
  

นวทางการพฒันาประเทศ 

  ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง1 
 

พลเอก สุรยทุธ  จุลานนท   

นายกรัฐมนตรี 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 รัฐบาลไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนด

นโยบายแกไขปญหาของประเทศ  ซึ่งในสวนของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงชี้แนวทางการปฏิบัติ

ตนที่ควรจะเปน  เพื่อดํารงชีวิติอยูได  โดยไมเดือดรอน  ซึ่งเปนแนวทาง

ที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย  ที่สามารถนํามาปรับ

ใชไดทุกระดับ  ตั้งแตระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ไปถึงประเทศ   

                                                        
1
 สรุปจากปาฐกถาพิเศษของ พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรี ในการประชุม

ชี้แจง “แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันศุกร

ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล 

 

แแ 
2    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ใหพัฒนาบนพื้นฐาน

ดั้งเดิมและสอดคลองกับวิถีชีวิต  การพัฒนาตองเริ่มจาก “การ

พึ่งตนเองกอน”  โดยตองรู จักประมาณตน ทําทุกอยางอยาง

รอบคอบ ระมัดระวัง ไมประมาท  สิ่งเหลานี้จะสรางภูมิคุมกันที่ดี

ใหกับเราตอไปดวย 

 หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปน

หลักการของการพึ่งตนเอง ทําอะไรอยางเปนขั้นตอน ไมรีบรอน ไม

กาวกระโดด  ไมประมาท รูจักเลือกสรร และใชอยางเหมาะสม 

ระมัดระวังและมีความพอดี พอเหมาะพอควร สรุปไดวาคือความ

พอเพียง ความสมเหตุสมผล พิจารณาหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เสี่ยง หรือ

สงผลกระทบอยางมากๆ ในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ

ดําเนินงานทางธุรกิจในปจจุบัน ในเรื่องของการที่จะใชปจจัยความ

เสี่ยงมาพิจารณา   ก็ไมไดแตกตางจากสิ่งที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยู หัว  ไดพระราชทานไว  ซึ่ง เปนที่แพรหลายในการ

บริหารงานโดยทั่วไปอยูแลว 
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การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหาร

ประเทศ  

 ตองคิดพิจารณาใหประเทศพัฒนาไปอยางสมดุลบน

พื้นฐานของความพอดี ระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท ซึ่งมี

ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะในปจจุบันการเติบโตของภาคสังคม

เมืองเปนไปอยางรวดเร็ว สังคมชนบทมีความเติบโตคอนขางนอย

สภาพความเปนอยู  คุณภาพชีวิตจึงแตกตางกันอยางชัดเจน  

โดยเฉพาะความแตกตางดานรายได เดิมมีความแตกตางกัน 

อยูประมาณ 10:1 ปจจุบันแตกตางกันเปนประมาณ 13:1 ซึ่งเปน

ปจจัยหนึ่งที่จะนํามาพิจารณา แตไมไดถือเปนตัวชี้ขาด มีความ

พอดีระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการ

แขงขันบนเวทีโลก การสรางภูมิคุมกัน เปนเรื่องที่ตองพิจารณา

ควบคูดวย  

 หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ตองยึดหลัก “คนเปน

ศูนยกลาง” มีพื้นฐานดานจิตใจที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย  

4    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

สุจริตเปนที่ตั้ง  ซึ่งมี 2 ดานคือ ปรัชญาที่เราตองดํารงชีวิตอยาง

พอเพียง และ ตองมีจิตใจที่ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมเปนพื้นฐาน  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนหลักที่จะนําพาประเทศ

ไทยใหอยูรอดไดอยางสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ทามกลางปญหาและการ

เปลี่ยนแปลงที่สับสนในยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงจะสามารถ

เกิดขึ้นไดในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนดานการเมือง การปกครอง 

