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คำนำ
เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และครบรอบ ๑๒ ปีที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับ
พระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ให้สำนักงานฯ
นำพระบรมราโชวาทที่ประมวลนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและ
ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนไทยโดยทัว่ กัน สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่แนวปฏิบตั ิ
จึงได้รวบรวมแนวพระราชดำริและข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับองค์ความรูข้ อง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและจั ด ทำเป็ น หนั ง สื อ ในลั ก ษณะที่
สามารถนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเชิงวิชาการได้มากยิ่งขึ้น
หนังสือ ตามรอยพระราชดำริ สู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ฉบับนี้ มุง่ ให้เป็นสือ่ การเรียนรูส้ ำหรับประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจ
ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงวิชาการอย่างเข้าใจง่ายๆ
ในลักษณะของการเรียบเรียงข้อมูลที่มีการจัดลำดับเนื้อหาสาระของ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสให้สอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
และใช้ขอ้ มูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ บทบรรยายต่างๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้

มาประกอบเป็ น คำอธิ บ ายขยายความของพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสองค์นนั้ ๆ รวมทัง้ จัดทำคำอธิบายเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงโครงสร้าง และการใช้คำที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับการใช้
ในชีวิตประจำวัน และสะดวกในการนำไปถ่ายทอด ขยายผลให้แก่
ประชาชนทั่วไป
สาระของหนังสือจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑
จะกล่าวถึงแนวพระราชดำริที่สะท้อนถึงเป้าหมายของประเทศชาติ
ตลอดจนหลักการพืน้ ฐานของความพอเพียงและหลักการทรงงาน และ
ส่วนที่ ๒ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในแง่ของคำนิยาม ความหมาย องค์ประกอบ และแนวทาง
การนำไปประยุกต์ใช้
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (มพพ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ ตามรอย
พระราชดำริ สู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จะเป็นประโยชน์
สามารถสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่ สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ต่อไป
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
มีนาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
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๑

บทที่ ๑ สุขของคนไทย คือ เป้าหมายการพัฒนา
			
บทที่ ๒ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
		
สู่ความพอเพียง (ช่วงเวลาก่อนปี ๒๕๔๒)

๓
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บทที่ ๓ พัฒนาความเข้าใจในหลักการ
๕๕
		
			เศรษฐกิจพอเพียง (ช่วงเวลาหลังปี ๒๕๔๒)		

บทที่ ๔ หลักการทรงงาน
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ส่		
วนที่ ๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗๗

บทที่ ๕ จุดเริ่มต้นและคำนิยามหลักปรัชญา
๘๑
		
ของเศรษฐกิจพอเพียง		
บทที่ ๖ สู่วิถีชีวิตพอเพียง

๙๗

เอกสารอ้างอิง		

๑๐๙

บรรณานุกรม		

๑๑๐

พุทธศักราช ๒๔๙๓
ทรงรับพระราชภารกิจและหน้าที่อันยิ่งใหญ่
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ส่วนที่ ๑
แนวพระราชดำริ

บทที่ ๑
สุขของคนไทย คือ เป้าหมายการพัฒนา
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้ให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสำคัญของการทำให้ประชาชนพึ่งตัวเองได้ ประชาชนต้องการ
มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สามารถทำงานพัฒนาตัวเอง โดย
ภาคราชการมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถ มีทุนเพื่อสร้างความก้าวหน้า
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นับตั้งแต่มีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สะท้อนพระปณิธานที่แน่วแน่
ในการมุ่งมั่นให้ประชาชนคนไทยมีความสุขโดยทั่วถึงกัน
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกสภาพภูมิประเทศ
เพื่อศึกษาและรับรู้ปัญหาอย่างแท้จริงของราษฎร นำไปสู่แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ณ พระที่ นั่ ง
ไพศาลทักษิณ เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ และพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ในวโรกาสต่างๆ ต่อเนื่อง
มาตลอดรัชสมัยทีท่ รงครองราชย์กว่า ๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๓ - ปัจจุบนั )
สะท้ อ นพระปณิ ธ านที่ แ น่ ว แน่ ใ นการมุ่ ง มั่ น ให้ ป ระชาชนคนไทย
มีความสุขโดยทั่วถึงกัน ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีความเจริญ
ก้ า วหน้ า เนื่ อ งจากประชาชนที่ มี ค วามสุ ข และอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ย
ความสามั ค คี ป รองดองจะมี ผ ลเชื่ อ มโยงสู่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนและ
ประเทศชาติให้เจริญ มั่นคงและก้าวหน้าต่อๆ ไป

(พระราชดำรัสกับคณะนักศึกษาวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๖)

การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนให้สามารถทำงานประกอบ
อาชีพได้นนั้ อีกนัยหนึง่ คือ การพัฒนาประเทศเพือ่ สร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระราชทานคำแนะนำว่า ต้องให้ประชาชน “มีความพอกิน พอใช้
ก่อนอื่นเป็นพื้นฐาน” โดยทรงแนะนำให้ดำเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัด

เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว เมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่
อย่างพอกิน พอใช้ มีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ และย่อมสามารถ
สร้างตนเองให้เจริญก้าวหน้าในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไปได้ ก็จะมีความสุข
เมื่อประชาชนมีพื้นฐานมั่นคง พัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจสูงขึ้นได้
ประเทศก็จะสงบและมีความเจริญก้าวหน้า ดังนี้
		 “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการ
ประกอบอาชีพและตัง้ ตัว ให้มคี วามพอกิน พอใช้
ก่อนอืน่ เป็นพืน้ ฐานนัน้ เป็นสิง่ สำคัญอย่างยิง่ ยวด
เพราะผูท้ มี่ อี าชีพและฐานะเพียงพอทีจ่ ะพึง่ ตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับทีส่ งู ขึน้
ต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม
ความเจริ ญ ให้ ค่ อ ยเป็ น ไปตามลำดั บ ด้ ว ยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนัน้ ก็เพือ่ ป้องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ได้แน่นอนบริบูรณ์ เพราะหากไม่กระทำด้วยความ
ระมัดระวัง ย่อมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้
โดยยาก...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

ต่อจากนัน้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗
ทรงมีพระราชดำรัสรับสั่งเพิ่มเติมถึงทิศทางของประเทศในภาพรวม
อย่างชัดเจนว่า คนอื่นจะอย่างไรก็ช่าง ขอเพียงให้ประชาชนคนไทย
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ในอาชีพการงาน ประชาชนจึงจะมีความสุขประเทศจะก้าวหน้า
และมั่นคง
		 “... จะทำงานในสาขาใดก็ตามต้องมาดูว่า
ทำงานนัน้ ก็เพือ่ ให้ประเทศชาติอยูย่ งมีความมัน่ คง
และความก้าวหน้า และประเทศนั้นก็ประกอบด้วย
ประชาชน ซึง่ ประชาชนแต่ละคนๆ ก็มคี วามปรารถนา
ที่จะมีความก้าวหน้า ความก้าวหน้านั้นจะมาได้ก็
โดยที่แต่ละคนได้ทำงานเต็มที่ และประชาชนที่อยู่
ในเมืองไทยนี้ บางทีกข็ าดความรู้ ขาดความสามารถ
ขาดกำลังทั้งทางวิชา ทั้งทางเงินที่จะสร้างตัวเอง
จึงต้องให้เขาอาศัยทางราชการที่จะมาอุ้มชูให้
ก้าวหน้าได้ ฉะนัน้ ทางราชการมีหน้าทีอ่ นั หนักทีจ่ ะ
จัดให้บา้ นเมืองก้าวหน้า ถ้าประชาชนไม่มคี วามสุข
ไม่มีความก้าวหน้า ประเทศก็จะอยู่ไม่ได้...”

		 “...ขอให้ ทุ ก คนมี ค วามปรารถนาที่ จ ะให้
เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงาน
ตัง้ จิตอธิษฐานตัง้ ปณิธาน ในทางนีท้ จี่ ะให้เมืองไทย
อยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด
แต่วา่ มีความพออยูพ่ อกิน มีความสงบ เปรียบเทียบ
กับประเทศอืน่ ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่ พอกินนีไ้ ด้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”
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(พระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

เมื่ อ ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ “พออยู่ พอกิ น ” และ
เมื่อประชาชนได้พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นแล้ว
จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศ “มีความอยูด่ ี กินดี” ซึง่ มีพระราชดำรัส
ในปี ๒๕๒๗ ทรงขยายความว่า การพัฒนาประเทศให้มคี วามอยูด่ กี นิ ดี
หมายถึง ประชาชนต้องได้อยู่ดีกินดี ร่วมกัน และความอยู่ดี กินดีนี้
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้เห็นว่า การกินดีอยู่ดีร่วมกันของประชาชน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ดังนี้

		 “...การพัฒนาประเทศในด้านที่จะส่งเสริมให้
ประเทศชาติมคี วามอยูด่ กี นิ ดี หมายถึงว่า ประชาชน
ได้อยู่ดีกินดีร่วมกัน ความอยู่ดีกินดีนี้เกี่ยวพันกับ
ความปลอดภัยเพราะว่าถ้าประเทศชาติมปี ระชากร
ทีอ่ ยูด่ กี นิ ดี ก็ยอ่ มทำให้ประชาชนมีกำลังจิตใจกำลังกาย
สำหรับป้องกันประเทศและหวงแหนประเทศ ...”
(พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗)
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ตัง้ ปณิธานในทิศทางให้ “คนไทยทุกคนพออยู่ พอกิน มีความสงบ”
เพราะถ้าประชาชนมีพออยู่ พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ ประชาชน
จะมีความสุข รักษาความสงบภายในประเทศไว้ ประเทศก็จะเจริญ
ก้าวหน้า

ต่อมาในปี ๒๕๓๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณ
ั ฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙
ทรงย้ำอย่างชัดเจนว่า ความเป็นอยูข่ องประชาชนคือรากฐานสำคัญของ
ความสงบมัน่ คงของประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า ความอยูด่ กี นิ ดี
ของประชาชนคือความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป้าหมาย
ของประเทศบรรลุผลสำเร็จ คือประเทศมีความสงบและความเจริญ
ดังนี้
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พุทธศักราช ๒๕๐๘
เสด็จฯไปทอดพระเนตรกิจการของฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่ ตำบลเขาเต่า
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทดลองเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาพื้นที่ที่แห้งแล้ง

		 “...ประโยชน์อนั พึงประสงค์ของการพัฒนานัน้
ก็คอื ความผาสุกสงบ ความเจริญมัน่ คงของประเทศชาติ
และประชาชน. แต่การที่จะพัฒนาให้เป็นบรรลุผล
เป็นประโยชน์ดังกล่าวได้ จำเป็นที่จะต้องพัฒนา
ฐานะความเป็ น อยู่ ข องประชาชนให้ อ ยู่ ดี กิ น ดี
เป็นเบื้องต้นก่อน เพราะฐานะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนั้ น คื อ รากฐานอย่ า งสำคั ญ ของ
ความสงบและความเจริญมั่นคง. ถ้าประชาชน
ทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบและ
ความเจริญย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่าง
แน่ น อน. จึ ง อาจพู ด ได้ ว่ า การพั ฒ นาก็ คื อ การ
ทำสงครามกับความยากจน เพื่อความอยู่ดีกินดี
ของประชาชนโดยตรง เมื่อใดก็ตาม ที่ประชาชน
มี ค วามอยู่ ดี กิ น ดี แ ละประเทศชาติ มี ค วามสงบ

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙)

จากพระราชดำรัสที่ทรงแนะนำให้สร้าง “ความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชน” จนถึงพัฒนายกระดับให้ประชาชน “อยู่ดี กินดี”
และให้ประเทศไทยรักษา “ความพออยู่ พอกิน” ไว้ให้ได้นนั้ ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ทรงมีพระราชดำรัส
ให้ประเทศไทยมี “เศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน” ซึ่งหมายความว่า
ประชาชนพึ่งตนเองได้ ดังนี้
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“...การจะเป็นเสือนัน้ ไม่สำคัญ. สำคัญอยูท่ ี่
เรามีเศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน แบบพอมีพอกินนัน้
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับ
ตนเอง...”
(พระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

และต่อมาทรงมีพระราชดำรัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปี ๒๕๔๑ ทรงขยายความเกีย่ วกับ ความหมายของคำว่า “เศรษฐกิจ
แบบพอมีพอกิน” โดยรับสัง่ เรียกเป็นครัง้ แรกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนี้

		 “..คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง
มีความหมายกว้างออกไปอีก. ไม่ได้หมายถึงการมีพอ
สำหรับใช้เองเท่านัน้ แต่มคี วามหมายว่าพอมีพอกิน.
พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้. เมื่อปี
๒๕๑๗ ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม.
วั น นั้ น ได้ พู ด ว่ า เราควรจะปฏิ บั ติ ใ ห้ พ อมี พ อกิ น .
พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง.
ถ้าแต่ละคนพอมี พอกิน ก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศ
พอมีพอกินก็ยิ่งดี..”
(พระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

ดังนั้น เศรษฐกิจของประเทศไทยแบบพอมี พอกิน หรือ
“เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นเครือ่ งมือทีท่ ำให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้
มีความสุข ประกอบอาชีพก้าวหน้า มีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่ คง ประเทศ
จะมีความสงบ และมีความเจริญก้าวหน้า ซึง่ เป็นเป้าหมายของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล
เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒ ว่าเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมมือกัน
ถ่ายทอดความรู้ ความดี และประสบการณ์ให้เด็กรุ่นต่อๆ ไป ให้ได้
เข้าใจ ให้รู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ดังนี้
		 “...เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่อจากผูใ้ หญ่ รวมทัง้ ภาระรับผิดชอบในการธำรง
รักษาอิสรภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง.
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มีความเจริญ เมือ่ นัน้ การพัฒนาจึงจะถือได้วา่ ประสบ
ความสำเร็จ..”

(พระราชดำรัสในโอกาสปีเด็กสากล
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒)

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด แก่ ป ระชาชนไทยโดยทั่ ว กั น ว่ า
เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ คือ ให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง
และมีความเจริญก้าวหน้า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ประชาชน
ต้องมีความสุข พึ่งตนเองได้ ประกอบอาชีพก้าวหน้า มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ทรงแนะนำว่า พื้นฐานสำคัญประการแรกที่จะพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีความสุข คือ การสร้าง “ความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชน” ตลอดจนพัฒนายกระดับให้ประชาชน “อยูด่ ี กินดี”
มีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่ คง และทรงมีพระราชประสงค์จะให้ประเทศไทย
เป็นประเทศ “พออยู่ พอกิน” หรือ อีกนัยหนึ่ง ให้ประเทศไทยมี
“เศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน” ซึง่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รับสัง่ เรียกคำว่า “เศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน” ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
และทรงแนะนำว่า ควรเป็นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะทำให้
ประชาชนพึง่ ตนเองได้ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่ คง ประชาชน
มีความสุข ประเทศไทยจะมีความมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้า
และทรงชี้ให้เห็นว่า เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน
ที่ต้องถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่เด็กสืบต่อไป เพื่อรักษา
ความมั่นคง และ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไว้ได้
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ดังนัน้ เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั
การอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีความ
สามารถสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง
การฝึกหัดขัดเกลาความคิดจิตใจให้ประณีต ให้มี
ศรั ท ธามั่ น คงในคุ ณ ความดี มี ค วามประพฤติ
เรียบร้อยสุจริต และมีปญ
ั ญาฉลาดแจ่มใสในเหตุ
ในผล หน้าที่นี้เป็นของทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกัน
กระทำโดยพร้อมเพรียงสม่ำเสมอ ผู้ที่เกิดก่อน
ผ่านชีวติ มาก่อน จะต้องสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผเู้ กิด
ตามมาภายหลัง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดี
และประสบการณ์อนั มีคา่ ทัง้ ปวงให้ดว้ ยความเมตตา
เอ็ น ดู แ ละด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ ให้ เ ด็ ก ได้ ท ราบ
ได้เข้าใจ และสำคัญที่สุด ให้รู้จักคิดด้วยเหตุผล
ที่ ถู ก ต้ อ งจนสามารถเห็ น จริ ง ด้ ว ยตนเองได้ ใ น
ความเจริญและความเสือ่ มทัง้ ปวง.ความรู้ ความดี
ความเจริญงอกงามทั้งมวลจึงจะแผ่ไพศาลไปได้
ไม่มีประมาณ เป็นพื้นฐานของความพัฒนาผาสุก
อันยั่งยืนสืบไป...”

