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การสัมมนาประจําปี เรือง เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสูก
่ ารปฏิบตั ิ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันอังคารที 27 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-12.00 น.
กําหนดการ
8.30-9.00
ลงทะเบียน
9.00-10.00

ปาฐกถาพิเศษ
โดย ร.ศ. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10.10-10.15

รับประทานเครืองดืมและอาหารว่าง

10.15-12.00

เศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ : จากแนวคิดสูก
่ ารปฏิบตั ิ
โดย ร.ศ. ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดย ดร. จุฑามาศ แก้วพิจต
ิ ร

.: สาระสํา ค ัญ

.............................................................................................................................................................................................................................
การสัมมนาประจําปี เรือง "เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสูก
่ ารปฏิบตั " มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
ปาฐกถาพิเ ศษ
ร.ศ. ดร. จิร ายุ อิศ รางกู ร ณ อยุธ ยา นายกสภาสถาบ ันบ ัณฑิต พ ัฒนบริห ารศาสตร์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มก
ี ารประยุกต์ใช้ในภาครัฐ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ได้อญ
ั เชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั เป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท คํานึงถึงความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กันทีดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรูด
้ ว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคณ
ุ ธรรมเป็ นพืนฐานในการตัดสินใจและการกระทํา
ทังนี เพือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับนําหลักปรัชญาฯ ไปเป็ นพืนฐานและแนวทางในการดําเนินชีวต
ิ ในด้านต่างๆ อันจะนําไปสูก
่ ารพัฒนาทีสมดุลและยังยืน ประชาชน
อยูอ
่ ย่างร่มเย็นเป็ นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมนคง
ั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ดังนี
กรอบแนวคิด : เป็ นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดํารงอยูแ
่ ละปฏิบตั ต
ิ นในทางทีควรจะเป็ น โดยมีพืนฐานมาจากวิถช
ี ีวต
ิ ดังเดิมของสังคมไทย สมารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยูต
่ ลอดเวลา มุง่ เน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพือ ความมันคง และ ความยังยืนของการพัฒนา
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไม่
ี น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ
้ น
ื เช่นการผลิตและการบริโภคทีอยูใ่ นระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกียวกับระดับของความพอเพียงนัน จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเกียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที
คาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทํานัน ๆ อย่างรอบคอบ
3. การมีภม
ู ค
ิ ม
ุ้ กันทีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตทังใกล้และไกล

สําหรับเงือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียงนัน ต้องอาศัยทังความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพืนฐาน กล่าวคือ
1. เงือนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่าง รอบด้าน ความรอบคอบทีจะนําความรูเ้ หล่านันมาพิจารณาให้เชือมโยงกัน โดย
คํานึงถึงบริบท เพือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขันปฏิบตั ิ
2. เงือนไขคุณธรรม ทีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือสัตย์สจุ ริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญ
ั ญาในการดําเนิน
ชีวต
ิ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นน
ั มีสามประการคือ
ปัจจัยประการแรก คือ ต้องยกพืนฐานของจิตใจให้มค
ี วามสํานึกในคุณธรรมและซือสัตย์ คือต้องมีความดีในตนเอง และศรัทธาว่าสิงทีเราจะทํานัน เป็ นประโยชน์ตอ
่
ตนเองและครอบครัว เมือนําไปปฏิบตั ก
ิ ็จะเห็นผล

ปัจจัยที 2 คือ ต้องอยูบ
่ นหลักวิชาการ ทังในการวางแผนและการปฏิบตั ิ โดยไม่ใช้หลักการตัดสินใจของตนเอง
ปัจจัยที 3 คือ ต้องมีความอดทน เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เกิดผลชัวข้ามคืน แต่จะต้องใช้เวลา ค่อย ๆ สังสม และค่อยเป็ นค่อยไป
ทังนี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาํ หนดกลุม
่ เป้ าหมาย 9 กลุม
่ ในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังแสดงตามแผนภาพ

1. กลุม
่ ผูน
้ ําทางความคิด โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชือมโยงกับทฤษฎีการพัฒนาอืนๆ เช่น ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีทางการบริหาร
2. กลุม
่ วิชาการ เป็ นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ในหลักสูตร บทเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาวิจยั เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงภายใต้บริบทต่างๆ
3. กลุม
่ สถาบันการศึกษา เป็ นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ ทังในสือการเรียนการสอน การสัมมนา การอบรม หรือการสร้างเวทีแลกเปลียนความคิด
เห็น
4. กลุม
่ สถาบันการเมือง มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียน การอบรมทางการเมืองแก่นกั การเมือง นักการปกครอง
5. กลุม
่ องค์กรภาครัฐ โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา ควบคูก
่ บั การปลูกฝังความรู ้ ความเข้าใจเพือให้ประชาชนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
6. กลุม
่ ประชาชนและเยาวชน เป็ นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวต
ิ ประจําวัน
7. กลุม
่ สือมวลชน ในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน่ าสนใจ
8. กลุม
่ องค์กรภาคเอกชน เป็ นการสนับสนุนให้สมาคม องค์กรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชือมโยงกับหลักธรรมาภิบาล เพือให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ต่อธุรกิจ
9. กลุม
่ ประชาสังคม โดยมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ท้องถินหรือการทํางาน
สภาพปัญ หาทีพบ

1. การทีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญา เสมือนเข็มทิศ ดังนัน การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จงึ เป็ นเรืองปัจเจกบุคคลซึงอาจแตกต่างกันได้ แต่
จะส่งผลเหมือนกันคือทําให้คณ
ุ ภาพชีวต
ิ ของประชาชนดีขน
ึ
2. ความคลาดเคลือนในการตีความ โดยมีประชาชนจํานวนมากทีตีความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การไม่ใช้บตั รเครดิต การไม่ลงทุน การไม่กเู้ งิน การ
ไม่แสวงหากําไร ซึงเป็ นความเข้าใจทีผิด เพราะหากการกระทําดังกล่าวไม่ทาํ ให้ตนเองเดือดร้อน หรือเป็ นการลงทุนเพือการประกอบอาชีพก็สามารถทําได้ โดยไม่
ขัดกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความจําเป็ นทีประชาชนจะต้องแสวงหาแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้อง

ห ัวข้อ : เศรษฐกิจ พอเพี ย งของภาคร ัฐ : จากแนวคิด สู่ก ารปฏิบ ัติ
โดย ร.ศ. ดร. ณัฏ ฐพงศ์ ทองภ ักดี

