เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เศรษฐกิจพอเพียงกับความสมดุล
ปั ญ หาความสมดุ ล ความไม่ พ อเพี ย ง ไม่ พ อดี ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย หากไม่ มี บ ทบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทัง้ พระราชดารัสที่พระราชทานคาแนะนา ทรงเตือน ทรงสนับสนุน และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ทรงริเริม่ ความไม่สมดุลเหล่านัน้ จะทวีความรุ นแรงมากกว่าที่เป็นในปั จจุ บัน
ทุก วั นนี้ค วามไม่ ส มดุ ล ของไทยยัง คงมี อ ยู ่ แม้ตั ว เลขทางเศรษฐกิ จของไทยจะดี ผลิตภั ณฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) มีแนวโน้มดี สูงขึ้น
เศรษฐกิจที่เคยพึ่งพิงการผลิตในภาคเกษตรเป็นหลักได้ปรับโครงสร้างไปสู่เน้นภาคอุ ตสาหกรรมมากขึน้ ไทยสามารถ
บรรลุเป้ าหมายด้านการลดปั ญหาความยากจนและความหิวโหย โดยสามารถลดสัดส่วนประชากรยากจนลงเหลือ
ร้อยละ 9.8 ได้ใน พ.ศ. 2545 ซึ่งดีและเร็วกว่าเป้ าหมายที่ MDG กาหนดให้ลดสัดส่วนประชากรยากจนลงครึ่งหนึ่ง
คือ ร้อยละ 13.6 ใน พ.ศ. 2558
แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วได้ก่อปั ญหาความไม่สมดุลในหลายมิติ ที่ต้องการแก้ไขอย่างจริงจัง ได้แก่
ความไม่สมดุลด้านการกระจายรายได้ ความไม่สมดุลในการใช้ และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความไม่สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบท ปั ญหาค่านิยม คุณธรรม และศีลธรรมที่เสื่อมลง ทาให้รากฐานของ
ไทยขาดความมัน่ คงเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ทัง้ จากปั จจัยภายในและภายนอก
ไทยต้องเผชิ ญกับวิกฤตการณ์ระดับโลกหลายครัง้ เช่ น วิกฤตินา้ มันโลก พ.ศ. 2516 ราคานา้ มันสูงถึง
3-4 เท่า วิกฤติต้มยากุ้ง พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจไทยตกตา่ ถึงจุ ดตา่ สุด 5-6 ไตรมาส วิกฤติซบั ไพรม์ พ.ศ. 2551
การส่งออกลดลง และ GDP ติดลบร้อยละ 4.2 แสดงให้เห็นว่าไทยยังขาดภูมิต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ที่ดีพอ
และขาดความสมดุลภายในอยู ่มาก และน่าเป็นห่วงว่าความไม่สมดุลจะยังคงรุ นแรงสืบต่อไปจากวิกฤติปัจจุ บัน
นอกจากนัน้ ยังมีปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ต้องเผชิ ญอยู ่อีกมากและมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึน้ จึงจาเป็นต้องมีสติ ปั ญญา และความรอบคอบในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้
การพั ฒ นามี ค วามสมดุ ล และพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ทั ้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
วั ฒ นธรรม โดยไม่ ยึ ด ติ ด ตั ว เลขผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น เพี ย ง
อย่างเดียว โดยละเลยคุณค่าที่แท้จริงในชีวิต จนเกิดความไม่สมดุลและขาดจิตสานึก (Mind set) ที่ต้องมีความรู้
คู่คุณธรรมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ด้วยความมีเหตุผลมีผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

“…การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขัน้ ต้อ งสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้ ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้ วิธีการและอุ ปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง
พร้อมพอสมควรและปฏิบัติไ ด้แ ล้ว จึง ค่อ ยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั น้ สูงขึ้นโดยสาดับ
ต่อไป หากมุ ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สัม พันธ์กับ สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อ งด้ว ย ก็จะเกิด ความไม่ส มดุล ในเรื่องต่างๆ ขึ้น
ซึ่ ง อาจกลายเป็ นความยุ ่ง ยากล้ม เหลวได้ใ นที่สุด ดัง เห็น ได้ ที่อ ารยประเทศหลายประเทศกาลัง ประสบปั ญ หา
เศรษฐกิจอย่างรุ นแรงในเวลานี้…”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุ มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ/สังคม/สิง่ แวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/ยัง่ ยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
นาไปสู่

พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกัน

มีเหตุผล

ในตัวที่ดี

ความรู้
มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปั น

คานิยาม
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไ่ ม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป ยืนได้บนขาของตนเอง โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู ้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระทานัน้ ๆ ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ใกล้และไกล
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู้เหล่านัน้ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขัน้ ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริต มีความ
อดทน มีความเพียร ใช้ สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่
การปฏิบัติตามปรัชญามีความมุ ่งหมาย คือ ทาให้การใช้ ชีวิตและการพัฒนา มีความสมดุลและยัง่ ยืน พร้อมรับต่อ
กาเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
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แนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


1. มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิ งนโยบาย ไม่มุ่งหวังกาไรระยะสัน้ แต่เพีย ง
อย่ างเดีย ว แต่ คิ ดถึ ง ผลกระทบในระยะยาว โดยรวมถึ ง การคาดการณ์ ถึ ง สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และลงทุนในการเตรียมองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
2. ให้ความสาคัญแก่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการรักษาและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
แม้ ใ นยามวิ ก ฤต นอกเหนื อ จากนี้แล้ ว ยั ง ให้ ค วามสาคั ญกั บ การพั ฒ นาผู ้ บ ริ หารระดั บ สู ง จาก
ภายในองค์กรอีกด้วย
3. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของธุ รกิ จ ทั ้ง หมด รวมถึ ง
ประชากรและสั ง คมในอนาคตอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ถึ ง แม้ ว่ าในบางกรณี ก ารรั ก ษาผลประโยชน์
ดังกล่าวอาจจะหมายถึงค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ ก็ตาม
4. ให้ค วามสาคั ญ ต่ อ การพัฒ นานวัต กรรมทุ ก มิ ติ ขององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ จากั ดอยู ่ เ พี ย ง
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เกิดจากหน่วยงาน Research & Development
แต่เพียงอย่างเดียว
5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แต่ราคาไม่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ี
เกิดจากภูมิปัญญาไทย
7. ขยายธุ รกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเท่านัน้ ถึงแม้ว่าการกระทา
ดังกล่าวจะจากัดโอกาสในการสร้างกาไรระยะสัน้ ขององค์กรก็ตาม
8. บริ ห ารความเสี่ ย งโดยการมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ห ลากหลาย ตลาดที่ ห ลากหลาย และการลงทุ น
หลากหลาย โดยอยู ่บนพืน้ ฐานของความรู้จริง
9. แบ่ง ปั น รวมถึง การแบ่ง ปั นองค์ ความรู้ ท่ีมีกั บคู่แข่งหรือ องค์ กรต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้ องเพื่อพั ฒนา
ตลาดและผลประโยชน์ท่ตี กแก่ผู้บริโภคและสังคม
10. มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ แ ข็ ง แกร่ ง โดยมี จ ริ ย ธรรม ความอดทน ความขยั น หมั่ น เพี ย ร และ
นวัตกรรมเป็นค่านิยมร่วมพืน้ ฐาน

ที่มา: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย, 2554, ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (Nida)

หน้า 3