บทที่ ๒
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสู่ความพอเพียง
สร้างความพออยู่ พอกิน
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พุทธศักราช ๒๕๐๔ :
จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ขึ้นในสวนจิตรลดา
ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ขึ้นในสวนจิตรลดา เพื่อที่จะ
ได้ทรงศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ก่อนพระราชทานพระราชดำริ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
ได้ทรงหว่านข้าวใน “แปลงนาสาธิต” เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไปใช้
ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ในบทที่ ๑ ในช่ ว งก่ อ นปี ๒๕๔๒
(พศ.๒๕๑๖-๒๕๔๒) พระบรมราโชวาทและพระราชดำรั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนให้
มีฐานะความเป็นอยูด่ ขี นึ้ นัน้ ทรงใช้คำว่า “ความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชน” หรือ “ความมีกนิ มีใช้” หรือ “ความพอกิน พอใช้”
หรือ “ความพออยู่ พอกิน” ซึง่ ล้วนมีความหมายในลักษณะเดียวกัน
คือ ให้ประชาชนพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ และในปี ๒๕๔๐
ทรงมีพระราชดำรัสให้ประเทศไทยมี “เศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน”
ในปีถัดมา (ปี๒๕๔๑) รับสั่งเรียก “เศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน” ว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง” ทรงอธิบายหลักการ/หลักปฏิบตั เิ พิม่ เติมอย่าง
สม่ำเสมอในหลายโอกาสหลายวาระ มีสาระเนื้อความสอดคล้อง
สัมพันธ์ซงึ่ กันและกันตลอดเวลา จากการศึกษาพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสในช่วงเวลาข้างต้น สามารถประมวลแนวพระราชดำริ
ออกได้เป็น ๖ กลุ่ม ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อมา ดังนีค้ อื ๑) การกระทำตามหลักเหตุผล
๒) การประหยัด ๓) ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ๔) ความพอดี
ความพอเหมาะ ๕) ความสมดุล ๖) ความรูป้ ระกอบกับความมีศลี ธรรม

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการกระทำงานใดๆ ให้ประสบผล
สำเร็จ นอกจากมีวธี กี ารทำงานทีเ่ หมาะสมแล้ว ยังทรงเตือนให้คำนึงถึง
หลักของเหตุและผล ความตั้งใจ และให้คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน
ที่กระทำอยู่เสมอ
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“…ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนคำนึงถึง กฎแห่ง
เหตุผล ว่าผลที่เกิดขึ้นเพราะเหตุ คือ การกระทำ
และผลนัน้ จะเป็นผลดีหรือผลเสียก็เพราะกระทำให้ดี
หรือให้เสีย ดังนั้น การที่จะทำงานใดให้บรรลุผล
ทีพ่ งึ ประสงค์ จะต้องพิจารณาถึงวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ก่อนเป็นเบือ้ งต้นแล้วลงมือกระทำตามหลักเหตุผล
ด้วยความตัง้ ใจจริง และด้วยความสุจริต งานของ
แต่ละคนจึงจะเป็นผลดีและเชื่อได้ว่า ผลงานของ
แต่ละคนจะประมวลกันเป็นความเจริญมั่นคงของ
บ้านเมืองได้ ดังปรารถนา…”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๓)

และทรงอธิบายเพิม่ เติมในช่วงปี ๒๕๑๔ ว่าการทำงานใหญ่ให้สำเร็จ
นอกจากการใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานการทำงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ และเอาจริงเอาจังแล้ว ต้องมุง่ ทีผ่ ลสำเร็จของงานมากกว่า
การยึดติดยึดมั่นว่าเป็นงานของใคร

“…การวางโครงการใดๆ ทีจ่ ะให้ได้ผลสมบูรณ์
จะต้องอาศัยเหตุผลที่หนักแน่นเป็นพื้นฐาน ต้อง
จัดวางรูปขึ้นด้วยความละเอียดรอบคอบ แล้วต้อง
ดำเนินการอย่างจริงจังโดยขะมักเขม้น ข้อสำคัญ
ที่ ค วรคำนึ ง ถึ ง อย่ า งยิ่ ง นั้ น ได้ แ ก่ ค วามจริ ง ที่ ว่ า
การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามาก กว่าจะ
ทำสำเร็จ ผู้ที่ริเริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จ
โดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป
ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงาน ใครเป็น
ผูร้ บั ช่วงงานขึน้ เป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จ
ที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น…”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔)

และพระบรมราโชวาทพระราชทานในช่วงปี ๒๕๑๘ ยังทรงเน้นเรื่อง
การพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ด้วยความกระจ่างชัดเจนทุกด้าน และดำเนินการให้ตรงจุด ถูกขัน้ ตอน
และมีเหตุผล
“...แต่คนทีม่ กี ารศึกษา ทีเ่ รียกว่าเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา
ควรจะสามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ว่ า แก้ ไ ขอะไรอย่ า งไร
ข้อสำคัญควรจะต้องรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ให้กระจ่างแจ้งทุกแง่ทุกมุม
แล้วจัดการให้ถูกจุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ข้อที่
พึงระมัดระวังคือ การแก้ปัญหาโดยรีบเร่งด่วน...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘)
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๑. การกระทำตามหลักเหตุผล

“... พู ด กั น ว่ า ให้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลให้ ดี นั้ น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือให้พิจารณาการกระทำ หรือ
กรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมาก มักนึกว่า
อนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริง
เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต
ก็คอื ผลของการกระทำในปัจจุบนั ถ้าปัจจุบนั ทำดี
อนาคตก็ไม่ควรจะตกต่ำ...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙)
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รวมทั้งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อ ๒๕๓๖ ได้ทรงแนะนำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาและ
ออกไปทำงานจะมีประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้นจากที่มีในตำรา
ซึ่งถ้านำไปใช้อย่างมีเหตุผลและรอบคอบจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
“...การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง เน้ น
ให้ บุ ค คลมี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ช าการ
เป็นพืน้ ฐานสำหรับการประกอบการงานในชีวติ นัน้
ถื อ ว่ า เป็ น การศึ ก ษาในระบบ. ผู้ศึกษาจะได้รับ
ความรูถ้ า่ ยทอดจากครูบาอาจารย์ และจากการศึกษา
ค้นคว้าทางตำรับตำราเป็นหลัก. ต่อเมื่อได้ออกไป

ทำการงาน ได้ประสบเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ
ให้ตอ้ งขบคิดมากมายแล้ว จึงเกิดความรูค้ วามเข้าใจ
ทีถ่ อ่ งแท้ในสิง่ ทัง้ ปวง ทีเ่ รียกว่าประสบการณ์ในชีวติ
เพิ่มขึ้น. ประสบการณ์ในชีวิตนี้เป็นบ่อเกิดแห่ง
ความรอบรูแ้ ละความฉลาดจัดเจนทีม่ คี า่ ซึง่ ถ้าได้
รู้จักนำมาใช้ด้วยความรู้เท่าถึงเหตุผล และด้วย
ความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จะยังประโยชน์
ให้แก่ตนเองและสังคมอย่างวิเศษสุด...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖)

๒. การประหยัด

แนวพระราชดำริในส่วนที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตน
ในภาวะที่ประเทศชาติบ้านเมืองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนัน้ ทรงแนะนำให้ใช้ชวี ติ
ความเป็นอยู่อย่างประหยัด และใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาใช้ชีวิต
อย่างประหยัด เพื่อประคับประคองให้อยู่รอดและก้าวหน้าต่อไป
“...วิ ถี ท างดำเนิ น ของบ้ า นเมื อ งและของ
ประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด
เนือ่ งมาจากความวิปริตผันแปรของวิถแี ห่งเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะ
หลีกเลีย่ งให้พน้ ได้จงึ ต้องระมัดระวัง ประคับประคอง
ตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดย
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และพระบรมราโชวาทพระราชทานเมื่อปี ๒๕๑๙ ทรงชี้ถึง
ความสำคัญของการหลักเหตุผลกำกับการกระทำเพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่จะส่งผลดีต่อไปในอนาคต

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑)

และพระบรมราโชวาทพระราชทานเมื่อเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน
ทรงแนะนำบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าในโอกาส
การรับพระราชทานปริญญาบัตร ความว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคํญ
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าแต่การใช้ประโยชน์ต้องคำนึงถึง
ความประหยัดด้วย การใช้ความระมัดระวัง ด้วยวิธีและขั้นตอน
ที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองและได้ผลประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น ก็นับว่า
เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง
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“...การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน
ทุกระดับต้องใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อ
ความรวดเร็วและถูกต้องมัน่ คง บัณฑิตทีเ่ รียนสำเร็จ
ออกไป จึงนับว่า จะได้เป็นกำลังและเป็นหลักในงาน
พัฒนาประเทศและชุมชนในทุกๆ วงการ การใช้
เทคโนโลยี นั้ น ย่ อ มกระทำได้ ห ลายแง่ ห ลายมุ ม
แง่ ห นึ่ ง ที่ ค วรเพ่ ง เล็ ง เป็ น พิ เ ศษ ก็ คื อ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ ในด้านประหยัด เพราะการประหยัด
เป็นสิง่ ทีพ่ งึ ประสงค์อย่างยิง่ ในทีท่ กุ แห่งและในกาล
ทุกเมือ่ เท่าทีป่ รากฏแล้ว เทคโนโลยีชว่ ยให้ประหยัด
ได้อย่างดีเลิศ ในการสร้างเครื่องมืออิเล็กโตรนิกส์

แต่ก่อนเครื่องมืออิเล็กโตรนิกส์ทำได้ยากยิ่งและ
มีราคาสูงมาก คนส่วนน้อยเท่านัน้ ที่ได้รบั ประโยชน์
จากเครือ่ งมือดังกล่าว แต่ปจั จุบนั เทคโนโลยีชว่ ยให้
สร้างและผลิตได้โดยง่ายและสะดวกด้วยราคาต่ำ
อย่างเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ เวลานี้ใช้กันได้
อย่ า งแพร่ ห ลาย ทำให้ ค นทั่ ว ไปได้ รั บ ประโยชน์
ในด้านข่าวสารและการบันเทิงโดยทัว่ ถึง ในด้านอืน่ ๆ
เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แม้จะเป็นเพียงงาน
ระดับชาวบ้าน เทคโนโลยีก็อาจช่วยได้เป็นอย่างดี
ยกตัวอย่าง เช่น การทำยางพารา ถ้าทำตามแบบ
พืน้ บ้าน ซึง่ ทำกันตามมีตามเกิดขาดความระมัดระวัง
ในความสะอาดเรี ย บร้ อ ยก็ มั ก ได้ ย างแผ่ น ที่ มี
คุ ณ ภาพต่ ำ ทำให้ ข ายไม่ ไ ด้ เ ต็ ม ราคา แต่ ถ้ า นำ
เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ มาใช้ ให้มีการใช้กรรมวิธีที่
ถูกต้องและแน่นอนสม่ำเสมอ ก็จะได้ยางแผ่นที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ขายได้เต็มราคา การใช้ความ
ระมัดระวัง และกรรมวิธีที่ละเอียดแน่นอนเพียง
เล็กน้อย โดยมิทำให้ต้องสิ้นเปลืองเกินกว่าปรกติ
แล้วได้ผลประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้ นับว่าเป็น
การประหยัดด้วยอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ชาวสวนยางมาก ในการที่ท่านทั้งหลายจะออกไป
ทำหน้าทีต่ า่ งๆ ทางด้านเทคนิคต่อไป ขอให้คำนึงถึง
ผลได้ที่เกิดขึ้นจาก การประหยัดนี้ให้มาก...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑)
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ประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้
โดยสวัสดี…”

และพระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี
เฉลิ ม พระชนมพรรษาเมื่ อ ปี ๒๕๒๙ ว่ า การนำทรั พ ยากรมาใช้
ในการพัฒนา ต้องไม่ใช้ให้สนิ้ เปลืองได้ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่า แต่ตอ้ งใช้
อย่างประหยัด ระมัดระวัง

พุทธศักราช ๒๕๐๓
เสด็จฯไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย
ในบริเวณสถานพยาบาลอำเภอพระประแดง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๓

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)

๓. ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

แนวพระราชดำริเกีย่ วกับการประพฤติปฏิบตั ติ นเพือ่ ให้ทกุ คน
มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และประสบความสำเร็จในชีวติ นัน้
ทรงแนะนำให้มี ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ทรงแนะนำให้
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“...ทุกวันนีป้ ระเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรา
สามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และ
เสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี.
ข้อสำคัญเราจะต้องรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรนัน้ อย่างฉลาด
คือ ไม่นำมาทุม่ เทใช้ให้สนิ้ เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์
หรื อ ได้ ป ระโยชน์ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า หากแต่ ร ะมั ด ระวั ง
ใช้ ด้ ว ยความประหยั ด รอบคอบ ประกอบด้ ว ย
ความคิ ด พิ จ ารณาตามหลั ก วิ ช า เหตุ ผ ล และ
ความถูกต้องเหมาะสม โดยมุง่ ถึงประโยชน์แท้จริง
ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อันยืนยาว...”

“...อย่าทะนงตัวว่าวิเศษกว่าผูอ้ นื่ อย่าอวดเก่ง
เกินไป จะทำการสิ่งใดจงไตร่ตรองให้รอบคอบ...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕)

ขณะเดียวกันยังมีแนวพระราชดำริว่านอกจากการใช้หลักวิชาใน
การพัฒนาประเทศแล้ว การพัฒนาต้องทำไปพร้อมๆ กันในทุกด้าน
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“...การพัฒนาประเทศ เพือ่ ให้เกิดความเจริญมัน่ คง
แก่ ค นส่ ว นรวมทั้ ง ชาติ ไ ด้ แ ท้ จ ริ ง นั้ น จะต้ อ ง
อาศัยหลักวิชาอันถูกต้องและต้องกระทำพร้อมกัน
ไปทุกๆ ด้าน ด้วย เพราะความเป็นไปทุกอย่างใน
บ้านเมือง มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงกันหมด...”
(แนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕)

และพระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่บณ
ั ฑิตด้านการศึกษายังทรง
แนะนำเพิ่มเติมว่า การให้การศึกษานอกจากจะต้องใช้ความรอบรู้
รอบคอบแล้ว ยังจะต้องมีความอดทน เสียสละ และมีความเพียร
อย่างมาก

“...การให้การศึกษาที่สมบูรณ์มิใช่ของง่าย
เพราะเป็นงานทีล่ ะเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมาก
จะต้องใช้ความรอบรู้ ความสังเกตจดจำ และ
ความฉลาดรอบคอบอย่างมาก ทั้งต้องมีความ
เสียสละ อดทน มีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วย จึงจะ
กระทำให้สำเร็จได้...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของวิทยาลัย
วิชาการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)

เช่ น เดี ย วกั น กั บ พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ บั ณ ฑิ ต ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๑๖ ทรงเตือนในเรื่องความมีสติ
ความรู้ตัวควบคู่กับการใช้เหตุผล และความรอบคอบ
“...ทุกคนจำเป็นต้องหมัน่ ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
การกระทำของตนให้รอบคอบอยูเ่ สมอ ระมัดระวัง
ทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และ
ด้วยความรูต้ วั เพือ่ เอาชนะความชัว่ ร้ายทัง้ มวลให้ได้
โดยตลอด และสามารถก้ า วไปถึ ง ความสำเร็ จ ที่
แท้จริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖)

ขณะที่พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เมือ่ ปี ๒๕๑๘ ทรงเพิม่ เติมในเรือ่ งการจัดการให้ถกู จุด
ถู ก ขั้ น ตอน ถู ก เหตุ ผ ล และที่ ส ำคั ญ คื อ การแก้ ปั ญ หาโดยด่ ว น
ให้ทันการณ์
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รอบรู้ในหลักวิชาต่างๆ และพิจารณาหลักวิชาที่เกี่ยวกับการกระทำ
เรือ่ งนัน้ ๆ อย่างรอบคอบ และนำไปใช้อย่างมีความระมัดระวังคำนึงถึง
ความถูกต้อง จะทำให้เกิดการประหยัด

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘)

นอกจากนัน้ พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บณ
ั ฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ปี ๒๕๒๐ทรงเตื อ นเรื่ อ งการใช้ เ หตุ ผ ลว่ า
ต้องเป็นเหตุผลที่เป็นจริง ปราศจากความลำเอียง
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“...ความเคร่งครัดหมายถึงความระมัดระวัง
มั่นคง ที่จะปฏิบัติการให้เที่ยงตรงครบถ้วนตาม
แบบแผนและหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ แบบแผนและ
หลักเกณฑ์นั้น ย่อมต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน และ
เหตุผลที่จะทำให้พื้นฐานมั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้
ก็ตอ้ งเป็นเหตุผลความจริงแท้ ทีไ่ ด้พสิ จู น์เห็นจริงแล้ว
ด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลำเอียง
และความหลงผิดตามอารมณ์...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐)

และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๔๐
ซึง่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ทรงเตือนว่าการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นต้องทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ไม่โลภ และต้องไม่บิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง
“...การจะทำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและให้
ดำเนินไปได้โดยราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ
ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
ไม่บดิ เบือนจุดประสงค์ทแี่ ท้จริงของงาน สำคัญทีส่ ดุ
ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบ
ให้ถูกต้อง…ที่เกิดมีวิกฤตการณ์ขึ้นมา ก็เพราะว่า
ขยายการผลิ ต มากเกิ น ไป และไม่ มี ใ ครซื้ อ
เพราะไม่ มี ใ ครมี เ งิ น พอที่ จ ะซื้ อ...ต้องถอยหลัง
เข้าคลอง จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง และต้อง
กลั บ ไปทำกิ จ การที่ อ าจจะไม่ ค่ อ ยซั บ ซ้ อ นนั ก
คือใช้เครื่องมืออะไร ที่ไม่หรูหรา แต่ก็อย่างไรก็ตาม
มีความจำเป็นทีจ่ ะต้องถอยหลังเพือ่ ทีจ่ ะก้าวหน้าต่อไป
ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ ก็จะแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ยาก
...ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไร จะต้องทำด้วย
ความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป คือบางคน
เห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการ อย่างโน้นอย่างนี้
และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆ ไม่ครบ ...”
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)
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“...แต่คนทีม่ กี ารศึกษา ทีเ่ รียกว่าเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา
ควรจะสามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ว่ า แก้ ไ ขอะไรอย่ า งไร
ข้อสำคัญควรจะต้องรอบคอบและระมัดระวัง ทีจ่ ะ
พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ให้กระจ่างแจ้งทุกแง่ทกุ มุม แล้ว
จั ด การให้ ถู ก จุ ด ถู ก ขั้ น ตอน ถู ก เหตุ ผ ล ข้ อ ที่
พึงระมัดระวังคือ การแก้ปัญหาโดยรีบเร่งด่วน...”

