“การขับเคลื่อนองค์ กรด้ วยปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดารั ส
หลักสูตร “ การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ ”
โดย
นายเจริญวิทย์ เสน่ หา
ผู้ทรงคุณวุฒสิ ถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามาการ์ เด็น กรุ งเทพมหานคร

ประเด็นที่นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ส่ วนที่๑.เกริ่นนาเพื่อเข้ าเรื่อง (ทา ทิฏฐิสามัญญตาให้ เกิด)
ส่ วนที่๒.ความเข้ าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
ทฤษฎีใหม่
ส่ วนที่๓.คุณธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
ผู้บริหาร
“เรามาช่ วยกันว่ ายนา้ ข้ ามมหาสมุทรไปกับในหลวงหรื อจะรอให้ ยักษ์
มากิน”

๑.๑ เกริ่ นนา ทาความรู้ จก
ั กับเรื่องที่จะคุยกัน
๑.ผู้ฟังอยากรู้ อะไร? เอาไปใช้ ทาประโยชน์ อะไร
๒.แนะนาตัวเองก่ อนเข้ าเรื่ อง ( เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ นอกคอก เป็ น
วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่ นแรกที่ไม่ เชื่ออาจารย์ )
๓.ทิฎฐิสามัญตา ทาทิฎฐิให้ เสมอกันใกล้ เคียงกัน ต้ องพูดภาษา
เดียวกันก่ อน ทาไมต้ องทาความเข้ าใจกับคาเหล่ านี ้
“ รู้ เขารู้ เรา รบร้ อยครั ง้ แพ้ ร้อยครั ง้ (สาหรั บประเทศไทย)” “พระ
ราชปณิธาน” “คาศัพท์ ของพระราชา”
“พระราชดาริ ” “พระราชดารั ส”
“หลักการทรงงาน” “ศาสตร์ พระราชา” ( เช่ นเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี
ใหม่ การปลูกป่ า แก้ มลิง แฝก ฝาย ฯลฯ ) “ส.ค.ส.พระราชทาน”
“พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก”
“ เรื่องอื่นๆ ที่สาคัญไม่ ค่อยได้ สนใจกันมากนัก เช่ น ประชาธิปไตย
แบบจอมปลอม เป้าหมายเพื่อปล้ นประเทศแบบถูกกฎหมาย

๑.๒ ทาทิฎฐิสามัญตา ทาความเห็นให้ ตรงกันเกี่ยวกับ
๑.ประชาธิปไตย(เลือกตัง้ ) กับ เศรษฐกิจการค้ าเสรี (สองยักษ์
ที่เป็ นฝาแฝดพร้ อมกับสาวกของพระเจ้ าเงินตรา ที่กาลังสมรู้ร่วมคิด
กันเขมือบโลกใบนี ้ (กรณีตัวอย่ างความหายนะ USA EU ตะวันออก
กลาง และ AEC ที่กาลังเดินเข้ าไปติดกับดัก)
๒.ลัทธิการล่ าอาณานิคมสมัยใหม่ บันใดสามขัน้ ครอบงา
ควบคุม ครอบครอง
๓. ขัน้ ตอนในปั จจุบัน ผูกขาด การเมืองและ การค้ าให้ สาเร็จ
แล้ วจัดการยึดประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ด้ วยการสนับสนุนของระบบทุน
๔. สามเสาหลัก ( บริหาร นิตบิ ัญญัติ ตุลาการ ) ขณะนี ้
เหลืออยู่เพียงเสาเดียว ที่จะเป็ นที่พ่ งึ ของแผ่ นดิน และประชาชน ต้ อง
อดทนต่ อสู้เพื่อแผ่ นดิน และประชาชน ต่ อไป

