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บทคัดย่ อ
บทความนี้อภิปรายถึงความเป็ นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็ นกรอบในการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ฉบับที่ 9 ปรัชญาได้รับการยอมรับและนําไปใช้อย่างกว้างขวางเพราะนอกจากจะเป็ นแนวทางแก้วิกฤติ
ยังช่วยแก้ปัญหาระดับโครงสร้างจากความไม่สมดุลจากการพัฒนาในอดีต
เป้ าหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทาง
สายกลาง ปรัชญามีองค์ประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุม้ กันที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรู ้และคุณธรรม
ความเข้าใจใน 3 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะทําให้
ผูน้ าํ ไปใช้มีความชัดเจนในการประยุกต์ สามารถปรับใช้ได้กบั บริ บทที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม มี
แนวทางปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน ทําให้การขับเคลื่อนมีพลัง และเมื่อนําไปใช้ในการบริ หารการพัฒนา
ในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน
คําสํ าคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุม้ กัน การพัฒนาที่
สมดุลและยัง่ ยืน
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Sufficiency Economy Philosophy:
Historical Background and Interpretation
Abstract
Nattapong Thongpakde, Ph.D.**
This paper discussed the historical background of the Sufficiency Economy Philosophy that
His Majesty King Bhumibbol Adulyadej bestowed to the Thai people. The Philosophy is the
foundation and the guiding principle of the Ninth National Economic and Social Development Plan.
The Sufficiency Economy Philosophy is highly regarded and widely applied in many areas not only
because it is a out of the crisis, but it is also a way to correct structural problems caused by the past
imbalanced development.
The ultimate goal of the Philosophy is to create the balanced and sustainable development
path that suitably withstands internal and external changes regarding economic, social, environmental
and cultural factors. Middle path approach is the underlying principle of the Sufficiency Economy
Philosophy. The three essential components of the Philosophy are moderation, reasonableness, and
self-immunity. Besides these components, there are two vital conditions to make the Philosophy
work: knowledge and ethics.
Through the understanding of these three components and two conditions, the applications of
the Philosophy will then be practicable. The thorough understanding will facilitate proper application
of the philosophy to different contexts. The common framework will guide the implementations in the
same direction, thus empowering the movement. Furthermore, applying the Sufficiency Economy
Philosophy in every level of development administration will nurture the Thai society and lead to a
sustainable and balanced development course.
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Moderation, Reasonableness, Self-immunity,
Sustainable and balanced development.
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:
ความเป็ นมาและความหมาย1
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
1. ความเป็ นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อกล่าวถึง ”เศรษฐกิจพอเพียง” ผูท้ ี่สนใจแต่ละคนย่อมมีความนึกคิด มีการตีความที่แตกต่าง
กันตามความเข้าใจและประสบการณ์ของตน ซึ่งความสนใจนี้เป็ นสิ่ งที่ดียงิ่
อย่างไรก็ตามการ
ประยุกต์ใช้ให้เป็ นทิศทางเดียวกันจําเป็ นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานร่ วมกัน บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์
ที่จะ
อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และการทําให้เกิดความกระจ่าง
ชัดเจนขึ้นตามกรอบของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็ นกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 โดยชี้ให้เห็นความเป็ นมา โครงสร้างและความหมาย เพื่อให้สามารถ
ตีความเพื่อการประยุกต์ในบริ บทที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
ทศวรรษก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็ นช่วงที่ประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างการผลิต โดย
มีความเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งสิ นค้าอุตสาหกรรมเป็ นสิ นค้าที่มีทกั ษะการผลิตสู งขึ้น ทั้งยังมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง ทั้งด้านการส่ งออก และการผลิต (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส
2540 หน้า 4-6) ทั้งนี้อตั ราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวสู งเมื่อเทียบกับ
ประเทศกําลังพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2502-2516 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี แม้ระหว่างปี
2517-2528 ซึ่งเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยก็ยงั
สู งถึงร้อยละ 6.3 ต่อปี และปี 2529-2539 อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยต่อปี ของ
ประเทศไทย คือ ร้อยละ 9.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การส่ งออก และการปรับโครงสร้างการผลิต มี
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ปรับปรุ งจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการบริ หารการพัฒนา” 14 มิถุนายน 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผูเ้ ขียนดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณคณาจารย์ผเู ้ ขียน
บทความในโครงการนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมในการประชุมระดมความคิด ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 มีนาคม 2550 ผศ. ดร.ณดา จันทร์สม และ
รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและกรรมการผูอ้ ่านพิจารณาบทความวารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการ
เขียนบทความนี้ ทั้งนี้นางสาวศิริพรรณ ไชยรัตน์ เป็ นผูช้ ่วยวิจยั
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ผลจากการที่ประเทศไทยเปิ ดต่อการค้าการลงทุนจากต่างชาติสูง
เทคโนโลยีและการตลาดมาสู่ ประเทศไทย

