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การน้อมนาหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินงานของสานักงานสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทนา
สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กาเนิดขึ้นตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 89 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ตามหมวดนี้ ให้ รั ฐ จั ด ให้ มี ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงให้ความเห็นต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ก่อนพิจารณาประกาศใช้
บทบั ญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่ าวข้างต้น ได้ มีผลในทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส ภาที่
ปรึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2543 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 อันถือเป็นวันสถาปนา
“สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ” และ “ส านัก งานสภาที่ ปรึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ” อย่างเป็นทางการ
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 258 ยังคงบัญญัติให้ มี
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยได้เพิ่มบทบาทสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ นั้น มีสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนกิจการของสภาที่ป รึกษาฯ โดยเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ ทรงมีพ ระราชดารั ส พระราชทานแก่
คณะองคมนตรีในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารทาเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 ความสาคัญตอนหนึ่งว่า “...คาว่า ที่ปรึกษา แปลว่า ให้คาแนะนา

ไม่ว่า จะคิ ดออกแล้ ว บอกมา หรือเค้าถามไปแล้ ว ตอบมาก็ต าม เรีย กว่าค าปรึ กษาทั้งนั้น แต่ ปัญหา

บทความนี้ ปรับปรุงเพิ่มเติมจากบทความ เรื่อง “การน้อมนาหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินงานของสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในหนังสือ “สตมวาร สายธารนิติธรรม ตามรอยพ่อ” ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง
พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( ๐๐ วัน) วันที่ ๒๐-๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณ นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ที่ได้มีดาริให้เรียบเรียงบทความนี้ขึ้น เพื่อ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ที่เกิดขึ้น บ้านเมืองเราเวลานี้ คือ ที่ปรึกษาไม่น้อยที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ คิดว่าเป็นเจ้าของเรื่อง
คิดว่าเป็นผู้ทาด้ ว ย คนที่เค้าจะไปปรึกษานั้นเค้าอาจจะต้องปรึกษาหลายคนและที่ส าคัญเค้าก็ต้อง
มีจุดของเค้าอยู่ เพราะถ้าไม่มีจุดอยู่เกิดไม่มีใครให้คาปรึกษาไม่แย่หรือ เมื่อจุดของเค้าก็มีและอาจจะต้อง
ถามหลายคนและเค้าต้องชั่งน้าหนักหลายฝ่าย สิ่งที่ปรึกษาได้เสนอไปจึงไม่ควรน้อยใจเป็นอันขาดว่า
ให้ ค าปรึ ก ษาแล้ ว ไม่ ท าตามและอย่ า ได้ โ กรธเป็ น อั น ขาดว่ า ให้ ค าปรึ ก ษาแล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ อ าจปฏิ บั ติ
ตรงกันข้ามคนละอย่าง ถ้าสงสัยอาจจะถามได้เพื่อเป็นบทเรียนว่าในการให้คาปรึกษาคราวหน้าจะต้อง
ระวังอะไรเพิ่มขึ้น แต่อย่าได้คิดว่า “ผู้เป็นที่ปรึกษาคือผู้ปฏิบัติเสียเอง” และบางทีที่บ้านเมืองยุ่งๆ อยู่
เพราะ “ที่ปรึกษานึกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติ ” ในขณะที่ “คนซึ่งต้องปฏิบัติคิดว่าตัวเป็นเพียงที่ปรึกษา”
เท่านั้น”
กระแสพระราชดารัสข้างต้น แม้จะไม่ได้พระราชทานแก่สภาที่ปรึกษาฯ โดยตรง แต่ก็สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและแนวทางที่ เหมาะสมในการดาเนินงานขององค์กรสภาที่ปรึกษาฯ ได้อย่าง
ชัดเจน การดาเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ สภาที่ปรึกษาฯ และสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
ได้น้อมนาหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “องค์กรแห่งปัญญา
ให้ ค าปรึ ก ษา สะท้ อ นปั ญ หาจากประชาสู่ รั ฐ ”โดยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน ภายใต้กลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสะท้อนปัญหา ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งมีฐานที่มา
จากข้อเท็จจริ งจากภาคประชาชน นามาสู่ การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในอันทีจ่ ะทาให้การพิจารณากาหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การน้อมนาพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสฯ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนกิจการสภาที่ปรึกษาฯ ทั้งภารกิจในด้าน
งานวิชาการ งานเลขานุการ และงานธุรการ โดยมีอานาจหน้าที่ ได้แก่ (1) สารวจ ศึกษา และวิเคราะห์