และการบริหารประเทศ หากเรายึดหลักในการพิจารณาดวยเหตุผล  

หาทางออกที่ชั่งทั้งสวนดีและสวนเสีย  หรือ “ทางสายกลาง” ที่เลือก

ทางที่ดีที่สุด  สวนที่เสียนอยที่สุด  มีความไมยึดติด มองประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน  ทําใหบานเมืองสะอาด  

 ความไมยึดติด 

 ความไมยึดติด เปนการมองประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน ความไมยึดติดจะทําใหบานเมืองสะอาด รวมทั้ง

ดานการเมืองดวย ถาหากในสวนของการเมืองมีคุณธรรม และ

จริยธรรม  มีความมุงมั่นที่จะทําประโยชนใหกับสังคมใหกับ

บานเมือง จะตองลดในเรื่องของการยึดติดลง 
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ดานเศรษฐกิจ  

รูจักประหยัดอดออม ใชจายพอดีตัว ไมสรางหนี้สินใหเกิน

ความจําเปน  ไมเนนความทะเยอทะยาน  ฟุงเฟอ  ทุกคนมีพอกิน

พอใช  รูจักแบงปน  ก็สามารถที่จะสรางความสุขใหแกตัวเองได 

 ดานสังคม  

ความพอเพียงจะชวยสรางความเข็มแข็ง ใหแกสังคมและ

คนในชาติ  ทุกคนสามารถที่ จะอยู เย็นเปนสุขภายใตความ

สมานฉันท เพราะความพอเพียง จะทําใหทุกคนมีความพอเพียงใน

ชีวิตและความเปนอยู  มีทะเยอทะยานตามฐานะและโอกาส  ไม

แกงแยงแขงขัน มีการใหและการแบงปน   

 ดานตางประเทศ   

ความพอเพียง ทําใหเราไมตองมุงเนนแสวงหาประโยชนให

ประเทศจนเกินความตองการ ไมตองแขงขันชิงดีชิงเดนกับประเทศ

อื่นๆ ทําใหเราเปนที่ศรัทธาเชื่อถือแกสังคมโลก  ความพอเพียงและ

ความเปนกลาง ทําใหเราไมตองการทะเลาะกับใคร ไมตองมี

6    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

คาใชจายในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งไมจําเปนที่จะตองใช

งบประมาณไปจนเกินความจําเปน 

 รัฐบาลจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารประเทศ 

แตไมไดหมายความวาเราจะหันหลังใหกับโลกาภิวัตน  แตจะทําให

เราสามารถอยูไดในสภาวะความผันผวน หรือความเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  ไมหลุดเขาไปสูวังวนแหงการตอสู

แขงขันที่รุนแรง หรือไมหลุดเขาไปสูวังวนแหงความขัดแยงที่เรา

จะตองเสียเปรียบอยูเสมอ เราไมปฏิเสธโลกาภิวัตนแตจะใช

ประโยชนจากโลกาภิวัตน  โดยจะระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

พรอมกับพัฒนาคนใหรูเทาทัน  และพิจารณาเลือกรับสิ่งตางๆ 

อยางสรางสรรค  

รัฐบาลไมปฏิเสธที่จะเกี่ยวของกับใคร หรือไมคาขาย ไม

สงออก ไมผลิตเพื่อคนอื่น แตจะเนนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนดวย

ความละเอียดรอบคอบ และคิดหนาคิดหลัง  ไมเรงรอนที่จะตัดสินใจ

ในเรื่องตางๆ แตเนนการพึ่งตนเองใหไดกอน จากนั้นจึงพัฒนาขึ้นมา

เปนที่พึ่งแกผูอื่นในที่สุด โดยใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต รูเทาทัน
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การเปลี่ยนแปลง รอบคอบในการตัดสินใจ ซื่อสัตย สุจริต จริงใจ ไม

