
วิถีแห่งดุลยภาพ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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“...คนเราถ้าพอใจความต้องการ ก็มีความโลภ

น้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย 

ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ ไม่ ใช่เศรษฐกิจ  

มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า 

พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็

อยู่เป็นสุข...”
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วิถีแห่งดุลยภาพ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเกิดปัญหาอะไรบ้าง

•	 ปรมิาณพลงังานทีม่าจากซากดกึดำาบรรพถ์กูนำามาใช้

จำานวนมากและกำาลังจะหมดไปจากโลกภายใน	๑๐๐	ปี	ข้างหน้า

•	 เกิดปัญหาเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุให้โลกร้อนและ	

นำามาซึ่งภัยธรรมชาติ	ทั้งนำ้าท่วม	ฝนแล้ง	พายุ

•	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำาลาย	ป่าไม้

ในประเทศไทยถูกทำาลายลดลงทุกปี	

•	 ปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมาย	เช่น	ครอบครัวล่มสลาย	

ยาเสพติด	โรคเอดส	์อาชญากรรม

•	 คนยดึเอาเงนิและวตัถเุปน็ตวัตัง้	ขาดซึง่คณุธรรมและ

จริยธรรม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : รากฐานการพัฒนา

พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งประมวลและกล่ันกรองจากพระราชดำารัส

ในโอกาสต่างๆ	 รวมท้ังพระราชดำาริอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยได้รับ	

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำาไปเผยแพร่เมื่อวันที่		

๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๔๒	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและ

ประชาชนทั่วไปดังนี้

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำารงอยู่

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้

ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความ

รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง เสริมสร้าง 

พืน้ฐานจติใจของคนในชาตโิดยเฉพาะเจา้หนา้ทีข่องรฐั  นกัทฤษฎี

และนกัธรุกจิในทกุระดบัใหม้สีำานกึในคุณธรรม ความซือ่สตัย์สจุรติ
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8 “เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมี

พอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง  

ถา้แตล่ะคนมีพอมีพอกนิ ก็ใช้ได้ ยิง่ถา้ทัง้ประเทศพอมพีอกนิ 

ก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เร่ิมจะเป็นไม่พอมีพอกิน  

บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย” 

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 

ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ดำาเนนิชีวติดว้ยความอดทน ความ

เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น

อย่างดี

ทรงเตือนภัยล่วงหน้า

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำาริพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีไ่ด้พระราชทานเปน็ปรชัญาในการดำารงชวีติ

ที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี	 มีเหตุมีผล	 และความไม่ประมาท

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ทรงดำารงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่าง

สมบูรณ์	 อีกทั้งได้พระราชทานพระราชดำาริให้แก่คนไทยนำาไป

ปฏิบัติต้ังแต่ปี	 ๒๕๑๗	 เพ่ือให้ราษฎรมีความพออยู่พอกิน	 และ	

พอเพียง	บนความมีสติ	รู้คิด	รู้ชอบ	นำาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป	

เม่ือสังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจปี	 ๒๕๔๐	

ความฟุ้งเฟ้อจากภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี	๒๕๓๐	เป็นต้นมา	ทำาให้

สงัคมไทยขาดดลุยภาพ	ขาดจติสำานกึของความพอดแีละพอเพียง		



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

10

มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยทั้งในภาครัฐ	 เอกชนและ

ประชาชน	การดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ	ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความไม่

ระมัดระวัง	ขาดความประหยัด	ขาดสติที่จะปฏิบัติงานและดำาเนิน

ชีวิต	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียง	 เป็นแนวทางในการแก้ไขให้รอดพ้นจากวิกฤติดังกล่าว	

เพื่อให้สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์	และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ทรงเนน้ความสำาคญัของความ	“พออยูพ่อกนิ”	ทีส่ำาคญัคอืพระองค์

ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยดำาเนินชีวิตบนทางสายกลาง		

มคีวามขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ	รู้จักใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รู้จักประมาณตน	 และดำารงชีวิตอยู่

อย่างรู้จัก	“คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง” 
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11“...คำาว่า พอเพียง ก็หมายความว่าให้มีพอในการ

บริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้าน ทั้งในการ

ใชเ้พือ่การเกษตรกรรม อตุสาหกรรม ตอ้งมพีอ ถา้ไมม่พีอใน

ทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่า ประเทศ

เราก้าวหน้า เจริญก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะมีความเจริญ...” 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	

เมื่อวันเสาร์ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๓๖
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“...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทย 

ล้าสมยั วา่เมอืงไทยเชย วา่เมอืงไทยไมม่สีิง่ทีส่มยัใหม ่แตเ่รา

อยูพ่อมีพอกิน และขอใหท้กุคนมีความปรารถนาทีจ่ะให้เมอืง

ไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำางานตั้งจิตอธิษฐานตั้ง

ปณธิาน ในทางนีท้ีจ่ะใหเ้มอืงไทยอยูแ่บบพออยูพ่อกิน ไมใ่ช่

วา่จะรุง่เรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ  

เปรยีบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารกัษาความพออยูพ่อกนิ

นี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

เมื่อวันพุธที่	๔	ธันวาคม	๒๕๑๗

“...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศ

เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกล 

อันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต ทำาให้

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย  

จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้นก็ทำาให้คนว่างงานลง
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เพราะถูกเคร่ืองจักรกลแย่งไปทำา เป็นเหตุให้เกิดความยุ่ง

ยากตกตำ่าทางเศรษฐกิจขึ้น เพราะคนที่ว่างงานยากจนลง

และผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้อง

ดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญ

ด้านอุตสาหกรรมไปบ้างให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความ 

อยู่รอด...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เมื่อวันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๑๘
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“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำาคัญ สำาคัญอยู่ที่เรามี

เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความ

ว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...

...ความพอเพยีงนี ้ไม่ไดห้มายความวา่ ทกุครอบครวั

จะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างน้ันมัน

เกนิไป แตว่า่ในหมูบ่า้นหรอืในอำาเภอจะตอ้งมคีวามพอเพียง

พอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ

กข็ายได ้แตข่ายในทีไ่มห่า่งไกลเทา่ไหร ่ไมต่อ้งเสยีคา่ขนสง่

มากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย 

จริงอาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องการเศรษฐกิจที่ต้องมีการ

แลกเปล่ียน เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจ

ความพอเพยีง เลยรู้สึกวา่ไมห่รหูรา แตเ่มอืงไทยเปน็ประเทศ

ที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้...
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...ถา้สามารถทีจ่ะเปลีย่นไป ทำาใหก้ลบัเปน็เศรษฐกจิ

แบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสัก

เศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้

เวลา ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่

ถ้าทำาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๐
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“...คำาว่าพอเพยีง มคีวามหมายอกีอยา่งหนึง่ มคีวาม

หมายกวา้งออกไปอกี ไมไ่ดห้มายถงึการมพีอสำาหรบัใชข้อง

เทา่นัน้ แตม่คีวามหมายวา่พอมพีอกิน...พอมพีอกินน้ีก็แปล

ว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...”

“...พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย 

ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่

ถ้าทำาให้มีความสุข ถ้าทำาได้ก็สมควรที่จะทำา สมควรที่จะ

ปฏิบัติ...”

“...Self-Sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิตอะไร  

มีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง...”

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย 

เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ

มีความคดิ อนันีไ้มใ่ชเ่ศรษฐกจิ มคีวามคดิวา่ทำาอะไรตอ้งพอ

เพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก 

คนเราก็อยู่เป็นสุข...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๑
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“...เศรษฐกจิพอเพยีงนัน้เขาตีความว่าเปน็เศรษฐกิจ

ชุมชน หมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือในท้องถิ่น 

ให้สามารถที่จะมีพอกิน เริ่มด้วย พอมี พอกิน พอมีพอกินนี้

ได้พูดมาหลายปี ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมี 

พอกนินี ้เปน็เพยีงจดุเริม่ตน้ของเศรษฐกจิ เมือ่ปทีีแ่ลว้บอกวา่ 

 ถ้าพอมพีอกนิ คอื พอมพีอกนิของตวัเองนัน้ ไมใ่ชเ่ศรษฐกจิ

พอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินน้ันเป็นเศรษฐกิจ 

พอเพียงเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ยำ้าแล้วยำ้าอีก แปลเป็น

ภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy ภาษาไทยก็ต่อว่า 

ว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็นคำาใหม่ของเราก็ได้  

ก็หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ข้ีเหนียว ทำาอะไรด้วย

ความอะลุ้มอล่วยกัน ทำาอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็น
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เศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๓
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“...ฉนัพดูเศรษฐกจิพอเพยีง ความหมายคอื ทำาอะไร

ใหเ้หมาะสมกบัฐานะของตวัเอง คอืทำาจากรายได ้๒๐๐ - ๓๐๐ 

บาทขึ้นไป เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท คนชอบเอาคำาพูดของ

ฉนั เศรษฐกจิพอเพยีงไปพดูกันเลอะเทอะ เศรษฐกจิพอเพยีง 

คือ ทำาเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย ไม่ใช่แบบ

ทีฉั่นคดิ ทีฉ่นัคดิ คอื เปน็ Self-Sufficiency of Economy เชน่  

ถ้าเขาต้องการดู TV ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำากัดเขา 

ไมใ่หซ้ือ้ TV ด ูเขาตอ้งการดเูพือ่สนุกสนาน ในหมูบ่า้นไกลๆ 

ที่ฉันไป เขามี TV ดู แต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า 

Sufficiency นั้น มี TV เขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มี

สตางค์ไปตัด Suit และยังใส่ Necktie Versace อันน้ีก็เกินไป...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทาน	ณ	พระตำาหนักเปี่ยมสุข

เมื่อวันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๔๔
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวพระราชดำาริ	 เร่ือง	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานไว้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมี

ความหมายที่ชัดเจน	 ไม่ยากแก่การรับรู้และสามารถนำาไปปฏิบัติ

ได้ไม่เฉพาะแต่ด้านการเกษตรอย่างเดียว	 แต่สามารถประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้กับภาคส่วนอื่นๆ	ดังจะเห็น

เป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดเจน	 จากตัวอย่างของโครงการประกวด

ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็นเวทีให้แก่ผู้

ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้มาแสดงตน	แนะนำา	 เสนอ		

การดำาเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง	โดยไดจ้ดัการประกวด

ขึ้นเป็นครั้งแรกในป	ี๒๕๕๐	และครั้งที่	๒	ในปี	๒๕๕๒

เศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับประชาชนทั่วไป

การยึดทางสายกลาง	 (มัชฌิมาปฏิปทา)	 ในการดำารง

ชวีติใหส้ามารถพึง่ตนเองได้โดยใชห้ลกัการพึง่ตนเองทำาใจใหเ้ปน็	

ที่พึ่งของตนเอง	มีจิตใจที่เข้มแข็ง	มีจิตสำานึกที่ดี	มีจิตใจเอื้ออาทร	
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ประนีประนอม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง		

ดังพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการ

พัฒนาคน	ความตอนหนึ่งว่า	

“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือความหนักแน่น 

ม่ันคงในสุจริตธรรม และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

ใหจ้นเสรจ็ ทัง้ตอ้งมกีศุโลบายหรอืวธิกีารอนัแยบคายในการ

ปฏบิตังิาน ประกอบกันพร้อมดว้ยจึงจะสมัฤทธผิลทีแ่นน่อน

และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”

ตัวอย่างของผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนทั่วไป

นายแสนหม้ัน อินทรไชยา	

บ้านเลขที่	 ๒๗	 หมู่	 ๑	 บ้านถ่อนนาลับ	

ตำาบลถ่อนนาลับ	 อำาเภอบ้านดุง	 จังหวัด

อุดรธานี	 ได้น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติ	 หลังประสบปัญหาที่

ทำากินล่มจากอุทกภัย	 จึงเข้ามารับจ้าง

ขายแรงงานที่กรุงเทพฯ	 เพื่อหาเงินใช้
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หนี้สินที่มี	 ใช้เวลา	๒	 ปี	 เมื่อใช้หนี้สินหมดแล้วจึงกลับบ้านเกิด	

มาเริ่มต้นทำาเกษตรผสมผสานอีกครั้ง	 ครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยน

วิธีคิดและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวของ

ตนเองก่อน	 ให้รู้จักใช้	 รู้จักออม	 พูดจากัน	 ไม่ดื่มสุรา	 ไม่เล่น

การพนัน	 เมื่อครอบครัวมีความสุขแล้ว	 จึงขยายผลสู่เพื่อนบ้าน

และชุมชน	 โดยยึดหลักซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 เสียสละเพ่ือส่วนรวม		

