








“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตาม 
ล�าดบัขัน้ ต้องสร้างพืน้ฐาน คอืความพอม ี
พอกนิ พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้น
ก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้น 
ที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗



 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท�าหนังสือ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อ
เผยแพร่สาระส�าคัญของแนวคิด และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงส�าหรบัน้อมน�าไปใช้ประโยชน์เป็น
แนวทางพืน้ฐานในการด�าเนนิชีวติของประชาชนทกุระดับ
 ส�านักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี ้
จะมส่ีวนช่วยเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และน�าไปปรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน น�าสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืนต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ค�ำน�ำ



 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ มาร่วม
ประมวลและกลั่นกรองพระราชด�ารัสเร่ืองเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ือน้อมน�าเป็นปรัชญาน�าทางการพัฒนา ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ โดย
ได้จัดท�าเป็นบทความเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” และได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย โดยทรงพระกรุณา
ปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น�า
บทความท่ีทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏบัิตขิองส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนโดยทั่วไป โดยมีใจความว่า 
 “เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถงึแนวทางการ
ด�ารงอยูแ่ละการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ

บทน�ำ



พัฒนาและการบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทาง 
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี 
ผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอก
และภายใน ทัง้นี ้จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ  
มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนนิการทกุขัน้ตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาต ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฎ ีและนกัธรุกิจ
ในทุกระดับ ให้มีส�านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพยีร มีสต ิปัญญา และความรอบคอบ เพือ่
ให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี



	 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
คุณลักษณะ ๓ ประการพร้อมๆ กัน ได้แก่ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กล่าว
คอื กจิกรรมใดๆ ทีข่าดคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหนึง่ไป 
จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพยีง ซึง่คณุลกัษณะ 
ทั้ง ๓ ประการ ประกอบด้วย 

  ประการที่ ๑ ความพอประมาณ (Moderation) 

หมายถึง ความพอดีต่อความจ�าเป็นและเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ต้องไม่
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ และเป็นการบรหิารทรัพยากร
ให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่า ความพอ
ประมาณนัน้ นบัเป็นแนวปฏบิตัทิีม่มีายาวนานแล้ว สงัเกต
ได้จากการด�าเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่	พอกิน”	 
“พึ่งตนเอง”	“ประหยัด	เรียบง่ำย	และได้ประโยชน์
สูงสุด”



  ประการที่ ๒ ความมีเหตุผล (Reasonableness) 

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง 
และการด�าเนินการอย่างพอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม 
และวัฒนธรรมที่ดีงามโดยค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ ถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกำส	
อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
“รูเ้ขำ	รูเ้รำ	รูจั้กเลอืกน�ำสิง่ทีด่แีละเหมำะสมมำประยกุต์
ใช้” ทัง้นี ้ความมเีหตผุลในปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มคีวามหมายทีส่ะท้อนถงึความเข้าใจผลทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การกระท�า ณ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ โดยความ
มีเหตุผลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและรู้วิธีประมวลปัจจัยท่ีซับซ้อนมาประยุกต์
ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ความคิดและการกระท�าอยู่ 
ในกรอบที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล ดังนั้น ความมีเหตุผล
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการตัดสินใจ
และการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์



  ประการที่ ๓ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self-Immunity) 

หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัว และรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งนี้ การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีอาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาตหิรอืเกดิจากความไม่ประมาท ซึง่ต้องด�าเนนิ
ไปพร้อมๆ กับความมีเหตุผลและความพอประมาณ  
หลกีเลีย่งความต้องการทีเ่กินพอดขีองแต่ละบุคคล เป็นการ
สร้างวินัยในตัวเองให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล เพื่อปกป้อง
ตัวเองจากกระแสบริโภคนิยม หรือความเปลี่ยนแปลง 
ทีเ่กิดขึน้จากกระแสโลกาภิวตัน์ต่างๆ เป็นกลไกการรองรบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ โดยด�าเนินการ 
อย่างเป็นขัน้เป็นตอน เริม่จากการ “แก้ไขปัญหาทีจุ่ดเลก็” 
หรือ คิด Macro ท�า Micro 



 โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิให้อยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ ต้องอาศยัทัง้เงือ่นไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้ 

     เงื่อนไขที่ ๑ ความรู้ (Set of Knowledge) 

 ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ 
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบทีจ่ะน�าความรูเ้หล่านัน้มา
พิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อการวางแผน และ
ความระมดัระวงัในการน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิผลในทาง
ปฏิบตัทิกุขัน้ตอน โดยน�าหลักวชิาและความรูเ้ทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผนและปฏิบัติอย่าง
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ น�าวิชาการต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องมาศกึษาอย่างรอบด้าน และมคีวามรอบคอบ
ที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้น
ของการปฏิบัติ



    เงื่อนไขที่ ๒ คุณธรรม (Ethical Qualification) 
 ประกอบด้วยการเสรมิสร้างให้จิตใจมคีวามตระหนกั
ในคณุธรรม มคีวามซ่ือสัตย์ และมีคณุธรรมในการด�าเนนิ
ชีวิต โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และ
ความรอบคอบ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้น 
ต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีมีคุณธรรม 
ประกอบด้วย มีความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจ ทั้งนี้ การที่บุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชน
จะน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต้องน�าระบบ
คุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจรติมาประพฤตปิฏบิตัก่ิอน 
โดยเริม่จากการอบรมเลีย้งดใูนครอบครัว การศกึษาอบรม
ในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา รวมทั้ง 
การฝึกจิต ข่มใจตนเอง ในขณะเดียวกัน ต้องมีการ 
“ด�ำเนนิชวีติด้วยควำมเพยีร” คือ มคีวามอดทน ความ
รอบคอบ และความเพียร ตลอดจนใช้สติปัญญาในการ
ด�าเนินชีวิต



“...เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy
…ค�าว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มีในต�าราเศรษฐกิจ.

จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่
...Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในต�ารา

หมายความว่าเรามีความคิดใหม่...
และท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า

เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลักการ
เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒



ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชำติ	ประชำชน
มีควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน	พร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลง

ภูมิคุ้มกันด้ำนวัตถุ	•	สังคม	•	สิ่งแวดล้อม	•	วัฒนธรรม

ควำมรอบคอบ
ควำมระมัดระวัง

ซื่อสัตย์	สุจริต	อดทน
ควำมเพียร	มีสติ	ปัญญำ

ควำมรอบรู้ คุณธรรม

พอประมำณ

มีภูมิคุ้มกันมีเหตุผล

ทางสายกลาง ความพอเพียง

น�ำสู่

บนพื้นฐำน



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับบุคคลและครอบครัว

 การประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
เริ่มได้จากระดับเล็กที่สุดคือบุคคลและครอบครัว โดย
การเรยีนรูท้ีจ่ะพึง่พาตนเอง มเีหตุมีผล ใช้ชีวติอย่างสมดลุ
บนทางสายกลาง สร้างโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ 
และทักษะต่างๆ เพื่อสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดบัตนเองด้านคณุธรรม พร้อมทัง้ก�าหนดเป้าหมาย
การด�าเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับ
ระบบนิเวศอย่างเก้ือกลู รูจ้กัแบ่งปัน มสีตยิัง้คดิพจิารณา
อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระท�าการใดๆ  
จนกระท่ังเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�ารงชีวิต โดย
สามารถคิดและกระท�าบนพื้นฐานของความมีเหตุผล  
พอเหมาะ พอประมาณกบัสถานภาพ บทบาท และหน้าที่
ของแต่ละบคุคลในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพยีรฝึกปฏิบตัิ
เช่นนี้จนสามารถท�าตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง และเป็น
ที่พึ่งของผู้อื่นได้

ซื่อสัตย์	สุจริต	อดทน
ควำมเพียร	มีสติ	ปัญญำ

คุณธรรม

ความพอเพียง



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับชุมชน

 ชมุชนพอเพยีง ประกอบด้วย บคุคลและครอบครวั
ที่ด�าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รู้จักแบ่งปัน พึ่งพาตนเอง มี
ความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการด�าเนินชีวิต และ
ต่างมคีวามปรารถนาจะสร้างความร่วมมือเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม อาท ิการรวมกลุม่ท�ากิจกรรมสอดคล้องเหมาะสม
กับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน ใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ทีม่อียู่ในชุมชนอย่างเก้ือกูล ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ 
ร่วมคดิ ร่วมท�า แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับคุคลหลายสถานภาพ
ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขและร่วมสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชน น�าไปสู่การพัฒนาแก้ไขปัญหาของ
ชมุชนอย่างมเีหตผุลโดยอาศัยสติ ปญัญา ความสามารถ
ของทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง และบนพืน้ฐานของความซือ่สตัย์
สจุรติ ขยนัหมัน่เพยีร และมคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ สามัคคี 
ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนน�าไปสู่
การพัฒนาของชมุชนทีส่มดลุ มภีมูคิุม้กนัพร้อมรบัต่อการ