๒.ความเข้ าใจเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง”
คาถามที่ยังไม่ มีใครกล้ าตอบ “เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นอะไร ”?
กรณีท่ ี ๑ เป็ นปรัชญา ? ( ตามที่เข้ าใจกัน )
กรณีท่ ี ๒ เป็ นแนวทางการดาเนินชีวติ ?
กรณีท่ ี ๓ เป็ นลัทธิเศรษฐกิจใหม่
กรณีท่ ี ๔ หรือเป็ นทัง้ สามอย่ าง
มี“ปรั ชญาแห่ งความพอเพียง” เป็ นหลักการ มีกรอบวิธีคิด มี
“ทฤษฎีใหม่ ” เป็ นภาคปฏิบัติ มีศาสตร์ พระราชาเป็ นเครื่องมือ
หมายเหตุ ปั จจุบันนี ้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอะไรก็ได้
ตามใจปรารถนา ถ้ าสามารถอธิบายได้ อย่ าง มีเหตุ มีผล
ความคิดอย่ างนีเ้ ป็ น มิจฉาทิฎฐิ จึงทาให้ เกิดปั ญหาในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นไปอย่ างเชื่องช้ าเพราะขัดแย้ งกัน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ น ปรัชญา ชีถ้ ึง แนวทางการดารงอยู่ และ
ปฏิบัตติ น ของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่ ครอบครัว ชุมชน รัฐ ใน
การพัฒนา และ บริหารประเทศ ให้ เป็ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ ทนั ต่ อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ ุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ต่ อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ภายนอก ภายใน ทัง้ นี ้ ต้ องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ
ระมัดระวังอย่ างยิ่ง ในการนาวิชาการต่ างๆ มาใช้ ในการวางแผน และ
การดาเนินการทุกขัน้ ตอน และ สร้ างเสริมพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้ มีสานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ มีความรอบรู้ท่ เี หมาะสม ดาเนิน
ชิวิต ด้ วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และมีความรอบคอบ
เพื่อให้ สมดุล
และพร้ อมต่ อการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ เป็ นอย่ างดี”
รวดเร็วและกว้ างขวางทัง้ ด้ าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และ วัฒนธรรมจากโลก

๑. บทความ ที่อธิบายคุณลักษณะและ
องค์ ประกอบ “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
๒. ความพยายามที่จะทาความเข้ าใจ โดยใช้
รูปภาพ ในการอธิบายไว้ อย่ างน้ อย ๙ แบบ

ที่มา ชื่อหนังสือ การประยุกต์ ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หน่ วยงาน : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542

ที่มา เรื่อง 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง
หน่ วยงาน : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550

ที่มา เรื่อง กรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2546
หน่ วยงาน : สานักงานทรัพย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์

ที่มา จาก หนังสือ “ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต.ิ ..กว่ า 1 ทศวรรษ”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)
สานักงานทรั พย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ โดย ดร.อาพน กิตติอาพน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ พ.ศ. 255๕

ชื่อหนังสือ ตามรอยพระราชดาริ สู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555

๒.๒ บทความที่อธิบาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้ วยสี่องค์
องค์ ท่ ี ๑ หลักการและ แนวทางดาเนินชีวติ
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ น (ทฤษฎีใหม่ ในการพัฒนาประเทศที่มี) ปรัชญา (แห่ งความ
พอเพียงอยู่เบือ้ งหลังทฤษฎีดังกล่ าว ชีถ้ งึ แนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัตติ น ของประชาชนในทุกระดับ
ตัง้ แต่ ครอบครัว ชุมชน รัฐ ใน การพัฒนาและ บริหารประเทศ ให้ เป็ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ ทนั ต่ อยุคโลกาภิวัฒน์

องค์ ท่ ี ๒ ปรั ชญาพอเพียง
“ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบ
ภูมคิ ้ ุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่ อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทัง้ ภายนอก ภายใน

องค์ ท่ ี ๓ เงื่อนไข และ พันธกิจ
ต้ องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังอย่ างยิ่ง ในการนาวิชาการต่ างๆ มาใช้ ใน
การวางแผน และ การดาเนินการทุกขัน้ ตอน และ “สร้ างเสริมพืน้ ฐานจิตใจ(พัฒนามนุษย์ ) ของคนในชาติ
โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้ มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
และให้ มคี วามรอบรู้ทเี่ หมาะสม ดาเนินชิวติ ด้ วย ความอดทน (ขันติ) ความเพียร ( สัมมาวายามะ ตบะ วิริยะ
ปทาน ) มีสติ (สัมมาสติ) ปั ญญา (สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ) และมีความรอบคอบ