รับผิดชอบร่วมกัน	เห็นอกเห็นใจกัน	และมีความไว้วางใจกัน	และ

ด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้	 มุ่งมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ	 จึงทำาให้

การใชช้วีติ	พอเหมาะกบัตนเองตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ทำาให้

ชีวิตดีขึ้น	มั่นคง	ครอบครัวมีความสุข	มีอาหารเหลือกิน	และมีเงิน

เก็บเพือ่ใชย้ามจำาเปน็	นอกจากน้ัน	เมือ่ชว่ยเหลอืตนเองจนมคีวาม

ม่ันคงแลว้เผือ่แผไ่ปยงัผูอ้ืน่	ชว่ยเหลอืแนะนำาเพือ่นบา้นและไดร้บั	

หน้าที่เป็นผู้นำาบริหารกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ	 ในชุมชนบ้าน	

ถอ่นนาลบั	เชน่	ธนาคารชมุชน	และกลุม่สวนสมนุไพรชุมชน	เปน็ตน้		

จากความซือ่สัตย	์มุ่งมัน่	และจรงิจงัจงึสง่ผลใหก้ลุม่ตา่งๆ	ในชุมชน

บ้านถ่อนนาลับมีความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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นายสมพงษ ์พรผล ตำาบลทา่อยู	่อำาเภอตะกัว่ทุง่	จงัหวดั

พังงา	 เร่ิมใช้ชีวิตจากความยากจน	 แต่ด้วยความมุ่งมั่น	 ขยัน		

จนปัจจุบันมีพื้นที่ทำากินถึง	๒๐๐	ไร	่(จากเดิมมีเพียง	๘	ไร่)	และ

ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมมาโดยตลอด	ทำาให้มีการวางแผนชีวิต

อย่างถูกต้อง	คิดเป็นระบบ	และสอนลูกให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย	

ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด	 รับใช้สังคม	 สามารถนำาหลักธรรมมา

ประยกุตเ์ขา้กบัหลักเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างลกึซึง้	ก่อรา่งสรา้งตวั	
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โดยยึดอาชีพทำานา	 สวนยางพารา	 ไม้ผลและพืชหมุนเวียน		

พืชผักสวนครัว	เลี้ยงปลา	เป็ด	เป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน	

และนำาผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน	 มุ่งมั่นส่งลูกทุกคน	

ได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา	 (ตรี	 โท)	และมีงานที่ดีในสังคมถึง		

๕	คน	ปจัจบุนัมฐีานะมัน่คง	เปน็ครอบครวัทีอ่บอุน่	เปน็แบบอยา่งทีด่	ี

แกค่รอบครวัอืน่ในชมุชน	และเปน็ทีเ่คารพศรทัธาของญาตพ่ีินอ้ง

และชาวบ้านในละแวกนั้น	 โดยในอดีตเคยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็ก

จนกระทัง่ไดร้บัการอปุสมบทเปน็พระ	เมือ่ลาสกิขาบทและแตง่งาน	

แล้วจึงนำาหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต	จึงเป็นผู้ที่เข้าใจ

และนำาหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตและครอบครัว	

ได้อย่างลึกซึ้ง	 โดยยึดหลักทางสายกลาง	 เป็นผู้นำาทางปัญญาที่

สรา้งแรงบนัดาลใจใหช้มุชนลกุขึน้มาเรยีนรูแ้ละคน้หาทางออกเพือ่

ใหพ้ึง่พาตนเองจนสร้างความเขม้แขง็ใหช้มุชน	โดยใช้ทรพัยากรที่

มีอยู่ในชุมชน	รวมกลุ่มเกษตรกรทำาสวนยางท่าอยู่ขึ้น	จนปัจจุบัน

สามารถผลติยางแผน่ทีม่คีณุภาพดีชัน้	๑	เปน็ทีต่อ้งการของตลาด	

จนชุมชนสามารถกำาหนดราคายางแผ่นได้เอง	เป็นผู้เสียสละด้วย

จติสาธารณะ	เสยีสละพืน้ทีใ่นแปลงทำากนิใหจ้ดัตัง้โรงงานของกลุม่
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ของชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	เป็นผู้นำาการจัดตั้ง