เรื่ อ งที่ จ ะต้ อ งเสนอให้ ส ภาที่ ป รึ ก ษาฯ พิ จ ารณา (2) รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การของสภาที่ ป รึ ก ษาฯ
(3) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (4) เป็นหน่วยงานทางวิชาการให้แก่สภาที่ปรึกษาฯ (5) ดาเนินการต่างๆ
ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ และ (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ หรือตามที่สภาที่ปรึกษาฯ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกระบวนการดาเนิ นงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ต่อ
คณะรั ฐ มนตรี นั้ น ส านั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ น้อ มน าพระบรมราโชวาทและพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดาเนินงานใน 2 ประการสาคัญ คือ
(1) หลักการทรงงาน และ (2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการดาเนินงานใน
ลักษณะทางสายกลางที่ส อดคล้ องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียด
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หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทรงดาเนินการอย่างบูรณาการที่อาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
สานักงานสภาที่ป รึกษาฯ ได้น้อมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุล ยเดช มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติ งาน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ
ในการจั ดทาความเห็ น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐ มนตรี โดยสามารถสรุปถึงการน้ อมนาหลั กการ
ทรงงานมาปฏิบัติอย่างบูรณาการ ตามแนวพระราชดาริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้ดังนี้
1) เข้าใจ
การที่สภาที่ปรึกษาฯ จะให้คาปรึกษาในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมา หรือเป็นความเห็น
และข้อเสนอแนะที่สภาที่ปรึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าสมควรกาหนดเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก่อนประกาศใช้ นั้น สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการของสภาที่ปรึกษาฯ
ก็ได้มีกระบวนการจัดทาต้นร่างความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้น ตามหลักการทรงงานฯ โดยการ
“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” กล่าวคือ มีการสารวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
งานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง สถานการณ์และสภาพปัญหา ความสาคัญของ
ปัญหา สาเหตุของปั ญหา น าไปสู่ การจัดทารายละเอียดของหลั กการและเหตุผ ลว่าเรื่ องที่จะศึกษา
มีความสาคัญอย่างไร และหากไม่มีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว จะมีผลเสียอะไรบ้าง
2) เข้าถึง
เมื่อได้เอกสารหลักการและเหตุผลในเบื้องต้นแล้ว ก็นาไปสู่การเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงของ
ปั ญ หา รวมตลอดถึ ง ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาจากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ตามหลั ก การ “ระเบิด จากข้า งใน” กล่ า วคือ ให้ ค นในชุมชน/ผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ ปัญหานั้น ๆ
ได้ร่วมคิดหาทางแก้ไขด้วยตัวของเขาเอง โดยมีการเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง การลงพื้นที่จัดประชุม สัมมนา ศึกษาสภาพพื้นที่จริง ซึ่งหลายเรื่องเป็นการมุ่ง “แก้ปัญหา
ที่จุดเล็ก ” โดยเน้น “การมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญที่สุดในการดาเนินงาน
จากนั้นสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ก็จะประมวล วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสาคัญของเรื่องและ
ข้อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ผลดี ผลเสีย และผลกระทบในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3) พัฒนา
เมื่อได้ส าระสาคัญของเรื่องและข้อวิเคราะห์ ของเรื่องที่ศึกษาแล้ ว ก็จะนามาสู่ การ
สั งเคราะห์ ข้อ มูล จั ด ทาเป็ น ต้น ร่ า งความเห็ นและข้อเสนอแนะในเชิง ที่เ ป็นทางเลื อกนโยบาย หรื อ
เป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวทางการดาเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและสาเหตุ
ของปั ญหา โดยเป็ น ข้อเสนอแนะที่มีความชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม และสามารถนาไปปฏิบัติได้

อ้างอิงจาก ภาคผนวก ก. หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4505 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มาตรฐานเลขที่ มอก. 9999
เล่ม 1-2556) หน้า 12-19. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 44ง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
2556, หน้า 3.