ตามรอยพระราชดำริ
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เป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอีกข้อหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนรู้จักพิจารณาตามอัตภาพ รู้จัก
สมรรถนะและศักยภาพของตนเอง ต้องฝึกตนให้รจู้ กั พอดี พอเหมาะ
ไม่ให้เกิดความฟุง้ เฟ้อ เพราะถ้ามีความฟุง้ เฟ้อมีเท่าไรก็หมด หาเท่าไร
ก็ไม่พอ
“...คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มา
ป้อนความฟุง้ เฟ้อได้ ความฟุง้ เฟ้อนีเ้ ป็นปากหรือเป็น
สัตว์ที่หิวไม่หยุด ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา
จะป้อนไปเท่าไร ๆ ก็ไม่พอ เมือ่ ป้อนเท่าไร ๆ ไม่พอแล้ว
ก็หาเท่าไร ๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ ไม่สามารถทีจ่ ะ
หาอะไรมาป้อนความฟุง้ เฟ้อนีไ้ ด้ ฉะนัน้ ถ้าจะต่อต้าน
ความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์
จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ และป้องกันวิธีการ
ที่ มั ก จะใช้ เ พื่ อ ที่ จ ะมาป้ อ นความฟุ้ ง เฟ้ อ นี้ คื อ
ความทุ จ ริ ต ฉะนั้ น การที่ จ ะณรงค์ ที่ จ ะต่ อ สู้
เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้นก็อยู่ที่ตัวเอง
ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น เมื่ออยู่ที่ตนเอง ไม่อยู่ที่คนอื่น
การณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอก จะไปชักชวน
คนโน้นชักชวนคนนีใ้ ห้ทำโน่นทำนี่ ทีจ่ ริงตัวเองต้อง
ทำเอง ถ้าจะใช้คำว่าณรงค์ก็ต้องณรงค์กับตัวเอง
ต้ อ งฝึ ก ตนให้ รู้ จั ก พอดี พอเหมาะ ถ้ า ไม่ พ อดี
ไม่พอเหมาะ มันจะเกิดทุจริตในใจได้...”*
(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗)

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปี ๒๕๔๐
ได้ทรงขยายความหมายของ “ความพอดี ความพอเหมาะกับอัตภาพ”
ว่ า ครอบคลุ ม ถึ ง ความพอดี ความพอเหมาะของโครงการกั บ
สภาพแวดล้อมด้วย อย่าทำเกินตัว อย่าโลภเพราะถ้าล้มเลิกไปจะมี
ความเสียหายมาก
“...ทำโครงการอะไร ก็จะต้องนึกถึงขนาด
ที่ เ หมาะสมกั บ ที่ เ รี ย กว่ า อั ต ภาพ หรื อ กั บ
สิง่ แวดล้อม ฉะนัน้ การทีจ่ ะทำโครงการอะไร จะต้อง
ทำด้ ว ยความรอบคอบ และอย่ า ตาโตเกิ น ไป
แต่ขอ้ สำคัญทีอ่ ยากจะพูดถึง คือ ถ้าเราทำโครงการ
ที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม อาจจะไม่ดูหรูหรา
แต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมาก...”
(พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

รวมทั้งพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๔๐ ทรงเตือนเรื่องการทำงานสร้างฐานะว่าให้
ยึดหลักค่อยเป็นค่อยไป รอบคอบ ระมัดระวัง มีความพอเหมาะพอดี
ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือด้วยความเร่งรีบ…
“…คนเราเมือ่ มีความสามารถทีด่ เี ป็นทุนรอนอยู่
ก็จะไม่มีวันอับจน ย่อมหาทางสร้างตัวสร้างฐานะ
ให้กา้ วหน้าได้เสมอ ข้อสำคัญในการสร้างตัวฐานะ
นั้ น จะต้ อ งถื อ หลั ก ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปด้ ว ยความ

29

ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

๔. ความพอดี ความพอเหมาะ

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐)

และพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ บั ณ ฑิ ต ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ ปี ๒๕๔๑ ทรงชีใ้ ห้เห็นว่าความพอดี ความพอเหมาะ
เกิดจากการรูจ้ กั ประมาณตน การรูจ้ กั ประมาณสถานการณ์ ทำให้รวู้ า่
ตนเองมีความสามารถแค่ไหน อย่างไร ต้องศึกษาเพิ่มเติมอะไรบ้าง
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ มีสาเหตุเป็นมาอย่างไร สภาพอย่างไรและคาดได้วา่
อนาคตน่าจะเป็นอย่างไร การรูจ้ กั ประมาณตน ประมาณสถานการณ์
จะช่วยให้การดำเนินชีวิตและการงานราบรื่นและก้าวหน้า
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“...การรูจ้ กั ประมาณตน ได้แก่ การรูจ้ กั และ
ยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถ
ในด้านไหน เพียงใด และควรจะทำงานด้านไหน
อย่างไร. การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรา
รู้ จั ก ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกั บ งาน และได้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เต็ ม
ตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษา
หาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อ
ปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตนเองให้ยงิ่ สูงขึน้ .
ส่ ว นการรู้ จั ก ประมาณ สถานการณ์ นั้ น ได้ แ ก่
การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้

ทราบชัด ถึงความเป็นมา และที่เป็นอยู่ รวมทั้ง
ที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต. การรู้จักประมาณ
สถานการณ์ได้นี้ จะทำให้สามารถวางแผนงานและ
ปฏิบัติการได้ถูกตรง กับปัญหา ทันแก่สถานการณ์
และความจำเป็น อันจะทำให้งานที่ทำได้ประโยชน์
ที่สมบูรณ์คุ้มค่า. การรู้จักประมาณตนและรู้จัก
ประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญ
ที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดำเนินชีวิตและกิจการงาน
ไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑)

๕. ความสมดุล

เป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทรง
อธิบายว่า ภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายส่วน
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร ระบบการศึกษา สังคมความเป็นอยู่ของประชาชน
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาประเทศ
จึงต้องคำนึงถึง การสร้าง “ความสมดุล” จึงจะทำให้การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศประสบผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย คือ
ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
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รอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี
ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ…”

“...หากมุ่ ง แต่ จ ะทุ่ ม เทสร้ า งความเจริ ญ
ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย
ไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้ อ งด้ ว ย ก็ จ ะเกิ ด
ความไม่ ส มดุ ล ในเรื่ อ งต่ า งๆ ขึ้ น ซึ่งอาจกลาย
เป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศ กำลังประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

พุทธศักราช ๒๕๒๒
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
พื้นที่พรุกาบแดง ทรงแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดินพรุ ดินเปรี้ยว

“...ในการที่ทุกคนจะออกปฏิบัติงานให้ได้
ผลสมบูรณ์ และให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
โดยส่ ว นรวมนั้ น มี สิ่ ง สำคั ญ ที่ ค วรจะต้ อ งศึ ก ษา
ให้ ท ราบแจ้ ง ชั ด ตั้ ง แต่ ต้ น ว่ า บ้ า นเมื อ งของเรา
มีโครงสร้างอันก่อตัง้ ขึน้ ด้วยส่วนประกอบทีส่ ำคัญ
มากมายหลายส่วน เป็นต้น เช่น อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม วนกรรม ชลประทาน รวมตลอดถึง
เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมด้วย ดังนั้น การใช้
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และพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บณ
ั ฑิตของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ได้ทรงย้ำในเรื่องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทุกด้าน
เพื่อให้ผลประโยชน์เกิดขึ้น พร้อมทุกด้านโดยสมบูรณ์ และจะทำให้
บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ารวดเร็วและมั่นคง

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๐)

๖. ความรู้ประกอบกับความมีคุณธรรม
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แนวพระราชดำริ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การความประพฤติ แ ละ
การปฏิ บั ติ ต นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หั ว ทรงแสดงไว้ ใ น
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรั ส ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแทบทั้ ง หมดว่ า
การดำเนินชีวติ ของแต่ละบุคคลให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข
ต้องใช้หลักวิชาการความรู้ควบคู่กับการเป็นคนที่มีคุณธรรมเสมอ
กล่าวคือให้พฒ
ั นาทางวัตถุซงึ่ เป็นด้านภายนอก และการพัฒนาจิตใจ
ที่เป็นเรื่องภายในควบคู่ไปด้วยกันเสมอ ทั้งนี้ความรู้และศีลธรรม/
คุณธรรม หมายถึงความรู้และศีลธรรม/คุณธรรมของสาขาวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องและมีความเหมาะสมกับเรือ่ งนัน้ ๆ คุณธรรมจึงมีหลายชุด
ไว้เลือกใช้ เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความอดทน เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญมากกับการรู้จัก
ใช้ความรู้ทางวิชาการประกอบกับความรู้ทางศีลธรรมคุณธรรม

“...การดำเนินชีวติ โดยใช้วชิ าการอย่างเดียว
ยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและ
หลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาด
ความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับ
เป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์…”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔)

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะบุคคลของสถาบันและ
องค์การที่เกี่ยวกับศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปี
๒๕๑๑ ทรงขยายความถึงกลุม่ เด็กและเยาวชนว่า ต้องให้ความรูท้ งั้ ที่
เป็นวิทยาการทางโลกควบคูก่ บั ความรูท้ างจิตใจ ให้รจู้ กั ควบคุมจิตใจ
ควบคุมสติ เพื่อสามารถทำมาหากิน ดำรงชีวิตและทำประโยชน์
ในสังคมต่อไป
“...การทีจ่ ะหาความสุขหรือหาความเรียบร้อย
ประจำวันนีส้ ำคัญอยูห่ ลายทาง และก็มอี ยูห่ ลายอย่าง
เช่น เรือ่ งการศึกษาของเยาวชน เรือ่ งการศึกษาวิทยาการ
ทางโลก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีความ
ก้ า วหน้ า และสามารถที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู่ ความรู้ นี้
หมายถึงทางวัตถุ เพราะว่าคนเราก็ต้องการที่จะมี
วิ ช าความรู้ เ พื่ อ ที่ จ ะทำมาหากิ น เลี้ ย งชี พ ตั ว เอง
เป็นสำคัญ ในเวลาเดียวกันความรูท้ างวัตถุนนั้ ก็จะ
ต้องประสานด้วยความรู้ทางจิตใจ หมายถึงวิธี
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เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความเจริญต่าง ๆ ในบ้านเมือง
จึงจำเป็นจะต้องใช้ให้พอดี และสอดคล้องกับ
โครงสร้างของประเทศทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผลหรือ
ประโยชน์อนั จะเกิดขึน้ นัน้ บังเกิดขึน้ พร้อมทุกด้าน
โดยสมบูรณ์ และได้สมดุลทัว่ ถึงกัน อันจะเป็นเหตุ
สำคัญที่สุด ซึ่งจะบันดาลให้บ้านเมืองของเรา
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง...”
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(พระบรมราโชวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑)

และพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ บั ณ ฑิ ต ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๑๘ ทรงขยายความว่า ความสุขความเจริญ
แท้จริงต้องเกิดจากเจตนาและการกระทำที่เป็นธรรม มีลักษณะ
สร้างสรรค์ ก่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
“...ความสุ ข ความเจริ ญ อั น แท้ จ ริ ง นั้ น
หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามา
ได้ดว้ ยความเป็นธรรม ทัง้ ในเจตนาและการกระทำ
ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง

เบียดบังมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะ
เป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่น
และส่วนรวมด้วย...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘)

ขณะที่พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ในอี ก สองปี ต่ อ มา (ปี ๒ ๕๒๐) ก็ ท รงเตื อ นว่ า
แม้จะเป็นนักวิชาการก็จะต้องมีคุณธรรมควบคู่กับมีความรู้วิชาการ
ต้องรู้จักผิดชอบ ชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริตทั้งความคิด และการกระทำ
ไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว ไม่ มั ก ง่ า ย หยาบคาย และที่ ส ำคั ญ ความขยั น
หมั่นเพียร ตั้งใจ ซึ่งนอกจากต้องปฏิบัติด้วยตนเองแล้วต้องปลูกฝัง
ให้เด็กนักเรียนด้วย
“…ในทีน่ ี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะชีใ้ ห้เห็น
ว่ า คนเราจะแสวงหาแต่ วิ ช าการฝ่ า ยเดี ย วไม่ ไ ด้
ผู้ มี วิ ช าการจำเป็ น จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นตั ว เอง
นอกจากวิชาความรู้ด้วย จึงจะนำตนนำชาติให้รอด
และเจริญได้ คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น
ทีส่ ำคัญได้แก่ ความรูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี ความละอายชัว่
กลัวบาป ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ ในความคิด และ
การกระทำ ความไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผูอ้ นื่ ความไม่มกั ง่าย หยาบคาย กับอีกอย่างหนึง่
ที่ ส ำคั ญ เป็ น พิ เ ศษ คื อ ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
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ที่จะคุ้มกันป้องกันร่างกายของตัวคือวัตถุ ต่อสิ่ง
ทีไ่ ม่เป็นวัตถุ ต่อนามธรรมทีเ่ ป็นจิตใจ คือความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความกระหายอำนาจก็เป็น
สิ่งที่ยากที่จะควบคุม เราจะต้องสอนทั้งสองอย่าง
สอนวิทยาการเพือ่ ให้ทำมาหาเลีย้ งชีพ นีห่ มายความว่า
มีอาชีพ มีความรูท้ างวัตถุ และต้องรูจ้ กั ควบคุมจิตใจ
ควบคุมสติของตัวให้สามารถใช้ความรู้ทางวัตถุนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ประโยชน์ของตัวเองนี้
ก็ อ ยู่ ที่ ป ระโยชน์ ข องสั ง คมด้ ว ย เพราะเราอยู่
ในสังคม ถ้าไม่รู้จักควบคุมความรู้ที่มีในทางวัตถุ
ก็ อ าจเกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นต่ อ ผู้ อื่ น ในที่ สุ ด ก็ เ ป็ น
ความเดือดร้อนต่อตนเอง...”

