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“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทรง
พระราชทานพระราชดำ�ริเพื่อชี้แนะแนวทางการดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน
นับตัง้ แต่กอ่ นเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักแนวคิดพึง่ ตนเองเพือ่ ให้เกิดความพอมีพอกิน
พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำ�นึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทีด่ ใี นตัวเพือ่ ให้รอดพ้น และสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และ
ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันได้นำ�เอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยนำ�ไปใช้
วางรากฐานในตัวแบบการขับเคลือ่ นความมัง่ คัง่ มัน่ คงของประเทศไทยภายใต้รปู แบบ “ประเทศไทย
4.0” หรือ “Thailand 4.0” ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยที่ภาค
การเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่” สร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
พร้อม ๆ กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีร่ ฐั ให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs
ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง และ
การพัฒนาแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูงโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในระดับฐานรากก่อน ดังนัน้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีบทบาทสำ�คัญต่อการปฏิรปู
ประเทศไทยในปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศจะเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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“Sufficiency Economy” is the philosophy that His Majesty King Bhumibol
Adulyadej has given his royal initiative to guide the way of life for Thai people for
a long time since the economic crisis. The self-reliant concept is to ensure the
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sufficiency of the majority of people. By the modesty principle. Consideration of
reason To build a good immunity in orde to survive. And be able to live sustainably
and sustainably under globalization and change.
Therefore, the current development strategy of Thailand has adopted the
philosophy of sufficiency economy as a concept for the reform of the country to
support change. By using the foundation of Thailand’s wealth-driving model under
the theme “Thailand 4.0” or “Thailand 4.0”, focusing on the use of innovation and
technology to help develop. “The agricultural sector is still the main axis. Instead,
it will transform traditional agriculture into modern agriculture. “Create a Smart
Farmer and encourage more entrepreneurs as well as the development of small
and medium enterprises (SMEs) where the state provides assistance to SMEs. High
potential Development of relatively low value-added services to high value-added
services. And the development of low-skilled workers to highly skilled workers,
focusing on enough to eat to strengthen the foundations first. Sufficiency philosophy
therefore plays an important role in Thailand’s current reforms that will lead to
sustainable and balanced growth.
Keyword : Role, Sufficiency Economy, Reform, Thailand
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชการที่ 9 ทรงมีพระราชดำ�รัสในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณะบุคคล ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าถวาย พระพรชัยมงคลเนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวน จิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีสาระสำ�คัญตอนหนึ่งว่า
“การจะเป็นเสือ นัน้ ไม่ส�ำ คัญ สำ�คัญทีเ่ รามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนัน้ หมายความ
ว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้ มีความพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกครอบครัวจะผลิต อาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน
หรือในอำ�เภอจะต้องมีความ พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็
ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกล เท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักจึงอาจล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการ
เศรษฐกิจทีต่ อ้ งมีการแลกเปลีย่ น เรียกว่า เศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง “จากพระ
ราชดำ�รัสดังกล่าวพอสรุปความหมาย ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาที่ชี้ให้เห็นแนวทางการดำ�รงชีวิตและ การปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล เพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศให้ดำ�เนินไป
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ในทางสายกลาง ความพอเพียงหมายถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นต้อง
มีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบ ใด ๆ อันจะเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและ
ภายในด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างมีคุณธรรม (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ปี พ.ศ.2571 มีสาระสำ�คัญ คือ การกลับ
เข้าสู่ทิศทางการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทยที่อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาประเทศที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน นำ�ไปสู่การพึ่งตนเองได้ทั้งใน
ระดับปัจเจกชน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาใน
ทุกมิตจิ ะต้องอยูภ่ ายใต้หลักการของความพอประมาณมีเหตุผล และมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี คน ชุมชน
สังคม ต้องมีความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคณ
ุ ธรรม (ซือ่ สัตย์สจุ ริต ขยันอดทน สติปญ
ั ญา
