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ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
ได้จัดท�ำหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ” ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยรวบรวมหนังสือที่ส�ำนักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาด�ำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวอย่างของความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการ
ทรงงานสานต่อพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนอง
พระราชด�ำริของส�ำนักงาน กปร. ที่ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ
ทั่วประเทศ และการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์
ใช้ที่ถูกต้อง ตามค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นชี้แนะ การจัดท�ำเนื้อหาที่มาจากแนวพระราชด�ำริ เพื่อการแสดงตัวอย่างของการน�ำแนว
พระราชด�ำริไปปฏิบัติจนประสบผลส�ำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบและตัวอย่างให้สาธารณชนได้น�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้น ส�ำนักงาน กปร. จึงได้จัดท�ำหนังสือชุด เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ จ�ำนวน ๔ เล่ม
ประกอบด้วย
๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒) เศรษฐกิจพอเพียง
๓) ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา
๔) ๓ ทศวรรษ กปร.
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ส�ำหรับหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรูต้ ามแนวพระราชด�ำริ” เล่มที่ ๒ “เศรษฐกิจพอเพียง” เล่มนี้ น�ำเสนอ
ตัวอย่างของการน�ำแนวพระราชด�ำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทาง
การปฏิบัติบนพื้นฐานของความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม ส่งผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ
สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย และเป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้หลักแห่งความพอเพียงให้แก่
นานาประเทศอีกด้วย
ส�ำนักงาน กปร.
เมษายน ๒๕๕๙
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๘
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เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�ำริ
ชี้แนะแนวทางเพื่อการด�ำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรไทย เศรษฐกิจพอเพียงได้พระราชทาน
พระราชด�ำริมานานกว่า ๓๐ ปี โดยเฉพาะเมื่อครั้งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐
ทรงเน้นย�ำ้ แนวทางแห่งความพอเพียง เพือ่ ให้พสกนิกรสามารถทีจ่ ะแก้ไขปัญหา และสามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลาง กล่าวคือ เป็นเศรษฐกิจแบบพอประมาณ
ไม่ใช่อดอยากขาดแคลน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล มีน้อยใช้น้อยไม่ฟุ่มเฟือย มีมากต้องรู้จัก
เก็บออมเอาไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น และต้องรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกัน ส่วนในระดับ
ของการพัฒนาประเทศ ควรพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีคุณธรรม ซึ่งจะท�ำให้เกิด
การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน หากท�ำได้เช่นนี้ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองและประเทศ
ชาติตลอดไป
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกคน ทุกบริบท ทุกสาขาอาชีพ และยังจะเป็นพลังในการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ โดยผู้ที่น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้
จนประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต ดังนั้นส�ำนักงาน กปร. จึงได้น�ำตัวอย่างและ
ต้นแบบผู้ที่สามารถน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
เป็นรูปธรรมน�ำมาถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการขยายผลสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
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ระราชดำ�ริ
เศรษฐกิจพอเพียง
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คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชย
ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมี พอกิน และขอให้ทุกคน
มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่ พอกิน มีความสงบและทำ�งาน
ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗
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ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำ�ริ

ในการพัฒนาประเทศนั้นจำ�เป็นตองทําตามลําดับขั้นเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน
คือความมีกินมีใช้ของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตอง
ตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้น
ตามลําดับต่อไป การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ใหคอยเปนไปตามลําดับดวยความ
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว
และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จไดแน่นอนบริบูรณ์

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ
การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต
ทำ�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้น
ก็ทำ�ให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปทำ� เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต�่ำทาง
เศรษฐกิจขึ้น เพราะคนที่ว่างงานยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก
จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง
ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘

z

11

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
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อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัว
จะตองผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบาน
หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยาง
ที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได้แต่ขายในที่
่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำ�ความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร
แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน
ถ้าทำ�โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้ำไป

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับจะพังหมด จะทำ�อย่างไร
ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป หากมีเศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที่ถาเรามีเครื่องปนไฟ
ก็ใหปนไฟหรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ
ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มีเปนขั้นๆ แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้
ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นตนี่เปนสิ่งที่ทําไมไดจะตองมีการแลกเปลี่ยน
ตองมีการชวยกันพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือใหสามารถที่จะดำ�เนินงานได้
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
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ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกินมีความสงบและทํางาน
ตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด
แตมีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความ
พออยูพอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพล
มีพลังที่จะทำ�ให้ผู้อื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกันชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร
ขอแค่พอควรพออยูพอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้
ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗
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เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เราคิดแบบชาวบ้าน ไม่มีอะไรที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Sophisticate
มันธรรมดา ทำ�อะไรแบบธรรมดา ก็ดูไม่มีประโยชน์ใหญ่โตมโหฬาร แปลว่าถ้าทำ�แบบ
ไม่ Sophisticate ชาวบ้านก็ทำ�เองได้ ชาวบ้านค้นพบการทำ�เศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเองก็ดีใจ
ที่เป็นอย่างนั้น ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้น่าจะไปดูว่าชาวบ้านเขาค้นพบอะไรในเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อได้ค้นหาว่าเขาได้จริงๆ หรือไม่จริง ถ้าได้จริงๆ ก็จะได้ติดต่อในผลงานที่ชาวบ้านได้
ซึ่งจะทำ�ให้สามารถทำ�ให้เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์มากขึ้น
จนกระทั่งช่วยชีวิตชาวบ้านให้มีความก้าวหน้าจริงๆ จังๆ

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
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ารน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิต
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เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy
...คำ�ว่า Sufficiency Economy นีไ้ ม่มใี นตำ�ราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่
...Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำ�ราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่
และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง
หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่
และปฏิ บั ติ ต นของประชาชนในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
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ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กัน
ในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�ำวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด�ำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน
จะต้ อ งเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจให้มีส�ำนึกใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา
ที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติ
ของประชาชนในทุกระดับให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง
มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลง โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
การใช้ ค วามรู ้ ความรอบคอบ และคุ ณ ธรรมประกอบ
การวางแผน การตั ด สิ น ใจและการกระท� ำ ต่ า งๆ ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง
การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้
และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้
หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
ในการด�ำเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไข
คุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง
z
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เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่ แต่เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกกลุ่มบุคคล ชุมชน มีความเป็น
พลวัตสามารถพัฒนาได้ตามเหตุผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวสรุปคือ เศรษฐกิจพอเพียง
มี ๓ ระดับ คือ
ระดับที่หนึ่ง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว
ระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม มีการรวมตัว
ทั้งความคิด ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน
ระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน
กลุ่ม องค์กร เอกชน หรือธุรกิจภายนอก โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
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เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นเครื่องมือรับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งในตัวบุคคลและชุมชน
แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ

๑.

๒.

ด้านเศรษฐกิจ

๓.

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.

