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เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล*
ปัจจุบนั สถานการณ์โลกมีการ เปลีย่ นแปลง
มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว อาจกล่าวได้วา่ เวลานี้
โลกเหลื อ เพี ย งขั ้ ว เดี ย ว คื อ ขั ้ ว เสรี น ิ ย มหรื อ
ทุนนิยมหรือบริโภคนิยม แล้วแต่จะเรียกชื่อกัน
ซึง่ ในโลกทุนนิยมนี้ ประเทศต่าง ๆ มุง่ แสวงหา
ความเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง
และลักษณะสำคัญ คือ แสวงหาความร่ำรวย
จากการลงทุน การบริโภค ถือเป็นทฤษฎีหลัก
ของระบบทุนนิยม ถ้าปราศจากจุดนี้แล้วถือว่า
เจริญไม่ได้ เฉพาะฉะนั้น จึงเกิดภาวะของการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงและมีการกระตุ้นให้เกิด
การบริโภคอยูต่ ลอดเวลา โดยการกระตุน้ ให้เกิด
กิเลส ทำให้เกิดความอยาก ซึ่งจะทำให้ระบบนี้
คงอยูไ่ ด้
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่นำมาบริโภค
ทุกอย่าง ต้องผลิตมาจากวัตถุดิบที่ได้มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันเมือ่ มีการบริโภค
ก็กอ่ ให้เกิดของเสียออกมาในปริมาณเกือบจะเท่ากัน
*เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา

ฉะนัน้ โลกจะต้องรับภาระ อย่างมาก คือ จะต้อง
ป้อนวัตถุดบิ เพือ่ การบริโภคและหลังจากนัน้ ต้อง
แบกรับภาระขยะของเสียที่มาจากการบริโภค
โดยที่การจัดการเรื่องกำจัดขยะของเสียยังทำได้
น้อยมาก การ Re-cycle เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
มีแค่ 19% ยิง่ เวลานีม้ กี ารอำนวยความสะดวกให้กบั
ผู้บริโภค จะเห็นว่าสินค้าประเภทใช้ครั้งเดียว
แล้วทิง้ มีจำนวนมาก ปัญหาคือทรัพยากรธรรมชาติ
จะแบกรับไหวหรือไม่ คำตอบก็คือ ไม่ไหว
เพราะเวลานีท้ ว่ั โลก มีการบริโภคในอัตรา 3:1 คือ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ถู ก บริ โ ภคไป 3 ส่ ว น
แต่ ส ามารถชดเชยกลั บ มา ได้ เ พี ย ง 1 ส่ ว น
ซึ่งถ้ายังคงมีการบริโภคกัน ในอัตรานี้ต่อไป
ก็จะต้องพบกับปัญหาในที่สุด อย่างไรก็ตาม
ได้เริ่มมีกระแสของกลุ่มคนที่มีปัญญาเกิดขึ้น
เพราะเริ่มมองเห็นถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ต่อสภาวะโลกปัจจุบนั
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สำหรับในประเทศไทย ตั้งแต่มีแผน
พัฒนาฉบับแรก ในปี 2504 ประเทศไทยได้มกี าร
พัฒนาตามรูปแบบของทุนนิยมเช่นกัน เพราะ
ในตอนที่คิดจะทำแผนพัฒนาฯ ได้มีการเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศเข้ามาสอนวิชาการวางแผน
ให้ โดยมีการนำเอาปรัชญาการวางแผนแบบ
ตะวันตกเข้ามาด้วย คือ มุง่ สร้างความร่ำรวยทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียว ซึง่ ประเทศไทย ก็ได้มกี าร
พัฒนาให้เจริญเติบโตขึน้ จริง แต่เป็นความเจริญ
เติบโตที่ต้องแลกกับการต้องสูญเสียทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่ถูกทำลายล้างไปเป็นจำนวนมาก
จะเห็นว่า ความเจริญเติบโต ซึง่ ได้จากการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึง
ปัจจุบนั ได้กอ่ ให้เกิดวิกฤตต่อเศรษฐกิจของประเทศ
คือ โตแล้วแตกมาแล้วหลายครั้ง เป็นสัจธรรม
อย่างหนึง่ คือ เมือ่ เศรษฐกิจโตมากขึน้ ในทีส่ ดุ ก็จะ
แตกออก และก็จะมาเริม่ ต้นกันใหม่
อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีการมองหาว่าอะไรคือ
