ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน
ตามหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน
COMMUNIT : PRINCIPLES AND METHODS
FOR SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT
ACCORDING TO BUDDHADHAMMA
อนุวัต กระสังข์ 1
Anuwat Krasang

บทคัดย่อ

หลักการและวิธกี ารพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมอย่างยัง่ ยืนนัน้ นับเป็นสิง่ ทีใ่ หม่ส�ำ หรับ
ชาวบ้านทั่วไป แต่สำ�หรับพระสงฆ์นั้น ถือปฏิบัติกันมานาน เพียงแต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่านั้น เป็นที่
ตระหนักกันว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนในชาตินับตั้งแต่หน่วยเล็ก ๆ จนถึง
หน่วยใหญ่ คือตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม ไปจนถึงระดับองค์กร และระดับชาติ ต้องเข้ามา
มีสว่ นร่วม จุดนีเ้ องทำ�ให้พระสงฆ์คอื ผูท้ มี่ บี ทบาทโดยวิธผี สมผสานหรือทีเ่ รียกว่าบูรณาการหลักพุทธธรรม
เข้าไปด้วยทำ�ให้เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ
คำ�สำ�คัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและวิธีการ หลักพุทธธรรม
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The principles and methods of sustainable community development are
new to ordinary people. But for the monks it has been practiced for a long time.
But not only concrete, it is well known that these problems are a national problem.
Everybody in the nation, from small units to large ones, is from individual, family,
society to corporate and national level. to engage in this point of view, the monk
is a person who plays a harmonious role, also known as integrating Buddhist principles,
into a new interesting concept.
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาแห่งการกำ�หนดแนวทางของการดำ�รงชีวิต ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงใช้เป็นหลักในการดำ�เนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ เพือ่ ช่วย
เหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ในแผ่นดินให้ พออยู่พอกิน ตลอดมานานนับหลายทศวรรษและในคราวที่
ประเทศไทยประสบกับปัญหา วิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อเกือบห้าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยมที่เกินพอดี พระองค์ก็ได้ทรงชี้แนะปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่พสกนิกร เพื่อเตือนสติให้มีความพอดี ในการดำ�รงอยู่ของชีวิต และสังคมที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ตั้งสติโดยมีสัมมาทิฐิให้ประชาชนได้รู้เท่าทันความเป็นจริง
และสภาพลวงตาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศชาติ ทรงชี้แนะแนวทาง ทางสายกลางในการ
ดำ�รงชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมหลายประการรวมทั้ง ลดกิเลส คือ ความโลภทั้งปวงเพื่อให้ชีวิตสงบ
สุ ข ร่ ม เย็ น และเกิ ด สั น ติ สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น และถาวรขึ้ น ในแผ่ น ดิ น โดยเสนอให้ เ ป็ น ทางเลื อ ก
(Alternative) แก่การดำ�รงชีวิต ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นั้น แม้จะมีคำ�ว่า เศรษฐกิจ แต่ก็เป็น
แนวทางการดำ�เนินชีวติ ทีท่ รงมีพระประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทย ทัง้ ปวง ยึดถือเอาเป็นหลักในการ
ดำ�รงชีพ ทั้งในภาวะวิกฤติและต่อไปในอนาคต
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราช
ดำ�รัส ซึ่งได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยตามที่ร้องขอและทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานลงมา
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ซึง่ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยอยูใ่ นภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543 : 205) ปรัชญาดังกล่าวจะเห็นได้ชัด
ถึงหลักสำ�คัญของการดำ�รงชีวติ และการตัง้ ตนอยูบ่ นพืน้ ฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยที่จะต้องคำ�นึงถึงความพอเพียง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีและ
ยังต้องมีปัญญาความรอบรู้ รอบคอบ และความมีคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระทำ�
ด้วย หลักสำ�คัญข้างต้นอาจจำ�แนกได้โดยสังเขป ดังนี้
1. ความพอประมาณ (ความพอเพียง) คือ ความสมดุลและความพอดี ไม่มากไม่น้อยเกิน
ไป ตามแต่อัตภาพของบุคคลเป็นไปตามหลักพุทธธรรม มัชฌิมาปฏิปทา
2. ความมีเหตุผล เป็นเหตุผลที่สมควรในการกระทำ�และการตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ�นั้นอย่างรอบคอบ
3. ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี คื อ มี ค วามมั่ น คงในการเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อ เป็นการลดความเปราะบางต่อความเสี่ยงในการดำ�รงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพหากมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม เป็นหลักสำ�คัญที่ต้องมีทั้งความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
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มีความอดทน ความเพียร และมีปัญญาในการดำ�รงชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม
แนวความคิดหลักของปรัชญานี้ คือ การชีแ้ นะแนวทางการดำ�รงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นเพือ่ ความ
มั่นคงและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เป็นการดำ�เนินตามทางสายกลางก้าวทันต่อโลก โดยปรัชญาใช้ได้ทั้ง
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เป็นการมองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง
มีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นการปฏิบัติที่มุ่งผล
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผู้เขียนสรุปโครงสร้างของปรัชญาชี้ว่า ความพอเพียงเป็นทั้งผลและวิธีการ (End and
mean) จากการกระทำ�โดยผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ การพัฒนาทีส่ มดุล และพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
โดยมีความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันวิธี
การตามความพอเพียงเป็นความสมดุลของการกระทำ� ทัง้ เหตุและผลจะนำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของการ
พัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งในด้านการปฏิบัติ ความพอเพียงตามหลัก
ปรัชญานี้ ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ (สามห่วง) คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล มีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่
สมบูรณ์
ความพอประมาณ คือ มีสองนัยยะ ในด้านหนึ่งคือ ความพอดีไม่สุดโต่ง โดยมีการกระทำ�
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย
การออมอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง อีกด้านหนึง่ หมายถึงการทีส่ ามารถพึง่ ตัวเอง
ได้ยืนได้บนขาของตนเอง
ความมีเหตุมีผล หมายความว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่างๆ
นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีการพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นการ
มองระยะยาว คำ�นึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนคำ�นึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการตัดสินใจนี้
การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร หมายความถึง การกระทำ�ที่ไม่คำ�นึงถึงเฉพาะเหตุการณ์
และผลในปัจจุบนั แต่ภายใต้ขอ้ จำ�กัดของข้อมูลทีม่ อี ยู่ ต้องคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วย และสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ เพราะ
พลวัตในมิติต่าง ๆ ทำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัว
พร้อมรับผลกระทบเหล่านี้ด้วย
นอกจากนีก้ ารจะกระทำ�ให้มคี วามพอเพียงตามหลักปรัชญาได้นนั้ จะต้องมีเงือ่ นไขพืน้ ฐาน
คือ การมีความรอบรู้ และคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี
สองด้านคือ ด้านจิตใจ ปัญญา และด้านการกระทำ� ในด้านแรกเป็นการตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ส่วนด้านการกระทำ�หรือแนวทางการดำ�เนินชีวิต เน้น
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ความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขทั้งสองนี้จะทำ�ให้การปฏิบัติตาม
เนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้
หลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์ถงึ หลักการว่าด้วยความพอเพียง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งมีประเด็นรายละเอียดน่าสนใจดังนี้
1. ความพอประมาณ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดถึงการพัฒนาในโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
เกือบทุกโครงการ ล้วนมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความ พออยู่พอกิน ความเหมาะสม ความพอ
เพียง และความพอดี ทั้งสิ้นและในความเป็นจริงแล้วได้ทรงดำ�เนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สะท้อนออกมาในเรื่องการสร้าง ความพอเพียงให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มา
ตั้งแต่เริ่มทรงงานช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ มานานนับหลายทศวรรษก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ และก่อนทีค่ �ำ ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นคำ�ทีพ่ ดู อ้างอิงกันหนาหู
ในบรรดานักคิด นักวิชาการ และนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเสียอีก เกือบทุกครั้งและทุกแห่งหน ที่
ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงงานเพือ่ ช่วยเหลือ สงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ผู้อยู่ห่างไกลและทุรกันดารในภูมิภาคและในชนบท พระองค์ทรงสั่งสอนและแนะนำ�ให้ประชาชน
รู้จักเพียงพอในการบริโภค การดำ�รงชีวิตและการใช้ชีวิต โดยทรงแนะนำ�ให้สันโดษ ลด ละเลิก
อบายมุขและความโลภอย่างไร้เหตุผล ทรงแนะให้ละเว้นวัฒนธรรมการบริโภคตามกระแสเศรษฐกิจ
ทุนนิยมที่ไร้สาระ ฟุ่มเฟือย มอมเมา และไม่รู้จักพอ ทรงเน้นเรื่องการสันโดษ ให้พึงพอใจในชีวิตที่
เพียงพอกับอัตภาพและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและเกื้อกูลกันในชุมชน
พร้อมๆ กัน (อภิชัย พันธุเสน, 2539 : 207-208) กับการสร้างความเข้มแข็งและการมีธรรมะและ
คุณธรรมในจิตใจ ไม่คดโกง เอารัดเอาเปรียบ รู้จักเสียสละและการให้ การแบ่งปันและให้ประสาน
ประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่น (คูณ โทขันธ์, 2525 : 109) ตลอดจนสังคมและสภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมองว่าขณะนี้ก็มีผู้ที่มีความเข้าใจ และเห็นความสำ�คัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กันมากยิง่ ขึน้ โดยมีทงั้ นักวิจารณ์และนักพัฒนา
หลายสาขาได้ท�ำ ความเข้าใจ และแลกเปลีย่ นความเห็นและทัศนะกันดังปรากฏในการสัมมนาต่างๆ
และแม้กระทัง่ ได้ขอพระราชทานความหมายลงมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ น้อมเกล้าฯ
รับไปปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว
จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็พอจะ
เห็นนัยสำ�คัญที่ว่า ทรงให้นำ�หลักของการพออยู่ – พอกิน กับความพอเพียงและพอดีเป็นฐานเบื้อง
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ต้นก่อนทีจ่ ะขยายไปสูก่ ารพัฒนาทีเ่ ป็นสัมมาพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสืบไป ความพออยู-่ พอกินของประชากร
ผูย้ ากไร้สว่ นใหญ่ของประเทศ จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามลำ�ดับขัน้ ตอนโดยไม่เร่งรัด
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยปราศจากรากฐานทีม่ นั่ คงชัดเจน ผลจากเศรษฐกิจฟองสบูท่ �ำ ให้
หลายฝ่ายเริม่ ตระหนักว่า ความจำ�เริญ รุง่ เรืองจากภาพลวงตา โดยคำ�นึงถึงตัวเลขแสดงความเจริญ
เติบโตทีม่ ใิ ช่ความจริงแท้ และมิได้กอ่ ให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนรวมเนือ่ งจากมีความโลภและกิเลส
เป็นตัวชี้นำ�นั้นได้สร้างความหายนะแก่ประเทศชาติมาแล้วเพียงใด (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2537 : 118119)
ดังนั้นจึงอาจสรุปความหมายและบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริได้ว่า ความพออยู่ – พอกิน และความ พอเพียง ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์
ได้พระราชทานไว้นั้น มีความหมายและมีบริบทกว้างขวางกินความมากกว่าเพียงแค่มีข้าวอยู่ในยุ้ง
ฉาง ผักและปลาอยูใ่ นไร่เพียงพอสำ�หรับการบริโภคในครัวเรือนไปได้ตลอดปีเท่านัน้ หากแต่เศรษฐกิจ
พอเพียงนีย้ งั กินความหมายกว้างขวางลุม่ ลึกและผูกพันสอดประสานกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ในเรื่องการเดินทางสายกลางและข้อธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ ปรัชญา และแนวคิด ในการดำ�รงชีวิต
ของผู้คน ชุมชน และสังคมไทยในอุดมการณ์ คือ พุทธวิถีแห่งความมีชีวิตอันประเสริฐอีกด้วย
ด้วยเหตุนคี้ วามหมายและบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
จึงเป็นที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันด้วยว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือหลักในการดำ�รง
ชีวิต ที่พึงปรารถนาของคนไทย ซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดกับเรื่องของจิตใจ จริยธรรมและหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา
นอกเหนือไปจากการทำ�ทุกอย่าง ให้ง่ายและไม่สลับซับซ้อนจนชาวบ้านทำ�ตามไม่ได้อัน
เป็นหลักและหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินงานแล้ว การนำ�ความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติ
และกฏเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้