เอาเปรียบผูอื่น 

 ที่ผานมา สังคมของเราไดกระโจนเขาสูกระแสโลกาภิวัตนใน

การแขงขัน จนนํามาซึ่งปญหาตางๆ และความเดือดรอนของ

ประชาชนเปนจํานวนมาก  และแมวาเราจะมีการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชกันอยูบาง แตยังไมกวางขวาง เพราะคน

จํานวนมากยัง เขาใจผิด  วาหลักปรัชญานี้ ใช ได เฉพาะภาค

การเกษตรและคนยากจนเทานั้น ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลว 

สามารถที่จะใชไดกับทุกองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน 

การนําไปสูการปฏิ บัติ  ไดมีแนวทางตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 โดยการจัดทําแผนปฏิบัติ

การของหนวยงานจะตองสอดคลองกับแนวทางตางๆ ในแผนฯ 

ฉบับที่ 10 โดยเฉพาะรัฐบาลไดเนนการทํางานโดยยึดความ โปรงใส 

เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

 

  

8    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แนวทางการพัฒนาประเทศในชวง

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ภายใตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 

นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 

รองนายกรัฐมนตรี และ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  

 

 วันนี้ขอพูดใน  2 สถานะคือในความเห็นที่ไดทํางานรวมกับ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับ ในสถานะที่ไดเขามา

เปนผูบริหารนโยบาย 

                                                        
2
 นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมชี้แจง “แนวทางการพัฒนาประเทศตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติ

ไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล 
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 การพัฒนาเศรษฐกิจ ในอดีต ชวงแรกๆ จะเนนการเรงรัด

แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เรงรัด ให GDP เติบโตเร็ว 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตน ก็เขาใจกันวา สิ่งที่จะชวยใหประเทศ

พัฒนาเร็ว คือ “ทุน” แตแลวแนวทางนี้ก็ จบลงดวยปญหาวิกฤติ

เศรษฐกิจ  ในป 2540 

 ความเขาใจกวางๆ วาทุนกับโลกาภิวัตน ทําใหเศรษฐกิจ

เติบโต เปนจริงแคครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งคือ ผลรายที่เราเจอมาแลว  

คนยากจนไมสามารถจะหายจนไดดวยทุน ปจจุบันผลที่เกิดขึ้นคือ

ความไมสมานฉันท   

 สรุปการนําเอาโลกาภิวัตนและทุนมาใช ผลลัพธเปนวิกฤติ

เศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2540 และวิกฤติรอบ 2 ผลลัพธเปนความ

แตกแยกในสังคม   

เศรษฐกิจพอเพียง 

 โลกาภิวัตน และทุนนิยม ไมใชเปนเรื่องไมดี แตปญหาคือ

ความไมพอดี และความไมรูเทาทัน  ซึ่งทั้งสองเปนแกนของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถาประมวลจากพระราชดํารัส 

10    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน

ไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทัน

ตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

 ความพอเพียง  หมายถึง ความพอประมาณ  ความมี

เหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอยางยิ่ง  ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  

และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ

เพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
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นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบวิธีคิดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล

ในเรื่องเศรษฐกิจและการปรับใช จะขอพูดถึงเศรษฐกิจ โดยแบงเปน 

3 สวน คือ 

1. เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ 

2. เศรษฐกิจในระบบตลาด 

3. เศรษฐกิจสวนรวม 

เศรษฐกิจฐานราก   

ความคิดดั้งเดิมตองใสทุนเขาไป เห็นตรงกันวาชาวบานไมมี

ทุน แตวิธีการตองอาศัยความพยายามที่จะพัฒนาไปสูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คือการพึ่งตนเอง  ซึ่งเรื่องทุนก็เห็นดวย แตทุน

ตองพึ่งตนเองเปนสําคัญ โดยยึดหลัก 3 ประการ 

(1) เนนกระบวนการเรียนรู ที่เปนการบูรณาการ  ไมใชแยก

สวน เชน อยากรูเรื่องไก ก็มีศูนยไก  คือมีศูนยเรียนรูและแผนแมบท

ชุมชน 
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(2) การมีสวนรวม  ไมใชเอาเงินแลวไปวากันเอง  เปนเรื่องที่

