ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและบริหารพัฒนาองค์กร๑
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

“...คุณธรรมซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของความรักความสามัคคี ทีท่ ำให้คนไทยเราสามารถ
ร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้
ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งดี
มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น
และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
ความสุ จ ริ ต ในกฎกติ ก าและในระเบี ย บแบบแผน โดยเท่ า เที ย มเสมอกั น
ประการที่สี่คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง
เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล...”
พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

ภาพ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย บรรยายถึง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
๑

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ล้วนมีที่มาจากเหตุปัจจัย
อันหลากหลาย ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ มีทั้งผลดี
และผลร้าย สร้างทั้งความสุขและความทุกข์ ส่งผลกระทบ
ต่อเนือ่ งไปยังผูค้ นทุกกลุม่ ทุกวัยทุกพืน้ ที่ โดยเฉพาะกระแส
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เลื่อนไหลไปได้ทั่วโลกด้วยความรุนแรง รวดเร็วและส่งผล
ในวงกว้าง ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ เช่น
การมี ร ะเบี ย บกติ กาทางการค้ า การลงทุ น และการเงิน
รูปแบบใหม่ทเี่ ชือ่ มโยงกับประเด็นสิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน

ประมวลจากปาฐกถาและการบรรยายของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวาระต่างๆ เพื่อเผยแพร่ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๔
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “อะไร คือ เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพแสดงความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
ในยุคโลกาภิวัตน์

หรือการคุม้ ครองผูด้ อ้ ยโอกาส  ฯลฯ  ความก้าวหน้าของระบบ
คมนาคมสื่อสาร ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นคุณ
และเป็นโทษต่อผูค้ น หรือการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
ตลอดเวลา อาทิ การเกิ ด โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละอุ บั ติ ซ้ ำ
ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อการร้ายสากล
การครอบงำทางภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ซึ่งมี
ความเชือ่ ว่าคนทุกคนไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดหรือมีฐานะความเป็นอยู่
อย่างไรก็ตาม จะสามารถพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุด
ให้เป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกัน
ดังนัน้   ในระบบนีจ้ งึ ไม่มกี ารผูกขาดหรือเล่นพรรคเล่นพวก  
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ใครหรือตระกูลใดได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว
รวมทั้งไม่มีการรับสินบนคอรัปชั่น แต่ต้องทำให้เกิดการ
แข่งขันกันอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ณุ ภาพ
ออกมาสนองตอบความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคในราคา
ที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์  
ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้และทางความรู้ คนรวยและ
คนที่ช่วยตนเองได้ต้องรับผิดชอบตนเอง และถ้ามีเหลือ
ก็สมควรช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอกว่าหรือยากจนกว่าให้   
ลุกขึ้นมาได้
การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยตลอดช่วง ๑๐ กว่าปี
ทีผ่ า่ นมา จะเห็นว่าได้รบั ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์และ
ระบบทุนนิยมเสรีหลายประการ จนเกิดวิกฤตการณ์ในหลายด้าน
ทั้งปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในการกระจาย
รายได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ความลุม่ หลงในอบายมุข   
ความมัวเมาไสยศาสตร์โดยไม่เข้าใจหลักศาสนธรรมทีแ่ ท้จริง  
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มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเสพสื่อที่ไม่มีคุณภาพและสื่อลามก  การตกเป็นเหยื่อ
ของอาชญากรรมข้ามชาติ การฉ้อราษฎร์บังหลวงและ
ความแตกแยกทางความคิดของประชาชน
ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ หั ว ที่ ไ ด้ ท รงพระราชทาน “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ซึ่งเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่พระองค์ ได้ทรง
ประมวลรวบรวมไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นองค์รวม
เพื่อให้ประชาชนทุกคนและองค์กรทุกระดับนำไปประยุกต์
ปรั บ ใช้ ใ นการรั บ มื อ กั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากกระแส
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง
มั่นคง สมดุลและมีความสุข ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนอกจากจะช่วยให้ผยู้ ดึ ถือเป็นแบบปฏิบตั สิ ามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิด นิสัย พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจ
ในเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว ยังช่วยรักษาทุนเดิม
ของชี วิ ต ไม่ ใ ห้ สู ญ เสี ย ไปเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตต่ า งๆ
อีกด้วย  
ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดำเนินชีวิตและบริหารพัฒนาองค์กรจำเป็นต้อง
ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถ่องแท้ในหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเงือ่ นไขสูค่ วามสำเร็จ รวมทัง้ เรียนรูแ้ บบอย่าง

ภาพแสดงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติอย่างรุนแรงจากสังคมบริโภคนิยม
และภาพแสดงความแตกแยกทางความคิดของสังคมไทย

เกิดขึ้นตลอดเวลากับทุกผู้คน ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง
การเปลี่ ย นแปลงได้ แต่ ก ารจะอยู่ ร อดและรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมั่นคง ต้องเข้าใจที่มาของ
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ส่งผลกระทบ
อย่างไร และที่สำคัญต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
ใน ๔ ด้าน คือ

ด้านที่ ๑ : ภูมคิ มุ้ กันทางเศรษฐกิจหรือภูมคิ มุ้ กัน
ทางการเงิน ด้วยการใช้จา่ ยเงินตามอัตภาพและความจำเป็น  

ภาพแสดงศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ แห่ง

ทีด่ ที มี่ บี คุ คลหรือองค์กรประพฤติปฏิบตั ไิ ว้ และทีส่ ำคัญต้อง
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างเสริมชีวิตที่ดี มีความสุข นำไปสู่สังคม
สันติสุขอย่างยั่งยืนด้วย  
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบสำคัญ
๓ ประการ ได้แก่
๑. ความพอประมาณ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ โดยเน้นการดำเนินชีวิตตามอัตภาพหรือสภาวะ
ของบุคคลหรือองค์กรในขณะนัน้   ด้วยทางสายกลาง สมดุล
ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป ไม่สดุ โต่งเกินพอดี  เช่น  ใช้จา่ ย
ได้แต่ตอ้ งไม่ฟมุ่ เฟือยจนสร้างหนีส้ นิ ให้ตนเองและครอบครัว  
อดออมได้แต่ต้องไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจนตนเองลำบากหรือ
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
๒. ความมีเหตุมีผล เป็นการใช้สติและปัญญาใน
การตัดสินใจด้วยเหตุดว้ ยผล โดยปราศจากอารมณ์หรืออคติ  
มีความยับยั้งชั่งใจกับความอยากได้-อยากมี-อยากเป็น
โดยที่ ความมี เ หตุ มี ผ ลต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถอธิ บ ายได้
ไม่ว่าจะเป็นไปตามหลักวิชา หลักกฎหมาย กฎเกณฑ์
ทางสังคมหรือหลักศีลธรรมก็ตาม
๓. การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี เป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ความไม่ประมาท ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุม
ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงเป็ น เรื่ อ งธรรมชาติ ที่

ไม่สร้างหนีส้ นิ ที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ มีการประหยัด อดออม
ไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือในภายภาคหน้า โดยอาจทำ “บัญชี
รายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว” เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
เบือ้ งต้นในการสร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงิน ทำให้เห็นสถานะ
การเงินที่แท้จริงและใช้จ่ายด้วยความรอบคอบ หลักการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้นต้องคำนึงถึง
ความประหยัด เป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
แต่ไม่ ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่ยอมใช้เงินแม้ในสิ่งที่จำเป็น
ขณะเดียวกัน ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยหรือใช้เงินมากในสิ่งที่
ไม่มีความจำเป็น การใช้จ่ายจะมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้น
อยูก่ บั อัตภาพของตนเองจากรายได้ทสี่ จุ ริตและไม่ไปคดโกง
รั บ สิ น บนหรื อ เบี ย ดเบี ย นให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น  
ด้วยเหตุนี้ ความประหยัดจึงต้องตั้งบนพื้นฐานของความ
พอเพียง คือ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงิน ฉลาดใช้
ฉลาดออมและฉลาดทำบุญตามอัตภาพ
ความมีเหตุมีผล เป็นการตัดสินใจใช้จ่ายอย่าง
มีสติ บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์หรือกฎกติกาต่างๆ
ในสังคมด้วย เช่น การจ่ายภาษีตามกฎหมาย การจ่ายเงิน
เพื่อทำนุบำรุงศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
เป็นต้น  
ด้านที่ ๒ : ภูมคิ มุ้ กันทางสังคม ด้วยการเสริมสร้าง
ความรู-้ รัก-สามัคคีตงั้ แต่ระดับครอบครัวขึน้ มา รูจ้ กั เอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน มีความเมตตากรุณา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความ
เคารพในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมและความคิ ด
มีความศรัทธาในเพือ่ นมนุษย์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา  
มีความปรารถนาให้เกิดสันติสุขภายในครอบครัว องค์กร
●

