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                  “โลกาวิวัฒน์”  สร้างระบบทุนนิยมโดยใช้กลไกลตลาด     เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  โดยเน้นเศรษฐกิจเป็นตัววัดปัจจัยของการเจริญเติบโต   และการแสดงว่าประเทศพัฒนาจะใช้รายได้
ประชาชาติต่อหัวเป็นตัวตัดสิน  ดังนั้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขัน  การชิงไหวชิงพริบ   การแกร่งแย่ง    
เพ่ือให้น ามาซึ่งความร่ ารวยของประเทศตน  สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือ  ทรัพยากรของโลกถูกท าลายโดย
น้ ามือมนุษย์ เพ่ือที่ จะสนองความต้องการ ความยิ่งใหญ่  จนเกิดภาวะเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและ
สภาพจิตใจ และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  โดยเฉพาะปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น  การเกิดมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม   การเกิดภัยธรรมชาติ  เนื่องจากมนุษย์บุกรุกท าลายป่า  ปัญหาสังคม  ยาเสพติด  
อาชญากรรม  และตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมาย     แม้แต่ประเทศไทยเอง ก็ได้รับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาใช้ในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการบริโภค  การแต่งกาย   ความเป็นอยู่ บนพ้ืนฐานของความ
ฟุ่มเฟือยหรูหรา นิยมวัตถุจนเกิดเป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยมส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรม จนสภาพสังคมไทยตกอยู่ในสภาพเลวร้าย  วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามที่
บรรพบุรุษสั่งสมไว้แทบจะไม่หลงเหลือให้ชื่นชม  คนไทยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว สังคมที่มีมิตรไมตรีความเอ้ือ
อาทรต่อกันเหลือน้อยเต็มทน  เพราะต้องแข่งขัน แกร่งแย่งเพ่ือความอยู่รอด รัฐบาลเองก็บริหารประเทศโดย
ใช้ระบบทุนนิยม มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนจากต่างประเทศใช้เงินมากมายในการที่จะต้อง
ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการก่อหนี้จ านวนมหาศาล ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย เพราะต้องน าไป
ในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม รัฐบาลให้ความส าคัญกับภาคเกษตรที่ถือเป็นหัวใจและสิ่งที่
หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่บรรพกาลน้อยมาก  ประเทศจึงมีสภาพเศรษฐกิจที่คลอนแคลนไม่มั่นคง      
ไม่สามารถยืนบนขาตัวเองได้  เพราะต้องพ่ึงพาต่างประเทศ  ถ้าคนไทยยังคงอยู่ในสภาพนี้ต่อไปก็คงจะถึงเวลา
ที่ประเทศจะต้องประสบภัยความ   “ล่มสลาย” 
                  ดังนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้เล็งเห็นถึงสิ่งเหล่านี้  จึงได้สร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมา  
คือ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ประเทศรอดพ้นและยื่นหยัดภายใต้กระแสโลกา
วิวัฒน์  และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ได้อย่างมั่นคง เพ่ือเป็นหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจพอเพียง 
                  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชนในทุก
ระดับ ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว  ชุมชน  หรือ  รัฐ  ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนาประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง  มีความพอประมาณ  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท  มีเหตุผล และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในอย่างรอบคอบ  ในขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีความส านึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย์   และความรอบรู้ที่เหมาะสม 
การด าเนินชีวิตควรใช้ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม  
และวัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  การด ารงชีวิตและปฏิบัติตนมุ่งเน้นการอยู่รอดปลอดภัย   และ
วิกฤต  สร้างความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 