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาครัฐ คือ การกําหนด การบริหารนโยบาย และการดําเนินมาตรการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องเริมจาก
การมี ความเชือและมีความมุง่ มันว่าจะทําให้งานสําเร็จ ควบคูก
่ บั การทํางานทียึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม (Participatory) ความโปร่งใส (Transparent)
และความรับผิดชอบ (Accountability) โดยมีคาํ ถามหลักตามองค์ประกอบของความพอเพียง เช่น
1. ความพอเพียง พิจารณาว่าเป้ าหมายของมาตรการมีความเหมาะสม เป็ นไปตามหลักทางสายกลางหรือไม่ มีความคุม
้ ค่าหรือไม่ และเมือดําเนินการแล้วประชาชน
สามารถพึงตนเองได้ไม่ใช่ตอ
้ งพึงพารัฐฝ่ ายเดียว
2. ความพอประมาณของนโยบายสาธารณะ ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด และเป็ นคนกลุม
่ ใด
3. ความมีเหตุมผ
ี ล เช่น การวางแผนนีมีความรอบคอบเพียงใด ผลบกระทบในระยะสันและระยะยาวเป็ นอย่างไร
4. ภูมค
ิ ม
ุ้ กัน มีการพิจารณาความเสียงทีขัดขวางความสําเร็จตามมาตรการ และมาตรการนีลดความเสียงทางสังคมหรือไม่เพียงใด
เครืองมือสําคัญในการสร้างความพอประมาณ และความมีเหตุมผ
ี ล คือ การวางแผน การวิเคราะห์โครงการ การมีแผนปฏิบตั ก
ิ าร การประมินผลกระทบระยะสันและระยะ
ยาว รวมทังการวิเคราะห์ความคุม
้ ค่าทางการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทังความคุม
้ ค่าทางสังคม ต้นทุนทางสังคม และสิงแวดล้อม เป็ นต้น
เครืองมือด้านภูมค
ิ ม
ุ้ กัน คือ การมีแผนบริหารความเสียง การประเมินความเสียง การวางกลยุทธ์รองรับ และการติดตามประเมินผล
สําหรับการดําเนินนโยบายทีสร้างความพอเพียงจะต้องเป็ นนโยบายทีอยูบ
่ นทางสายกลาง และรูเ้ ท่าทันโลกาภิวฒ
ั น์ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ดังนี
ความพอประมาณ คือ อยูไ่ ด้โดยตนเอง ไม่พงพิ
ึ งจากภายนอก โดยมองทังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยระดับบุคคล นโยบายต้องให้โอกาสทางเศรษฐกิจ
ตามศักยภาพของแต่ละคน เช่น การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา การบริการของรัฐ และสาธารณู ปโภคต่างๆ อย่างทัวถึง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ตอ
้ งมี
มาตรการไม่ให้สร้างหนีสินมากเกินไป จนเกิดความไม่พอเพียง ส่วนในระดับชุมชน ภาครัฐต้องสร้างชุมชนให้มค
ี วามเข้มแข็งให้ชุมชนทีมีความหลากหลาย ช่วยให้คนใน
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรให้เป็ นประโยชน์แก่ชุมชนตามศักยภาพ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนด้วย และในระดับประเทศ ต้องมีการสร้างนโยบายทีมีความ
สมดุลทุกมิตท
ิ งด้
ั านการออมและการลงทุน
ด้านความมีเหตุมผ
ี ล ต้องมีการดําเนินนโยบายโดยคํานึงถึงผลกระทบระยะยาว และความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินมาตรการของรัฐ โดยนโยบายนันจะต้องไม่สร้าง
ความ ไม่รอบคอบให้แก่ประชาชนเช่นโครงการผ่อนชําระหนีภาคประชาชน
ด้านการสร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กัน นโยบายต้องมีมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าเพือเตรียมตัวรองรับการเปลียนแปลง ในลักษณะของการสร้างดัชนีชีวัดความเสียงทางเศรษฐกิจ รวมทัง
การสร้างระบบ ตาข่ายสังคมคุม
้ ภัย (Social Safety Net) เพือสร้างสวัสดิการหรือเครือข่ายดูแลผูเ้ ดือดร้อน ทังจากการว่างงาน อุบตั ภ
ิ ยั ต่างๆ หรือการทําโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่อย่างไรก็ตามควรคํานึงถึงความเพียงพอด้านค่าใช้จา่ ยของรัฐด้วย
การพิจารณาด้านเงือนไข คือ ผูว้ างนโยบายต้องมีความรูร้ อบคอบ มีมาตรการทีจะสนับสนุนให้มรี ะบบข้อมูลข่าวสารทีดี ทีเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ มีระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลทีมีความทันสมัย สามารถสร้างสังคมเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ และผูบ
้ ริหารภาครัฐควรมีความซือสัตย์ มีคณ
ุ ธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ทังนี การสร้างความรอบรูท
้ สํ
ี าคัญคือ การพัฒนาคนในสังคมให้มก
ี รอบความคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Mind Set) คือ การมีความ
เข้าใจ และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวต
ิ มีพฤติกรรมตามหลักปรัชญา คือ ไม่เป็ นบริโภคนิยม มีคณ
ุ ธรรม สนใจใฝ่ หาความรู ้ มีความเพียร มีความสมดุล
ในชีวต
ิ โดยภาครัฐต้องสนับสนุน และให้การศึกษาเพือสร้างกรอบแนวคิดนีให้เกิดกับประชาชนเพือช่วยพัฒนาความคิด และปรับพฤติกรรม

ห ัวข้อ : เศรษฐกิจ พอเพี ย ง : ทางเลื อ กกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิจ
โดย ดร. จุ ฑ ามาศ แก้ว พิจ ิต ร