มีการลงทุนจากต่างประเทศที่นาํ

นอกจากการขยายตัวที่ดีแล้ว เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพสู ง ทั้งด้านของระดับ
ราคาสิ นค้า อัตราแลกเปลี่ยน และการมีงานทํา โดยในปี 2504-2513 ประเทศไทยมีอตั ราเงินเฟ้ อเฉลี่ย
ร้อยละ 2.3 ต่อปี ช่วงปี 2514-2523 อัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยคือร้อยละ 10.0 ต่อปี และในปี
2524-2533 ประเทศไทยมีอตั ราเงินเฟ้ อเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี ในช่วงก่อนวิกฤติปี 2540 อัตราเงินเฟ้ อสู ง
ขึ้นมาเป็ นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งก็ยงั ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจไทยก็มีความไม่สมดุลในหลายด้าน ในด้านการกระจายรายได้
ถึงแม้วา่ สัดส่ วนคนที่มีรายได้ต่าํ กว่าเส้นความยากจนจะลดลง แต่คนจนกลับมีสัดส่ วนของรายได้ใน
ระบบเศรษฐกิจน้อยลง ในปี 2518 คนที่จนที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีสัดส่ วนของรายได้
เพียงร้อยละ 6 ของรายได้ท้ งั หมดของประเทศ ในขณะที่คนรวยที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มี
สัดส่ วนของรายได้ถึงร้อยละ 49 ในปี 2539 คนรวยที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีสดั ส่ วนของ
รายได้เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 56 ส่ วนคนที่จนที่สุดร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด มีสดั ส่ วนของรายได้
เหลือเพียงร้อยละ 4 ของรายได้ท้ งั หมดของประเทศ นัน่ แสดงให้เห็นว่า การกระจายรายได้ของคนใน
ประเทศแย่ลง โดยในขณะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสู งขึ้น ทั้งกลุ่มคนรวยและกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ คนรวยจะมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่า
นอกจากนี้ ยังมีความไม่สมดุลด้านอื่นๆ เช่น ความแตกต่างของรายได้และความเจริ ญระหว่าง
เมืองกับชนบท ความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกับการเจริ ญเติบโต ทําให้
เกิดความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความไม่พอดีของโครงสร้างการผลิตและ
การจ้างงาน ที่สดั ส่ วนการผลิตของภาคเกษตรลดลงไปไม่ถึงร้อยละ10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
แต่สดั ส่ วนแรงงานในภาคเกษตรมีประมาณร้อยละ 50 ของแรงงานรวมในประเทศ ความไม่สมดุลของ
โครงสร้างการผลิตและระดับการศึกษาของคนงาน
ที่แรงงานส่ วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษา (ดู Chalongphob Sussangkarn 1992 หน้า 22-37)
การเปลี่ยนแปลงของของเศรษฐกิจที่เป็ นอุตสาหกรรมมากขึ้น การลงทุนต่างประเทศมากขึ้นมี
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศมากขึ้น ทําให้การผลิต และการตลาดมีความซับซ้อนขึ้นกว่าการผลิตแบบ
ดั้งเดิมซึ่งมีพ้นื ฐานด้านการเกษตร
ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาตลาด
เทคโนโลยี วัตถุดิบ และเครื่ องจักรจากต่างประเทศสู งขึ้น ส่ งผลให้ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
โลกและระดับชาติมีผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้น
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วทั้งจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลัง่ ไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ การเคลื่อนย้าย
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ประชากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วขึ้นทําให้มีความมัน่ คงในชีวิต
ลดลง ความสามารถในการพึ่งตัวเองและสมดุลของชีวิตเปลี่ยนไป ทําให้ความสามารถในการกําหนด
ชีวิตของบุคคลอย่างอิสระทําได้ยากขึ้น
กล่าวได้วา่ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีความสําเร็ จในหลายด้าน แต่กม็ ีความไม่สมดุลของ
โครงสร้างในหลายมิติ
โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่ไม่พอดีมีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้เกิดปัญหาวิกฤติ2
สังคมไทยมีการใช้จ่ายเกินความพอดี
การใช้จ่ายที่เกินความพอดีมาจากทั้งภาคครัวเรื อนที่ส่งผลให้
สัดส่ วนการออมต่อรายได้ประชาชาติลดลง สัดส่ วนการออมของครัวเรื อนลดลงจากประมาณร้อยละ 20
ในปี 2532 ลงมาเหลือเพียงประมาณร้ อยละ 9 ในปี 2539 ภาคธุรกิจมีความไม่พอดีในการใช้จ่ายเงินมี
การกูก้ นั มากกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับการลงทุนด้วยตัวเอง
การลงทุนรวมที่แท้จริ งขยายตัวโดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 14.9 ต่อปี การลงทุนอย่างมากนี้ทาํ ให้ขาดความพอดีทางการเงิน ธุรกิจมีการกูเ้ งินมาลงทุน
เป็ นสัดส่ วนที่สูงกว่าการลงทุนโดยทรัพย์สินของตนเอง ทําให้สัดส่ วนหนี้ สินต่อทุนสู งมาก ทั้งยังมี
การกูเ้ งินจากต่างประเทศมาลงทุน โดยเฉพาะเป็ นหนี้ สินระยะสั้น แต่เงินที่กมู้ านี้ นํามาลงทุนเพื่อหวัง
ผลในระยะยาว เป็ นความไม่พอดี ไม่คาํ นึงถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทําให้อตั ราส่ วนหนี้สินระยะสั้นต่อเงินสํารองระหว่างประเทศสู งมาก ปริ มาณของหนี้สิน
ระยะสั้นในปี ที่มีวิกฤติมีมูลค่าสู งกว่าปริ มาณเงินสํารองระหว่างประเทศที่มีอยู่
การใช้จ่ายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจทําให้เศรษฐกิจมหภาคไม่สมดุล จึงทําให้
ประเทศไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง
จากที่การออมภายในประเทศมีนอ้ ยกว่าการ
ลงทุน
การบริ โภคและการลงทุนที่เกินตัวนี้ มีส่วนมาจากการมองภาพเศรษฐกิจไทยที่ดีเกินกว่าที่ควร
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2529-2539 เศรษฐกิจไทยมีการ
ขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.4 ต่อปี นอกจากนี้เมื่อมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศที่คงที่ ทําให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพสู ง จึงได้รับความคาดหวังทั้งจากคนไทยและต่างประเทศ
ว่าเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นที่น่าลงทุนอย่างมาก จึงมีการทําตัวเกินความพอดี มี
พฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ ยงทั้งด้านการลงทุน การบริ โภคที่ไม่ควรจะมี
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สาเหตุและสภาวะของวิกฤติอา่ นรายละเอียดได้ใน ฉลองภพ สุสงั กรกาญจน์ (2549) การบริ หารเศรษฐกิจตามแนวปรั ชญาของ
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นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาทางจริ ยธรรม มีการทุจริ ตในการดําเนิ นธุ รกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มี
การปล่อยสิ นเชื่อให้กบั กลุ่มผลประโยชน์ การปล่อยสิ นเชื่อโดยไม่มีการคํ้าประกันที่พอเพียง ตัวอย่างเช่น กรณี
ของธนาคารกรุ งเทพฯพาณิ ชยการ ทําให้ฐานะของธุรกิจมีความไม่มนั่ คง ประกอบกับภาครัฐไม่มีความรู ้ที่
เพียงพอต่อการบริ หารการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปัญหาความมัน่ คง
ทําให้ปัญหามีความรุ นแรงมากขึ้น
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทําให้ขาดความเชื่อมัน่ ในระบบเศรษฐกิจ มีการถอนเงิน
จากสถาบันการเงินอย่างมากและรวดเร็ ว นักลงทุนต่างชาติขาดความมัน่ ใจถึงความสามารถในการชําระ
หนี้ต่างประเทศ
เงินทุนจากต่างประเทศไหลออกอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลทําให้มีความไม่มนั่ ใจใน
เสถียรภาพของค่าเงินบาท ที่มีค่าคงที่มาเป็ นเวลานาน มีแรงกดดันให้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศมีการปรับตัว ความพยายามในการรักษาค่าเงินบาท ทําให้เงินสํารองระหว่างประเทศลดลง
อย่างมาก จนในที่สุดต้องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นระบบลอยตัว ค่าเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดค่าลงอย่างมาก ทําให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤติ มีภาระต่อ
การชําระหนี้ต่างประเทศอย่างมาก สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวนมากอยูใ่ นฐานะล้มละลาย ประเทศเข้า
สู่ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง ประเทศไทยจึงต้องเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ3
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มีพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ไม่กี่เดือนหลัง
วิกฤติเกี่ยวกับ การพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง ไม่กา้ วกระโดด ดังเช่น
“การเป็ นเสื อนั้นไม่ สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
นั้น หมายความว่ า อุ้มชูตัวเองได้ ให้ มีพอเพียงกับตัวเอง อันนีก้ เ็ คยบอก
ว่ าความ
พอเพียงนีไ้ ม่ ได้ หมายความว่ า ทุกครอบครั วจะต้ องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้ องทอผ้ า
ใส่ เอง อย่ างนั้นมันเกินไป แต่ ว่าในหมู่บ้านหรื อในอําเภอ จะต้ องมีความพอเพียง