 
                  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย  3  คุณลักษณะ  ดังนี้ 
                  -   ความพอประมาณ   หมายถึง   ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่น  การผลิตและการบริโภคอยู่ในระดับพอประมาณ 
                  -   ความมีเหตุผล   หมายถึง   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 
                  -   การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว   หมายถึง   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ  และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่ าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 
                การด าเนินกิจการต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น  ต้องมีความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
กล่าวคือ 
                  -  ความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 
                  -  คุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียง ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
                  จึงกล่าวได้ว่าการน าปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอมาปฏิบัติ คือ  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม  สภาพแวดล้อม  ความรู้  และเทคโนโลยี  เป็น
แนวทางในการพัฒนาให้สามารถพ่ึงตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน  ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับธรรมชาติ   
หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้  ความเพียร 
และความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูล และความสามัคคี  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับ
หลักวิชาการ ใช้การพิจารณาวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  โดยตระหนักในคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  ใช้สติปัญญาและความเพียรในการด าเนินชีวิต 
                ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของเกษตรกรในชนบทเท่านั้น  แต่หมายรวมไป
ถึงทุกคน ทุกอาชีพ รวมทั้งรัฐบาล  สามารถน าเอาแนวพระราชด ารัสไปยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น 
                หลักส าคัญของความพอดีมี  5  ประการ   คือ 
                                ความพอดีด้านจิตใจ   :   ต้องเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอื้อ
อาทร  ประณีประนอม  นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                ความพอดีด้านสังคม   :   ต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  สร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกก าลัง และที่ส าคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากท่ีมั่นคง และแข็งแรง 
                                ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   :   รู้จักใช้และจัดการอย่าง
ฉลาดและรอบคอบ  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด  และที่ส าคัญใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ  เพ่ือพัฒนา
ประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป 



                                ความพอดีด้านเทคโนโลยี   :   รูจ้ักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองและสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพแวดล้อมของเราเอง 
                                ความพอดีด้านเศรษฐกิจ   :    เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควร พอ
อยู่ พอกิน สมควรตามอัตตภาพ และฐานะของตน 
 
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  มาตั้งแต่
เริ่มงานพัฒนาเมื่อ  50  ปี  ที่แล้ว  และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด  แต่นโยบายเกี่ยวกับเกษตรที่ผ่านมา
ของรัฐบาลเน้นการ ผลิตสินค้า  เพ่ือส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์  คือ  เมื่อปลูกข้าวก็น าไปขาย  และก็น าเงินไปซื้อ
ข้าว  เมื่อเงินหมดก็จะไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่ง ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหนี้สิน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้  จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคาร  โค – 
กระบือขึ้น  เพ่ือช่วยเหลือราษฎร  นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของ “เศรษฐกิจ-พอเพียง”  นับตั้งแต่อดีตกาล 
แม้กระทั่งโครงการแรก ๆ  แถวจังหวัดเพชรบุรี  ก็ทรงก าชับหน่วยราชการมิให้น าเครื่องกลหนักเข้าไปท างาน 
รับสั่งว่าหากน าเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้  ซึ่งก็เป็นจริงใน
ปัจจุบัน 
                จากนั้นได้ทรงคิดค้นวิธีการที่จะช่วยเหลือ ราษฎรด้านการเกษตร  จึงได้ทรงคิด “ทฤษฎีใหม่”  
ขึ้น เมื่อปี 2535  ณ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดสระบุรี  
เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการท าการเกษตรให้แก่ราษฎร  ในการจัดการด้านที่ดินและแหล่งน้ าในลักษณะ 30 : 
30 : 30 : 10   คือ ขุดสระและเลี้ยงปลา 30  ปลูกข้าว  30  ปลูกพืชไร่พืชสวน  30  และส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย 
ปลูกพืชส่วนและเลี้ยงสัตว์ใน  10  สุดท้าย 
                ต่อมาได้พระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติมมา  โดยตลอดเพ่ือให้เกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิตเพ่ือการค้าหรือเชิงพาณิชย์  โดยยึดหลักการ  “ทฤษฎีใหม่”  3  
ขั้น  คือ 
                                ขัน้ที่ 1   มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพ้ืนฐานของความประหยัดและขจัดการ
ใช้จ่าย 
                                ขัน้ที่ 2   รวมพลังกันในรูปกลุ่ม   เพื่อการผลิต การตลาด  การจัดการ รวมทั้งด้าน
สวัสดิการ  การศึกษา  การพัฒนาสังคม 
                                ขัน้ที่ 3   สร้างเครือข่าย   กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย   
โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคองค์การ  พัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุนกาลตลาด  
การผลิต  การจัดการและข่าวสารข้อมูล 
                ส าหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถน า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการ
ผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรท าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป  เพราะหากท าอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่   ก็จะต้องพ่ึงพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  เพื่อน ามาผลิตสินค้า เราต้องค านึงถึง
สิ่งที่มีอยู่ในประเทศก่อน  จึงจะท าให้ประเทศไม่ต้องพ่ึงพิงต่างชาติอย่าง เช่น ปัจจุบัน ดังนั้น เราจะต้อง