●
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สถาบัน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันต้อง
มีภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม ด้วยการรู้เท่าทันและสามารถ
หลีกเลี่ยงจากอบายมุขต่างๆได้ ใช้ชีวิตด้วยความสมถะ
เรียบง่าย ไม่สร้างเงื่อนไขชีวิตให้ซับซ้อนวุ่นวายมากเกิน
ความจำเป็นจนนำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและสร้าง
ปัญหาหรือความยากลำบากให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และใช้ชวี ติ ด้วยความสันโดษ ด้วยการมีความสุข
ในความพอ พอในสิ่งที่มี พอในสิ่งที่ได้และพอในสิ่งที่เป็น
พอใจกับผลของการกระทำที่ ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและความเพียรพยายาม เพื่อได้รับ
ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุ (นิรามิสสุข) แต่เป็นความสุข
ที่เกิดจากจิตใจอันสะอาด สว่างและสงบ เป็นความสุขจาก
การให้ สุขจากความอบอุ่นในครอบครัว สุขจากธรรมชาติ
สุ ข จากความถู ก ต้ อ งดี ง าม แต่ ไ ม่ ใ ช่ ความสุ ข ที่ ไ ด้ จาก
การเสพวัตถุหรือพึ่งพาปัจจัยเงื่อนไขภายนอกอันเสี่ยง
ให้ เ กิ ด ความอยากโดยไม่ มี ข อบเขตสิ้ น สุ ด (สามิ ส สุ ข )
ที่นำมาบำเรอความต้องการของหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ
จนนำไปสู่ความอิจฉาริษยา ความหวงแหน การแข่งขัน
แย่งชิง การทำผิดกฎหมายและศีลธรรม ทัง้ นี้ การมีภมู คิ มุ้ กัน
ทางศีลธรรมจะไม่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ ติดตามมา เช่น  
การตกเป็ น ทาสของยาเสพติ ด และอบายมุ ข การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
ด้านที่ ๓ : ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม ด้วยการ
ติดตามรู้เท่าทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้
การเลือ่ นไหลของวัฒนธรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างไร้พรมแดน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  โดยเฉพาะการลอกเลียน
แบบคนดังในสือ่ บันเทิงและผลกระทบทางลบจากวัฒนธรรม
เสมือนจริงในโลกไซเบอร์ เพื่อป้องกันมิให้ถูกครอบงำทาง
วัฒนธรรมอย่างไร้ทศิ ทาง ตกเป็นเหยือ่ ในการเสพและบริโภค
สิ่งที่เกินพอดี ละเลยและขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ โดยเฉพาะภาษาถิ่นและภาษาไทย
จนนำไปสู่ความอ่อนแอทางวัฒนธรรมในที่สุด
ด้านที่ ๔ : ภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้าง
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พฤติกรรมนิสยั รักษ์สงิ่ แวดล้อม และสร้างทักษะในการติดตาม
เฝ้าระวัง  ดูแล อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกประเภทให้คงความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว พร้อมทั้ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ซึ่งหมายรวม
ตั้ ง แต่ การมี สุ ข นิ สั ย รั ก ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษหรือทำลายสิ่งแวดล้อม     
เศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้จึงไม่ได้หมายรวมเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจหรือการเงินเท่านั้น แต่ครอบคลุมรอบด้าน  
เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่พอเพียง ซึ่งเป็นความพอเพียงทั้งทาง
ความคิด คำพูดและการกระทำ

เงื่อนไขสำคัญในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย
๑. หลักวิชาความรู้ ต้องมีการวางแผนและลงมือ