ด้านวัฒนธรรม

๑. ด้านเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน / เศรษฐกิจของชุมชน / ใช้ของอย่างคุ้มค่า / ประหยัด

๒. ด้านสังคม

การศึกษา / สุขภาพ / ศาสนาหรือศีลธรรม

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

การท�ำความสะอาด / รักษาสุขอนามัย / ก�ำจัดขยะ / ทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ด้านวัฒนธรรม

การใช้ภาษาไทย / มารยาทไทย / ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศิลปกรรม
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เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้บังเกิดความมั่นคงยั่งยืนทั้งต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ โดยมีแนวทางดังนี้
๑. ด้านจิตใจ

มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ / มีจิตส�ำนึกที่ดี / เอื้ออาทรประนีประนอม /
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๒. ด้านสังคม

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
และสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนสูงสุด
๔. ด้านเทคโนโลยี

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
(ภูมิสังคม) / พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน / ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับคนหมู่มาก
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วอย่างความสำ�เร็จ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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๑. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ท�ำให้มีความั่นคงในการด�ำรงชีวิต
ทฤษฎีใหม่ นี่จะขยายขึ้นไปได้อาจจะทั่วประเทศ
แต่ต้องช้าๆ เพราะว่าจะต้องสิ้นเปลือง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆ แต่ว่าค่อยๆ ทำ�
และเมื่อทำ�แล้วก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำ�ให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพ
คืออาจไม่รวยมากแต่พอกินไม่อดอยาก ฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้
คงมีประโยชน์ได้ แต่ต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง
พระราชดำ�รัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗
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ทฤษฎีใหม่ เป็นเครื่องมือการปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่ายที่สุด เป็นการบริหารจัดการที่ดิน
และน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง ให้มีความ
พออยู่พอกินในครัวเรือน และพัฒนาไปสู่ชุมชน พร้อมกับการขยายเครือข่าย
ไปในระดับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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ระดับบุคคลและครอบครัว
ระดับชุมชน/องค์กร

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

ระดับประเทศ

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓

การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น พึ่งตนเอง
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเริ่มต้นจากการมุ่ง
แก้ปัญหาของเกษตรกรที่มีน�้ำไม่เพียงพอส�ำหรับการเกษตร ให้ความส�ำคัญในการจัดสรรที่ดินการเกษตรและที่อยู่
อาศัย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ คือ พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระ
เก็บกักน�ำ้ เพือ่ ใช้เก็บกักน�ำ้ ฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลีย้ งสัตว์นำ�้ และพืชน�ำ้ ต่างๆ
พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�ำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี
เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืช
สมุนไพร ฯลฯ เพือ่ ใช้เป็นอาหารประจ�ำวัน หากเหลือบริโภคก็นำ� ไปจ�ำหน่าย และพืน้ ทีส่ ว่ นทีส่ ปี่ ระมาณ ๑๐% ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นนี้ จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่อาจไม่สามารถเริ่มต้นในขั้นตอนแรกนี้ได้ และอาจจ�ำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องจัดความ
ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในเบื้องต้นให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติตามแนว
พระราชด�ำริเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป
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ขั้นที่ ๒ ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง พึ่งพิงกัน
เมื่อเกษตรกรได้เริ่มต้นปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นแล้ว มีความพอเพียง และความ
มั่นคงในขั้นพื้นฐานระดับหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนต่อมาจึงเป็นเรื่องของการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันระหว่างเพื่อนบ้าน ชุมชน ร่วมมือในการผลิต การตลาด การขายผลผลิต การร่วมกันดูแลชุมชน
สวัสดิการ จัดตัง้ กองทุน รวมไปถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมอันดี เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในชุมชน และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ขั้นที่ ๓ ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า พึ่งพาอาศัย
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ด�ำเนินการตามทฤษฎีใหม่ในขั้นกลาง จนประสบความส�ำเร็จ
เบื้องต้น อาจก้าวเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ใน
ระดับประเทศ เพือ่ ยกระดับการท�ำธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร เช่น
การท�ำความร่วมมือกับธนาคาร เพื่อน�ำเงินมาลงทุนในธุรกิจ หรือการท�ำข้อตกลงกับ
บริษทั เพือ่ ขายผลผลิตให้ได้ในราคาสูง เพราะมีการรวมผลผลิต สามารถต่อรองราคาได้
ขณะเดียวกันเอกชนก็ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีเ่ หมาะสม และสามารถจัดจ�ำหน่าย
และพัฒนาการท�ำธุรกิจไปสู่ระดับประเทศและระดับโลกต่อไป ภายใต้ภูมิคุ้มกันที่
เหมาะสมอันจะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งได้ต่อไป
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ตัวอย่างความส�ำเร็จด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
จากการน้อมน�ำแนวทางพระราชด�ำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับเกษตรกรในการท�ำการเกษตรตาม
แนวพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่ท�ำให้เกษตรกรทั่วประเทศประสบผลส�ำเร็จ โอกาสนี้ ส�ำนักงาน กปร. จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดการประกวด เพื่อค้นหาตัวอย่างความส�ำเร็จจากการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการด�ำเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้แก่สาธารณชนได้น�ำไปศึกษาและเรียนรู้แนวทางที่ชัดเจนโดยมีตัวอย่าง ดังนี้
ชื่อ
ภาคเหนือ
๑) นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

๔๕ หมู่ ๑๑
๐๘๙-๕๕๙-๒๑๗๑ เดิ ม ท� ำ นาอย่ า งเดี ย วมี ห นี้ สิ น ยิ่ ง ท� ำ ก็
บ้านห้วยก้างปูล้าน
ยิ่งจน ยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้น จึงเริ่มท�ำเกษตร
ต�ำบลไม้ยา
ผสมผสาน โดยเลี้ ย งปลานิ ล ปลาดุ ก
อ�ำเภอพญาเม็งราย
ในนาข้าว เลีย้ งไก่ หมู กระบือ ปลูกพืชผัก
จังหวัดเชียงราย
สวนครัวและไม้ผล
๒) นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ๑๑๙ หมู่ ๙
๐๘๑-๗๐๖-๙๖๘๗ เคยท�ำเกษตรเชิงเดีย่ วแต่ไม่ประสบความ
บ้านสันทราย
ส�ำเร็จ เหลือเงินน้อยมาก เป็นหนี้และ
ต�ำบลเชียงเคี่ยน
สุขภาพแย่ลงเนื่องจากการใช้สารเคมีจึง
อ�ำเภอเทิง
ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีเลยหันมา
จังหวัดเชียงราย
ท� ำ เกษตรแบบผสมผสานแล้ ว เลิ ก ใช้
๕๗๒๓๐
สารเคมี แม้ผลตอบแทนระยะแรกจะ
น้อยแต่สบายใจเห็นได้ชัดว่าระบบนิเวศ
ในสวนดี ขึ้ น มา สามารถด� ำ รงชี วิ ต ได้
อย่างมีความสุข
๓) นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ๑๒/๕ หมู่ ๑
๐๘๕-๒๕๒-๒๘๓๕ ใช้ ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะ
บ้านนาสาร
ท�ำงาน และรู้ว่าอะไรควรท�ำ อะไรไม่
ต�ำบลบ้านปิน
ควรท� ำ และจะไม่ ท� ำ อะไรเกิ น ความ
อ�ำเภอลอง
สามารถของตนเอง มี ค วามพร้ อ มที่
จังหวัดแพร่
จะเผชิ ญ ปั ญ หาและเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

ภาคใต้

๑) นายสมชาย นิลอนันต์

๒) นายพิชัย แก้วจันทร์

๐๘๙-๕๙๒-๑๗๖๔ ใจรักงานด้านการเกษตรมาตั้งแต่อดีต
๑๐๑ หมู่ ๑
ต�ำบลข้างขวา
ท�ำรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องรับจ้าง
อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
ขายแรงงานนอกพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘๔๑๖๐
๗๒/๓ หมู่ที่ ๑
๐๘๑-๓๘๘-๕๑๖๑ ท� ำ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ อ ย่ า งครบถ้ ว น
บ้านยุโป อ�ำเภอเมือง
และยึ ด มั่ น ในวิ ถี พ อเพี ย ง ความขยั น
จังหวัดยะลา
หมั่ น เพี ย ร พึ่ ง พาตนเอง มี น�้ ำ ใจต่ อ
๙๕๐๐๐
สาธารณะ ชุมชน และผู้อื่น