ช่วยเหลือประเทศให้มี  ความเข้มแข็ง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง  ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาการน าเข้าวัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่เราน ามาใช้ในการผลิตให้เป็น
ลักษณะพ่ึงพา  ซึ่งมีมาแล้วเกือบ  20  ปี  แต่ทุกคนมองข้ามประเด็นนี้ไป  ตลอดจนได้รับผลจากภายนอก
ประเทศท าให้ประชาชนหลงลืม  และมึนเมาอยู่กับการเป็นนักบริโภคนิยม  รับเอาของต่างชาติเข้ามาอย่างไม่
รู้ตัว  และรวดเร็วจนท าให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ า 
การปฏิบัติตนตามแนวทางพอเพียง 
                1.  ยึดความประหยัด  ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน  ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจัง 
                2.  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต  แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารง
ชีพก็ตาม   
                3.  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กัน
อย่างรุนแรงดังอดีต 
                4.  ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้  โดยต้อง ขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงข้ันพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
                5.  ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป  ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงใน
ครั้งนี้  เพราะยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการ โดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน 
หนทางไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้หลักพุทธธรรม 
                การที่  “คน”  จะด าเนินชีวิตไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ  คนจะต้องพัฒนา
จิตใจให้ละเลิกลดจากกิเลสตัณหา โดยใช้หลักพุทธธรรม  ซึ่งมุ่งเน้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลก และชีวิตให้
สามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือให้สังคมน าสู่ความสุข  โดยน าหลักพุทธธรรม  3  ประการ คือ
ไตรสิกขา  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา   เป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการด ารงชีวิตทุกด้าน  เพื่อฝึกฝนและ
ปัญญาให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจ  และสติปัญญา 
                                ด้านพฤติกรรมและวิธีใช้ชีวิต  ได้แก่  วินัย  ตลอดจนการท ามาหากินเลี้ยงชีพเป็น
ระดับท่ีปรากฏของการแก้ปัญหา  และวิธีปฏิบัติในการผลิตและบริโภคแข่งขันและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
                                ด้านจิตใจ   เช่น  พัฒนาคุณธรรม  ความเข้มแข็ง มั่นคงของจิตใจ  และสภาพจิตใจ
ที่ดีงาม  รวมทั้งความสุข 
                                ด้านปัญญาหรือปรีชาญาณ   คือ   ความรู้  ความเข้าใจต่างๆ ร่วมทั้งแนวคิด 
ทัศนคติ  และค่านิยม 
                                หลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา   ถือ  เป็นระบบการศึกษาที่ท าให้บุคคล
พัฒนาอย่างมีบูรณาการ  และให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
 
 การพัฒนาศีลสิกขา   เป็นการฝึกฝนในด้านพฤติกรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน  เครื่องมือในการฝึกศีล 
คือ  วินัย  วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ให้มีความประพฤติดีทั้งกายและวาจา  
เป็นข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม  เว้นจากความชั่ว  และพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้