เข้าสูร่ ะบบทีป่ กตินนั้ ก็นบั ว่าเป็นหลักการและแนวปฏิบตั ทิ สี่ �ำ คัญยิง่ อีกส่วนหนึง่ ในการทรงงานของ
พระองค์ เช่น แนวความคิด ใช้อธรรมปราบอธรรม และ ธรรมปราบอธรรม หรือ นํ้าดีไล่นํ้าเสีย ใน
งานการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แนวคิดและปรัชญาการทำ�งานในลักษณะนี้จะเห็น
ได้ว่าเป็นการใช้ สติ และ ปัญญา ผสมผสานกับความรู้เข้าดำ�เนินการกับเหตุและปัจจัยไม่ว่าจะเป็น
บวก หรือ ลบ ที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ตามธรรมชาติให้ก่อประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นการใช้ ปัญญา แก้
ปัญหาตามหลักพระพุทธธรรมนั้นเอง (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2529 : 240)
ในพระพุทธศาสนานั้น สรรเสริญ ยกย่อง คนที่พัฒนาตนแล้วว่าควรแก่การยกย่อง ดังพระ
บาลีทวี่ า่ ทนฺโต เสฏฺโฐมนุส.เสสุ แปลความได้วา่ ในหมูม่ นุษย์ผทู้ ฝี่ กึ ตนแล้วประเสริฐทีส่ ดุ ผูท้ พี่ ฒ
ั นา
ตนแล้วคือ ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญในพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547
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: 18) ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ การพัฒนาตน คือ ธรรมอันประเสริฐและมีความสำ�คัญยิง่ ส่วนปรัชญา
แนวคิดและทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ซึ่งมีความมุ่งหมายหลัก
ประการสำ�คัญที่สุด คือ การให้โอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ได้มีโอกาสฝึกตนทั้งทางด้านจิตและทาง
กายควบคู่กันไป โดยผสมผสาน อยู่ในเรื่องการทำ�มาหากิน คือ การมีสัมมาอาชีวะที่ไม่เพียงแต่จะ
เน้นเรือ่ งความพออยู่ พอกิน และความพอเพียงแก่ชวี ติ เท่านัน้ แต่หากวิเคราะห์ลกึ ลงไปแล้วยังเห็น
ลักษณะของการทำ�ให้เจริญ คือ ภาวนา ในทุกด้านของชีวิตของตนและชุมชนที่ตนเอง ซึ่งถือว่าเป็น
สถาบันหลักของทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร,
2546 : 7)
2. ความมีเหตุผล
ตามทีผ่ เู้ ขียนได้กล่าวเป็นการปรับพืน้ ฐานมาในส่วนก่อนหน้านีแ้ ล้วว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นชัดแจ้งในโครงการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริ ต่าง ๆ หลากหลาย ที่มีขึ้นเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นนั้น ประการแรก คือ ความพออยู่ – พอกิน และพอเพียงในการดำ�รงชีวิต ซึ่งเป็น
พื้นฐานหลักของชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักพุทธธรรมในข้อต่าง ๆ
อันมีหลักแห่งการเดินทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา เป็นปฐม (สนธยา พลศรี, 2545 : 9)
นอกไปจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการพอเพียงเป็นการประมาณในการบริโภคซึ่งอยู่ในหลักธรรมเรื่อง
มัตตัญญุตายัง เรื่องการสันโดษ ประมาณตน มีวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพและการไม่โลภ
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เบียดเบียน ฯลฯ อันเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ พออยู่ พอกิน พอดีและพอเพียงตลอดจนไม่โลภไม่
เบียดเบียนทั้งผู้อื่น (ประสาท หลักศิลา, 2545 : 2) และทรัพยากร ธรรมชาตินั้น คือ แนวความคิด
หลัก และเป็นพืน้ ฐานหลัก ทีท่ รงมีพระราชประสงค์ให้ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศวางแนวชีวติ
ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาไว้ให้มนั่ เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กัน มิให้เกิดความทุกข์ และสามารถดำ�รงชีวติ
อยู่อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ มีความงดงาม และมีสันติสุข ไปพร้อม ๆ กันด้วย
รากฐานสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ โดยแท้ ไม่วา่ จะพิจารณา
ในแง่ใด ความพออยู่ – พอกิน พอเพียงและพอดี นั้นเป็นปรัชญาการดำ�เนินชีวิตที่มีความหมายลึกซึ้ง
เป็นพระ ปัญญา อันเฉียบคมที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และบรรเทา ปัญหา อัน
เนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว
ก็คอื หลักธรรมสำ�คัญแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นหลักแห่งการดำ�รงอยูข่ องชีวติ ทัง้ ของฆราวาสและ
คฤหัสถ์ใน พรหมจรรย์ แห่งพระพุทธศาสนาทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนชาวไทยทัง้ ประเทศถูกบ่มเพาะมานาน
พร้อมกับการเป็นชาติไทยนั่นเอง
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3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
การมีภูมิคุ้มกันในการดำ�เนินชีวิตโดยที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวข้องอย่างสำ�คัญ
กับหลักธรรม มัชฌิมาปฏิปทาเป็นลำ�ดับแรกและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ในบทย่อยนี้
จึงเห็นควรพูดถึงในรายละเอียดเป็นการเฉพาะก่อนดังต่อไปนี้
พระพุทธศาสนา (พุทธธรรม) คือ ศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติอีกทั้งพุทธธรรมนั้นก็
มิใช่เป็นเพียงปรัชญาของนักปรัชญาหรือเรือ่ งของนักคิดทีก่ �ำ ลังคิดค้นหาความจริง โดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกวิทยาหักล้างพิสูจน์ความจริงกันอยู่ หากแต่พุทธธรรมเป็นเรื่องของ การปฏิบัติ หรือเป็นการ
ปฏิบัติของผู้ทรงปัญญา ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตและความเป็นอยู่จริงของ
มนุษย์ พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์ และสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนำ�มา
ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงไม่ทรงสนับสนุน การพยามเข้าถึง
สัจจธรรม ด้วยวิธีครุ่นคิด และถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ และด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงของมนุษย์นี้เอง ความเป็น
พุทธธรรมจึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วย
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นประมวลคำ�สอนภาคปฏิบัติ
คือ ระบบ จริยธรรม ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ขอบเขต กว้างขวาง มากเกินกว่า
ที่จะพูดถึงให้ครบถ้วนกระบวนความได้ แต่สามารถที่จะอธิบาย ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ
8 อย่าง อันเป็นหัวข้อสำ�คัญของ อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค (มรรคาอันประเสริฐ
มีองค์ประกอบ 8 อย่าง) ดังนี้ คือ
1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right View)
2. สัมมาสังกัปปะ ความดำ�ริชอบ (Right Thought)
3. สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speceh)
4. สัมมากัมมันตะ การกระทำ�ชอบ (Right Action)
5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)
6. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (Right Efford)
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ (Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ(Right Concentration)
องค์ประกอบทั้ง 8 นี้ มิใช่ทางแปดทาง หรือต้องกระทำ�ให้สำ�เร็จเสร็จสิ้นไปทีละข้อ หาก
