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ในหลวงรัชกำลท่ี 9 ทรงเป็นนักพัฒนำที่มีพระอัจฉริยภำพหำที่เปรียบมิได้ ดังจะเห็น 
ได้จำกโครงกำรในพระรำชด�ำริหลำยโครงกำรที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีส�ำหรับกำรด�ำเนินกำร 
ในแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ 
และยั่งยืน พระองค์ทรงแนะน�ำให้ด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน เริ่มจำกช่วยให้เกษตรกร 
พึ่งพำตนเองโดยกำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประยุกต์กับ 
กำรจัดสรรทรัพยำกร และกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม จำกนั้นจึงค่อยก้ำว 
ไปสู ่กำรพึ่งพำกันในชุมชนโดยกำรรวมกลุ ่ม/สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกลไกกำรเข้ำถึง 
แหล่งทุน กำรผลิต กำรตลำด กำรแบ่งปัน กำรเรียนรู ้ต่ำงๆ โดยกลุ่ม/สหกรณ์จะ 
เป็นสถำบันหลักในกำรสร้ำงทุนสังคม และควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน แล้วจึง 
ค่อยขยำยไปสู่ขั้นตอนในกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงครบวงจรเพื่อเข้ำสู่กำรแข่งขันในระบบ 
ตลำดและน�ำประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชนในที่สุด
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เพือ่เป็นการแสดงความจงรกัภกัดแีละระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ 
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ในท่ีนี้จึงจะ 
น�าเสนอผลการวิจัยที่ได้น�าเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 
การวิจัยการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร และ 
ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

 จุดเริ่มต้นการวิจัย :
 ผู้เขียนยังจ�าได้ดีว่าในปี พ.ศ. 2543 ที่ สกว. ให้เริ่มงาน 
ในชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ โดยการวิจัยชิ้นแรกเป็นการ 
สงัเคราะห์สถานการณ์ของ “การสหกรณ์ไทย” และการวางกรอบ 
แนวคิดการวิจัยด้านสหกรณ์ ภายใต้การวิจัยที่ได้น�าข้อมูลทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้ในการสังเคราะห์ควบคู่กับการ 
จัดเวทีระดมความคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ชี้ให้เห็นภาพใหญ ่
ของขบวนการสหกรณ์ - โอกาสที่ท้าทาย - ข้อจ�ากัดและจุดอ่อน 
ที่ท�าให้ระบบสหกรณ์ไม่เป็นไปตามคุณค่า - หลักการสหกรณ์  
และการน�าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนในบริบทที่ควรจะเป็น 
ข้อสรุปดังกล่าวได้น�ามาซึ่งโจทย์วิจัยคือ “(1) ท�าอย่างไรจึงจะ 
ท�าให้คนในสงัคมเข้าใจในคณุค่าสหกรณ์และบรบิทสหกรณ์อย่าง 
แท้จริง? (2) แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือของ 
ประชาชนในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพและการมคีณุภาพ 
ชีวิตที่ดี มีความสุขร่วมกันควรด�าเนินการอย่างไร?” 

โดยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีส�าคัญคือ เพื่อศึกษาและ 
พฒันาตวัแบบธรุกจิสหกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัปัจจยัสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต แต่ธ�ารงรักษาปรัชญาแนวคิด 
และบริบทในการเป็นทางเลอืกของประชาชนเพือ่ลดปัญหาความ 
เหลื่อมล�้าไม่เป็นธรรมและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 ขับเคลื่อนการวิจัย :
 ชดุโครงการวจิยั “การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์ 
และการค้าที่เป็นธรรม” จึงได้ด�าเนินการภายใต้โจทย์วิจัยและ 
วัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว โดยเลือกใช้รูปแบบของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปรียบเสมือนกองทัพนักวิจัย 
ที่จะเคลื่อนก�าลังเข้าจู่โจมข้าศึกที่เป็นข้อจ�ากัด/จุดอ่อนของการ 
สหกรณ์และน�ามาซึง่ชยัชนะ คอืค�าตอบทีจ่ะน�าไปสูก่ารยกระดบั 
สหกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าของ 
ประชาชน

ตลอดเวลากว่า 16 ปี ของการขับเคลื่อนการวิจัยนั้น ทีมวิจัยได้ม ี
โอกาสเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีวิจัยซ่ึงมีความแตกต่าง 

