
1มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 “...คณุธรรมซึง่เปน็ทีต่ัง้ของความรกัความสามคัค ีทีท่ำใหค้นไทยเราสามารถ 
ร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ 
ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งด ี
มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น  
และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน 
ความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน  
ประการที่สี่คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง 
เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล...”

พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

๑	 ประมวลจากปาฐกถาและการบรรยายของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	 ในวาระต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ในการประชุมประจำป	ี๒๕๕๔ 

	 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เรื่อง	“อะไร	คือ	เศรษฐกิจพอเพียง”	วันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์แสดง 

	 สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและบริหารพัฒนาองค์กร๑ 

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ภาพ	ศ.นพ.เกษม	วัฒนชัย	บรรยายถึง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

	 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ล้วนมีที่มาจากเหตุปัจจัย 

อันหลากหลาย	ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้	มีทั้งผลดี 

และผลร้าย	สร้างทั้งความสุขและความทุกข์	ส่งผลกระทบ 

ตอ่เนือ่งไปยงัผูค้นทกุกลุม่ทกุวยัทกุพืน้ที่	โดยเฉพาะกระแส 

โลกาภิวัตน์	(Globalization)	ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 

เลื่อนไหลไปได้ทั่วโลกด้วยความรุนแรง	รวดเร็วและส่งผล 

ในวงกวา้ง	ไมว่า่จะเปน็การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ	เชน่	 

การมีระเบียบกติกาทางการค้า	 การลงทุนและการเงิน 

รปูแบบใหมท่ีเ่ชือ่มโยงกบัประเดน็สิง่แวดลอ้ม	สทิธมินษุยชน 
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การเสพสื่อที่ไม่มีคุณภาพและสื่อลามก		การตกเป็นเหยื่อ 

ของอาชญากรรมข้ามชาติ	 การฉ้อราษฎร์บังหลวงและ 

ความแตกแยกทางความคิดของประชาชน

	 ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทาน	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” ซึ่งเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรง 

ประมวลรวบรวมไว้อย่างครบถ้วน	สมบูรณ์	 เป็นองค์รวม	 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนและองค์กรทุกระดับนำไปประยุกต ์

ปรับใช้ ในการรับมือกับผลกระทบที่ เกิดจากกระแส 

โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ได้อย่างเข้มแข็ง	 

มั่นคง	สมดุลและมีความสุข	ทั้งนี้	ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงนอกจากจะชว่ยใหผู้ย้ดึถอืเปน็แบบปฏบิตัสิามารถ 

ปรับเปลี่ยนความคิด	นิสัย	พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจ 

ในเรือ่งตา่งๆ	ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลแลว้	ยงัชว่ยรกัษาทนุเดมิ 

ของชีวิตไม่ให้สูญเสียไปเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ	 

อีกด้วย		

	 ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

ในการดำเนินชีวิตและบริหารพัฒนาองค์กรจำเป็นต้อง 

ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถ่องแท้ในหลักการของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงและเงือ่นไขสูค่วามสำเรจ็	รวมทัง้เรยีนรูแ้บบอยา่ง 

ภาพแสดงความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
ในยุคโลกาภิวัตน์

ภาพแสดงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติอย่างรุนแรงจากสังคมบริโภคนิยม
และภาพแสดงความแตกแยกทางความคิดของสังคมไทย

หรอืการคุม้ครองผูด้อ้ยโอกาส		ฯลฯ		ความกา้วหนา้ของระบบ 

คมนาคมสื่อสาร	ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นคุณ 

และเปน็โทษตอ่ผูค้น	หรอืการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ 

ตลอดเวลา	 อาทิ	 การเกิดโรคอุบัติ ใหม่และอุบัติซ้ำ 

ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	การก่อการร้ายสากล	 

การครอบงำทางภาษาและวัฒนธรรม	เป็นต้น

	 ขณะเดียวกัน	ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี	ซึ่งมี 

ความเชือ่วา่คนทกุคนไมว่า่จะอยูท่ี่ใดหรอืมฐีานะความเปน็อยู ่

อย่างไรก็ตาม	จะสามารถพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุด 

ใหเ้ปน็กำลงัสำคญัของระบบเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั	 

ดงันัน้		ในระบบนีจ้งึไมม่กีารผกูขาดหรอืเลน่พรรคเลน่พวก		 

เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหใ้ครหรอืตระกลูใดไดป้ระโยชนเ์พยีงฝา่ยเดยีว	 