ธนาคารหมู่บ้านและการรวมกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์จากเศษยางพารา	

และใบยาง	 จนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน	

เช่น	ตุ๊กตา	เต่า	อุปกรณ์ทางการแพทย์	เป็นที่นิยมจนเป็นสินค้า	

OTOP	ของจังหวัด	ทำาให้กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
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เศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับเกษตรกร

ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม	คือ	

จะต้องช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในภาคเกษตรและที่กลับคืนสู่ภาค

เกษตรมีงานทำา	 มีรายได้	 ในขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างรากฐาน

ของชนบทให้เข้มแข็งเพียงพอท่ีจะสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว
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แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำาหรับเกษตรกร

ตามแนวพระราชดำาริ	ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการ	“ทฤษฎใีหม”่  

๓	ขั้น	คือ

ขั้นที่หนึ่ง

มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความ

ประหยัด	ขจัดการใช้จ่าย

ขั้นที่สอง

รวมพลังกันในรูปกลุ่ม	 เพื่อทำาการผลิต	 การตลาด		

การจัดการ	รวมทั้งด้านสวัสดิการ	การศึกษา	การพัฒนาสังคม

ขั้นที่สาม

สรา้งเครอืขา่ยกลุม่อาชพีและขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ให้หลากหลาย	โดยประสานความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิ	ภาคองค์กร

พัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน	การตลาด	การผลิต	

การจัดการ	และข่าวสารข้อมูล	โดยมีนัยสำาคัญ	คือ

๑.	 ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับ

ที่ประหยัดไม่อดอยากและเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ	

“เศรษฐกิจพอเพียง”
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๒.	หน้าแล้งมีนำ้าน้อย	ก็สามารถเอานำ้าที่เก็บไว้ในสระมา

ปลกูพชืผกัตา่งๆ	ทีใ่ชน้ำา้นอ้ยไดโ้ดยไมต่อ้งเบยีดเบยีนชลประทาน

๓.	ปีที่ฝนตกตามฤดูกาลมีนำ้าดีตลอดปีทฤษฎีใหม่ก็

สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้

๔.	กรณีทีเ่กดิอุทกภยัสามารถทีจ่ะฟืน้ตวัและชว่ยตนเอง

ได้ในระดับหนึ่ง	 โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป		

อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย	ดังนั้นการทำาเกษตรทฤษฎี

ใหม่	 จึงมีความสำาคัญและมีบทบาทต่อภาคการเกษตร	ซึ่งจะส่ง

ผลไปสูก่ารเจรญิเตบิโตของประเทศอย่างย่ังยืน	การขยายผลตอ้ง	
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คอ่ยเปน็คอ่ยไป	ผูม้สีว่นรว่มตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎใีหม่

ที่แท้จริงจึงจะประสบผลสำาเร็จ

ดังนั้นการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 จึงมีความสำาคัญและมี

บทบาทต่อภาคการเกษตร	 ซึ่งจะส่งผลไปสู่การเจริญเติบโตของ

ประเทศอย่างยั่งยืน	ซึ่งการขยายผลต้องค่อยเป็นค่อยไป	ผู้มีส่วน

ร่วมเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่แท้จริงจึงจะประสบผลสำาเร็จ

ตัวอย่างของผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

นางเปรียวจันทร์	 ต๊ะต้นยาง	 ตำาบลเชิงเค่ียน	 อำาเภอเทิง	

จังหวัดเชียงราย	 เริ่มทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 ปี	 ๒๕๔๒	 แรงงาน

ในครอบครัว	๕	คน	จ้างงาน	๕	คน	มีพื้นที่	๒๓	ไร่	 (ที่พักอาศัย

และโรงเรือน	๓	ไร่	นาข้าว	๑	ไร่	สระนำ้า	๓	ไร่	ปลูกไม้ผล	๖	ไร่	

ปลูกพืชผัก	๗	ไร่	ป่าไม้ใช้สอย	๓	ไร่	เนื่องจากเคยทำาการเกษตร

เชงิเดีย่วมาแลว้หลายอยา่งแตไ่มป่ระสบผลสำาเรจ็	ซือ้ทัง้เมลด็พนัธุ	์	

สารเคมี	 และสุขภาพแย่ลงเนื่องจากใช้สารเคมีจำานวนมาก	 จึง

เปลีย่นมาทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	เลกิใช้สารเคม	ีทำาเกษตร

ทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว	 มาปรับใช้ในการทำางาน	 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ทรัพยากรธรรมชาต	ิและเทคนิคทางการเกษตรในแบบต่างๆ	มา

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั	มคีวามรูค้วามสามารถและพฒันาตนเอง

และผู้อืน่	ใหส้ามารถดำาเนนิกจิกรรมไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม		

สามารถดำาเนนิชวีติตนเองและครอบครัวให้มคีวามพอเพียง	อยูใ่น	

ศีลธรรมอันดีงาม	และสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข	
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ตวัอย่างของกลุม่ทีช่นะเลศิการประกวดผลงานตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มเกษตรกรทำาสวนบ้านถำ้า	อยู่ที่ตำาบลบ้านถำ้า	อำาเภอ

ดอกคำาใต	้จังหวัดพะเยา	จัดตั้งเมื่อวันที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๔๒	เป็น	

กลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	(พ.ศ.	๒๕๔๗)	มีสมาชิก	

๑๓๙	ราย	ทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	จำานวน	๖๐	ราย	ที่เหลือทำาการ

เกษตรแบบผสมผสาน	 มีอาคารสำานักงานและที่ดินเป็นของกลุ่ม	

รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 ข้าวกล้องอินทรีย์	 ปล่อยสินเชื่อให้

สมาชิกกู้ยืม	 คิดอัตราดอกเบี้ยที่ตำ่า	 ช่วยเหลือสมาชิกให้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	พึ่งตนเองได้	 มีการบริหารกลุ่ม	ครบถ้วนทั้ง	๕	ก	

ไดแ้ก่	กรรมการ	กจิกรรม	กองทนุ	กตกิา	การจดัการ	มกีลุม่เกษตร

ทฤษฎีใหม่ครบถ้วน	 มีการน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี		

ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น	

ร ะดั บประ เทศ ใน โครงการ	

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ	

พอเพยีง	จงัหวดัพะเยา	ป	ี๒๕๕๑
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เศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา	 เป็นแนวปฏิบัติตน		

ไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรมหรืออาชีพใด	 ก็ควรยึดวิถีชีวิตไทยอยู่

แต่พอดี	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ไม่ยึดวัตถุเป็นที่ตั้ง	 ยึดเส้นทางสายกลาง	

อยู่กินตามฐานะ	 ใช้สติปัญญาในการดำารงชีวิต	 เจริญเติบโต

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 อย่าต้ังตนอยู่บนความเสี่ยง	 ขจัดความ

ขัดแย้งไปสู่ความประนีประนอมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	

เป็นที่ตั้ง

ปัจจุบัน	 ภาคเอกชน	 องค์กรธุรกิจ	 เร่ิมเห็นตรงกันว่า		

หลักการเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นแนวความคิดร่วมสมัยสำาหรับ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในโลกปัจจุบัน	 จึงควรเร่งแปลงทฤษฎี

อันทรงคุณค่านี้ไปสู่แนวปฏิบัติอย่างจริงจัง
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การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ต้องตั้งอยู่บน	

พื้นฐานของทางสายกลาง	 และความไม่ประมาท	 โดยคำานึงถึง	

หลักการ	๓	อย่าง	คือ

๑.	ความพอประมาณ

๒.	ความมีเหตุผล

๓.	การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 โดยมีความรู้	 ความ

รอบคอบ	และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขสำาคัญในทางปฏิบัติ

โดยความพอประมาณ	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับ

ระดับของความพอเพียง	ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	โดยพิจารณา

จากเหต	ุปจัจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง	ตลอดจนคำานงึถงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

จากการกระทำานั้นๆ	อย่างรอบคอบ

ส่วนการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 เป็นการเตรียมพร้อมรับ

ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นโดยคำานึง

ถงึความเปน็ไปไดข้องสถานทีต่า่งๆ	ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต

ทั้งใกล้และไกล	 คือมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่รอบคอบและ

รัดกุมไปสู่การปฏิบัติ

เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนำามาใชก้บัธรุกจิไดจ้รงิเพราะ

เศรษฐกจิพอเพยีงไมไ่ดห้มายถงึเศรษฐกจิระบบปดิทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
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กับใคร	ไม่ค้าขาย	ไม่ส่งออก	ไม่ผลิตเพื่อคนอื่น		