สาเหตุของวิกฤตการณ์ฟองสบูแ่ ตก จะพบว่าเป็น
เพราะการเจริญเติบโตของไทยอยูบ่ นฐานทีย่ งั ไม่มี
ความพร้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
รับสั่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า การพัฒนา
บ้านเมืองเหมือนการสร้างบ้าน เวลาทีม่ กี ารสร้าง
บ้านสิง่ แรกทีต่ อ้ งทำคือ ต้องวางฐานรากฝังเสาเข็ม
และเสาเข็มแต่ละต้นจะถูกคำนวณมาแล้ว ว่าต้อง
แบกรับน้ำหนักเท่าใดแล้วถึงสร้างบ้าน แน่นอนว่า
ถ้าเสาเข็มวางไว้สำหรับบ้านสองชัน้ ก็จะแบกรับ
ได้แค่บ้านสองชั้นเท่านั้น การพัฒนาประเทศ
ก็เช่นกัน แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเหมือนการ
ย่างก้าวเข้าสูก่ ารพัฒนาโดยทีไ่ ม่ได้คำนึงถึงฐานราก
ของประเทศ ซึง่ มีฐานในภาคการเกษตรแต่กลับมุง่
ไปสูก่ ารเป็นประเทศอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการ
ปัจจัยสำคัญ 3 เรือ่ ง คือ 1) เงิน ซึง่ ประเทศไทยอาจ
มีไม่พอก็ไปกูม้ าเพิม่ 2) เทคโนโลยี ซึง่ ไม่มกี ต็ อ้ งนำ

เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ (Transfer of
Technology) และ 3) กำลังคนซึง่ ระดับการศึกษา
โดยเฉลี่ยของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ไม่มี
ก็ไม่เป็นไรอีก ต่างชาติกเ็ ข้ามาบริหารเงินของเขา
เทคโนโลยีของเขา ดังนั้นจะเห็นว่าการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยตัง้ อยูบ่ นฐานของ
คนอื่นทั้งสิ้น และเมื่อมีการย้ายฐานการลงทุน
ออกไปเศรษฐกิจก็ลม้ ในทีส่ ดุ สถานการณ์นเ้ี ป็น
วัฏจักรของการพัฒนา เหมือนกับวัฏจักรเชิงพุทธ
คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะไม่มฐี านรองรับ
ทีม่ น่ั คง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีรบั สัง่
ให้มกี ารพัฒนาไปตามขัน้ ตอน เป็นระยะๆ ต้อง
สร้างพืน้ ฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน เมื่อได้
พืน้ ฐานมัน่ คงพร้อมพอควร จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ฐานะทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ ต่อยอดมากเสริมฐาน
ไปจึงจะยัง่ ยืน
ดังทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ผสู้ ำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เกีย่ วกับการพัฒนา
ประเทศโดยทรงเน้ น การมี พ อกิ น พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้ งต้นก่อน เมือ่ มี
พืน้ ฐานความมัน่ คงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้าง
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สงู ขึน้ ซึง่ ขอ
อัญเชิญมา ณ ทีน่ ด้ี งั นี้
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตาม
ลำดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้ งต้นก่อน
โดยใช้วธิ กี ารและใช้อปุ กรณ์ทป่ี ระหยัดแต่ถกู ต้อง
ตามหลักวิชา เมือ่ ได้พน้ื ฐานมัน่ คงพร้อมพอควร
และปฏิบตั ไิ ด้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยลำดับต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
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ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผน
ปฏิบตั กิ ารสัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความ
ไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุง่ ยากล้มเหลวได้ในทีส่ ดุ ...”
ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้
อยูท่ ว่ี า่ แนวทางการพัฒนาทีเ่ น้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจข องประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว
โดยไม่มพี น้ื ฐานของความสามารถพึง่ พาตนเองได้
ของประชาชน อาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้น
การมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ใน
เบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อม
พอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะ
ทางเศรษฐกิจให้สงู ขึน้ ถ้าจะใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์
อธิบายตามความหมายนี้ก็คือ แทนที่จะเน้น
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนำการพัฒนาประเทศ
ควรทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจขัน้ พืน้ ฐาน
ก่อนนั่นคือทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่
พอมีพอกินก่อน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้
เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาใน
ระดับสูงขึน้ ไป
ต่ อ มาเมื ่ อ วั น ที ่ 4 ธั น วาคม 2517
เนื ่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชดำรัส
เน้ น ในเรื ่ อ งพอมี พ อกิ น ดั ง กล่ า วอี ก ครั ้ ง ซึ ่ ง
ขออัญเชิญมา ณ ทีน่ ้ี ดังนี้
“...คนอื ่ น จะว่ า อย่ า งไรก็ ช ่ า งเขา
จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทย
ไม่มสี ง่ิ ทีส่ มัยใหม่ แต่เราอยูพ่ อมีพอกิน และขอให้
ทุ ก คนมี ค วามปรารถนาที ่ จ ะให้ เ มื อ งไทย
พออยู ่ พ อกิ น มี ค วามสงบและทำงานตั ้ ง จิ ต
อธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทย
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อยูแ่ บบพออยูพ่ อกิน ไม่ใช่วา่ จะรุง่ เรืองอย่างยอด
แต่ ว ่ า มี ค วามพออยู ่ พ อกิ น
มี ค วามสงบ
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื ่ น ๆ ถ้ า เรารั ก ษา
ความพออยูพ่ อกินได้ เราก็จะยอดยิง่ ยวดได้...”
นอกจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534
เกีย่ วกับการบริหารว่า ต้องมีการบริหารทีเ่ รียกว่า
แบบคนจน แบบทีไ่ ม่ตดิ ตัวเรามากเกินไป ทำอย่าง
มีสามัคคี ก็จะอยูไ่ ด้ตลอดไป ซึง่ ขออัญเชิญมา ณ
ทีน่ ้ี ดังนี้
“... ต้องทำแบบคนจน เราไม่เป็น
ประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยูไ่ ด้แต่ไม่เป็น
ประเทศทีก่ า้ วหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็น
ประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็น
ประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง
ประเทศเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นประเทศทีม่ อี ตุ สาหกรรม
ก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่าง
น่ากลัว แต่ถา้ เริม่ การบริหารทีเ่ รียกว่า แบบคนจน
แบบทีไ่ ม่ตดิ กับตำรามากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคี
นีแ่ หละคือ เมตตากัน ก็จะอยูไ่ ด้ ตลอดไป...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำรัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ว่า พอมีพอกินแปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เองและพอเพียงหมายความว่า
พอประมาณ ซึง่ ขออัญเชิญมา ณ ทีน่ ้ี ดังนี้
“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า
เราควรปฏิบตั ใิ ห้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เอง แต่ละคนมีพอมีพอกิน
ก็ใช้ได้ ยิง่ ถ้าทัง้ ประเทศพอมีพอกิน ก็ยง่ิ ดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน
บางคนก็มมี าก บางคนก็ไม่มเี ลย...”
“...คำว่า พอก็เพียงพอเพียงนี้ ก็พอ
ดังนัน้ เองคนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มคี วาม
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โลภน้ อ ย เมื ่ อ มี ค วามโลภน้ อ ยก็ เ บี ย ดเบี ย น
คนอื ่ น น้ อ ย ถ้ า ทุ ก ประเทศมี ค วามคิ ด อั น นี ้
ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ
อย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็นสุข พอเพียงนีอ้ าจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียน
คนอืน่ ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจา
ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบตั ติ น ก็พอเพียง...