รวมทั้งไม่มีการรับสินบนคอรัปชั่น	แต่ต้องทำให้เกิดการ 

แขง่ขนักนัอยา่งเตม็ที	่เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพ 

ออกมาสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในราคา 

ที่เหมาะสม	อีกทั้งเพื่อทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์		 

ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้และทางความรู้	คนรวยและ 

คนที่ช่วยตนเองได้ต้องรับผิดชอบตนเอง	และถ้ามีเหลือ 

ก็สมควรช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอกว่าหรือยากจนกว่าให้		 

ลุกขึ้นมาได้

	 การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยตลอดชว่ง	๑๐	กวา่ป ี

ทีผ่า่นมา	จะเหน็วา่ไดร้บัผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตันแ์ละ 

ระบบทนุนยิมเสรหีลายประการ	จนเกดิวกิฤตการณ์ในหลายดา้น	 

ทั้งปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในการกระจาย 

รายได	้การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ	ความลุม่หลงในอบายมขุ			 

ความมวัเมาไสยศาสตร์โดยไมเ่ขา้ใจหลกัศาสนธรรมทีแ่ทจ้รงิ		 
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ทีด่ทีีม่บีคุคลหรอืองคก์รประพฤตปิฏบิตัไิว	้และทีส่ำคญัตอ้ง 

ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการสร้างเสริมชีวิตที่ดี	มีความสุข	นำไปสู่สังคม 

สันติสุขอย่างยั่งยืนด้วย		

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบสำคัญ	
๓	ประการ	ได้แก่

 ๑. ความพอประมาณ ทั้งในเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ	โดยเน้นการดำเนินชีวิตตามอัตภาพหรือสภาวะ 

ของบคุคลหรอืองคก์รในขณะนัน้		ดว้ยทางสายกลาง	สมดลุ	

ไมม่ากเกนิไป	ไมน่อ้ยเกนิไป	ไมส่ดุโตง่เกนิพอด	ี	เชน่		ใชจ้า่ย 

ไดแ้ตต่อ้งไมฟุ่ม่เฟอืยจนสรา้งหนีส้นิใหต้นเองและครอบครวั		 

อดออมได้แต่ต้องไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจนตนเองลำบากหรือ 

เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	

 ๒. ความมีเหตุมีผล	เป็นการใช้สติและปัญญาใน 

การตดัสนิใจดว้ยเหตดุว้ยผล	โดยปราศจากอารมณห์รอือคต	ิ	 

มีความยับยั้งชั่งใจกับความอยากได้-อยากมี-อยากเป็น 

โดยที่ความมีเหตุมีผลต้องเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้	 

ไม่ว่าจะเป็นไปตามหลักวิชา	หลักกฎหมาย	กฎเกณฑ์ 

ทางสังคมหรือหลักศีลธรรมก็ตาม	

 ๓. การมภีมูคิุม้กนัทีด่ ีเปน็การเตรยีมความพรอ้ม 

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ความไม่ประมาท	ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

จากปัจจัยภายในและภายนอก	ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุม 

ไม่ได้	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ 

เกิดขึ้นตลอดเวลากับทุกผู้คน	ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงได้	 แต่การจะอยู่รอดและรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมั่นคง	ต้องเข้าใจที่มาของ 

การเปลี่ยนแปลงนั้นๆว่าเกิดจากสาเหตุอะไร	ส่งผลกระทบ 

อย่างไร	และที่สำคัญต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง 

ใน	๔	ด้าน	คือ	

 ดา้นที ่๑ : ภมูคิุม้กนัทางเศรษฐกจิหรอืภมูคิุม้กนั 

ทางการเงนิ ดว้ยการใชจ้า่ยเงนิตามอตัภาพและความจำเปน็		 

ไมส่รา้งหนีส้นิที่ไมท่ำใหเ้กดิรายได	้มกีารประหยดั	อดออม 

ไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือในภายภาคหน้า	โดยอาจทำ	“บัญชี 

รายรบัรายจา่ยของตนเองและครอบครวั”	เพือ่เปน็เครือ่งมอื 

เบือ้งตน้ในการสรา้งภมูคิุม้กนัทางการเงนิ	ทำใหเ้หน็สถานะ 

การเงินที่แท้จริงและใช้จ่ายด้วยความรอบคอบ	หลักการ 

สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้นต้องคำนึงถึง

 ● ความประหยัด	 เป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น	

แต่ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่ยอมใช้เงินแม้ในสิ่งที่จำเป็น	