เปลีย่นแปลง กระทัง่สามารถขยายไปสูเ่ครอืข่ายระหว่าง
ชุมชนต่างๆ ในวงกว้างต่อไป

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับประเทศ

 แผนการบรหิารจดัการประเทศ ส่งเสรมิให้บคุคล/
ชุมชนต่างๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนา
ในสาขาต่างๆ ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงและด�าเนินการตามแผนดงักล่าวอย่างรอบคอบ
เป็นขั้นตอน เริ่มจาการวางรากฐานของประเทศให้มี 
ความพอเพียง โดยส่งเสรมิให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ
อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ด้วยการมีความรู้
และทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน
หมั่นเพียร เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการ 
ตดัสนิใจและด�าเนนิชวีติพร้อมทัง้ส่งเสริมการแลกเปลีย่น



เรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากหลากหลายภูมิสังคม 
หลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิด ประสบการณ์ 
เพือ่สร้างความเข้าใจและรูค้วามเป็นจรงิระหว่างกนัของ
คนในประเทศ จนน�าไปสู่ความสามัคคี และจิตส�านึก 
ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ไปอย่างสอดคล้องสมดลุกบัสถานภาพความเป็นจรงิของ
คนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นล�าดับๆ ต่อไป
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ในกลุ่มเกษตรกร

 แนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อการพึ่งตัวเอง
อย่างยั่งยืน โดย
ขั้นตอนที่	๑ เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ในระดับครอบครัวทีส่อดคล้องสมดลุกบัระบบนเิวศ เพ่ือ
ให้พออยู ่พอกนิ สมควรแก่อัตภาพในระดบัท่ีประหยดัและ
เลีย้งตนเอง/ครอบครวัได้



ขัน้ตอนที	่๒ การรวมกลุ่มในรปูสหกรณ์ร่วมมอืกนัในการ
ผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนใน 
รูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น 
และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก
ขั้นตอนที่	๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือจดัหาทนุ วชิาการความรูเ้ทคโนโลยจีากธรุกิจเอกชน 
เช่น ธนาคาร บรษัิท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ มาช่วยในการลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
 โดยสรุป แนวพระราชด�าริส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถพึง่ตนเองได้และมกีารรวมกลุม่กนัและเชือ่มโยง
เครอืข่ายในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าตามล�าดับ
ขั้นอย่างสมดุลสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละ 
ท้องถิน่ โดยประยกุต์ใช้ความรู ้ภมูปัิญญาและทรพัยากร
ท่ีมีอยู ่อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม  
ความซ่ือสตัย์สจุรติ ขยนัหมัน่เพยีร เอือ้เฟ้ือแบ่งปัน และ
ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและการด�าเนินชีวิต



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคธุรกิจเอกชน

 ภาคธุรกิจเอกชนทุกระดับสามารถปรับใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความ
พอดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างรอบคอบ ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตขององค์กรธุรกิจ
ที่มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข โดยการประยุกต์ใช้มีจุด
เริม่ต้นส�าคญัคอืการปรับกระบวนการความคดิทัง้ผูบ้รหิาร
และพนกังานให้มคีวามเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง เพือ่ร่วมสร้างค่านยิมและวฒันธรรมขององค์กร
น�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการภายในท่ีดี ให้ความส�าคัญ
กบัการบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่ความยัง่ยนืโดยมกีาร
ประเมินความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีความ
เพยีรในการศกึษาข้อมลูข่าวสารอยูต่ลอดเวลาเพือ่ความ
รอบรูแ้ละก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลง รักษาสมดลุในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีต่างๆ อย่างสมเหตสุมผล ตัง้แต่ผูบ้รโิภค พนกังาน 



บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมวงกว้าง มุ่งพัฒนาธุรกิจ
ให้เติบโตในระดับที่เหมาะสมพอดีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ทัน 
ความต้องการของตลาดและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
โดยผูบ้รหิารใช้ความรอบคอบระมดัระวงัในการตัดสนิใจ 
และสนับสนุนการพัฒนาของสังคมและชุมชน ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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ในกลุ่มนักการเมือง

 นักการเมืองที่มีหลักคิด และหลักปฏิบัติบน 
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของ
ผูน้�าทีม่คีวามเข้มแขง็ทางด้านคณุธรรม จรยิธรรม มคีวาม
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท�าความผิดแม้เพียง 
เล็กน้อย เน่ืองจากการกระท�าของผู้น�าส่งผลกระทบใน