ปฏิบตั ดิ ว้ ยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังตามหลักวิชา  
ไม่ใช้อารมณ์หรือความเข้าใจเพียงชัว่ ครูช่ วั่ คราวของตนเอง
หรื อ ความเชื่ อ ที่ ไ ร้ เ หตุ ผ ลที่ อิ ง กั บ ไสยศาสตร์ หรื อ
โหราศาสตร์ด้วยความงมงาย แต่ต้องมีข้อมูลและองค์
ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ครบถ้วนมาประกอบการตัดสินใจในทุกเรือ่ ง  
และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ทั้งนี้
ในการสร้างคนให้มคี วามรู้  จึงต้องมีการลงทุนจัดการศึกษา
ฝึกอบรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาในทุกองค์กรทุกระดับ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
๒. หลักคุณธรรม ต้องปรับเสริมพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ ใ ห้ มี คุ ณ ธรรม โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับ เนือ่ งจากคุณธรรมเป็นเครือ่ ง
กำกับจิตใจให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สังคมเห็นตรงกัน
ว่าเป็นความจริง ความดีและความงาม ซึ่งสามารถนำไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะที่เป็นอยู่ของแต่ละคน แต่ละ
องค์กรและแต่ละพื้นที่ได้ โดยคุณธรรมครอบคลุมตั้งแต่
●

หลักศีลธรรมขั้นพื้นฐานของแต่ละศาสนา

ทุกศาสนาล้วนสอนให้ยดึ มัน่ ในความสัตย์ ความจริง การให้
คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น  
การให้ความรัก ความเมตตาซึง่ กันและกัน และความสามัคคี

ชุดคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานแก่คนไทยในวโรกาสต่างๆ อาทิ อดทน
อดกลั้น อดออมคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความ
สามัคคี ประกอบด้วย เมตตาธรรม (ทุกคนคิด พูด ทำ
ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน) สามัคคีธรรม (แต่ละคน
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ประสานประโยชน์ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ง าน
สำเร็จผลแก่ตนเอง แก่ผอู้ นื่ และแก่ประเทศชาติ) สุจริตธรรม
(ทุ ก คนประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นความสุ จ ริ ต ในกฎกติ กา
ระเบียบแบบแผนอย่างเท่าเทียมกัน) และความเที่ยงธรรม
(ทุกคนพยายามทำความคิดเห็นของตนให้ถกู ต้อง เทีย่ งตรง
และมัน่ คงในเหตุในผล) ประหยัดเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ประสงค์อย่างยิง่
ในทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ ขอให้คำนึงถึงผลที่ได้จาก
การประหยั ด นี้ ใ ห้ ม าก การใช้ จ่ า ยโดยประหยั ด เป็ น
หลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและ
ครอบครั ว ช่ ว ยป้ อ งกั น ความขาดแคลนในวั น ข้ า งหน้ า
การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัด
เท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย
ในการปลูกฝังบ่มเพาะให้คนในสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความมานะพยายาม
ต้องเริ่มปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน
และองค์กรต่างๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน   
๓. หลักการดำเนินชีวติ ต้องมีความขยันหมัน่ เพียร  
มานะอดทน ใช้สติและปัญญาในการดำรงชีวิตด้วยความ
รอบคอบ
●

ภาพแสดงวิถีชีวิตของไทยที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาช้านาน

หลักจริยธรรม ทัง้ จริยธรรมทัว่ ไปหรือจริยธรรม
เฉพาะวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เป็นต้น ซึ่งบอกถึงงิถีปฎิบัติว่าสิ่งที่ต้องทำ
ควรทำและไม่ให้ทำมีอะไรบ้าง เพื่อให้สมาชิกของวิชาชีพ
นัน้ ๆ ประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบจริยธรรมและทำให้คนทัว่ ไป
เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา
หลักนิติธรรม หรือกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ ใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย มี ความเที่ ย งธรรม เกิ ด สั น ติ สุ ข ปราศจาก
การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  
หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลทีใ่ ช้ในการบ
ริหารหน่วยงาน/องค์กร เป็นเครือ่ งมือกำหนดความสัมพันธ์
ในระดับชั้นต่างๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานทุกประเภท  
โดยที่ทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบ (หรือพันธะสัญญา
ที่จะปฏิบัติชุดใดชุดหนึ่ง) และต้องมีความรับผิดรับชอบ
(หรือพันธะสัญญาที่จะรับผิดต่อผลเสียหายและรับชอบต่อ
ผลดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนั้นๆ)
กฎเกณฑ์ทางสังคมทีท่ กุ คนยึดมัน่ เช่น มารยาท
ทางสังคม และการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพื่อความเป็นหมู่คณะและ
ความอยู่รอดของทุกคน
คุ ณ ธรรมประจำตระกู ล เป็ น หลั ก คุ ณ ธรรม
ที่ยึดถือปฏิบัติ สั่งสมและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที การถือสัจจะ
ความรักชาติ  เป็นต้น
●