ตองรวมมือระหวางชุมชนกับวิทยาการ   ชุมชนกับชุมชน  ชุมชนกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชนกับผูวาราชการจังหวัด   

(3) การบริหารการจัดการ  การมีสวนรวมจะสัมฤทธิ์ผล   

โดยไมมีการจัดการเปนไปไมได   

เพราะฉะนั้น น้ําหนักของทุนก็ลดลงไป  แมยังมีความสําคัญ

อยู  แตถาเราหยิบยื่นทุนใหโดยไมมี  3  สวนประกอบกัน ก็จะ

กลายเปนเรื่องการพึ่งพิง 

เศรษฐกิจในระบบตลาด   

เศรษฐกิจในระบบตลาด เนนทุน แตที่จะเนนควบคูกันไป 

คือ ทรัพยสินทางปญญา ที่จะฉวยโอกาสที่โลกาภิวัตนเปดให คน 

ที่จะไดรับประโยชนจากโลกาภิวัตนก็คือคนที่สามารถจัดการกับ

โลกาภิวัตนได  ซึ่งความสามารถจัดการ เรียกวาปญญา  

เมื่อประเทศพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่ง การไดเปรียบอยูที่ปญญา 

จึงมีคําวา Knowledge  
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 เศรษฐกิจสวนรวม 

 การออมของประชาชนลดลงเรื่อยๆ ในชวงปที่ผานมา  

น้ําหนักอยูที่ทําอยางไร จึงจะมีการออมเพิ่มขึ้น  การออมจะเกิดขึ้น

ไดขึ้นอยูกับ 2 ดานคือ  การเพิ่มรายได และการลดรายจาย 

 ประสิทธิภาพ ถาไมมีประสิทธิภาพ ใสเงินเขาไปเทาไรก็ไม

สามารถชวยได  เรื่องประสิทธิภาพ เอกชนมีสวนสําคัญ รัฐบาลไม

สามารถทําเองได  แตจะเขามาเสริมและรวมมือ ถาเอกชนมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสามารถที่จะฉวยโอกาส

จากโลกาภิวัตนได  หรือมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น 

 สําหรับผูมีโอกาส การเพิ่มประสิทธิภาพมีความสําคัญที่สุด  

สําหรับผูไมมีโอกาส  รัฐบาลตองชวย หรือสงเคราะห   ซึ่งตองมีการ

แบงแยกเปน 2 กลุม 

 ความสมดุล หรือ ความไมสมดุล ไมใชสิ่งที่มองเห็นไดงาย  

เหมือนเชื้อโรคที่สะสมอยูในตัว  เพราะไมมีอาการออก แตมีวิธีวา  

ถาประชาชนที่ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวนมากขึ้น 

ก็สามารถลดความไมสมดุลได  
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 ในสวนของเศรษฐกิจสวนรวม ตองอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช 

เศรษฐกิจพอเพียงไมมีสูตรสําเร็จ  

 แนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช  

ขาราชการคุนเคยกับการทํางานแบบจะเอาอะไรก็บอกมา เปน

ขั้นตอน  1, 2, 3  หรือทํางานแบบสูตรสําเร็จ เหมือนสูตรปุยไมได  

ผูวาราชการจังหวัดตองอธิบายตลอดเวลา ปรับใช ทําความเขาใจ 

และเรียนรูตลอดเวลา การนํามาใชตองดึงสิ่งที่ตรงกับความเปน

ตัวเองมาใช และทําอยางไรจะไปชวยใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

 วิธีปฏิบัติ ที่ควรยึด  คือ  4 ป  ไดแก   โปรงใส  เปนธรรม  

ประหยัด และประสิทธิภาพ โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช เพราะเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับระบบราชการ 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การประยุกตใชในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่103 

