاورزيگياهي و ضايعاتهاي زغال يا كربن فعال تهيه شده از زيست تودهبيوچار

است كه كربناين ماده به صورت جامد بوده و سرشار از.كه به عنوان كود استفاده مي شود

.مي تواند آن را به مدت هزاران سال در خود نگاه دارد

اين ماده به علت سرعت تجزيه بسيار كند نسبت به ساير مواد آلـي، ظرفيـت زيـادي بـراي     

كه از ضايعات آزاد مي شود، دارد اكسيد كربن و متان دي از قبيلاي گازهاي گلخانهكاهش
سوختن بيوچار با وجود ميزان كم يـا  . و مي تواند كربن را براي دوره هاي طوالني ذخيره كند

Biochar

كه از ضايعات آزاد مي شود، دارد اكسيد كربن و متان دي از قبيلاي گازهاي گلخانهكاهش
سوختن بيوچار با وجود ميزان كم يـا  . و مي تواند كربن را براي دوره هاي طوالني ذخيره كند

.انجام مي شوداكسيژن عدم وجود

ايـن نـوع كـود    . شـده و حاصـلخيزي آن را افـزايش مـي دهـد     خـاك بيوچار سبب اصالح

، از هـاي گيـاهي   بيمـاري محصوالت كشاورزي را افزايش داده و مي توانـد در برابـر برخـي   
ــد  ــت كن ــان محافظ ــد  . گياه ــي باش ــاورزي م ــايعات كش ــديريت ض ــار، م ــاي بيوچ . از مزاي

و نيز آلودگي هاي جوي از سوي ديگر باعث شده است تا استفاده  كشاورزي زيستي گسترش

.در دنيا روز به روز افزايش پيدا كند كود از اين نوع
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DOI TUNGپروژه توسعه 
. كشور تايلند در توسعه پايـدار اسـت   هاي موفق يكي از بزرگترين تجربهDOI TUNGپروژه 

هـاي شـمال    زدايـي در كوهسـتان   داستان در حقيقت مبارزه موفق با كشت ترياك و جنگـل 

.هاي آن است فرساي مردمان آن سرزمين  و ريشه كشور، مقابله با فقر سخت و طاقت

هـاي اسـتان    براي مبارزه با آن وضعيت،  اين پروژه تحت نظارت مادر شـاه، در كوهسـتان   

38

هـاي اسـتان    براي مبارزه با آن وضعيت،  اين پروژه تحت نظارت مادر شـاه، در كوهسـتان   

هـاي   در اين پروژه  با معرفي كشت. راي با كمك و همياري مردم منطقه اجرا گرديد چيانگ

جايگزين خشخاش و توليد محصوالت جـايگزين و تبـديل آنهـا بـه محصـوالت محبـوب،       

. وضعيت معيشت مردم كوهستان تغيير قابل مالحظه يافت

هاي بازاريابي، صنايع دستي، قهوه و ديگر محصوالت غـذايي تحـت نـام     با طراحي و كمك

. المللي عرضه گرديد به بازارهاي داخلي و بازارهاي بينDOI TUNGتجاري معروف  



DOI TUNGپروژه توسعه 
شايان ذكر است اين پروژه توسط دفتر مبارزه با مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل بـه       

هاي توسعه جايگزيني كشت خشخاش در دنيـا معرفـي    ترين پروژه عنوان يكي از موفق

. شده است
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كن كردن فقر  از  در حقيقت اثبات امكان مبارزه با مواد مخدر و ريشهDOI TUNGمدل 

. است توسعه پايدارطريق 

با تاييد اعتدال، اعتماد به نفس و مراقبـت از   DOI TUNGلذا اين اعتقاد وجود دارد كه 
هـاي تجـاري، انعكـاس     محيط زيست و فرهنگ مردمان به عنوان هسته اصلي فعاليـت 

.است SEPهاي نهفته در  ارزش
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توليد چاي
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توليد چاي
در چيانگ راي 
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سپاس از توجه شما با
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سپاس از توجه شما با


