เศรษฐกิจพอเพียง...นำสู่ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน๑
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล๒

“...คำว่ า พอก็ เ พี ย งพอ เพี ย งนี้ ก็ พ อดั ง นั้ น เอง. คนเราถ้ า พอ
ในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน
คนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า
ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สดุ โต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข...”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ปัจจุบันสถานการณ์ โลก ภาวะของการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีการกระตุ้นให้เกิด

มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาก
ในระยะเวลาอั น รวดเร็ ว
อาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ โลก
เหลื อ เพี ย งขั้ ว เดี ย ว คื อ
ขัว้ เสรีนยิ ม หรือทุนนิยม หรือบริโภคนิยม แล้วแต่จะเรียกชือ่ กัน
ซึง่ ในโลกทุนนิยมนีป้ ระเทศต่างๆ มุง่ แสวงหาความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง และลักษณะสำคัญ คือ แสวงหา
ความร่ำรวยจากการลงทุน การผลิต และการบริโภคซึ่งจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ให้ข้อคิดแก่เราว่าการเข้าสู่วัฏจักร
ของเสรีนยิ มนัน้ ได้นำประเทศไทยไปสูก่ ารพัฒนาที่ “เศรษฐกิจดี
สั ง คมมี ปั ญ หาและการพั ฒ นาไม่ ยั่ ง ยื น” พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั จึงพระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อนำทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โลกแห่งเสรีนิยม หรือบริโภคนิยม

การบริ โ ภคถื อ เป็ น ทฤษฎี ห ลั ก ของระบบทุ น นิ ย ม
ถ้าปราศจากจุดนี้แล้วถือว่าเจริญไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงเกิด

การบริโภคอยูต่ ลอดเวลา โดยการกระตุน้ ให้เกิดกิเลสทำให้เกิด
ความอยาก ซึง่ จะทำให้ระบบนีค้ งอยูไ่ ด้ ของบางอย่างไม่จำเป็น
ต่อการบริโภค ก็ถูกกระตุ้นเกิดความต้องการบริโภค เช่น
การทำหีบห่อให้สวยงามเป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่นำมาบริโภคทุกอย่างต้องผลิต
มาจากวัตถุดิบที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกัน
เมือ่ มีการบริโภคก็กอ่ ให้เกิดของเสียออกมาในปริมาณเกือบจะ
เท่ากัน ฉะนั้นโลกจะต้องรับภาระอย่างมากคือ จะต้องป้อน
วัตถุดิบเพื่อการบริโภค และหลังจากนั้นต้องแบกรับภาระขยะ
ของเสียที่มาจากการบริโภค โดยที่การจัดการเรื่องกำจัดขยะ
ของเสียยังทำได้น้อยมาก การ Recycle เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
มีแค่ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ยิ่งเวลานี้มีการอำนวยความสะดวกให้กับ
ผูบ้ ริโภค จะเห็นว่าสินค้าประเภทใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ มีจำนวนมาก
ปัญหาคือทรัพยากรธรรมชาติจะแบกรับไหวหรือไม่ คำตอบ
ก็คือไม่ไหว
เพราะเวลานี้ทั่วโลกมีการบริโภคในอัตรา ๓ : ๑ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกบริโภคไป ๓ ส่วน แต่สามารถชดเชย

๑

คัดลอกจากหนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
สิงหาคม ๒๕๕๔. เพื่อเผยแพร่ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “อะไร
คือ เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.
๒
เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา, ประธานกรรมการมูลนิธถิ าบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลับมาได้เพียง ๑ ส่วน ซึ่งถ้ายังคงมีการบริโภคกันในอัตรา
นี้ต่อไป ก็จะต้องพบกับปัญหาในที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้เริ่มมี
กระแสของกลุ่มคนที่มีปัญญาเกิดขึ้น ที่เรียกว่ากระแสอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green) เพราะเริ่มมองเห็นถึงภัยอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นต่อสภาวะโลกปัจจุบัน