แต่เป็นส่วนประกอบของทางสายเดียวกัน ทีต่ อ้ งอาศัยพึง่ พิงกัน เหมือนเกลียวเชือก 8 เกลียว ทีร่ วม
กันเข้าเป็นเส้นเชือกเดียว ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันไปโดยตลอด
พระธรรมปิฎก (ปัจจุบนั พระพรหมคุณาภรณ์) ให้อรรถาธิบายในเรือ่ งนีว้ า่ การศึกษาพัฒนา
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องค์ธรรมภายใน มัชฌิมาปฏิปทานี้ ก็คือ การพัฒนาของชีวิต หรือพัฒนาการของชีวิตภายใต้กรอบ
กระบวนการของธรรมชาติ ที่ดำ�เนินไปตามวิถีแห่งมรรค และเมื่อพูดโดยผลรวมแล้ว สามารถแบ่ง
แยกออกเป็นหลักสามส่วน คือ
1. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกศึกษาอบรมในด้านความประพฤติ ทางกาย วาจา และอาชีพ ให้
มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล (Training in Higher Morality)
2. อธิจิตตสิกขา การฝึกศึกษาอบรม ด้านสมาธิ คือการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว
ง่าย (Training in Higher Mentality หรือ Concentration)
3. อธิปญ
ั ญาสิกขา การฝึกฝนศึกษาพัฒนาในด้านปัญญาให้สงู ขึน้ ไปและให้รคู้ ดิ เข้าใจมอง
เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง (Training in Higher Wisdom)

วิธีการพัฒนา
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สำ�หรับขัน้ ตอนและวิธกี ารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีดงั นี้ คือ 1) การพึง่ ตนเอง 2) พอ
อยู่พอกิน 3) พอเพียง 4) การไม่เบียดเบียน
1. การพึ่งตนเอง
การพึง่ ตนเอง ดังกล่าวแล้วว่าพระพุทธศาสนาคือ ศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบตั ิ ดังนัน้
จึงให้ความสำ�คัญและเพ่งเล็งการปฏิบตั ทิ งั้ ทางกาย และใจเพือ่ การพึง่ ตนเองทุกระดับเป็นอย่างมาก
(พระอาจารย์ ชา สุภทฺโท, 2541 : 29) เช่นเดียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ น้นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถพึง่ ตนเองได้และยืนอยูบ่ นขาของตนเองได้ เพือ่ ให้มคี วามแข็งแรง
มั่นคงเพียงพอที่จะ พัฒนาตน ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป การพัฒนาตนนี้ย่อมหมายถึงการพัฒนาตน
ทัง้ ภายนอกและภายใน คือ พึง่ พาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและมีภมู คิ มุ้ กันทางด้านจิตใจ ทีจ่ ะสามารถ
ฝึกตนให้พน้ จากห่วงโซ่ของกระแสบริโภคนิยมโดยยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักศีลธรรมและจริยธรรม
ตามพืน้ ฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมประจำ�ชาติไทยอยูแ่ ล้ว
(ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2525 : 8)
หลักธรรมว่าด้วยการพึ่งพาตนเอง หรือ พึ่งตนเองในพระพุทธศาสนานั้น มีอยู่หลายประการ
เป็นการเฉพาะเช่น นาถกรณธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรมสำ�คัญ 10 ข้อ ว่าด้วยธรรมอันเป็นการสร้าง
ทีพ่ งึ่ คุณธรรมอันทำ�ให้ตนเป็นทีพ่ งึ่ ของตนเองได้ประกอบด้วย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2545 : 324)
1. ศีล (ความประพฤติดีงาม, ระเบียบวินัย, อาชีวบริสุทธิ)
2. พาหุสัจจะ (การศึกษา – การใฝ่หาความรู้)
3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดี มีกัลยาณมิตร, ปรึกษา)
4. โสวจัสตา (เป็นคนง่าย รับฟังเหตุผล)
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5. กิงกรณีเยสุ ทุกขตา (ขวนขวายกิจการ, ทำ�ได้สำ�เร็จ ฯลฯ)
6. ธัมมกามตา (รู้รัก, ใคร่ธรรม, รับรู้ – รับฟัง)
7. วิริยารัมภะ (ขยันหมั่นเพียร, ละชั่ว ทำ�ดี, เข้มแข็ง)
8. สันตุฏฐิ (สันโดษ, พอใจกับสิ่งที่หามาได้โดยชอบ)
9. สติ (ความมีสติ, ไม่ประมาท)
10. ปัญญา (รู้คิด, พิจารณา, เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง)
องค์ธรรมอันเป็นการ สร้างที่พึ่ง นี้ เป็นธรรมมีอุปการะมาก เป็นคุณธรรมอันทำ�ให้ตนเป็น
ที่พึ่งแห่งตนยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำ�เร็จและเป็นกำ�ลังหนุนในการบำ�เพ็ญคุณงาม
ความดีทั้งหลายด้วย (อรสา เตติวัฒน์ และคณะ, 2552 : 1-3)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ข้อนีแ้ ล้ว จะเห็นความประสานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทีเ่ ศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียง
แต่มุ่งประสงค์ให้เกษตรกรและในวงที่กว้างขวางออกไป คือ ประชาชนทั้งชาติได้พึ่งพาตนเองได้ใน
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังหมายความคลุมถึงการมีความมั่นคงในการที่จะเป็น อิสรภาพจากการ
ครอบงำ�ของกระแสโลกในเชิงวัตถุนยิ มและบริโภคนิยมต่าง ๆ ทัง้ ประชาชนยังสามารถกำ�หนดความ
เป็นอยูข่ องตนเองด้วย สติปญ
ั ญา ความพากเพียร ความสันโดษ โดยมีองค์ธรรมทางพระพุทธศาสนา
เกื้อหนุนอยู่ด้วย (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2541 : 21-22) ดังจะเห็นได้จากความในพระราชดำ�รัส
ตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่า...คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยก็เบียดเบียน
คนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่า ถ้าทำ�อะไรต้อง พอเพียง หมายความว่าพอ
ประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมากเราก็อยู่เป็นสุข
การพึ่งตนเองได้ในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกินความหมาย ถึงการพัฒนา
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไว้ด้วย (อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ และคณะ, 2552 : 18) การพึ่ง
ตนเองได้จงึ ไม่ได้มคี วามหมายเฉพาะ การพึง่ ตนเองได้ทางด้านวัตถุเท่านัน้ แต่หมายความกว้างขวาง
ถึงการควบคุมตนเองให้เป็นอิสระปลอดโปร่งจากอำ�นาจของกิเลส และสามารถข่มตน ข่มใจ ให้เกิด
ปัญญาในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ารู้จักทุกข์ รู้เท่าทันทุกข์และมีความสุขตามอัตภาพได้ด้วย
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 78)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันมีเรือ่ งการพึง่ ตนเองเป็นหลัก ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้
พระราชทานไว้นนั้ คือ หลักของการกระทำ�หรือปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างเหตุและผล ตามหลักของพุทธธรรมนัน่ เอง
ในหลักการพึ่งตนเองและการทำ�ความดี เพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้นั้น พระไพศาล
วิสาโล ได้อรรถาธิบายไว้ในพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมว่า การพึ่งตนเองในระดับของบุคคลนั้น
มิใช่เป็นสภาวะที่ต่างคนต่างอยู่หรือตัวใครตัวมันแบบที่เรียกว่าปัจเจกนิยม (Individualism) โดย
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สร้างความแปลกแยกจากสังคมแม้จะอยู่ในสังคม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามองว่า (พระไพศาล
วิสาโล พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, 2533 : 23)
ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักและทราบกันอยู่ดีแล้วว่า แนวทางและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย นับแต่ได้เริ่มพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบเป็นต้นมา เกือบ 5 ทศวรรษแล้วนั้น
ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต การบริโภค การลงทุน และการ
ใช้ทรัพยากรขนาดใหญ่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและกระตุน้ การบริโภคอย่างไม่มขี อบเขตจำ�กัด ผลจากการ
พัฒนาตามแนวคิดตะวันตกที่ผ่านมานั้น ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแง่ของผลดีจากการพัฒนาตามแนวความคิดนี้ ปรากฏ
ว่า คนจำ�นวนน้อย (มาก) คือ กลุ่มทุนผูกขาด ซึ่งมีอำ�นาจและอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และการเมือง ได้รบั ส่วนแบ่งจากผลประโยชน์มากกว่าครึง่ หนึง่ ซึง่ เป็นจำ�นวนมหาศาล คนส่วนใหญ่
ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรทีย่ ากจนทีส่ ดุ ของประเทศ 20 % ได้รบั ผลจากการพัฒนาไปไม่ถงึ 10 %
ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานให้ไว้เป็น
แนวทางเลือกจึงให้ความสำ�คัญแก่การพึ่งตนเองและพอเพียงเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับแนวความคิด เรื่องที่เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และปรัชญาการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกตะวันตก ที่ถือว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่นับแต่ศตวรรษที่แล้วมาว่าแท้จริงมิใช่สิ่งที่
ทันสมัยและก่อประโยชน์ อันแท้จริงให้กับโลกมนุษย์เลย หากแต่เป็นการทำ�ลายทั้งมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสียมากกว่าต่างหาก (เฉลียว บุรภี กั ดี และคณะ, 2545 : 44-45)
ส่วนแนวคิดและปรัชญาตะวันออกที่วางไว้สำ�หรับชีวิตและโลกนั้น กลับเป็นปรัชญาที่ทันสมัยและ
ทรงคุณค่ามากกว่า เช่น ความคิดในเรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์ (Small is beautiful) ของ อี.เอฟ.ชู
มารคเกอร์ ซึง่ มีนยั ทีส่ มั พันธ์อย่างยิง่ กับปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง (ประเวศ วะสี, 2541 : 35-36)
2. พออยู่พอกิน
คำ�ว่า พออยูพ่ อกิน จะตรงกับคำ�ว่าสันโดษ ตามหลักพุทธธรมในเรือ่ งสันโดษ ดูจะเป็นหัวข้อ
ธรรมทีถ่ กู นำ�ไปตีความและอธิบายความหมายให้ผดิ พลาดคลาดเคลือ่ นไปจากความหมายทีถ่ กู ต้อง
สมบูรณ์ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำ�ไปเทียบกับความหมายของการเฉื่อยชา มักน้อย ขาดความกระตือ
รือล้นและขาดวิริยะในการประกอบการทั้งปวง ประเทศไทยเราเองแม้ว่ารากฐานสำ�คัญทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต คือ พระพุทธศาสนา แต่มีบางครั้งที่รัฐบาลและผู้นำ�ประเทศซึ่งศรัทธาเชื่อ
มั่นในแนวคิดและปรัชญาตามแนวตะวันตก จะตามกระแสไปโดยมองข้ามสิ่งดีมีคุณค่าของพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยไป และเข้าใจความหมายของคำ�ว่าสันโดษ
คลาดเคลือ่ นจนถึงกับมีมจิ ฉาทิฐิ ว่าสันโดษเป็นการทำ�ลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศไปเสียอีก
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ตามที่ครั้งหนึ่งเคยมีสาส์นเป็นทางการ จากหัวหน้ารัฐบาล ขอให้ที่ประชุมสงฆ์(ที่ประชุมสัมมันตนา
(สัมมนา) พระคณาธิการทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503) เลิกสอนหลักธรรมเรื่อง
สันโดษ เนื่องจากคำ�สอนเรื่อง สันโดษ ทำ�ให้คนมักน้อย ไม่อยากทำ�อะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่จำ�เป็น
ต้องขวนขวาย เนื่องจากตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ คำ�สอนเหล่านี้ ไม่เหมาะสมกับกาลของสมัยปฏิวัติ
ซึ่งต้องการการพัฒนาและความขวนขวายหาทางก้าวหน้า (ดังคำ�มุ่งหมายที่สะท้อนให้เห็นความ
สำ�คัญของการพัฒนาว่า การปฏิวัติครั้งนี้จะได้ผลสำ�เร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจนี้
เอง) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักธรรมเรื่องสันโดษจึงไม่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็น่าเห็นใจ
และต้องยอมรับกันว่า ปัญหาอยู่ที่ฐานความคิด ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะ ทิฏฐิ ที่เป็นฐาน
ความคิดทั้งปวงแนวคิดนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับพุทธศาสนิกชนไทยได้มากกว่าผลดีอยู่ตลอดมาโดย
ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังยากจน และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ต้องถูกผลกระทบ
และต้องตกเป็นทุนทางสังคมที่สูญเปล่ามาโดยตลอด (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์,
2540 : 11)
เรื่ อ งความสั น โดษหรื อ ความพอเพี ย ง ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ ก็เป็นเช่นเดียวกับหลักพระพุทธธรรมนั่นเอง ความพอเพียง เป็นเรื่องสำ�คัญของทั้งตัว
บุคคลและของประเทศ ได้ทรงยํ้าไว้ตามที่ยกมากล่าวอยู่เนือง ๆ ว่า คนเราต้องพอเพียงนั้นย่อม
หมายความถึงคนเราต้องมีความสันโดษ ความพอเพียงเช่นใด ขนาดไหน จึงจะเป็นความเหมาะสม
และสมควรแก่แต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับอัตภาพ และฐานานุรูปของแต่ละบุคคลเป็นสำ�คัญ
สำ�หรับองค์ธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความสันโดษ และการดำ�รงชีวติ ทีง่ ดงามอีกข้อหนึง่ นัน้ คือ
ธรรมอันอำ�นวยประโยชน์สุขขั้นต้น หรือธรรมเพื่อเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันคือ ทิฏฐธัมมิกัตถสัง
วัตตนิกธรรม หรือ ที่รู้จักกันดีว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ซึ่งมีหัวข้อสำ�คัญดังนี้
1. อุฏฐานสัมปทา การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการงาน
2. อารักขสัมปทา การถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาโภคทรัพย์ อันตน ขวนขวายหามาได้
    ด้วยความชอบธรรม
3. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตรและรู้จักกำ�หนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย
4. สมชีวิตา ประมาณความเป็นอยู่ รู้จักกำ�หนดรายได้ รายจ่าย เลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้
    ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย
ซึง่ หลักธรรมในหัวข้อ ทิฎฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรมนี้ ก็ได้มอี ยูใ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกือบทั้งหมด และถือได้ว่า เป็นพื้นฐานของการดำ�รงชีวิต
ของบุคคล ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้ (ที.ปา. (ไทย) 11/197/202) อย่างไรก็ดีสำ�หรับความ
เข้าใจเรื่อง สันโดษ และความหมายที่แท้จริงในทางพุทธธรรมและในทางโลกนั้น ยังมีความเข้าใจ
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ไขว้เขวอยู่มากดังกล่าวไว้บ้างแล้วในเบื้องต้น และแม้กระทั่งในกระบวนวิธีการพัฒนาสมัยใหม่ ซึ่ง
ยังเชือ่ กันอยูถ่ งึ ณ บัดนีว้ า่ การเร่งเร้าให้คนบริโภคมากเพือ่ ให้เกิดการผลิตมากจะช่วยให้การพัฒนา
ได้
สำ�หรับองค์ธรรมที่เรียกว่าสันโดษ ตามศัพท์ในพระบาลีซึ่งขอยกมากล่าวไว้ในที่นี้ มีดังนี้