ที่มีวาจาชอบ  คือ มีสัมมาวาจา  พูดจารู้จักกาลเทศะ  สามารถใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  มีการงานชอบ  คือ  
มีสัมมากัมมันตะ  และมีอาชีพชอบ  คือ  สัมมาอาชีวะ  สามารถท ามาหาเลี้ยงชีพได้อย่างดีมีสุข 

การพัฒนาจิตสิกขา   เป็นการฝึกฝนในด้านจิต  หรือระดับจิตใจให้มีความตั้งมั่นแห่งจิต   เพ่ือท าให้ใจ
สงบแน่วแน่  ไม่ฟุ้งซ่าน  จิตต้องก าหนดแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
จิตทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ในด้านความสามารถของจิต เพ่ิมพูน
ความสามารถทางจิต  มีความเพียรพยายามชอบ  คือ มีสัมมาจายามะ  ฝึกฝนตนเองให้มีสติระลึกชอบ  
หมายถึง  สัมมาสติ รู้ตนเองตลอดเวลา  และมีความตั้งใจชอบ  คือ  มีสัมมาสมาธิ  มีจิตใจมั่นคง  ตั้งใจ  และ
มุ่งม่ันท าสิ่งใดให้ส าเร็จได ้

การพัฒนาปัญญาสิกขา   เป็นการฝึกหรือพัฒนาในด้านความรู้  ความจริง  เริ่มตั้งแต่ความเชื่อ  
ความเห็น  ความรู้  ความเข้าใจ  ความหยั่งรู้เหตุผล  การรู้จักวินิจฉัย  ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์  มีความเห็นชอบ คือ มีสัมมาทิฎฐิ  บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิจะเป็นผู้ที่คิดถูก ท าถูก พูดถูก  การเป็น
บุคคลที่มีความด าริชอบ คือ สัมมาสังกัปปะ 

เมื่อพัฒนาให้มนุษย์เป็นคนดีได้แล้ว  เขาจะมีความประพฤติดีทั้งกายและวาจา      มีวินัยต่อตัวเอง  
รู้จักกาลเทศะ ประกอบอาชีพอย่างสุจริต  มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีสติรู้ตนตลอดเวลา  มีจิตใจ
มั่นคงและมุ่งมั่น  มีความรู้เข้าใจ มีวิจารณญาณ  สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่ว สิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า  ตั้งอยู่ใน
เหตุและผล รู้จักวินิจฉัยไตร่ตรอง สามารถที่จะด ารงชีวิตให้อยู่อย่างถูกต้องและดีง าม  ซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์    เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาในขั้นนี้  มนุษย์ก็จะลดละจากกิเลส ตัณหา ลดความอยาก  มนุษย์ก็จะ
รู้จักค าว่าเพียงพอ พอประมาณ การด ารงชีวิตของมนุษย์ก็จะในความพอเพียง  ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
ตั้งอยู่ในความมีเหตุผล   ค านึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าอย่างรอบคอบ  เตรียมพร้อมที่จะรับสภาพ
สถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขั้นตลอดเวลา  ซึ่งเป็นการสร้าง    ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
เนื่องจากสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ อยู่บนขาของตนเองได้ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน  มนุษย์ก็จะอยู่กับสรรพสิ่งในโลกด้วย
ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนท าลายล้าง  ทุกสิ่งในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า  ”การพัฒนาที่ยั่งยืน”  หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในที่นี้จะขออธิบาย
ความหมาย กรอบแนวทางการพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนา  และหนทางน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี  “คน”  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ดังนี้ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                เป็นการพัฒนาที่บูรณาให้เกิดองค์รวม คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกัน
ครบองค์  และมีลักษณะอีกย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ  กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการ
เข้าด้วยกัน  จะท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การ
คุ้มครองสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพ่ือสร้างให้
เกิดความสมดุล  ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท าลายล้างกัน
ทุกสิ่งในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 