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑) นายณรงค์ บัวสี

๘ หมู่ ๑๔
แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

๐๘๗-๓๕๗-๖๔๔๔ การท�ำเกษตรอย่างเดียวท�ำให้ตนเอง
และครอบครั ว ประสบปั ญ หาขาดทุ น
เนื่องจากบางปีผลผลิตออกมากท�ำให้
ราคาตกต�่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้
ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ นแปลงเกษตรของตนเอง
ให้มีการท�ำการเกษตรหลากหลาย

๒) นายยวง เขียวนิล

๙๑/๑ หมู่ ๗
บ้านราษฎร์นิยม
คลองลากค้อน

๐๘๑-๙๒๙-๙๑๕๙ ได้ ศึ ก ษาดู ง านที่ วั ด มงคลชั ย พั ฒ นา

และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
เดินตามแนวพระราชด�ำริโดยยึดหลัก
z
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ชื่อ

ที่อยู่

ต�ำบลราษฎร์นิยม
อ�ำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐
๓) นายปรีชา เหมกรณ์

๔) นายส�ำรอง แตงพลับ

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา คื อ การเดิ น ทาง
สายกลาง และหลักความไม่ประมาท
พร้อมใช้หลักธรรมแห่งความส�ำเร็จ คือ
อิทธิบาท ๔

๕๕ หมู่ที่ ๙
๐๗๙-๘๘๖-๐๙๘๓ มีนาข้าว ใช้น�้ำจากระบบชลประทาน
บ้านคลองสิบสาม
และสระเก็บน�้ำ ปลูกมะพร้าวน�้ำหอม
แขวงคลองสิบสอง
ปลูกพืชผัก ๔ ชั้น มะนาว มะยงชิด พืช
เขตหนองจอก
ผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไข่ ปลา ผลิตปุ๋ย
กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐
ใช้เอง เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองทั้งหมด
๖๙/๑ หมู่ ๔
๐๘๙-๐๗๖-๔๓๒๕ มีพื้นที่ในการท�ำนาข้าว ปลูกข้าวโพด
บ้านหนองเขื่อน
ปลูกมะม่วง พืชผักสวนครัว เน้นการ
ต�ำบลไร่ใหม่พัฒนา
บริโภคในครัวเรือนก่อนน�ำขาย ท�ำปุ๋ย
อ�ำเภอชะอ�ำ
หมักไว้ใช้เอง ผลิตน�้ำส้มควันไม้ก�ำจัด
จังหวัดเพชรบุรี
ศัตรูพืช พอใจในสิ่งที่ตนมี ใช้จา่ ยต้องมี
๗๖๑๒๐
เหตุผล ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ประหยัดรู้จัก
กินรู้จักใช้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑) นางพิมพ์ โถตันค�ำ
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๙๓ หมู่ ๑๙ บ้านนาขาม ๐๘๐-๗๔๘-๓๑๓๓ ครอบครัวเกิดภาระหนีส้ นิ และขาดความ
ต�ำบลนาม่อง
อบอุ่น พึ่งพาตนเองไม่ได้จึงตัดสินใจ
อ�ำเภอกุดบาก จังหวัด
ท�ำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อครอบครัว
สกลนคร ๔๗๑๘๐
พออยูพ่ อกิน

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

๒) นายบุญแทน เหลาสุพะ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๓
๐๘๓-๓๔๖-๐๒๘๗ ใช้ธรรม ๔ ข้อ คือ ท�ำงานไม่เกียจคร้าน
บ้านห้วยม่วง
ประหยัดอดทน ใช้จ่ายแต่พอดี และ
ต�ำบลนาดินด�ำ
อดออมในรายได้ ทุกคนในครอบครัว
อ�ำเภอเมือง
อยู่กันอย่างปรองดอง มุ่งเน้นให้ทุกคน
จังหวัดเลย
ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่
๔๒๐๐๐
๓) นายจันทร์ที ประทุมภา ๑๓๘ หมู่ ๖
๐๘๙-๙๔๘-๔๗๓๗ เริม่ ท�ำทฤษฎีใหม่ เมือ่ ปี ๒๕๔๑ ในพืน้ ที่
บ้านโนนวัง
๒๒ ไร่ โดยแบ่งท�ำแปลงปลูกข้าว ๑๐ ไร่
ต�ำบลตลาดไทร
ขุดสระน�ำ้ ๓ บ่อ ทีพ่ กั อาศัย เนือ้ ที่ ๒ ไร่
อ�ำเภอชุมพวง
นอกนัน้ ปลูกพืชผสมผสาน พึง่ พิงอิงด้วย
จังหวัดนครราชสีมา
“ระบบวนเกษตร” โดยน�ำเศรษฐกิจ
๓๐๒๗๐
พอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต จาก
การที่เคยประสบภาวะหนี้สินจนต้องน�ำ
ทรัพย์สินออกขาย และต้องไปรับจ้างที่
มาเลเซีย แต่ด้วยความอดทน และวิริย
อุตสาหะ จึงใช้หนีไ้ ด้หมดและไถ่ทนี่ าคืน
มาได้ จากนัน้ ก็ได้เริม่ ท�ำการเกษตรด้วย
ก�ำลังของตนเอง ด�ำรงตนอย่างสมถะ ไม่
โลภมาก โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่าง
หลากหลาย มีการวางแผนการปลูกพืชให้
มีกนิ ตลอดปี รวมทัง้ ปลูกผัก “ทุกอย่างที่
เขาซื้ อ กิ น ” และน� ำ ออกขาย ท� ำ ให้
มีรายได้ทกุ วัน
z
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ตัวอย่างความส�ำเร็จด้านกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นอกจากเกษตรกรที่ด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่ในระดับบุคคล เรียกว่า ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ หรือ
ขั้นแรก แล้วได้รวมกลุ่มกันด�ำเนินตามพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ หรือขั้นกลาง ซึ่งมีตัวอย่างความส�ำเร็จที่จะน�ำมาเป็น
ตัวอย่าง ดังนี้
ชื่อ
ภาคเหนือ

ที่อยู่

๑) กลุม่ เกษตรท�ำสวนบ้านถ�ำ้ ๒๖๒ หมูท่ ี่ ๕
ต�ำบลบ้านถ�ำ้
อ�ำเภอดอกค�ำใต้
จังหวัดพะเยา
๕๖๑๒๐
๒) กลุม่ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ๕๙ หมูท่ ี่ ๗
ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ต�ำบลศรีเมืองชุม
อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๓๐
ภาคกลางและภาคตะวันออก
๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวฯ
บ้านไทรใหญ่
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ประธานกลุม่

รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ข้าวกล้อง
นายอินทวน เครือบุญ อินทรีย์ ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม
๐๘๑-๐๒๓-๘๓๕๐ ช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น พึ่งตนเองได้
ประธานกลุม่

มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวนา เพื่อช่วย
นางพรรณพิมล ปันค�ำ เพิม่ พูนทักษะการสร้างและพัฒนาความ
๐๘๑-๐๒๕-๕๕๙๘ รูแ้ ก่เกษตรกร มีการเรียนรูร้ ว่ มกัน ท�ำนา
ไร้สารพิษ การท�ำจุลินทรีย์เพื่อป้องกัน
และก�ำจัดเชื้อราในดิน การท�ำสารสกัด
สมุนไพร

๑๙/๔ หมูท่ ี่ ๕
ประธานกลุม่
ถนนเลียบคลองขุนศรี นายสมชาย นกรอด
ต�ำบลไทรใหญ่
๐๘๖-๓๑๙-๗๕๘๔
อ�ำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๕๐

ท�ำนาข้าว สวนผลไม้ ผักสวนครัว ใช้
จากระบบชลประทาน โดยใช้ ร ะบบ
หมุ น เวี ย นจากบ่ อ ปลาสู ่ ท ้ อ งนาและ
ร่องสวน ท�ำปุ๋ยน�้ำชีวภาพโดยใช้เศษ
เหลือจากผลไม้ ผัก ในสวนเพื่อฉีดพ่น

