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บทคัดย่อ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” หรอื “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นพืน้ฐานที่

มั่นคงของบุคคลและประเทศชาติที่ส าคัญอย่างยิ่ง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ

โลกยุคโลกาภวิัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้และ

เงื่อนไขคุณธรรม คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุ้มกัน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการส าหรับการด าเนินชีวิต และ

สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวติ 
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Abstract  

"Sufficiency Economy" or "Sufficiency Economy Philosophy" is a significant 

and solid foundation for the people and the nation. "Sufficiency Economy guides the 

way people (at all levels) live and work; from the family and the community to the 

country both to develop and administrate in the middle way. Especially, economic 

development to keep pace with the globalization.  Sufficiency Economy has two 

conditions:  knowledge and moral conditions.  Also, Sufficiency Economy has three 

characteristics: moderation, reasonableness, and self - immunity system. Sufficient 

economy can be a principle for living and used in the administration for public and 

private management. 

Keywords: Sufficiency Economy, Way of life 

บทน า 

 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความ

มั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ

บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่

เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสีย

ด้วยซํ้าไป” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 

2554, น.4) 

พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาที่ยกตัวอย่างดังกล่าว

แล้ว ย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุคคลและประเทศชาติที่ส าคัญอย่างยิ่ง แต่

ปัญหาความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังแตกต่างกันออกไป 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การเผยแพร่ การตอกย ้าเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตแต่ก็ยังไม่แข็งแกร่ง 

หนักแน่น และเป็นหนึ่งเดียวทั้งในด้านความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติ  

ความหลากหลายทางความคิดของการมองเศรษฐกิจพอเพียง บางกลุ่มมอง

แต่เพียงว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ปฏิบัติได้ส าหรับคนยากจน ไม่เหมาะสมกับ        คน
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มีเงินหรือธุรกิจขนาดใหญ่ บางคนมองว่าเป็นแต่เพียงหลักในการด าเนินชีวิตไม่

สามารถน ามาใช้กับธุรกิจได้ หรือบางคนบางกลุ่มก็เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีที่ดิน และแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนในการ

ประกอบอาชีพ การมองแบบนี้เป็นการแยกแยะไม่ออกระหว่างทฤษฎีใหม่      (The 

New Theory) กับเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) แต่โดยสรุปแล้ว หลักการ

ของทฤษฎีใหม่ทั้ง 3 ขั้น คือ ตัวอย่างการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคปฏิบัติใน

การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้น

พระราชทานพระราชด าริหรือทฤษฎีนี้แก่เกษตรกรที่มีที่ดินน้อย ซึ่งเป็นประชากร

ส่วนใหญ่ของประเทศให้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระดับครอบครัวได้อย่าง

พอเพียงเป็นเบือ้งต้น ต่อจากนั้นก้าวสู่ระดับชุมชนและระดับประเทศ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงได้สรุปเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักในการด าเนินชีวิต 

และหลักการประกอบธุรกิจที่สามารถใช้ได้ทั้งคนจนและคนร ่ารวย ใช้ได้ทั้งธุรกิจ

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติใหก้้าวหน้าเท่า

ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน มั่นคง และยั่งยืน 

ที่มาเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชด าริ ในลักษณะ

ของพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลาย

วโรกาส ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2517 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

“...คําว่าพอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้าง

ออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสําหรับใช้เองเท่านั้นแต่มี

ความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ใน

ศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20 24 ปี เมื่อปี 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปีใช่

ไหม วันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้

ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...” 
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“...มาสมัยนี้ ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทํา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็

หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุม่เฟือย ไม่หรูหรา...” 