3

หากจะสรุ ปสาเหตุของการเกิดวิกฤติโดยเน้นด้านนโยบายและพฤติกรรมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง Peter Warr (2005 หน้า 57) สรุ ปได้ดีวา่
“….it is vital to recognize that Thailand’s crisis was a collapse of a boom. It was not cause primarily by vicious speculators or by corrupt
politicians, although both of these play a role, but by errors of macroeconomic policy. These policy errors occurred during the boom period
and arose from the complacency, and to some extent, arrogance, produced by a decade of unprecedented economic growth. Central among
these policy mistakes was the insistence on retaining a fixed exchanges rate when circumstances no longer suited it. The extended
boom also produced a euphoria-some would say greed- which led business decision-makers and other to take risks they would not
ordinarily have accepted.”
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พอสมควร บางสิ่ งบางอย่ างที่ ผลิตได้ มากกว่ าความต้ องการ ก็ขายได้ แต่ ขายในที่ ไม่
ห่ างไกลเท่ าไหร่ ไม่ ต้องเสี ยค่ าขนส่ งมากนัก”
“ทําโครงการอะไร ก็จะต้ องนึกถึงขนาดที่ เหมาะสมกับที่ เรี ยกว่ า อัตภาพ หรื อกับ
สิ่ งแวดล้ อม ฉะนั้นการที่จะทําโครงการอะไร จะต้ องทําด้ วยความรอบคอบ และอย่ าตาโต
เกินไป”
ทุกฝ่ ายมีความสนใจที่จะนําแนวทางตามพระราชดํารัสไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
มีการ
ตีความนําไปประยุกต์ใช้ของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะในภาคเกษตร อย่างไรก็ตามในขณะนั้นมีการ
นําไปประยุกต์ในหลายหน่ วยงานโดยมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนัก ในปี ต่อๆมาได้มีพระราชดํารัส ที่
ทําให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น
“ให้ พอเพียงนี ้ ก็หมายความว่ า มีกิน มีอยู่ ไม่ ฟุ่มเฟื อย ไม่ หรู หราก็ได้ แต่ ว่าพอ แม้
บางอย่ างจะดูฟุ่มเฟื อย แต่ ถ้าทําให้ มีความสุข ถ้ าทําได้ กส็ มควรที่ จะทํา” พระราชดํารัสเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเสมือนรากฐานของชี วิต รากฐานความมั่นคงของแผ่ นดิน
เปรี ยบเสมือนเสาเข็มที่ ถูกตอกรองรั บบ้ านเรื อน ตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่ งก่ อสร้ างจะมั่นคงได้ ก็
อยู่ที่เสาเข็ม แต่ คนส่ วนมากมองไม่ เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสี ยด้ วยซํา้ ไป” พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิ งหาคม ๒๕๔๒
“พอมีพอกินนี่ได้ พูดมาหลายปี สิ บกว่ าปี แล้ ว ให้ พอมีพอกิน แต่ ว่าพอมีพอกินนี ้ เป็ น
เพียงเริ่ มต้ นของเศรษฐกิจ เมื่อปี ที่ แล้ วบอกว่ า ถ้ าพอมีพอกิน คือ self-sufficiency คื อ
พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ ใช่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเศรษฐกิจสมัยหิ น สมัยหิ นนั้นเป็ น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ ว่าค่ อยๆ พัฒนาขึน้ มา ต้ องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่ วย
ระหว่ างหมู่บ้าน หรื อระหว่ างจะเรี ยกว่ าอําเภอ, จังหวัด ประเทศ จะต้ องมีการแลกเปลี่ยน มี
การไม่ พอเพียง จึ งบอกว่ าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่ งส่ วนสี่ ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้
เพราะถ้ามีเพียงเศษหนึ่งส่ วนสี่ ถ้าสมมุติว่าปี นี้ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟกับ ไฟฟ้ า
หลวงหรื อไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตก็ดบั หมด จะทําอย่างไร ที่ตอ้ งใช้ไฟฟ้ าก็ตอ้ งแย่ไป” พระราชดํารัส
เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ทั้งหมดนีพ้ ูดอย่ างนีก้ ค็ ื อ เศรษฐกิจพอเพี ยงนั้นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้ ยา้ํ แล้ วยํา้ อี ก
แปลเป็ นภาษาอังกฤษว่ า SUFFICIENCY ECONOMY ใครต่ อใครก็ต่อว่ า
ว่ าไม่ มี
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SUFFICIENCY ECONOMY แต่ ว่าเป็ นคําใหม่ ของเราก็ได้ หมายความว่ า ประหยัดแต่ ไม่ ใช่ ขี ้
เหนียว ทําอะไรด้ วยความอะลุ้มอล่ วยกัน ทําอะไรด้ วยเหตุและผล จะเป็ นเศรษฐกิจพอเพียง
แล้ วทุกคนจะมีความสุ ขแต่ พอเพียง” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา :
๔ ธันวาคม ๒๕๔๓
ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแนวคิดที่จะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางใหม่ใน
การพัฒนาประเทศ เนื่ องจากปั ญหาความไม่สมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ในปี 2540 ยํ้าให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมาของไทยยังไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
ยัง่ ยืนและสมดุลได้ จึงจําเป็ นต้องหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ ซึ่ งเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบ
ที่เหมาะสม ทําให้เราหลีกเลี่ยงวิกฤติเศรษฐกิจได้ เพื่อให้มีความชัดเจนในความหมายของปรัชญา
เพื่อการทําแผนและทําให้การดําเนิ นโครงการของหน่ วยงานต่างมีทิศทางเดียวกัน
สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติจึงได้ต้ งั คณะทํางานโดยเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ ร่ วม กันประมวลและกลัน่ กรองพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสังเคราะห์
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
การศึกษาพบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ น
เวลานานและต่อเนื่องกว่าสามสิ บปี แล้ว ทรงมีกระแสพระราชดํารัสให้ผบู ้ ริ หารประเทศและประชาชน
เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็ นลําดับขั้น ไม่เน้นเพียงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว เช่น พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่วา่ 4
“ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเป็ นต้ องทําตามลําดับขัน้ เริ่ มด้ วยการสร้ างพืน้ ฐาน คือ
ความมีกินมีใช้ ของประชาชนก่ อน ด้ วยวิธีการที่ ประหยัดระมัดระวัง แต่ ถูกต้ องตามหลักวิชา
เมื่อพืน้ ฐานเกิดขึน้ มัน่ คงพอควรแล้ ว.…. การช่ วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบ
อาชี พและตั้งตัวให้ มีความพอกินพอใช้ ก่อนอื่นเป็ นพืน้ ฐานนั้น เป็ นสิ่ งสําคัญอย่ างยิ่งยวด
เพราะผู้ที่มีอาชี พและฐานะเพียงพอที่ จะพึ่งตนเองย่ อมสามารถสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ า
ระดับที่สูงขึน้ ต่ อไปได้ โดยแน่ นอน ส่ วนการถือหลักที่ จะส่ งเสริ มความเจริ ญ ให้ ค่อยเป็ นค่ อย
ไปตามลําดับด้ วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้ องกันการผิดพลาด
ล้ มเหลว”
และพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517
4

กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง (2546 ข) ประมวลคําในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ พทุ ธศักราช 2493-2542 ที่เกีย่ วข้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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“..ให้ เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ ใช่ ว่าจะรุ่ งเรื องอย่ างยอด แต่ ว่ามีความพออยู่
พอกิน มีความสงบเปรี ยบเที ยบกับประเทศอื่นๆ ถ้ าเรารั กความพออยู่พอกินนีไ้ ด้ เราก็จะยอด
ยิ่งยวด......”
จากการประมวลพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็ นแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ประเทศ คณะทํางานได้สรุ ปเป็ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับพระบรมราชานุญาตใช้
เป็ นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 95 โดยมีเนื้อหาดังนี้
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรั ชญาชี ถ้ ึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครั ว ระดับชุมชน จนถึงระดับรั ฐทั้งในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศให้ ดาํ เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่ อโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ น ที่จะต้ อง
มีระบบภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่ อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี ้ จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่ างยิ่งใน
การนําวิชาการต่ างๆมาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้ อง
เสริ มสร้ างพืน้ ฐานจิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให้ มีสาํ นึกในคุณธรรมความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดําเนินชี วิตด้ วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่ อการรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วและกว้ างขวางทั้งด้ านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้ เป็ นอย่ างดี
เนื้อหาตามที่ได้รับพระราชทานมานี้ ได้มาใช้เป็ นหลักในการสัมมนาวิชาการประจําปี 2542
ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย6 โดยทําการศึกษาความหมายและการประยุกต์ใช้ เป็ นการ
เผยแพร่ ในวงกว้าง และนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จนถึง
ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็ นฉบับปัจจุบนั
ดังนั้นผูท้ ี่สนใจจะศึกษาและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จึง
ควรเริ่ มจากการทําความเข้าใจตามเนื้อหาในกรอบข้างต้น เนื่องจากได้มาจากการสังเคราะห์พระราช
ดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาในวาระต่างๆ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาํ มาใช้ และเป็ น
5