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑) กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 		 ๔๓ หมูท่ ี่ ๒
ประธานกลุม่
บ้านดอนแดง
นายค�ำพันธุ์ เหล่าวงษี
ต�ำบลศรีสขุ
๐๘๙-๖๑๘-๔๐๗๕
อ�ำเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๕๐
๒) กลุ่มข้าวคุณค่า
ชาวนาคุณธรรม

๘๐ หมูท่ ี่ ๘
ต�ำบลกระจาย
อ�ำเภอป่าติว้
จังหวัดยโสธร
๓๕๑๕๐

มีการรวมกันขายผลผลิตต่อสมาชิก จัด
ตลาดนัดจ�ำหน่ายผลผลิตของกลุม่ มีการ
ระดมหุ้นสัจจะสมาชิกเงินออม การท�ำ
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของสมาชิกกลุม่
จะปฏิ บั ติ ต ามรู ป แบบที่ ก ลุ ่ ม ก� ำ หนด
จั ด พื้ น ที่ แ ปลงเกษตรให้ เ หมาะสมกั บ
พื้นที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ประธานกลุม่
มีการบริหารกลุ่มที่ชัดเจน สมาชิกที่เข้า
นายวิจติ ร บุญสูง ร่วมโครงการต้องยึดหลักการพึ่งตนเอง
๐๔๕-๗๙๕-๐๔๘ มี ก ารประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว ม
กัน ต้องยึดมั่นในหลักของศีล ๕ ต้องมี
ความรู ้ ก ระบวนการจั ด การหลั ง การ
เก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพข้าวให้ได้
ตามมาตรฐาน
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๒. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาชนทัวไป
คำ�ว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก
ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำ�หรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน
พอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อ เท่าไหร่ ๒๐ - ๒๔ ปี เมื่อปี ๒๕๑๗

๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน
พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้
ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย
ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำ�ให้มีความสุข
ถ้าทำ�ได้ก็สมควรที่จะทำ� สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่าง
ของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง...

พระราชดำ�รัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับประชาชน คือ บุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการ ดังนี้
๑. ด้านจิตใจ ท�ำตนเองให้เป็นทีพ่ งึ่ ของตนเองมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง มีจติ ส�ำนึกทีด่ ี มีจติ ใจเอือ้ อาทร ประนีประนอม
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
๒. ด้านสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครื่อข่ายชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า โดยให้
ยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี
ต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน เลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม
ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง
๕. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุง่ ทีก่ ารเพิม่ รายได้ และไม่มกี ารมุง่ ทีก่ ารลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนีจ้ ะ
ต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุง่ ลดรายจ่ายก่อนเป็นส�ำคัญ และยึดหลักพออยูพ่ อกินพอใช้ และสามารถอยูไ่ ด้ดว้ ย
ตนเองในระดับเบื้องต้น
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ตัวอย่างความส�ำเร็จด้านประชาชนทั่วไป
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับประชาชน มีประชาชนจากทั่วประเทศสามารถประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนกระทั่งท�ำให้ตนเองมีชีวิตที่มั่นคง มีครอบครัวอบอุ่น ซึ่งมีตัวอย่าง
ประชาชนที่ด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

ภาคเหนือ

๑) นายสมมาตร บุญฤทธิ์ 		 ๗๖ หมู่ ๘ บ้านศรีวไิ ล ๐๘๖-๒๐๗-๑๒๘๕ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ สิง่ ทีช่ นี้ ำ� หลักของ
ถนนก�ำแพงเพชรความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
พิจิตร ต�ำบลมหาชัย
มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ในการป้องกันผล
อ�ำเภอไทรงาม
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
จังหวัดก�ำแพงเพชร
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งต้องอาศัย
กรอบแห่งความรู้คู่การเป็นผู้มีคุณธรรม
ประจ�ำใจและการปฏิบัติ
๒) นายสุพจน์ โคมณี
๓๓ หมู่ที่ ๕
๐๘๑-๐๔๑-๐๙๑๑ เดิ ม ท� ำ การเกษตรเชิ ง เดี่ ย วและท� ำ
บ้านหนองข่อย
ปริมาณมาก ท�ำให้มีปัญหาทั้งการผลิต
ต�ำบลหนองกระเจา
การตลาด และภัยธรรมชาติ เป็นผล
อ�ำเภอชุมแสง
ให้ เ กิ ด หนี้ สิ น จึ ง ได้ เ ริ่ ม หั น มาด� ำ เนิ น
จังหวัดนครสวรรค์
ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
๖๐๑๒๐
พอเพียง จากการทีไ่ ด้เข้ารับการฝึกอบรม
“โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” และได้
เปลี่ยนความคิดท�ำเกษตรเพื่อขายมา
เป็นเพื่อพออยู่พอกิน หากเหลือค่อยน�ำ
ไปขาย ไม่คดิ แข่งกับใคร ท�ำไปตามก�ำลัง
ของตนเองบนความพอใจ และให้ตนเอง
มีความสุข
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ชื่อ

ที่อยู่

๓) นายผล มีศรี

๑๓๐ หมูท่ ี่ ๖
ต�ำบลภูซาง
อ�ำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
๕๖๐๐๐

๐๕๔-๔๖๕-๓๙๑ ด�ำเนินงานเกษตรผสมผสาน มีแนวคิด
๐๘๑-๑๗๔-๙๙๒๘ ว่าถ้าท�ำมากก็ลงทุนมาก ผลผลิตแม้จะ
ได้มากแต่เงินทุนก็จะสูง ดังนั้น มุ่งขาย
ตลาดท้องถิ่นในหมู่บ้าน ท�ำให้ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการผลิต
วางแผนการผลิตตามความต้องการของ
ตลาดในท้องถิ่น

๕๕/๑
หมูท่ ี่ ๒ บ้านท่าอยู่
อ�ำเภอตะกัว่ ทุง่
จังหวัดพังงา
๘๒๑๓๐

๐๘๙-๕๙๓-๘๑๙๓ มี ค รอบครั ว ที่ อ บอุ ่ น สร้ า งฐานะจาก
๐๘๙-๑๒๓-๑๕๘๙ ความยากจน ประพฤติปฏิบัติตามแนว
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ำ
หลักธรรมของมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสาย
กลาง) มาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตและ
ครอบครัวได้อย่างลึกซึง้ เสียสละให้พนื้ ที่
ท�ำกินจัดตัง้ โรงงานผลิตยางแผ่นคุณภาพ
ดี ชั้น ๑ พร้อมกับเป็นสถานที่ประมูล
ราคายางแผ่นของชุมชน และเป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ของตนเอง

ภาคใต้
๑) นายสมพงษ์ พรผล

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน
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ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