ต่อมาใน พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชด ารัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ถึงผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เตือนให้พสกนิกร ระมัดระวัง ประหยัด และประคับประคองตนเองให้อยู่รอดและ

ก้าวหน้า (หอการค้าไทย, 2553, น.24) 

ในปี พ.ศ. 2539 เมื่อเกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีต้นเหตุส าคัญ

จากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของภาคเอกชนมาลงทุนด้านธุ รกิ จ

อสังหาริมทรัพย์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมบริการจน

เกิดปัญหาสินค้าและบริการ (Supply) มากกว่าความต้องการในการซือ้ (Demand) 

การพัฒนาประเทศเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) เพื่อให้ก้าวทัน     โลกาภิวัตน์ท า

ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบฟองสบู่ (Bubble Economy) และประสบปัญหาทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี  พ.ศ. 2540 ในวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชด ารัสแก่ปวงชนชาวไทย 

เพื่อเตอืนสติในเรื่องเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตที่พึ่งพิงอิงโลกาภวิัตน์ให้น้อยลง 

พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชด าริ ในเรื่อง Self - sufficiency (พึ่งตนเอง) 

และได้ขยายความต่อในปี พ.ศ. 2541 ดังพระราชด ารัส 

“...เมื่อปีที่แล้ว ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมา

ด้วยว่าจะแปลเป็น Self - sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่า

พอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวาง

กว่า Self - sufficiency คือ Self - sufficiency นั้นหมายความว่า 

ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเอง 

(พึง่ตนเอง)...” 

ในการพระราชทานพระราชด ารัส ณ วโรกาสเดียวกัน พระองค์ท่านได้

ทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่คือ “Sufficiency Economy” 
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“...คําว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตําราเศรษฐกิจ จะมีได้

อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่...” “...Sufficiency Economy นั้น

ไม่มีในตํารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่...” 

ความพอเพียงคอือะไร 

จากกระแสพระราชด ารัส ได้อธิบายว่า 

“...ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมี

เหตุผล...” แนวพระราชดําริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าทุกคน 

ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ หรือร้อยละ ๒๕ ของ

การกระทําก็เพียงพอแล้ว...” 

“...แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง

นี่ดีมาก แล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น 

หมายความว่า ถ้าทําได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําได้เพียงเศษหนึ่งส่วน

สี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วน

สี่ของการกระทํา...” 

(พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้า

เฝ้าฯถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541) 

 หลังจากแนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงได้เผยแพร่ะสู่ประชาชน

ติดต่อกันอย่างสม ่าเสมอตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2541 ก็ได้มีการตีความเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกต่างกันออกไปบ้าง ดังตัวอย่างในพระราชด ารัส ปี พ.ศ. 2542 

“...บัดนี้ขอพูดต่อจากที่พูดเมื่อปีที่แล้ว ว่าจะเป็นประโยชน์

อย่างไรซึ่งได้แย้มเอาไว้แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความว่า

เป็นเศรษฐกิจชุมชนหมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือใน

ท้องถิ่นให้สามารถที่จะมีพอกินเริ่มด้วยพอมีพอกิน พอมีพอกินนี่ 
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ได้พูดมาหลายปี  สิบกว่าปีมาแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่า

พอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เหมอืนกัน แต่วา่ค่อย ๆ พัฒนาขึน้มา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มี

การช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอําเภอ จังหวัด 

ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียงจึงบอกว่าถ้า

มีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้...” 

 จากพระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาติดต่อกันมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2541 ท าให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวล

และกลั่นกรองพระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง: ความหมาย 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” แก่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนว

ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหด้ าเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่

จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนีจ้ะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ

การด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ

คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี

ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน

ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล

และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้าน
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วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ” 

(หอการค้าไทย, 2553,  น.24 - 25) 

เศรษฐกิจพอเพียง: เงื่อนไขและคุณลักษณะ 

จากการศึกษาค้นคว้าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จึงสรุป

แนวคิดได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเพื่อแนะแนวทางการด ารงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถน าไปประยุกต์

กับภาคธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ 

และคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ 

เงื่อนไข 2 ประการ คอื 

1. เงื่อนไขความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรอบรู้รอบด้าน

เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

2. เงื่อนไขคุณธรรม (Morality) หมายถึง คุณธรรมในการด ารงชีพ เพื่อ

ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า ทั้งของตนเองและส่วนรวม ๔ ประการ คือเมตตา

ธรรมสามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม 

คุณลักษณะ 3 ประการ คือ 

1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี ความพอเหมาะ

ซึ่งมีความหมายชัดเจนมาก ค าว่า พอ แปลว่า มี ไม่ได้ขาด แต่มีในลักษณะที่

เหมาะสม ไม่มากไปหรือน้อยไป เป็นความสมดุลในการกระท าทุกอย่างท าให้เกิด

การพัฒนาอย่างมั่นคง 

2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) คือการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