                การพัฒนาที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาในด้านความเจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  
และปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต มองกันที่อุตสาหกรรม เน้นความเจริญทางวัตถุ  จนเกิดผลร้ายต่อ
ธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล  ท าให้ธรรมชาติร่อยหรอ  และเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น 
ปัญหาสภาพแวดล้อม  ปัญหาสังคมและปัญหาสภาพจิตใจ  จึงเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาด  ก าลังจะท าให้โลกสู่
หายนะ และความพินาศ  เพราะเป็นการพัฒนาที่เสียสมดุล  ท าให้โลกไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย และอาจจะ
อยู่อาศัยไม่ได้  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  จึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่  โดย
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช้ “คน”  เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการพัฒนาของประเทศ
ไทย    ประเทศไทยเองก็ได้ด าเนินการที่จะท าให้เกิดการพัฒนายั่งยืนโดยใช้ “คน”  เป็นศูนย์กลาง  จะเห็นได้
จากแผนการพัฒนาฉบับที่ 8,   และ 9  ที่ให้ส าคัญต่อการพัฒนาคนและกระบวนการ พัฒนาที่บูรณาการการ
เชื่อมโยงกันทุกด้านโดยมีเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป 
                เราคงต้องกลับมามองตัวสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ประเทศชาติของเราไม่สามารถที่จะไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้  ดังนี้ 
                -   ความต้องการการบริโภคสินค้า และบริการที่ไม่สมเหตุสมผล ฟุ่มเฟือยเป็นเหตุให้เกิดการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตและบริการที่เกินพอดี  เกินความต้องการของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
มีของเหลือทั้งเป็นมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมมาก  และท าให้คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทร 
ขาดสมดุล แม้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม 
                -   การที่ชุมชนไม่เข้มแข็ง รับวัฒนธรรมและแนวความคิดผิด ๆ มาจากต่างประเทศ เกี่ยวกับ
ความฟุ่มเฟือย  วัตถุนิยม  และบริโภคนิยม  ทั้งยังขาดการอบรม     ละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  ท า
ให้สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมบริโภค  กอบโกย  สะสม  เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่สูญเปล่า ท าให้เกิดผลเสียทาง
เศรษฐกิจเกิดความขัดแย้งทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายอย่างรุ่นแรง 
                -   การเคลื่อนย้ายทุนจากต่างประเทศ  ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม  ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันและเครือข่ายทางธุรกิจของประเทศ  วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจปลายปี 2540  เป็นบทเรียนที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงอยู่กับทุน
ต่างประเทศโดยขาดรากฐานที่มั่นคงภายใน  ท าให้เกิดการล่มสลายของระบบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  
นอกจากนั้นการเปิดรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก เช่น อุตสาหกรรม
เหล็กและกระดาษ  โดยไม่มีกลไกหรือมาตรการที่เข้มแข็งในการตรวจสอบผลกระทบของอุตสาหกรรมเหล่านี้  
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมาอย่างรวดเร็ว 
                -   นโยบายการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในอดีต   ท าให้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงการขนาดใหญ่จ านวนมาก  โดยขาดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ทรัพยากรเป็นฐานการ
ผลิตอย่างฟุ่มเฟือย  เกินอัตราการฟ้ืนตัวของระบบธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ 
                จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่าง
มาก  เพราะน าเอาวัฒนธรรมตะวันตก และระบบทุนนิยมเข้ามาบริหารประเทศ ท าให้เกิดสภาพที่เสื่อมโทรม



แทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม  คุณภาพชีวิต   ศีลธรรม  คุณธรรม  ถือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่
หลวง 
                รัฐบาลจึงต้องตระหนักถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น    และต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงนโยบาย
ของรัฐให้ เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานสากล ก็จะน ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการลด
มลพืชและของเสียที่เกิดจากภาคการผลิต อันจะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับสู่สมดุลเดิม  ซึ่ง
จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศระยะยาว  และรักษาต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืนส าหรับคนรุ่นต่อไป  รัฐบาลจะต้องใช้ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ค่านิยม  และประเพณีอันดีงามของชุมชน และต้องรักษาระบบเศรษฐกิจ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง 
จุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9  ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนให้ 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”และดุลยภาพเป็นเงื่อนไขของความยั่งยืน  ดังนั้น จุดหมายปลายทางของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  คือ 
                การพัฒนาที่ท าให้เกิดดุลยภาพของ เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
การอยู่ดีมีสุขของประชาชนชนตลอดไป 
                เศรษฐกิจ ที่ท าให้เกิดดุลยภายของการพัฒนาคือ เศรษฐกิจที่มีรากฐานมั่นคง มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เป็นแนวคิดหลัก 
                สังคม ให้รวมหมายถึง  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นระเบียบวิถีชีวิตของสังคม ที่ให้
มนุษย์ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และให้รวมถึงศาสน
ธรรม  ซึ่งเป็นระเบียบจิตใจของคนในสังคมที่ท าให้สังคมอยู่ได้โดยสงบสุข 
                ทรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกี่ยว
โยงสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศน์  ที่สามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้ ขึ้นกับความสมดุล  หรือไม่สมดุลของ
ระบบนิเวศ 
                สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกี่ยวโยงสัมพันธ์
กันเป็นระบบนิเวศน์  ที่สามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้  ขึ้นกับความสมดุลหรือไม่สมดุลของระบบนิเวศ 
                ความสมดุลและเชื่อมโยงระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
จุดหมายการพัฒนาที่ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป 
หนทางน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
                ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คงจะมีความชัดเจนในภาพของปัจจัยทั้ง  3  ด้าน  คือ เศรษฐกิจพอเพียง  
คนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในที่นี้จะขอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้ง  3  ปัจจัย  ให้เห็นว่ามีส่วนที่ส่งเสริมและ
เกื้อหนุนกันอย่างไร  ดังจะเห็นได้จากกรอบแนวคิดข้างล่างนี้ 
 
 



 
 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้นในที่นี้จะขอกล่าวถึง “คน” เป็นปัจจัยแรก เพราะ “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดใน
การที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน “คน” เป็นผู้สร้างปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้น  เพราะตัวกิเลส  
ตัณหาที่มีอยู่ในตัวคน  จึงเป็นปัญหาอุปสรรค์ขีดขวาง ที่จะให้โลกไม่สามารถเดินไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  
กิเลส  3  ตัว  คือ  ตัณหา  มานะ  ทิฎฐิ  ดังที่พระธรรมปิฎก  (ป.อ ปยุตโต)  ได้อธิบายความไว้ดังนี้ 
                ตัณหา คือ  ความอยากได้ อย่างบ ารุงบ าเรอตัวเอง ให้มีความสุขสะดวกสบาย  พรั่งพร้อมด้วย
วัตถุท่ีมากมายสมบูรณ์  พูดง่าย ๆ ว่าความอยากได้  ผลประโยชน์ 
                มานะ คือ ความต้องการยิ่งใหญ่ อยากมีอ านาจครอบง าผู้อ่ืนตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม
ประเทศชาติ พูดง่าย ๆ ว่าความไฝ่อ านาจ 
                ทิฎฐิ คือ ความยึดมั่นตลอดจนคลั่งไคล้ในค่านิยม  แนวความคิดสิทธิ ศาสนา อุดมการณ์ต่าง ๆ  
ข้อนี้เป็นผู้ร้ายที่สุดที่รองรับ ส าทับปัญหาไว้ให้เหนียวแน่นยึดเยื้อ และแก้ไขยากเหมือนกับตัณหา และมานะที่
นอนก้นแล้ว 
                จะเห็นได้ว่าตัวกิเลสเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ถ้าไม่สามารถขจัด หรือลดละออก
จากตัวมนุษย์ได้  เพราะตัวกิเลสตัณหานี้แหละเป็นตัวที่ท าลายทุกอย่าง   ในโลก เพ่ือสนองความอยากได้
ผลประโยชน์ ความอยากมีอ านาจความยิ่งใหญ่ หรือ ความยึดมั่นถือมั่นในค่านิยมอุดมการณ์ มนุษย์ท าร้ายสิ่ง
รอบตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร-ธรรมชาติ สัตว์ สรรพสิ่ง  หรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเอง เพ่ือสนองต่อกิเลส  จึง
เป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก ท่านลองวาดภาพดูว่า    ถ้ามนุษย์ชาติทุกคนในโลกนี้มีกิเลสตัณหาครอบง า 
อะไรจะเกิดขึ้น  โลกจะเป็นอย่างอย่างไร เพราะทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์    สรรพสิ่ง  หรือ แม้แต่มนุษย์
ด้วยกัน  จะไม่มีวันยอมให้ถูก   ท าร้ายแต่เพียงฝ่ายเดียว  จะต้องมีการตอบโต้  ดังจะเห็นได้จากการเกิดภัย
ธรรมชาติ น้ าท่วม  สึนามิ  ต้นเหตุเกิดจากมนุษย์ไปท าการตัดไม้ท าลายป่า และท าลายระบบนิเวศวิทยา ใน
โลกจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไม่สงบสุข เพราะทุกสิ่งในโลกอยู่อย่างท าลายล้างกัน  และผลสุดท้ายก็คือ 