ภาคกลางและภาคตะวันออก
๑) นายวิชัย สุวรรณไตร
๕๗ หมู่ ๘
๐๙๔-๘๖๑-๙๒๐๕ กิ น ทุ ก อย่ า งที่ ป ลู ก ปลู ก ทุ ก อย่ า งที่ กิ น
บ้านหลุมมะขาม
ท� ำ เท่ า ที่ ท� ำ ได้ น� ำ หลั ก การ ๕ รู ้ คื อ
ต�ำบลหนองไม้แก่น
รูต้ นเอง รูป้ ญ
ั หา รูท้ รัพยากร รูก้ ารจัดการ
อ�ำเภอแปลงยาว
รู ้ ก ารวางแผนชี วิ ต มาวิ เ คราะห์ อ ดี ต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของตนเอง ได้เห็นสภาพการประกอบ
อาชี พ ของตนเอง ดั ง นั้ น จึ ง เลิ ก ท� ำ ไร่
มันส�ำปะหลังอย่างเด็ดขาด หันมาปลูกป่า
น� ำ ผลผลิตในป่ามาเป็ น อาหาร และ
ยารักษาโรค เมือ่ เหลือจึงน�ำออกขาย น�ำมา
จัดตั้งธนาคารชุมชน หันมาใช้ชีวิตแบบ
พึ่งตนเอง
๒) นายประมาณ ประสงค์สนั ติ ๖๑/๑๐ หมู่ที่ ๖
๐๘๗-๙๐๓-๐๙๑๒ เริ่ ม ท� ำ การเกษตรเพื่ อ ที่ จ ะได้ ผ ลผลิ ต
ต�ำบลชะแล
มากๆ จึงใช้สารเคมีเต็มที่เพื่อวัดผลผลิต
อ�ำเภอทองผาภูมิ
ท�ำให้ประสบกับปัญหายิ่งท�ำยิ่งเป็นหนี้
จังหวัดกาญจนบุรี
จึงได้เลิกและหันมายึดแนวทางเศรษฐกิจ
๗๑๑๘๐
พอเพียง ท�ำให้ตนเองมีความภาคภูมิใจ
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น เน้นการ
เพาะปลูกอย่างพอเพียง มีรายได้เพียงพอ
กับครอบครัวก็พอแล้ว
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“เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ
ที่อยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑) นายแสนหมั้น อินทรไชย ๒๗ หมู่ ๑
บ้านถ่อนนาลับ
ต�ำบลถ่อนนาลับ
อ�ำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

๒) นายสุนัน เผ้าหอม

๓) นายทวี ประหา

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

๐๘๖-๑๖๗-๘๕๒๔ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือการใช้ชีวิตแบบพอมีพอกิน
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น มีความ
สุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ มีน้อยใช้น้อย มีมาก
ใช้น้อย รู้จักแบ่งปันให้คนอื่น ใช้ชีวิต
ไม่ประมาท รอบคอบ รู้จักเก็บออม มี
คุณธรรมในการใช้ชีวิต มีเหตุผลมีปัญญา
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เรา
พอเพียงแล้ว สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
ท� ำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ตั้ ง มั่ น ในการงานที่
ก�ำลังท�ำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
๑๒๒ หมู่ ๕ บ้านหม้อ ๐๘๐-๑๘๖-๘๖๑๗ ท�ำนาและท�ำสวนผักปลอดภัยจากสาร
ต�ำบลคูค�ำ
พิษ ด�ำรงชีพอย่างไม่ประมาท รูจ้ กั พัฒนา
อ�ำเภอซ�ำสูง
ตนเอง จากการสังเกต เรียนรู้ พัฒนา
จังหวัดขอนแก่น
ความรูไ้ ปเรือ่ ยๆ พัฒนาอาชีพเดิมต่อยอด
๔๐๑๗๐
สู่อาชีพใหม่
๑๑๕ หมู่ที่ ๑๖
๐๘๐-๐๕๙-๓๒๔๓ เริ่มบุกเบิกพื้นที่ในพื้นที่โครงการพัฒนา
บ้านสุขสวัสดิ์
พื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ห้ ว ยบางทรายตอนบน ท� ำ
ต�ำบลกกตูม
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้น “ให้คนปลูก
อ�ำเภอดงหลวง
ทุกอย่างที่กินได้ และรักลูกให้ปลูกผัก”
จังหวัดมุกดาหาร
เป็นผู้รู้และเข้าใจตนเอง ไม่ผลิตอะไรใน
๔๙๑๔๐
ปริมาณที่มากเกินไป ใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็น
ใช้สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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๓. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน
หมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น ให้สามารถที่จะมีพอกิน
เริ่มด้วยพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกิน
แต่ว่าพอมีพอกินนี้เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน
คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน
สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา
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พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

“เศรษฐกิจพอเพียง”

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้
ความพอประมาณ
- การวิเคราะห์ถึงศักยภาพของชุมชน ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ความมีเหตุผล
- ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยความรู้ความเข้าใจ
- มีการวางแผน รูจ้ กั แยกแยะปัญหา อุปสรรค
และค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�ำ

มีภูมิคุ้มกัน
- มีการจัดเตรียมความพร้อมรับผลกระทบ
		 จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรช่วยเหลือคน
		 ในชุมชนยามเดือดร้อน

ความรู้

คุณธรรม
		
		

		
		
		

น�ำหลักวิชาการต่างๆ มาใช้ในการด�ำเนิน
กิจกรรมของชุมชน
มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาความรู้
ต่างๆ และน�ำมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน
ได้เรียนรู้ร่วมกัน

มีการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
ชุมชน
ทุกคนในชุมชนยึดหลักปฏิบัติที่ก�ำหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
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ตัวอย่างความส�ำเร็จระดับชุมชน

ในกลุม่ ของประชาชนหรือชุมชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพทีห่ ลากหลายและสามารถน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไป
ประยุกต์ใช้ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข จนท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข้ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี เป็นตัวอย่าง
ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้และน�ำไปปรับใช้ได้ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ดังนี้
ชื่อ
ภาคเหนือ
๑) ชุมชนบ้านดอกบัว
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ที่อยู่
๔ บ้านดอกบัว
ต�ำบลบ้านตุ่น
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
๕๖๐๐๐

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

นายบาล บุญก�้ำ
ผู้น�ำชุมชน
๐๕๔-๔๒๓๐๔๐
๐๘๙-๕๖๐-๐๔๒๕

ในอดีตชาวบ้านเน้นการท�ำการเกษตรพืช
เชิงเดี่ยวและลื่นไหลไปตามกระแสบริโภค
นิยม ท�ำให้ประสบกับความยากจน เจ็บ
โง่ คือไม่รู้จักตนเอง ต่อมาชุมชนได้เริ่มแก้
ปัญหาด้วยการตั้งกลุ่มจักสานเข่งและสุ่ม
ไก่ จากวัสดุที่มีมากในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่รวก
ซึ่งแต่เดิมขายเป็นล�ำต่างคนต่างขาย จน
กระทัง่ ได้มกี ารรวมกลุม่ มีการวางระบบการ
ผลิตและการขายขึ้นใหม่ มีการหลอมรวม
ความคิดชาวบ้านให้ขายเข่งและสุ่มไก่ผ่าน
กลุ่ม โดยจัดการระบบแบ่งผลประโยชน์
และกฎระเบียบที่เหมาะสม และติดต่อ
ผู้ค้ามาซื้อที่บ้านดอกบัวโดยตรง

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ
ภาคใต้
๑) ชุมชนบ้านบางโรง

ที่อยู่
บ้านบางโรง หมูท่ ี่ ๓
ต�ำบลป่าคลอก
อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
๘๓๑๑๐

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์
ผูน้ ำ� ชุมชน
๐๗๖-๒๖๐-๐๙๐
๐๘๑-๘๙๒-๙๒๐๔

พัฒนาชุมชนโดยน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เกิดจาก
มัสยิด และร่วมกันจัดตัง้ กองทุนปลดเปลือ้ ง
หนีส้ นิ จนสามารถปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ และ

ซื้อที่ดินจากนายทุนกลับคืนให้สมาชิก
ในชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑) ชุมชนบางรักน้อย