6

หนังสื อพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปใช้และเผยแพร่ แสดงในภาคผนวก
การสัมมนาประจําปี นี้ร่วมจัดโดย สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิชยั พัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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เนื้อหาที่เป็ นกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปั จจุบนั เพือ่ เป็ นแนวทางใหม่ในการ
พัฒนาประเทศที่ตอ้ งการความสมดุล หลีกเลี่ยงการเกิดความผันผวน
ดังได้กล่าวแล้วว่าเนื้อหาของปรัชญากลัน่ กรองมาจากกระแสพระราชดํารัสกว่า สามสิ บปี ที่ผา่ น
มาแล้ว และเมื่อประเทศไทยพบวิกฤติจึงตระหนักในเรื่ องนี้กน็ าํ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา สิ่ งที่
น่าสนใจ คือ แม้เวลาจะผ่านมาเป็ นเวลาร่ วม 10 ปี จากวิกฤติ และประเทศไทยอยูใ่ นขั้นที่ฟ้ื นตัวจากวิกฤติ
แล้ว แต่ความศรัทธาของปรัชญายังมีอยู่ แสดงว่าปรัชญานี้ได้รับการยอมรับว่าไม่เพียงแค่จะแก้ปัญหา
วิกฤตระยะสั้น แต่มีองค์ความรู ้ที่สามารถเป็ นแนวทางพัฒนาระยะยาวที่เหมาะกับพื้นฐานของสังคมไทย
การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฎิบตั ิในสังคมไทยอย่างกว้าง
ขวาง เป็ นเพราะมาจากประสบการณ์ที่เป็ นจริ งของการพัฒนาทัว่ ทุกพื้นที่ ปรัชญานี้มาจากการกลัน่ กรอง
พระบรมราโชวาทอันมีพ้นื ฐานจากพระราชกรณี ยกิจ และการดําเนินงานโครงการหลวง ที่พระองค์ท่าน
ได้ทรงพัฒนาในภูมิสงั คมต่างๆ ทัว่ ประเทศ จึงเป็ นประสบการณ์ที่แท้จริ งของประชาชนส่ วนใหญ่ การ
พัฒนาให้ความสําคัญที่มุ่งไปสู่ คน พัฒนาความเป็ นอยูข่ องปั จเจกชนในครอบครัว และชุมชน มิใช่เป็ น
การมองเฉพาะในระดับมหภาค
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรสามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง
เช่น
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยลดการพึ่งพิงเฉพาะนํ้าฝน การลดความจํากัดของผลผลิต
ทางการเกษตรที่มกั จะมีปัญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพือ่ เพิ่มความสามารถที่จะรับความผันผวนจาก
ตลาด ทั้งยังเน้นการเป็ นตัวของตัวเอง และความพออยูพ่ อกินของคนส่ วนใหญ่ ตัวอย่างที่ชดั เจน จะ
เห็นได้จากทฤษฎีใหม่
ที่เป็ นการพัฒนาการเกษตรที่พ่ งึ ตนเองและเป็ นลําดับขั้นในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม
นอกจากปรัชญาจะมาจากการสะสมองค์ความรู ้จากประสบการณ์และการทดลองจริ ง มุ่งพัฒนา
ที่ปัจเจกชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็ นขั้นตอน ไม่สุดโต่ง
เป็ นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา ที่เป็ นที่ยอมรับของประชาชนโดยทัว่ ไป ปรัชญายังให้
หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุ ขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม
และ
สิ่ งแวดล้อม จึงช่วยให้มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มกั จะมองภาพโดยแยกส่ วน ปรัชญาไม่ปฏิเสธกระแส
โลกาภิวตั น์ แต่ช้ ีวา่ ให้มีความรู ้เท่าทัน ให้มีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได้
ความสนใจและยอมรับปรัชญาเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตและการพัฒนา ที่ยงั มีอยูแ่ ม้วา่ วิกฤติจะ
ผ่านไปร่ วมทศวรรษแล้ว เป็ นความศรัทธาคู่กบั ความรู ้ โดยปรัชญาให้แนวทางการดํารงชีวิตที่ให้อยูใ่ น
โลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตทั้งภายในประเทศและภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ โดยใช้องค์ความรู ้
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และประสบการณ์ของสังคมไทย มุ่งสู่ ประชาชนส่ วนใหญ่ โดยให้เห็นความสําคัญทั้งทางด้านวัตถุและ
จิตวิญญาณ ให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาแบบองค์รวม โดยมีแนวทางสายกลางตามหลักศาสนา7
2. โครงสร้ างและเนือ้ หาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่ มดําเนินการ ความเข้าใจในปรัชญา
ก็มีทิศทางตรงกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีความต้องการที่จะให้มีความชัดเจนกระชับมากขึ้น เพื่อความ
สะดวกในการประยุกต์และการสื่ อสารในวงกว้าง จึงได้มีคณะทํางานทําการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อ
แยกแยะโครงสร้างและเนื้อหาตามที่ได้พระราชทานมา คณะทํางานได้แยกองค์ประกอบของปรัชญา
ตามข้อความที่ได้รับพระราชทานมาเป็ น กรอบความคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข และแนวทาง
ปฏิบตั ิ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะทํางานนี้สรุ ปว่า กรอบความคิด8ของปรัชญา เป็ นการชี้แนะแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิ
ตนทั้งแนวทางปฏิบตั ิและตัวอย่างการประยุกต์ที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใช้ได้ท้ งั ระดับปั จเจกชน ครอบครัว
ชุมชน และประเทศ ในที่น้ ีมองในแง่การบริ หารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เป็ นการมองโลกในลักษณะ
ที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก มุ่งผลทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนในมิติต่างๆ เป็ นการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนา
สื บเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
คุณลักษณะ9 คือ เป็ นแนวทางการดํารงอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตนตามแนวทางที่ควรจะเป็ น ใช้ได้กบั
ประชาชนทุกระดับ ทุกหน้าที่ เป็ นการดําเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมิใช่
เป็ นเฉพาะเรื่ องเศรษฐกิจ เพราะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิตนซึ่งมีหลายมิติ นอกจากนี้ยงั ให้มีความเท่าทัน
โลกคือกระแสโลกาภิวตั น์ คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เปิ ดเสรี เต็มที่อย่างไม่มีการ
ควบคุมดูแล ไม่ใช่อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวหรื ออยูโ่ ดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด
7

UNDP (2005 หน้า 35) สรุ ปให้เห็นความทรงพลังของปรัชญานี้วา่ “The Sufficiency Economy is based on both practice and principle. On the
one hand, the key maxims have arisen from the King’s real-world experience in development projects. They are a practical summary of what
work, based on decades of experimentation, observation and evaluation. At the same time, the key ideas of the Sufficiency Economy are
firmly rooted in ideas about the nature of the world and the situation of humanity. It is this combination of real world applicability and
philosophical underpinning that gives the approach its strength.”
8
กรอบความคิด คือ “ เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารง
อยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ”
9
คุณลักษณะ คือ เศรษฐกิจพอเพียง “เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาํ เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวตั น์”
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ความหมายของ10ความพอเพียง คือ
ภูมิคุม้ กันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สมบูรณ์

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบ
หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็ นความพอเพียงที่

ความพอประมาณ(Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง และการยืนได้บนขา
ของตนเอง (self-reliant) เป็ นการดําเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทําไม่มากเกินไป
ไม่นอ้ ยเกินไปในมิติต่างๆ เช่น การบริ โภค การผลิตอยูใ่ นระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่
ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เราทําอะไรเต็มตามศักยภาพ ไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นการยืนได้โดยลําแข้งของตนเอง
ความมีเหตุมีผล(reasonableness)11 หมายความว่า การตัดสิ นใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่มี
ความพอประมาณ ในมิติต่างๆ จะต้องมีสติรอบรู ้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้ าหมายและวิธีการที่
เหมาะสม มีความรู ้ในการดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุ ปั จจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้อง
เป็ นการมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเสี่ ยง จะทําให้มี
ความพอประมาณทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ความสําคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระ
ราชดํารัสนี้
“….ทุกคนจําเป็ นต้ องหมัน่ ใช้ ปัญญาพิจารณาการกระทําของตนให้ รอบคอบอยู่
เสมอ ระมัดระวังทําการทุกอย่ างด้ วยเหตุผล ด้ วยความมีสติ และด้ วยความรู้ ตัว เพื่อเอาชนะ
ความชั่วร้ ายทั้งมวลให้ ได้ โดยตลอด และสามารถก้ าวไปถึงความสําเร็ จที่ แท้ จริ ง ทั้งในการ
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เนื้อหาหรื อคํานิยาม คือ “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน”
11
ความมีเหตุมีผลในปรัชญานี้มีความหมายและนัยยะต่างกับ ความมีเหตุผล(Rationality)ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะความมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ นมโนทัศน์เพือ่ การวิเคราะห์ ที่สมมุติวา่ ผูบ้ ริ โภครู ้ความพอใจของตนเองและมีพฤติกรรมการบริ โภคที่มีความคงเส้นคงวา
เช่น ถ้าชอบส้มมากกว่าเงาะ และชอบเงาะมากกว่ามังคุด ก็จะชอบส้มมากกว่ามังคุดด้วย นอกจากนี้ยงั สมมุติวา่ ผูบ้ ริ โภครู ้วตั ถุประสงค์ของ
ตนเองและจะดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามข้อจํากัดของงบประมาณ มีความเข้าใจว่า เศรษฐศาสตร์ทาํ ให้คนมีความโลภ เพราะบอกว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการไม่จาํ กัด และความพอใจได้จากการบริ โภคสิ นค้าเท่านั้น การสรุ ปเช่นนี้ไม่ถกู ต้องนัก เพราะความต้องการที่ไม่จาํ กัด
นั้นเป็ นการเปรี ยบเทียบกับทรัพยากรที่มีอยูจ่ าํ กัด เป็ นข้อสมมุติแสดงถึงความขาดแคลน (Scarcity)ของทรัพยากร ทําให้ตอ้ งมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพ ส่ วนการวิเคราะห์ที่สมมุติให้ผบู้ ริ โภคที่มีเหตุผลต้องการความพอใจสูงสุ ดจากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การตาม
งบประมาณที่จาํ กัดนั้น เป็ นข้อสมมุติเบื้องต้นเพื่อหาอุปสงค์ของการบริ โภคสิ นค้านั้น จึงต้องกําหนดความพอใจมาจากการบริ โภคสิ นค้า การ
วิเคราะห์น้ ีสามารถขยายไปถึงความพอใจของผูบ้ ริ โภคไม่ได้อยูก่ บั การบริ โภคสิ นค้าและบริ การ แต่ข้ ึนกับอย่างอื่นได้ดว้ ย เช่น ความเท่าเทียม
กันในสังคม สภาพแวดล้อมที่ดี การเป็ นที่ยอมรับในสังคม นั้นคือ วัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการสร้างความพอใจที่ครอบคลุมมากกว่า
การวิเคราะห์เบื้องต้น ตัวอย่างการวิเคราะห์น้ ีอา่ นเพิม่ เติมใน Frank Robert (2006) Benjamin Freindman (2005)
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งานและการครองชี วิต...” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 251612
การมีภูมิค้ ุมกันในตัวดีพอสมควร(Self-immunity)
พลวัตในมิติต่างๆ
ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆ อย่างรวดเร็ วขึ้น จึงต้องมีการเตรี ยมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
การกระทําที่เรี ยกได้วา่ พอเพียงไม่คาํ นึงถึง
เหตุการณ์และผลในปั จจุบนั แต่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ขอ้ จํากัดของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุม้ กันพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และการมีภูมิคุม้ กันจะทําให้มีความพอเพียงแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ถึงจะมี
เหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็รับมือได้
ทั้งนี้หากจะมีความพอเพียง เงื่อนไขการปฏิบัติ13ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไข
ความรู ้ ได้แก่ มีความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม
ความรอบรู้ คือ มีความรู ้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์พ้ืนฐาน เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบตั ิอย่างพอเพียง การมีความรอบรู ้ยอ่ มทํา
ให้มีการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้รวมถึง ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดย
สามารถที่จะนําความรู้และหลักวิชาต่างๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั และความมีสติ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
ในการนําแผนปฏิบตั ิที่ต้ งั อยูบ่ นหลักวิชาต่างๆ
เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยมีการปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง
สังคมด้วย
ในส่ วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ
นักธุรกิจ มีสองด้านคือ ด้านจิตใจ/ปั ญญา และด้านการกระทํา ในด้านแรกเป็ นการเน้นความรู ้คู่คุณธรรม
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ส่ วนด้านการกระทําหรื อ
แนวทางดําเนินชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทําให้การ
ปฏิบตั ิตามเนื้อหาของความพอเพียงเป็ นไปได้ ทําให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นหรื อสังคม
เพราะการมีความโลภจะทําให้ทาํ อะไรสุ ดโต่ง ไม่นึกถึงความเสี่ ยง ไม่รู้จกั พอ มีโอกาสที่จะกระทําการ
ทุจริ ต
12
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มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ คําพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกีย่ วกับความสุ ขในการดําเนินชีวติ หน้า 189
เงื่อนไขการปฏิบตั ิ คือ “ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน ต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให้มีสาํ นึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบ”
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ปรัชญากล่าวถึง ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ14ด้วย โดยความพอเพียงเป็ นทั้งวิธีการและผล (End and
mean) จากการกระทํา โดยจะทําให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ความสมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผล
จะนําไปสู่ ความยัง่ ยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หากจะสรุ ปโครงสร้างของปรัชญาให้ชดั เจนขึ้น สามารถแสดงได้ในรู ปข้างล่างนี้

