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พอเพียงสู่สากล 

รูปแบบการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

การเพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ) โดยได้อ้างอิงถึงกรณีศึกษาในประเทศ
ยุโรปตอนเหนือ ที่สามารถสร้างผลผลิตได้ดีและยังสามารถ
รักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
 โดย Prof. Gayle พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ในยุโรป 
ตอนเหนือ เช่น ในประเทศเยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์และ 
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ที่มีผลประกอบการที่ดี มักเป็น
บริษัทที่ด�าเนินการโดยมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ด้วยการคัดเลือก 
ลูกจ้างที่เป็นคนดี (คุณธรรม) และเชื่อในการอบรมพัฒนา
บุคลากร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและ
กัน (ความรู้) 
 ที่ส�าคัญบริษัทในยุโรปเหล่านี้ที่มีการปฏิบัติแบบ “Honey 
Bees” มีการใช้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการด�าเนิน
การแต่พอประมาณ ไม่ท�าอะไรจนเกินตัว มีเหตุมีผล พิจารณา
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เก่ียวข้องและมีภูมิคุ้มกัน
ด้วยการไม่ทุ่มทรัพยากรทุกอย่างที่ตนมีลงไปในการด�าเนิน
ธุรกิจ และต้องพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกใน
การตัดสินใจด�าเนินการต่างๆ
 Prof. Gayle สรุปว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักแห่งการตัดสินใจที่ใช้ได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน 
องค์กร และประเทศ มีความรู้และคุณธรรมเป็นฐานส�าคัญ  
มีหลักความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันเป็นหลักยึด 
และในการปฏิบัติมีหลักการทรงงาน 23 ข้อ เป็นแนวทาง 
โดยหากทุกคนสามารถด�ารงตนหรือปฏิบัติภารกิจใดตาม
หลักการและแนวทางน้ีแล้ว จะส่งผลให้เกิดความสมดุลใน 4 
 มิติท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และ
ก่อให้เกิดความผาสุกในที่สุด

Prof. Gayle C. Avery ศาสตราจารย์ด้านการจัดการจาก 
Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย กล่าวในการ
อภิปรายภายใต้หัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy: 
An approach to Sustainable Development” ว่า นอกจาก
ภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการปรับใช้กับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถ
กลับมาด�ารงชีวิตในสังคมได้
 Prof. Gayle อธิบายถึงโมเดลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่พัฒนาข้ึนโดย Dr. Harald Bergsteiner และ
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ว่าเป็นโมเดลที่ใช้อธิบายถึงหลักการ
ตัดสินใจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการด�ารงชีวิต การปฏิบัติงาน
ในองค์กร หรือ การด�าเนินธุรกิจของคนหรือกลุ่มคน และมีหลัก
การที่ส�าคัญท่ีสุดคือต้องมีความรู้และคุณธรรมเป็นฐานของ
ความคิด โดยด้านความรู้นั้นอาจจะเป็นทั้งความรู้ส่วนบุคคล
หรือความรู้สากลก็ได้ 

 เมื่อมีความรู้และคุณธรรมเป็นฐานแล้ว คนๆ นั้น หรือกลุ่ม
นั้น ก็จะสามารถก้าวเข้าสู่ระยะของการตัดสินใจในการลงมือ
ปฏิบัติงานต่างๆ ได้ โดยอาจจะมีปัจจัยภายในหรือภายนอก เข้า
มามีบทบาทในการตัดสินใจดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตัดสิน
ใจของผู้ที่มีความรู้และคุณธรรมเหล่านั้นจะต้องตั้งอยู่บนฐาน
ความคิดส�าคัญ 3 ประการ ที่เรียกว่า “หลักแห่งความพอเพียง”  
หรือ “Sufficiency Mindset” ได้แก่ การมีความพอประมาณ  
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 Prof. Gayle กล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงถือเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เป็นขั้นเป็นตอน (step-by-
step model) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ท�าให้
ปัจเจกบุคคลไปจนถึงการด�าเนินงานในภาคธุรกิจหรือภาค
อุตสาหกรรม เข้าใจแนวความคิดแบบพอเพียง อันประกอบไป
ด้วยความพอประมาณ การมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน บนฐานของ
ความรู้และคุณธรรม
 เธอเล่าเพ่ิมเติมว่าเม่ือเกิดการตัดสินใจตามหลักแห่งความ
พอเพียงแล้ว ยังมี “หลักการทรงงาน 23 ข้อ” ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย
มีคุณลักษณะคล้ายกันกับหลัก "Sustainable Leadership 
Business" หรือ "Honey Bee Practices" ในโลกตะวันตกท่ี
มี 23 ข้อเช่นกัน โดยผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจและการลงมือ
ปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมตามหลักการของประเทศทางตะวันตก
 นอกจากนี้ Prof. Gayle กล่าวว่า นอกเหนือจากความ
สมดุลด้านมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
ของโลกตะวันตกแล้ว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยัง
เน้นให้การพัฒนาเหล่านั้นสอดคล้องกับมิติทางด้านวัฒนธรรม
ของแต่ละสังคมด้วย
 จุดประสงค์หลักของกระบวนการคิดและตัดสินใจ การ
ปฏิบัติตามหลักพอเพียงน้ี ได้แก่การก่อให้เกิดความสุขทั้งต่อตัว
บุคคล ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อสังคม และวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ท�าให้
คน หรือชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานต่อสถานการณ์อัน
ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือหากเกิดเหตุ
แล้วก็จะมีความสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว Prof. 
Gayle อธิบาย
 Prof. Gayle กล่าวต่อไปว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักแห่ง “ทางสายกลาง” หรือ “Middle Path” ที่
กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเช่นกัน และมีความเชื่อมโยงกับหลักของ
ศาสนาอ่ืนๆ ที่เป็นสากลว่าด้วยความพอประมาณและไม่ละโมบ
จนเกินควรด้วย
 Prof. Gayle ยังกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติข้อ 9 (ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน) โดยเฉพาะเป้าประสงค์ 9.2 (ที่กล่าวถึง 
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ความพอเพียงไม่ใช่การที่เรา

ต้องล�าบากหรือขาดแคลน  

แต่คือการด�ารงชีวิต  

อยู่ได้ตามอัตภาพของตน” 

“Sufficiency is not  

deprivation. It is living 

within your means.

 Prof. Gayle น�าเสนอการอภิปรายดังกล่าวภายใต้หัวข้อ 
“Sufficiency Economy Philosophy: An approach 
to Sustainable Development” ในการประชุม "G-77 
Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: 
an Approach to Implementing the Sustainable 
Development Goals" ที่จัดข้ึนโดยกระทรวงการต่าง
ประเทศ ณ โรงแรมสยามเคมปินสก้ี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 โดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสท่ี
ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่มประเทศ G-77 ประจ�าปี 2559
 นอกจากนี้ Prof. Gayle C. Avery ยังเป็นบรรณาธิการ
หนังสือ Sufficiency Thinking: Thailand's Gift to  
an Unsustainable World ซึ่งสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย 
มูลนิธิมั่นพัฒนา และจะเปิดตัวหนังสือในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 นี้
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