องค์ ท่ ี ๔ เป้าหมาย
“เพื่อให้ สมดุล และพร้ อมต่ อการรองรับการเปลียนแปลง อย่ างรวดเร็วและกว้ างขวางทัง้ ด้ าน วัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่ างดี”

องค์ ท่ ี ๑ หลักการและ แนวทางดาเนินชีวิต
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ น (ทฤษฎีใหม่ ในการพัฒนา
ประเทศที่มี) ปรั ชญา (แห่ งความ
พอเพียงอยู่เบือ้ งหลังทฤษฎีดังกล่ าว ชีถ้ งึ แนวทางการดารง
อยู่ และปฏิบัตติ น ของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่
ครอบครั ว ชุมชน รั ฐ ใน การพัฒนาและ บริหารประเทศ
ให้ เป็ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ ทนั ต่ อยุคโลกาภิวัฒน์

องค์ ท่ ี ๒ ความเป็ นปรัชญา ปรัชญาแห่ งความพอเพียง
“ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่ อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทัง้ ภายนอก
ภายใน
“ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาพอเพียง ”
...... “คาว่ า พอ ก็ เพียงพอ เพียงนี ้ ก็พอ แค่ นัน้ เอง คนเรา
ถ้ าพอในความต้ องการก็มีความโลภน้ อย เมื่อมีความโลภน้ อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้ อย ถ้ าทุกประเทศมีความคิด อันนีไ้ ม่ ใช่
เศรษฐกิจ มีความคิดว่ า ทาอะไรก็ต้องพอเพียง หมายความว่ า
พอประมาณไม่ สุดโต้ ง ไม่ โลภอย่ างมาก คนเราก็จะอยู่ เป็ นสุข”
......

องค์ ท่ ี ๓ เงื่อนไข และ พันธกิจ
๓.๑ เงื่อนไข “ต้ องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ
ระมัดระวังอย่ างยิ่ง ในการนาวิชาการต่ างๆ มาใช้ ในการวางแผน
และ การดาเนินการทุกขัน้ ตอน และ
๓.๒ พันธกิจ “สร้ างเสริมพืน้ ฐานจิตใจ (พัฒนามนุษย์ ) ของ
คนในชาติ โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ ใน
ทุกระดับ ให้ มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ มี
ความรอบรู้ท่ เี หมาะสม ดาเนินชิวิต ด้ วย ความอดทน (ขันติ)
ความเพียร ( สัมมาวายามะ ตบะ วิริยะ ปทาน ) มีสติ
(สัมมาสติ) ปั ญญา (สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ) และมีความ
รอบคอบ”

องค์ ท่ ี ๔ เป้าหมาย
“เพื่อให้ สมดุล และพร้ อมต่ อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง อย่ างรวดเร็วและกว้ างขวาง ทัง้ ด้ าน
วัตถุ(เศรษฐกิจ) สังคม สิ่งแวดล้ อมและ วัฒนธรรม
จากโลกภายนอก(โลกาภิวัตน์ )ได้ เป็ นอย่ างดี”

หมายเหตุ มีผ้ ูอธิบายเป็ นรูปภาพไว้ หลายแบบดังนี้
( บนลงล่ าง ล่ างขึน้ บน มีตะแคงขวา )

“ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕)
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นลัทธิ (ระบบ)เศรษฐกิจใหม่

องค์
ประกอบ
๑.เป้าประสงค์

ประเทศชาติ และประชาชน มีภมู ิค้ ุมกัน ด้ านวัตถุ / สังคม สิ่งแวดล้ อม /
วัฒนธรรม เกิด ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ( มีความปลอดภัย
ความสุข ความเจริญ) พร้ อมรั บ ต่ อการเปลี่ยนแปลง (โลกาภิวัฒน์ )