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวคิดร่วมสมัยทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั พระราชทาน ในช่วงทีประเทศประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 โดยเน้นทีการยึด
หลักทางสายกลาง ความพอประมาณ มีเหตุมผ
ี ล และการสร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กัน มุง่ สูก
่ ารพัฒนาอย่างยังยืน ซึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์ใชภาคธุรกิจได้
โดยปัจจุบน
ั การประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเริมขยายวงกว้างและเป็ นทียอมรับ โดยเน้นทีจุดเด่น 3 ประการ คือ
1. เน้นทีความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
2. เน้นการช่วยเหลือเกือกูลมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์และการสะสม
3. เน้นปัญญาเป็ นวิถก
ี ารผลิตแทนการเน้นทุนในฐานะปัจจัยการผลิตเพียงประการเดียว
การสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึนในภาคธุรกิจ เพือสร้างความพอประมาณ โดยนึกถึงผลประโยชน์ของตนทังในฐานะผูผ
้ ลิตและผูบ
้ ริโภคในเวลาเดียวกัน พร้อม
กับหาแนวทางสร้างความอยูร่ อดท่ามกลางความเปลียนแปลง เพือลดความเสียงในการดําเนินธุรกิจ และเพือสร้างความเข้มแข็งสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน โดย
สามารถนํามาใช้ได้กบั ภาคธุรกิจทุกสาขา เช่น ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้า การลงทุน เน้นทีความพอประมาณ มีเหตุมผ
ี ล และมีการจัดการความเสียงที
เหมาะสม (Optimizing through Proper Risk Management)
ภาคธุรกิจทีมีการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้แก่
1. บริษท
ั ปูนซีเมนต์ไทย ทีตังวิสยั ทัศน์ “..เป็ นแบบอย่างด้านบรรษัทธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยังยืน” และเน้นการพัฒนาคนให้มค
ี วามรูค
้ ค
ู่ ณ
ุ ธรรม
2. บริษท
ั ด้านการสือสารโทรคมนาคม เช่น DTAC ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทําโครงการต่างๆ เช่น โครงการรักบ้านเกิด โครงการทุน
เล็กช่วนทุนใหญ่ เพือสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกร และมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการตลาด การโฆษณา ให้ผบ
ู้ ริโภคมีการใช้โทรศัพท์
อย่างสมเหตุผล พอประมาณ เป็ นความสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
3. MK Restaurant เป็ นบริษท
ั ทีสะท้อนการพัฒนาอย่างยังยืน นึกถึงผลกระทบของธุรกิจต่อผูบ
้ ริโภค มีการนําเอาหลักโภชนาการมาใช้ในธุรกิจอาหาร โดยหล่อ
หลอมในโลกของความรู ้ สือให้ผบ
ู้ ริโภคทราบข้อมูลเกียวกับสุขภาพ ในลักษณะของ Green Business ทีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บริษท
ั ฟาร์มโชคชัย ทีผูบ
้ ริหารยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กร โดยเชือว่าจะทําให้องค์กรอยูไ่ ด้อย่างยังยืน มีความสมดุล และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในโลกของทุนนิยม
สําหรับธุรกิจต่างประเทศทีสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ธุรกิจพอเพียง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ทีทําลายสภาพแวดล้อมน้อยทีสุด ให้คณ
ุ ค่ากับการ
รักษา และฟื นฟูสงแวดล้
ิ
อมและระบบนิเวศวิทยา เช่น เครืองสําองค์ Body Shop หรือ The Origin
ซึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน ดังนัน กลยุทธ์ ทางเลือกที นําไปสูค
่ วามอยูร่ อด ต้องซึงเป็ นทางเลือกทีมีความร่วมสมัย ง่ายทีจะทําความ
เข้าใจ และนํามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. ได้รบั ความรู ้ ความเข้าใจเรืองปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
2. มีขอ
้ มูลทางวิชาการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการต่างๆ จัดเก็บในฐานข้อมูลวิชาการ เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎร ผูเ้ กียวข้องในวงงานรัฐสภา
3. เพือสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างองค์กร
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