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ประธานสภาสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
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ทานผูมีเกียรติ

ในฐานะประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และในนามของคณะผูจัดการ
สัมมนา  ผมขอตอนรับทานผูมีเกียรติเขาสูการสัมมนาวิชาการประจํ าปพุทธศักราช ๒๕๔๒

การสัมมนาทางวิชาการประจ ําปนี้  ผมถือวาพิเศษกวาทุก ๆ ป  คือพิเศษดวยโอกาส  ดวยคณะ
ผูรวมจัดการสัมมนา  และดวยหัวขอ

ความพิเศษประการแรกและถือวาเปนมงคลอยางยิ่ง คือการที่คณะผูจัดการสัมมนา ไดมี
โอกาสรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ  พระองคทรงเปนกษัตริยนักพัฒนาท่ีทรงคอยช้ีนํ า  และเปนแกนหลักในการ
แกปญหาวิกฤติการณของประเทศในชวงหัวเล้ียวหัวตอตาง ๆ ไมวาจะเปนวิกฤติการณทางการเมือง
วิกฤติการณภัยธรรมชาติ   วิกฤติการณทางสังคม เชน ความยากจน  และความอยูดีกินดีของประชาชน
ในประเทศ  และลาสุดพระองคไดพระราชทานแนวคิดปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือเปนทาง
เลือกใหม ทามกลางภาวะวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  เพื่อใหไดมีการขบคิดกันในวงกวาง และพิจารณา
สานตอเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป  ในโอกาสอันเปนมงคลยิ่งนี ้  ผมขอถือโอกาสใน
นามของทุกทาน  รวมนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัย  ขอจงทรงพระเจริญยิง่ยืนนาน

ความพิเศษประการท่ีสอง  ไดแก คณะผูรวมจัดการสัมมนา  ปนี้ก็เชนเดียวกันกับทุกป คือ
TDRI  ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องคประธาน
มูลนิธิชัยพัฒนา โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมูลนิธิชัยพัฒนารวมจัดการสัมมนาวิชาการประจ ําปกับ
TDRI นอกจากน้ี เรายังไดรับเกียรติและความรวมมือจากหนวยงานส ําคัญ ๆ อีกถงึ 3 หนวยงาน  คือ



สภาวิจัยแหงชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ NIDA  และส ํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ หรือที่รูจักกันทั่วไปวาสภาพัฒนฯ

ความพิเศษประการท่ีสาม   คือ หัวขอการสัมมนา เร่ือง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งหนวยงานที่
รวมจัดการสัมมนาตาง ๆ ก็มีสวนรวมในการวิเคราะหแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากอนหนาการ
ประชุมน้ี  ทางสภาวิจัยแหงชาติไดมีการจัดเสวนาเร่ือง  “เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดํ าริ:  มุม
มองของนักเศรษฐศาสตร”  ขึ้น ๒ คร้ัง  โดยมีผูแทนจาก  TDRI  สภาพัฒนฯ และ NIDA เขารวมดวย
ทาง NIDA  ก็ไดท ําการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สืบเนื่องจากการศึกษาของ NIDA เอง  เกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฏีใหมในปกอนหนานี ้  และส ําหรับสภาพัฒนฯ ก็ไดมีการศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด  ในการนํ าเอาแนวพระราชดํ าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการกํ าหนดกรอบการ
พัฒนาประเทศ

คณะผูรวมจัดการสัมมนามีความเห็นตรงกันวา  ควรจัดการสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  และมีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงกรอบความคิด  และการประยุกตใช
กรอบความคิดดังกลาว  เพื่อก ําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไป

เพื่อใหมั่นใจวาการตีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเปนไปตามแนวพระราชด ําริ  คณะผูจัด
การสมัมนาไดรับความกรุณาจาก  ฯพณฯ องคมนตรี เชาวน ณ ศีลวันต  ไดรวมประชุมกับผูทรงคุณ
วุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรอง พระราชด ํารัสเร่ือง “เศรษฐกจิ
พอเพียง”  ตอมาไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  นํ าบทความดังกลาวไปเผยแพร  เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติของทุกฝายที่เกี่ยวของตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทาน  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตตามทีข่อพระมหากรุณา  ซึ่งถือวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน  ผมขออัญเชิญปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาอาน ณ ที่นี้

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํ ารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพฒันาและบริหาร
ประเทศใหดํ าเนินไปในทาง สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอ
โลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึง
ความจํ าเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่งในการน ําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน



และการดํ าเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาต ิ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ใหมีส ํานึกใน
คุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ด ําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญา  และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรอง
รับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และกวางขวางท้ังดานวัตถ ุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”

ถาทานไดพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางละเอียด  ก็จะเห็นไดวามีความลึกซึ้ง
อยางมาก  แทจริงแลวพระองคทานพระราชทานแนวความคิดดาน “เศรษฐกิจพอเพียง”  มาต้ังแตเม่ือ
๒๕ ปที่แลว  เพียงแตมิไดทรงใชค ําวา “เศรษฐกิจพอเพียง”  ผมคิดวาพระองคทานใชค ําวา “พอเพียง”
โดยเติมคํ าวา “เศรษฐกจิ” เขาไป  เพราะบริบทในการพระราชดํ ารัสในครั้งลาสุดเมื่อ ๒ ปที่ผานมานี้
คือวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเกิดจากภาวะความไมพอเพียง ไมพอใจ และส ําคัญที่สุด  คือไมพอ
ประมาณ  จนกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวิกฤติการณในที่สุด

ในป ๒๕๑๗  ชวงที่สังคมไทยอยูในภาวะหัวเลี้ยวหัวตอทางการเมือง และสังคมไทยมีปญหา
การกระจายรายได  พระองคทานทรงเนนในพระราชดํ ารัส  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วา  คนอื่นจะวาเมืองไทยลาสมัย เชย  ไมมีสิ่งที่ทันสมัย  ก็ชางเขา  แต “เราอยูพอมีพอกิน”  และพระ
องคทานไดทรงทดลองโครงการและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อความพอมีพอกินของพสกนิกรเสมอมา  เปนท่ี
นาสังเกตวาทรงเนนคํ าวา “พอ” มาโดยตลอด “พอมีพอกิน” “พอเพียง” และในกระแสพระราชดํ ารัส
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาป ๒๕๔๑  ก็ทรงเสริมค ําวา “พอด”ี
เพราะเมื่อเรารูวาจุดใดคือ “พอ”  เม่ือน้ันเราก็จะเกิดความพอใจ  เมื่อรูจักพอใจก็จะรูจักความพอ
ประมาณ  เม่ือรูจักพอประมาณก็จะรูจักให  เม่ือรูจักใหก็เร่ิมเกิดการแบงปน  เกื้อกูลกัน  เกิดความสงบ
ในสังคม   เกิดความเขมแข็งในชุมชน  เกิดศักยภาพ  และทายที่สุด  จะเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีพระราชดํ ารัสเกี่ยวกับทฤษฎีใหมครั้งแรกในป ๒๕๓๗
และมีพระราชดํ ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในอีก ๓ ปตอมา  มีหลายฝายโยงเศรษฐกิจพอเพียงเขากับ
ภาคการเกษตรเปนหลัก  อันท่ีจริงเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาการดํ าเนินชีวิตที่ปรับใชไดกับทุก
ภาคเศรษฐกิจ  เชน  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงินการธนาคาร เปนตน  โดยใหการดํ ารงอยูและการ
ปฏิบัติตนมีพ้ืนฐานอยูบนความพอดี  อยูในทางสายกลาง  การตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล  มีความเขม
แข็ง มั่นคงและยั่งยืน  พรอมปรับสภาพใหรับมือกับความไมแนนอน  และความผันผวนจากภายนอก
ประเทศ  โดยอาศัยความรอบคอบ รอบรู ความรวมมือ ความสุจริต  และความเพียรในการพิจารณา
ทางเลือก  ประเมินและบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนพิจารณาขอจํ ากัดในการตัดสินใจ  เมื่อไดหลักพื้น



ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชนนี้แลว  ก็เปนท่ีแนชัดวา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ํา
ไปปฎิบัติใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศไดในทุกภาค  ในภาคสังคม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงก็น ําไปเปนหลักได  การกระจายรายไดใหเกิดความพอเพียงระหวางคนที่มีมากกวากับคนที่มีนอย
กวา  การกระจายอํ านาจในการปกครอง สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง  มีความสมํ่ าเสมอ มี
สติ มีเหตุผลในการตัดสินใจ  สิ่งเหลานี้ลวนเปนกรอบในการพัฒนาประเทศ  ไมวาจะเปนการพัฒนา
ในภาคเศรษฐกิจและสังคมใด  หากมีความ “พอเพียง” เปนหลักยึดใหเกิดความพอดีแลว  การปรับตัว
สํ าหรับอนาคตก็จะทํ าไดโดยงาย  การกาวตอไปขางหนาก็จะรอบคอบ  ระมัดระวัง