การพัฒนาประเทศต้องวางรากฐานที่มั่นคง

ความเจริญเติบโตได้ก่อให้เกิดวิกฤตต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ คือ โตแล้วแตกมาแล้วหลายครัง้ เป็นสัจธรรมอย่างหนึง่
คือ เมื่อเศรษฐกิจโตมากขึ้น ในที่สุดก็จะแตกออก และก็จะ
มาเริ่มต้นกันใหม่
เมื่อมีการมองหาว่าอะไรคือสาเหตุของวิกฤตการณ์
ฟองสบู่แตกจะพบว่าเป็นเพราะ การเจริญเติบโตของไทยอยู่
บนฐานที่ยังไม่มีความพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับสัง่ เกีย่ วกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่าการพัฒนาบ้านเมือง
เหมือนการสร้างบ้าน เวลาทีม่ กี ารสร้างบ้านสิง่ แรกทีต่ อ้ งทำคือ
ต้องวางฐานรากฝังเสาเข็ม และเสาเข็มแต่ละต้นจะถูกคำนวณ
มาแล้วว่า ต้องแบกรับน้ำหนักเท่าใด แล้วจึงสร้างบ้าน แน่นอนว่า
ถ้ า เสาเข็ ม วางไว้ ส ำหรั บ บ้ า นสองชั้ น ก็ จ ะแบกรั บ ได้ แ ค่
บ้านสองชั้นเท่านั้น การพัฒนาประเทศก็เช่นกัน แต่ที่ผ่านมา
ประเทศไทยเหมือนการย่างก้าวเข้าสู่การพัฒนาโดยที่ไม่ได้
คำนึงถึงฐานรากของประเทศ ซึ่งมีฐานในภาคการเกษตรแต่
กลับมุ่งไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC : Newly
Industrialized Country) ที่มีความต้องการปัจจัยสำคัญ ๓
ประการ คือ หนึ่ง เงิน ซึ่งประเทศไทยอาจมีไม่พอ ก็ต้อง
ไปกู้มาเพิ่ม เสาแรกก็ ไม่ ใช่ของเราแล้ว สอง เทคโนโลยี
ในปัจจุบันเรายังใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(Transfer of Technology) ก็ต้องนำเข้าอีกเช่นกัน และ
สาม คือกำลังคนซึ่งระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของไทยยังคง
อยู่ในระดับต่ำ จึงต้องให้ชาวต่างชาติเข้ามาบริหารเงินและ
เทคโนโลยีของเขา
ดังนัน้ จะเห็นว่า
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยตั้ ง อยู่
บนฐานของประเทศอื่น
ทั้งสิ้น และเมื่อมีการย้าย
ฐานการลงทุ น ออกไป
เศรษฐกิ จ ก็ ล้ ม ในที่ สุ ด
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เหมื อ นบ้ า นถู ก ถอนเสาเรื อ น บ้ า นก็ ต้ อ งพั ง อย่ า งแน่ น อน
สถานการณ์นี้เป็นวัฏจักรของการพัฒนา เหมือนกับวัฏจักร
เชิงพุทธ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตายเพราะไม่มีฐานรองรับที่มั่นคง

เรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพระยุคลบาท

ต่อไป เรามาเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในเรื่อง
“ดี เก่ง และมีความสุข” คงไม่มีใครไม่อยากเป็นคนดี คนเก่ง
และมี ความสุ ข โดยเฉพาะความสุ ข นี้ ส ำคั ญ คนส่ ว นมาก
ไม่ค่อยนึกถึงความสุข นึกถึงแต่ความสนุกเป็นที่ตั้งความจริง
ความสุขเป็นความรู้สึกของเรา ไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบ
ที่ฟุ้งเฟ้อเราก็มีความสุขได้ แต่ส่วนใหญ่ความสุขมักจะปนกับ
ความสนุกซึ่งต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้น ในชีวิตของเราต้อง
เสริมสร้างจิตใจในการทำงานให้นึกถึงคุณธรรม จริยธรรม
พอเพียง อดออม ประหยัด โดยดูต้นแบบของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติ ให้เห็นมาโดยตลอด ทรงใช้ของ
ธรรมดา เมือ่ ปี ๒๕๒๔ ที่ได้รบั แต่งตัง้ จากรัฐบาลให้ไปถวายงาน
ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียดรอบๆ ตัวไปเสียทุกอย่าง
มองไปที่ข้อพระหัตถ์ว่าทรงใช้นาฬิกาอะไรมองจนพระองค์
ทรงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดู ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขันว่า
“ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจำแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไป
ที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท แต่หลายท่าน
เงินเดือนนิดเดียว กลับใส่นาฬิกาเรือนละเป็นแสนซึ่งเกินฐานะ
ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณา จะเห็นว่านาฬิการาคาเท่าไรก็ชี้
เวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องตกเป็นทาสของวัตถุนิยม
ในวันแรกทีพ่ ระองค์เสด็จขึน้ ครองราชย์ ทรงมีพระปฐม
บรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงชี้ให้เห็น “ประโยชน์สขุ ” และทรงใช้
“ธรรม” หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื “ธรรมาภิบาล” พระองค์ทรงมีรบั สัง่
มาหลายสิบปีแล้ว แต่คนไทยชอบคิดและทำตามฝรัง่ เพราะไม่มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย เรามีความรูค้ วามคิดลึกซึง้ กว่าฝรัง่
หลายเท่า แต่อย่าไปปฏิเสธความรู้จากเขา จะต้องรู้เขา รู้เรา
เพราะเราจะต้องทั้งแข่งขันและร่วมมือกับเขา แต่อย่าตกเป็น
ทาสความคิดใคร เราเป็นไทย ชือ่ ก็บอกแล้ว“ไท” เป็นอิสระเสรี
จากความคิดและการปฏิบัติทั้งปวง
“เศรษฐกิจพอเพียง” คือการทำให้พอเพียง ทำให้
เต็มที่ เป็นเรื่องธรรมะ คือธรรมชาติ ธรรมดา ถ้าทำพอเพียง
ก็สามารถนำประเทศไปได้ดี การยึดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