-4เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีความสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” อย่างเป็น “องค์รวม” และเป็น “ประโยชน์
ส่วนรวม”
หลายเรื่ อ งเป็ น นวั ต กรรมใหม่ ที่ “ไม่ ติ ด ต ารา” ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ “ประหยั ด เรี ย บง่ า ย
ได้ป ระโยชน์สูงสุด ” หากประเด็น ใดเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการ
บริหารราชการแผ่นดิน ก็จะน้อมนาหลักการทรงงาน เรื่อง “ความซื่อสัตย์ สุจริต ” มาประยุกต์เชื่อมโยง
เข้ากับหลักนิติธรรม นิติรัฐ และธรรมาภิบาล ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นหรือเรื่อง
นั้นๆ โดยสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ จะนาต้นร่างความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว เสนอให้สภาที่
ปรึกษาฯ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ บุคลากรของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้มีการดาเนิน งานตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
อย่ างเป็ น ระบบ “ท าตามล าดับ ขั้ น ” ด้ว ย “ความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต จริง ใจต่ อ กัน ” “ท างานอย่า งมี
ความสุข” ด้วย “ความเพียร”
2. ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ซึ่ง คาว่ า “เศรษฐกิจพอเพี ยง เป็น ปรั ช ญาชี้ถึง แนวทาง
การดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พอสมควรต่ อ การมี ผ ลกระทบใดๆ อั น เกิ ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายนอกและภายใน ทั้ ง นี้ จะต้อ งอาศั ย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง อย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินการทุกขั้นตอนและ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี”

อ้างอิงจากบทความ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดารัส เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนาบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต ตามที่ ข อพระมหากรุ ณ า , หนั ง สื อ ส านั ก
ราชเลขาธิการ ที่ รล 0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นย้าว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน
รากฐานของชี วิ ต รากฐานความมั่ น คงของแผ่ น ดิ น ดั ง พระราชด ารั ส จากวารสารชั ย พั ฒ นา ฉบั บ
ประจ าเดื อนสิ ง หาคม พ.ศ. 2542 ความตอนหนึ่ง ว่า “...เศรษฐกิ จ พอเพีย งเป็น เสมือ นรากฐาน

ของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้
นั่น เอง สิ่ ง ก่อ สร้ า งจะมั่ น คงได้ก็ อ ยู่ ที่เ สาเข็ ม แต่ค นส่ ว นมากมองไม่ เ ห็ น เสาเข็ม และลื ม เสาเข็ ม
เสียด้วยซ้าไป...”

สภาที่ป รึ กษาฯ และสานั กงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้น้อ มน าหลัก การปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากาหนด
เป็นแนวนโยบายที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยมี
กระบวนการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการจัด
สั มมนาวิ ช าการประจ าปี การสั ม มนาระดมความคิดเห็ นในระดับ ภูมิภ าค การสั ม มนากลุ่ ม เจาะจง
(Focus Group) การสารวจความคิดเห็น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อมูล รวมทั้งการศึกษาดูงาน
ในพื้นที่จริง
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ความเห็นและข้อเสนอแนะที่นอ้ มนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
จากการที่ ส านั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ น้ อ มน าหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน และน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดทาต้นร่างความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่
ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมายโดยตรง จึงขอหยิบยกผลงานทีส่ าคัญๆ มานาเสนอ โดยสังเขปดังนี้
1. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลง” (เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554)
1.1 สาระสาคัญ
สภาที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ รู ป ประเทศ
เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ดังที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน วิกฤตการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของการปฏิรูปประเทศอย่าง
จริงจัง ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สภาที่ปรึกษาฯ
ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้เสนอความเห็น
และข้อ เสนอแนะ เรื่ อง “แนวทางการปฏิ รูป ประเทศไทยท่า มกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลง” ต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากาหนดเป็นแผนปฏิรูปประเทศต่อไป โดยมีกรอบของการปฏิรูปประเทศไทย
เพื่อความเป็นธรรมและอยู่ดีมีสุขของประชาชน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1) การปฏิรูปด้านสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่สร้างสรรค์และสันติ เป็นสังคมแห่งศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม สังคมแห่งความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน เป็นสังคมที่ อยู่ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยใช้
การศึกษาและศาสนาเป็นรากฐานที่สาคัญ
2) การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ มีการลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการปรับโครงสร้างและระบบต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคการผลิต ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับประเทศ
3) การปฏิ รู ป ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดภาวะมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม และการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
4) การปฏิรูปการบริหารจัดการประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าว จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเมืองและการบริหารประเทศที่ดี
มีธรรมาภิบาล การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม กระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
เป็นรากฐานที่สาคัญ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ “การปฏิรูปกฎหมาย” มีอาทิ (1) ควรออก
กฎหมายรองรับการบริหารจัดการ การกาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (2) ควรเพิ่ม
อายุความของคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไปเป็นแบบไม่มีกาหนด แม้ผู้ต้องหาจะเสียชีวิตไป
แล้ ว หากตรวจสอบพบว่ ากระทาผิ ด จริ ง จะต้อ งยึด ทรั พย์ ที่ไ ด้ม าจากการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน ทั้ง หมด