แบ่งปัน) ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และมี
การกำ�หนดพันธกิจทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์บนหลักการของการนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา เมื่อพิจารณาจากวิสัย
ทัศน์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์การวิจัย ผลจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
องค์ความรูด้ า้ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าแนวโน้มการกำ�หนดยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ประกอบด้วย 1) การปรับบทบาทของ
ภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น การศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ 2) การพัฒนากระบวน
ยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม และ 3) การสร้างและพัฒนาภาคีร่วมเป็นเครือข่าย สำ�หรับประเด็นการ
วิจยั ในอนาคต คือ การวิจยั ด้านการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในภาคองค์กรส่วนท้องถิน่ การวิจยั
ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียง รวม
ทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนา และการวิจยั เพือ่ สร้างแนวทางความสุขและประโยชน์
สุขร่วมกันของประชาชนไทย
การปฏิรูปประเทศปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำ�ทาง (Guiding Philosophy) ดังกล่าวข้างต้น จะ
เห็นได้วา่ เป็นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาประเทศทีด่ �ำ เนินมาในทิศทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม สอดรับ
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กับวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 แห่งสหประชาชาติ อย่างลงตัว สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กบั หลายประเทศทั่วโลก เฉพาะอย่างยิง่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทัง่
ในระดับโลก เพราะความเชื่อที่ว่าการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศย่อมจะทำ�ให้การพัฒนาเกิดความสมดุล มีความเข้มแข็งจากภายใน แม้วา่ การพัฒนา
ตามแนวทางนี้จะต้องใช้ความอดทน ความเพียร และระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลสำ�เร็จได้
เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ทเี่ พาะจากเมล็ดย่อมจะมีรากแก้วทีห่ ยัง่ ลงลึก แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้
ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับพายุลมแรง หรือภาวะที่แห้งแล้งแล้ว
ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดย่อมที่จะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมากกว่า สอดคล้องกับที่ว่า
ความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (Means and Ends) จากการกระทำ� โดยจะทำ�ให้เกิดวิถีการ
พัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความสมดุลและความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทำ�ทัง้ เหตุและผลจะนำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของการ
พัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550)
ดังนั้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คงไม่สามารถ
ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเก่าที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตการบริโภคเป็นจำ�นวน
มากอีกต่อไปไม่ได้แล้ว หากแต่จะต้องเน้นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้โดยไม่ต้อง
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก ซึง่ เป็นการยืนยันได้วา่ แนวทางการพัฒนาดังกล่าวอยูบ่ นพืน้ ฐาน
และสอดคล้ อ งกั บ กระแสพระราชดำ � รั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541) ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความสำ�คัญตอนหนึ่งว่าคนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภ
น้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมี
ความคิดว่าทำ�อะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็
อยูเ่ ป็นสุข ทิศทางการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ประยุกต์หลักดังกล่าวเข้ามาปรับ
ใช้กบั การแนวทางการปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ จึงมีความน่าสนใจเพราะเบือ้ งต้นจะช่วยชีใ้ ห้เรา
สำ�รวจว่าสภาพทางเศรษฐกิจของเราจะพัฒนาได้อย่างสมดุล ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ไม่ โดยให้ค�ำ นึงถึงความเป็นองค์รวมของสังคม ทัง้ ยังชีแ้ นวทางการพัฒนาอย่างพอเพียงในยุคปฏิรปู
ประเทศด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงให้กรอบให้เห็นเป้าหมายและวิถีของการปฏิรูป ซึ่ง
จะทำ�ให้สังคมไทยเป็นสังคมอารยะที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
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สำ�นักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้ให้ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด�ำ เนินไปใน
ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมาย
ถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ
สมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ�วิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำ�เนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำ�นึกในคุณธรรม
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรูท้ เี่ หมาะสม ดำ�เนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
กาญจนา บุญยัง และคณะ (2552) ได้สรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวคิดทีย่ ดึ หลักทางสายกลางเป็นหัวใจสำ�คัญของกรอบแนวคิด โดยความพอเพียงจะ
ต้อง ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อ
เตรียมพร้อมที่ จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน เงื่อนไขในการดำ�เนิน
กิจกรรมใด ๆ ให้อยู่ใน ความพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) ผนวก
กับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และเพียร อดทน ปัญญา) เพื่อนำ�ไปสู่แนวทางการ
ปฏิบตั แิ ละผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ การ พัฒนาทีส่ มดุล และพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ความรู้/เทคโนโลยี
กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำ�แนวทางการดำ�รงชีวิตที่
เหมาะสม ให้คนในทุกระดับ ตัง้ แต่ตนเอง ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตนให้ดำ�เนิน ชีวิตไปได้โดยทางสายกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สอนให้รู้จักความ
พอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ และมีเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ คือ ให้มีความพอ
เพียงในตัวเอง ให้มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
ทั้งเป็นหลักปรัชญาที่มีความ สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ทุก ๆ คนได้รับการสั่งสมอบรมมาอยู่
แล้ว เช่น ความซือ่ สัตย์สุจริต ความ ขยันหมัน่ เพียร เป็นต้น ซึง่ เป็นการนำ�หลักพุทธรรมมาใช้ให้เห็น
เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน สามารถทีจ่ ะประยุกต์ใช้รว่ มกันได้ทงั้ ในระดับนโยบาย ระดับองค์กร และระดับ
บุคคล โดยการปลูกจิตสำ�นึกของตนให้ เกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัว
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และพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ภายใต้มิติทางเลือกในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ พอเพียงในประเด็นเรื่องความเท่าเทียม
กันของคนในสังคมมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในระดับฐานรากของสังคมคือครอบครัวหรือชุมชน มีการกำ�หนด เป้าหมายที่มุ่งสู่ความ
พอเพียงด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท มีความพอดี มี
เศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
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บทบาทของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทิศทางทางการปฏิรูปประเทศ
คำ�ว่า “ปฏิรูป” ทำ�ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สภาพที่สมควร ถ้าภาษาอังกฤษ ก็ตรงกับ
คำ�ว่า Reform ซึ่งความหมายก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่ามันมีเรื่องมีองค์ประกอบสำ�คัญ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่
เหมาะสม บิดเบือนไปจากที่ควรเป็น เลยต้องมา Reform คือมาจัดใหม่ ดังนั้นต้องเข้าใจในเรื่องต่อ
ไปนีก้ อ่ น (บรรยง พงษ์พานิช, 2557) ดังนัน้ เหตุผลความจำ�เป็นทีร่ ฐั บาลปัจจุบนั กำ�หนดเป็นนโยบาย
และเหตุผลสำ�คัญในการปฏิรูปคือเกิดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้และทางโอกาสมากขึ้น การ
ขยายตัวไม่ยงั่ ยืน ความสามารถในการแข่งขันลดลงและสังคม คนเห็นแก่ตวั เกิดความขัดแย้งในสังคม
สูงขึ้น การดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจและการทำ�ธุรกิจไม่ราบลื่น ภาระการคลังจากการก่อหนี้และ
นโยบายประชานิยมความผันผวนจากโลกาภิวัตน์มากขึ้น เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวแนวคิดการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันจากการเปลีย่ นแปลง ความสำ�คัญของพืน้ ฐานความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมตามแนวพระราชดำ�ริ
จึงถูกให้ความสำ�คัญและถูกกำ�หนดเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต 2575 โดยสภา
ปฏิรูปแห่งชาติมีการวางกรอบการทำ�งานและตั้งเป้าหมายเอาไว้คือ จะปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร
และปฏิรูปโดยใคร โดยมุ่งเน้นไปที่ นำ�ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาความ
สมดุลและเข้มแข็งจากฐานราก และความสำ�เร็จในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึง่ สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องทำ� ตามลำ�ดับขัน้ ต้อง
สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนเมื่อได้พื้นฐาน
มั่นคงพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น
ตามลำ�ดับต่อไป” เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความมั่นคงของชีวิต
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเขาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อนสร้างจะอยู่
มั่นคงก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป การน้อมนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศย่อมจะทำ�ให้การพัฒนาเกิดความ
สมดุล มีความเข้มแข็งจากภายใน แม้ว่าการพัฒนาตามแนวทางนี้จะต้องใช้ความอดทน ความเพียร
และระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลสำ�เร็จได้ เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ดย่อม
จะมีรากแก้วที่หยั่งลงลึก แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่
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ต้องเผชิญกับพายุลมแรง หรือภาวะที่แห้งแล้งแล้ว ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดย่อมที่จะสามารถ
ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมากกว่า
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จึงได้มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศใน
โลกทีห่ นึง่ (ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว) ภายในปี พ.ศ. 2575 และได้มกี ารจัดทำ�วาระพัฒนาที่ 7 : แนวทาง
ปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 เสนอรัฐบาล พร้อม ๆ กับ
รายงานวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศโลกที่สอง ไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำ�วิสัยและออกแบบอนาคตประเทศไทย (ซึ่งมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
เป็นประธานฯ) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ได้นำ�เสนอตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของ
ประเทศไทย ภายใต้ตวั แบบ “ประเทศไทย 4.0”หรือ “Thailand 4.0” ซึง่ จะเป็นการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็นประเทศราย
ได้สูง ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ตามรายงานแนวคิดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยน
กลไกภาครัฐ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 และมีการนำ�เสนอเรือ่ งนีใ้ นหลาย
โอกาส นำ�มาสู่การประกาศเป็นนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ต่อมาจึงมีผู้นำ�แนวคิดประเทศไทย