และผลกระทบที่จะเกิด โดยต้องมีเงื่อนไข ของความรู้และคุณธรรมเป็นข้อมูล

พืน้ฐานเพื่อการตัดสินใจ 

3. การมีภูมิคุ้มกัน (Self - immunity system) หมายถึงการเตรียมพร้อมที่

จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเป็นการคาดคะเนปัญหาที่

จะเกิดในอนาคตอันใกล้และไกล และต้องค านึงถึงเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ด้วย 
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คุณลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าว สามารถเรียกได้ว่า ความระมัดระวัง

และรับผดิชอบต่อความยั่งยืนขององค์กร (หอการค้าไทย, 2553, น.27 - 28) จาก

พระราชด ารัส เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 ก็ได้สรุปเป็น 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี พ.ศ. 2542 หลังจากที่ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น าความขึ้นกราบบังคม

ทูลฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าบทความไปเผยแพร่ ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่แก่ประชาชน

ทั่วไป 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการส าหรับการด าเนินชีวิต และสามารถใช้

ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่บทความนี้

เน้นเฉพาะการบริหารธุรกิจ เพื่อลบภาพพจน์ของกลุ่มอวิชชาที่มองว่า เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเรื่องของการด าเนินชีวิต เรื่องของการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่

ยากจน หรอืถ้าใช้กับธุรกิจก็เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็ก หรอืธุรกิจในชุมชนเท่านั้น 

สุเมธ ตันติเวชกุล ไดก้ล่าวถึงการใช้เศรษฐกิจพอเพยีงในเรือ่งธุรกิจไว้ดังนี ้

“จากพระราชด ารัส : เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จ ากัดเฉพาะของ

เกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น แต่เป็นเศรษฐกิจของทุก

คนทุกอาชีพ ทั้งมีอยู่ในเมืองและในชนบท เช่น ผู้ที่เป็นเจ้าของ

โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้า

จะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเนื้อของงาน 

โดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกู้ยืมก็

กระท าตามความเหมาะสม ไม่ใช่กู้มาลงทุนจนเกินตัวจนไม่เหลือ

ที่มั่นให้ยืนอยู่ได้ต้องรู้จักใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัว” (สุเมธ 

ตันติเวชกุล, 2549, น. 268) 

 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  401 

นอกจากนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล ได้อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมว่า 

“...เศรษฐกิจพอเพียง ผมขอย ้าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เศรษฐกิจ

ส าหรับคนยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหนี่ถี่ เหนียว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ร ่ารวย และต้องรักษา

ความร ่ารวยให้อยู่กับเราด้วย ร ่ารวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่รวย

แล้วแตก รวยแล้วล้ม...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, น.67) 

เศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ 

จุลานนท์ ได้แยกออกเป็น 3 ภาคส่วน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, น.83) คือ ส่วนที่ 1 ฐานราก คือบุคคลส่วน

ใหญ่ของประเทศ ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจในระบบตลาด ส่วนที่ 3 เศรษฐกิจส่วนรวม 

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ใหแ้นวคิด

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและโลกาภวิัตน์ว่า 

1. ต้องสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ข้มแข็งเพื่อรับโลกาภวิัตน์ 

2. เราปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีไม่ได้ แต่ต้องท าอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป ค านึงถึงความพร้อม 

3. การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของโลกภายนอกจะมีผลกระทบเสมอดังนั้น

ต้องมีการใช้หลักพอประมาณ การใช้ภูมิคุม้กัน 

“...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์แต่กลับ

เป็นเครื่องชี้น าว่า เราจะด าเนินการอย่างไรให้ก้าวทันและรู้เท่าทันกับโลกาภิวัตน์

ได้...” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, 

น.131) 

ในปี พ.ศ. 2550 หอการค้าไทยด าริจะจัดท าหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์” และได้ด าเนินการสัมภาษณ์ 100 นักธุรกิจไทย

เกี่ยวกับเรื่องการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นจัดพิมพ์

เผยแพร่ใน พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างแนวความคิดของนักธุรกิจไทยบางท่าน ยกตัวอย่างแบบสรุปได้