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหต ุผล

มีภ ูมิคม้ ุ กัน
ในตัวที่ดี

ความรู ้

คุณธรรม

มีสติปัญญา รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง

ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปั น

นําไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/

สมด ุล/ยัง่ ยืน/พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ที่มา: เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

จากรู ปนี้มกั จะสรุ ปสั้นๆ ว่า ปรัชญานี้เป็ นสามห่วง สองเงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล และการมีภูมิคุม้ กัน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของความพอเพียง และความรู ้ คุณธรรมเป็ นเงื่อนไข
สองประการ
นอกจากจะยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขแล้ว ผูท้ ี่สนใจในทางปฏิบตั ิ อาจตีความหมายที่ง่านต่อ
ตนในการประยุกต์ โดยมีในแนวทางเดียวกันได้ เช่น UNDP(2007) ระบุวา่ การปฎิบตั ิตามปรัชญาคือ
รู ้ตวั ว่าทําอะไร (Know what you are doing) ซื่อสัตย์และพากเพียร (Be honest and persevere) ปฎฺบัติ
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แนวทางปฏิบตั ิและผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ “เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี”
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ตามทางสายกลางไม่สุดโต่ง (Take a middle path, avoid extremes) ตัดสิ นใจอย่างไตร่ ตรองรอบคอบ มี
เหตุมีผล (Be sensible and insightful in taking decision) มีการปกป้ องจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
(Build protection against shocks) หรื อผูท้ ี่คุน้ เคยในทางศาสนา ก็อาจจะปฎิบตั ิตนตามหลัก สัปปุริส
ธรรม 715 และ มรรค 816 ก็จะมีส่วนในการสร้างความพอเพียงเช่นกัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการตัดสิ นใจใน
การดําเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริ ญมัน่ คงและมีความยัง่ ยืนในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ มีความมัน่ คงในการเจริ ญเติบโต ไม่ผนั ผวนไปตามปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ โดยพิจารณาใน
หลายมิติเป็ นองค์รวมมิใช่เฉพาะเรื่ องของเศรษฐกิจ มีลกั ษณะองค์รวมที่มีความครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจ
ซึ่งกําหนดพฤติกรรม มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกฎระเบียบ ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม
ของความพอเพียง
การกระทําตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรื อการประยุกต์ คือ การตัดสิ นใจที่
เหมาะสม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัดสิ นใจตามหลัก คือ สามห่วง สองเงื่อนไข
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน ลดความผันผวน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาทําได้ในทุกระดับ เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใช้หลัก
ปรัชญาในการตัดสิ นใจได้ท้ งั ของตัวเองและครอบครัว หากอยูใ่ นฐานะที่เป็ นการบริ หารพัฒนา ชุมชน
องค์กรไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน ก็ใช้หลักปรัชญาในการตัดสิ นใจได้ ซึ่งก็คือการใช้ในระดับที่
กว้างกว่าระดับตนเองและครอบครัว หากอยูใ่ นฐานะที่จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายหรื อมาตรการระดับชาติ
ก็สามารถใช้เป็ นหลักได้เช่นกัน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเกิดได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรู ปแบบ ไม่มีสูตรสําเร็ จ แม้น
ว่าจะเป็ นกรอบแนวคิดเดียวกัน
แต่ละคนจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
ให้
สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่เผชิญอยู่ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยในการให้
“ฉุกคิด” ว่า การตัดสิ นใจ การดําเนินชีวิต หรื อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมหรื อไม่ จะมี
ความสมดุล ยัง่ ยืนหรื อไม่ มีความเสี่ ยงและการเตรี ยมรับความเสี่ ยงอย่างไร
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สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คือ ธัมมัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู ้จกั เหตุ อัตถัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู ้จกั ผล อัตตตัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู ้จกั ตน
ั ญุตา ความเป็ นผูร้ ู้จกั ประชุมชนและกิริยาที่จะต้อง
มัตตุญญุตา ความเป็ นผูร้ ู ้ประมาณ กาลัญญุตา
ความเป็ นผูร้ ู้จกั กาล ปริ สญ
ประพฤติต่อประชุมชน ปุคคลปโรปรัญญุต่ ความเป็ นผูร้ ู ้จกั เลือกคบคน
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มรรค 8 ประกอบด้วย สัมมาทิฎฐิ
ปัญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดําริ ชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามา เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ

ตั้งใจชอบ

15

3. การใช้ กรอบสามห่ วงสองเงื่อนไขช่ วยในการประยุกต์ ให้ ชัดเจนขึน้
โดยทัว่ ไปเมื่อพูดถึงความพอเพียง คนทัว่ ไปมักจะนึกถึงความพอดี ความพอประมาณ แต่ตาม
ปรัชญานี้ ความพอเพียงจะประกอบด้วยทั้งสามด้าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี
ภูมิคุม้ กัน เพราะการพัฒนาที่ยงั่ ยืนพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีท้ งั สามองค์ประกอบ ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกัน เช่น ถ้าต้องการจะมีความพอประมาณ แต่ขาดความมีเหตุมีผล ไม่คาํ นึงถึงระยะยาว ใน
อนาคตก็อาจไม่มีความพอประมาณได้ หรื อถึงมีการวางแผนมองระยะยาว แต่ไม่มีการเตรี ยมรับการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี ขาดภูมิคุม้ กันความเสี่ ยง ก็อาจจะมีความผันผวนมากไม่พอเพียง เกิดผล
กระทบในด้านลบได้ ความพอเพียงที่สมบูรณ์จึงต้องคํานึงถึงทั้งสามด้าน รวมทั้งเงื่อนไขความรู ้และ
คุณธรรม ความพอเพียงตามปรัชญาจึงมีความครอบคลุมมากกว่าความเข้าใจตามศัพท์
ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียดจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้ดี
ขึ้น พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าทําแบบหนึ่งภายใต้เงื่อนไขหนึ่งอาจมีความพอเพียง แต่พฤติกรรมแบบ
เดียวกันแต่มีวธิ ีการต่างกันเงื่อนไขต่างกันก็อาจไม่พอเพียง การจะทําความเข้าใจจึงไม่สามารถประเมิน
เพียงแค่การมองพฤติกรรมซึ่งปลายทาง แต่ควรมองกระบวนการตัดสิ นใจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็ น
จริ งด้วยว่าเป็ นตามความพอเพียงที่ครบถ้วนเพียงใด มีความเสี่ ยงเพียงใด จะนําไปสู่ ความสมดุลและ
ยัง่ ยืนหรื อไม่ ซึ่งเมื่อเข้าใจในรายละเอียดจะช่วยลดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาได้
ความไม่ชดั เจนในการวิเคราะห์นอกจากจะมาจากการตีความตามศัพท์มากกว่าเนื้อหาของ
ปรัชญาหรื อการดูพฤติกรรมโดยไม่คาํ นึงถึงกระบวนการตัดสิ นใจและสภาพแวดล้อมแล้ว ยังมีความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบเขตของการประยุกต์ ซึ่งประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมี เช่น
ความเข้ าใจผิดว่ าเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื่ องของภาคเกษตร ปรั ชญานี้ใช้ ไม่ ได้ กบั ภาคธุรกิจ
ทันสมัย เนื่องจากความสนใจในการประยุกต์ใช้ในระยะแรกเป็ นในภาคเกษตร ซึ่งมีความขัดสนสู ง คน
จึงมักจะเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับสังคมเมืองหรื อภาคการผลิตที่ทนั สมัย อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีการตัดสิ นใจ
ตามปรัชญาทั้งด้านองค์ประกอบและเงื่อนไข ซึ่งเป็ นการมีพฤติกรรมตามปรัชญาที่สามารถนําไปใช้ใน
การดํารงชีวิตในทุกที่และการประกอบอาชีพในทุกสาขา เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน การประยุกต์จึงไม่
จํากัดเฉพาะการทํากิจกรรมทางด้านเกษตรหรื อชนบท
การประยุกต์กบั ชีวิตคนเมือง และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ นอกภาคเกษตรมีความสําคัญมาก เพราะ
แนวโน้มสังคมไทยจะเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น
และสัดส่ วนการผลิตของภาคเศรษฐกิจอื่นที่มิใช่ภาค
เกษตรเป็ นสัดส่ วนที่สูงมาก
หากไม่ใช้ปรัชญาเป็ นแนวทางการดํารงชีวิตในภาคส่ วนนี้แล้วก็ยากที่
สังคมไทยจะมีความพอเพียงตามปรัชญาได้
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ความพอเพียงต้ องทําเองหรื อไม่ การค้ าคือความไม่ พอเพียงใช่ หรื อไม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ปฏิเสธการค้า
เพราะการแลกเปลี่ยนการค้าทําให้สามารถมีของใช้ที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม ดีกว่าที่จะต้องทําเองทั้งหมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัสเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งได้ยกมาแสดงในส่ วนแรกของ
บทความนี้แล้วว่า การพอมีพอกินของตัวเอง (Self-sufficiency) นั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ ก็ยงั จะมีคาํ ถามเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ใน
ลักษณะที่ว่า ระดับการกระทําด้วยตนเองขนาดไหนจึงจะเป็ นไปตามปรัชญา เช่น ในกรณี ของชุมชน
เกษตรจะต้องมีการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองขนาดใด
ในชุมชนควรมีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
เท่าไรแล้วที่เหลือจึงจะใช้ทรัพยากรจากภายนอก การเพาะปลูกควรมีการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรี ยใ์ นท้องที่
หรื อปุ๋ ยเคมีขนาดไหน
ลักษณะการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรของตนเองหรื อจะซื้อจากภายนอกจะเป็ น
ลักษณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจที่จะตัดสิ นใจว่าจะทําเองในบริ ษทั หรื อซื้อวัตถุดิบจากบริ ษทั อื่น
หรื อจะใช้วิธีการการรับช่วงการผลิต (subcontract)
ในทางธุรกิจ ก็อาจมีคาํ ถามที่วา่ ธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยีของต่างประเทศไม่มีเทคโนโลยีของตนเองเป็ นความพอเพียงหรื อไม่ แม้แต่ระดับประเทศ
การต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ต้องอาศัยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศจะเรี ยกว่ามีความ
พอเพียงหรื อไม่อย่างไร
ผูท้ ี่มีแนวคิดที่วา่ ความพอเพียง คือ การทําเอง จะตอบคําถามข้างต้นในลักษณะที่เลิกหรื อ
หลีกเลี่ยงการติดต่อการค้ากับภายนอก ทั้งในระดับชุมชน ในองค์กรหรื อระดับประเทศตามแต่กรณี การ
ทําอะไรเองมีส่วนดีที่ทาํ ให้ควบคุมการทํางานหรื อการดํารงชีวิตของเราได้ แต่กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่
เน้นการกระทําเอง ก็มีโอกาสที่จะสร้างความไม่พอเพียงได้เช่นกัน เพราะหากทําสุ ดโต่งไปคือทําเอง
หมดโดยขาดความถนัด ทําให้มีตน้ ทุนที่สูง ก็จะทําให้การพัฒนาไม่สมดุลและยัง่ ยืนได้
ดังนั้นหลักการตัดสิ นใจในประเด็นนี้ จึงไม่ควรเริ่ มจากการตัดสิ นใจว่าจะทําเองหรื อจะใช้ของ
จากภายนอก แต่ควรจะประเมินศักยภาพภายในของเราทั้งในระยะสั้นระยะยาว และใช้หลักของปรัชญา
ในการพิจารณา ก็จะรู ้ได้ว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่ควรทํา อะไรเป็ นสิ่ งที่ควรมีการติดต่อกับภายนอก (ไม่ว่าเป็ น
เรื่ อง การผลิต การค้า การลงทุน และการใช้เทคโนโลยี) โดยหากมีหลักของความมีเหตุผล ทําให้มีความ
รอบรู ้และมีสติ มองระยะยาว วิเคราะห์ศกั ยภาพอย่างถูกต้อง เมื่อมีเหตุผลก็จะทําให้พ่ งึ ตนเองได้ โดยที่
ไม่ทาํ อะไรสุ ดโต่ง ไม่วา่ ด้านการพึ่งพิงภายนอกจนไม่สามารถกําหนดวิถีความพอเพียงของเราได้ หรื อ
ทําอะไรเองหมดจนขาดประสิ ทธิ ภาพ
มีการพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพจึงไม่มีความพอเพียงได้
นอกจากนี้การคํานึงถึงความเสี่ ยงและการสร้างภูมิคุม้ กัน ทําให้เราตระหนักว่า การทําเองหรื อการติดต่อ
ภายนอกลักษณะใดที่ทาํ ให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ากัน
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ตัวอย่างหนึ่งคือ การใช้น้ าํ มันปิ โตรเลียม ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศส่ วนใหญ่ในโลกที่
ต้องนําเข้านํ้ามัน ไม่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงพอ ทางเลือกจึงไม่มี แต่หากจะให้มีความพอเพียง
ต้องมีมาตรการในการสํารองนํ้ามัน เพื่อให้รู้วา่ หากมีปัญหาขาดแคลนนํ้ามันในตลาดโลกก็จะมีน้ าํ มันใช้
ในประเทศระยะหนึ่งทําให้มีเวลาในการปรับตัว
มีการกระจายแหล่งนําเข้าเพือ่ ลดความไม่แน่นอน
รวมทั้งมีมาตรการไม่ให้มีการพึ่งพิงนํ้ามันปิ โตรเลียมมากเกินไป โดยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มี
ความคุม้ ค่า มีราคาก็จะสะท้อนในเรื่ องของต้นทุนที่แท้จริ งซึ่งรวมถึงความขาดแคลนและความเสี่ ยงด้วย
ธุรกิจอาจจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มี
คุณภาพดีกว่า มีตน้ ทุนที่ต่าํ กว่าการพัฒนาเอง หรื อธุรกิจอาจไม่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเอง ซึ่งหลักความ
มีเหตุมีผล และความพอประมาณจะช่วยในการตัดสิ นใจที่เหมาะสมได้
โดยต้องมีภูมิคุม้ กันที่จะ
สามารถมีเทคโนโลยีที่แทนกันได้ไม่ตอ้ งพึ่งพิงแหล่งอื่น และสัญญาการใช้ที่ไม่เสี ยเปรี ยบ ในระดับ
ชุมชนก็สามารถใช้แนวทางเดียวกัน เทคโนโลยีเป็ นความรู ้ในระดับชุมชนมักจะสอดคล้องกับภูมิสงั คม
ซึ่งน่าจะพิจารณาเป็ นเบื้องต้น แต่หากมีเทคโนโลยีจากภายนอกที่สามารถปรับเข้ากับท้องถิ่นได้กค็ วรใช้