สันโดษ 3 และ 12
สันโดษคือความยินดี ความพอใจ ความยินดีดว้ ยของของตนซึง่ ได้มาด้วยเรีย่ วแรงและความ
เพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัย 4 ตามมีตามได้ความรู้จักอิ่ม รู้จักพอ 1) ยถาลาภสันโดษ
(ยินดีตามที่ได้, ตามที่พึงได้ ตามที่ตนเองเพียรหามาได้ ไม่กระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ฯลฯ)
2) ยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกำ�ลัง, เพียงพอแก่ร่างกาย สุขภาพ และวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่
ยินดีอยากได้เกินกำ�ลัง ฯลฯ) 3) ยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควรแก่ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต
และจุดหมายแห่งตน ฯลฯ) (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545 : 106) สันโดษ 3 นี้ เป็นไปใน
ปัจจัย 4 แต่ละอย่างจึงรวมเรียกว่า สันโดษ 12 ซึ่งแม้จะมุ่งเน้นเฉพาะบรรพชิตแต่คฤหัสถ์ก็พึง
พิจารณาได้ตามสมควร (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2537 : 77)
อย่างไรก็ตาม แม้จะพยามวิเคราะห์ว่า สันโดษ อาจมีความหมายถึง ความเป็นปัจเจกนิยม
(Individualism) ซึ่งความสันโดษในความหมายหนึ่งอาจหมายถึงการแยกตัวโดดเดี่ยว เห็นแต่
ประโยชน์สว่ นตน และไม่น�ำ พาต่อประโยชน์สว่ นรวมชุมชนและสังคมแต่ในความหมายทีแ่ ท้จริงทาง
พุทธธรรมแล้ว สันโดษ ห่างไกลจากความเป็น ปัจเจกนิยม ในระบบทุนนิยมโดยสิ้นเชิง เนื่องด้วย
โดยทีล่ ทั ธิปจั เจกนิยมในระบบทุนนิยมเสรีนนั้ ความสำ�เร็จในการผลิตและการบริโภคทีไ่ ด้มาเฉพาะ
ตน อาจเสริมให้เกิด อหังการ และ มมังการ ซึ่งจะต่อยอดเชื้อแห่งความโลภ และการเบียดเบียน
ไม่มที สี่ นิ้ สุด และจะเกิดการแข่งขันเพือ่ เอาชนะ คูแ่ ข่งและจะเร่งเร้าเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ
ให้หมดสิ้นเปลืองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามทฤษฎีการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งกำ�ลังเป็นที่
นิยมกันในสังคมผู้บริหารประเทศ และปัญญาชนบางส่วนอยู่ในขณะนี้ (ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และ
คณะ, 2548 : 16)
3. ความพอเพียง
คำ�ว่า พอเพียง หมายถึงคำ�ว่า มัตตัญญุตาเป็นอีกองค์ธรรมหนึง่ ทีส่ �ำ คัญยิง่ ต่อการดำ�รงชีวติ
ของมนุษย์อย่างมีศานติสขุ และยัง่ ยืน มัตตัญญุตา โดยสรุปมีความหมายถึงความเป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ
คือ ความพอเหมาะพอดี เช่น รู้จักประมาณในการแสวงหา รู้จักประมาณในการใช้จ่ายให้พอเหมาะ
พอควรเป็นต้น(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 : 193)
นอกจากนัน้ หลักแห่งพระพุทธธรรม ยังสอนให้บคุ คลจัดแบ่งทรัพย์ทหี่ ามาได้ไว้เป็นสัดส่วน
เพือ่ ความเหมาะสมในการจับจ่ายและดำ�รงชีวติ โดยหลักในการรูจ้ กั การใช้จา่ ยและการบริโภคทรัพย์
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ที่หามาได้นั้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2543 : 53-59) เป็นหลักการที่สำ�คัญ เช่นกันในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ด้วยว่าทรงแนะนำ�และสั่งสอนเกษตรกรให้รู้จัก
ประมาณในการจับจ่ายและการบริโภค ด้วยการทีท่ รงห่วงใยในเรือ่ งการใช้จา่ ยเกินตัวของเกษตรกร
จึงได้แนะให้เกษตรกรทำ�บัญชีรับ – จ่าย ส่วนครัวเรือนไว้อย่างง่าย ๆ ทำ�เพียงเพื่อให้ทราบว่า หา
มาได้เท่าใดและจ่ายเกินไปเท่าใด มีเหลือเท่าใด เพื่อจะได้มีแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า บัญชีนี้ใช้
ขีดเอาข้างฝาก็ได้ หากเขียนหนังสือไม่ได้
ในเรื่องพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนี้เมื่อวิเคราะห์เข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว จะ
เห็นได้ว่าทุกเรื่องมีจุดอยู่ที่ตัวของมนุษย์เองก่อน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภคหรือการวิภาคแบ่ง
ปันกระจายรายได้กต็ าม จะเริม่ ทีต่ วั บุคคลว่าจะต้องรูจ้ กั ประมาณตนก่อน การรูจ้ กั ประมาณ หรือการ
รู้จักพอดี (หรือในเศรษฐกิจพอเพียง เรียกว่า ความพอเพียง ความพอประมาณ) นั้น ทางพุทธศาสนา
เรียกว่า มัตตัญญุตา หรือ หากเป็นการพอเพียงในการบริโภคอาหาร ก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตา เป็นต้น
ในองค์ธรรมทีก่ ล่าวถึงธรรมอันทำ�ให้เป็นสัตบุรษุ หรือคุณสมบัตขิ องคนดี คือ สัปปุรสิ ธรรม
7 ได้กล่าวไว้มีดังนี้
1. ธัมมัญญุตา ความรู้หลัก รู้จักเหตุ รู้กฎเกณฑ์เหตุผล
2. อัตถัญญุตา ความรูจ้ กั อรรถ,รูค้ วามหมาย, รูจ้ กั ผลรูป้ ระโยชน์อนั พึงประสงค์, รูเ้ หตุรผู้ ลฯลฯ
3. อัตตัญญุตา รู้จักตน, รู้จักฐานะ, ความรู้ – ความสามารถความถนัด เป็นต้น ฯลฯ
4. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ, ความพอดี, รู้จักบริโภคปัจจัย4, รู้จักเหตุผลการ
    บริโภคทรัพย์ฯลฯ
5. กาลัญญุตา การรู้จักกาล รู้จักเวลา อันเหมาะสม,รู้จักเวลาที่จะ ต้องใช้ในกาล
    ทำ�งานตรงเวลา,เป็นเวลา ฯลฯ
6. ปริสญ
ั ญุตา รูจ้ กั บริษทั , รูจ้ กั ชุมชน, รูก้ ริ ยิ าทีจ่ ะประพฤติ รูจ้ กั ทีป่ ระชุมทีต่ นร่วมอยูฯ่ ลฯ
7. บุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล, ความแตกต่างระหว่างบุคคล อัธยาศัย, ความสามารถ
    ของบุคคล ฯลฯ (ที.ม. (บาลี) 10/165/96)
สัปปุรสิ ธรรม ทัง้ 7 ดังกล่าวข้างต้นนีถ้ อื เป็นองค์ธรรมสำ�คัญ สำ�หรับทัง้ บรรพชิตและฆราวาส
ในการดำ�รงชีวติ อยูใ่ นความดี หรือเป็นคุณเครือ่ งเกือ้ หนุนความดีทเี่ ดียว กล่าวเฉพาะในข้อ มัตตัญญุ
ตา ความพอดีและความพอประมาณในการบริโภคนัน้ มิได้หมายความถึงแต่เฉพาะในเรือ่ งของวัตถุ
หรือปริมาณเท่านั้น หากยังจะต้องมองลึกลงไปให้ถึงคุณค่าของสิ่งบริโภคนั้นด้วยว่าเป็น คุณค่าแท้
หรือ คุณค่าเทียม ว่าบริโภคไปเพือ่ อะไร เพือ่ ความอยูร่ อดของชีวติ หรือเพราะเหตุแห่ง ความฟุม่ เฟือย
หรือแม้แต่กับของใช้สอยก็ดีจะต้องคำ�นึงถึงว่า ใช้เพื่อความจำ�เป็นอะไร ตามที่พระภิกษุสงฆ์จะได้
รับการสอนในเบื้องแรกให้ปฏิสังขา-โยนิโส ฯเปฯ (ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วจึงเสพปัจจัย) โดยพิจารณา
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ให้เห็นคุณค่าแท้ในการบริโภค เช่น เสพอาหารเพือ่ หล่อเลีย้ งชีวติ เพือ่ สุขภาพ ดังนีเ้ ป็นต้นการพิจารณา
อย่างนี้จะเป็นเหตุให้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ น้อยลง เป็นการมองเห็น
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและไม่ทำ�ลายธรรมชาติอีกด้วย
มัตตัญญุตา ความรู้จักพอดีและพอประมาณในการบริโภคปัญหามีว่า ความพอดี จะมีอยู่
แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผลของแต่ละคน แต่ในกรณีของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ได้กล่าวว่า ความพอดี หมายถึงความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ ดังข้อ
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์จะมีสูตรที่ว่า ปฏิสง.ขา โยนิโส ปิณ.ฑปาตํเนว ทวาย