●

●

●

●

บันได ๓ ขั้นในการนำปรัชญาไปใช้

ขัน้ ที่ ๑ : ต้องเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาที่จะ

นำปรัชญานี้ ไปประยุกต์ ใช้จริง อาจเริ่มจากการเชิญผู้รู้
ผู้มีประสบการณ์จริงมาบรรยายให้ความรู้ หรือจัดประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน หรือพูดคุยเล่าสูก่ นั ฟังภายในบ้าน
ในโรงเรียน ในองค์กรและในชุมชน

ขั้นที่ ๒ : ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน
ปรัชญาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับ

ประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมทีช่ ดั เจนด้วยกันอย่างต่อเนือ่ ง  
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สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่เข้ามา
กระทบโดยฉับพลัน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นหลักคิด
หลักปฏิบัติสำหรับคนทุกคน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้
อย่างสมดุลและมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน  
อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นหนทางสร้างรากฐานสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความสุข
ขัน้ ที่ ๓ : ต้องใช้ปรัชญาเป็นหลักในการดำรงชีวติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกอย่าง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อบ่มเพาะ ปลูกฝัง ยั่งยืน
หยั่งรากจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย

ทั้งนี้ บุคคลและองค์กร/สถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการ
เผยแพร่และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมีอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ  
ผู้นำศาสนาทุกศาสนา ครูอาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาทุ กระดั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์และผูป้ ฏิบตั งิ านสายสุขภาพในสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลในชุ ม ชน ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ตัวอย่างการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณประโยชน์ที่จะได้จากการนำปรัชญาของ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ระดับครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น รากฐาน
สำคัญยิง่ ในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน เพราะมีคณุ ประโยชน์
ในทุกระดับ ดังนี้
๑) บุคคลมีชีวิตสมดุล ครอบครัวสมดุล ชุมชน
สมดุล ธุรกิจสมดุล ประเทศชาติสมดุล พร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกด้านได้
เป็นอย่างดี
๒) ขจั ด ปั ญ หาความยากจนและลดความเสี่ ย ง
ทางเศรษฐกิจของคนจน  
๓) เป็นพืน้ ฐานของการสร้างพลังอำนาจและพัฒนา
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ เป็ น รากฐานของ
การพัฒนาประเทศ
๔) ช่ ว ยยกระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
ภาคธุรกิจ ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้น
ผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๕) ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง มาตรฐานของธรรมาภิ บ าล
ในทุกภาคส่วน ด้วยการเน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
และการมีผู้รับผิดรับชอบในการบริหารจัดการทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ
๖) ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ของหน่วยงานต่างๆและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
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ครอบครัวไทยมีฐานะความเป็นอยู่แตกต่างๆกัน
โดยอาจจำแนกเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่ม กู้กินกู้ใช้ หรือ
ครอบครัวที่มีฐานะการเงินไม่พอกินพอใช้ ต้องไปกู้เงิน
มาใช้จ่าย กลุ่มพอกินพอใช้ หรือครอบครัวที่ไม่รวยไม่จน
แต่ใช้ชีวิตอยู่ได้ และกลุ่มอยู่ดีกินดี ซึ่งถือเป็นครอบครัว
ที่พึงประสงค์ ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ ใ นระดั บ ครอบครั ว ต้ อ งพั ฒ นาครอบครั ว กลุ่ ม แรก
ให้ ป ลอดจากหนี้ สิ น และมี ฐ านะดี ขึ้ น อย่ า งน้ อ ยในระดั บ
พอกินพอใช้ แล้วจึงพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นครอบครัวอยู่ดี
กินดี ในที่สุด ทั้งนี้ ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักจัดการแผน
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการประหยัดอดออม
ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย มีเหตุมีผล ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่
ไม่จำเป็นจนกลายเป็นตำน้ำพริกละลายแม่นำ้ หรือหน้าใหญ่
ใจโต ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินอัตภาพที่เป็นอยู่
การปลูกฝังนิสยั ประหยัด  สร้างวินยั รักการออมและ
มีทักษะในการจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดีจะต้องเริ่ม
ตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีวิธีการสำคัญ ดังนี้
๑. สอนให้ เ ด็ กรู้ จั ก คุ ณ ค่ า ของเงิ น นอกจาก
พ่อแม่ผู้ปกครองจะจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายที่จะให้แก่เด็ก
ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน เพือ่ ให้เด็กมีวนิ ยั
ในการบริหารเงินก้อนนั้นภายในช่วงเวลานั้นๆแล้ว ยังควร

ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ในการทำงานสุจริตหารายได้
ด้วยตนเอง เพื่อให้เห็นคุณค่าของเงินด้วย เช่น การทำงาน
ในช่วงปิดเทอม เป็นต้น
๒. สอนให้เด็กรู้จักใช้เงิน โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และโรงเรียนควรสอนให้เด็กรูจ้ กั การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
เป็นประจำ เพื่อให้รู้ถึงสถานะการเงินของตนเอง สอนให้
ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล พอประมาณกับอัตภาพของตนเอง
ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และคิดให้รอบคอบก่อนใช้เงิน เพื่อ
ไม่สร้างปัญหาให้ตนเองและครอบครัว
๓. สอนให้เด็กรู้จักออมและทำบุญ นอกจากจะ
ส่งเสริมให้เด็กสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นหรือไว้ใช้
ในภายภาคหน้าแล้ว ควรสนับสนุนให้เด็กแบ่งเงินออม
ไปทำบุญทำทานในวาระต่างๆ บ้าง เพือ่ ปลูกฝังความมีนำ้ ใจ
เห็นอกเห็นใจเพือ่ นมนุษย์  รูจ้ กั ให้เพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
หรือคนที่ประสบปัญหา มีจิตอาสาพัฒนาสังคมโดยรวม  
รวมทั้งลดความเห็นแก่ตัว ลดปัญหาฉ้อโกงหรือคอรัปชั่น
ในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ จะต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคม ศีลธรรม
และวัฒนธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัว เช่น การสาน
สัมพันธ์ในหมู่เครือญาติเป็นประจำสม่ำเสมอ การพาลูกไป
ศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เพือ่ เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ธิ รรม  
การปลู ก ฝั ง ความภาคภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ
วั ฒ นธรรมไทย รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งพฤติ กรรมนิ สั ย รั ก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับโรงเรียน

การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับ
โรงเรียนควรดำเนินการด้วยการให้ผู้บริหารนำไปใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน จัดการเรียน
การสอนไว้ในสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระ พร้อมทั้งใช้เป็น
คู่มือในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมแนะแนว ขณะเดียวกัน  ผบู้ ริหาร ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนต้องนำไปใช้ในครอบครัวของ
ตนเองด้วย

ภาพแสดงเด็กๆ ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุข

โรงเรียนต้องสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง ๔ ด้านให้เข้มแข็ง
โดยมีการบริหารการเงินที่ดี เป็นโรงเรียนมีวิสัยประหยัด
เรียบง่าย ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง และหาหนทางสร้าง
รายได้ มีการประกันความเสี่ยงและมีการวางแผนการเงิน
ระยะยาว  อีกทัง้ ครูและบุคลากรในโรงเรียนปลอดจากหนีส้ นิ   
ขณะเดียวกัน  โรงเรียนมีความรู้ รัก สามัคคี ทุกคนมีคณุ ธรรม
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
เป็ น โรงเรี ย นสี ข าวที่ ทุ ก คนอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ความสุ ข  
นอกจากนี้ ต้ อ งสอนเด็ ก ให้ ต ระหนั ก รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันชาติ ให้มีภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดผลประโยชน์และความอยูร่ อดของชาติเป็นสำคัญ อีกทัง้
ให้มีความภาคภูมิ ใจในความเป็นคนไทย มีความผูกพัน
และพร้อมที่จะเสียสละต่อแผ่นดินไทย