ดังนี ้(หอการค้าไทย, 2553, น.36 - 46) 

ไกรสร พรสุรี นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภไ์ด้ใหแ้นวคิดว่า 

“สมาคมได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับนโยบาย

ภายในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สมาคม ให้อยู่ภายใต้ความพอเพียงและพอดี พร้อมกับมีการให้

ความรู้และเสนอแนะแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ให้เป็นการลงทุนที่เกินตัวและเกินความ

ต้องการของประชาชน” 

ปรีชา เชาวโชติช่วง ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้

อธิบายปัจจัย ๓ หว่ง 2 เงื่อนไข ไว้ดังนี ้

“ปัจจัย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ อาจเปรียบได้กับการ

เติบโตอย่างมั่นคง (Organic Growth) ความมี เหตุผลก็คือ 

สามารถที่จะอธิบายได้(Justifiable) และการมีภูมิคุ้มกันก็คือ การ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในขณะที่ 2 เงื่อนไข 

ได้แก่ ความรู้ อาจเปรียบได้กับข้อมูลข่าวสาร หรอืศักยภาพของ

เรา (Information Competency) และคุณธรรมก็คือ จรรยาบรรณ 

ความโปร่งใส (Ethics, Transparency) นั่นเอง” ถ้าเพียงแต่เราจะ

หยุดคิดถึงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งก่อนที่เราจะ

ตัดสินใจด าเนินการอะไร ใช้เวลาไม่ต้องมากมายเลย เพียงแค่ 3 

หว่ง 2 เงื่อนไข ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะท าให้การบริหารจัดการ

ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงมากขึ้น” 

พลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้เน้นเกี่ยวกับความพอเพียงอย่างสมเหตุสมผลต่อคุณภาพของ

ผลผลิต 
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“การประหยัดนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจ าเป็น แต่ต้องอยู่ในจุดที่พอดี

ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าประหยัดจนไม่มีอยู่ไม่มีกิน 

หรือราคาต ่าจนงานขาดคุณภาพ แต่ควรสมเหตุสมผล ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความหมายว่าควรอยู่ในจุดที่เหมาะสม 

ทั้งไม่มากและไม่น้อยเกินไป” 

สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้

กล่าวว่า 

“หลาย ๆ อุตสาหกรรมได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้อยู่แล้วหลายคนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้เฉพาะภาค

เกษตร แต่ความจริงแล้วในทุกสาขาอาชีพล้วนแล้วแต่น าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยกันได้ทั้งนั้น หัวใจส าคัญใน

การท าธุรกิจคือ ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส

ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า นอกจากนี้ ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่อง

ภูมิคุ้มกัน หรือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ

มากในระบบอุตสาหกรรม”  

การุญ จันทรางศุ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงการสอนลูกศิษย์ให้เข้าใจและยึดหลักความพอเพียงไว้

ดังนี ้

“สมาคมได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับนโยบาย

ภายในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สมาคม ให้อยู่ภายใต้ความพอเพียงและพอดี พร้อมกับมีการให้

ความรู้และเสนอแนะแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ให้เป็นการลงทุนที่เกินตัวและเกิน

ความต้องการของประชาชน” 

นอกจากความคิดเห็นของนายกสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เห็นด้วยกับ

การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
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ยั่งยืนแลว้ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมหาชน

ที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัท เบฟเวอเรจ 

จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จ ากัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ ากัด (มหาชน) และ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ก็ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

บริหารธุรกิจ (หอการคา้ไทย, 2553, น.54 - 148) 

ธนินท์ เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหารเครอืเจริญ

โภคภัณฑ ์ได้กล่าวว่า 

“ค าว่าพอเพียง ขึ้นต้นด้วยค าว่าพอ คือให้ทุกคนพอตามก าลัง

ของเราค าว่าเพียง คือไม่ท าอะไรที่เกินตัว ไม่ใช่ให้ทุกคนยากจน

เท่ากันหมด แต่ให้ทุกคนรู้จักพอ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและชีวิต

ส่วนตัว หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจคือลงทุนตาม

ก าลังของเรา” 

เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่ม บริษัท ไทยเจริญคอร์ปอเรช่ัน หรือ TCC 