ดร.จิรายุ   อิศรางกูร  ณ อยธุยา      
นายอาชว   เตาลานนท 
ดร.อําพน  กิตติอําพน 

ดร.จิรายุ   อิศรางกูร  ณ อยุธยา      

ปจจุบัน รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                        
3 ประมวลจากการอภิปรายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 10” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร 

ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง นายอาชว  

เตาลานนท  ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการคาแหงประเทศไทย  และนายอําพน 

กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เมื่อวันศุกรที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชเปนแนวทางการบริหาร

ประเทศ และวางแผนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554)   ซึ่งในการประยุกตใชตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล       

ในอดีต มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกอนแลว  

ภายหลังที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ.2540 ทําให

ประเทศไทยตองประสบปญหามากมายจากธุรกิจที่ลมสลาย 

ประชาชนไดรับความเดือดรอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

จึงไดรับสั่งใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดอัญเชิญ

มาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2544-2549) และใชคํานิยาม “เศรษฐกิจพอเพียง”  

ตามที่ราชเลขาธิการไดแจงเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน 2542  วา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไข และ

พระราชทานอนุญาต ไวดังนี้    

คําวา “พอเพียง”  หมายถึง หลักการ 3  ขอ  กลาวคือ    
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1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมสุดโตง ไมมาก

หรือนอยเกินไป    

2. ความมีเหตุมีผล คือ การใชความรูและเหตุผลในการ

ตัดสินใจ มากกวาใชอารมณหรือตัดสินใจปจจุบันทันดวน  

3. การมีระบบภูมิคุมกัน คือไมเสี่ยงเกินไป มีการจัดการ

ความเสี่ยงนั่นเอง ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะอยู

นอกเหนืออิทธิพลของเรา ทําใหเกิดความเสี่ยง   จึงตองมีภูมิคุมกัน

จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

คําวา “อาศัย”  หมายถึง เงื่อนไขหรือวิธีการที่ใชกับ

หลักการทั้ง  3  ขอขางตน  คือ    

1. รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง กํากับการใชเหตุและผลตางๆ 

อยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมใชเปนความรูจากตําราเพียงอยางเดียว 

หากแตเปนความรูที่ไดมาจากการมีประสบการณ ซึ่งอาจจะอาศัย

ความรอบคอบ ระมัดระวัง พรอมๆ กันไปดวย  

 2. คุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ตลอดจนมี

ความเพียรและรูจักใชปญญาในการดําเนินงาน 
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 ทั้งนี้ หากนําหลักการ “พอประมาณ เหตุผล และสติ” มา

ประยุกตใชดวยเงื่อนไข “รอบรู รอบคอบ และคุณธรรม” จะทําให

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม มีความมั่นคงและเกิดภาวะสมดุล 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ที่ตองแข งขันสู ง   ตอง

เจริญกาวหนา  ทุกคนตองมีดาวดวงเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 

เปาหมายเดียวกัน  ซึ่งจะตองทําความเขาใจรวมกันอยางถองแทใน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรวมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงดวยกัน ซึ่งขณะนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง ภายใตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ตระหนักดี ซึ่งไดจําแนกกลุมคนเอาไว  8 กลุมที่

จะตองทําความเขาใจและนําไปใช  ไดแก  กลุมผูนําทางความคิด      

กลุมนักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไปทําหนาที่บรรจุ

เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงใหอยู ในระดับมหาวิทยาลัย  กลุม

นักวิชาการในระดับประถมถึงมัธยมปลาย คอยปลูกฝงใหกับกลุม

เยาวชน ทั้งในและนอกหลักสูตร  กลุมการเมือง เชน สถาบัน

พระปกเกลา  องคกรภาครัฐ  ใหเปนผูนําทางความคิด  และมี

บทบาทในการริเริ่ม สนับสนุน  สื่อมวลชน ทําหนาที่สรางความเขาใจ 
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กระจายขอมูล ขาวสาร  และความรู   ใหเกิดผลตอการนําไป