มนุษย์นั่นเองที่จะประสบกับความพินาศล่มสลาย  ดังนั้นการที่จะท าให้มนุษย์ลดละจากกิเลสที่เป็นตัวปัญหาก็
คือ การพัฒนา “ด้านจิตใจ”  ให้มนุษย์มีมโนส านึกที่ดี มีความรักความโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเหตุผล 
สามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่ว  รู้ว่าสิ่งไหนควรท าหรือไม่ควรท า   ด้วยใช้หลักพุทธธรรมมาขัดเกลา และจรรโลง
จิตใจ  ด้วยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา  เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาจิตใจให้ดีงามแล้ว มนุษย์ก็จะ
เกิดปญัญา “รู้แจ้งเห็นจริง” ลดละจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ลดความอยากได้ใคร่มี  อยากมีอ านาจ อยากยิ่งใหญ่  
ยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์ มนุษย์ก็จะกลายเป็นผู้ให้ผู้เกื้อหนุน       ผู้จรรโลงโลก ให้เกิดความสงบสุข  โดย
สร้างดุลภาพให้เกิดขึ้นระหว่าง มนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี  ทุกที่จะอยู่อย่างเกื้อกูลกันและกัน  
มนุษย์จะรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็จะให้
ประโยชน์ในการด ารงชีพของมนุษย์  มนุษย์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างสรรค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี  ในที่สุด
สังคมก็จะเป็นสังคมแห่งความสงบสุข มีความเกื้อกูลต่อกัน  และการด ารงชีวิตของมนุษย์ที่มีแต่ความฟุ้งเฟ้อ
เห่อเหิม  ฟุ่มเฟือย นิยมวัตถุ  ก็จะกลับมาด ารงชีวิตแบบพอเพียง  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน   หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง  อยู่ ได้อย่างไม่ต้องเดือน
ร้อน สามารถยืนอยู่บนขาตัวเอง  โดยที่ไม่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน  นั่นคือฐานชีวิตที่มั่นคง  เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้
หมายความว่า ไม่คบค้าสมาคมไม่ค้าขายกับผู้อ่ืน  เมื่อเรายืนด้วยตัวเองอย่างมั่นคง เราก็สามารถเอาสิ่งที่เรา
เหลือกินเหลือใช้ไปท าการค้ากับผู้ อ่ืน  น าเงินเข้ามาเพ่ือเป็นเงินออม หรือเงินที่จะลงทุนต่อไปในอนาคต  
เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานที่แข็งแรง  เมื่อเกิดความแข็งแรงแม้ลมพายุที่พัดโหมกระหน่ า ก็ไม่สามารถท าให้
บ้านพังทลายได้  เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันภัยอย่างดี   ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความ
ระมัดระวังในการท าเอาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนใน      ทุกข้ันตอน  ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจให้คนด ารงอยู่ด้วยคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  นั้นเป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนแล้วว่า  เป็น
หนทางที่จะน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                นับเป็นความโชคดีอย่างไม่อาจจะเปรียบได้ของคนไทยที่ เกิดมาใต้ร่มโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริย์  ที่ทรงพระนาม  “ภูมิพล”  ที่เปี่ยมล้นในด้วยพระปรีชาสามารถ และพระหฤทัยที่เปี่ยมล้น
ด้วยเพราะเมตตาต่อพสนิกรของพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เสด็จในทุก