พยายามฝึกหัดประกอบการงานทุกอย่างด้วยตนเอง
ด้วยความตั้งใจ ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้ง คุณสมบัติ
เหล่านีเ้ ป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญ ทีจ่ ะทำให้การศึกษา
สมบูรณ์เป็นประโยชน์จริง เป็นสิง่ ซึง่ ครูจะต้องปลูกฝัง
ให้เจริญขึ้นในตัวนักเรียนให้ครบถ้วน เพื่อให้เด็ก
เติบโตขึ้นเป็นคนเต็มคน เป็นคนที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๐)

พุทธศักราช ๒๔๙๙ : ทรงพระผนวช
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกทรงพระผนวช สมเด็จพระสังฆราชถวายพระสมณฉายาว่า
“ภูมิพโลภิกขุ” ประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร

“...ความเจริ ญ นั้ น มั ก จำแนกกั น เป็ น
สองอย่าง คือ ความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่ง
และความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง ยิ่งกว่านั้น
ยั ง เห็ น ว่ า ความเจริ ญ อย่ า งแรกอาศั ย วิ ช าการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ ส่วน
ความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศีลธรรมจรรยา
เป็นปัจจัย แท้จริงแล้ว ความเจริญทางวัตถุกับ
ความเจริ ญ ทางจิ ต ใจก็ ดี หรื อ ความรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์กบั ทางด้านศิลปะ ศีลธรรม จรรยาก็ดี
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และในปีเดียวกันพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือ่ ปี ๒๕๒๐ ทรงย้ำว่าความเจริญทางวัตถุกบั
ความเจริญทางจิตใจ คือความเจริญทางด้านความรู้ วิทยาศาสตร์
กับความเจริญทางด้านศิลปะ ศีลธรรม จริยธรรมจะต้องเกิดควบคู่
กันไป จึงจะทำให้เกิดความสุขของทุกคน

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐)
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และพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเป็นบัณฑิตครู เมื่อปี ๒๕๒๑
ทรงพระราชทานแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทั้ง
ความรูท้ างวิชาการและมีคณ
ุ ธรรมทางจิตใจ และความประพฤติปฏิบตั ิ
ให้รเู้ หตุรผู้ ล ความผิดชอบชัว่ ดี พร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง
“...หน้ า ที่ ข องผู้ จั ด และผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษานั้ น
กล่าวอย่างสั้นที่สุด ก็คือการ “ให้คนได้เรียนดี”
เพื่อที่จะสามารถทำการงานสร้างตัวและดำรงตัว
ให้เป็นหลักเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้. การให้
เรียนดีนั้นจะทำอย่างไร. ข้อแรกจะต้องสอน ให้มี
วิชาการทีด่ ี ทีถ่ กู ต้องแน่นแฟ้น ให้มคี วามสามารถ
และมีหลักการในการปฏิบัติ. ข้อสอง ต้องฝึกหัด
อบรมในจิตใจและความประพฤติปฏิบตั ิ ให้รเู้ หตุ

รูผ้ ล และความผิดชอบชัว่ ดี เพือ่ มิให้นำความรูไ้ ปใช้
ในทางเบียดเบียนกันและกัน. ข้อที่สาม ต้องให้มี
กำลังและสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจ. ผู้ที่
ได้รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะส่วนกันทุกด้านดังนี้
เชือ่ ได้วา่ จะเป็นผูเ้ ข้มแข็งสามารถ เต็มทีใ่ นการปฏิบตั ิ
ทัง้ ทางกายและทางความคิดจิตใจ. จะกระทำหน้าที่
การงานใด ก็จะมุ่งหวังผลหวังประโยชน์ที่แท้จริง
ของหน้าที่การงานนั้นเป็นใหญ่ ไม่หลงทาง ทั้งจะ
สามารถปฏิบตั บิ ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุ
ผลอันสมบูรณ์ได้ด้วย...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๑)

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อปี ๒๕๒๒ และปี ๒๕๒๔ ก็ทรงย้ำเรื่องความจำเป็นในการสร้าง
เสริมคุณธรรม ให้เป็นรากฐานทางจิตใจ เพื่อรองรับการงานที่มั่นคง
สุจริตและเจิญก้าวหน้า
“...คุณธรรมทัง้ ห้าประการนี้ พิจารณาให้ดแี ล้ว
จะเห็นว่าต่างก็เป็นเหตุเป็นผลต่อเนือ่ งอาศัยกันและ
เกือ้ กูลส่งเสริมซึง่ กันและกันอยูท่ งั้ หมด เช่น ศรัทธา
ความเชื่อถือซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความพากเพียร
ขวนขวายนั้น จะต้องอาศัยความยั้งคิดและปัญญา
เป็นเครื่องพิจารณาวินิจฉัย ปัญญา ความรู้ชัดจะ
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มิใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ ทั้งนี้
เพราะสิ่ ง ที่ เ ราพยายามจะแยกออกจากกั น นั้ น
มีมลู ฐานทีเ่ กิดอันเดียวกัน คือ “ความจริงแท้” ซึง่ เป็น
วิทยาศาสตร์ ถึงจะพยายามแยกจากกันอย่างไรๆ
ที่สุดก็จะรวมลงสู่กำเนิดเดียวกัน แม้แต่จุดประสงค์
ก็ จ ะลงสู่ จุ ด เดี ย วกั น คื อ ความสุ ข ความพอใจ
ของทุกคน...”

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๒)
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และ “...รากฐานทีน่ บั ว่าสำคัญ คือรากฐานทางจิตใจ
อั น ได้ แ ก่ ค วามหนั ก แน่ น มั่ น คงในสุ จ ริ ต ธรรม
อย่างหนึ่ง ในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงาน
ให้ดี จนสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง เหตุใดจึงต้องมีความ
สุจริตและความมุ่งมั่น ก็เพราะ ความสุจริตนั้นย่อม
กีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสีย
ทั้ ง หมดได้ จึ ง ช่ ว ยให้ บุ ค คลมี โ อกาสใช้ ค วามรู้
ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริ ญ แต่ เ พี ย ง
ทางเดียว...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔)

และพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการของสมาคมดนตรี
แห่ ง ประเทศไทยฯ เมื่ อ ปี ๒๕๒๔ ก็ ท รงแนะนำให้ ส อดแทรก
หลักศีลธรรม ความซือ่ สัตย์ สุจริต ไว้ในกิจกรรมดนตรีดว้ ยก็จะเป็น

ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างมาก เพราะกิจกรรมด้านดนตรี สามารถ
สร้างความบันเทิง สร้างกำลังใจและดึงให้ผู้ฟังกลับมาในเส้นทาง
ที่ถูกต้องได้
“...ฉะนัน้ การดนตรีนจี้ งึ มีความสำคัญสำหรับ
ประเทศชาติสำหรับสังคม ถ้าทำดีๆ ก็ทำให้คนเขา
มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานการ ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ที่ให้ความบันเทิง ทำให้คนที่กำลังท้อใจมีกำลังใจ
ขึ้นมาได้ คือเร้าใจได้ คนกำลังไปทางหนึ่งทางที่
ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะดึงให้กลับมาในทางที่ถูกต้องได้
ฉะนั้นดนตรีนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงพูดได้กับ
ท่านทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดนตรีในรูปการต่างๆ
ว่ามีความสำคัญ และต้องทำให้ถกู ต้อง ต้องทำให้ดี
ทัง้ ถูกต้องในทางหลักวิชาของการดนตรีอย่างหนึง่
และก็ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าของผู้ ที่ มี ศี ล มี ธ รรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้เป็นประโยชน์
อย่างมาก เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อส่วนรวมทัง้ ส่วนตัว
เพราะก็ อ ย่ า งที่ ก ล่ า วว่ า เพลงนี้ มั น เกิ ด ความปี ติ
ภายในของตัวเองได้ ความปีตใิ นผูอ้ นื่ ได้ ก็เกิดความดี
ได้ความเสียก็ได้ ฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวัง
ให้ดี...”
(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการของสมาคม
ดนตรีแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๔)
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เกิ ด มี ไ ด้ ก็ ต้ อ งอาศั ย ความตั้ ง ใจเพ่ ง พิ นิ จ ดั ง นั้ น
จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมคุณธรรมทุกๆ ข้อ
ให้ครบ ให้เป็น ฐานอันแผ่กว้าง สำหรับรองรับ
การงานได้ทวั่ ถึงมัน่ คง จึงจะสามารถทำงานสำเร็จ
ผลเลิศได้โดยสมบูรณ์ บริบูรณ์และเป็นประโยชน์
ช่วยตัวช่วยผู้อื่นและส่วนรวมได้ด้วย…”

ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

44

“...วิ ช าความรู้ ที่ แ ต่ ล ะคนมี อ ยู่ เ ป็ น ปั จ จั ย
สำคั ญ สำหรั บ การทำงานสร้ า งฐานะความเจริ ญ
มั่นคงของตนเองและบ้านเมือง. แต่นอกจากนั้น
บุคคลยังต้องอาศัยคุณธรรมอีกหลายอย่างเป็น
พื้นฐานรองรับและส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้สำเร็จ
ความมุง่ หมายได้โดยสมบูรณ์ คุณธรรมข้อแรก คือ
การระมัดระวังพิจารณาเรือ่ งราวและปัญหาทุกอย่าง
ด้วยจิตใจที่มั่นคง และเป็นกลางปราศจากอคติ
ซึง่ จะช่วยให้มองเห็นเหตุ เห็นผล เห็นสาระของเรือ่ ง
ได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถจำแนกความถูกผิด
ดีชั่ว และปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้ถูกถ้วน เที่ยงตรง
พอเหมาะพองาม. ข้ อ ที่ ส อง คื อ ความจริ ง ใจ
ต่ อ ฐานะหน้ า ที่ ข องตน ไม่ ห ลอกลวงตนเอง
ไม่ ห ลอกลวงกั น และกั น อั น เป็ น มู ล เหตุ ส ำคั ญ
ของความผิดพลาดล้มเหลวของภารกิจทั้งปวง.
ความจริงใจนีท้ ำให้บคุ คลเข้าถึงกัน เข้าถึงงาน เข้าถึง

เป้าประสงค์ได้โดยตรง และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์
ความดี ค วามเจริ ญ ได้ โ ดยอิ ส ระ คล่ อ งตั ว และ
มีประสิทธิภาพ...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖)

และทรงขยายความเรื่ อ งคุ ณ ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม ใน
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อปี ๒๕๓๓ ว่าให้หัดพูด หัดทำ หัดคิดด้วย
สติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และอคติต่างๆ และ
ให้ หั ด ใช้ ปั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งวิ เ คราะห์ แ ละวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งราว เพื่ อ
ความถูกต้องเที่ยงตรง
“... การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือ
การคิดและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามหลักการ หลักวิชา
หลักเหตุผลและหลักสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายาม
ปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรง
และความมั่ น คงเป็ น กลาง เป็ น อิ ส ระจากอคติ
ซึ่ ง มี ห ลั ก ฝึ ก หั ด ที่ ส ำคั ญ ประกอบส่ ง เสริ ม กั น อยู่
สองข้อ ข้อแรก ให้หัดพูดหัดทำหัดคิดด้วยสติรู้ตัว
อยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาท
พลาดผิด และอคติตา่ งๆ มิให้เกิดขึน้ ข้อสอง ให้หดั
ใช้ปัญญาความฉลาดรู้เป็นเครื่องวิเคราะห์และ
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โดยพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ ปี ๒๕๒๖ ก็ทรงขยายความเรือ่ งคุณธรรมทีจ่ ะทำให้
การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จคือ คุณธรรมด้านความเป็นกลาง
ปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเหตุ เห็นผล เห็นสาระที่ถูกต้อง
สามารถจำแนกความถูกผิด ดีชวั่ และปฏิบตั ติ นปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้อง
เหมาะสม และคุณธรรมด้านความจริงใจ ไม่หลอกลวง อันจะทำให้
เข้าถึงบุคคล เข้าถึงงาน เข้าถึงเป้าประสงค์ของงาน

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓)
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นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชดำรัส
ถึงคุณธรรมต่างๆ ทีป่ ระชาชนควรประพฤติปฏิบตั ิ อีกมากมายหลายข้อ
เช่ น ความซื่ อ สั ต ย์ ความอดทน ความเพี ย ร ความเข้ ม แข็ ง
ความกล้าหาญ ความจริงใจ เป็นต้น ดังพระราชดำรัสเนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑ ว่า
“...เช่นบอกว่าจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ก็เห็นได้วา่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริตนี้ คือไม่โกง
คือไม่คอรัปชัน่ คือไม่ขโมย ไม่ทจุ ริต นีก่ พ็ ดู ได้งา่ ยๆ
แต่ปฏิบตั ไิ ด้หรือเปล่า เพราะบางอย่าง มันไม่ใช่ขโมย
บางอย่างไม่ใช่คอรัปชัน่ บางอย่างไม่ใช่ทจุ ริตแท้ แต่วา่
เป็นการทำให้คนอืน่ เขาทุจริตได้ หรือเป็นการกระทำ

ที่แสดงออกมา ข้างนอกว่าไม่ทุจริต แต่ว่าเป็นการ
ทำให้ ค นอื่ น เขาทุ จ ริ ต ได้ หรื อ เป็ น การกระทำที่
แสดงออกมาข้างนอกว่าไม่ทจุ ริต แต่กข็ า้ งในก็อาจจะ
ทุจริตก็ได้ หรือข้างในไม่ทุจริต แต่ข้างนอกทุจริตได้
การปฏิญาณตนนั้นจึงต้องทราบและซึ้งและซาบซึ้ง...”
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑)

ทั้ ง นี้ ใ นเรื่ อ งคุ ณ ธรรมด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี พ ระราชดำรั ส ที่
พระราชทานแก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนายทหารนักเรียน
ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมือ่ ปี ๒๕๒๒ ว่าความซือ่ สัตย์สจุ ริต
นั้ น ต้ อ งมาจากจิ ต ที่ สุ จ ริ ต ไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น หรื อ การงานของตั ว
ทั้งไม่เบียดเบียนส่วนรวมด้วย
“...ความซือ่ สัตย์สจุ ริตนัน้ ขอวิเคราะห์ศพั ท์วา่
ความตรงไปตรงมาต่อสิง่ ทัง้ หมดน้อยใหญ่ ส่วนงาน
ของราชการ ส่วนงานของตัวเองเป็นส่วนตัว ทัง้ หมด
คือความซื่อสัตย์สุจริต และคำว่าสุจริตนี้ก็มาจาก
คำว่าการท่องเที่ยวของจิตในทางที่ดี หรือคิดให้ดี
คิดให้สุจริต ทั้งฉลาดด้วย ทั้งไม่เบียดเบียนผู้อื่น
หรือการงานของตัว ทัง้ ไม่เบียดเบียนส่วนรวมด้วย
จึงจะเป็นผู้สุจริต...”
(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์
และนายทหารนักเรียนของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ณ ทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ )
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วินิจฉัยเรื่องราว ปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะต้อง
ขบคิดแก้ไข เพื่อช่วยให้เห็นเหตุ เห็นสาระได้ชัด
และวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรงว่าข้อที่เท็จ ที่จริง
ที่ ถู ก ที่ ผิ ด ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ที่ มิ ใ ช่ ป ระโยชน์
อยู่ ต รงไหน สติ และปั ญ ญาที่ ไ ด้ ฝึ ก ฝนใช้ จ น
คล่องแคล่ว เคยชินแล้ว จะรวมเข้าเป็นสติปัญญา
ทีจ่ ะส่งเสริมให้บคุ คลสามารถคิดอ่าน และประพฤติ
ปฏิบตั ิ ได้ถกู ได้ดี ให้เกิดประโยชน์แก่ตน แก่สว่ นรวม
ได้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน...”

ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

48

“...คุณธรรมทีท่ กุ คนควรจะศึกษาและน้อมนำ
มาปฏิบตั มิ อี ยูส่ ปี่ ระการ ประการแรก คือ การรักษา
สั จ ความจริ ง ใจต่ อ ตั ว เองที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ
แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ประการทีส่ อง
คือ การรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติ
อยู่ ใ นความสั จ ความดีนั้น ประการที่สาม คือ
การอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ ะไม่ประพฤติ
ล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ประการทีส่ ี่ คือการรูจ้ กั ละวางความชัว่ ความทุจริต
และรูจ้ กั สละประโยชน์สว่ นน้อยของตนเพือ่ ประโยชน์
ส่ ว นใหญ่ ข องบ้ า นเมื อ ง คุ ณ ธรรมสี่ ป ระการนี้
ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม
ขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิด
ความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง
พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...”
(พระราชดำรัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕)

รวมทั้งพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคมฯ เมื่อปี
๒๕๔๙ ตรัสว่าคุณธรรมจะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีในชาติ
เพราะทุกคนจะคิดดี พูดดี ทำดี ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้งาน
สำเร็จผล ประพฤติปฏิบัติสุจริตและถูกต้อง เที่ยงตรง มีเหตุผล
“...คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความ
สามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจ
กันรักษาและพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้เจริญรุง่ เรือง
สืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝัง่ ประการแรก ทุกคนคิด
พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ประสานประโยชน์กนั ให้งานทีท่ ำสำเร็จผล ทัง้ แก่ตน
แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ ประการที่สาม ทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎ และใน
ระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการทีส่ ี่
ต่างคนต่างพยายามทำความคิดของตนเองให้ถกู ต้อง
เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล...”
(พระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคมฯ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙)
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และพระราชดำรัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมือ่ ปี ๒๕๒๕ ได้พระราชทานหลักคุณธรรม ๔ ประการ
ทีค่ วรปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามโดยทัว่ กัน คือ ๑) การประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ๒) การรู้จักข่มใจ ฝึกใจ
ตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัจ ความดี ๓) การอดทน อดกลั้น
และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ๔) การรู้จักละวาง
ความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

สู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
การสร้างพืน้ ฐานให้ประชาชนมีความพออยู่ พอกิน และพระราชทาน
หลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในทุกกลุ่มอาชีพ โดยให้คำนึงถึง
หลักของเหตุและผล การประหยัด ความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง
ความพอดี พอเหมาะตามอัตภาพ และต้องมีคุณธรรมควบคู่กับ
มีความรูว้ ชิ าการนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงขยายความ
หลักการต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในปี ๒๕๔๑ รับสั่งเรียกคำว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นครั้งแรกและให้ความหมายว่า ถ้าทำอะไร
ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณตามอัตภาพ ไม่โลภ
ไม่เบียดเบียนคนอื่น ดังนี้
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พุทธศักราช ๒๕๔๒ ข้าว: อาหารหลักของคนไทย
“ข้าวกล้องนี่ดี คนบอกว่าเป็นของคนจน เราก็เป็นคนจน”
พระราชดำรัสในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว
โครงการส่วนพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

“..คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึง่
มี ค วามหมายกว้ า งออกไปอี ก . ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง
การมีพอสำหรับใช้เองเท่านัน้ แต่มคี วามหมายว่า
พอมี พ อกิ น . พอมี พ อกิ น นี้ ถ้ า ใครได้ ม าอยู่ ที่ นี่
ในศาลานี้. เมื่อปี ๒๕๑๗ ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้
ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม. วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติ
ให้พอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า เศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง นั่ น เ อ ง . ถ้ า แต่ ล ะคนพอมี พ อกิ น
ก็ ใ ช้ ไ ด้ . ยิ่ ง ถ้ า ทั้ ง ประเทศพอมี พ อกิ น ก็ ยิ่ ง ดี .
สมัยก่อนนีพ้ อมีพอกิน มาสมัยนีช้ กั จะไม่พอมีพอกิน.
จึ ง ต้ อ งมี น โยบายที่ จ ะทำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ทุ ก คนมี พ อเพี ย งได้ . ให้ พ อเพี ย งนี้

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)

นอกจากนี้ ทรงอธิบายเพิม่ เติมถึงปริมาณการใช้/การปฏิบตั ติ ามหลักการ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ว่า ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้ทุกเรื่อง แต่ให้
ผู้ปฏิบัติกระทำเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำของแต่ละบุคคล
ก็เพียงพอ โดยทรงยกตัวอย่างว่า ในสมัยโบราณยุคหิน แต่ละหมูบ่ า้ น
ทำมาหากินโดยไม่พึ่งพากัน จึงมีลักษณะพึ่งตนเองเพียงอย่างเดียว
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง สมัยต่อมา แต่ละหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยน

สิง่ ของ/สินค้า/อาหารซึง่ กันและกัน จึงมีลกั ษณะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
บางส่วน และปัจจุบันสังคมมีการพึ่งพาอยู่ร่วมกัน จึงไม่จำเป็นต้อง
ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด ดังนั้น จึงทรงแนะนำว่า ให้ปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียงเพียงเศษหนึง่ ส่วนสีก่ พ็ อ กล่าวคือ ในการดำเนินชีวติ
ต้องมีส่วนที่พึ่งตนเอง/ทำสำเร็จด้วยตนเองด้วย ไม่พึ่งผู้อื่นทั้งหมด
ทุกเรื่อง ดังนี้
“... คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำรา
ไม่ เ คยมี ร ะบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง. เศรษฐกิ จ
พอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้อง
ทัง้ หมด หรือแม้จะเศษหนึง่ ส่วนสีก่ พ็ อ. ทำได้เพียง
เศษหนึง่ ส่วนสีก่ พ็ อนัน้ ไม่ได้แปลว่าเศษหนึง่ ส่วนสี่
ของพื้ น ที่ แต่ เ ศษหนึ่ ง ส่ ว นสี่ ข องการกระทำ.
ควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด.
หมายความว่ า วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น
ไม่ต้องทำทั้งหมด และขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมด
ก็จะทำไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึง่ หรือแม้หมูบ่ า้ นหนึง่
ทำเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการ
ถอยหลัง ถึงสมัยหิน. ซึง่ ไม่ตอ้ งอาศัยหมูอ่ นื่ เพราะว่า
หมู่ อื่ น ก็ เ ป็ น ศั ต รู ทั้ ง นั้ น ตี กั น ไม่ ใ ช่ ร่ ว มมื อ กั น
จึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียง. แต่ตอ่ มาเมือ่ . สร้างบ้าน
เป็ น ที่ อ าศั ย . เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเหลื อ ประมาณ
๘๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมา ซึง่ ไม่ได้
เป็นศัตรู เอาอะไรๆ มาแลกเปลี่ยนกัน. เช่นคนที่มา
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ก็หมายความว่า มีกนิ มีอยู่ ไม่ฟมุ่ เฟือย ไม่หรูหรา
ก็ได้ แต่วา่ พอ. แม้บางอย่างอาจจะดูฟมุ่ เฟือย แต่ถา้
ทำให้มคี วามสุข ถ้าทำได้กส็ มควรทีจ่ ะทำ สมควรทีจ่ ะ
ปฏิบัติ. อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ
หรือระบบพอเพียง..”
และ “..พอเพียงนีม้ คี วามหมายกว้างขวางยิง่ กว่านีอ้ กี
คือ คำว่าพอ ก็เพียงพอ เพียงนีก้ พ็ อ . คนเราถ้าพอ
ในความต้องการ ก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอืน่ น้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด.
ว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ
ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ . ต้องให้พอประมาณ
ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง
ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
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(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)

จะเห็ น ว่ า แนวพระราชดำริ จ ากพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในช่วงแรก (ประมาณ
ปี ๒๕๑๗) ทรงใช้คำศัพท์งา่ ยๆ เหมาะสมกับยุคสมัย โดยทรงแนะนำ
ให้สร้างความพออยู่ พอกิน ให้ประชาชน พร้อมกับทรงแนะนำหลักการ
ปฏิบัติประกอบ อาทิ ความมีเหตุผล ความพอเหมาะตามอัตภาพ
ความมีคณ
ุ ธรรมกับความรอบรู้ เป็นต้น และอีกประมาณ ๒๕ ปีตอ่ มา
จึงทรงใช้คำว่า เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ มีลกั ษณะเป็นศัพท์ทางวิชาการ
ตามวิวัฒนาการของภาษาในการสื่อสารในสมัยต่อมา

บทที่ ๓
พัฒนาความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
นับตัง้ แต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา แนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ ระราชทานไว้ ใ นพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในวโรกาส
ต่างๆ มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทรงแนะนำให้นำหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักการพัฒนาประเทศ เพราะหลักการ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น รากฐานความมั่ น คงของประเทศ
เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นตำราใหม่ สามารถทีจ่ ะไปปรับปรุง หรือ ปรับใช้
ให้เศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพัฒนาดีขึ้นได้ ดังนี้
“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของ
ชีวติ รากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มทีถ่ กู ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นนั่ เอง
สิง่ ก่อสร้างจะมัน่ คงได้กอ็ ยูท่ เี่ สาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...”
(พระราชดำรัสพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อปี ๒๕๔๒)

และพระราชดำรัสเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๔๒ ทรงขยายความคำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ว่ามีความหมาย
นอกเหนือจาก เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐาน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่
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จากไกล ผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม ก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหาร.
อย่างนีก้ ไ็ ม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว. มาถึงปัจจุบนั นี้
ถ้าคนที.่ จะปฏิบตั เิ ศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
คงทำไม่ได้.
ถ้าสำรวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง.
เข้าใจว่าทำได้ไม่ถงึ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ถงึ เศษหนึง่
ส่วนสี่ เพราะว่าสิง่ ทีต่ นผลิตหรือทำ ส่วนใหญ่กเ็ อาไป
แลกกับของอื่นที่มีความจำเป็น. ฉะนั้น จึงพูดว่า
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง ปฏิบั ติ เพี ย งเศษหนึ่ ง ส่ ว นสี่
ก็ควรจะพอและทำได้. อันนีเ้ ป็นข้อหนึง่ ทีจ่ ะอธิบาย
คำพูดที่พูดมาเมื่อปีที่แล้ว...”

โดยมีความหมายรวมไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่เป็น
กิจกรรมขนาดใหญ่ ใช้เงินทุนสูง ดังนี้
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พุทธศักราช ๒๕๒๘
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

		 “...แต่ที่ว่าเมืองไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
นี่ไม่ได้ตำหนิ ไม่เคยพูด นี่พูดในตอนนี้ พูดเวลานี้
ขณะนีว้ า่ ประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ค่อนข้าง
จะแย่ เพราะว่า จะทำให้ล่มจมเศรษฐกิจพอเพียง
ทีห่ มายถึงนี้ คือว่า อย่างคนทีท่ ำธุรกิจ ก็ยอ่ มต้อง
ไปกู้เงิน เพราะว่าธุรกิจหรือกิจการอุตสาหการ
สมัยใหม่นี้ คนเดียวไม่สามารถที่จะรวบรวมทุน
มาสร้างกิจการ กิจกรรมทีใ่ หญ่ ซึง่ จำเป็นทีจ่ ะต้อง
ใช้กิจกรรมที่ใหญ่ เช่นเรื่องเขื่อนป่าสักคนเดียว
ทำไม่ได้ หรือแม้หน่วยราชการหน่วยเดียวทำไม่ได้…
ถ้านับดูปนี นี้ า่ จะมีความเสียหาย หมืน่ ล้านไม่ตอ้ งเสีย
และที่ไม่ต้องเสียนี้ก็ทำให้เกิดมีผลผลิต โดยเฉพาะ
อย่างเกษตรเขาก็มีผลผลิตได้ แม้จะปีนี้ซึ่งเขื่อนยัง
ไม่ได้ทำงาน ในด้านชลประทาน ก็ทำให้ป้องกัน
ไม่ให้มีน้ำท่วม ทำให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ก็เป็น
เงิ น หลายพั น ล้ า นเหมื อ นกั น ฉะนั้ น ในปี เ ดี ย ว
เขือ่ นป่าสักนีไ้ ด้คมุ้ แล้ว คุม้ ค่าทีไ่ ด้สร้าง ๒ หมืน่ ล้าน
นัน้ …ก็หมายความว่ากิจการเหล่านีไ้ ม่ได้อยูใ่ นเรือ่ ง
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน แต่ว่าเป็น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก้ า วหน้ า ก็ พ อเพี ย ง
เพราะว่าถ้าทำแล้ว คนอาจจะเกีย่ วข้องกับกิจการนี้

(พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒)

และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี ๒๕๔๒
ทรงขยายความว่าเป็นทฤษฎีที่คิดขึ้น พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อผู้ที่สนใจ
นำไปปรับใช้พัฒนาทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ดังนี้
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		 “...เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency
Economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือ เสร็จแล้ว
เขาก็มาบอกว่า คำว่า Sufficiency Economy ไม่มี
ในตำราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่า เป็น
ทฤษฎี ใ หม่ เป็ น ตำราใหม่ ถ้ า มี อ ยู่ ใ นตำรา
ก็หมายความว่าเราก๊อปปีม้ า เราลอกเขามา เราไม่ได้ลอก
ไม่อยู่ในตำราเศรษฐกิจ เป็นเกียรติที่เขาพูดอย่างที่
เขาพูดอย่างนี้ว่า Sufficiency Economy นั้นไม่มี
ในตำรา การทีพ่ ดู ว่าไม่มใี นตำรานีท่ วี่ า่ เป็นเกียรตินนั้
ก็ ห มายความว่ า เรามี ค วามคิ ด ใหม่ โดยที่ ท่ า น
ผูเ้ ชีย่ วชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถทีจ่ ะ

คิดอะไรได้ จะถูก จะผิดก็ชา่ ง แต่วา่ เขาสนใจ แล้วก็
ถ้าเขาสนใจ เขาก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือ
ไปใช้หลักการ เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศ
และของโลกพัฒนาดีขึ้น…”
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)

และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๔๓
ทรงอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ทั้ ง หลั ก การและ
แนวปฏิบัติ โดยหมายถึง ประหยัด. ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย.
ทำอะไรด้วยเหตุและผล.
		 “...ทัง้ หมดนี้ พูดอย่างนี้ ก็คอื เศรษฐกิจพอเพียง
นัน้ เอง เศรษฐกิจพอเพียง ทีไ่ ด้ยำ้ แล้วย้ำอีก แปลเป็น
ภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy ใครต่อใคร
ก็ต่อว่า ว่าไม่มี sufficiency economy แต่ว่าเป็น
คำใหม่ของเราก็ได้ ก็ ห มายความว่ า ประหยั ด
แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน
ทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วทุกคนจะมีความสุข แต่พอเพียง เศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ เป็นสิง่ ที่ ปฏิบตั ยิ ากทีส่ ดุ เพราะว่าคนหนึง่
นัง่ อยูท่ นี่ ี้ อีกคนอยากจะนัง่ เก้าอีเ้ ดียวกัน นัง่ ได้ไหม
ไอ้นี่ก็พูดมามาหลายปีแล้ว ก็แต่ละคนก็สั่นหัวว่า
นั่งไม่ได้ เพราะว่าเดือดร้อน เบียดเบียน...”
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มากมาย แต่ว่าทำให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์และ
จะทำให้เจริญ. คนทีไ่ ม่เข้าใจว่า กิจการใหญ่ๆ เหมือน
สร้างเขื่อนป่าสัก เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่
เป็นเศรษฐกิจที่ไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัด
ได้ว่า เป็นเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เป็นตัวอย่างใน
ทางบวก...”

และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสเดียวกัน ทรงย้ำว่า
		 “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่า เป็นการทัง้
เศรษฐกิจ หรือ ความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อ
ให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจาก
เหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือ
สิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำ ก็จะเป็นการกระทำ
ทีด่ ี และผลของการกระทำนัน้ ก็จะเป็นการกระทำ
ที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์
ดีแปลว่าทำให้มีความสุข...”

of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทวี ี ก็ควรให้เขามีดู
ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อ
ความสนุกสนาน ในหมูบ่ า้ นไกลๆ ทีฉ่ นั ไป เขามีทวี ดี ู
แต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า...”
(พระราชดำรัส ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔)

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓)

“...ฉันพูด เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ
ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทำ
จากรายได้ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น
สามหมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ
ทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย
ไม่ใช่แบบทีฉ่ นั คิด ทีฉ่ นั คิด คือ เป็น Self-Sufficiency
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และพระราชดำรัสทีพ่ ระราชทาน ณ พระตำหนักเปีย่ มสุข วังไกลกังวล
เมื่อ ๒๕๔๔ ทรงเน้นย้ำความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ว่ารวมถึง
การกระทำให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง

และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๔๖
ทรงขยายความว่าเศรษฐกิจพอเพียงทีก่ า้ วหน้ามีความหมายถึงวิธคี ดิ
วิธีการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียงในทุกเรื่อง ดังนี้