น มทาย น มณฺฑนาย (มิใช่เพื่อสนุกสนาน ลุ่มหลง ฟุ่มเฟือย) ยาเทวอิมสฺสกายสฺส แต่บริโภคเพื่อ
ความสถิตย์ดำ�รงอยู่ ความพอดีที่หมายถึง คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจนั้นเป็น
สัมพันธภาพของบุคคลต่อสถานภาพที่ตนเป็นอยู่ เป็นการใช้ปัญญาให้ทราบถึงจุดดุลยภาพว่าอยู่
ตรงไหน มีปัญญาทราบว่าการบริโภคปัจจัย 4 นั้น เป็นไปเพื่อดำ�รงชีวิตและดำ�รงธรรมชาติโดย
ไม่เบียดเบียนกันหรือเพราะคุณค่าเทียม คือ ความฟุง้ เฟ้อเห่อเหิม เป็นต้น (ขุ.ธ. (บาลี) 25/270/63)
อันได้แก่การไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งรวมอยู่ในระบบนิเวศด้วย
4. ความไม่เบียดเบียน
อหิงสาการไม่ทำ�ลายและไม่เบียดเบียน บางแห่งใช้คำ�ว่า อพฺยาปชฺฌา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้มุ่งสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ทั้งทางกายและทางจิต มีความพอดี – พอเพียง ตลอดจนการ
ให้ความสำ�คัญและเคารพต่อคุณภาพของระบบนิเวศ ซึง่ เอือ้ ประโยชน์แก่ชวี ติ มนุษย์อนั เป็นหลักใน
พระพุทธธรรมนัน้ สอดคล้องกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
อย่างเห็นได้ชัด คุณค่าทางจริยธรรมและคุณค่าทางนามธรรมนี้ จะไม่เคยเห็นปรากฏในหลักทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก นับแต่ Adam Smith เป็นต้นมา สิง่ ทีน่ า่ จะเป็นข้อพิจารณาวิเคราะห์
สำ�หรับหลักพระพุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในแนวเดียวกันก็คือ การมุ่งเน้นที่
คุณภาพชีวิตและคุณค่าของมนุษย์เป็นเบื้องต้น และการนั้นต้องเป็นไปเพื่อการทั้งตนเองและผู้อื่น
เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายระดับสูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ อันเป็นประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจ
จนถึงปรมัตถ์ คือ จุดหมายสูงสุด แต่การไม่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่สำ�คัญทุกวงโคจรของชีวิต (อง. ปญฺ
จก. (ไทย), 225/43/68–69)
นอกไปจากนี้ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมเสรีด้วยการเร่งรัดการผลิตและ
การส่งออกนั้น มีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและสภาพแวดล้อมดังได้กล่าว
แล้วเป็นจำ�นวนมาก ในชนบท ซึง่ เสีย่ งต่อการเบียดเบียน การปลูกพืชเชิงเดีย่ วทำ�ให้มกี ารเร่งผลผลิต
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ด้วยการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้โครงสร้างของทรัพยากรดินและนํ้าเสื่อมโทรม และ
เมื่อดินเสื่อมคุณภาพใช้ท�ำ การเพาะปลูกไม่ได้อีกต่อไป ก็ถูกทิ้งร้างและมีการเปิดพื้นที่ใหม่ด้วยการ
บุกรุกป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อทำ�กินต่อไป อันเป็นการเบียดเบียน และทำ�ลายสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศของธรรมชาติอย่างรุนแรง ซึ่งตรงกันข้ามกับเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่
เกษตรกรทำ�กินเพือ่ ตนเองและเพือ่ ขายในชุมชนนัน้ กลับมีการอนุรกั ษ์มากและเบียดเบียนธรรมชาติ
น้อย เพราะผลิต พอเพียง ไม่โลภมาก ไม่ท�ำ ลายมากและกิจกรรมที่ทำ�ในระดับที่ไม่กว้างขวางใหญ่
โตมากนัก กลับเป็นการหมุนเวียนให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยธรรมชาติ และมีการปรับฟื้นฟู
ปรับตัวเองได้โดยธรรมชาติอกี ด้วย การผลิตด้วยวิธธี รรมชาติ และไม่ใช้เทคโนโลยีสงู มากนักในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพื่อลงทุนมาก
ทางด้านกิจกรรมการเกษตร การผลิตและการบริโภคก็จะมีแนวทางที่ไม่เป็นการทำ�ลายทรัพยากร
และก่อให้เกิดของเสียมากเกินไป เป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ที่จะเกื้อกูลต่อ
กันและอยู่ร่วมกันด้วยความศานติ
ตามที่ได้วิเคราะห์ เทียบเคียงปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาโดยลำ�ดับโดยได้กล่าวถึงทั้งองค์รวม ในหลักพุทธธรรม
และแยกอธิบายในแต่ละส่วนของข้อธรรมหลักในแต่ละหัวข้อสำ�คัญตลอดจนหลักธรรมโดยทั่วไป
ว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องต้องกันอย่างไร โดยผู้วิเคราะห์ได้พยามชี้ให้เห็นว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ได้ น้อมนำ�เอาหลักพุทธธรรมในเรือ่ ง มัชฌิมาปฎิปทา หรือ การเดินสายกลาง
มาเป็นหลักพืน้ ฐานโดยมุง่ เน้นให้ประชาชนในชาติ (ศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์ชมุ ชนแห่งภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 : 36) ดำ�รงอยู่ในความพอเพียงทั้งในการบริโภค และ
การดำ�เนินชีวติ อีกทัง้ ยังมีความซือ่ สัตย์มคี วามอดทน ขยันหมัน่ เพียร มีความเป็นอิสระ และมีความ
มั่นคงในจิตใจ ไม่ตกไปสู่กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมได้โดยง่าย ให้ลด ละ เลิก ความโลภและ
การเบียดเบียน ให้รู้จักมัธยัสถ์ อดออม ไม่เอารัด เอาเปรียบรู้จักเมตตาและการให้ ตลอดจนให้
ประสานประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่นและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยไม่เป็นการทำ�ลายอีก
ด้วย หลักการเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
และสังคมไทยมานานนับเป็นพันปีทั้งสิ้น

เป้าหมายการพัฒนา

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

สำ�หรับเป้าหมายของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้ 1) มีการพัฒนา
ทีส่ มดุลและยัง่ ยืน 2) มีความพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน 3) ระดับตน ครอบครัว ชุมชน
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รัฐ ดำ�รงอยู่ อย่างผาสุก และปฏิบัติตนเหมาะสม 4) สำ�นึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน
มีความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
การช่วยตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นการทำ�ให้บรรลุประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีการขยายความการช่วยตนเองว่าหมายถึงการเป็นคนขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ้น
อบายมุข การช่วยเหลือกันคือการร่วมแรงกาย แรงใจ กําลังความคิด กําลังทรัพย์การช่วยเหลือกัน
นี้ต้องมีคุณธรรม 4 ประการ เป็นที่ตั้งคือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีระเบียบ
วินัยการบรรลุเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาตามแนวพระราชดําริระบุ
เงื่อนไขการปฏิบัติคือ การมีความรอบรู้ ความรอบคอบระมัดระวัง มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
(พิสิฎฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จันทจร, 2540 : 139-140) ทั้งนี้ ตามพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า …เศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง
100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสิ่งที่ทำ�ไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน
แลกเปลีย่ นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว แต่วา่ พอเพียงในทฤษฎีหลวงนีค้ อื สามารถทีจ่ ะดำ�เนินงานได้...