แปลว่า ความพอประมาณและ ความมีเหตุผล...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำรั ส เนื ่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2543 ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความ
ประพฤติ ซึง่ ขออัญเชิญมา ณ ทีน่ ้ี ดังนี้
“...เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี ้ ข อย้ ำ ว่ า
เป็ น การทั ้ ง เศรษฐกิ จ หรื อ ความประพฤติ
ที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ
เกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุทด่ี ี ถ้าคิดให้ดใี ห้ผล
ที ่ อ อกมา คื อ สิ ่ ง ที ่ ต ิ ด ตามเหตุ การกระทำ
ก็จะเป็นการกระทำทีด่ ี และผลของการกระทำนัน้
ก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล
ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มคี วามสุข…”
หลักสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที ่ พ ระราชทาน
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทัง้
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจสำหรับคนยากคนจน
ไม่ใช่เศรษฐกิจทีจ่ ะต้องมารัดเข็มขัดตระหนีถ่ เ่ี หนียว

พระองค์ทรงสอนให้ร่ำรวยแต่ร่ำรวยแล้วต้อง
รักษาให้คงอยู่ ร่ำรวยแล้วต้องยั่งยืน และต้อง
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง พระองค์ท่านรับสั่ง
ให้คำไว้สามคำเป็นหลักสามประการและเงือ่ นไข
ประกอบ 2 ประการ เป็นแนวทางของการพัฒนา
ประเทศ และจะนำไปใช้ ใ นการบริ ห ารงาน
ในองค์กรใดๆ ก็ได้ ดังนี้
ประการทีห่ นึง่ ให้ใช้เหตุผลเป็นเครือ่ ง
นำทางอย่ า ใช้ ก ิ เ ลสตั ณ หาเป็ น เครื ่ อ งนำทาง
อย่าทำตามกระแสต้องมีความกล้าหาญเพียงพอ
ทีจ่ ะเลือกหนทา งว่าประเทศไทยต้องการจะพัฒนา
ไปทางไหนไม่จำเป็นต้องตามกระแสของโลก
รักษาสติและปัญญาให้มน่ั คง
ประการทีส่ อง ทำอะไรพอประมาณ
การพอประมาณ คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเอง
ก่อนว่ามีจดุ แข็งตรงไหนฐานของตนเองอยูต่ รงไหน
การจะพัฒนาอะไรต้องดูจากศักยภาพแต่ละเรือ่ งว่า
อยูท่ ไ่ี หน เรามีขดี ความสามารถควบคุมได้หรือไม่
และยึดเส้นทางสายกลาง ความพอดี สมดุลย์
ประการทีส่ าม ทำอะไรให้มภี มู คิ มุ้ กัน
ตลอดเวลา เพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น
ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทำให้การวางแผนพัฒนาทำได้ยาก
มีปจั จัยความเสีย่ งอยูต่ ลอดเวลา จึงต้องมีวสิ ยั ทัศน์
แล้วเดินไปสูจ่ ดุ นัน้ ตัวอย่างเช่น เรือ่ งราคาน้ำมัน
ต้ อ งมองในอนาคต ถ้ า นำไบโอดี เ ซลมาใช้
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันได้หรือไม่
เป็นต้น ดังนั้นทำอะไรต้องมีภูมิคุ้มกันด้วย
อีกนัยหนึง่ ภูมคิ ม้ ุ กันก็คอื การบริหารความเสีย่ งนัน่ เอง
และทีก่ ล่าวแล้วทัง้ หมด พระองค์ทา่ น
ยังทรงให้มี เงือ่ นไขรองรับทีส่ ำคัญ 2 ประการ คือ
คนต้องดีด้วย ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรม
มีธรรมาภิบาลและดำเนินชีวติ ด้วยความรอบรูร้ อบคอบ
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การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับสังคม
แต่ละระดับ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้กบั สังคมทุกระดับ ได้แก่
ระดับบุคคล/ครอบครัว
• เศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ บุ ค คล/
ครอบครัวนัน้ คือ ความสามารถในการดำรงชีวติ
ได้อย่างไม่เดือดร้อน กำหนดความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และทีส่ ำคัญ
ไม่หลงไหลไปตามกระแสวัตถุนยิ ม มีอสิ รภาพ
เสรีภาพไม่มพี นั ธนาการอยูก่ บั สิง่ ใด กล่าวโดยสรุป
คือ
• สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใน 5
ด้าน คือ 1) พึง่ ตนเองได้ทางจิตใจ 2) พึง่ ตนเองได้
ทางสังคม 3) พึง่ ตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม 4) พึง่ ตนเองได้ทางเทคโนโลยี 5)
พึง่ ตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ
• รูจ้ กั คำว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื
• พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความชำนาญ
• มีความสุขและความพอใจกับชีวิต
ทีพ่ อเพียง ยึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวติ
ระดับชุมชน ประกอบด้วย บุคคล/ครอบครัว ทีม่ ี
ความพอเพียงแล้ว
• รวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
โดยอาศัยภูมปิ ญ
ั ญาและความสามารถของบุคคล
และชุมชน ซึ่งในการดำเนินงานของชุมชน
ให้ประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีสำนึกในคุณธรรม
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ดำเนินงาน ด้วยความ
พอประมาณ อย่างมีเหตุผล ไม่สนับสนุนการลงทุน
จนเกินตัว ดำเนินงานอย่างรอบคอบ มีสติ ปัญญา