ขณะเดียวกัน	ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยหรือใช้เงินมากในสิ่งที่

ไม่มีความจำเป็น	การใช้จ่ายจะมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้น 

อยูก่บัอตัภาพของตนเองจากรายไดท้ีส่จุรติและไมไ่ปคดโกง 

รับสินบนหรือเบียดเบียนให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน		 

ด้วยเหตุนี้	ความประหยัดจึงต้องตั้งบนพื้นฐานของความ 

พอเพียง	คือ	การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงิน	ฉลาดใช้	 

ฉลาดออมและฉลาดทำบุญตามอัตภาพ

 ●  ความมีเหตุมีผล	เป็นการตัดสินใจใช้จ่ายอย่าง 

มีสติ	บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์หรือกฎกติกาต่างๆ 

ในสังคมด้วย	เช่น	การจ่ายภาษีตามกฎหมาย	การจ่ายเงิน 

เพื่อทำนุบำรุงศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	 

เป็นต้น		

 ดา้นที ่๒ : ภมูคิุม้กนัทางสงัคม	ดว้ยการเสรมิสรา้ง 

ความรู-้รกั-สามคัคตีัง้แตร่ะดบัครอบครวัขึน้มา	รูจ้กัเอือ้เฟือ้ 

เผื่อแผ่แบ่งปัน	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน 

และกัน	มีความเมตตากรุณา	ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความ 

เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิด	 

มคีวามศรทัธาในเพือ่นมนษุยแ์ละหลกัธรรมของแตล่ะศาสนา		 

มีความปรารถนาให้เกิดสันติสุขภายในครอบครัว	องค์กร	

ภาพแสดงศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๖	แห่ง
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สถาบัน	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติ	ขณะเดียวกันต้อง 

มีภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม	ด้วยการรู้เท่าทันและสามารถ 

หลีกเลี่ยงจากอบายมุขต่างๆได้	 ใช้ชีวิตด้วยความสมถะ	

เรียบง่าย	ไม่สร้างเงื่อนไขชีวิตให้ซับซ้อนวุ่นวายมากเกิน 

ความจำเป็นจนนำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและสร้าง 

ปญัหาหรอืความยากลำบากใหต้นเอง	ครอบครวั	สงัคมและ 

ประเทศชาต	ิและใชช้วีติดว้ยความสนัโดษ	ดว้ยการมคีวามสขุ 

ในความพอ	พอในสิ่งที่มี	พอในสิ่งที่ได้และพอในสิ่งที่เป็น 

พอใจกับผลของการกระทำที่ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริตและความเพียรพยายาม	 เพื่อได้รับ 

ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุ	(นิรามิสสุข)	แต่เป็นความสุข 

ที่เกิดจากจิตใจอันสะอาด	สว่างและสงบ	เป็นความสุขจาก 

การให้	สุขจากความอบอุ่นในครอบครัว	สุขจากธรรมชาติ	 

สุขจากความถูกต้องดีงาม	 แต่ไม่ใช่ความสุขที่ได้จาก 

การเสพวัตถุหรือพึ่งพาปัจจัยเงื่อนไขภายนอกอันเสี่ยง 

ให้เกิดความอยากโดยไม่มีขอบเขตสิ้นสุด	(สามิสสุข)	

ที่นำมาบำเรอความต้องการของหู	ตา	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	 

จนนำไปสู่ความอิจฉาริษยา	ความหวงแหน	การแข่งขัน 

แยง่ชงิ	การทำผดิกฎหมายและศลีธรรม	ทัง้นี	้การมภีมูคิุม้กนั 

ทางศีลธรรมจะไม่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ	ติดตามมา	 เช่น		 

การตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข	 การมี 

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	เป็นต้น

 ด้านที่ ๓ : ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม	ด้วยการ 

ติดตามรู้เท่าทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ 

การเลือ่นไหลของวฒันธรรมขา้มชาตเิปน็ไปอยา่งไรพ้รมแดน 

ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม	่	โดยเฉพาะการลอกเลยีน 

แบบคนดงัในสือ่บนัเทงิและผลกระทบทางลบจากวฒันธรรม

เสมือนจริงในโลกไซเบอร์	 เพื่อป้องกันมิให้ถูกครอบงำทาง 

วฒันธรรมอยา่งไรท้ศิทาง	ตกเปน็เหยือ่ในการเสพและบรโิภค 

สิ่งที่เกินพอดี	ละเลยและขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและของชาติ	 โดยเฉพาะภาษาถิ่นและภาษาไทย 