ดังนั้น วิธีการบรรลุเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน โดยมองที่คน
และสิ่งแวดล้อม และกำ�หนดบุคลิกภาพของคนที่เหมาะสม มองการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน
คนแต่ละคนมีชีวิตแตกต่างกันไปตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตลอดเวลา แต่ทกุ คนก็ยงั มีความต้องการทีป่ ระสบความสำ�เร็จในชีวติ โดยเฉพาะคนไทยทีอ่ ยู่
ในประเทศไทยนั้น ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงชี้แนะและมอบแนวทางในการดำ�รง
ชีวติ ในทางสายกลางทีส่ มดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมผี ล มีภมู คิ มุ้ กันภายใต้เงือ่ นไขของความ
รู้และคุณธรรม ที่เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความจำ�เป็นพื้นฐานที่แต่ละคน
มีระดับความต้องการไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการพัฒนาการที่แตกต่างออกไป
เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นต้น
ในขณะเดียวกันด้านสังคมเริ่มต้นจากการดำ�รงชีวิตจะมองถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง ความ
ร่วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความมั่นคงในการดำ�รงชีวิต
เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาชีวิตควรดำ�เนินการ ดังนี้
1. ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า มีความต้องการอะไร มีเป้าหมายในการดำ�เนิน
ชีวิตอย่างไร เช่น ต้องการมีชีวิตที่มีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุข หลุดพ้นจากความยากลาบาก
2. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะทําให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา
รู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
   2.1 ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) ชื่อเสียง
ประสบการณ์ ความมั่นคง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้การใช้จ่าย การออม
คุณธรรมและศีลธรรม
      2.2 ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถกี ารดาํ รงชีวติ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม ฐานะ
ทางการเงิน ที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน รายได้ รายจ่าย ของครัวเรือน
3. วางแผนการดำ�เนินชีวิต
   3.1 พัฒนาตนเอง ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินัยกับตนเอง โดยเฉพาะ
วินัยทางการเงิน
    3.2 สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด ตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หา เป็นระบบโดยใช้ความรู้ (ทีร่ อบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และครอบครัว
3.3 หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เที่ยงธรรม ศีลธรรม
   3.4 ควบคุมจิตใจให้ตนเอง ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง
   3.5 พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง
   3.6 เสริมสร้างและฟื้นฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เข้ารับการ
ฝึกอบรม ฝึกทักษะ ในวิชาการต่าง ๆ หรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง
สมํ่าเสมอ
   3.7 ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้
4. จดบันทึกและทำ�บัญชีรับ – จ่าย
5. สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก
    5.1 ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
   5.2 อารมณ์ต้องไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเชื่อมั่น มีระบบคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็น
ตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้าทำ� ไม่ท้อถอย หรือหมดกำ�ลังใจ เมื่อประสบปัญหาในชีวิต
5.3 สิ่งเหล่านี้ได้ลด ละ เลิก ได้แก่ รถป้ายแดง เงินพลาสติก โทรศัพท์มือถือ สถานเริงรมย์
เหล้า บุหรี่ การพนัน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549 : 32-33)
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของเศรษฐกิจพอเพียงนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ งั คมไทยยังต้องการให้เกิดขึน้ หรือ
สามารถนำ�ไปปรับใช้ในประเทศกำ�ลังพัฒนาทัง้ หลายอืน่ ๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในอาเซียน
ทีป่ นี ี้ 2559 เป็นปีทมี่ กี ารเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และไทยก็เป็นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศ
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เหล่านีด้ ว้ ย จึงเป็นการดีทจี่ ะได้น�ำ ต้นแบบของการพัฒนาเหล่านีข้ ยายสือ่ และสืบทอดไปสูป่ ระชาคม
ได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป

บทสรุป

ปรัชญาและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นไปที่ พออยู่พอกิน พอเพียงและพอประมาณ ทั้งร่างกายและจิตใจ อันเป็น
ดุลยภาพและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สำ�หรับวิถีชีวิตคนไทย พร้อมกับการสร้างสรรค์คุณธรรมที่ดี
ของชีวิตและสิ่งอันเกี่ยวเนื่องแก่ชีวิตรอบตัวคือการให้และการไม่เบียดเบียนผู้อื่น ชุมชน สังคม
ประเทศชาติสิ่งแวดล้อมและต่อโลกนี้โดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำ�ของชาวพุทธไทยมาช้านาน
นั่นเอง
หลักการและวิธกี ารพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมอย่างยัง่ ยืนนัน้ นับเป็นสิง่ ทีใ่ หม่ส�ำ หรับ
ชาวบ้านทั่วไป แต่สำ�หรับพระสงฆ์นั้น ถือปฏิบัติกันมานาน เพียงแต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่านั้น เป็นที่
ตระหนักกันว่าปัญหาเหล่านีเ้ ป็นปัญหาระดับชาติทที่ กุ คนในชาตินบั ตัง้ แต่หน่วยเล็ก ๆ จนถึงหน่วยใหญ่
คือตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม ไปจนถึงระดับองค์กร และระดับชาติ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
จุดนีเ้ องทำ�ให้พระสงฆ์คอื ผูท้ มี่ บี ทบาทโดยวิธผี สมผสานหรือทีเ่ รียกว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้าไป
ด้วยทำ�ให้เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ
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