นายสุชาติ
หมูท่ ี่ ๓
ชุมชนมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
แก้วประดิษฐ์ ระหว่ า งชุ ม ชนใหม่ แ ละชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม
บ้านบางรักน้อย
ผู้น�ำชุมชน ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันได้เป็นอย่างดี มีการรวมกลุม่
ต�ำบลบางรักน้อย
กันอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง ส่งผลให้
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ๐๒-๙๒๑-๗๖๘๑ ชุมชนเกิดกิจกรรมที่เด่น กลุ่มวิสาหกิจ
๐๘๑-๓๑๖-๐๘๐๕
จังหวัดนนทบุรี
ชุมชนแปรรูปกล้วยน�้ำว้าส่งจ�ำหน่าย
๑๑๐๐๐
ทั้งในและต่างประเทศ ท�ำให้ชุมชนมี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง เกื้อกูล
และสามัคคีอย่างยั่งยืน
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ชื่อ

๒) ชุมชนเพชราวุธพัน ๒

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

กองพั น ทหารราบ ร้อยโท ทนงศักดิ์
ที่ ๒
ใจดี
กรมทหารราบที่ ๑๑ ผูป้ ระสานงาน
รักษาพระองค์
๐๒-๕๒๑-๑๑๙๐
๒/๖๖๑
๐๘๔-๕๓๐๐๘๔๑
ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

เป็ น ชุ ม ชนในเขตเมื อ ง ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้
การด�ำเนินการของทหาร แต่หลังจาก
น้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้กบั ชุมชน ได้มกี ารรวมกลุม่
กันอย่างหลากหลาย เช่น ขายต้นไม้
อาชีพเสริม กลุ่มออมทรัพย์ สมาชิกใน
ชุมชนมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว
กัน ท�ำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒๒๔ หมูท่ ี่ ๒
บ้านท่าเรือ
ต�ำบลท่าเรือ
อ�ำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
๔๘๑๘๐

ชุมชนสามารถผสมผสานความเป็นอยู่
ดั้งเดิมได้ พร้อมกับรับการพัฒนาที่ทัน
สมัย มีการวางแผนการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่น สภาพป่าชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
เครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวด
และโปงลาง การทอผ้าไหมชั้นดีเยี่ยม
ซึ่งเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมสู่การ
พัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่ยั่งยืน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑) ชุมชนบ้านท่าเรือ
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นายประหยัด
ชัยบิน
ผูน้ ำ� ชุมชน
๐๘๑-๙๗๕-๓๓๗๘

“เศรษฐกิจพอเพียง”

๔. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ
ในเมืองไทยนี้ถ้าทำ�กิจการ หมายความว่าปกครองหรือดำ�เนินกิจการ
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ทั้งในด้านธุรกิจ ในด้านอาชีพ มีทุจริตเมืองไทยพัง
ของเราเมืองไทยที่ยังไม่พังแท้ ก็เพราะว่าเมืองไทยนี้นับว่าแข็งมาก
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าทำ�ไม่ระวัง เข็นให้พัง มันก็เหมือนบ้านที่กำ�ลังคลอน
อะไรสั่นนิดเดียวก็ถล่ม เมื่อถล่มแล้วก็จะแย่... เมื่อทำ�อย่างนั้นคือโครงการมันไม่ดี เห็นมา
มากแล้วว่า ระหว่างหน่วยราชการ เช่น กรมทาง กรมชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น
ไม่ได้สอดคล้องกัน โครงการไม่ทำ�ให้สอดคล้องก็เกิดเรื่องแก้ไข ก็แก้ไขได้ ไม่สู้ยากนัก
แต่จะต้องไม่มีทิฐิจะต้องร่วมกัน แต่ถ้ามีทุจริตมาเพิ่มในกิจการเหล่านี้แล้ว
มันก็ทำ�ให้ร้ายแรงขึ้นเป็น ๒ - ๓ เท่า

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
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แนวทางและหลักการในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐประกอบด้วย
ความพอประมาณ
- การจัดท�ำแผนงานโครงการที่มีความเป็นไปได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่
- ใช้งบประมาณไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เกินตัว
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ความมีเหตุผล
- ประหยัด มัธยัสถ์ ใช้งบประมาณตรงตามแผน
- อาศัยหลักวิชาการพิจารณาอย่างรอบคอบ

มีภูมิคุ้มกัน
- ระบบติดตามประเมินผล
- แผนบริหารความเสี่ยง

ความรู้

คุณธรรม
- แผนงานโครงการที่เกิดประโยชน์
		 และเป็นธรรม
- โปร่งใส ตรวจสอบได้

- ขวนขวายความรู้ รู้รอบ
- บูรณาการภารกิจ บทบาทและหน้าที่
- ถ่ายทอดความรู้/สร้างองค์กรเรียนรู้

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ตัวอย่างความส�ำเร็จด้านหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สามารถด�ำเนินการได้ในหลายองค์กร ซึ่งภาครัฐนับเป็น
ส่วนส�ำคัญ หากสามารถน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง จะน�ำพาประเทศชาติและประชาชนให้มีความสุขโดยทั่วกัน ซึ่งมีตัวอย่างของภาครัฐที่น้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ชื่อ
ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

๑) โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ๓๒๙ หมู่ที่ ๔
๐๕๔-๖๔๗-๔๕๘-๙ บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมการด�ำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ เน้นให้บุคลากรทุกระดับ
ต�ำบลน�้ำรัด
ได้ปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ได้ตระหนักถึงความ
อ�ำเภอหนองม่วงไข่
เหมาะสมด้วยตนเองและน�ำความเข้าใจ
จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
มาร่วมกันด�ำเนินงานของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ภาคใต้

๑) ส�ำนักเทศบาล
ต�ำบลปลายพระยา

๑๒๒/๓
๐๗๕-๖๘๗๗๗-๑๔๑ เทศบาลปลายพระยาเริ่ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ของเทศบาลและกลุ ่ ม ชุ ม ชน
ถนนอ่าวลึก-พระแสง
ต่อ ๑๑๑
ที่จัดตั้งขึ้นรวม ๗ ชุมชน โดยใช้กลไก
ต�ำบลปลายพระยา
ของกระบวนการการมี ส ่ ว นร่ ว มจาก
อ�ำเภอปลายพระยา
ทุกภาคส่วนแบบภาคีรว่ มพัฒนาในทุกขัน้
จังหวัดกระบี่
ตอนของการพัฒนาชุมชนแบบ “ร่วมคิด
๘๑๑๖๐
ร่ ว มวางแผน และร่ ว มด� ำ เนิ น การ”
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลตามสภาพปั ญ หากั บ
ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และยัง
z
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ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

สร้างความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันในการ
พั ฒ นาและรั บ ผลการพั ฒ นาร่ ว มกั น
ระหว่างชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้าง
วิถีชีวิตพอเพียง โดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑) ธนาคารเพื่ อ การเกษตร ๔๖๙
นายวีระชน เปรมศรี
และสหกรณ์ ก ารเกษตร ถนนนครสวรรค์
ผอ.กองติดตามและ
(ธ.ก.ส.)
แขวงสวนจิตรลดา
ประเมินผล
เขตดุสิต
ผู้ประสานงาน
กรุงเทพฯ
๐๒-๒๘๐-๐๑๘๐
๑๐๓๐๐
ต่อ ๒๙๓๑
๐๘๑-๖๑๗-๔๐๐๓

เป้ า หมายการด� ำ เนิ น งานตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
องค์กร โดยขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง ๓
ด้าน คือ ด้านองค์กร ด้านพนักงาน และ
ด้านลูกค้า เพื่อเป็นพลังแห่งการเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน คือส่งเสริมเกษตรกรให้
ด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง โดยไม่เน้นการ
ท�ำธุรกิจที่ค้าก�ำไรเกินควร

๒) กรมราชทัณฑ์

สร้างวิถอี งค์กรแห่งความพอเพียง ปลูกฝัง
วัฒนธรรมทางการบริหาร และการสร้าง
วิถชี วี ติ แบบพอเพียงในองค์กร และเรือน
จ�ำต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
ดูงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน สามารถขยายผลไปสู่ความ
ยั่งยืนของชาติได้
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๒๒๒
ถนนนนทบุรี
ต�ำบลสวนใหญ่
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐

นางสาวกิ่งแก้ว
คงกษัตริย์
ผู้ประสานงาน
๐๒-๙๖๗๓๓๘๔-๕

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

๓) เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง ๘๗ หมู่ที่ ๘
๐๓๒-๔๖๔-๑๗๑ น�ำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต�ำบลวังจันทร์
เข้าสูย่ ทุ ธศาสตร์ในงานหลักเต็มรูปแบบ
อ�ำเภอแก่งกระจาน
มีกระบวนการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มี
จังหวัดเพชรบุรี
ความรับผิดชอบงานทีช่ ดั เจน เปิดโอกาส
๗๖๑๗๐
ให้ผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วม
ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๑๒๕ หมู่ที่ ๓
นางรอง
ต�ำบลบางรอง
อ�ำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๑๑๐

ผู้ประสานงาน เป็ น โรงเรี ย นสงเคราะห์ แ ก่ เ ด็ ก ด้ อ ย
นางทิพย์พร จัตุกูล โอกาส มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
๐๔๔-๖๓๑-๘๘๓ โรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ใช้ทรัพยากร
ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า เกิดการพัฒนา
และการเรียน การสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
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๕. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต
ทำ�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย
พร้อมกันนั้นทำ�ให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปทำ�
เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต�่ำทางเศรษฐกิจขึ้น เพราะคนที่ว่างงานยากจน
และผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิด
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง
ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘
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เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ เน้นที่การตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจที่พอประมาณ มีเหตุผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความพอประมาณ
- พึ่งตนเอง/ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างเอง
- พึ่งพาอาศัย/พึ่งพิง
ความมีเหตุผล
- ระบบงานให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
- จัดโครงสร้างองค์กรให้เรียบง่าย

มีภูมิคุ้มกัน
- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรม
- การให้บริการที่หลากหลาย

ความรู้

คุณธรรม
- ให้อิสระพนักงานเลือกท�ำหน้าที่
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน

- ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ส่งเสริมให้พนักงานรู้ข้อมูลข่าวสาร
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ตัวอย่างความส�ำเร็จภาคธุรกิจ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาในการประกอบธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีกลวิธิีในการบริหารงานอย่างพอเหมาะพอควร เพิ่มภูมิคุ้มกันในการประกอบธุรกิจ
จนสามารถพลิกฟื้นความล้มเหลวให้ดีขึ้น มีรากฐานที่มั่นคง โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคธุรกิจ ดังนี้
ชื่อ
ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

๑) บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ ๘ หมู่ที่ ๘
นายสบโชค วัฒนกิจ
จ�ำกัด
บ้านกระบือ
ผู้จัดการ
ถนนตรัง-ปะเหลียน ระบบคุณภาพ
ต�ำบลทุ่งกระบือ
๐๘๖-๔๗๖-๑๓๖๑
อ�ำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐
๒) บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต)
จ�ำกัด
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ทั น สมั ย สร้ า งสรรค์ ปลอดภั ย เพิ่ ม
คุณค่าให้กับไม้ยางพารา ด้วยการน�ำมา
ท�ำของเล่นไม้ที่มีความปลอดภัยส�ำหรับ
เด็กสูงสุด เป็นผู้น�ำในธุรกิจของเล่นที่มี
คุณภาพ สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑๐๘/๑ หมู่ ๕ ถนน นายวิรวัฒน์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น...ภูมิคุ้มกันยั่งยืน”
เฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ เปี่ยมวิวัตติกุล บริษัทฯ มีการพัฒนาและค่อยๆ เติบโต
ต�ำบลรัษฎา
กรรมการผู้จัดการ จากทุนจ�ำนวนไม่มากที่มีอย่างต่อเนื่อง
อ�ำเภอเมือง
๐๘๑-๙๗๐-๔๒๖๕ และมัน่ คง อาศัยจุดเด่นทีม่ จี ากภูมสิ งั คม
จังหวัดภูเก็ต
ของพืน้ ที่ วัตถุดบิ ท้องถิน่ มีบคุ ลากรจาก
๘๓๐๐๐
ชุมชน

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ
ภาคกลางและภาคตะวันออก

ที่อยู่

๑) บริษทั บางจากปิโตรเลียม ๒๑๐ หมู่ที่ ๑
จ�ำกัด (มหาชน)
ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

ผู้ประสานงาน
นายโชคชัย
อัศวรังสฤษฎ์
นางคณางค์
อัศวนนท์
โทรศัพท์
๐๒-๓๓๕-๔๖๓๔
๐๒- ๓๓๕ ๔๕๕๑

เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดในทุ ก
กระบวนการผลิต มีการลงทุนเพื่อลด
การใช้ทรัพยากร ด�ำเนินธุรกิจที่สร้าง
สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าพัฒนา
ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ไปกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และสังคมรวมทัง้ ผูบ้ ริหารองค์กรมีความ
เข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสูง และเป็นผู้น�ำในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานทดแทนตามแนว
พระราชด�ำริ ลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบ
จากต่างประเทศ
๒) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส ส� ำ นั ก ง า น ส� ำ นึ ก ๐๒-๒๐๒-๘๐๐๐ เป็นบริษทั ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการเป็นผูใ้ ห้
รั ก บ้ า นเกิ ด ๓๑๙
บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความ
คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
อาคารจัตุรัสจามจุรี
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม จริงใจ และเอาใจใส่
ชั้ น ๒๒-๔๑ ถนน
ต่อลูกค้า
พญาไท แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๓) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
๑ ๘ ๕ ๘ / ๘ ๗ - ๙ ๐ คุณคะนึงนุช เน้นการน�ำเอาปัญหาของประเทศด้านการ
จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ทองประหยัด พัฒนาคน และน�ำอุดมการณ์ทางสังคมที่
ชัน้ ๑๙ ถนนบางนา- ผู้ช่วยผู้จัดการ จะท�ำให้สงั คมไทยเป็นสังคมทีอ่ ดุ มความ
ตราด แขวงบางนา แผนกตรวจสอบ รูม้ าเป็นเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่
เขตบางนา กรุงเทพฯ
ภายใน
ให้องค์กรสามารถเติบโตไปควบคูก่ บั การ
๑๐๒๖๐
๐๘๖-๕๕๕-๒๐๐๐ พัฒนาของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
z
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ชื่อ

๔) บริษัท บาธรูมดีไซน์
จ�ำกัด

ที่อยู่

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

๗๒๙/๑๕๐-๑๕๒
ผู้บริหารสูงสุด บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์ด้านจริยธรรม
ถนนรัชดาภิเษก
นายวัชรมงคล (Ethical Strategy) เป็นกุญแจน�ำไปสู่
แขวงบางโพงพาง
เบญจธนะฉัตร์ ความส�ำเร็จ เลือกด�ำเนินธุรกิจที่ตนเอง
เขตยานนาวา
๐๒-๖๘๓-๗๓๒๒ มีความช�ำนาญ การขยายกิจการต้อง
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
ต่อ ๓
กระท�ำอย่างพอเพียงไม่กู้มากเกินความ
๐๒-๖๘๓-๗๕๑๖ สามารถของบริษัท มีการปฏิบัติต่อผู้มี
ต่อ ๒๗
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีเหตุมีผล
มุ่งเน้นการพัฒนาภายในองค์กร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะของพนักงาน บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
๕) บริษัท ซองเดอร์ไทย
๑๐๖ ถนนสนามบินน�ำ้
นางสุวรรณา “สุขภาพลูกค้า สุขภาพธุรกิจ” ด�ำเนิน
ออร์แกนิคฟู้ดส์ จ�ำกัด ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอ จิวฒ
ั นไพบูลย์ การผลิตสินค้าแปรรูปอาหารจากธัญพืช
เมือง จังหวัดนนทบุรี
ผูจ้ ดั การ
เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ โดยมีแนวคิด
๐๘๑-๔๘๙-๙๓๒๓ หลักคือ ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๖) ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด สมศักดิ์ ๒๒๔ ถนนสุขมุ วิท คุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ มีการเรียนรู้ ในการด�ำเนินธุรกิจแบบ
แกลงเซอร์วสิ
ต�ำบลทางเกวียน
๐๘๑-๕๔๑-๔๔๔๒ ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป ศึ ก ษาหาความรู ้
อ�ำเภอแกลง
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจมีค วามมั่นคง
จังหวัดระยอง
ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
รวมทั้งท�ำธุรกิจโดยมองผลประโยชน์
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ชื่อ