จนนำไปสู่ความอ่อนแอทางวัฒนธรรมในที่สุด	

 ด้านที่ ๔ : ภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม	ด้วยการ 

สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	 

ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ	เสริมสร้าง 

พฤตกิรรมนสิยัรกัษส์ิง่แวดลอ้ม	และสรา้งทกัษะในการตดิตาม	 

เฝา้ระวงั		ดแูล	อนรุกัษ	์ฟืน้ฟแูละพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ

ทุกประเภทให้คงความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว	พร้อมทั้ง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ		ซึ่งหมายรวม 

ตั้งแต่การมีสุขนิสัยรักความสะอาด	ความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย	 ไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้เกิดมลภาวะ 

เป็นพิษหรือทำลายสิ่งแวดล้อม					

	 เศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้จึงไม่ได้หมายรวมเฉพาะ 

ด้านเศรษฐกิจหรือการเงินเท่านั้น	แต่ครอบคลุมรอบด้าน		 

เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่พอเพียง	ซึ่งเป็นความพอเพียงทั้งทาง 

ความคิด	คำพูดและการกระทำ

 

เงื่อนไขสำคัญในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่ความสำเร็จ	ประกอบด้วย	
 ๑. หลกัวชิาความรู ้ ตอ้งมกีารวางแผนและลงมอื 

ปฏบิตัดิว้ยความรอบรู	้รอบคอบและระมดัระวงัตามหลกัวชิา		

ไม่ใชอ้ารมณห์รอืความเขา้ใจเพยีงชัว่ครูช่ัว่คราวของตนเอง 

หรือความเชื่อที่ ไร้ เหตุผลที่อิ งกับไสยศาสตร์ 	 หรือ 

โหราศาสตร์ด้วยความงมงาย	แต่ต้องมีข้อมูลและองค์ 

ความรูท้ีถ่กูตอ้ง	ครบถว้นมาประกอบการตดัสนิใจในทกุเรือ่ง		 

และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ	ทั้งนี้	

ในการสรา้งคนใหม้คีวามรู้		จงึตอ้งมกีารลงทนุจดัการศกึษา	

ฝึกอบรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาในทุกองค์กรทุกระดับ	 

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

 ๒. หลักคุณธรรม	ต้องปรับเสริมพื้นฐานจิตใจ 

ของคนในชาติให้มีคุณธรรม	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ	

นกัทฤษฎ	ีนกัธรุกจิในทกุระดบั	เนือ่งจากคณุธรรมเปน็เครือ่ง 

กำกับจิตใจให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สังคมเห็นตรงกัน 

ว่าเป็นความจริง	ความดีและความงาม	ซึ่งสามารถนำไป 

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะที่เป็นอยู่ของแต่ละคน	แต่ละ 

องค์กรและแต่ละพื้นที่ได้	โดยคุณธรรมครอบคลุมตั้งแต่

 ● หลักศีลธรรมขั้นพื้นฐานของแต่ละศาสนา  

ทกุศาสนาลว้นสอนใหย้ดึมัน่ในความสตัย์	ความจรงิ	การให ้

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน		 

การใหค้วามรกั	ความเมตตาซึง่กนัและกนั	และความสามคัค ี
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 ●  หลกัจรยิธรรม	ทัง้จรยิธรรมทัว่ไปหรอืจรยิธรรม 

เฉพาะวชิาชพี	เชน่	จรรยาบรรณวชิาชพีแพทย	์จรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู	 เป็นต้น	ซึ่งบอกถึงงิถีปฎิบัติว่าสิ่งที่ต้องทำ	 

ควรทำและไม่ให้ทำมีอะไรบ้าง	เพื่อให้สมาชิกของวิชาชีพ 

นัน้ๆ	ประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นกรอบจรยิธรรมและทำใหค้นทัว่ไป 

เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา

 ●  หลักนิติธรรม หรือกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

ต่างๆ	ที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย	มีความเที่ยงธรรม	 เกิดสันติสุข	 ปราศจาก 

การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน		

 ●  หลกัธรรมาภบิาล	หรอืบรรษทัภบิาลทีใ่ชใ้นการบ

รหิารหนว่ยงาน/องคก์ร	เปน็เครือ่งมอืกำหนดความสมัพนัธ ์

ในระดับชั้นต่างๆ	ภายในองค์กรหรือหน่วยงานทุกประเภท		 

โดยที่ทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบ	(หรือพันธะสัญญา 

ที่จะปฏิบัติชุดใดชุดหนึ่ง)	และต้องมีความรับผิดรับชอบ	 

(หรือพันธะสัญญาที่จะรับผิดต่อผลเสียหายและรับชอบต่อ 

ผลดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนั้นๆ)	

 ●  กฎเกณฑท์างสงัคมทีท่กุคนยดึมัน่	เชน่	มารยาท 

ทางสังคม	และการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมของแต่ละสังคม	 เพื่อความเป็นหมู่คณะและ 

ความอยู่รอดของทุกคน

 ●  คุณธรรมประจำตระกูล เป็นหลักคุณธรรม 

ที่ยึดถือปฏิบัติ	สั่งสมและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 เช่น	 

ความซื่อสัตย์สุจริต	ความกตัญญูกตเวที	 การถือสัจจะ	 

ความรักชาติ		เป็นต้น

 ●  ชุดคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระราชทานแก่คนไทยในวโรกาสต่างๆ	อาทิ	อดทน 

อดกลั้น อดออมคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความ 

สามัคคี ประกอบด้วย เมตตาธรรม (ทุกคนคิด พูด ทำ 

ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน) สามัคคีธรรม (แต่ละคน 

ช่วยเหลือเกื้อกูลประสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้งาน 

สำเรจ็ผลแกต่นเอง แกผู่อ้ืน่และแกป่ระเทศชาต)ิ สจุรติธรรม 

(ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ ในความสุจริต ในกฎกติกา 

ระเบียบแบบแผนอย่างเท่าเทียมกัน) และความเที่ยงธรรม  

(ทกุคนพยายามทำความคดิเหน็ของตนใหถ้กูตอ้ง เทีย่งตรง 

และมัน่คงในเหตใุนผล) ประหยดัเปน็สิง่ทีพ่งึประสงคอ์ยา่งยิง่ 

ในทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ ขอให้คำนึงถึงผลที่ได้จาก 

การประหยัดนี้ ให้มาก การใช้จ่ายโดยประหยัดเป็น 

หลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและ 

ครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า  

การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัด 

เท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย

	 ในการปลูกฝังบ่มเพาะให้คนในสังคมมีคุณธรรม 

จริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความมานะพยายาม	 

ต้องเริ่มปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่ครอบครัว	โรงเรียน 

และองค์กรต่างๆ	ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน			

 ๓. หลกัการดำเนนิชวีติ 	ตอ้งมคีวามขยนัหมัน่เพยีร		

มานะอดทน	ใช้สติและปัญญาในการดำรงชีวิตด้วยความ 

รอบคอบ	

บันได ๓ ขั้นในการนำปรัชญาไปใช้
 ขัน้ที ่๑ : ตอ้งเรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาที่จะ 

นำปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้จริง	อาจเริ่มจากการเชิญผู้รู้	 

ผู้มีประสบการณ์จริงมาบรรยายให้ความรู	้หรือจัดประชุม 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั	หรอืพดูคยุเลา่สูก่นัฟงัภายในบา้น	 

ในโรงเรียน	ในองค์กรและในชุมชน	

 ขั้นที่ ๒ : ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน 

ปรัชญาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับ 

ประเทศ	โดยมกีารจดักจิกรรมทีช่ดัเจนดว้ยกนัอยา่งตอ่เนือ่ง		 

ภาพแสดงวิถีชีวิตของไทยที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาช้านาน
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ทั้งนี้	บุคคลและองค์กร/สถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการ 

เผยแพร่และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

ในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมีอยู่เป็นจำนวนมาก	อาทิ		

ผู้นำศาสนาทุกศาสนา	ครูอาจารย์	ผู้บริหารและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ	 บุคลากร 

ทางการแพทยแ์ละผูป้ฏบิตังิานสายสขุภาพในสถานอีนามยั/ 

โรงพยาบาลในชุมชน	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น

 ขัน้ที ่๓ : ตอ้งใชป้รชัญาเปน็หลกัในการดำรงชวีติ 

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอ	เพื่อบ่มเพาะ	ปลูกฝัง	

หยั่งรากจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย

คุณประโยชน์ที่จะได้จากการนำปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน 