พุทธศักราช ๒๕๔๗
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัส เกี่ยวกับ
การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง จากระดับพืน้ ฐานจากการใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน สู่ระดับก้าวหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดย
พระราชทานให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
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“...เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ก้ า วหน้ า ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่
ปลูกพอกินอย่างนั้น มันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียน
แม้แต่ศิลปะเกิดขึ้น ประเทศชาติถือว่าประเทศไทย
เจริ ญ ในทุ ก ทาง ไม่ หิ ว มี กิ น คื อ ไม่ จ น มี กิ น
มีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆ ให้มาก ความสะดวก
อาจจะสามารถสร้างอะไรให้เร็วเกินไป ไม่พอเพียง
สำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอน ถ้าจะทำอะไรให้เร็ว
เกินไปไม่พอเพียง ต้องให้รจู้ กั ก้าวหน้าโดยไม่ทำให้
คนเดือดร้อน เรื่องปกครองทั้งด้านวิชาการนั้นก็
พอเพียงเหมือนกัน ไม่งั้นจะทำให้เละเทะไปหมด
ที่พูดตะล่อมให้เข้าใจว่าให้พอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจ
เป็นความคิดให้สามารถทำอะไรอยู่ได้...”
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		 “…ที่ ค นทั่ ว ๆ ไปยั ง มี ค วามสงสั ย ในคำ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ท่ า นทั้ ง หลายมี ค วามคิ ด ว่ า
อย่างไร เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ศึกษามา แต่ว่า
อย่างทีย่ ำ้ ว่า มีประโยชน์เพราะว่าโดยมาก เศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ก็คิดแบบเล่นๆ เกินไป แต่ว่าเป็นการรอ
คำว่า เศรษฐกิจแล้วก็พอเพียง ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า
พอเพียง.
		 .. เพราะว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งถ้ า คิ ด แบบ
ชาวบ้ าน ไม่มีอะไรที่ฝรั่งเรียก sophisticated
มันไม่ใช่แบบธรรมดาๆ ไม่ใช่ทำอะไรแบบธรรมดา
ก็ดูท่าทางไม่มีประโยชน์ใหญ่โตมโหฬาร ถ้าทำไม่
sophisticated ชาวบ้านก็ทำเองได้ เพราะเท่าที่
ฟังดู ชาวบ้านได้ค้นพบการทำเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ ว ยตนเองก็ดีใจที่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้ น ก็
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ มี่ คี วามรูก้ น็ า่ จะไปค้นดูวา่ ชาวบ้าน
ค้นพบว่าอะไรในเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อได้ค้นหา
ว่าเขาได้จริงๆ หรือไม่จริง ถ้าได้จริงก็จะต้องติดต่อ
ในผลงานทีช่ าวบ้านได้ ซึง่ จะทำให้สามารถทีจ่ ะทำให้
เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีประโยชน์มากขึ้น จนกระทั่ง
ช่ ว ยชี วิ ต ให้ ช าวบ้ า นมี ค วามก้ า วหน้ า จริ ง ๆ จั ง ๆ

ทีถ่ ามว่า เศรษฐกิจพอเพียง ท่านทัง้ หลายมีความคิดว่า
อย่างไร เศรษฐกิจพอเพียงมีความดีหรือไม่ ก็เพราะ
ว่ า จะได้ ช่ ว ยชาวบ้ า นให้ ข ยายประโยชน์ ข อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชี วิ ต ประจำวั น แต่ ต้ อ ง
ไม่หวั เราะเยาะว่า เศรษฐกิจพอเพียงนีเ้ ป็นของเล่น
ไม่ใช่ของเล่น แต่เอาจริงบางที่เอาจริง คนอื่น
ไม่เข้าใจ แต่ตอ้ งเข้าใจว่า ทีพ่ ดู เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่หรูหรา แต่ว่าเป็นเศรษฐกิจ
ที่ได้ผลจริง…”
(พระราชดำรัสเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายย้ำว่า เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นรากฐานความมัน่ คงของประเทศ เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นตำราใหม่
สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือปรับใช้ให้เศรษฐกิจของประเทศ
และของโลกพัฒนาดีขนึ้ เพราะเป็นทัง้ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐาน
และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึง่ ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจทีห่ รูหรา
แต่เป็นเศรษฐกิจที่ได้ผลจริง
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คณะผูบ้ ริหารสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

บทที่ ๔
หลักการทรงงาน

ประการที่ ๑. ทำตามลำดับขั้น
ภาพศูนย์ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ แห่ง
ตัวอย่างวิธีการทำงานแบบบูรณาการ คือ การดำเนินงานของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
“...พื้นที่ของศูนย์ศึกษาทุกแห่งก็คือ การย่อส่วนภูมิประเทศของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน แล้วทำการศึกษาการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆ...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๑๗ ทรงแนะนำว่าการพัฒนาประเทศให้
ทำตามลำดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐานให้ประชาชนพอมี พอกิน พอใช้กอ่ น
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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จากการประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พบว่าแนวพระราชดำริทที่ รงเสนอแนะ
หลักการพออยู่พอกิน จนถึง เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในช่วงแรกก่อน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ในช่วงที่สอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน นั้น
นอกเหนื อ จากหลั ก การและความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ดังกล่าวแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายถึงวิธีการ
ที่ ค วรใช้ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศตามหลั ก การของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นวิธีการที่พระองค์ท่านทรงใช้ในการ
ทรงงานต่างๆ ด้วย โดยจัดแบ่งออกได้เป็น ๔ ประการ คือ ๑) ทำตาม
ลำดับขัน้ ๒) สร้างเสริมจากพืน้ ฐานเดิมทีม่ อี ยูก่ อ่ น ๓) ทำงานร่วมกับ
คนอื่น และ ๔) ทำตามภูมิสังคม

และพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ในวันถัดมาก็ทรงย้ำว่าการการพัฒนาที่หวังผลยั่งยืน
ต้องวางแผนงานเป็นลำดับขั้น ส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไป
ตามลำดั บ ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง และประหยั ด และ
ให้องค์ประกอบของแผนงานทุกส่วนสัมพันธ์และสมดุลกัน
		 “...การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ประชาชนใน
การประกอบอาชีพและตัง้ ตัว ให้มคี วามพอกินพอใช้
ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด

เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับทีส่ งู ขึน้
ต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม
ความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ได้แน่นอนบริบูรณ์ เพราะหากไม่กระทำด้วยความ
ระมัดระวัง ย่อมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้
โดยยาก ยกตัวอย่างเช่นการปราบศัตรูพืชถ้าทุ่มเท
ทำไปโดยไม่มีจังหวะที่ถูกต้อง และโดยมิได้ศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ให้กระจ่างชัดอย่างทัว่ ถึงก็อาจสิน้ เปลือง
แรงงาน ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ล้วนมีราคาไป
โดยได้รับผลไม่คุ้มค่า ยิ่งกว่านั้นการทำลายศัตรูพืช
ยังอาจทำลายศัตรูของพืชทีม่ อี ยูบ่ า้ งแล้วตามธรรมชาติ
และทำอันตรายแก่ชีวิตคน ชีวิตสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
การพัฒนาอย่างถูกต้อง ซึง่ หวังผลอันยัง่ ยืนไพศาล
จึงต้องวางแผนงานเป็นลำดับขัน้ อย่างถีถ่ ว้ นทัว่ ถึง
ให้องค์ประกอบของแผนงานทุกส่วนสัมพันธ์และ
สมดุลกันโดยสอดคล้อง...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
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		 “... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตาม
ลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน
พอใช้ ข องประชาชนส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เบื้ อ งต้ น ก่ อ น
ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมือ่ ได้พนื้ ฐานทีม่ นั่ คงพร้อมพอสมควร
และปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิ จ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น โดยลำดั บ ต่ อ ไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบตั กิ าร
สัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศ และของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่ ง
ต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลว
ได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยะประเทศกำลังประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้...”

		 “…คนเราเมือ่ มีความสามารถทีด่ เี ป็นทุนรอนอยู่
ก็จะไม่มีวันอับจน ย่อมหาทางสร้างตัว สร้างฐานะ
ให้กา้ วหน้าได้เสมอ ข้อสำคัญในการสร้างตัวฐานะนัน้
จะต้องถือหลักค่อย เป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกิน
ฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ…”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐)
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และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี ๒๕๔๖
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดสำหรับทุกภาคส่วน ให้รู้จักการทำ
ตามขั้นตอน ทำอะไรเร็วเกินไปไม่พอเพียง ช้าไปก็ไม่พอเพียง และ
รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนเดือดร้อน
		 “...ความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มาก
นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง สำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอน
ถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียง ถ้าไม่เร็ว
ช้าไปก็ไม่พอเพียง ต้องให้รจู้ กั ก้าวหน้า โดยไม่ทำให้
คนเดือดร้อน อันนี้เศรษฐกิจพอเพียง คงได้ศึกษา
มาแล้ว เราพูดมาแล้ว ๑๐ ปี ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย... พูดถึง

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กม็ รี ฐั ศาสตร์พอเพียงเหมือนกัน
ไม่งนั้ จะทำให้เละเทะไปหมด ทีพ่ ดู นีต่ ะล่อมให้เข้าใจ
ว่า ให้พอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจ เป็นความคิด ให้สามารถ
ทำอะไรอยู่ ไ ด้ แม้ แ ต่ ก องทั พ ซึ่ ง กองทั พ ทำอะไร
พอเพียงเยอะแยะ ช่วยหลายอย่าง ทำได้...”
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

ประการที่ ๒. สร้างเสริมจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแนะนำให้ การพัฒนาต้อง
สร้างเสริมจากพืน้ ฐานเดิมทีม่ อี ยูก่ อ่ น ต้องพยายามรักษาพืน้ ฐานเดิม
ให้มนั่ คง ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บณ
ั ฑิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเมื่อ ปี ๒๕๒๓ ว่า
		 “...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้น
จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
ก่ อ นทั้ ง สิ้ น ถ้ า พื้ น ฐานไม่ ดี หรื อ คลอนแคลน
บกพร่องแล้ว ทีจ่ ะเพิม่ เติมเสริมต่อให้เจริญขึน้ ไปอีก
นั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า
นอกจากจะมุง่ สร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายาม
รักษาพืน้ ฐานให้มนั่ คง ไม่บกพร่องพร้อมๆ กันไปด้วย
การรักษาพืน้ ฐาน ก็คอื การปฏิบตั บิ ริหารงานทีท่ ำอยู่
เป็นประจำนั้นไม่ให้บกพร่อง...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓)

71

ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

ในเรื่องการสร้างตัวสร้างฐานะก็มีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๔๐ว่าจะต้องถือหลัก
ค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ความพอเหมาะพอดี
ไม่เกินฐานะและกำลัง ไม่เร่งรีบ ดังนี้

และทรงรับสั่งเพิ่มเติมว่าการพัฒนาที่เริ่มต้นจากพื้นฐานเดิม คือ
การเริ่มต้นด้วยการสำรวจสถานะปัจจุบันให้ชัดเจน เพราะจะทำให้
การกำหนดแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั มิ คี วามถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบตั งิ าน
ได้ต่อเนื่อง ดังนี้

พุทธศักราช ๒๕๓๑ ทรงห่วงใยพสกนิกรเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพสกนิกรที่ประสบอุทกภัย โดยทรงวินิจฉัยภาพถ่ายจากดาวเทียม
สำรวจทรัพยากร Landsat ระบบ Thematics Mapper (TM)
บริเวณที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔)
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		 “...การจะพัฒนาสร้างเสริมกิจการใดๆ ให้
เจริญก้าวหน้าไปจนบรรลุเป้าหมายที่ประสงค์นั้น
จำเป็นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานของกิจการนั้นก่อน
คือเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสำรวจสถานะที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันให้ทราบแน่ชัด การทราบชัดถึงพื้นฐาน
โครงสร้างของงาน จะทำให้ประมาณกำลังความ
สามารถที่จะพัฒนาต่อไป และกำหนดรู้แนวทาง
ทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้โดยถูกต้อง เมือ่ กำหนดแนวทางได้แล้ว
ก็วางขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตามลำดับทีละขั้น
ต่อจากนัน้ ก็ลงมือปฏิบตั ใิ ห้จริง ด้วยความหนักแน่น
ต่อเนื่องเป็นกระบวนการโดยสมควรและพอเหมาะ
แก่เหตุ แก่สถานะแวดล้อม...”

ประการที่ ๔ ทำตามภูมิสังคม

แนวพระราชดำริประเด็นนี้ พระองค์ทรงแนะนำให้ รู้จัก
ทำงานร่วมกับคนอืน่ ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๑๖ ว่าคนเรา
อยู่คนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องฝึกให้สามารถที่จะเข้ากับคนอื่น ร่วมมือ
ร่วมแรงกับคนอืน่ ช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ และเมตตาซึง่ กันและกัน
ดังนี้
		 “...การทีเ่ ราจะฝึกตัวสำหรับชีวติ เราจะต้องรูว้ า่
คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ คนเราต้องสามารถที่จะ
ติดต่อกับคนอื่นร่วมแรงกันเพื่อที่จะให้แต่ละคน
มีความมั่นคง ก็ต้องมีความมั่นคงของส่วนรวม
ฉะนั้นการร่วมแรงนี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่ง ที่ทุกคน
จะต้องฝึก หลักนี้ก็ได้มีอยู่ในหลักการของวิทยาลัย
ที่ จ ะสอนให้ ส ามารถร่ ว มแรงกั บ ผู้ อื่ น . คนเรา
อยู่คนเดียวไม่ได้ เราจะต้องฝึกให้สามารถที่จะ
เข้ากับคนอืน่ และร่วมมือกับคนอืน่ วิธเี ข้ากับคนอืน่
และร่ ว มกั บ คนอื่ น จะต้ อ งพยายามที่ จ ะเข้ า ใจว่ า
สังคมเรา...คำว่าสังคมนี่ก็ ไม่ใช่หมายถึงสังคมที่จะ
ไปเล่นสนุกๆ เป็นสังคมหมายถึงชุมนุมหมู่ชนที่อยู่
ด้วยกัน...จะอยู่กันได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางหลักวิชา สร้างสรรค์ขึ้นมา และ
ทั้งอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเมตตา
ซึ่งกันและกัน...”

แนวพระราชดำริเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศ จะต้องดำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามภู มิ ป ระเทศทางภู มิ ศ าสตร์ และภู มิ ป ระเทศทาง
สังคมศาสตร์ ซึ่งหมายความว่า “ต้องใช้ให้ถูกต้อง และสอดคล้อง
พอเหมาะพอดี กับความเป็นอยู่ ความคิด ความเชือ่ และวัฒนธรรม
ตามสภาพที่เป็นจริงในภาคพื้นต่างๆ ดังพระบรมราโชวาท ว่า

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๖)

		 “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมปิ ระเทศ
ทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา ภู มิ ป ระเทศตามสั ง คมวิ ท ยาคื อ
นิสยั ใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอืน่
ไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วย โดยที่จะคิดให้
เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถา้ เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูวา่
เขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลั ก การของการพั ฒ นานี้ ก็ จ ะเกิ ด ประโยชน์
อย่างยิ่ง...”
(พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

และพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทอง
เฉลิมพระเกียรติคุณฯ เมื่อปี ๒๕๓๐ ทรงย้ำเตือนว่าการใช้หลักวิชา
ให้เกิดประโยชน์แท้จริงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม ในแต่ละพื้นที่
ดังนี้
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ประการที่ ๓. ทำงานร่วมกับคนอื่น

		 “...การใช้ ห ลั ก วิ ช าหรื อ ใช้ ท ฤษฎี ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ ไ ด้ แ ท้ จ ริ ง นั้ น จะต้ อ งใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
และสอดคล้องพอเหมาะ พอดี กับความเป็นอยู่
ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม ตามสภาพ
ที่เป็นจริงในภาคพื้นต่างๆ...”
(พระราชดำรัสในพิธที ลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทอง
เฉลิมพระเกียรติคุณฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐)
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ในหลายวโรกาส ได้พระราชทานทั้งหลักการทำงานสร้างฐานะแก่
ประชาชนคนไทยให้ถือหลักค่อยเป็นค่อยไป รอบคอบ ระมัดระวัง
พอเหมาะพอดี ไม่เกินฐานะและกำลัง และรูจ้ กั การทำงานร่วมกับผูอ้ นื่
ขณะเดียวกันได้พระราชทาน หลักการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ยัง่ ยืนต้อง”...อาศัยหลักวิชาอันถูกต้อง. จำเป็นต้องทำตามลำดับขัน้ .
และให้เป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์” ซึ่งถ้าได้มีการน้อมนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
ก็จะสามารถสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมก้าวหน้าอย่างพอเพียง
อุดมด้วยความสุข สงบและร่มเย็น

ส่วนที่ ๒

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเริ่มต้นและคำนิยาม
		 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
l สู่วิถีชีวิตพอเพียง
l

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลและกลัน่ กรองจากพระราชดำรังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่นๆ
โดยได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ น ำไปเผยแพร่ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึ ง ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด ำเนิ น ไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ก้ า วทั น ต่ อ โลก
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใดๆ ดันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทัง้ นีจ้ ะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่
ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และนักธะุรกิจในทุกระดับให้มสี ำนึกใน คุณธรรม
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ ให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ดำเนิ น ชี วิ ต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสถิ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และ
กว้ า งขวาง ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