ประเด็นหน่ึง  ที่ผมคิดวาสํ าคัญมากก็คือ  แมวาค ําในพระราชดํ ารัสจะติดปากพวกเราอยูวา
“เศรษฐกิจพอเพียง”  องคประกอบที่ส ําคัญอยางยิ่งไมใชระบบเศรษฐกิจ  แตอยูท่ี “วิถีชีวิต”  วิถีการ
ดํ ารงชวิีตของคนไทย  ที่ตัดขวางสังคมในทุกระดับ  ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
ผมคิดวาเราคุนกับการโทษปจจัยภายนอกในการมองหาสาเหตุของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ที่มักไดยิน
เสมอก็คือ การเขาใจประเด็นบุญทํ ากรรมแตงแตเพียงผิวเผิน  อะไรเกิดข้ึนก็โทษกรรม  ถือเปนปจจัย
ภายนอกท่ีพนตัว  ทั้งที่ในทางพุทธศาสนา  กรรมก็คือการกระท ํา  การกระทํ าของใคร  ก็การกระท ํา
ของเราแตละบุคคล ผมคิดวา  คนไทยตองเปลี่ยนทัศนคติการมองหาสาเหตุจากปจจัยภายนอกใหได
กอนท่ีจะโทษคนอ่ืนหรือพ่ึงคนอ่ืน  ควรจะตองกลับมาดูตัวเองวาทุกอยางอยูท่ีเรา  เกดิจากเรา  เราจึง
ตองพึ่งตัวเอง  ดังกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา  อยายืมจมูกคนอื่นหายใจ  อยา
ยืนบนขาของคนอ่ืน  ถัดจากการไมยืนบนขาของคนอ่ืนก็คือการเรียนรูท่ีจะยืนบนขาของตัวเอง  นอก
จากจะไมพึ่งคนอื่นแลว  ตองเปล่ียนทัศนคติไมตามคนอ่ืนจนเกินพอดีดวย  ไมใชเห็นใครมีอะไรหรือ
ทํ าอะไรก็ตาโตไปกับเขาหมดโดยขาดสต ิ  ใครลงทุนอะไรก็ท ําตามหมด  อันน้ีในทุกระดับนะครับ
ทั้งระดับบุคคลและระดับระบบ  ควรหันกลับมาถามตัวเอง  มาก ําหนดท่ีตัวเองมากกวา  ดังท่ีพระ
ธรรมปฏกหรือทานประยุทธ ปยุตโต  ไดเขียนไวในหนังสือ “ทางออกจากระบบเศรษฐกิจท่ีครอบงํ า
สังคมไทย”  ต้ังแตป ๒๕๓๒  วาการเขาถึงเศรษฐศาสตรก็โดยธรรม  ธรรมะในท่ีน้ีไมใชจริยธรรม
แตคือสัจธรรมตามธรรมชาติ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ  ธรรมชาติตามความจริงท่ีเราควรพจิารณา
ใหถองแท  แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ใหทั่วถึง  เพื่อหาทางออกจากวิกฤติและดํ ารงชีวิต  ตลอดจน
ปฏิบัติตนในแนวที่แตกตางจากเดิม  ที่กลาวมานี ้ ก็เพ่ือจะโยงใหเห็นวา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญาที่วาดวยแกน  วาดวยคุณคา  เชนสติ  ความรอบคอบ  พอด ี  และทางสายกลาง  และวาดวยสติ
ปญญา  เปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทดลองแลว  ในโครงการในพระราชดํ าริตาง
ๆ ของพระองค  จนทรงเห็นจริงวาสามารถใชได  เม่ือเราเขาใจถึงแกนเชนน้ี  การพัฒนากรอบและ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพของโลกปจจุบัน  ก็เปนขอทาทายของเราทุกคน



สุดทายนี้ผมขอกลาวถึงจุดมุงหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสั้น ๆ  ถาเปรียบ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแกน  แนวปฏิบัติตาง ๆ เชน เกษตรทฤษฎีใหมก็คือเครื่องมือ  หลักชัยก็คือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  หรือ Sustainable development สิ่งเหลานี้เปนความยั่งยืนซึ่งมีที่มาจากความตระหนักวา
ในระบบมีขอจํ ากัดในดาน input มิใชมีทรัพยากรดานตาง ๆ มาถมลงไปไดโดยไมมีที่สิ้นสุด เปน
ความยั่งยืนที่เกิดจากความเขาใจวา input และ output ตองสมดุลกนั ตองใช input และ บริหาร output
อยางมีสต ิอยางรอบคอบ อยางพอดี และอยางพอเพียง

ผมขอฝากไวเพียงเทาน้ี และผมหวังเปนอยางยิ่งวา  ทุกทานจะรวมกันระดมความคิดอยาง
สรางสรรค  ในระยะเวลาวันครึ่งนี ้  เพ่ือทํ าความเขาใจ  ท ําความเขาใจกับตัวเอง  ท ําความเขาใจซึ่งกัน
และกันอยางถองแท  กับความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  และชวยกันพิจารณาถึงการประยุกตใช
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  ส ําหรับแนวทางการพัฒนาประเทศทางดานตาง ๆ เพื่อใหประเทศไทย
สามารถกาวไปขางหนาอยางมั่นคง  และยั่งยืนสูสหัสวรรษใหมที่ก ําลังมาถึง

บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว  ผมขอเปดการสัมมนาทางวิชาการประจ ําปพุทธศักราช  ๒๕๔๒
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