หนระแหงของประเทศ  เพ่ือทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของพสนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง  ทรงทุ่มเทพระ
สติปัญญา   ค้นคิดแนวทางการพัฒนาประเทศ  และความอยู่ดีกินดีของพสนิกร ด้วยพระราชกรณียกิจมากมาย  
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ท าให้พระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่า  ถ้าประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วย
ความนิยมทางวัตถุ ประชากรด ารงชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยม ประเทศจะไม่สามารถอยู่รอดได้  จึงทรงคิดค้น
ทฤษฏีใหม่  คือ  ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้การด ารงชีวิตของคนไทยทุกระดับมีความมั่นคง ยืนอยู่
บนขาตัวเอง    บนพ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล เป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน  เมื่อมีสิ่งเข้ามา
กระทบ  ทั้งภายในและภายนอก  โดยอาศัยความรอบรู้ รอบครอบและระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ     มาใช้ในการวางแผน ในการด าเนินงานทุกข้ันตอน  และจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานของจิตใจให้ทุกคน
มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต    ซึ่งที่เป็นหนทางที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ความส าเร็จ
จะขึ้นได้  เมื่อคนในชาติมีมโนส านึกอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม  คนจะต้องลดเลิกละจาก
กิเลสตัณหา มีสติปัญญาที่คิดเห็นไตร่ตรองเหตุผลแยกแยะชั่วดี  มนุษย์ก็จะอยู่อย่างไม่เบียดเบียน ธรรมชาติ  
สรรพสิ่งในโลก  และมนุษย์ด้วยกัน  ทุกสิ่งก็จะอยู่กันอย่างเกื้อกูล สังคมก็จะสงบสุข 



 
                อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง มิใช่มีนโยบายที่สวยหรูบน
แผ่นกระดาษ เพราะเท่าที่ผ่านมาถึงแม้จะมีแผนพัฒนาฉบับที่ 8 , 9  ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  แต่
รัฐบาลก็ไม่ได้น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รัฐบาลยังใช้การบริหารประเทศในระบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
และสร้างคน “เก่ง”  ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  มิได้มุ่งเน้นสร้าง “คนดี”  จึงท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมทางจิตใจอย่างที่เห็นใน   ทุกวันนี้ 
รัฐบาลจะต้องน าทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง”  มาใช้อย่างจริงจัง มิใช่เป็นเพียงลมปาก รัฐบาลจะต้องสร้าง
รากฐานของชุมชนทุกชุมชนในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยหันมาให้ความส าคัญกับภาคเกษตรที่ถือเป็น
กระดูกสันหลังของประเทศ  บริหารประเทศด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อทุกชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  
ประเทศชาติก็จะเกิดความมั่นคงยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึงพาต่างชาติ  นั้นเหละถึงจะแสดงว่า
ประเทศชาติของเราจะมีหนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง 
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