ต้องทำจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ แจ่มใส ทำดีตลอดเวลา
จะทำให้เกิดประโยชน์สุข

การพัฒนาต้องทำตามลำดับขั้นตอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ หั ว ทรงมี รั บ สั่ ง ให้ มี การ
พั ฒ นาไปตามขั้ น ตอนเป็ น
ระยะๆ อย่าใจร้อน ต้องสร้าง
พืน้ ฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเบือ้ งต้นก่อน เมือ่ ได้พนื้ ฐาน
มั่ น คงพร้ อ มพอควรจึ ง ค่ อ ย
สร้างเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้น
ดังทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยทรงเน้นการมี
พอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้ งต้นก่อน เมือ่ มีพนื้ ฐาน
ความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและ
ฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นซึ่งขออัญเชิญมา ณ ที่นี้ ดังนี้
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่
ประหยั ด แต่ ถู ก ต้ อ งตามหลั กวิ ช า เมื่ อ ได้ พื้ น ฐานมั่ น คง
พร้ อ มพอควรและปฏิ บั ติ ไ ด้ แ ล้ ว จึ ง ค่ อ ยสร้ า งค่ อ ยเสริ ม
ความเจริ ญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดั บต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็ว
แต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ
ของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด...”
ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้ อยู่ที่ว่าแนวทาง
การพัฒนาทีเ่ น้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก
แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีพื้นฐานของความสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ของประชาชน อาจจะเกิดปัญหาได้จึงทรงเน้นการ
มีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมี
พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ถ้าจะใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์

อธิบายตามความหมายนี้ก็คือ แทนที่จะเน้นการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมนำการพัฒนาประเทศ ควรทีจ่ ะสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานก่อน นั่นคือทำให้ประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแนวทาง
การพั ฒ นาที่ เ น้ น การกระจายรายได้ เ พื่ อ สร้ า งพื้ น ฐานและ
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศก่ อ นเน้ น
การพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป
ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำรัสเน้นในเรื่องพอมีพอกินดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งขอ
อัญเชิญมา ณ ที่นี้ ดังนี้
“...คนอืน่ จะว่าอย่างไรก็ชา่ งเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย
ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราพออยู่
พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย
พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ปณิธาน
จุดมุ่งหมายในแง่นี้ ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่
พอกิ น ไม่ ใ ช่ รุ่ ง เรื อ งอย่ า งยอด แต่ ว่ า การพออยู่ พ อกิ นมี
ความสงบนั้น ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้ารักษา
ความพออยู่พอกินนั้นได้ เราจะยอดยิ่งยวด...”

การบริหารแบบคนจน สามัคคี และเมตตากัน

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี
พระราชดำรัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมือ่ วันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เกี่ยวกับการบริหารว่า ต้องมีการบริหาร
ที่เรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดตัวเรามากเกินไปทำอย่าง
มีสามัคคี ก็จะอยู่ได้ตลอดไป ซึ่งขออัญเชิญมา ณ ที่นี้ ดังนี้
“...ต้องทำแบบ “คนจน”. เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย
เรามี พ อสมควร พออยู่ ไ ด้ . แต่ ไ ม่ เ ป็ น ประเทศที่ ก้ า วหน้ า
อย่างมาก. เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก.
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เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง.
ประเทศเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นประเทศทีม่ อี ตุ สาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่
ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว. แต่ถ้าเริ่มมีการบริหาร
แบบที่เรียกว่าแบบ “คนจน” แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไป
ทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป...”