ประยุกตใชไดเปนอยางดี  องคกรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ไดแก ชุมชน  องคกรตางๆ ที่จะเขามามีสวนรวมในการทํางานได    

ที่สําคัญคือ  องคกรภาครัฐจะตองกําหนดนโยบาย และ

แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ  โดยไมทําอยางรวดเร็ว ขาม

ขั้นตอน  และตองมีความยั่งยืน  เชน เมื่อพูดถึงความกาวหนา 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังมีความสําคัญ แตตอง

คํานึงถึงคุณภาพของความกาวหนา และความสมดุลดวย    

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชสูตรสําเร็จ ไมสามารถ

เอามาใชเปนสูตรสําเร็จไดกับทุกแหงไปหมด แตแทที่จริงนั้นตองเอา

ไปใชภายใตสภาวการณ ที่มีความหลากหลายเปนอยางยิ่ง หรือ

เรียกวาคํานึงตอ "ภูมิสังคม" ดวย 

การปรับใช จึงเปนเรื่องของความรวมมือระหวางภาคเอกชน

และรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนภาคประชาสังคมที่มี

ความปรารถนาดีตอประโยชนสุขของประชาชน และดําเนินการ

อยางมีเปาหมาย ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน    

20    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ดร. อาชว  เตาลานนท       

ธุรกิจอาจนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในดานตางๆ 

แลวโดยไมรูตัว อาทิ  ธุรกิจที่เนนการพัฒนาบุคลากร หาคนดี เชน 

บริษัทปูนซิเมนตไทย เนนทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม เชน การปลูกปาใหกับชุมชนของ ปตท. กฟผ. ธุรกิจใน

เครือสหพัฒนฯ ที่เนนใหทุนเด็กเรียน  หรือเครือเจริญโภคภัณฑ

จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาชนบท และพัฒนาเกษตรกร  เปนตน  

อยางไรก็ตามธุรกิจอีกไมนอยที่ยังไมไดนําปรัชญาดังกลาว

ไปใช  ซึ่งมีสาเหตุจากคิดวาไมเกี่ยวกับตนเอง เปนเรื่องของคนจน 

ไมเกี่ยวกับธุรกิจแตอยางใด หรือคิดวาปรัชญาเปนนามธรรม นําไป

ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมคอนขางยาก   

หากไมนําปรัชญาฯ ไปใช จะเกิดอะไรขึ้น ดูจากภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ.2542 มีธุรกิจจํานวนมากที่ตองลมละลาย      

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชตองเริ่มจากภายใน  

พิจารณาในกรอบของคุณธรรม เนื่องจาก  
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1.  ภาวการณแขงขันที่สูง เชน ธุรกิจการคาปลีกในปจจุบัน   