วงกว้างต่อชมุชน/สังคม และในขณะเดยีวกนันกัการเมอืง
ในทุกระดับจะต้องรู้จักสังคม ชุมชน ที่แต่ละคนเป็น 
ผูแ้ทนอย่างถ่องแท้ มีความเข้าใจระบบการปกครองและ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคม รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่
จะด�าเนินวิถีทางการเมืองเพื่อให้ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  
มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในทุกๆ ด้าน และคนใน
ท้องถิน่/ประเทศชาต ิอยูอ่ย่างพอเพยีงสมคัรสมานสามคัคี
ปรองดองกัน
 การก�าหนดนโยบาย การออกกฎหมายและ 
ข้อบัญญัติต่างๆ ต้องยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความ 
พอเพียง โดยบ�ารุงรักษาส่ิงที่ดีที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่านิยม 
องค์ความรู้ สิ่งแวดล้อมท่ีดี ให้คงอยู่ พร้อมทั้งผลักดัน 
ให้เกิดการปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก ส่วนที่ไม่ดีที่เป็นเหตุ
ให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียงในสังคม ให้กลับมาสู่
แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสมดุลและสนับสนุนให้เกิด 
สิ่งท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ยังขาดอยู่ เช่น  



ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีการพฒันาฝีมอือาชพีต่างๆ 
ให้เกิดข้ึนอย่างสมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนา
ของท้องถิ่น/ประเทศชาติ เพ่ือน�าไปสู่ความสามารถ 
ในการพึ่งตนเองได้ของคน/ชุมชนในทุกระดับ

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 เจ้าหน้าท่ีของรฐัจะต้องเริม่ต้นสร้างความพอเพยีง
ให้เกิดขึ้นในการด�าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อน โดย
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการ
แก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกันกับระบบ
นิเวศได้อย่างสมดุล มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต มีสติย้ังคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีบนพื้นฐานของ 
ความมเีหตมุผีล พอประมาณกบัศักยภาพและสถานภาพ



ของแต่ละบคุคลในแต่ละสถานการณ์ และหมัน่เสรมิสร้าง
ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อจะได้มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่างๆ 
ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเน้น
การพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการรู ้
เท่าทนัการเปลีย่นแปลงต่างๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชมุชน 
สามารถพึง่ตนเองและสามารถเป็นทีพ่ึง่ของสงัคม/ประเทศ
ชาติได้ในที่สุด
 เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่ควรสัง่การหรอืช้ีน�าประชาชน/
ชุมชนมากเกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชน
สามารถช่วยตนเอง ก�าหนดทิศทางการพัฒนาหรือแผน
งาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเองพ่ึงพาตนเองได้ แล้ว
ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัมาช่วยสนบัสนนุให้แผนงาน กิจกรรม
นีเ้ป็นจรงิขึน้มา ตามหลกัการพฒันา “ช่วยเหลอืประชาชน/
ชุมชนเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน”



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในกลุ่มครูและอาจารย์

 ครูและอาจารย์จะต้องท�าตนให้เป็นตัวอย่างแก่
นักเรียนและนักศึกษา ในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ให้ได้ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด ปลูกฝัง อบรม และ 
ท�าตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ให้เข้าใจ
เศรษฐกจิพอเพยีงอย่างถกูต้องและสามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันของแต่ละคน ผ่านการบูรณาการ
ในสาระเรียนรู้วชิาต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกในกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนต่างๆ
 การด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ต้องเริ่มจากการ
ตระหนักถึงความจ�าเป็นของการอยู่ร่วมกันของคน 
ในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุลและ
เข้าใจหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างถ่องแท้ จนเหน็ว่าเป็น
หลกัคดิและหลักปฏบัิติท่ีจะเสรมิสร้างให้สังคมเกดิสนัตสิขุ 



มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน และคนใน
สังคมมีความสามัคคี ปรองดองกัน แล้วฝึกปฏิบัติตนให้
มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้
ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการด�าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณ 
กับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละ
สถานการณ์และหมั่นเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ  
ให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงเพือ่จะได้มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ี
 เนือ่งจากความรูแ้ละความมเีหตผุลมคีวามส�าคญัยิง่ 
ครแูละอาจารย์จงึมบีทบาทส�าคญัยิง่ในเรือ่งนี ้แต่อย่าลมื
ว่าต้องเป็นความรูท้ีร่อบคอบ ระมดัระวงั และเหมาะสม
กบัแต่ละภมูสิงัคมด้วย
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