ผลของการกระทำนั้ น ก็ จ ะเป็ น การกระทำที่ ดี ดี แ ปลว่ า มี
ประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข…”

หลักสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“พอมีพอกิน” แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๔๑ ว่า “พอมีพอกิน” แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
และ “พอเพียง” หมายความว่าพอประมาณซึ่งขออัญเชิญมา
ณ ที่นี้ ดังนี้
“...เมื่อปี ๒๕๑๗... วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติ
ให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนีก้ แ็ ปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เอง.
ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกิน
ก็ ยิ่ ง ดี และประเทศไทยเวลานั้ น ก็ เ ริ่ ม จะไม่ พ อมี พ อกิ น .
บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...”
“...คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง. คนเรา
ถ้าพอในความต้องการ ก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่
เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ ได้ แต่ว่าต้อง
ไม่ ไ ปเบี ย ดเบี ย นคนอื่ น . ต้ อ งให้ พ อประมาณตามอั ต ภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...
ฉะนั้ น ความพอเพี ย งนี้ ก็ แ ปลว่ า ความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล...”

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งเศรษฐกิจ
หรือความประพฤติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๔๓ ว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ทั้ ง เศรษฐกิ จ หรื อ
ความประพฤติ ซึ่งขออัญเชิญมา ณ ที่นี้ ดังนี้
“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่า เป็นการทัง้ เศรษฐกิจ
หรือความประพฤติ ทีท่ ำอะไรเพือ่ ให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ
เกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา
คือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำ ก็จะเป็นการกระทำที่ดี และ
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เศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทาน เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการดำรงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ต นของประชาชนในทุ กระดั บ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค
โลกาภิ วั ต น์ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไม่ ใ ช่ เ ศรษฐกิ จ สำหรั บ คน
ยากจน ไม่ใช่เศรษฐกิจที่จะต้องมารัดเข็มขัดตระหนี่ถี่เหนียว
พระองค์ทรงสอนให้ร่ำรวย แต่ร่ำรวยแล้วต้องรักษาให้คงอยู่
ร่ำรวยแล้วต้องยัง่ ยืน และต้องกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึงพระองค์
ทรงมีรับสั่งให้หลักไว้ ๓ สามประการ และเงื่อนไขประกอบ
๒ ประการเป็นแนวทางของการพัฒนาประเทศ และจะนำไปใช้
ในการบริหารงานในองค์กรใดๆ ก็ได้ ดังนี้
ประการทีห่ นึง่ ให้ใช้เหตุผลเป็นเครือ่ งนำทาง อย่าใช้
กิ เ ลสตั ณ หาเป็ น เครื่ อ งนำทาง อย่ า ทำตามกระแส ต้ อ งมี
ความกล้าหาญเพียงพอทีจ่ ะเลือกหนทางว่าประเทศไทยต้องการ
จะพัฒนาไปทางไหน ไม่จำเป็นต้องทำตามกระแสของโลก
เพราะเหตุผลคือแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ดังนั้น ต้องรักษา
สติและปัญญาให้มั่นคง รู้จักใช้เหตุใช้ผลในการเลือกใช้ชีวิต
ของตัวเอง เช่น ในการทำงาน อย่าไปรับตำแหน่งที่ไม่ถนัด
จะไปไม่รอด และจะมีความทุกข์ ในชีวิต ถ้าเรารู้ว่าเราถนัด
ก็ควรรับมาทำ เพราะเราแบกรับได้ และทำแล้วมีความสุข
ประการทีส่ อง ทำอะไรพอประมาณ การพอประมาณ
คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อนว่ามีจุดแข็งตรงไหน
ฐานของตนเองอยูต่ รงไหน การจะพัฒนาอะไรต้องดูจากศักยภาพ
แต่ละเรือ่ งว่าอยูท่ ี่ไหน เรามีขดี ความสามารถควบคุมได้หรือไม่
และยึดเส้นทางสายกลาง ความพอดี สมดุล