4.0 นี้ ไปขยายความ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในขอบเขตงานของตนเองเองอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรม
4.0 เกษตร 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ 4.0 แรงงาน 4.0 คนไทย 4.0 จังหวัด 4.0 เป็นต้น รวมทั้งการนำ�
ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ทั้งนี้ ทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยทีภ่ าคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลีย่ นการเกษตร
แบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่” สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุน
ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า
ค่อนข้างตํา่ ไปสูก่ ารบริการทีส่ ร้างมูลค่าสูง และการพัฒนาแรงงานทักษะตาํ่ ไปสูแ่ รงงานทีม่ ที กั ษะสูง
(จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน,ปีที่ 2 ฉบับที่ 30, 15 กรกฎาคม 2559)
ซึ่งแนวทางการปฏิรูปโดยให้ความสำ�คัญกับบทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
สอดคล้องกับแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิรปู ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ตามที่ สุรินทร์ พิศสุวรรณม (2559) ได้กล่าวเอาไว้ คือการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม เพือ่ ลดความเหลือ่ มลาํ้ ทางรายได้และโอกาสให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน จะต้อง
อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทั่วถึง และเป็นธรรม มีเป้าหมาย
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ขจัดความเหลื่อมลํ้าที่ชัดเจน มีดัชนีบอกวัดความเหลื่อมลํ้าที่แม่นยำ�  ไม่ให้เกิดสภาพการ “รวย
กระจุก จนกระจาย” อีกต่อไป โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระยะยาว แก้ปัญหาการถือ
ครองที่ดิน ให้มีที่ดินทำ�กินอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปรับ
โครงสร้างกระบวนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง
สำ�หรับภาคเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน และลงทุน
ระบบชลประทาน ทุกชุมชนต้องเข้าถึงแหล่งนํ้าได้ เป็นต้น
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ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic
Wealth) เป็นสำ�คัญ โดยขาดการพัฒนาในมิตอิ นื่ ให้มคี วามสอดคล้องกัน จึงทำ�ให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ความเหลือ่ มลํา้ ของรายได้และโอกาสทีเ่ พิม่ ขึน้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมถูกทำ�ลายมากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ การพัฒนาดังกล่าว มิเพียงแต่ก่อให้เกิดความ
ไม่สมดุลระหว่าง “มนุษย์” กับ “มนุษย์” ยังก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง “มนุษย์” กับ
“ธรรมชาติ”
บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการปฏิรปู ประเทศไทยเข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อ
การปฏิรปู ประเทศไทย เห็นได้จากการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอ
เพียง ถูกคาดหวังว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้และโอกาส ให้คนไทยหลุดพ้นจากความ
ยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทั่วถึง และเป็นธรรม มีเป้า
หมายขจัดความเหลือ่ มลํา้ ทีช่ ดั เจน มีดชั นีบอกวัดความเหลือ่ มลาํ้ ทีแ่ ม่นยำ� ไม่ให้เกิดสภาพการ “รวย
กระจุก จนกระจาย” อีกต่อไป โดยสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระยะยาว เกิดการแก้
ปัญหาการถือครองที่ดิน ให้มีที่ดินทำ�กินอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ สามารถปรับโครงสร้างกระบวนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การ
ตลาด และการขนส่ง สำ�หรับภาคเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ผสมผสาน และ ก่อให้เกิดลงทุนระบบชลประทาน ทุกชุมชนต้องเข้าถึงแหล่งนาํ้ ได้ ดังนัน้ หากต้องการ
ก้าวสู่ประเทศที่มีความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ อัน
ประกอบด้วย (1) มิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (2) มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) มิติการมีสังคมที่อยู่ดี
มีสขุ และ (4) มิตกิ ารเสริมสร้างภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ การพัฒนาทีส่ มดุลนัน้ ตัง้ อยูบ่ นฐานคิดของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสำ�คัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูว่ า่ เมือ่ พร่อง ต้องรูจ้ กั เติม
(Fulfilled) เมื่อพอต้องรู้จักหยุด (Enough) เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน (Sharing) ในระดับจุลภาค “การ
รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทำ�ให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม
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สร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นปึก
แผ่นของคนในสังคมตามมา
จากลักษณะดังกล่าวทำ�ให้“เศรษฐกิจพอเพียง” กลายเป็นปรัชญาสำ�คัญที่ชี้แนะแนวทาง
การดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำ�รงอยู่ได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเป็นแนวทางการดำ�เนินชีวติ และวิถปี ฏิบตั ทิ พี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราช
ดำ�รัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นยํ้าแนวทางการพัฒนา บน
หลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอ
ประมาณ การคำ�นึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชา และการมีคณ
ุ ธรรม
เป็นกรอบในการปฏิบตั แิ ละการดำ�รงชีวติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทัง้ แนวคิดและทฤษฎี
ที่มีบทบาทสำ�คัญต่อการปฏิรูปประเทศไทยที่จะทำ�ให้การพัฒนาประเทศจะเติบโตได้อย่างสมดุล
ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้คำ�นึงถึงความเป็นองค์รวมของสังคม ทั้งยังชี้แนวทางการ
พัฒนาและให้เห็นเป้าหมายและวิถีของการปฏิรูป ซึ่งจะทำ�ให้สังคมไทยเป็นสังคมอารยะที่มีการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
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