ไม่ได้สนับสนุนการปิดประเทศ	หรือหันหลังให้	

กับกระแสโลกาภิวัตน์	แต่เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน	

ในตัว	ไมป่ระมาทและไมโ่ลภมากเกนิไป	จนเมือ่	

แข็งแรงพอ	 สามารถเข้าสู่การแข่งขันในแบบที่สร้างสรรค์	 ใช้

ประโยชนจ์ากกระแสโลกาภวิตันอ์ยา่งชาญฉลาด	รูเ้ทา่ทนั	สามารถ

เลือกรับเฉพาะสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโดย

ไม่ขัดกับหลักการ	 การทำากำาไร	 แต่การได้มาของกำาไรต้องไม่เอา

รัดเอาเปรียบผู้อื่น	หรือแสวงหากำาไรจนเกินควร	 เกินเหตุ	ขูดรีด	

เบียดเบียนประโยชน์ของสังคม

นอกจากนี้	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธ

การเป็นหนี้สิน	การกู้ยืมเงิน	แต่เน้นการบริหารความเสี่ยง	คือแม้

จะกูย้มืเงนิมาลงทนุ	กเ็พือ่ดำาเนนิกจิการทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง

มากจนเกินไป

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ห้ามไม่ให้ลงทุนหรือ

ขยายธุรกิจ	 แต่เน้นให้ทำาธุรกิจที่ไม่ให้เสี่ยงมากเกินไปควรลงทุน

ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
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ตัวอยา่งวถิขีองบริษทั	บางจากปโิตรเลยีม	จำากดั	(มหาชน)		

ซ่ึงเป็นภาคเอกชนที่ชนะเลิศการประกวดผลงานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดใหญ่	 ครั้งที่	 ๒	 ปี	 ๒๕๕๓	

สามารถสะท้อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ยา่งชัดเจนดงันี้

“บางจากดำาเนินธุรกิจที่มีความสมดุลระหว่างมูลค่า

และคุณค่า โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ 

สิง่แวดลอ้มและสงัคม  จดัวางระบบพนัธกจิเพือ่สงัคมทีก่อ่ให้

เกดิผลกระทบอยา่งสรา้งสรรคแ์ก่สงัคม คน และสิง่แวดล้อม

อย่างเป็นรูปธรรม”

เศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับภาคราชการ

ตัวอย่างภาคราชการที่ชนะเลิศการประกวดผลงาน 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/

องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ตั้งอยู่ที่แขวงสวนจิตรลดา	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	

ธ.ก.ส.	 ได้ก่อต้ังเม่ือปี	๒๔๙๐	 และมีแนวคิดการน้อมนำา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๐	 ด้วยการ
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ระดมเงินฝากจากลูกค้า	 (เกษตรกรและประชาชนทั่วไป)	 เพ่ือ

ลดภาระงบประมาณแผ่นดินและการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ	

โดยกำาหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรกระจายไปสู่ธนาคารสาขาทุก

ภูมิภาค	 มีการบูรณาการแนวทางบริหารองค์กรภายใต้กรอบ

การบริหารและการกำากับดูแลองค์กรที่ดี	 ๙	 ประการ	 ได้แก่	 การ

สร้างคุณภาพ	การประหยัดคุ้มค่า	การรักษาสิ่งแวดล้อม	การร่วม

คิดร่วมทำา	 เปิดเผย	 โปร่งใส	 ซื่อสัตย์สุจริต	 เสมอภาคเป็นธรรม	

สำานึกรับผิดชอบ	 และสนับสนุนการเรียนรู้	 ส่งเสริมเกษตรกรให้

ดำารงชีพอย่างพอเพียง	 โดยไม่เน้นการทำาธุรกิจที่ค้ากำาไรสูงสุด	

ตามปณิธานที่ประกาศว่า	“ธ.ก.ส. มุ่งมั่นดำาเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบริหารองค์กรที่ดี  

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ 

การบริการท่ีมีคุณค่าและหลากหลาย  

เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยมีคุณภาพท่ี 

ดขีึน้”	มกีารบรหิารเงนิทนุของธนาคาร

ได้อย่างมั่นคงจากความเช่ือมั่นของ

ลูกค้า	 และไม่หวั่นไหวต่อภาวะวิกฤติ	

เพื่อพัฒนาการส่งเสริมให้เกษตรกร

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละระดับ
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จากการพึ่งพาตนเอง	 พึ่งพาซึ่งกันและกัน	 และการสร้าง	