สำคญัยิง่ในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื	เพราะมคีณุประโยชน ์

ในทุกระดับ	ดังนี้

	 ๑)	บุคคลมีชีวิตสมดุล	ครอบครัวสมดุล	ชุมชน 

สมดุล	ธุรกิจสมดุล	ประเทศชาติสมดุล	พร้อมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกด้านได้ 

เป็นอย่างดี

	 ๒)	ขจัดปัญหาความยากจนและลดความเสี่ยง 

ทางเศรษฐกิจของคนจน		

	 ๓)	เปน็พืน้ฐานของการสรา้งพลงัอำนาจและพฒันา 

ศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง	 เพื่อเป็นรากฐานของ 

การพัฒนาประเทศ	

	 ๔)	ช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

ภาคธุรกิจ	ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้น 

ผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	

	 ๕)	ช่วยปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล 

ในทุกภาคส่วน	ด้วยการเน้นประสิทธิภาพ	ความโปร่งใส 

และการมีผู้รับผิดรับชอบในการบริหารจัดการทั้งในระดับ 

นโยบายและระดับปฏิบัติ

	 ๖)	 ใชเ้ปน็แนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

ของหน่วยงานต่างๆและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม 

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่เข้ามา 

กระทบโดยฉับพลัน	

	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	จึงเป็นหลักคิด 

หลักปฏิบัติสำหรับคนทุกคน	เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ 

อย่างสมดุลและมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน		 

อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

อย่างแท้จริง	อีกทั้งยังเป็นหนทางสร้างรากฐานสังคมแห่ง 

การเรียนรู้	 สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความสุข	 

ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกอย่าง 

ยั่งยืน

ตัวอย่างการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 ระดับครอบครัว 
	 ครอบครัวไทยมีฐานะความเป็นอยู่แตกต่างๆกัน	 

โดยอาจจำแนกเป็น	๓	กลุ่มคือ	กลุ่ม กู้กินกู้ใช้ หรือ 

ครอบครัวที่มีฐานะการเงินไม่พอกินพอใช้	ต้องไปกู้เงิน 

มาใช้จ่าย	กลุ่มพอกินพอใช้ หรือครอบครัวที่ไม่รวยไม่จน	 

แต่ใช้ชีวิตอยู่ได้	และกลุ่มอยู่ดีกินดี	ซึ่งถือเป็นครอบครัว 

ที่พึงประสงค์	 ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใช้ในระดับครอบครัวต้องพัฒนาครอบครัวกลุ่มแรก 

ให้ปลอดจากหนี้สินและมีฐานะดีขึ้นอย่างน้อยในระดับ 

พอกินพอใช้	แล้วจึงพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นครอบครัวอยู่ดี 

กินดีในที่สุด	ทั้งนี้	 ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักจัดการแผน 

การเงินของตนเองและครอบครัว	มีการประหยัดอดออม	 

ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย	มีเหตุมีผล	ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ 

ไมจ่ำเปน็จนกลายเปน็ตำนำ้พรกิละลายแมน่ำ้หรอืหนา้ใหญ่

ใจโต	ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินอัตภาพที่เป็นอยู่

	 การปลกูฝงันสิยัประหยดั		สรา้งวนิยัรกัการออมและ 

มีทักษะในการจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดีจะต้องเริ่ม 

ตั้งแต่วัยเด็ก	โดยมีวิธีการสำคัญ	ดังนี้

 ๑. สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน	 นอกจาก 

พ่อแม่ผู้ปกครองจะจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายที่จะให้แก่เด็ก 

ในแตล่ะวนั	แตล่ะสปัดาหห์รอืแตล่ะเดอืน	เพือ่ใหเ้ดก็มวีนิยั 

ในการบริหารเงินก้อนนั้นภายในช่วงเวลานั้นๆแล้ว	ยังควร 



7มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ในการทำงานสุจริตหารายได ้

ด้วยตนเอง	เพื่อให้เห็นคุณค่าของเงินด้วย	เช่น	การทำงาน 

ในช่วงปิดเทอม	เป็นต้น	

 ๒. สอนให้เด็กรู้จักใช้เงิน	 โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง 