บทที่ ๕
จุดเริ่มต้นและคำนิยาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยกร่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พุทธศักราช ๒๕๑๐-๒๕๒๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานหนักในการสร้างรากฐาน
การพัฒนาคน และทรงค้นคว้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่
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การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) นับเป็นจุดเปลีย่ นสำคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
วิ ธี ก ารพั ฒ นาเป็ น บู ร ณาการแบบองค์ ร วมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ทีส่ มดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อญ
ั เชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา
และบริ ห ารประเทศ ควบคู่ ไ ปกั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๘ สำหรับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงน้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ และให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ ยึ ด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๘-๙
และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โดยมีการเตรียม “ระบบภูมคิ มุ้ กัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของทุนที่มีอยู่ในประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และ
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ทิศทางการพัฒนาและบริหารประเทศในรอบ ๑๐ กว่าปี
ที่ผ่านมา ได้น้อมนำหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ น ปรั ช ญานำทางตลอดมา โดยในปี ๒๕๔๒
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ภายใต้ ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต)
ในขณะนั้น ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิในทางเศรษฐศาสตร์ และสาขาอืน่ ๆ
จำนวนหนึง่ ร่วมกันยกร่าง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
๑

สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (๒๕๕๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ หน้า (๑)

รวบรวมประมวลและกลัน่ กรองพระราชดำรัสเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลั่นกรองเป็นนิยามความหมาย มีข้อความที่กะทัดรัดชัดเจน เพื่อ
เป็นกรอบความคิดให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และ
สามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้ และเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๒
สำนักงานฯ ได้นำพระบรมราโชวาททีก่ ลัน่ กรองและประมวลเป็นนิยาม
ความหมายเรียบร้อยแล้ว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและกราบบังคมทูล
ขอพระบรมราชานุญาต ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
ปรับปรุงแก้ไข และได้พระราชทานคืนพร้อมทัง้ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องประชาชน
และทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๒
ที่พระราชทาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		 เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนว
การดำรงอยู่ และปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง
๒

สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (๒๕๔๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ หน้า ฐ
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ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและ
ภายในประเทศ เพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที๑่ ๐ นี้ สังคมไทยได้นอ้ มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะ
เศรษฐกิ จ โลกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๑ การพั ฒ นาประเทศใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงเป็นการนำภูมคิ มุ้ กัน
ที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นภาย
ใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของ
ประเทศให้เข้มแข็ง รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ น ธรรม เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มให้ ป ระเทศสามารถปรั บ ตั ว รองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล
เมือ่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้รับพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้ตระหนักที่ทุกภาคส่วนจะได้รับรู้และเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ สำนักงานฯ
จึงร่วมกับภาคีพัฒนาต่างๆ ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในวงกว้างแก่ประชาชน

ส่วนราชการ ภาคเอกชน สือ่ มวลชน การจัดเวทีเชิงวิชาการเพือ่ ร่วมกัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ประโยชน์
ในการนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งเวที
สำคัญๆ มีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และผลการประชุม
มีความชัดเจนว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
กับทุกภาคส่วนการพัฒนา ตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
สังคมไทย ในการประชุมอังค์ถดั (UNTACD) ครัง้ ที่ ๑๐ ณ ประเทศไทย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ได้มีแถลงการณ์ แ สดงความสำนึ ก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ไ ด้
พระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น
พื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นความพอดี
และการพึ่งตนเองเป็นหลัก และมุ่งแสวงหาความสมดุลและความ
เทีย่ งธรรม ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย
และยังสามารถนำแนวคิดนีม้ าใช้เป็นหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึง่ ต้องพึง่ พาอาศัยช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ได้อกี ด้วย และในการประชุมรัฐสภาอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๒ ณ ประเทศไทย
เมือ่ เดือนกันยายน ๒๕๔๔ ทีป่ ระชุมลงมติรว่ มกันยอมรับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเลือกหนึง่ ในการพัฒนาของประเทศ
สมาชิกในภูมภิ าค ท่ามกลางภาวะวิกฤตทีป่ ระเทศต่างๆ กำลังเผชิญ
อยูใ่ นขณะนัน้ และเสนอให้พฒ
ั นาเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนา
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program:
UNDP) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐
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หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล
รวมถึงความจำเป็น ทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัว
ที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นีจ้ ะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิง่ ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดำเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มสี ำนึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มี
ความรอบรูท้ เี่ หมาะสม ดำเนินชีวติ ด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพือ่ ให้
สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ
และพัฒนาคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานำทาง มีการเสนอข้อคิดเชิงนโยบายในด้านต่างๆ
ตลอดจนแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย และได้มี
การเผยแพร่ตอ่ ผูอ้ า่ น ๑๖๖ ประเทศทัว่ โลก และเมือ่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทลู เกล้า
ทูลกระหม่อมถวายรางวัล ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้กล่าวสดุดี
พระองค์ว่า

พุทธศักราช ๒๕๔๙ : พระเกียรติภูมิเกริกไกร
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ มีความหมาย
อย่างยิง่ ต่อชุมชนทุกหนแห่งในยุคโลกาภิวตั น์ การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ปรัชญาดังกล่าวซึง่ เน้นแนวทาง “การเดินสายกลาง”
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของสหประชาชาติทเี่ น้น
การให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและการใช้กระบวนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน พระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศของพระองค์และ
พระราชดำริทแี่ สดงถึงพระวิสยั ทัศน์อนั ชาญฉลาด ได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่พสกนิกรของพระองค์และประชาชนทั่วทุกแห่ง”
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ในปี ๒๕๔๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้พัฒนากรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ และผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นด้าน
ต่างๆ ร่วมกันจัดทำกรอบแนวคิดของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ตั้ง
อยู่บนรากฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์
ความสอดคล้องและความแตกต่างของความหมายและองค์ประกอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธกี าร
จำแนกวิเคราะห์ (Parsing) ตามหลักวิธีทางตรรกศาสตร์ และผล
การวิเคราะห์สรุปว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ
ด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
กรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Foundation for Economic Theory
Framework) ได้ โดยองค์ประกอบของการวิเคราะห์ได้จำแนกออกเป็น
๕ ส่วน ประกอบด้วย ๑) กรอบแนวคิด ๒) คุณลักษณะ ๓) คำนิยาม
๔) เงื่อนไข ๕) แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งทั้ง
๕ ส่วนนี้ จะต้องใช้ประกอบกัน๓ ดังนี้

๓

เรียบเรียงจากหนังสือกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒๕๔๖), หน้า ๓๔ - ๔๕

		 องค์ประกอบที่ ๑. กรอบแนวคิด ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง
การดำรงอยู่และการปฏิบัติตน (Economic life
guiding principle) โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะ
พลวัตร (dynamic) มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤตเพื่อความมั่นคง และ ความยั่งยืนของ
การพัฒนา (sustainability)
		 องค์ประกอบที่ ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติในทางที่ควรจะเป็น
(Normative prescription) สามารถนำมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ (scalable) โดยมี
แนวคิดทางสายกลาง (Middle Path) เป็นหัวใจ
สำคัญของกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลางในทีน่ ี้ หมายถึง วิธกี าร (Means) หรือ
การกระทำที่พอประมาณ บนพื้นฐานของความ
มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่จะนำไปสู่การพัฒนา
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
		 องค์ประกอบที่ ๓. คำนิยาม “ความพอเพียง”
(Sufficiency) ประกอบด้วย คุณลักษณะ ๓ ประการ
พร้อมๆ กัน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กล่าวคือ กิจกรรมใดๆ ที่
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

			 ประการที่ ๑ ความพอประมาณ
(Moderation) หมายถึง ความพอดีทไี่ ม่มากเกินไป
และไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆ ของการกระทำ หรือ
ความพอใจในสิ่งที่สมควร ในปริมาณที่เหมาะสม
ไม่น้อยเกินไปจนก่อให้เกิดความขัดสน และไม่มาก
เกินไปจนฟุ่มเฟือย จนเกินกำลังของตนเอง
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			 ป ร ะ ก า ร ที่ ๒ ค ว า ม มี เ ห ตุ ผ ล
(Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับ
ระดับของความพอประมาณในมิติต่างๆ จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัย
และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ และถูกต้อง
บนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรม
			 ประการที่ ๓ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
(Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ด้านต่าง ๆ การกระทำที่สามารถเรียกว่า พอเพียง
(Systematic and dynamic optimum) มิใช่
การคำนึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น

แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
		 องค์ประกอบที่ ๔. เงื่อนไข (Condition of
Sufficiency Actions) การตัดสินใจประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งเงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้
			 เงือ่ นไขที่ ๑ ความรู้ (Set of knowledge)
ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กีย่ วกับวิชาการต่างๆ อย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบทีจ่ ะนำความรูเ้ หล่านัน้ มา
พิจารณาให้เชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั (เพือ่ การวางแผน)
และ ความระมัดระวังในการนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติทุกขั้นตอน
			 เงื่ อ นไขที่ ๒ คุ ณ ธรรม (Ethical
Qualification) ประกอบด้วยคุณธรรมที่จะต้อง
เสริมสร้างให้จติ ใจมีความตระหนักในคุณธรรม และ
ความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
โดยเน้น ความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ
		 ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นเป็นพิเศษในการ
เสริมสร้างเงื่อนไขทั้งสองด้าน ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ นั ก ทฤษฎี และ นั ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก ระดั บ
(Regarding the Presupposed Characters of
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ขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึง่ ไป ก็จะไม่สามารถ
เรียกได้วา่ เป็นความพอเพียง คุณลักษณะ ทัง้ ๓ ประการ
ประกอบด้วย

		 องค์ประกอบที่ ๕. แนวทางปฏิบัติและผล
ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดทัง้ วิถกี ารพัฒนา
(Development path) และ ผลการพั ฒ นา
(Development goal) ที่สมดุล (Balance)
และพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และความรู/้ เทคโนโลยี
นำไปสูค่ วามยัง่ ยืนของการพัฒนา หรือความดำรงอยู่
อย่างต่อเนือ่ ง (sustainability) ของทุนในด้านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
สิ่งแวดล้อม และ ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
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๔

Regarding the Presupposed Characters of the People/Processes
– Sufficiency Economy requires. Breadth in Applying Knowledge,
Thoroughness in Planning, and Carefulness in Implementation (of plans).
In short, Sufficiency Economy commands Actionable Prudence,
particularly in Pursuing Advancements. เรียบเรียงจากหนังสือ กรอบแนวคิด
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เกีย่ วกับเงือ่ นไขของผูป้ ฏิบตั ิ
หน้า ๑๕๔, สศช. (๒๕๔๖)

อนึ่ง องค์ประกอบทั้งสามประการของ “ความพอเพียง”
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น อย่ า งเป็ น ระบบ กล่ า วคื อ
ความมีเหตุผลจะเป็นพื้นฐานของอีกสององค์ประกอบคือ ความ
พอประมาณและการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ความมี เ หตุ ผ ลจะเป็ น
กระบวนการเสริมสร้างให้ความพอใจเป็นไปแต่โดยพอประมาณ
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกระทำที่ เ กิ น พอดี ห รื อ น้ อ ยไปหรื อ เกิ ด อคติ จ น
เกินขนาด และทำให้การตัดสินใจกระทำ อยู่ในขอบเขตที่พอเพียง
ในขณะที่ความพอประมาณจำเป็นต้องมีระดับมากพอที่จะสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันเพือ่ เป็นปัจจัยเสริมสร้างให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไป
อย่างมีเหตุผลทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต อย่างไรก็ตาม ความมีเหตุผล
ต้องมีระดับทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นไปได้ตามความรูแ้ ละประสบการณ์
การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติ (การกระทำของแต่ละบุคคล)
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ไปตามศั ก ยภาพ โอกาส สภาพสั ง คม
สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล เช่น ภูมหิ ลังของครอบครัว
การอบรมบ่มนิสยั เป็นต้น ผูป้ ฏิบตั ติ ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไข” ความรอบรู้ และคุณธรรมทั้งสองข้อด้วย
โดยจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรอบรู้ แ ละคุ ณ ธรรมคู่ กั น อย่ า งสมดุ ล
หากขาดข้อใดข้อหนึง่ แล้ว จะทำให้กระบวนการตัดสินใจผิดพลาดได้
เช่น ถ้ามีความรูอ้ ย่างเดียวแต่นำความรูไ้ ปใช้ในทางมิชอบ ก็สามารถ
นำความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมได้ ในลักษณะเดียวกันถ้ามี
คุณธรรมแต่ขาดความรูก้ อ็ าจตัดสินใจอย่างรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ก่อให้เกิด
ผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน ผู้ปฏิบัติที่มีความรอบรู้และคุณธรรม
คู่กันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้การตัดสินใจและ
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the People/Processes)๔ เพราะการกระทำใดๆ
ของคนกลุ่มนี้ก่อให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง
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จากการวิ เ คราะห์ ค วามหมาย “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” สรุปได้วา่ หลักการ “ความพอเพียง” จะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ ๓ ประการพร้อมๆ กัน ได้แก่ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี รวมทัง้ ได้กำหนด คุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำเป็นต้องเป็นผู้มี
ความรอบรู้ ใ นวิ ช าการต่ า งๆ รอบคอบในการเชื่ อ มโยง และ
มีความระมัดระวังในการนำความรูไ้ ปใช้ รวมทัง้ เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรม
ในจิตใจ และมีการกระทำที่เน้นความซื่อสัตย์ ความอดทน และ
ความเพียร องค์ประกอบทั้งสามประการ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผู้ปฏิบัติต้องประกอบด้วยความ
รอบรู้ และคุณธรรมทั้งสองข้อ อีกด้วย

แนวคิดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ งึ แนวการดำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชน
ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

เป้าหมาย

เพื่ อ ให้ ส มดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

หลักการ

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นทีจ่ ะต้อง
มี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พอสมควร
ต่ อ การมี ผ ลกระทบใดๆ อั น เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ

• อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน
• เสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มสี ำนึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
ที่มา: ปรั บ ปรุ ง จากหนั ง สื อ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ สั ง คมไทย, ศู น ย์ ศึ ก ษา
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, หน้า ๘๙ และเอกสาร แนวทาง
การขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา, สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑.

95

ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

กระทำการใดๆ เป็นไปอย่างพอประมาณ มีเหตุผลและเกิดภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี
ในตัวเองได้

บทที่ ๖
สู่วิถีชีวิตพอเพียง
เตรียมความพร้อมก่อนการประยุกต์ใช้

พุทธศักราช ๒๕๓๐-๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาธิตแนวทางแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาที่ทำให้ราษฎรมีพออยู่พอกิน และสามารถพึ่งตนเองได้

ประเด็ น ที่ ๑ เป้ า ประสงค์ ข องปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เ ป็ น หลั ก คิ ด และหลั ก
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในอั น ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมความเข้มแข็งให้กับตนเอง
๕

มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. การปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง แนวทางการสร้างมาตรฐานการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “จากการปฏิบัติสู่มาตรฐาน” โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย,
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาชี้ แ นวทาง
การดำรงอยูแ่ ละการปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารให้ดำเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลก
ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ การน้ อ มนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ าจจะต้ อ งพิ จ ารณา
ทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญ ๔ ประเด็น๕ ได้แก่ ๑) เป้าประสงค์
ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ไ ว้ ใ ช้ ท ำอะไร ๒) คำว่ า
“ความพอเพียง” มีองค์ประกอบอะไร และหมายถึงอะไร ๓) ถ้าจะ
นำไปใช้ ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และ ๔) เมื่อทำตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะได้อะไร
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ประเด็นที่ ๒ ความพอเพียงคืออะไร
ความพอเพียงหมายถึง ๑) ความพอประมาณตามอัตภาพ
สิ่งที่คนไทยเยาวชนไทยจะต้องตระหนัก คือ ความพอประมาณ
ตามอัตภาพ กล่าวคือ “เราอยู่ในอัตภาพอะไรในขณะที่ตัดสินใจ”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นึกถึงความพอประมาณ
ตามอัตภาพในขณะทีต่ ดั สินใจ เป็นทางสายกลาง สมดุล ไม่มากเกินไป
ไม่นอ้ ยเกินไป ฉะนัน้ การพูดจาพอเพียง ทำอะไรพอเพียง ปฏิบตั ติ น
พอเพียง ในลักษณะนี้ พอเพียงคือพอประมาณ พอเพียงในความคิด
พอเพียงในการพูดจา พอเพียงในการกระทำ ๒) ความมีเหตุผล
การตัดสินใจทุกอย่างนอกจากพอประมาณแล้วยังต้องมีเหตุผลด้วย
ทั้ง เหตุผลตามหลักวิชา เหตุผลตามกฎเกณฑ์สังคม เหตุผลตาม
หลักกฎหมาย เหตุผลตามหลักศีลธรรม เป็นต้น ในการตัดสินใจต้อง
มีเหตุผล ต้องอธิบายได้ตามหลักเหตุผล กล่าวคือ พอประมาณ

อย่างมีเหตุผล ความมีเหตุผลจะทำให้ตดั สินใจทำสิง่ ใดๆ อยูใ่ นขอบเขต
ทีพ่ อเพียงพอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป และ ๓) ความมี
ระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี ๔ ด้านด้วยกัน คือ
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ
หมายถึง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านทรัพย์สนิ ด้านสังคม หมายถึง
ด้านคุณธรรม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ
ด้ า นนโยบาย นโยบายพลั ง งาน นโยบายขยะ นโยบายสี เ ขี ย ว
ด้านวัฒนธรรม คือวิถีชุมชน ภาษา เป็นต้น ให้แต่ละคนกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดว่า ในแต่ละปีจะทำแค่ไหน แล้วประเมินผล
การปฏิ บั ติ ต ามนั้ น จะเป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ บ วกไปเรื่ อ ยๆ
จนภูมิคุ้มกันในตัวเองก็จะเข้มแข็งขึ้นมา
ทั้งนี้ในการตัดสินใจกระทำสิ่งใดๆ จำเป็นต้องพิจารณา
ความเชือ่ มโยงสัมพันธ์พร้อมกันไปทัง้ สามองค์ประกอบด้วย กล่าวคือ
มี ค วามพอประมาณในระดั บ ที่ ม ากพอจะสร้ า งระบบภู มิ คุ้ ม กั น
ในตั ว เองได้ มี เ หตุ ผ ลที่ อ ธิ บ ายได้ ใ นการเลื อ กกระทำในขนาดที่
พอประมาณนั้น และมีการเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ โดยในแต่ละ
กิจกรรมจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีความพอประมาณ ซึ่งเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างเป็นระบบ
ประเด็นที่ ๓ การนำไปใช้ ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ถ้าจะนำเอาปรัชญาฯนีไ้ ปใช้ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งคำนึงถึงเงือ่ นไขสามประการ
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ให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศ “การเตรียมความเข้มแข็ง” นี้
มีความหมายเดียวกันกับ “การสร้างภูมิคุ้มกัน” ถ้าโลกไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงก็ ไ ม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาให้เพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง จึงเป็น
ปรัชญาเพือ่ ใช้ชแี้ นวทางการดำรงอยูข่ องประชาชนและการปฏิบตั ติ น
ในทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารให้
ดำเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งเป็นคำที่สำคัญที่สุด ทางสายกลาง
คือไม่สดุ โต่งไปทางมากหรือน้อย และสำคัญคือเป้าหมายต้องก้าวทัน
โลกยุคโลกาภิวัตน์

เงื่ อ นไขแรก “ความรู้ ” ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งนำเอาความรู้
หลักวิชาการต่างๆ มาใช้อย่างรอบคอบ รอบรู้ โดยระมัดระวัง ทั้งใน
การวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน เป็นการบริหารโดยใช้
วิชาความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานต่างๆ (Knowledge Based
Management)
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เงือ่ นไขทีส่ อง “คุณธรรม” ต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานด้านจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีร่ ฐั นักทฤษฎี นักธุรกิจ ในทุกระดับ
ให้มสี ำนึกในคุณธรรม ตัวอย่างคุณธรรมตัวหนึง่ คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
การเอาปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ผู้ปฏิบัติต้องมีคุณธรรม
ต้องมีความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการเอาปรัชญาฯนีไ้ ปใช้ กล่าวคือ ต้องเอา
วิชาการและคุณธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานด้วยเสมอ
เงื่อนไขที่สาม “การใช้ชีวิต” คือ ต้องอดทน มีความเพียร
ใช้สติปญ
ั ญา และมีความรอบคอบ ปรัชญาฯนีไ้ ม่เหมาะสำหรับคนขีเ้ กียจ
เพราะเมื่อเอาปรัชญาฯนี้ไปใช้ หากขี้เกียจ ก็ไม่ได้ทำอะไรให้สำเร็จ
สักอย่าง จึงต้องดำเนินชีวิตอย่างอดทน มีความเพียรเป็นหลัก
ประเด็นที่ ๔ เมื่อทำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะได้อะไร
ประเด็นสุดท้าย ถ้าทำแล้วจะได้อะไร จะเกิดสมดุลและ
พร้อมรองรับต่อการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และด้านวัฒนธรรม จากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี ผลจากการปฏิบัติตามแนวของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาวะปกติ ชีวติ การงาน ธุรกิจจะเกิดสมดุล ในภาวะวิกฤติ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
และประเทศชาติจะพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ได้อย่างสบาย
โดยสรุป “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางสายกลาง
ความพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี”
ซึง่ ภูมคิ มุ้ กันมีสดี่ า้ นได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
และผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งมี เงือ่ นไขคุณธรรม เงือ่ นไขหลักวิชา เงือ่ นไขในการ
ดำเนินชีวติ ซึง่ จะนำไปสูค่ วามสมดุล พร้อมรับต่อความเปลีย่ นแปลง
ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง และเชื่อว่า
จะนำไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีความสุข เป็น
ระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งคุณธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคม
แห่งความยัง่ ยืน คำทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือคำว่า “พอ” ต้องสร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้
แล้วก็จะพบกับความสุข หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรือ่ งความพอประมาณตามอัตภาพต้องบวกกับเรือ่ งความสมเหตุสมผล
ซึ่งจะเกิดภูมิคุ้มกันที่ดี แล้วจะพบกับความสุข

ขั้นตอนสู่การปฏิบัติ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้
บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ ๓ ขัน้ ตอนสำคัญ
คือ
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ที่สำคัญ คือ เงื่อนไขด้านความรู้ เงื่อนไขด้านคุณธรรม และเงื่อนไข
ด้านการใช้ชีวิต

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้
และคุณธรรมเป็นเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องเชือ่ มโยงกันเป็นกระบวนการคิด
นอกจากนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีลักษณะเป็นทั้ง
คุณธรรม ค่านิยม และเจตคติ ดังนั้น การถ่ายทอดหลักคิดและ
กระบวนการคิดให้เกิดผลดีนนั้ จำเป็นต้องจัดประสบการณ์ให้ผปู้ ฏิบตั ิ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง จนเกิด ความเข้าใจ เห็นประโยชน์
เห็นคุณค่า เกิดศรัทธาและอยากปฏิบัติด้วยความปรารถนามุ่งมั่น
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า มุ่งให้ผู้ปฏิบัติ
เกิดอุปนิสัยพอเพียงในตนเอง กระบวนการถ่ายทอดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงต้องเป็นกระบวนการทีป่ ลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
เข้าสู่จิตใจและความรู้สึกของผู้ปฏิบัติได้
ขั้นที่ ๓ : ต้องใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ในการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อบ่มเพาะ
ปลูกฝัง หยั่งรากจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไทย
การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
อุปนิสัยจะนำไปสู่วิถีชีวิตพอเพียงได้

ทั้งนี้ ในการเผยแพร่/ถ่ายทอดสาระสำคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ผู้ปฏิบัตินั้น ผู้ถ่ายทอดต้องเข้าใจธรรมชาติ
ของสาระของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้ง
ความรู้ประเภท แนวคิด/หลักคิด และเป็นทั้งทักษะกระบวนการคิด
กล่าวคือ หลักคิดของความพอประมาณจะมีความเชื่อมโยงกับ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑ ถึง ๗ เป็นแผนทีร่ ะบุแผนงานและโครงการทีก่ ำหนดวิธกี าร
ลงทุนและใช้งบประมาณแผ่นดินของภาครัฐในเรื่องสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงการสร้างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ยังไม่มเี รือ่ งการพัฒนาสังคม เริม่ มีเรือ่ งสังคม
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ขั้นที่ ๒ : ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนปรัชญา ฯ
สูก่ ารปฏิบตั ิ ตัง้ แต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศ โดยจัดกิจกรรม
ทีช่ ดั เจนด้วยกันอย่างต่อเนือ่ ง บุคคลและองค์กร/สถาบันทีม่ บี ทบาท
สำคัญในการเผยแพร่/ถ่ายทอด และขยายผลนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
102 พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ เ ห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมมี อ ยู่ เ ป็ น
จำนวนมาก อาทิ ผู้นำศาสนาทุกศาสนา ครู อาจารย์ ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ บุคลากรทาง
การแพทย์และผูป้ ฏิบตั งิ านสายสุขภาพในสถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ในชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
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ขัน้ ที่ ๑ : ต้องเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เพื่อให้เห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า และเกิดศรัทธา
ทีอ่ ยากปฏิบตั ิ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ิ และลงมือปฏิบตั ิ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
ทีช่ ดั เจนคือ เพือ่ สร้างอุปนิสยั พอเพียงให้ตนเอง และเริม่ ต้นเรียนรู้
ทำความเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจเชิญ
ผูร้ ู้ ผูม้ ปี ระสบการณ์จริงมาบรรยายให้ความรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิคส์ หรือจัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
หรือพูดคุยเล่าสูก่ นั ฟังภายในบ้าน ในโรงเรียน ในองค์กรและในชุมชน
เป็นต้น
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ต่อมาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ และ ๑๐ ได้อัญเชิญหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญนำทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศต่อเนือ่ งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ได้เน้นการขยาย
แนวคิ ด ของปรั ช ญาฯ ลงไปในกระบวนการจั ด ทำแผนพั ฒ นาฯ
โดยยึดหลักที่ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม คือ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของ
สังคมไทย โดยมีการวิเคราะห์สถานะทุนของประเทศใน ๓ ทุน ได้แก่
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์
๖

ดร.อำพน กิตติอำพน, ปาฐกถาพิเศษ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย”,
๒๕๕๒

ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ นำไปสูก่ ารกำหนดยุทธศาสตร์
บนพืน้ ฐานของการใช้ความรูไ้ ด้อย่างถูกหลักวิชาการ และให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุน และการนำไปใช้ประโยชน์
อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ยังคง
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมทัง้ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ มีการขับเคลือ่ น
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อจะเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ จัดทำโดย
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United
Nations Development Program: UNDP) ได้นำเสนอแนว
พระราชดำริเกีย่ วกับการพัฒนาและรัฐบาลได้นอ้ มนำมาเป็นปรัชญา
นำทางในการพัฒนาประเทศ โดยมีข้อคิดเชิงนโยบายในด้านต่างๆ
ตลอดจนแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย และได้มี
การเผยแพร่ต่อผู้อ่าน ๑๖๖ ประเทศทั่วโลก ใน ๖ ประการ ดังนี้
ประการที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีม่ คี วามสำคัญ
อย่ า งยิ่ ง สำหรั บ การขจั ด ความยากจนและการลดความเสี่ ย ง
ทางเศรษฐกิจของคนจน หัวใจสำคัญของการแก้ปญ
ั หาความยากจน
คือ การทำให้คนจนหรือชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได้มากขึน้ พยายาม
พึ่งพาทรัพยากร ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินอื่นๆ ของชุมชนเป็นหลัก
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ในแผนพัฒนาฯฉบับที่๒ ต่อมาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๖ และ ๗ จะมี
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาฯ ทั้งหลาย
ดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นแนวทางกำกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
และการกำหนดบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ
ผลการพัฒนาประเทศ พบว่าประสบความสำเร็จในเชิงปริมาณด้าน
เศรษฐกิจ แต่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมยังต้องเติมให้สมดุล ดังนั้น
ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ จึงได้ศกึ ษาหลักทรงงานและแนวทางตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาสร้างความรู้ความเข้าใจและ
จุดประกายให้ปวงชนชาวไทยได้นำไปเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติ
เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเองและประเทศชาติ โดยเน้นไปที่
สองเรือ่ งหลัก ได้แก่ การพัฒนาคน และการมีสว่ นร่วม และถือว่าเป็น
จุดเปลี่ยนสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ๖

ประการที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติ ใ นการทำธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น
ผลกำไรระยะยาวในบริบททีม่ กี ารแข่งขัน การบริหารธุรกิจต้องคำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกกลุ่ม ตั้งแต่นายจ้างไปจนถึงลูกค้าและสังคม
โดยรวม
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ประการที่ ๔ หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างยิง่
ต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาคนด้วยหลักคุณธรรม
และความรู้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและ
เต็มความสามารถและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ประการที่ ๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
สถานการณ์ทเี่ ข้ามากระทบโดยฉับพลัน เพือ่ ปรับปรุงนโยบายต่างๆ
ให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ วางแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการส่ ง เสริ ม
การเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน
ประการที่ ๖ ในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียง จำเป็นต้อง
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย ม และความคิ ด ของคน เพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ
การพัฒนาคน ความสำเร็จระยะยาวของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังแนวคิดนี้ให้กลายเป็นส่วนสำคัญ
ในวัฒนธรรมการพัฒนาของประเทศ

อนึง่ จุดแข็งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจ
พอเพียงเริม่ ต้นและจบลงทีค่ น คนเป็นทัง้ ผูท้ ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และเป็นผู้รับผลจากการเปลี่ยนแปลง คนที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งไปใช้ ไ ด้ ผ ล มั ก จะเป็ น ผู้ ที่ ส นุ ก สนานกั บ การเรี ย นรู้
สร้างปัญญาให้เกิดกับตนเอง และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม

บทสรุป
พระราชดำรั ส เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสัง่ ว่า
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริต
จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น ประเทศชาติ
ของเราจึงจะเจริญมั่นคง
“...ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึน้ ได้
ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็น
ปกติสขุ ความเจริญมัน่ คงทัง้ นัน้ จะสำเร็จผลเป็นจริง
ไปได้ ก็ดว้ ยทุกคนทุกฝ่าย ในชาติ มุง่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รูต้ วั ด้วยปัญญา รูค้ ดิ
และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิง่ กว่าส่วนอืน่ จึงขอให้ทา่ นทัง้ หลายในทีน่ ี้
ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของ
ประเทศ และชาวไทยทุกคน หมูเ่ หล่า ทำความเข้าใจ
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ประการที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน
ของการสร้ า งพลั ง อำนาจของชุ ม ชนและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)

การปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ
สร้ า งประโยชน์ สุ ข ให้ ต นเอง แต่ ก ารร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นขยายผล
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุม่ เด็กและเยาวชน จะเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติ ให้มุ่งสู่ “สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” ตลอดเวลา
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ในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วทำตั้งจิต ตั้งใจ
ให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์
คือ ชาติ บ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา
มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืนไป...”

บรรณานุกรม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ. รายงานการพัฒนาคนของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๐: เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน.
กรุงเทพฯ : ยูเอ็นดีพี, ๒๕๕๐.

กนก วงษ์ตระหง่าน. แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครอง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

โครงการมหกรรมพลังเยาวชนพลังสังคม. ร้อยพลังเยาวชน ร้อยพลัง
สังคม. กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๒.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. พระบรมราโชวาทและกระแส
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช. กรุงเทพฯ : รำไพเพรส, ๒๕๕๐.

ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

110

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. ชุดหนังสือ “ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชดำรั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๘”. กรุงเทพฯ :
เกรย์ แมทเทอร์, ๒๕๕๐.
กระทรวงศึกษาธิการ. ผลการดำเนินงานขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรุงเทพฯ, ๒๕๕๓.
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ. วรรณกรรมปริทศั น์
ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ,
๒๕๔๗.
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ. กรอบแนวคิ ด
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพฯ, ๒๕๔๖.

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ
การเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา. สำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์. กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์,
๒๕๕๓.
มูลนิธิพระดาบส. คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๕๑.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการสร้าง
มาตรฐานการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “จากการปฏิ บั ติ สู่ ม าตรฐาน”
โดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี,
เมื่อวันที่ ๒๕พฤษภาคม ๒๕๕๔.
มูลนิธิสยามกัมมาจล. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักคิด
สู่วิถีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ธนภัทร (๒๐๐๖) พริ้นติ้ง, ๒๕๕๔.
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา.
กรุงเทพฯ, ๒๕๕๑.

111
ตามรอยพระราชดำริ
สู่ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

หนังสือและเอกสาร
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พระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, ๒๕๕๔.
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112 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.อำพน กิตติอำพน : ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย (พิมพ์ครัง้ ที่ ๒). กรุงเทพฯ :
ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, ๒๕๕๐.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
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พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙.
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กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, ๒๕๕๔.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ,
๒๕๕๔.
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ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ,
๒๕๕๔.
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ์.
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
เกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
กรุงเทพ, ๒๕๔๙.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ. ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พิมพ์ครัง้ ที่ ๒). กรุงเทพฯ :
เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๕๓.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ. เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดสู่การ
ประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒.
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ. หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ, ๒๕๕๓.
สำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย.์ สร้างหลักคิด พิชติ โลกร้อน
ใส่ใจเอือ้ อาทร ทุกขัน้ ตอนอย่างพอเพียง (พิมพ์ครัง้ ที่ ๓).
กรุงเทพฯ, ๒๕๕๓.
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