เพื่อให้

นาสู่

๒. หลักการ และ
แนวทางดาเนินชีวติ

๓.ปรัชญพอเพียง

๔.เงื่อนไขและพันธ
กิจ

พัฒนา/บริหาร
โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

ทางสายกลาง

ความพอเพียง
หมายถึง

พัฒนา
มนุษย์

ให้ มีความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

บนพืน้ ฐาน

“ปรั ชญาพอเพียง”
.......“คาว่ า พอ ก็ พอ
เพียงนี้ ก็พอ ดังนั้นเอง
คนเรา ถ้ าพอในความต้ องการ
ก็มีความโลภน้ อย เมื่อมี
ความโลภน้ อย ก็เบียดเบียน
คนอื่นน้ อย.. คนเราก็จะอยู่กัน
อย่ างมีความสุข ......”
และ มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
ความเพียร มีสติ ปั า

ความหมาย ทางสายกลางและ ทฤษฎีใหม่

สุดโต่ ง
หลังเขา
ทาเพื่อกิน
อัตตานิยม
ชุมชนนิยม
พึ่งตนเอง
อนุรักษ์
GDH

คุณธรรม
ความรู้
รอบรู้ รู้เท่ าทัน พึ่งตนเอง
รอบคอบ รู้จักพอ
ระมัดระวัง (ไม่ ประมาท)
สมัยหิน/หลังเขา เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency
ชุมชนนิยม
Economy
Self Suficinecy

ทุนนิยม
บริโภคนิยม
TRADE
ECONOMY

มั่งคั่ง ร่ ารวย
เงิน
เอาเปรียบ
เบียดเบียน
บุกรุ ก
ยึดครอง
GDP
เติบโต

พอประมาณ
มีเหตุผล (สัมมาทิฐิ)
มีภมู คิ ้ ุมกัน ในตัวที่ดี
อัตตกิลมัทถานุโยค

มัชฌิมาปฏิปทา

กามสุขขาลิกานุโยค

๓.๔ เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้ นที่ใจ สร้ างภูมคิ ้ ุมกันในตัวที่ดีพอสมควรเกิดจากการที่
ปั จเจกบุคคล ได้ ปรับแกนชีวิตใหม่ เสียก่ อนจึงจะเดินเข้ าสู่ประตูเศรษฐกิจพอเพียงได้
โลกาภิวัตน์
ข่ าวสาร
คมนาคม

เทคโนโลยี

๑ มี.ค. ๒๕๔๙
การศึกษา

รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวังอย่ างยิ่ง
ภูมคิ ้ ุมกัน
พอ
ทาน
อดทน
สติ
ซื่อสัตย์
คุณธรรม ปรับแกนของชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงใหม่
ความเพียร
รอบคอบ
แบ่ งปั น
ปั ญญา
วัฒนธรรมภายในที่ดี

ค่ านิยม

ทรัพยากร

วัฒนธรรมภายนอก

ภูมคิ ้ ุมกัน

วิถีชีวิตจาก
ภายนอกฯ

แผนภาพนีส้ ร้ างขึน้ ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั พระราชทาน

มีเหตุมีผล (สัมมาทิฎฐิ)
( มีปัญญา เห็นถูกต้ อง
ตามความจริง)
การเมือง
เศรษฐกิจ
โดย นายพิศิษฐ์ วร
อุไร

๒.๓ สรุ ป ทาความเข้ าใจกับ คา และ วลี สาคัญ
รู้ไหม ใครเป็ นคนกาหนด คา และ วลี เหล่ านี ้
๑. เศรษฐกิจพอเพียง (ลัทธิเศรษฐกิจใหม่ หรื อ ทฤษฎีใหม่ )
๒.“ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง”คานี้คนนิยมใช้ (เศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
ปรั ชญา) มีพระราชดารัสเรื่ องปรั ชญาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรื อไม่ ?
๓.“ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ ทรงแก้ ไข คนไม่ นิยมใช้
เป็ นคาใหม่ มีการให้ ความหมายไว้ ว่า ประกอบด้ วย สี่องค์ ประกอบ ได้ แก่ ๑.
เป้าประสงค์ ๒.หลักการแนวทางดาเนินชีวิต ๓.ปรั ชญาพอเพียง ๔. เงื่อนไขพันธ
กิจ
๔. ปรั ชญาของ“เศรษฐกิจพอเพียง” คาว่ า “ของ” เป็ นบุพบท แสดงความ
เป็ นเจ้ าของ คาถามอยู่ท่ วี ่ า ปรั ชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง คือปรั ชญาอะไร
คาตอบ คือ “ปรั ชญาพอเพียง” (ส่ วนมากพวกเราไม่ ร้ ู ว่าเป็ นปรั ชญา) เป็ นปรั ชญา
ที่อยู่เบือ้ งหลัง “ลัทธิเศรษฐกิจใหม่ คือ เศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง

๑.ทาไมเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ ได้ เป็ น “ปรัชญา”
๑) เพราะในพระราชดารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ เคยมีแม้ แต่ ครัง้ เดียวที่ระบุ ว่ าเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ น “ปรัชญา”
๒) พระองค์ ท่านมีความเห็นเกี่ยวข้ องกับคาว่ า
“ปรัชญา”เพียงครัง้ เดียว โดยการเพิ่มคาว่ า “ของ”เข้ าไป
ระหว่ างคาว่ า“ปรัชญา”และ“เศรษฐกิจพอเพียง”
ที่ใช้ กันอยู่ “ปรัชญา “ของ”เศรษฐกิจพอเพียง”
๓) ปรัชญา เป็ น นามธรรม จึงไม่ ร้ ูว่าขับเคลื่อนที่เป็ น
รูปธรรมทาอย่ างไร จึงทาให้ ขับเคลื่อนเชื่องช้ าและไม่ ตรง
จุด (เพราะ มัว พล่ าไม่ ชัด มั่ว ทาอะไรกันก็ไม่ ร้ ู )

คาที่ใช้ กันอยู่ ควรพิจารณาเป็ นอย่ างยิ่ง
๑. เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นคาศัพท์ ใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ทรงบัญญัตขิ น้ึ เป็ นอะไร น่ าจะมีคาอธิบายให้ เข้ าใจกันอย่ างทั่วถึงเสียก่ อน
๒.“ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นคาที่บญ
ั ญัติขึ ้นใหม่โดยใครก็ไม่ร้ ู
(สภาพัฒน์) หรื อเปล่า มีการใช้ กนั อยูอ่ ย่างมากมาย กว่า ร้ อยละ ๘๐
๓.“ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นคา ที่สร้ างขึ ้นมาใหม่มี
องค์ประกอบ คาอธิบายคุณลักษณะ ตามมาอีก ๔ ส่วนคาบรรยายขยาย จานวนกว่า
๑๐ บรรทัด (ใครกาหนด)
๔.“ปรั ชญา“ของ”เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้ วยคาว่า “ปรั ชญา” และ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เชื่อมด้ วยคาว่ า “ของ”(เป็ นบุพบทแสดงความเป็ นเจ้ าของ )
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือปรั ชญาอะไร กล่ าวไว้ อย่ างไร
๕.“ในกรณี ที่บอกว่ าเป็ นระบบเศรษฐกิจใหม่ หรื อ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ใหม่ ของโลก มีปรั ชญาอะไรอยู่เบื้องหลัง ปรั ชญานั้นคืออะไร มีเนื้อหาที่ต้อง
ทาความเข้ าใจความเข้ าใจอย่ างไร

๒.ทาไมเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ น “ทฤษฎีใหม่ ”
หรือระบบเศรษฐกิจใหม่ ทีเหมาะสมกับประเทศนี ้ และสามารถ
ประยุกต์ ใช้ กับประเทศอื่นๆ ที่สามารถอยู่อย่ างพอเพียงได้
๑) เพราะมีพระราชดารัสเกี่ยวกับความเป็ นทฤษฎีมากมาย เช่ น
กล่ าวถึงระบบ “เศรษฐกิจสมัยหิน” “เศรษฐกิจชุมชน” “เศรษฐกิจตาโต”
๒ ) เพราะมีปรัชญาเบือ้ งหลัง ได้ แก่ “ปรั ชญาพอเพียง”
๓) มีแนวทางการดาเนินชีวิต ได้ แก่ “ทางสายกลาง”
๔) และมี เครื่องมือในการปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามทฤษฎี ได้ แก่
“หลักการทรงงาน” และ “ศาสตร์ พระราชา”
๕ ) รวมทัง้ มีตัวอย่ างความสาเร็จ ของทฤษฎีใหม่ ได้ แก่ ระบบการ
ผลิต ขัน้ ที่๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ ขัน้ ที่๒ การรวมกลุ่ม วิสาหกิจ สหกรณ์
ขัน้ ที่๓ เป็ นทฤษฎีท่ สี ามารถปรับปรุ งสู่ระบบแข่ งขันได้ โดยให้ ทุนใหญ่
สนับสนุนชุมชนให้ เข้ มแข็งได้ ตัดคนกลางออก ( มาตรฐานเศรษฐกิจ