และโรงเรยีนควรสอนใหเ้ดก็รูจ้กัการทำบญัชรีายรบั-รายจา่ย 

เป็นประจำ	เพื่อให้รู้ถึงสถานะการเงินของตนเอง	สอนให้ 

ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล	พอประมาณกับอัตภาพของตนเอง	 

ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย	และคิดให้รอบคอบก่อนใช้เงิน	 เพื่อ 

ไม่สร้างปัญหาให้ตนเองและครอบครัว

 ๓. สอนให้เด็กรู้จักออมและทำบุญ	นอกจากจะ 

ส่งเสริมให้เด็กสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นหรือไว้ใช ้

ในภายภาคหน้าแล้ว	ควรสนับสนุนให้เด็กแบ่งเงินออม 

ไปทำบญุทำทานในวาระตา่งๆ	บา้ง	เพือ่ปลกูฝงัความมนีำ้ใจ	 

เหน็อกเหน็ใจเพือ่นมนษุย	์	รูจ้กัใหเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

หรือคนที่ประสบปัญหา	มีจิตอาสาพัฒนาสังคมโดยรวม		 

รวมทั้งลดความเห็นแก่ตัว	ลดปัญหาฉ้อโกงหรือคอรัปชั่น 

ในอนาคตอีกด้วย

	 นอกจากนี	้จะตอ้งสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม	ศลีธรรม 

และวัฒนธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัว	 เช่น	การสาน 

สัมพันธ์ในหมู่เครือญาติเป็นประจำสม่ำเสมอ	การพาลูกไป 

ศาสนสถาน	เชน่	วดั	โบสถ	์มสัยดิ	เพือ่เรยีนรูแ้ละปฏบิตัธิรรม		 

การปลูกฝังความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ 

วัฒนธรรมไทย	 รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมนิสัยรักษ์ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ระดับโรงเรียน
	 การนำปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นระดบั 

โรงเรียนควรดำเนินการด้วยการให้ผู้บริหารนำไปใช้เป็น 

แนวทางในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน	จัดการเรียน 

การสอนไว้ในสาระการเรียนรู้ทั้ง	๘	สาระ	พร้อมทั้งใช้เป็น 

คู่มือในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

และกจิกรรมแนะแนว	ขณะเดยีวกนั		ผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากร 

ในโรงเรียน	รวมถึงนักเรียนต้องนำไปใช้ในครอบครัวของ 

ตนเองด้วย	

	 โรงเรียนต้องสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง	๔	ด้านให้เข้มแข็ง	 

โดยมีการบริหารการเงินที่ดี	 เป็นโรงเรียนมีวิสัยประหยัด	 

เรียบง่าย	ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง	และหาหนทางสร้าง 

รายได้	มีการประกันความเสี่ยงและมีการวางแผนการเงิน 

ระยะยาว		อกีทัง้ครแูละบคุลากรในโรงเรยีนปลอดจากหนีส้นิ		 

ขณะเดยีวกนั		โรงเรยีนมคีวามรู	้รกั	สามคัค	ีทกุคนมคีณุธรรม	

ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน	ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด	 

เป็นโรงเรียนสีขาวที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข		 

นอกจากนี้ 	 ต้องสอนเด็กให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ 

สถาบนัหลกัของชาต	ิไดแ้ก	่สถาบนัพระมหากษตัรยิ	์สถาบนั 

ศาสนา	และสถาบันชาติ	 ให้มีภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 

ยดึผลประโยชนแ์ละความอยูร่อดของชาตเิปน็สำคญั	อกีทัง้ 

ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย	มีความผูกพัน 

และพร้อมที่จะเสียสละต่อแผ่นดินไทย

 ระดับชุมชน
	 เพือ่แกป้ญัหาหนีส้นิของคนในชมุชนอนัมทีีม่าจาก 

การใชจ้า่ยเกนิตวั	ใชจ้า่ยในสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชนแ์ละไมท่ำให้ 

เกดิรายได	้เชน่	เลน่การพนนั	ดืม่สรุา	ฯลฯ	ทำใหเ้งนิไมพ่อใช ้

จนต้องกู้เป็นหนี้เป็นสิน	คนในชุมชนต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน	 

มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชนร่วมกัน	วางแผน 

แก้ไขปัญหา	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคน 

ในชมุชนเสยีใหม	่เริม่จากการสำรวจฐานะการเงนิของตนเอง 

และครอบครัวด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชี 

ครัวเรือน	 เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นรายจ่ายที่จำเป็น	 เช่น	 