การใช้ปุ๋ยก็คงมีลกั ษณะเดียวกัน การใช้ปุ๋ยเคมี โดยไม่คาํ นึงถึงต้นทุนต่อสุ ขภาพ ไม่คาํ นึงถึงผล
ต่อทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว เป็ นความไม่พอเพียง เพราะสุ ดโต่งขาดความมีเหตุมีผล ในทาง
กลับกัน การที่จะเลิกใช้สารเคมี เลือกใช้สารอินทรี ยเ์ พียงอย่างเดียว โดยไม่มีความเข้าใจเหตุผลว่า
ประโยชน์เป็ นอย่างไร ต้นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไร อาจมีการใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่ยงั่ ยืนได้ หากมีการ
วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาอาจจะพบว่าสามารถใช้ปุ๋ยทั้งสองแบบในสัดส่ วนที่เหมาะสมได้
การทําตามปรั ชญาต้ องไม่ มีหนี้จริ งหรื อไม่ ความเป็ นหนี้โดยทัว่ ไปแสดงความไม่พอดีระหว่าง
รายจ่ายและรายรับ แต่ในหลายกรณี การกูเ้ งินมีความจําเป็ น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้
แนวทางได้วา่ ความเป็ นหนี้เป็ นความไม่พอเพียงหรื อไม่ โดยหากขนาดของหนี้เกินความพอประมาณ
ขาดการวางแผนพิจารณาระยะยาวในขนาดของการกูแ้ ละความสามารถในการใช้คืน
กูม้ าใน
วัตถุประสงค์ที่ไม่มีเหตุผล เช่น การพนัน การบริ โภคนิยม ขาดการคํานึงถึงการสร้างภูมิคุม้ กันจากความ
เสี่ ยงที่ทาํ ให้ไม่สามารถชําระเงินกูค้ ืนได้ ลักษณะเช่นนี้แสดงการเป็ นหนี้ที่มีความไม่พอเพียง มีโอกาส
ที่จะเกิดปั ญหาได้
บุคคลและธุรกิจโดยทัว่ ไปมีความจําเป็ นในการเป็ นหนี้ เพื่อการลงทุน หรื อการใช้จ่ายในสิ นค้า
คงทนที่มีมูลค่าสู ง เช่น ที่อยูอ่ าศัย และยานพาหนะ ดังนั้นหากใช้หลักของปรัชญาก็จะทําให้เรามีความ
พอเพียงในการก่อหนี้ได้ โดยใช้หลักความมีเหตุมีผลในการพิจารณาความจําเป็ นเหมาะสมของการก่อ
หนี้ การคาดการณ์รายได้ในอนาคต และขนาดของการกูท้ ี่เหมาะสม ซึ่ งทําให้พอดีไม่มากไปน้อยไป ไม่
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เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น นอกจากนี้ยงั จะต้องคํานึงถึงความเสี่ ยง และการมีภูมิคมุ ้ กัน การกูห้ นี้ตาม
กรอบปรัชญาจะสร้างความพอเพียง คือ เป็ นการกูท้ ี่เป็ นประโยชน์และมีความสามารถในการใช้คืนได้
การทํากําไรขัดกับปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรื อไม่
ธุรกิจจําเป็ นต้องมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย ซึ่งก็คือกําไรนั้นเอง เพื่อเป็ นผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ น้ หากธุรกิจไม่ทาํ กําไรก็ไม่สามารถมีการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ การทํากําไรโดยทั้วไปจึงไม่ขดั กับหลักปรัชญา อย่างไรก็ตามการทําธุรกิจที่มุ่งกําไร
ระยะสั้น มีการเบียดเบียนผูอ้ ื่นหรื อสังคม การทําธุรกิจที่ขาดคุณธรรม ก็จะผิดเงื่อนไขของปรัชญานี้
แสดงว่าเป็ นการทํากําไรที่ไม่เป็ นตามปรัชญา จะทําให้การพัฒนาขาดความสมดุลและยัง่ ยืนได้
ดังนั้นเมื่อใช้ ระบบตลาดจะไม่ มี
จริ งหรื อไม่ หากจะสรุ ปว่ าระบบตลาดส่ งเสริ มการบริ โภค
ความพอเพียง เพราะจะทําให้ มีการใช้ จ่ายเกินกว่ าทีค่ วร ประเด็นนี้มาจากการมองว่าระบบตลาดต้องมี
การขายสิ นค้า จึงต้องกระตุน้ การบริ โภคโดยการโฆษณา ด้วยการส่ งเสริ มการขาย ทําให้มีความต้องการ
ที่ไม่สิ้นสุ ดโดยเฉพาะความต้องการสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ดังนั้นจึงเป็ นการสร้างความโลภนําไปสู่ ความไม่
พอเพียง
สิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ นความฟุ่ มเฟื อยมีความแตกต่างตามอัตภาพ ดังนั้นกล่าวไม่ได้วา่ โดยทัว่ ไปเป็ นการ
ขัดกับความพอเพียง ดังพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
“ให้ พอเพียงนี ้ ก็หมายความว่ า มีกิน มีอยู่ ไม่ ฟมุ่ เฟื อย ไม่ หรู หราก็ได้ แต่ ว่าพอ แม้ บางอย่ าง
จะดูฟุ่มเฟื อย แต่ ถ้าทําให้ มีความสุข ถ้ าทําได้ กส็ มควรที่ จะทํา”
โดยระบบตลาดเสรี นิยม สิ นค้าจะต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค หากไม่มีผซู ้ ้ือ
ธุรกิจจะอยูไ่ ม่ได้ ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่หลากหลายขึ้นและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ ว รวมทั้งการแข่งขันของธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีสูงขึ้น จึงจะสังเกตว่า
สิ นค้าจะมีวงจรอายุของสิ นค้าน้อยลง โดยเฉพาะเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเสื้ อผ้า
ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ธุรกิจจะมีการจําแนกผูบ้ ริ โภคเพื่อผลิตสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม และเพื่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ สิ นค้าบางอย่างมุ่งเน้นผูบ้ ริ โภคที่มี
ฐานะดี หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง มีมาตรฐานสู ง ซึ่งราคามักจะแพง สิ นค้านี้สาํ หรับคนทัว่ ไป
คงจะจัดว่าฟุ่ มเฟื อย ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้ แต่กอ็ าจจะเหมาะกับคนบางกลุ่ม การจะระบุว่าไม่ควรผลิต
สิ นค้าประเภทนี้จึงไม่น่าจะเหมาะสม เพราะเป็ นการสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม
ระบบตลาดที่มีการแข่งขันยังทําให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภค ทํา
ให้มีสินค้าที่หลากหลายมีประโยชน์ในชีวิตประจําวัน การตอบสนองความต้องการนี้ทาํ ให้มีสินค้าที่มี
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คุณภาพดีกว่าเดิมแต่ราคาถูกกว่าเดิม เช่น รถยนต์ที่ประหยัดนํ้ามัน พันธุ์พชื ต่างๆ เครื่ องมือสื่ อสาร
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ในด้านการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย กิจกรรมเหล่านี้มีสองด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดความต้องการสิ นค้า การโฆษณาจึงจะเสนอส่ วนที่ดีของสิ นค้า อีกด้านคือ การทําให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น เป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภค ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น
หากจะห้ามการโฆษณาก็เป็ นการกีดกันการให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภค กีดกันการเข้าตลาดของผูผ้ ลิต
รายใหม่ ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขัน ผูบ้ ริ โภคก็เสี ยประโยชน์ ผูผ้ ลิตรายเก่าที่เป็ นที่รู้จกั แล้วจะ
เป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์
การห้ามโฆษณาหรื อการมองว่าการโฆษณาเป็ นการสร้างความไม่พอเพียง จึงไม่น่าจะเป็ นทาง
ที่ถูกต้อง เพราะปั ญหาที่สาํ คัญอยูท่ ี่ผบู ้ ริ โภคใช้จ่ายตามหลักของปรัชญาหรื อไม่ ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะ
เป็ นบริ โภคนิยมจะขัดกับปรัชญา เพราะลักษณะจะไม่เป็ นการใช้จ่ายตามความต้องการใช้ แต่เพือ่ ความ
มีหน้ามีตา เพือ่ ความโอ้อวด หรื อมีความต้องการบริ โภคตามผูอ้ ื่น โดยไม่คาํ นึงถึงอัตภาพของตนเอง ใน
ลักษณะเช่นนี้จะเป็ นการใช้จ่ายที่ไม่เป็ นประโยชน์ ขาดความมีเหตุมีผลและความพอประมาณ ใช้จ่ายใน
สิ่ งฟุ่ มเฟื อยเกินฐานะตนเอง
และหากผูบ้ ริ โภคไม่เป็ นผูบ้ ริ โภคนิยมก็จะไม่มีปัญหาจากระบบการ
โฆษณาหรื อการส่ งเสริ มการขาย เพราะจะมีการใช้จ่ายตามเหตุผล เพื่อประโยชน์ตามอัตภาพของตนเอง
ในอีกด้านหนึ่ง การโฆษณาก็มีความไม่พอเพียงได้ ตามหลักการของปรัชญาแล้ว ธุรกิจก็ตอ้ งมี
การโฆษณาและส่ งเสริ มการขายตามหลักคุณธรรม คือ ตามความเป็ นจริ ง ไม่ผิดจรรยาบรรณ และต้อง
ไม่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคหลงผิด
การค้ าการลงทุนระหว่ างประเทศขัดกับปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรื อไม่ อย่ างไร ประเด็น
นี้มาจากความคิดที่วา่ กระแสโลกภิวตั น์สร้างความไม่พอเพียง ทําให้พ่ งึ ตัวเองไม่ได้ จึงต้องมีการติดต่อ
ค้าขายน้อยลง และระบบตลาดเสรี นิยมขัดกับหลักปรัชญา
แต่หากพิจารณาจากข้อความของปรัชญาพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้ประโยชน์
จากกระแสโลกาภิวตั น์ โดย “ให้ ดาํ เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทัน
ต่ อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ” การก้าวทันโลกาภิวตั น์ คือ ให้มีการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ อันเป็ นการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งหากจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ ก็ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยน
ภายในคือการใช้กลไกตลาดนัน่ เอง แต่เป็ นการใช้ระบบกลไกตลาดในทางสายกลาง โดยรู ้เท่าทัน
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“เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่ อการรองรั บการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วและกว้ างขวางทั้งด้ านวัตถุ สังคม
สิ่ งแวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่ างดี”
ดังนั้นประเทศใดที่ใช้ระบบตลาด มีการติดต่อกับต่างประเทศ หากจะใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการกําหนดนโยบาย ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลับลําจากระบบตลาดไปใช้ระบบอื่น ไม่
มีความจําเป็ นที่จะพูดถึงการปิ ดประเทศ
เปรี ยบกับว่า เรากําลังเดินทางโดยขับรถไปเรี ยบร้อย
พอสมควร ขลุกขลักบ้างบางครั้ง แต่รถยังไม่เสี ย เราไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนพาหนะจากรถมาเป็ นเกวียน
หรื อเดินไป แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณา คือ เราขับรถเป็ นอย่างไร ขับเร็ วไปขับช้าไปรึ เปล่า ไปถูกทาง
หรื อไม่ ขับไปแล้วดูแลให้คนที่อยูใ่ นรถมีความสุ ขดีหรื อเปล่า
อย่างไรก็ตาม
แม้ระบบตลาดเป็ นระบบที่ทาํ ให้เกิดการผลิต
การแลกเปลี่ยนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทําให้มีสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ ราคาตํ่า ช่วยสร้างความพอเพียงแก่ผบู ้ ริ โภคในการ
ที่จะทําให้มีทางเลือกมากขึ้น
เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ประสบความสําเร็ จมากกว่าระบบสังคมนิยมที่
วางแผนโดยส่ วนกลาง
แต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แสดงว่า ระบบตลาดมักจะมีความล้มเหลวที่
ทําให้ตอ้ งมีแทรกแซงของรัฐบาล เช่น การมีปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาการกระจายรายได้ และระบบ
ตลาดก็ยงั ไม่ได้มองทุกมิติในการพัฒนาสังคม
ระบบตลาดเสรี เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถจะเป็ น
หลักในการสร้างความพอเพียงของประเทศได้
ปรัชญานี้จึงชี้นาํ ให้จดั การระบบตลาดให้ดี คํานึงถึงทุกด้านของการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ ชุมชน
สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่ สงั คมที่มีความสมดุล มีความเจริ ญอย่างแข็งแรง เป็ นการก้าว
ไกลกว่าระบบตลาด หรื อเกินกว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
โดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ จะมีความรอบคอบ มองระยะยาว นึกถึงความเสี่ ยง ซึ่งกรอบนี้เหมาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั เพราะ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม เปลี่ยนแปลงเร็ วกว่าใน
อดีตมาก จะทําอะไรบุ่มบ่ามอย่างในอดีต ที่มีการกูเ้ งินจากต่างประเทศสู ง ลงทุนแบบผลตอบแทนสู ง
และรับความเสี่ ยงสู งมาก จะทําให้มีโอกาสเกิดวิกฤตสู งขึ้น
ในเงื่อนไขของปรัชญาชี้วา่ ธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากโลกาภิวตั น์ ต้องมีคุณธรรม และความรู ้
ดังนั้นจึงต้องการวางระเบียบและดําเนินการตามบรรษัทภิบาลที่ดี และต้องมีการจัดการความรู ้จะใช้
ประสบการณ์เดิมทําธุรกิจในสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ได้
สรุ ปได้วา่ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและระบบตลาด หากไม่มีการแทรกแซง
ไม่มีการกํากับ ก็จะนําไปสู่ ความไม่สมดุล ความไม่ยงั่ ยืนได้ จึงต้องมีการนําปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางในการบริ หารเพื่อรู ้เท่าทันโลกาภิวตั น์
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4. สรุ ป
บทความนี้อภิปรายถึงความเป็ นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้ประชาชนชาวไทย นําเป็ นกรอบในการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10ซึ่งเป็ นฉบับปั จจุบนั ปรัชญานี้ได้รับการยอมรับและนําไปใช้อย่างกว้างขวาง
เพราะนอกจากจะเป็ นแนวทางแก้วิกฤติของประเทศแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาระดับโครงสร้างจากความไม่
สมดุลจากการพัฒนาในอดีตด้วย
การที่ปรัชญาได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการปฎิบตั ิในสังคมไทยเช่นนี้ เป็ น
เพราะปรัชญานี้มาจากประสบการณ์ที่เป็ นจริ งของการพัฒนาทัว่ ทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะมาจากการ
กลัน่ กรองพระบรมราโชวาทอันมีพ้ืนฐานจากพระราชกรณี ยกิจและการดําเนินงานโครงการหลวง ที่
พระองค์ท่านได้ทรงพัฒนาในภูมิสงั คมต่างๆ ทัว่ ประเทศ จึงเป็ นประสบการณ์ที่แท้จริ งของประชาชน
ส่ วนใหญ่ เป็ นการพัฒนาที่ให้ความสําคัญมุ่งให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง
มีการพัฒนาเป็ นขั้นตอน ไม่สุดโต่ง เป็ นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา อันเป็ นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยทัว่ ไป ทั้งยังให้หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุ ขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม จึงช่วยให้มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มกั จะมองภาพโดยแยกส่ วน
ปรัชญานี้ไม่ปฏิเสธกระแสโลกาภิวตั น์ แต่ช้ ีว่าให้มีความรู ้เท่าทัน ให้มีความสามารถที่จะรับความผัน
ผวนของการเปลี่ยนแปลงได้
เป้ าหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทาง
สายกลางดังกล่าวแล้ว ปรัชญามีองค์ประกอบคือ ความพอประมาณ(ไม่สุดโต่ง ยืนได้บนขาของตนเอง)
ความมีเหตุมีผล (รอบคอบ พิจารณาผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว) และการมีภมู ิคุม้ กันที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลง (การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง) โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรู ้และคุณธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นแนวคิดที่เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการตัดสิ นใจใน
การดําเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริ ญมัน่ คงและมีความยัง่ ยืนในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ ทําให้พฒั นาอย่างมีความมัน่ คง ไม่ผนั ผวนไปตามปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ โดยพิจารณาใน
หลายมิติเป็ นองค์รวมมิใช่เฉพาะเรื่ องของเศรษฐกิจ มีความครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซึ่งกําหนดพฤติกรรม
มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกฎระเบียบ ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของความพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาทําได้ในทุกระดับ เพราะคนเรามีหลายสถานะ เราจึงสามารถใช้หลัก
ปรัชญาในการตัดสิ นใจได้ท้ งั ของตัวเองและครอบครัว หากอยูใ่ นฐานะที่เป็ นการบริ หารพัฒนา ชุมชน
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องค์กรไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน ก็ใช้หลักปรัชญาในการตัดสิ นใจได้ ซึ่งก็คือการใช้ในระดับที่
กว้างกว่าระดับตนเองและครอบครัว หากอยูใ่ นฐานะที่จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายหรื อมาตรการระดับชาติ
ก็สามารถใช้ปรัชญาเป็ นหลักได้เช่นกัน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาจึงมีได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรู ปแบบ ไม่มีสูตรสําเร็ จ แม้วา่
จะเป็ นกรอบแนวคิดเดียวกัน แต่ละคนจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไข และสภาวะที่เผชิญอยู่ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยในการให้ “ฉุกคิด”
ว่า การตัดสิ นใจ การดําเนินชีวิต หรื อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมหรื อไม่ จะมีความ
สมดุล ยัง่ ยืนหรื อไม่ มีความเสี่ ยงและการเตรี ยมรับความเสี่ ยงอย่างไร
ทั้งนี้ความเข้าใจใน 3 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเป็ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
จะทําให้ผนู ้ าํ ไปใช้มีความชัดเจนในการประยุกต์
สามารถปรับใช้ได้กบั บริ บทที่แตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม มีแนวทางปฎิบตั ิในทิศทางเดียวกัน ทําให้การขับเคลื่อนสร้างความพอเพียงในประเทศมีพลัง
และเมื่อนําไปใช้ในการบริ หารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน
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