ขอยกตัวอย่างความพอประมาณ เช่น บางคนบอกว่า
มวยไทยเป็ น แชมป์ โ ลก แต่ ต้ อ งมี เ งื่ อ นไขด้ ว ยว่ า รุ่ น ไหน
ความพอประมาณของเรา คือรุ่นแบนตั้มเวทลงมา ไม่ ใช่
เฮฟวี่เวท ทั้งที่เรามีคนที่น้ำหนักเท่ากับไมค์ ไทสัน แต่ส่งไป
ก็คงจะสู้เขาไม่ได้แน่นอน เพราะว่าเกินศักยภาพของเรา
คนที่รวยก็ไม่ควรปล่อยตัวกินมากเกินไปจนกระทั่ง
ล้น ทำให้อึดอัดฟังอะไรก็ง่วง แต่ถ้ากินน้อยเกินไป หิวโหย
ขึ้นมาก็เป็นทุกข์ ให้ยึดความพอดีไว้กินเกินประมาณมักจะ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือคลอเลสเตอรอลสูง ซึ่งไม่ได้
เกิดจากเชื้อโรค แต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน ใน
๑๐๐ คน มักจะเป็นโรคพวกนี้ ๕๗ คน เพราะฉะนั้น ไม่ว่า
จะทำอะไรต้อง “พอประมาณ”
ประการที่สาม ทำอะไรให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา
เพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ
มี การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทำให้ การวางแผนพั ฒ นา
ทำได้ยาก มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีวิสัยทัศน์
แล้วเดินไปสู่จุดนั้น ตัวอย่างเช่น เรื่องราคาน้ำมันต้องมอง
ในอนาคตถ้ า นำไบโอดีเซลมาใช้จะช่วยลดความเสี่ยงด้าน
ราคาน้ำมันได้หรือไม่ เป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีรั บสั่งเรื่ องไบโอดีเซลมานานแล้ว ถ้าเราเตรียมการ
ตัง้ แต่ตอนนัน้ ก็คงจะรับมือได้ดกี ว่านี้ เพราะฉะนัน้ การจะสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ผูกโยงไปด้วย
แม้กระทั่งระดับปัจเจกบุคคล ก็ต้องวางแผนเผื่อมีสิ่ง
ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่น การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ดังนั้น
จึงต้องมีเงินออมสำรองไว้ใช้ สิง่ ทีท่ กุ คนทำได้ คืออย่าประมาท
ดังนั้น ทำอะไรต้องมีภูมิคุ้มกันด้วย อีกนัยหนึ่งภูมิคุ้มกันก็คือ
การบริหารความเสีย่ งนัน่ เอง พระองค์ยงั ทรงให้มเี งือ่ นไขรองรับ
ทีส่ ำคัญ ๒ ประการ คือ คนต้องดีดว้ ย ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรม
มีธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้ รอบคอบ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ได้กับ
สังคมทุกระดับ ได้แก่

ระดับบุคคลและครอบครัว

เศรษฐกิ จ พอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว คือ
ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน กำหนด
ความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และ
ทีส่ ำคัญไม่หลงไหลไปตามกระแสวัตถุนยิ ม มีอสิ รภาพเสรีภาพ
ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ใน ๕ ด้านคือ พึง่ ตนเองได้ทางจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจ
รูจ้ กั คำว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ พยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชำนาญ และ
มีความสุขและความพอใจกับชีวติ ทีพ่ อเพียง ยึดเส้นทางสายกลาง
ในการดำรงชีวิต เช่น ไม่ซื้อของมากมายเกินความจำเป็น
หากพิจารณาให้ดจี ะเห็นว่าของหลายอย่างทีซ่ อื้ มาแล้วไม่ได้ใช้
กลายเป็นขยะรกบ้าน

ระดับชุมชน ประกอบด้วย บุคคลและครอบครัว
ที่มีความพอเพียงแล้ว

คนในชุมชนรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดย
อาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของบุคคลและชุมชน ซึ่งใน
การดำเนินงานของชุมชนให้ประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีสำนึก
ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ดำเนินงานด้วยความพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล ไม่สนับสนุนการลงทุนจนเกินตัว ดำเนินงาน
อย่างรอบคอบ มีสติปญั ญา อีกทัง้ ต้องมีความรอบรูท้ เี่ หมาะสม
เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของชุมชนให้พัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และนำมาสร้างภูมคิ มุ้ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากทัง้ ภายในและภายนอก และมีการพัฒนา
ไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ
นอกจากนี้ การอยูร่ ว่ มกันในครอบครัวและชุมชนต้อง
ถนอมน้ำใจและอยูร่ ว่ มกันให้ได้ อาศัยภูมปิ ญั ญาความสามารถ
ของตนและชุมชน มีความเอือ้ อาทรต่อกันระหว่างสมาชิกชุมชน
จะช่วยให้มเี ครือข่ายเกิดพลังขึน้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ปัจจุบนั
คนในเมืองมักจะไม่รู้จักคนข้างบ้าน เพราะตื่นเช้าก็ต้องรีบ
ออกจากบ้านไปทำงาน ไม่เหมือนสังคมสมัยก่อนที่มักจะรู้จัก
กันหมด จึงเห็นได้ว่าสังคมของเรากำลังอ่อนแอลงไปทุกที
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ระดับรัฐหรือระดับประเทศประกอบด้วย สังคม
ต่างๆ ที่เข้มแข็ง

เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวาง
รากฐานให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ อ ย่ า งพอมี พ อกิ น และ
พึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีการ
รวมกลุ่ ม ของชุ ม ชนหลายๆ แห่ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้
สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างรู้รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่ง

ความพอเพียง

การพัฒนาระดับประเทศ เป็นการวางรากฐานของ
ประเทศว่าควรเดินไปข้างหน้าอย่างไร แค่ไหน ต้องดูสมรรถนะ
หรือจุดแข็งของเราเสียก่อนพอประมาณของเราอยู่แค่ไหน
ศักยภาพของเราอยู่ที่ไหน ก็ควรไปทางนั้น เช่นเรื่องอาหาร
มีนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เราน่าจะทำได้ เพราะอาหาร
ของเราอร่อยและมีคุณภาพมากกว่าของหลายๆ ประเทศ
และเราเป็นประเทศเกษตร มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากมาย
ถ้ า ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จะได้ ป ระโยชน์ ตั้ ง แต่ ค นผลิ ตวั ต ถุ ดิ บ
จนถึงนักธุรกิจ เพียงแค่ผลิตอาหารฮาลาล ส่งบรูไน มาเลเซีย
และตะวันออกกลาง ก็นา่ จะมีรายได้มากเพียงพอแล้ว ถ้าเลือก
ให้เหมาะสมเราจะสามารถไปสู่ที่ ๑ ของโลกได้ เป็นต้น

ระดับนักธุรกิจ

เริ่ ม จากความมุ่ ง มั่ น ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ห วั ง
ผลประโยชน์หรือกำไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ยอมรับ
การมีกำไรในระดับพอประมาณ (Normal Profit) มีเหตุมีผล
ที่พอเพียงต่อนักธุรกิจที่ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และต้องไม่เป็น
การแสวงหากำไรโดยการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผิดกฎหมาย
หลักของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ปฏิเสธการส่งออก แต่ต้องมี
การสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี เพือ่ ให้พร้อมรับต่อความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ โดยระลึกเสมอว่าการจะก้าวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์
ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง
6
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ทั้งนี้ นักธุรกิจสามารถกู้เงินมาลงทุนเพื่อสร้างรายได้
และต้องสามารถใช้หนี้ได้ ไม่ทำอะไรเกินตัว ต้องมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร อดทนและรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงสินค้าและ
คุณภาพให้ทนั กับความต้องการของตลาดและการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีมีจริยธรรม คุณธรรม รักษาความสมดุลในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ได้แก่ พนักงาน บริษัท ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม
จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ระดับนักการเมือง

การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมาย และข้อบัญญัติ
ต่างๆ หรือดำเนินวิถีทางการเมืองให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐาน
ของความพอเพี ย งและผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม ต้ อ งใช้
ความเสมอภาค มีทัศนคติและความคิดที่ดี บนพื้นฐานของ
ความพอเพียงซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียร และมีสติในการ
ทำกิจการต่างๆ

ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระดับองค์กรหรือผูบ้ ริหาร ต้องบริหารความเสีย่ ง ไม่ทำ
โครงการทีเ่ กินตัวหรือเสีย่ งเกินไป ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม
จัดกำลังคนตามความรู้ความสามารถ บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้วยความประหยัดและคุ้มค่า และถ่ายทอดความรู้
ในการปฏิบตั งิ าน การจัดเตรียมนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนา
และแก้ไขปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไป
ระดับเจ้าหน้าที่ ควรปรับวิถีและใช้ชีวิตแบบพอเพียง
รู้จักพอประมาณและพึ่งตนเองเป็นหลัก ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมกับรายได้ พัฒนาตนเองและความรูอ้ ยูเ่ สมอ หลีกเลีย่ ง
อบายมุข รักษาวัฒนธรรมไทย ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน สามัคคี แบ่งปัน ให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
ด้วยน้ำใจไมตรีอย่างรวดเร็วและเสมอภาค ในการประกาศ
นโยบายด้านต่างๆ ต้องมีเหตุมีผล คล่องตัว ทำอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ป้องกันการเกิดปัญหาในภายภาคหน้า โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันซึ่งภาษาสมัยใหม่เรียกว่า การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

ระดับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา

เล็งเห็นความสำคัญและน้อมนำปรัชญาฯ มาปฏิบัติ
ให้เป็นตัวอย่างเป็นแม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ที่ดีทั้งในด้านการ
ดำเนินชีวิต อาทิ ขยัน อดทน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและ
อบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ และพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาฯ อาทิ ตั้งใจสอน หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม
เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูกบั นักเรียน กระตุน้ ให้เด็กรักการเรียน คิดเป็น ทำเป็น
และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียน เล่น และดำเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมและพอประมาณกับตนเอง ใฝ่หาความรู้ ใช้หลักวิชา
และความรู้จริงในการตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆ ปฏิบัติตน
และคบเพื่อนเป็นกัลยาณมิตร ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์แบ่งปัน
กตัญญู รูจ้ กั ใช้จา่ ยเงินอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ รวมทัง้ สร้าง
ภูมคิ มุ้ กันทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง อาทิ ไม่ลกั ขโมย ไม่พดู ปด
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา

ประชาชนทุกคน

ดำรงชีวติ บนพืน้ ฐานของการรูจ้ กั ตนเอง การคิดพึง่ พา
ตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับหลักคำสอนของทุกศาสนา
ที่ให้ดำเนินชีวติ ตามกรอบคุณธรรม ไม่ทำการใดๆทีเ่ บียดเบียน
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ฟุ้งเฟ้อหรือทำอะไรที่เกินตน รู้จักแบ่งปัน
และช่วยเหลือผูอ้ นื่ ตามความเหมาะสมและกำลังความสามารถ
ของตน ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ คำนึงถึงความพอดี
ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป

เกษตรกร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานทฤษฎีใหม่
สำหรับเกษตรกร เพือ่ เดินทางไปสูค่ วามพอเพียง ระบบทุนนิยม
กระตุ้นให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้าว อ้อย
ยางพารา ปอ หรือสับปะรดเพียงอย่างเดียวเพราะขณะนั้น
มีรายได้ดี แทนที่จะปลูกหลายๆ อย่างไว้กินและใช้เองใน
ครอบครัวและไว้ขายด้วย หากพืชนั้นมีปัญหาก็ไม่สามารถ
มีรายได้จากทางอืน่ และยังต้องซือ้ พืชอืน่ ๆ มาทำอาหารบริโภค
อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น ชาวนาที่ปลูกข้าวอย่างเดียว พอขาย
ข้าวเปลือกแล้วก็ต้องซื้อข้าวสาร และผักอื่นๆ สำหรับบริโภค
จึงช่วยตัวเองไม่ได้ หากปีไหนฝนไม่แล้งและพืชนั้นราคาสูง
ก็ไม่มปี ญั หา แต่ถา้ ปีไหนแห้งแล้งก็จะทำให้เสียหายได้พระองค์
จึงทรงให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรเพือ่ พออยูพ่ อกินก่อน
โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ โดย ๓๐
เปอร์เซ็นต์แรกให้ขุดสระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยไม่หวัง
พึ่ ง น้ ำ จากธรรมชาติ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วสระน้ ำ นี้ ยั ง สามารถ
เลี้ยงปลาได้อีกด้วย เป็นอาหารโปรตีนราคาถูกด้วย และหาก
มีมากยังขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
อีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ที่สอง ปลูกข้าว เพื่อไว้กิน รำข้าว
ใช้เลี้ยงหมู ได้อีกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนว่า
ข้าวกล้องมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะที่สีออกไปเพื่อให้ได้
ข้าวขาวนั้นเป็นการเอาสิ่งที่มีประโยชน์ออกไปหมด ได้ความ
สวยงามและความอร่อยแต่ประโยชน์น้อย ทำให้คนไทยหันมา
นิยมกินข้าวกล้องซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมและราคาแพงกว่า
ข้าวขาวเสียอีก เพราะฉะนัน้ หมูทกี่ นิ รำข้าวกลับได้กนิ ของดีทสี่ ดุ
ส่ ว นอี ก ๓๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ ส าม ปลู ก พื ช ไร่ พื ช สวน และ
ผักสวนครัวสำหรับบริโภคและขายได้ด้วย อาทิ พริก หอม
ตะไคร้ กระเทียม มะพร้าวผักและผลไม้ต่างๆ เมื่อทำครบถ้วน
หมดแล้วจะสามารถมีอาหารบริโภคโดยไม่ต้องซื้ออะไรเลย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ไม่มสี ารพิษด้วย สำหรับ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ทเี่ หลือ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้
กินอย่างไรก็ไม่หมด ทีเ่ หลือนำไปขายได้ รวมกลุม่ กันขึน้ มาและ
นำไปขายทีเ่ ดียวกัน หรือจะแปรสภาพเป็นเครือ่ งแกง หรืออืน่ ๆ
ตามวัตถุดิบได้มากมาย และเมื่อมีทุนมากขึ้นก็สามารถซื้อ
เครือ่ งปัน่ มาทำเครือ่ งแกงได้ จากนัน้ ก็รวมกลุม่ กันเป็นสหกรณ์
หรือร้านค้าชุมชนขึน้ มา เพือ่ เป็นแหล่งขายสินค้าภายในชุมชน
จากอุตสาหกรรมนี้นำไปสู่ธุรกิจได้ เป็นการทำตามลำดับขั้น
และรวยแบบยั่งยืน
ตัวอย่างของการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั นิ นั้
ระดั บ เกษตรกรมี อ ยู่ ม ากมาย เขาอยู่ อ ย่ า งมี ความสุ ข และ
ร่ำรวยอย่างไม่น่าเชื่อในพื้นที่เล็กๆ สำหรับระดับธุรกิจนั้น
มีหลายบริษทั ทัง้ ธุรกิจขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ได้นอ้ มนำไปใช้
แล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งมี
หลั ก สู ต รสอนเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ขอแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือ The Millionaires
Next Door ซึ่งนำเศรษฐีอเมริกันประมาณ ๑๐๐ คน มาศึกษา
พฤติกรรม โดยเชิญเศรษฐีมางานเลี้ยง จัดไข่ปลาคาร์เวียร์
แชมเปญ และอาหารแพงๆ หลายอย่างปรากฏว่าเศรษฐีเกินครึง่
ไม่แตะเลย ถามว่าทำไม เศรษฐีบอกว่าเขาไม่เคยกินเขาใช้ชวี ติ
อยู่แบบพอเพียง ไม่มีความจำเป็นจะต้องกิน ไม่เคยตามตลาด
ก่อนที่จะขยายธุรกิจ เขาดูตัวเขาเองก่อน เขากู้น้อยที่สุด
พอเกิดวิกฤตจึงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นั่นเป็นเพราะเขา
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงแนะเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับประชาชนชาวไทยเท่านัน้ หากทรงแนะทางออก
สำหรับชาวโลกด้วย เพื่อโลกาภิวัตน์ (Globalization) เดินไป
ในหนทางทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมพอเพียง และนำไปสูค่ วามสมดุล
ยั่งยืน บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และของความดี

เศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่ความสุขของชีวิตอย่าง
ยั่งยืน

“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เป็น
แนวทางทีเ่ น้นการปูรากฐานในการดำเนินชีวติ ทีส่ อดคล้องกับ
ความเป็นจริงและความเป็นไทยเนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ คือ ความพอประมาณที่ตั้งอยู่บนความ
ซื่อสัตย์ โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความมีปัญญา มีเหตุผล
ซึ่งทำให้ไม่ขาดสติ มีความรอบรู้ รอบคอบ และรู้ รัก สามัคคี
ซึ่ ง เกิ ด จาก ความรั ก ความเมตตา ความเอื้ อ อาทรต่ อ กั น
อันเกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมดังนั้น จึงควรมีการนำ
เนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับสังคมทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ
หรือระดับประเทศ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง สติปัญญา และวิถีการดำเนินชีวิต
ของคนไทย เพื่อนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยและ
ประเทศชาติตลอดไป
____________________

เศรษฐกิจพอเพียง... ทางออกของโลกาภิวัตน์

นานาประเทศต่างยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ของเราว่าทรงเป็น King of the King เป็นพระมหากษัตริย์
ที่ ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว
ทีป่ ระชาชนชาวโลกยอมรับ เมือ่ ปี ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนา
มนุษย์” และกราบบังคมทูลว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับประเทศไทย แต่เป็นประโยชน์กบั
ทุกประเทศทีต่ อ้ งการสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้จดั ทำ
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี ๒๕๕๐ เรือ่ ง “เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาคน” และเผยแพร่ไปทั่วโลก
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