-7(3) ควรออกกฎหมายด้านวินัยทางการคลังขึ้นมากากับให้นโยบายการใช้จ่ายภาครัฐมีค วามโปร่งใส และ
ไม่เกินฐานะทางการคลังของประเทศ ซึ่งจะลดความจาเป็นในการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงในอนาคต ฯลฯ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่หยิบยกมาข้างต้นนี้ สอดคล้องกับพระราชดารัส พระราชทานแก่
ผู้เข้าร่วมสั มมนาในการวางแผนการใช้ที่ดิน ณ โรงแรมรินคา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2523 ความส าคัญตอนหนึ่ งว่า “...กฎหมายนี้มีช่องโหว่เสมอ ถ้าเราถือโอกาสในการมีช่องโหว่ของ

กฎหมายเพื่อการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่เลวทราม และทาให้นาไปสู่ความหายนะ แต่ถ้าใช้ช่องโหว่ในกฎหมาย
เพื่อสร้างสรรค์ ก็เป็นการป้องกันมิให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในทางทุจริต ...” ซึ่งหากมีการตราหรือ
ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะ
นามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติได้ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ความสาคัญตอนหนึ่งว่า "...ประเทศ

บ้า นเมื อ งจะวัฒ นาถาวรอยู่ไ ด้ ก็ ย่ อมอาศั ย ความสั ต ย์สุ จ ริต เป็น พื้ นฐาน...ขอให้ มั่ นอยู่ ในคุ ณธรรม
ทั้ง 3 ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ..."

1.2 ผลการด าเนิ น การที่ เ ป็ น รู ป ธรรม จากความเห็ น และข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว คื อ
คณะรั ฐมนตรีได้มอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เป็น
ผู้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะนี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความเห็นและข้อเสนอแนะ
ดั ง กล่ า วได้ น าไปสู่ ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) คือ “ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม”
2. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556
- 2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.

2556)

2.1 สาระสาคัญ
สภาที่ปรึกษาฯ ได้เสนอความเห็ นและข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อ
พิจารณาเป็นแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2575 : ประโยชน์สุขถ้วนหน้า ใน พ.ศ. 2575 ด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Benefits and Happiness for All by 2032 through the
Sufficiency Economy Philosophy)
2) ยุทธศาสตร์ป ระเทศไทย ใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2575) ภายใต้
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) การสร้างสังคมเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข มีวิถีประชาธิปไตยใช้หลักธรรมาภิบาล
สู่ สั งคมสี เขีย ว (3) การพัฒ นาเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่ง ยืน (4) การจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (5) การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสีเขียว
ความเห็ น และข้อเสนอแนะที่เกี่ย วเนื่องกับกฎหมาย จากบางยุทธศาสตร์ ข้างต้ น
มีอาทิ (1) เสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิ หน้าที่แก่คนไทยทั้งด้ านการเป็นพลเมือง (สิทธิ หน้าที่
ที่พึงมีต่อประเทศ) การใช้สิทธิ เสรีภาพ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในสังคม สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

-8ภัย คุกคามสิ ท ธิมนุ ษ ยชนระดับ ชุม ชน (2) ปรับปรุ ง แก้ไ ขกฎหมาย เพื่อป้ องกันการใช้ ช่องว่ างทาง
กฎหมายเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน (3) บริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ นั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่
ที่ประพฤติทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม ฯลฯ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่หยิบยกมานี้ สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ความสาคัญตอนหนึ่งว่า “...กฎหมายทั้งปวงจะธารงความ

ยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะธารงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไร
นั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ คือ ถ้าใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ จริงแล้ว ก็ทรง
ความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ถ้าหากนาไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้วให้ผั นผวนไปด้วยความหลงผิดด้ว ยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุ จริตต่างๆ
กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชน
อย่างใหญ่หลวง
ผู้ที่ต้องการใช้กฎหมายสร้างสรรค์ ความผาสุ กและความเป็นปึกแผ่นก้าวหน้าของ
ประชาชน และบ้านเมือง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมายแต่ละฉบับไว้
ให้แน่วแน่เสมอ อย่างไม่มีข้อแม้ประการใดๆ พร้อมต้องรักษาปกติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรม
ของนักกฎหมายไว้ รอบคอบ เคร่งครัด เสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง...”
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme:
UNDP) ได้ทูลเกล้ าฯ ถวายรางวัล “ความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ” (UNDP Human
Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยนายโคฟี อานัน เลขาธิการสหประชาชาติ (ในขณะนั้น) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล พร้อม
กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๕๕๙ ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ความว่า “...ด้วยพระปรีชาสามารถในการทรงเป็นนักคิดและทรงมีคุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาให้
นานาอารยประเทศตื่น ตัว ในการจัดรูปแบบการพัฒ นาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้ว ยพระมหา
กรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นทางสายกลาง แบบพอประมาณ การบริโภคอย่างมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกัน ในตัว ที่ดีพอที่จ ะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรัช ญา
ดังกล่าวนี้ สามารถนาไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกันทั่วโลกในยุคแห่งโลกาภิวตั น์อนั ฉับไวนี้ รวมทัง้ สนับสนุน
ความเพียรพยายามขององค์การสหประชาชาติในการส่งเสริมการพัฒนาคน โดยมีเป้าหมายศูนย์กลาง
ในการพัฒนา คือ ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนของประชาชน...”

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.). ( ๕๕๕).
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา พระเกียรติเกริกไกร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, หน้า - .

-9. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ 2 ทศวรรษหน้า (เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
2.1 สาระสาคัญ
สภาที่ป รึ ก ษาฯ ได้ ต ระหนัก ถึง คุณค่ าและความส าคั ญ ของปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง จึงได้ดาเนินการศึกษาต่อยอด “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ซึ่งสภาที่ปรึกษาฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มกราคม พ.ศ. 2556) คือ “การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้บังเกิดผลที่เป็น รูป ธรรมในทุกภาคส่ว นและทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการที่เป็น
องค์รวมโดยมีคนและชุมชน ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา”
โดยใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหนุนเสริมให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทยสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย-แผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ThailandThe Land of Sufficiency Economy Philosophy)”
2) ยุท ธศาสตร์ การขับเคลื่อ นปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ทศวรรษหน้า
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกตระหนักถึง
ความสาคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ ( ) การสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
ตัว ชี้ วั ด ส าหรั บ การประยุ ก ต์ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ( ) สร้ างสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละ
ภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ) พัฒนาเครือข่ายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น (๕) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน (การผลิตและธุรกิจ) ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน
และภาคประชาชน และ (๖) สร้างเอกลักษณ์ของชาติให้ประเทศไทยเป็น “แผ่นดินแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ สาคัญมีอาทิ ( ) สร้าง “เครือข่ายสภานักเรียนพอเพียง
และเครือข่ายนักศึกษาพอเพียง” ในระดับสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ( ) จัดตั้ง “สมัชชาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ ” โดยมีกฎหมายรองรับและมีการดาเนินงานที่ เป็นอิสระ ประกอบด้วยภาคี
จากทุกภาคส่วน ( ) จัดทา “ธรรมนูญว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ ” ( ) แสวงหาความ
ร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้าง
เครือข่ายประชาคมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียน (ASEAN Sufficiency Economy Philosophy
Community: ASEPC) และ (๕) ประกาศให้ สาธารณชนและประชาคมโลกรับทราบว่าประเทศไทย
เป็น “แผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั บ เป็ น หนึ่ ง ในพระราชมรดกธรรม หรื อ ค าสอน
อันทรงคุณค่ายิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
และประชาคมโลก เพื่อประยุ กต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล การพัฒ นาสั งคมและประเทศชาติ ดังกระแส
พระราชดารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พ.ศ.
๕ ความสาคัญตอนหนึ่งว่า “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้
แต่ว่าพอ. แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทาให้มีความสุข ถ้าทาได้ก็สมควรที่จะทา สมควรที่
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ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่
เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข...
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น .
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
2.2 ผลการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม จากความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว คือ เป็นการ
จุ ด ประกายให้ รั ฐ บาล หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการวาง
ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะยาวในการพัฒ นาประเทศ โดยมุ่ งสู่ การพัฒ นาที่ส มดุล มั่นคง และยั่งยืนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่น่ายินดียิ่งว่าในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลได้มีการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๐ ปี (พ.ศ. ๕๖๐- ๕๗๕) ก็ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น
คติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ก็ได้ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาใน
ทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
จากข้อเสนอแนะทั้ง เรื่อง ดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนถึงหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ไว้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด ทั้ ง ในเรื่ อ งความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี บนฐาน
ของการมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ และเน้นหนักในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
อนึ่ ง เพื่ อ เป็ น การขยายผลความเห็ น และข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วสู่ ส าธารณชนในวงกว้ า ง
ส านั กงานสภาที่ ป รึ กษาฯ ได้มี การจั ด พิม พ์ความเห็ น และข้อ เสนอแนะดั งกล่ าวข้า งต้น เป็ นหนั งสื อ
เผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง หรือเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาระดม
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐสภา กระทรวง กรมต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่กับผู้แทนหน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมสัมมนาของสภาที่ปรึกษาฯ ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้มีการสรุปย่อความเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบของ
บทความเผยแพร่ทางสารและวารสารสภาที่ปรึกษาฯ ด้วย

บทสรุป
หลั กการทรงงาน และปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เป็นเสมือนดวงประทีปนาทางการดาเนินงานขององค์กรสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
และประชาชน ตามแนวพระราชดาริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตลอดระยะเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยประการสาคัญในการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องหรือประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย นั้น ก็ได้ยึดหลักการอันเนื่องด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่า “การตรากฎหมายและ

ข้อบัญญัติต่างๆ ต้องยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงโดยบารุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้ง
ปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิกส่วนที่ไม่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียงในสังคมให้กลับมาสู่แนวทาง
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ปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสมดุลและสนับ สนุนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม”๕ และหลักการทรงงาน เรื่อง
“ความซื่อสัตย์ สุจริต” มาประยุกต์เชื่อมโยงเข้ากับหลักนิติธรรม นิติรัฐ และธรรมาภิบาล
ส านั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ขอน้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มร าลึ ก
ในพระมหากรุ ณาธิคุณหาที่สุ ดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ที่ไ ด้
พระราชทานพระบรมราโชวาท พระราชดารัส และทรงเป็นแบบอย่างของการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติ แ ละประชาชน สมดั ง พระปฐมบรมราชโองการที่ว่ า “เราจะครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อย่างแท้จริง
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติต ามรอยพระยุคลบาท และ
ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนาพระราชดารัสดาเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราช
คุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดารงชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียร
อันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุข ความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และ
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

เรียบเรียงโดย
นายทศพนธ์ นรทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักวิชาการ สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕ พฤศจิกายน ๕๕๙

๕

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.). (2555). การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ . กรุงเทพฯ : มพพ., หน้า 1-2.