Group ได้เสนอแนะใหค้นรุ่นใหม่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวติและการประกอบธุรกิจ 

“การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด ารัส

เตือนสติคนไทยในเรื่องนี้ ท าให้เกิดการตอกย ้าท าให้เกิดการ

สร้างความเข้าใจเพิ่มเติมและยึดถือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน

การใช้ชีวิตและในการท าธุรกิจผมรู้สึกส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ได้ทรงเตือนสติให้ทุกคน

คิดถึงการพึ่งตนเอง ไม่ท าอะไรเกินตัวหรือเกินความเสี่ยงที่จะ

รับได้ท าให้ทุกคนได้มีหลักยึดในการด าเนินชีวิตและในการ

ท างาน ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ รุ่นใหม่ได้น้อมรับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะช่วยท าให้ใช้ชีวิ ต

อย่างมีสติในที่สุดจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติมีความ

มั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน” 
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ปรานี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์

จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ยุคโลกาภวิัตน์ไว้ดังนี ้

“ในยุคโลกาภิวัตน์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการด าเนิน

ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

รวมทั้งผูบ้ริหาร พนักงาน เจา้หน้าที่ และบุคลากรในองค์กรนัน้ ๆ  

ก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียดต่อสิ่งต่าง ๆ  ได้ง่ายและท าให้ชีวติ

มีความสุข” 

 กอบชัย จริาธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจ ากัด 

(มหาชน) ยอมรับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ในยุค

โลกาภวิัตน ์

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับยุค

โลกาภิวัตน์ มีหลักคิดให้เราลดการพึ่งพาเงินเพียงอย่างเดียว 

ประกอบด้วยสี่มุมมองส าคัญ คือ มุมมองด้านการเงิน ด้าน

ลูกค้า กระบวนการภายในการเรียนรู้และการเติบโต รวมทั้งการ

จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ในด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร กฤษฎา ล ่าซ า แห่งธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

“63 ปีที่ผ่านมา เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และปรับตัวให้

ทันสมัยเพื่อใหม้ีความพร้อมในการแข่งขัน และแข็งแกร่งพอที่จะ

รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยด าเนินธุรกิจด้วยความ

ระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกันที่ด ีบริหารจัดการที่โปร่งใส” 

นอกจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับบริษัทมหาชนที่ได้ยกตัวอย่าง

มาแล้วก็ยังมีบริษัท เครือปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ก็ได้ใชห้ลักเศรษฐกิจ
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พอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2557, น.

14 - 24) ส าหรับโรงแรมชุมพรคาบานารีสอร์ท และศูนย์กีฬาทางน ้า ซึ่ง

ประสบปัญหาเศรษฐกิจเกือบล้มละลาย ในปี พ.ศ. 2539 - 2540 ก็ได้ใช้

การเกษตรทฤษฎีใหม ่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาหนี้สิน การ

ขาดทุน จนกระทั่งผ่านพ้นอุปสรรคและด ารงธุรกิจสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี ้(ชู

สทิธิ์ ชูชาติ, 2557, น.25 - 41) 

แนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 

ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2539 - 2540 แนวพระราชด าริ 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เผยแพร่ออกสู่มวลชนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุก ๆ ปี 

โดยมีพระราชด ารัสพระราชทานผ่านสื่อสารมวลชนในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้รวบรวมแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทูลเกล้าฯ 

ถวายเพื่อทรงแก้ไขปรับปรุง แล้วน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

แนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงแก้ไขปรับปรุงและ

พระราชทานอนุญาต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เรียกชื่อใหม่ว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิดต่าง ๆ ที่

รวบรวมจากพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอเพียงคือทางสายกลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณมี

เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมเพื่อ

น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน มั่นคง พร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียง หรอืปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือน

รากฐานที่มั่นคงของอาคาร แนวคิดหลักการของปรัชญาดังกล่าวแล้ว สามารถ

ใช้ได้ในการด าเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ การบริหารประเทศของมวลมนุษยชาติ 

และ “บนพื้นที่ความพอเพียง ต้องเว้นพื้นที่ให้คนอื่นหายใจ” แต่ก็น่าเสียดายที่คน

ส่วนหนึ่ง “ท าตัวเป็นไก่ที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรพลอย” 
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