เครือข่ายชุมชนที่มีความม่ันคง	 ทั้งองค์กรส่วนกลางและสาขา

ทั่วประเทศ	 สามารถเป็นกำาลังขับเคลื่อนความพอเพียงสู่

เกษตรกรและชมุชนตน้แบบโดยสนบัสนนุปจัจยั	และขยายความรู	้

ให้ชุมชนเข้มแข็ง	 พึ่งพาตนเองได้	 ฉะนั้น	 ธ.ก.ส.	 จึงเป็นองค์กร

ต้นแบบพอเพียงที่ยั่งยืนเคียงคู่เกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลัง

ของชาติได้อย่างมั่นคงภายใต้ภาวะวิกฤติ	 และสามารถขยายผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างภาคราชการที่ชนะเลิศการประกวดผลงาน 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/

องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค 

สำานักงานเทศบาลตำาบลปลายพระยา 	 ตำ าบล

ปลายพระยา	อำาเภอปลายพระยา	จงัหวดักระบี	่มกีารใชท้รพัยากร

ทางการบริหารและการพฒันาอยา่งประหยัด	คุม้คา่	เกดิประโยชน์

สูงสุด	 โดยมีมาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างได้ผล	 และ

มีการประสานการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน

ภาคต่างๆ	 ในชุมชนอย่างพอเหมาะ	 ทำาให้ใช้ทรัพยากรต่างๆ	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันและลดต้นทุนทางการบริหารได้		



วิถีแห่งดุลยภาพ

41

โดยเทศบาลได้ใช้งบประมาณ	

เพื่ อสร้ างความเข้มแข็ งของ	

ชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพ	

ชีวิตมากกว่าร้อยละ	 ๗๐	 และ

ให้ชุมชนใช้งบประมาณเงินทุน	

หมุนเวียนของกลุ่มจากผลการ	

ดำาเนินงานให้มีเงินทุนขยายตัว	

ขึ้น	 และสามารถพ่ึงตนเองได้ใน

ระดับหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป	

สง่ผลใหก้ารใชง้บประมาณของเทศบาลมคีวามพอเพียง	นอกจากนี	้

เทศบาลได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการคนดีปลายพระยาให้แก่	

เจ้าหน้าที่	 และวางแผนอัตรากำาลัง	 ๓	 ปี	 เพื่อบริหารกำาลังคน	

ให้เหมาะสมกบัภารกจิปจัจบุนั	พร้อมทัง้ปรบัวถีิชีวติเจา้หนา้ทีแ่ละ

ชุมชนให้เข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียงอย่างสมดุล

การสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดย “ระเบิดจาก 

ข้างใน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรและกลุ่มชุมชน

โดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่ดี	 มีการบริหารความเสี่ยง	 และ

การตรวจสอบติดตามผลทุกไตรมาสอย่างเป็นระบบ	โดยเน้นการ
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สร้างคนดี	 และต้นแบบแห่งคนดีขึ้นในองค์กรที่มีการปรับเปล่ียน

วิถีชีวิตพอเพียงทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และการใช้ชีวิตด้วยความ

สามัคคี	 การลด	 ละ	 เลิก	 อบายมุข	 การประหยัดและออมทรัพย์	

ร่วมกับชุมชน	 การเสริมสร้างอาชีพและรายได้	 การเสริมสร้าง

สุขภาพร่างกายและจิตใจ	 และมีการเชิดชูเกียรติคนดีทุกปี	

นอกจากนีย้งัเนน้การสรา้งจติสาธารณะให้แกเ่จา้หนา้ทีแ่ละชุมชน

ร่วมกันทำาประโยชน์สาธารณะ

สามารถจัดตั้งศูนย์การศึกษาเรียนรู้ขึ้นในเทศบาล	 โดย

เน้นการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมร่วมกับสถาบันการศึกษา	 โดยเน้น

การสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนจนปัจจุบันนี้

สามารถขยายองค์ความรู้ต่างๆ	ให้แก่ผู้ศึกษาดูงานได้

________________________
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