ระดับชุมชน

เพือ่ แก้ปญั หาหนีส้ นิ ของคนในชุมชนอันมีทมี่ าจาก
การใช้จา่ ยเกินตัว ใช้จา่ ยในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์และไม่ทำให้
เกิดรายได้ เช่น เล่นการพนัน ดืม่ สุรา ฯลฯ ทำให้เงินไม่พอใช้
จนต้องกู้เป็นหนี้เป็นสิน คนในชุมชนต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน
มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชนร่วมกัน วางแผน
แก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคน
ในชุมชนเสียใหม่ เริม่ จากการสำรวจฐานะการเงินของตนเอง
และครอบครัวด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชี
ครัวเรือน เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นรายจ่ายที่จำเป็น เช่น
ค่าอาหาร ค่าการศึกษาของบุตรหลาน  ฯลฯ และอะไรเป็น
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเหล้า ค่าหวยการพนัน ของใช้
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ฟุ่มเฟือย ฯลฯ ต่อจากนั้น จึงวางแผนลด ละ เลิกรายจ่าย
ทีไ่ ม่จำเป็นลง เอาเงินส่วนนัน้ ไปทยอยใช้หนีท้ ตี่ ดิ ค้างอยู  ่ และ
แบ่งปันบางส่วนเก็บออมไว้ ควบคู่ไปกับการทำอาชีพเสริม
เพื่อหารายได้มากขึ้น เช่น รวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชน
ด้วยการใช้ทุนทรัพยากรและทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่
โดยมีการติดตามความต้องการและความเคลื่อนไหวของ
ตลาดอย่างใกล้ชิด  
ขณะเดียวกัน  คนในชุมชนต้องร่วมกันสำรวจวิเคราะ
ห์สถานะของชุมชนในรอบด้าน เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคม
ศีลธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งด้วย เช่น ก
ารฟืน้ ฟูคณ
ุ ธรรมในเรือ่ งทีเ่ ป็นข้อบกพร่องของคนในชุมชน
การร่วมแรงร่วมใจอนุรกั ษ์เชิดชูประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงา
มของท้องถิน่ เพือ่ ให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒน
ธรรมของตนเอง  การดูแลเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติแล
ะสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

ภาคธุรกิจ

ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆ จะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง การมี
หลักประกันความเสี่ยงในอนาคต เช่น มีเงินออม มีการ
วางแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ฯลฯ มีการลงทุน
ที่ก่อให้เกิดรายได้และการลงทุนเพื่อวางแผนพัฒนาใน
ระยะยาวด้วย เช่น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ การให้ บ ริ การให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน การกำหนดจริยธรรมขององค์กรด้วยการเน้น

ภาพแสดงภาคส่วนต่างๆ การร่วมกันทำความสะอาดชุมชน

หลักธรรมาภิบาล การคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ เจ้าของ
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและสาธารณชน รวมทั้งการทำ
กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นต้น
____________________

เอกสารอ้างอิง

เกษม วัฒนชัย, การให้โอวาทและให้ขอ้ คิดเห็นต่อ “การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและสื่อประกอบการเรียน
การสอนปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในงานสั ม มนา
เครื อ ข่ า ยเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ขยายผล
สื่อประกอบการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน กรุงเทพฯ.
เกษม วัฒนชัย, การบรรยายตอนที่ ๓ เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง
ในโครงการจัดทำสือ่ เพือ่ การเผยแพร่ความรูป้ รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ ใช้ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ ทำเนียบองคมนตรี.
เกษม วัฒนชัย, การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ในงานฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย
สศช. เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ.
เกษม วัฒนชัย, ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทางรอดของประเทศไทย
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ในโครงการ
นิด้าวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เกษม วัฒนชัย, ปาฐกถาพิเศษเรื่อง แนวทางการสร้างมาตรฐาน
ด้านการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “จากการปฏิบตั ิ สูม่ าตรฐาน” เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพฯ.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๒ โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๒๘๗๕
Website: http://www.rsepf.or.th E-mail: rsepf@hotmail.com