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อีกทั้งต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสม เพื่อนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานของชุมชนให้พัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง และนำมาสร้างภูมคิ มุ้ กันเพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากทัง้ ภายใน
และภายนอก และมีการพัฒนาไปสู่เครือข่าย
ระหว่างชุมชนต่างๆ
ระดั บ รั ฐ หรื อ ระดั บ ประเทศ ประกอบด้ ว ย
สังคมต่างๆ ทีเ่ ข้มแข็ง
• ชุมชน/สังคมหลายๆ แห่งร่วมมือกัน
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
• วางรากฐานของประเทศให้มีความ
พอเพียงและพร้อมก่อนจึงค่อยๆ ดำเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้น
เป็นลำดับๆ ต่อไป
ระดับนักธุรกิจ
• ยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณ
(Normal Profit) และมี เ หตุ ม ี ผ ลที ่ พ อเพี ย ง
ต่อนักธุรกิจทีล่ งทุนหรือผูถ้ อื หุน้ และต้องไม่เป็นการ
แสวงหากำไรโดยการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือ
ผิดกฎหมาย
• ไม่ปฏิเสธการส่งออก แต่ต้องมีการ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้พร้อมรับต่อ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยระลึกเสมอว่าการ
จะก้าวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ต้องอาศัย
ความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิง่
• สามารถกูเ้ งินมาลงทุนได้เพือ่ ทำให้มี
รายได แ้ ละต้องสามารถใช้หนีไ้ ด้
• ต้องมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต เพียร
อดทนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินค้าและ
คุณภาพให้ทนั กับความต้องการของตลาดและการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
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• รักษาความสมดุลในการแบ่งปันผล
ประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ได้แก่ พนักงาน บริษทั ผูบ้ ริโภค และ
สังคมโดยรวม
ระดับนักการเมือง
• การกำหนดนโยบายการออกกฎหมาย
และข้อบัญญัตติ า่ งๆ หรือดำเนินวิถที างการเมือง
ให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
• มีทศั นคติและความคิดทีด่ ี บนพืน้ ฐาน
ของความพอเพียงซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียร
และมีสติในการทำกิจการต่างๆ
ระดับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
• ต้องมีสำนึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์
สุจริต มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและ
ความรอบคอบ
• การจั ด เตรี ย มนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน
สังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคูก่ นั ไป
ระดับครูอาจารย์
• ถ่ายทอด ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียน สอนให้
คิ ด เป็ น เข้ า ใจในหลั ก เหตุ ผ ล มี ค วามคิ ด ใน
เชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ของศีลธรรมและ
การพัฒนา จิตใจควบคูก่ นั ไป
ประชาชนทุกคน
• ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จัก
ตนเอง การคิดพึง่ พาตนเองและ พึง่ พาอาศัยซึง่ กัน
และกันอย่างเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่

• ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับ
หลักคำสอนของทุกศาสนาทีใ่ ห้ดำเนินชีวติ ตาม
กรอบคุณธรรม
• ไม่ทำการใดๆ ที่เบียดเบียนตนเอง
หรือผูอ้ น่ื
• ไม่ฟงุ้ เฟ้อหรือทำอะไรทีเ่ กินตน
• รู ้ จ ั ก แบ่ ง ปั น และช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อ ื ่ น
ตามความเหมาะสม และกำลังความสามารถของตน
• ดำเนิ น ชี ว ิ ต บนทางสายกลาง คื อ
คำนึงถึงความพอดีไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป
สรุป
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทาน
ต่ อ ปวงชนชาวไทย เป็ น แนวทางที ่ เ น้ น การ
ปูรากฐานในการดำเนินชีวิต ที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและความเป็นไทย เนื้อแท้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ คือ
ความพอประมาณ ที่ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์
โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ความมีปญ
ั ญามีเหตุมผี ล
ซึง่ ทำให้ไม่ขาดสติ มีความรอบรูร้ อบคอบและรู้ รัก
สามัคคี ซึ่งเกิดจาก ความรัก ความเมตตา
ความเอือ้ อาทรต่อกัน อันเกิดผลในทางสร้างสรรค์
ต่อสังคม ดังนั้น จึงควรมีการนำเนื้อแท้ของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ สั ง คม
ทุกระดับตัง้ แต่ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน
และระดับรัฐ หรือระดับประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงสติปัญญาและวิถีการดำเนินชีวิต
ของคนไทย เพือ่ นำประโยชน์สขุ มาสูป่ ระชาชน
ชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป

