การประชุ มชีแจง
แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
วันศุกร์ ที พฤศจิกายน
เวลา . - . น.
โดย พลเอก สุ รยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รั ฐ บาลได้นํา ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ใ นการกํา หนดนโยบายแก้ไ ขปั ญ หาของ
ประเทศ ซึ งในส่ วนของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี แนว
ทางการปฏิบตั ิตนทีควรจะเป็ น เพือดํารงชี วิติอยูไ่ ด้ โดยไม่เดือดร้อน ซึ งเป็ นแนวทางทีมีพืนฐาน
มาจากวิ ถี ชี วิ ต ดังเดิ ม ของคนไทย ที สามารถนํา มาปรั บ ใช้ ไ ด้ทุ ก ระดับ ตังแต่ ร ะดับ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึ ง
และพัฒนา ให้พฒั นาบนพืนฐานดังเดิมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต การพัฒนาต้ องพึงตนเองก่ อน
โดยต้องรู ้ จกั ประมาณตน ทําทุกอย่างอย่างรอบคอบไม่ประมาท สิ งเหล่ านี จะสร้ างภูมิคุม้ กันทีดี
ให้กบั เรา
สรุ ปได้ว่าคือความพอเพียง ความสมเหตุ สมผล พิจารณาหลี กเลี ยงจากสิ งทีเสี ยง หรื อ
ส่ งผลกระทบอย่างมาก ๆ ในด้านต่างๆ

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารประเทศ
ต้องคิดพิจารณาให้ประเทศพัฒนาไปอย่างสมดุ ล มี ความพอดี ระหว่างสัง คมเมื องและ
สังคมชนบท ซึ งสภาพความเป็ นอยูแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรายได้ เดิมต่างกันอยู่ :10
ปั จจุบนั ต่างกันอยู่ :13 เป็ นปั จจัยหนึ งทีจะนํามาพิจารณา แต่ไม่ได้ถือเป็ นตัวชี ขาด มีความพอดี
ระหว่างความสามารถในการพึงตนเองกับความสามารถในการแข่งขันเวทีโลก การสร้างภูมิคุม้ กัน
เป็ นเรื องทีต้องพิจารณาควบคู่ดว้ ย
หลัก การพัฒ นาประเทศที สํ า คัญ ต้อ งยึ ด หลัก คนเป็ นศู น ย์ ก ลาง มี พื นฐานคุ ณ ธรรม
ซือสั ตย์ สุ จริตเป็ นทีตัง ซึ งมี ด้านคือ ปรัชญาทีเราต้องดํารงชีวิตอย่างพอเพียง และ การดํารงชี วิต
ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรมเป็ นพืนฐาน

หากเรายึดหลักในการพิจารณาด้วยเหตุ ผล หาทางออกทีชังทังส่ วนดี และส่ วนเสี ย หรื อ
ทางสายกลาง ทีเลื อกทางทีดี ทีสุ ด ส่ วนทีเสี ยน้อยทีสุ ด มีความไม่ยึดติด มองประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่ วนตน ทําให้บา้ นเมืองสะอาด
ด้ า นเศรษฐกิ จ รู ้ จ ัก ประหยัด อดออม ไม่ ส ร้ า งหนี สิ น เกิ น ความจํา เป็ น ไม่ เ น้ น ความ
ทะเยอทะยาน ฟุ้ งเฟ้ อ ทุกคนพอดีพอกิน รู ้จกั แบ่งปั น ก็สามารถสร้างความสุ ขได้
ด้ านสั งคม ความพอเพียงสร้ างความเข็มแข็ง ความพอเพียง เน้นให้ทุกคนมีความพอเพียง
ในชีวิต ทะเยอทะยานตามฐานะและโอกาส มีการให้และการแบ่งปั น
ด้ านต่ างประเทศ ความพอเพียง ทําให้เราไม่มุ่งเน้นแสวงหาประโยชน์ให้ประเทศเกิดความ
ต้องการ ทําให้เราเป็ นทีศรัทธาเชื อถือแก่สังคมโลก ความพอเพียงทําให้เราไม่ตอ้ งการทะเลาะกับ
ใคร เพือให้ได้สิงทีต้องนําไปใช้เกินความจําเป็ น
รัฐบาลจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหันหลังให้กบั โลกาภิวตั น์
แต่จะทําให้เราสามารถอยู่ได้อย่างยังยืน ไม่หลุ ดเข้าไปสู่ วงั วันแห่ งการต่อสู ้แข่งขัน หรื อความ
ขัดแย้งทีรุ นแรง เราไม่ปฏิเสธโลกาภิวตั น์แต่จะใช้ประโยชน์จากโลกาภิวตั น์ โดยจะระมัดระวัง
ผลกระทบทีจะเกิดขึน พัฒนาคนให้รู้เท่าทัน และเลือกรับสิ งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ รัฐบาลจะ
เน้นการพัฒนาอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่รีบร้ อน เน้นการพึงตนเอง ใช้สติปัญญาในการดําเนิ นชี วิต
รอบคอบในการตัดสิ นใจ ซื อสัตย์ สุ จริ ต จริ งใจ ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ืน
ทีผ่านมาสังคมได้กระโจนเข้าสู่ กระแสโลกาภิ วตั น์ อย่ารี บร้ อน แม้จะมีการใช้ ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ก็ยงั เข้าใจผิด ว่ายังใช้ได้เฉพาะภาคการเกษตร แต่จริ งๆแล้วก็สามารถ ใช้ได้กบั
ทุกองค์กร การนําไปสู่ การปฏิบตั ิ มีแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที และ ป คือ โปร่ งใส เป็ นธรรม ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพ

*****************************

แนวทางการพัฒนาประเทศในช่ วงแผนพัฒนาฯฉบับที
ภาคใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายโฆสิ ต ปันเปี ยมรัษฎ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
วันนีขอพูดใน สถานะคือในความเห็นทีได้ทาํ งานร่ วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กับ ในสถานะทีได้เข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ ในอดี ต ช่วงแรกๆ จะเน้นการเร่ งรัดแสวงหาแนวทางการพัฒนาที
เร่ งรัด ให้ GDP เติบโตเร็ ว
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ก็เข้าใจกันว่า สิ งทีจะช่วยให้ประเทศพัฒนาเร็ ว คือ “ทุน”
แต่แล้วแนวทางนีก็ จบลงด้วยปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี
ความเข้าใจกว้างๆ ว่าทุนกับโลกาภิวตั น์ ทําให้เศรษฐกิ จเติบโต เป็ นจริ งแค่ครึ งเดียว อีก
ครึ งหนึงคือ ผลร้ายทีเราเจอมาแล้ว คนยากจนไม่สามารถจะหายจนได้ดว้ ยทุน ปั จจุบนั ผลทีเกิดขึน
คือความไม่สมานฉันท์
สรุ ปการนําเอาโลกาภิวตั น์และทุนมาใช้ ผลลัพธ์เป็ นวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.
และ
วิกฤติรอบ ผลลัพธ์เป็ นความแตกแยกในสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง
โลกาภิวตั น์ และทุนนิ ยม ไม่ใช้เป็ นเรื องไม่ดี แต่ปัญหาคือความไม่ พอดี และความไม่ รู้ เท่ า
ทัน ซึงทังสองเป็ นแก่ นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้าประมวลจากพระราชดํารัส
เศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นปรั ชญาชี ถึ งแนวการดํารงอยู่และปฏิ บตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมี
ระบบภูมิ คุ ้ม กันในตัวที ดี พ อสมควร ต่อการมี ผ ลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงทัง
ภายนอกและภายใน ทังนี จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง
ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนิ นการทุกขันตอน และขณะเดี ยวกัน
จะต้องเสริ มสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุ รกิ จ
ในทุกระดับให้มีสํานึ กในคุ ณธรรม ความซื อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ ทีเหมาะสม ดําเนิ น
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบเพือให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทังด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี

นโยบายรัฐบาลเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบวิธีคิด ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายรัฐบาลในเรื องเศรษฐกิจ ปรับใช้ จะขอพูดถึงเศรษฐกิจ โดยเป็ น ส่ วน คือ
1. เศรษฐกิจฐานราก ซึ ง เป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ
2. เศรษฐกิจในระบบตลาด
3. เศรษฐกิจส่ วนรวม
เศรษฐกิจ ฐานราก ความคิดดังเดิ มต้องใส่ ทุนเข้าไป เห็ นตรงกันว่าชาวบ้านไม่มีทุน แต่
วิธีการต้องอาศัยความพยายามทีจะพัฒนาไปสู่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพึงตนเอง ซึ ง
เรื องทุนก็เห็นด้วย แต่ทุนต้องพึงตนเองเป็ นสําคัญ โดยยึดหลัก ประการ
( .) เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเป็ นการบูรณาการ ไม่ใช่แยกส่ วน เช่น อยากรู ้เรื อง
ไก่ ก็มีศูนย์ไก่ แต่ตวั อย่างทีดี คือศูนย์เรี ยนรู ้หรื อแผนแม่บทชุมชน
( .) การมีส่วนร่ วม ไม่ใช้เอาเงินแล้วไปว่ากันเอง เป็ นเรื องทีต้องร่ วมมือระหว่าง
ชุ ม ชนกับ วิท ยาการ ชุ ม ชนกับ ชุ ม ชน ชุ มชนกับ องค์ก ารปกครองส่ วนท้องถิ น ชุ ม ชนกับ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัด
( .) การบริ หารการจัดการ การมีส่วนร่ วมจะสัมฤทธิ ผล โดยไม่ มีการจัดการ
เป็ นไปไม่ได้ เพราะฉะนัน นําหนักของทุนก็ลดลงไป แต่สํา คัญ ถ้า เราหยิบ ยืนให้โดยไม่ มี
ส่ วนประกอบกัน ก็จะกลายเป็ นเรื องการพึงพิง
เศรษฐกิจในระบบตลาด เน้นทุน แต่ทีจะเน้นควบคู่กนั ไปคือ ทรัพย์สินทางปั ญญา ทีจะ
ฉวยโอกาสทีโลกาภิวตั น์เปิ ดให้ คนทีจะได้รับประโยชน์ จากโลกาภิวตั น์ก็คือคนทีสามารถจัดการ
กับโลกาภิวตั น์ได้ ซึ งความสามารถจัดการ เรี ยกว่าปั ญญา
เมือประเทศพัฒนาขึนมาระดับหนึง การได้เปรี ยบอยูท่ ีปั ญญา จึงมีคาํ ว่า Knowledge
เศรษฐกิจส่ วนรวม
การออมของประชาชนลดลงเรื อยๆ ในช่วงปี ทีผ่านมา นําหนักอยูท่ ีทําอย่างไร จึงจะ
มีการออมเพิมขึน การออมจะเกิดขึนได้ขึนอยูก่ บั ด้านคือ การเพิมรายได้ และการลดรายจ่าย
ประสิ ทธิภาพ ถ้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ใส่ เงิ นเข้าไปเท่าไรก็ไม่สามารถช่วยได้ เรื อง
ประสิ ทธิ ภาพเอกชนมีส่วนสําคัญรัฐบาลไม่สามารถทําเองได้ แต่จะเข้ามาเสริ มและร่ วมมือ ถ้า
เอกชนมีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึน ประเทศไทย มีความสามารถทีจะฉวยโอกาสจากโลกาภิวตั น์ได้ หรื อ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึน

สําหรับผูม้ ีโอกาส การเพิมประสิ ทธิ ภาพมีความสําคัญทีสุ ด สําหรับผูไ้ ม่มีโอกาส รัฐบาล
ต้องช่วย หรื อสงเคราะห์ ซึ งต้องมีการแบ่งแยกเป็ น กลุ่ม
ความสมดุล หรื อ ความไม่สมดุล ไม่ใช้สิงทีมองเห็นได้ง่าย เหมือนเชื อโรคทีสะสม
อยู่ในตัว เพราะไม่มีอาการออก แต่มีวิธีว่า ถ้าประชาชนทียึดมันในปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมี
จํานวนมากขึน ก็สามารถลดความไม่สมดุลได้
ในส่ วนของเศรษฐกิจส่ วนรวม ต้องอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
สํ าหรับข้ าราชการ
แนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ข้าราชการคุย้ เคยกับการทํางานแบบ
จะเอาอะไรก็บอกมา เป็ นขันตอน , , หรื อทํางานแบบสู ตรสําเร็ จ เหมือนสู ตรปุ๋ ยไม่ได้ ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดต้องอธิ บายตลอดเวลา ปรับใช้ ทําความเข้าใจและเรี ยนรู ้ตลอดเวลา การนํามาใช้ตอ้ งดึงสิ งที
ตรงกับความเป็ นตัวเองมาใช้ และทําอย่างไรจะไปช่วยให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
วิธีปฏิ บตั ิทีควรยึด คือ ป ได้แก่ โปร่ งใส เป็ นธรรม ประหยัด และประสิ ทธิ ภาพ นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพราะเป็ นสิ งทีจําเป็ นสําหรับระบบราชการ

*****************************

การอภิปรายเรือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้ ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที ” เมือวันศุกร์ ที พฤศจิกายน พ.ศ.
เวลา . - . น. ณ ตึกสั นติไมตรี ทําเนียบรั ฐบาล
.............................................................................................................................................................
ผู้ดําเนิ นการอภิปราย : นายพนัส สิ มะเสถี ยร ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ
ผู้นําเสนอ :
. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
. นายอาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
. นายอําพน กิติอาํ พน เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ปั จจุบนั รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้
อัญเชิ ญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็ นแนวทางการบริ หาร
ประเทศ และวางแผนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
- ) ซึ ง
ในการประยุกต์ใช้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนให้ความร่ วมมือในการนําไปปฏิ บตั ิให้
บรรลุผล
ในอดีต มีการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก่อนแล้ว ภายหลังทีเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิ จเมือปี พ.ศ.
ทําให้ประเทศไทยต้องประสบปั ญหามากมายจากธุ รกิ จทีล่มสลาย
ประชาชนได้รับเดื อดร้ อน พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว จึ งได้รับสังให้นําปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ(สภาพัฒน์ฯ)
ได้อญั เชิญมาเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที (พ.ศ. ) และใช้คาํ นิยาม “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามทีราชเลขาธิ การได้แจ้งเมือวันที พฤศจิกายน
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาปรับปรุ งแก้ไข และพระราชทานอนุ ญาต
ไว้ดงั นี
คําว่า “พอเพียง” หมายถึง หลักการ

ข้อ กล่าวคือ

1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไม่สุดโต่ง ไม่มากหรื อน้อยเกินไป
2. ความมีเหตุมีผล คือ การใช้ความรู ้และเหตุผลในการตัดสิ นใจ มากกว่าใช้อารมณ์หรื อ
ตัดสิ นใจปั จจุบนั ทันด่วน

. การมีระบบภูมิคุม้ กัน คือไม่เสี ยงเกินไป มีการจัดการความเสี ยงนันเอง ทังนี เนื องจาก
การเปลียนแปลงต่าง ๆ จะอยูน่ อกเหนื ออิทธิ พลของเรา ทําให้เกิดความเสี ยง จึงต้องมีภูมิคุม้ กัน
จากการเปลียนแปลงต่าง ๆ
คําว่า “อาศัย” คือ เงือนไขทีใช้กบั หลักการทัง ข้อข้างต้น กล่าวคือ
. รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง กํากับการใช้เหตุและผลต่างๆ อย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง
ไม่ใช่เป็ นความรู ้จากตําราเพียงอย่างเดียว
หากแต่เป็ นความรู ้ทีได้มาจากการมี
ประสบการณ์ ซึงอาจจะอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อม ๆ กันไปด้วย
. คุณธรรม ความซื อสัตย์ สุ จริ ต ความอดทน ตลอดจนมีความเพียรและรู ้จกั ใช้ปัญญา
ในการดําเนิน
ทังนี หากนําหลักการ“พอประมาณ เหตุผล และสติ” มาประยุกต์ใช้ดว้ ยเงือนไข
“รอบรู ้ รอบคอบและคุณธรรม” จะทําให้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม มีความมันคงและเกิดภาวะสมดุล
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ทีต้องแข่งขันสู ง ต้องเจริ ญก้าวหน้า ทุกคนต้องมีดาวดวง
เดี ยวกัน หรื ออี กนัยหนึ ง คือ เป้ าหมายเดี ยวกัน ซึ งจะต้องทําความเข้าใจร่ วมกันอย่างถ่ องแท้ใน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและร่ วมขับ เคลื อนระบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ยกั น ซึ งขณะนี
คณะอนุ กรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ตระหนักดี ซึ งได้จาํ แนกกลุ่มคนเอาไว้ กลุ่ มทีจะต้องทําความเข้าใจและ
นําไปใช้ ได้แก่ กลุ่มผูน้ าํ ทางความคิด กลุ่ มนักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ซึ งจะไปทํา
หน้าทีบรรจุเนือหาเศรษฐกิจพอเพียงให้อยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มนักวิชาการในระดับประถม
ถึ งมัธยมปลาย คอยปลูกฝั งให้กบั กลุ่มเยาวชน ทังในและนอกหลักสู ตร กลุ่มการเมือง เช่ น
สถาบันพระปกเกล้า
องค์กรภาครั ฐ ให้เป็ นผูน้ าํ ทางความคิด และมีบทบาทในการริ เริ ม
สนับสนุน สื อมวลชน ทําหน้าทีสร้างความเข้าใจ กระจายข้อมูล ข่าวสาร และความรู ้ ให้เกิดผล
ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ได้เป็ นอย่างดี องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ ชุ มชน
องค์กรต่างๆ ทีจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการทํางานได้
ทีสําคัญคือ องค์กรภาครัฐจะต้องกําหนดนโยบาย และแปลงนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ โดยไม่
ทําอย่า งรวดเร็ ว ข้า มขันตอน และต้องมี ความยังยืน เช่ น เมื อพูดถึ ง ความก้าวหน้า อัตราการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ งยังมีความสําคัญ แต่ตอ้ งคํานึงถึงคุณภาพของความก้าวหน้า และความ
สมดุลด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ สูตรสําเร็ จ ไม่สามารถเอามาใช้ได้เป็ นสู ตรสําเร็ จทุกแห่ ง
ไปหมด แต่แท้ทีจริ งนันต้องเอาไปใช้ภายใต้สภาวการณ์ ทีมีความหลากหลายเป็ นอย่างยิง หรื อ
เรี ยกว่าคํานึงต่อ "ภูมิสังคม" ด้วย

การปรับใช้ จึงเป็ นเรื องของความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล กระทรวง ทบวง
กรม ตลอดจนภาคประชาสังคมทีมีความปรารถนาดีต่อประโยชน์สุขของประชาชน และดําเนิ นการ
อย่างมีเป้ าหมาย ให้เกิดความสมดุลและยังยืน
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ธุ รกิ จอาจนําปรัชญาฯ ไปใช้ในด้านต่าง ๆ แล้วโดยไม่รู้ตวั อาทิ ธุ รกิจทีเน้นการพัฒนา
บุคลากร หาคนดี เช่น บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย เน้นทรัพยากรบุคคลมีคุณธรรม การดูแลรักษา
สิ งแวดล้อม เช่น การปลูกป่ าให้กบั ชุ มชนของ ปตท. กฟผ. ธุ รกิจในเครื อสหพัฒน์ฯ ทีเน้นให้ทุน
เด็กเรี ยน หรื อเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์จดั ตังมูลนิธิพฒั นาชนบท และพัฒนาเกษตรกร เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามธุ รกิจอีกไม่น้อยทียังไม่ได้นาํ ปรัชญาดังกล่าวไปใช้ ซึ งมีสาเหตุจาก คิดว่า
ไม่เกียวกับตนเองเป็ นเรื องของคนจน ไม่เกียวกับธุ รกิจแต่อย่างใด หรื อคิดว่าปรัชญาเป็ นนามธรรม
นําไปปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมค่อนข้างยาก
หากไม่นาํ ปรัชญาฯ ไปใช้จะเกิ ดอะไรขึน ดู จากภาวะวิกฤติ เศรษฐกิ จเมือปี พ.ศ.
มี
ธุ รกิจจํานวนมากทีต้องล้มละลาย
การนําปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ตอ้ งเริ มจากภายใน พิจารณาในกรอบของคุณธรรม
เนืองจาก
. ภาวะการณ์ แข่งขันทีสู ง เช่ น ธุ รกิ จการค้าปลี กในปั จจุบนั ทําให้ลืมความพอดี หรื อ
เรี ยกว่าลืมกติกา
. ธุ รกิ จมีการขยายตัวเมือมีโอกาส เช่ น เพิมจํานวนพนักงาน ทําให้เกิ ดการลื มตัว ไม่
คํานึงถึงความพอ ประมาณ เปรี ยบเทียบกับการดําเนินธุ รกิจก็เหมือนกับการขับรถยนต์ ทีต้องใช้ทงั
เบรกและคันเร่ ง จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง มีสติ
. หากมีกาํ ไรสู งขึน ความเสี ยงสู งขึนจําเป็ นต้องหาภูมิคุม้ กันไว้ เช่ น การบริ หารความ
เสี ยง เดิ มเชื อกันว่า ธุ รกิ จต้องเน้น กําไรสู งสุ ด แต่ความเสี ยงมาก มาจากกําไรระยะสัน หา
ต้องการให้ธุ รกิ จอยู่ไ ด้น านต้องเน้นกํา ไรระยะยาว และต้อ งมี ตวั ชี วัดอื นๆ ร่ วมด้วย เช่ น การ
ขยายตัวของตลาด ประสิ ทธิ ภาพ ผลตอบแทนการลงทุน เป็ นต้น และปั จจุบนั ก็เพิม กลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย เป็ นตัวชีวัดความสําเร็ จเพิมอีกตัวหนึง
ธุ รกิจจึงต้องมีการบริ หารอย่างสมดุล คือ นําหลักการบริ หารแบบ balanced score card มา
ใช้ มากขึน เมือพัฒนาเป็ นบริ ษทั มหาชน มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ รายย่อย มากมาย จึงต้องมีการบริ หารที
เน้นความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส ข้อมูลต้องเปิ ดเผยได้
ปั จจุบนั มีการมองว่า ธุ รกิจเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม ก็ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุ มชน
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ต้องมีการปลูกจิตสํานึกให้กบั องค์กร และพนักงานทุกคน
นอกจากธุ รกิจจะมีการนํากติกาการบริ หารแบบ CG มาใช้ (CG ย่อมาจาก Corporate
Governance หมายถึง กติกาเชิงธุ รกิจขององค์กรธุ รกิจ) และเพิมกติกาด้านสังคมเข้ามาด้วย เป็ น

CG มาใช้ ( (Corporate Social Governance) ดังนัน เศรษฐกิจพอเพียง เสมือนเป็ นร่ มอันใหญ่ ที
ครอบคลุม CG CSG การบริ หารการเงิน ลูกค้าโดยต้องดูสิงเหล่านีให้สมดุล ใช้ความ
พอประมาณ ให้มีภูมิคุม้ กัน เหตุผล
ดร.อําพน กิตติอําพน เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ :
การจัดทําแผนตังแต่แผนฯ ฉบับที นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางโดย
มุ่งเน้นให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”
แผนฯ ฉบับ ที ได้อ ัญเชิ ญ “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง” มาใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผน มุ่งพัฒนาทีสมดุลทังด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ งแวดล้อม
แผนฯ นําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็ นแนวทาง ซึ ง
พระองค์ทรงเน้น เรื อง คือ
1. การพัฒนาคน โดยการมีส่วนร่ วมของคน
2. ความหลากหลายและภูมิสังคม
3. การทําตามขันตอนต่างๆ โดยใช้ความรู ้ ความรอบคอบ
การจัดทําแผนฯ ได้มีการวิเคราะห์โอกาส วิกฤติ ผลกระทบในบริ บทการพัฒนา
สถานะและทิศทางการปรับตัวอย่างรอบคอบ คือ
1. การพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์ ทําให้มีการเคลื อนย้ายเงินทุน สิ นค้าและบริ การ
อย่างเสรี การเข้า
สู่ สั ง คมแห่ ง ความรู ้ การคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา การเคลื อนย้า ยของคนอย่า งเสรี การ
เปลียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
2. สถานะของประเทศ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
และการบริ หารจัดการ โดยเพาะด้านสังคม การศึกษามีปัญหา สุ ขภาวะด้อยลง
3. แนวคิดและทิศทางการปรั บตัวของประเทศไทย โดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา เพือให้การพัฒนาเป็ นไปในทางสายกลาง
การขับเคลือนกระบวนการพัฒนาทุกขันตอนต้องใช้ ความรอบรู ้ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็ นไปตามลําดับขันตอน รวมทังการเสริ มสร้างศีลธรรม
และสํานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการ
เรี ยนรู ้
. การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กัน
. การเสริ มสร้ างสุ ขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทังกายและใจ และอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมทีน่าอยู่

. การเสริ มสร้างคนไทยให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมให้เป็ นรากฐานทีมันคง
ของประเทศ
2.1 การบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
. การสร้างความมันคงของเศรษฐกิจชุมชน
.
การเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยูร่ ่ วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม
อย่างสันติและเกือกูล
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยืน
. การปรับโครงสร้างการผลิตเพือเพิมผลิตภาพและคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ
บนฐานความรู ้และความเป็ นไทย
. การสร้างภูมิคุม้ กันของระบบเศรษฐกิจ
. การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทีเป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา
อย่างเป็ นธรรม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
มันคงของฐานทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
. การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
. การสร้างสภาพแวดล้อมทีดีเพือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทียังยืน
. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน
ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ
. การเสริ มสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็ น
ส่ วนหนึงของวิถีการดําเนินชี วิตในสังคมไทย
. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หาร
จัดการประเทศ
. สร้างภาคราชการทีมีประสิ ทธิ ภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริ การแทน
การกํากับควบคุม และทํางานร่ วมกับหุ ้นส่ วนการพัฒนา
. การกระจายอํานาจการบริ หารจัดการประเทศสู่ ภูมิภาค ท้องถิน และชุมชน
เพิมขึนต่อเนื อง
. ส่ งเสริ มภาคธุ รกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุ จริ ต และมีธรรมาภิบาล
. การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขันตอน กระบวนการเกียวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพือสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา

. การรักษาและเสริ มสร้างความมันคงเพือสนับสนุ นการบริ หารจัดการประเทศ
สู่ ดุลยภาพและความยังยืน
........................................................