ค่าอาหาร	ค่าการศึกษาของบุตรหลาน		ฯลฯ	และอะไรเป็น 

รายจ่ายที่ไม่จำเป็น	เช่น	ค่าเหล้า	ค่าหวยการพนัน	ของใช้ 

ภาพแสดงเด็กๆ	ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุข



ฟุ่มเฟือย	ฯลฯ	ต่อจากนั้น	จึงวางแผนลด	ละ	เลิกรายจ่าย 

ทีไ่มจ่ำเปน็ลง	เอาเงนิสว่นนัน้ไปทยอยใชห้นีท้ีต่ดิคา้งอยู	่	และ 

แบ่งปันบางส่วนเก็บออมไว้	ควบคู่ไปกับการทำอาชีพเสริม 

เพื่อหารายได้มากขึ้น	เช่น	รวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชน 

ด้วยการใช้ทุนทรัพยากรและทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่	 

โดยมีการติดตามความต้องการและความเคลื่อนไหวของ 

ตลาดอย่างใกล้ชิด		

	 ขณะเดยีวกนั		คนในชมุชนตอ้งรว่มกนัสำรวจวเิคราะ

หส์ถานะของชมุชนในรอบดา้น	เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม	

ศีลธรรม	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งด้วย	เช่น	ก

ารฟืน้ฟคูณุธรรมในเรือ่งทีเ่ปน็ขอ้บกพรอ่งของคนในชมุชน	

การรว่มแรงรว่มใจอนรุกัษเ์ชดิชปูระเพณวีฒันธรรมอนัดงีา

มของทอ้งถิน่เพือ่ใหค้นในชมุชนเกดิความภาคภมูิใจในวฒัน

ธรรมของตนเอง		การดูแลเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติแล

ะสิ่งแวดล้อม		เป็นต้น

 ภาคธุรกิจ
	 ในการดำเนินธุรกิจใดๆ	 จะต้องคำนึงถึงการมี 

หลักประกันความเสี่ยงในอนาคต	เช่น	มีเงินออม	มีการ 

วางแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร	ฯลฯ	มีการลงทุน 

ที่ก่อให้เกิดรายได้และการลงทุนเพื่อวางแผนพัฒนาใน 

ระยะยาวด้วย	เช่น	การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปปรับปรุง 

กระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน	การกำหนดจริยธรรมขององค์กรด้วยการเน้น 

หลกัธรรมาภบิาล	การคำนงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้เจา้ของ	 

ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้าและสาธารณชน	รวมทั้งการทำ 

กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR)	เป็นต้น

____________________

ภาพแสดงภาคส่วนต่างๆ	การร่วมกันทำความสะอาดชุมชน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๒ โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๒๘๗๕
Website: http://www.rsepf.or.th E-mail: rsepf@hotmail.com

เอกสารอ้างอิง
เกษม	วฒันชยั,	การใหโ้อวาทและใหข้อ้คดิเหน็ตอ่	“การขบัเคลือ่น 

 เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและสื่อประกอบการเรียน 

 การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในงานสัมมนา 

	 เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อขยายผล 

	 สื่อประกอบการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

	 เมื่อวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๔๙	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

	 คอนเวนชัน	กรุงเทพฯ.

เกษม	วฒันชยั,	การบรรยายตอนที	่๓	เรยีนรูก้ารใชช้วีติอยา่งพอเพยีง  

 ในโครงการจดัทำสือ่เพือ่การเผยแพรค่วามรูป้รชัญาเศรษฐกจิ 

	 พอเพียงและการประยุกต์ใช้	 เมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๐	 

	 ณ	ทำเนียบองคมนตรี.

เกษม	วัฒนชัย,	การปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“เศรษฐกิจพอเพียง”  

	 ในงานฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง	จัดโดย	 

 สศช.	เมื่อวันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๐	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ.	

เกษม	วัฒนชัย,	ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“ทางรอดของประเทศไทย 

 ดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีงสำหรบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื”	ในโครงการ 

	 นิด้าวิชาการ	ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	 

	 ๒๕๕๐	ณ	ห้องประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เกษม	วัฒนชัย,	ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	แนวทางการสร้างมาตรฐาน 

 ด้านการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพยีง “จากการปฏบิตั ิสูม่าตรฐาน”	เมือ่วนัที	่๒๕	พฤษภาคม	 

	 ๒๕๕๔	ณ		โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน	กรุงเทพฯ.