ทําใหลืมความพอดีหรือเรียกวาลืมกติกา    

2. ธุรกิจมีการขยายตัวเมื่อมีโอกาส  เชน  เพิ่มจํานวน

พนักงาน  ทําใหเกิดการลืมตัว ไมคํานึงถึงความพอประมาณ 

เปรียบเทียบกับการดําเนินธุรกิจก็เหมือนกับการขับรถยนต ที่ตองใช

ทั้งเบรกและคันเรง จึงตองใชอยางระมัดระวัง มีสติ  

3.  หากมีกําไรสูงขึ้น  ความเสี่ยงสูงขึ้นจําเปนตองหา

ภูมิคุมกันไว เชน  การบริหารความเสี่ยง เดิมเชื่อกันวาธุรกิจตองเนน

กําไรสูงสุด แตความเสี่ยงมาก มาจากกําไรระยะสั้น หากตองการให

ธุรกิจอยูไดนานตองเนนกําไรระยะยาว และตองมีตัวชี้วัดอื่นๆ รวม

ดวย เชน การขยายตัวของตลาด ประสิทธิภาพ  ผลตอบแทนการ

ลงทุน เปนตน และปจจุบันก็เพิ่ม กลุมผูมีสวนไดเสีย เปนตัวชี้วัด

ความสําเร็จเพิ่มอีกตัวหนึ่ง    

ธุรกิจจึงตองมีการบริหารอยางสมดุล คือ นําหลักการบริหาร

แบบ  balanced score card  มาใช มากขึ้น เมื่อพัฒนาเปนบริษัท

22    แนวทางการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

มหาชน มีผูถือหุนรายใหญ รายยอย มากมาย  จึงตองมีการบริหาร

ที่เนนความเปนธรรม ความโปรงใส ขอมูลตองเปดเผยได  

ปจจุบันมีการมองวา ธุรกิจเปนสวนหนึ่งของสังคม ก็ตอง

รับผิดชอบตอสังคม  ตอชุมชน  และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ตองมกีารปลูกจิตสํานึกใหกับองคกร และพนักงานทุกคน    

 นอกจากธุรกิจจะมีการนํากติกาการบริหารแบบ CG มาใช 

(CG ยอมาจาก Corporate Governance หมายถึง กติกาเชิงธุรกิจ

ขององคกรธุรกิจ) และเพิ่มกติกาดานสังคมเขามาดวย เปน CSG 

(Corporate Social Governance) มาใช ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง 

เสมือนเปนรมอันใหญ ที่ครอบคลุม CG CSG การบริหารการเงิน 

ลูกคา โดยตองดูสิ่งเหลานี้ใหสมดุล ใชความพอประมาณ ใหมี

ภูมิคุมกัน  มีเหตุผล     
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ดร.อําพน  กิตติอําพน   

 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต

ฉบับที่ 8 นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางโดย มุงเนน

ให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  

แผนฯ ฉบับที่ 9 ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มา

ใชเปนแนวทางในการวางแผน มุงพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน 

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

แผนฯ ฉบับที่ 10 นําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว มาเปนแนวทาง ซึ่งพระองคทรงเนน 3 เรื่อง คือ 

1. การพัฒนาคน โดยการมีสวนรวมของคน 

2. ความหลากหลายและภูมิสังคม 

3. การทําตามขั้นตอนตางๆ โดยใชความรู  ความรอบคอบ 

การจัดทําแผนฯ  10  ไดมีการวิ เคราะหโอกาส  วิกฤติ 

ผลกระทบในบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวอยาง

รอบคอบ คือ 
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1. การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน ทําใหมีการเคลื่อนยาย
เงินทุน สินคาและบริการอยางเสรี  การเขาสูสังคมแหงความรู  การ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี การ

เปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. สถานะของประ เทศ  ทางด านสั งคม  เศรษฐกิ จ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะดานสังคม  การศึกษามีปญหา สุขภาวะดอยลง 

3. แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 

เพื่ อ ใหการพัฒนาเปนไปในทางสายกลาง  การขับ เคลื่ อน

กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใชความรอบรูในการพัฒนา 

ดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน รวมทั้งการ

เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู   
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 1.1 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู  เกดิภูมิคุมกัน 

 1.2   การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 

 1.3 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมได

อยางสันติสุข 

2.  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

 2.1  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 

 2.2  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 

 2.3 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยู

รวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 

3.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ

ยั่งยืน 

 3.1 การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและ

คุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปนไทย 
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 3.2  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 

 3.3 การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและ

การกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม 

 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 4.1  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ

นิเวศ 

 4.2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 5   ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการประเทศ   

 5.1 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย

และธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 
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 5.2   เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนให

สามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ 

 5.3 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

เนนการบริการแทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวน

การพัฒนา 

 5.4 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู

ภูมิภาค  ทองถิ่น  และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

 5.5 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  

สุจริต  และมีธรรมาภิบาล 

 5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั ้นตอน  

กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความ

สมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 

 5.7  การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 

     

 