หลากหลายทั้งในด้านภูมิประเทศและภูมิสังคม การได้เรียนรู ้
ร่วมกนัในการวเิคราะห์สถานการณ์ การหาวธิกีารทีเ่หมาะสมใน 
การตดิอาวธุทางปัญญา การค้นคว้าและการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ทางสังคม โดยมีเป้าหมายที่ปลายทางเพื่อน�าไปสู่การยกระดับ 
ขีดสามารถของสหกรณ์ในบริบทที่เหมาะสมกับปัจจัยสภาพ 
แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างเป็นพลวตันัน้ แท้ทีจ่รงิแล้ว นัน่กค็อื 
กระบวนการที่ด�าเนินรอยตามศาสตร์ของพระราชาที่ทรงสอน 
ให้พวกเราเข้าถึงปัญหาของประชาชน ช่วยให้ประชาชนมอง 
การณ์ไกลและมองการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม และที่ส�าคัญ 
พระองค์ท่านทรงเน้นเรื่องการพัฒนาที่ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” 
และการพัฒนาอย่างมีล�าดับใน 3 ขั้นตอน ขั้นแรกเพื่อความ 
อยู่รอด (survival) ขั้นที่สอง เพื่อการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากัน 
(self-reliance) และขั้นที่สาม เพื่อความยั่งยืน (sustainable)  

 ผลลัพธ์การวิจัย : 
 ผลงานวิจัยที่น�ามาเสนอในที่นี้มาจากโครงการวิจัยท่ี 
ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถสร้างผลกระทบทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมแก่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
นอกจากน้ันยังได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายและ 
การพัฒนาสหกรณ์และชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยผลงานวิจัย 
แต่ละโครงการมีรูปแบบและแนวทางการแก้ปัญหาและการ 
พัฒนาที่แตกต่างกันไป บางโครงการใช้กลไกการสร้างสมรรถนะ 
แก่ผู้น�าและสมาชิกให้มีจิตส�านึกพึ่งพาตนเองและพร้อมในการ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในสหกรณ์ บางโครงการใช้ที่ปรึกษาเข้าไปช่วย 
พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ช่วยลดข้อจ�ากัด 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นธรรมาภิบาลจนเป็นที่เชื่อถือ 
ไว้วางใจจากสมาชิกและชุมชน บางโครงการทีมวิจัยไปช่วย 
สร้างสรรค์ระบบธุรกิจที่มีการเช่ือมโยงโซ่คุณค่า ก่อเกิดเป็น 
ผลลัพธ์ในรูปของเครือข่ายธุรกิจที่เกิดการมีส่วนร่วมในระบบ 
ธุรกิจระหว่างเกษตรกร - ผู้ประกอบการ - ผู้บริโภค ที่น�าไปสู่ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่าง 
น่าสนใจ อาทิ คิชฌกูฏโมเดล เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  
เครือข่ายคุณค่าวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม และบางโครงการ 
สามารถพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ในลักษณะของหุ ้นส่วน 
ระหว่างภาคประชาชน - ภาครัฐ - เอกชน (People - Public- 
Private Partnership) โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อการแก้ปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นตัวแบบธุรกิจ 
ชุมชนในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม ซ่ึงที่เป็นที่รู ้จักกันอย่าง 
กว้างขวางในนาม “สามพรานโมเดล” ซ่ึงจะได้กล่าวถึงดัง 
ต่อไปนี้

Research
Digest

10 ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)



ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นห้วงเวลาท่ีผลไม้ราคาตกต�่า สร้าง 
ความเดือดร้อนในหมู่เกษตรกรชาวสวนผลไม้เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีท่ีเป็นพื้นท่ีผลิตผลไม้เป็น 
อันดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลใน 
ขณะนั้นจึงมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกผลไม้และส่งเสริมให้ปลูก 
ยางพาราแทน อย่างไรก็ตามเม่ือแกนน�ากลุ่มชาวสวนผลไม้ 
อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ (พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์) และนักส่งเสริม 
สหกรณ์ ได้มาหารือกับทีมวิจัย จึงได้เข้าสู่ระบบงานวิจัยโดย 
มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแก่ชาวสวนผลไม้โดยใช ้
กลไกสหกรณ์ กระบวนการวิจัยท่ีได้ออกแบบภายใต้กรอบ 
การพัฒนาระบบคุณค่าการค้าเป็นธรรม ซึ่งแท้จริงแล้วเป็น 
กระบวนการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและทฤษฎีใหม่ 
สามขั้นตอน โดยเริ่มต้นการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นภาพ 
ใหญ่ และความเชื่อมโยงที่มองทะลุถึงปัญหาและแนวทาง 
พัฒนาที่น�าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

ผลการวิจัยดังกล่าว นอกจากชาวสวนผลไม้จะสามารถ 
แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า แล้วยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ผลไม้ โดยใช้กลไกกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพในการถ่ายโอน 
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิต และการวางแผนปรับเปลี่ยนไปสู ่การผลิตผลไม ้
คณุภาพทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture 

สหกรณ์...ก้ำวตำมทฤษฏีใหม่ 3 ขั้นตอน

Practices) และตรวจสอบย ้อนกลับได ้  และใช ้กลไกสหกรณ์ 
การเกษตรในการวางแผนธุรกิจผลไม้คุณภาพภายใต้แบรนด์ KM เพื่อ 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ภาคีพันธมิตรธุรกิจที่เป็นตลาดเป้าหมายต่างๆ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และด้วยตระหนกัถงึความยัง่ยนืจงึมกีลไก 
การสร้างกลุ่มทายาทชาวสวนผลไม้และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเพื่อเผยแพร่ 
ความรู้สู่สาธารณะจนเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ “คิชฌกูฏโมเดล”

คิชกูฏโมเดล :

ปัจจุบัน คิชฌกูฏโมเดลเป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ที่ 
สามารถแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต�่าได้อย่างยั่งยืน สามารถธ�ารงรักษา 
อาชพีชาวสวนสวนผลไม้ในจงัหวดัจนัทบรุซีึง่เป็นแหล่งผลติผลไม้ทีด่ทีีส่ดุ 
ของประเทศ และการสบืทอดทายาทชาวสวนผลไม้จนเป็นทีป่ระจกัษ์ใน 
สังคมและกลายเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ผู้สนใจ ทัง้ในประเทศและในประเทศ 
อาเซียน
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แต่ก่อนคนในสังคมส่วนใหญ่จะคิดว่านักธุรกิจมักมองอะไรใน 

เชิงธุรกิจ ไม่ค่อยคิดถึงชาวบ้านและชุมชน! แต่คงไม่ใช่นักธุรกิจ 

อย่างคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ�าเภอ 

สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเมื่อปี พ.ศ. 2552 เมื่อเขาได้เชิญ 

ทีมวิจัยชุดโครงการฯ เข้าไปร่วมจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายร่วม 

กับชุมชนชาวสามพรานท่ีก�าลังได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต ิ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะสามพรานข้ึนช่ือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีการใช้ 

สารเคมีในการเพาะปลูกมากที่สุดในประเทศ อีกทั้งการปล่อย 

น�า้เสยีของโรงงานอตุสาหกรรมลงในแม่น�า้ ท�าให้เกดิความเดอืดร้อน 

แก่คนในชุมชนทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมและคนในชุมชน

โดยในคราวนัน้ทมีวจิยัได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา สร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ชี้ให้เห็นภาพใหญ่ของ 

ชุมชนอ�าเภอสามพราน และพิจารณาสิ่งที่เป็นโอกาสและจุดอ่อน/ 

ข้อจ�ากัด ตลอดจนมองความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปสู่แนวทางการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน ในที่สุดที่ประชุมได้ก�าหนดเป็นปณิธานร่วมที่จะ 

ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตร 

อินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และ 

ปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า”

ภายใต้กระบวนการวิจัยที่ได้น้อมน�าเอาทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน 

มาใช้ในการออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

จาก ขั้นตอนแรก : การติดอาวุธทางปัญญา ขั้นตอนที่สอง : การ 

สร้างกลุ่มเกษตรกรเข็มแข็ง และขั้นตอนที่สาม : การเชื่อมโยง 

เครือข่ายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงเป็นเป้าหมายที่ปลายทางของ 

ชุมชนสามพราน 

ผลงานสร้างสรรค์
ที่น้อมน�าศาสตร์พระราชามาใช้พัฒนาชุมชน

สามพรานโมเดล : 

Research
Digest

12 ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)



ปัจจบุนั “สามพรานโมเดล” ได้พฒันาเป็นเครอืข่าย 

ชุมชนที่เกิดจากการเช่ือมโยงโซ่คุณค่าท่ีมีการ 

จัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีภาคประชาชน  

ภาครัฐ ภาควิชาการ และนักธุรกิจได้อย่างลงตัว  

มีการพัฒนากลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ 

ผลิตเกษตรอินทรีย์ การรับรองมาตรฐานเกษตร 

อนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วม การวางระบบธรุกจิขายตรง 

ระหว่างเกษตรกรและผู ้บริโภคในแนวทางของ 

ระบบการค้าที่เป็นธรรม โดยใช้แบรนด์ สามพราน 

โมเดลและกลไก “ตลาดสุขใจ” ในการกระตุ้น 

จติส�านกึผูบ้รโิภคให้หนัมาใส่ใจในการบรโิภคสนิค้า 

เกษตรอินทรีย์จากผู้ผลิตโดยตรง 

ศูนย์เรียนรู ้มีชีวิตท่ีรู ้จักกันในนาม “สามพราน 

โมเดล” ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่ชี้ให้เห็น 

รูปแบบและแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เกษตรกร 

ได้น้อมน�ามาปรับใช้ สามารถแก้ปัญหาในอาชีพได ้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี “ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่ง 

เรียนรู้ที่เกษตรกรจะน�าเอาข้อมูลข่าวสารด้านการ 

ตลาดทีไ่ด้จากผูบ้รโิภคไปประยกุต์ใช้ในการวางแผน 

การผลิตได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีผู ้สนใจทั้ง 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจไปศึกษา 

ดูงานกันอย่างกว้างขวางทั้งใน - ต่างประเทศ

➤	 การแก้ปัญหาของชาวนาอย่างยั่งยืน
 ตามศาสตร์พระราชา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่กลุ่มชาวนาภายใต้เครือ- 

ข่ายของมูลนิธิธรรมร่วมใจ วัดป่าสวนธรรม ต�าบล 

นาโส่ อ�าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ�านวน 108 คน 

มีพื้นที่ปลูกข้าว 1,130 ไร่ ได้เข้าสู่ระบบการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต�่า 

โดยทีมนักวิจัยกับแกนน�าชาวนาคือ พ่อวิจิตร  

บญุสงู และนายนคิม เพชรผา ได้สร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนและผลผลิตข้าว และ 

สร้างแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” โดยชาวนา ผู้ปลูก 

ข้าวทุกคนได้ก�าหนดเงื่อนไขที่จะถือศีลและลด 

อบายมุข 3 ประการ “ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่และ 

ไม่เล่นการพนัน” ที่ท�าให้เกิดความแตกต่างในตัว 

สินค้า และสร้างแรงจูงใจแก่ภาคีพันธมิตรที่จะ 

เข้ามามส่ีวนร่วมในระบบการผลติและการจ�าหน่าย 

ข้าวคุณธรรม 

ในปีต่อมามูลนิธิธรรมร่วมใจ ได้ด�าเนินการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า “ข้าว 

คุณธรรม” กับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 

กลุม่ชาวนาคณุธรรมภายใต้มลูนธิฯิ จนถงึปัจจบุนั “กลุม่ชาวนาคณุธรรม” สามารถ 

ก�าหนดราคาขายข้าวภายใต้แบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ได้ด้วยตนเอง โดยมีภาคี 

ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ เข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

และเป็นที่สนใจของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง จึงอาจกล่าวได้ว่าผลงานวิจัย “ข้าว 

คุณธรรม” เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต�่าโดย 

ไม่ต้องให้รัฐเข้าไปแทรกแซง นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในหมู ่

ชาวนาทีไ่ด้น้อมน�าแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแบบก้าวหน้า มาปฏบิตัอิย่าง 

เป็นรูปธรรมอีกด้วย 

➤	 บทส่งท้าย

พวกเรานักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้า 

ที่เป็นธรรม” ที่มีภาคีนักวิจัยจ�านวน 684 คน ขอน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม 

ในพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 และเพื่อเผยแพร่แก่ผู้อ่าน 

ทุกท่านดังนี้

“…การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ 

พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ 

ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือได้พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควร 

และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น 

โดยล�าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็ว 

แต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ 

ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลาย 

เป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด…”
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