พระราชดารั สที่บอกว่ า เศรษฐกิจพอเพียงหรื อระบบพอเพียง เป็ นลัทธิเศรษฐกิจใหม่

หรือเป็ นทฤษฎีใหม่ ในการพัฒนา)
๑. การเป็ นเสือไม่ สาคัญ สาคัญอยู่ท่ เี รามี “เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
๒.” แบบพอมีพอกิน” หมายความ ว่ าอุ้มชูตัวเองได้ ให้ พอเพียงกับตนเอง
๓.เศรษฐกิจพอเพียง เป็ น รากฐานความมั่นคงของประเทศ เป็ นทฤษฎีใหม่
เป็ นตาราใหม่ สามารถที่จะปรั บปรุ ง หรื อปรั บใช้ ให้ เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนา
ดีขนึ ้ ได้
๔.เศรษฐกิจพอเพียงขัน้ พืน้ ฐาน เช่ น เกษตรทฤษฎีใหม่
๕.เศรษฐกิจพอเพียง “ประหยัดแต่ ไม่ ตระหนี่ (ขีเ้ หนียว)”
๖.เศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย คือ “ทาอะไรให้ เหมาะสมกับตัวเอง”
๗.คนชอบเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปพูดกันเลอะเทอะ ว่ าเศรษฐกิจพอเพียง ไปทา
เป็ น Self Sufficiency แต่ ท่ ถี ูกต้ อง คือ Self Sufficiency of Economy
๘.เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้ า ไม่ ใช่ เพียงปลูกพอกินอย่ างนัน้ มันต้ องมี พอทีจ่ ะตั้ง
โรงเรี ยน แม้ แต่ ศิลปะเกิดขึน้
๙.ความสะดวกสบาย อาจจะสร้ างอะไรให้ เร็วเกินไปไม่ พอเพียง ..ต้ องรู้ จักก้ าวหน้ าโดย
ไม่ ทาให้ คนเดือดร้ อน

ปรั ชญา(สันสกฤต) หรื อ ปั ญญา(บาลี)
๑.คาสอนของพุทธศาสนา (โพธิญาณ) ลึกซึง้ และ คัมภีร์
เมื่อฝรั่งนาไปศึกษา โดยไม่ ได้ สิกขาและปฏิบตั ติ ามคาสอนที่ถูกต้ อง
จึงเข้ าใจเลอะเทอะแล้ วสรุ ปกันเอง ว่ าน่ าจะเป็ น “ปรัชญา”มากกว่ า
ไม่ ใช่ ศาสนา ( โง่ แล้ วอวดฉลาด)
๒.“ปรัชญา” เป็ นคาที่ยืมมาจาก ภาษาสันสกฤต
ส่ วนภาษาบาลีใช้ คาว่ า “ปั ญญา”
๓. เรื่องเกี่ยวกับ “ปั ญญา”ในพุทธศาสนานัน้ เป็ นเรื่อง ของ
“ไตรสิกขา” คือ การศึกษาเรื่อง ศีล สมาธิ ปั ญญา เราเรียกว่ า
“จริยธรรม” คือ บูรณาการเป็ นองค์ รวม ทัง้ กาย วาจา ใจ คือ
มรรคมีองค์ แปดหรือ “ทางสายกลาง” ที่เป็ นแนวทางดาเนินชีวติ