๗) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัว

ที่อยู่

๕๖/๑ หมูท่ ี่ ๘
ต�ำบลเขาใหญ่
อ�ำเภอชะอ�ำ
จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์

การด�ำเนินงาน

ที่จะเกิดต่อสังคมด้วย และสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนและสังคม เพื่อเป็น
ช่องทางในการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนใน
ท้องถิ่น ตระหนักถึงการช่วยเหลือรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานประกอบการ
และชุมชน
นางปิ่นรัตน์ “พึ่งตนเอง ลดความเสี่ยง” กลุ่มสตรี
ตันหยง
ในชุ ม ชนได้ เ ห็ น ถึ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ประธานกลุ่ม ท้องถิน่ ทีม่ ปี ริมาณมาก ซึง่ ไม่ได้นำ� มาใช้
๐๓๒-๗๘๐-๓๓๖ ให้เกิดประโยชน์ โดยการน�ำมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑) บริษทั โสมภาสเอ็นจิเนียริง่ ๑๓๕ หมู่ ๘
๐๘๑-๐๕๒-๑๒๗๐ เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(2005) จ�ำกัด
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “สร้างราย
ต�ำบลดอนหว่าน
ได้ สร้างคน สร้างความมัน่ คงในท้องถิน่ ”
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
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๖. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา
เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว
ยังต้องหัดทำ�การงานและทำ�ความดีด้วย
เพราะการทำ�งานจะช่วยให้มีความสามารถ
มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้
และการทำ�ดีนั้นจะช่วยให้เรา
มีความสุขความเจริญ
ทัง้ ป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต�ำ่

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำ�ปี ๒๕๓๐
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
คุณธรรมน�ำความรู้
การบริหารสถานศึกษา
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต
- ชุมชนสัมพันธ์

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
- ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
		 ชั้นปี (รายวิชาพื้นฐาน)
- จัดท�ำหน่วย/แผนการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- จัดท�ำสื่อ/แหล่งเรียนรู้
- จัดท�ำเครื่องมือวัด/ประเมินผล
- เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น

เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ให้บริการแนะแนว
- ลส. นน. ยุวกาชาด
- ระบบดูแลช่วย
		 ผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์
		 เหลือนักเรียน
- โครงงาน
- ชุมชน
- ชมรม
- ค่ายอาสา
		 ฯลฯ

เน้น
จิตอาสา-จิตสาธารณะ-การมีส่วนร่วม
การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
z
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กล่ า วในบริ บ ทของระบบการศึ ก ษา หากผู ้ บ ริ ห าร
และครูบาอาจารย์ รู้จักน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และไปก�ำหนดเป็นนโยบายการ
ศึกษา และจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้แก่ลูกศิษย์
อย่างมีเหตุ มีผล มีความเหมาะสม พอประมาณภายใต้ความ
รู้ และเงือ่ นไขของการพัฒนาการศึกษา จะส่งผลให้เด็กซึง่ เป็น
เยาวชนที่ส�ำคัญของชาติ เป็นเด็กดี มีคุณภาพ และเป็นก�ำลัง
ในการพัฒนาประเทศสืบไป

ตัวอย่างความส�ำเร็จภาคการศึกษา
ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

๑) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๑๒๕ หมู่ที่ ๓
ผู้ประสานงาน
นางรอง
ต�ำบลนางรอง
นางทิพย์พร จัตุกูล
อ�ำเภอนางรอง
๐๔๔-๖๓๑-๘๘๓
จังหวัดบุรรี มั ย์ ๓๑๑๑๐
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การด�ำเนินงาน
เป็นโรงเรียนสงเคราะห์แก่เด็กด้อยโอกาส
มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดรายจ่าย สร้าง
รายได้ ใช้ท รั พยากรในโรงเรี ย นอย่ าง
คุ ้ ม ค่ า เกิ ด การพั ฒ นาและการเรี ย น
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นรูปธรรมในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรม

“เศรษฐกิจพอเพียง”

โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร ในต้นปี ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารได้ตกลงกันว่าจะ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแห่งแรก และได้มี
การพัฒนาระดมความคิดที่เป็นประโยชน์มากมาย จนได้
ข้อสรุปและมีมติให้ก�ำหนดคุณธรรมเป็นคุณธรรมหลักของ
โรงเรียนดังนี้
๑. ความซื่อสัตย์
๒. ความรับผิดชอบ
๓. จิตอาสา
เมื่อได้คุณธรรมหลัก ๓ ประการนี้แล้ว ได้ให้แต่ละกลุ่ม (ก. ผู้บริหาร ข. คณะครู ค. คณะนักเรียน)
ร่วมประชุม ก�ำหนดนโยบาย และหรือข้อปฏิบตั ทิ ที่ กุ คนในกลุม่ แสดงความปรารถนาว่าจะปฏิบตั ิ ซึง่ มีผลการด�ำเนิน
ดังนี้
๑. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ : ลดลง
๒. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ : เพิ่มขึ้น
๓. คะแนนสอบโอเน็ตของโรงเรียน : เพิ่มขึ้น
๔. นักเรียน ม.๖ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำได้เกือบหมด

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ : มี ๒ ข้อ คือ

๑. ต้องท�ำทั้งโรงเรียน (ผู้บริหาร-ครู-นักเรียน) ไม่ใช่ท�ำเฉพาะนักเรียน
๒. ทุ ก คนช่ ว ยกั น ก� ำ หนดพฤติ ก รรมบวกและลบ แล้ ว ก� ำ หนดคุ ณ ธรรมหลั ก เพื่ อ แก้ ไ ขพฤติ ก รรมลบ
		 และส่งเสริมพฤติกรรมบวก
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ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ของส�ำนักงาน กปร.
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย
หลัก เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้มีการน�ำหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ เ ป็ น กรอบความคิ ด เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของ
วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในทุ ก ภาคส่ ว น การขั บ เคลื่ อ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมพลัง
ให้ ป ระเทศไทยสามารถพั ฒ นาไปได้ อ ย่ า งมั่ น คง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความส�ำคัญกับการ
สร้ า งฐานรากทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ เ ข้ ม แข็ ง
รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ
ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน และน�ำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชนชาวไทย
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รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายและมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผลและความพอประมาณ
ตลอดจนการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด�ำริไปด�ำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทัว่ ประเทศให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยรัฐบาลได้กำ� หนดแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วยแผนยุทธศาตร์ ๗ ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
		
และชนบท โดยมีสำ� นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
		
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) เป็นเจ้าภาพหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
		
โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก

z
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
		
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
		
		

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ
โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหลัก
เพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพหลัก
การพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นความมั่ น คง โดยมี ก องทั พ ไทย
เป็นเจ้าภาพหลัก
สร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็น
เจ้าภาพหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จ�ำนวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้าน

ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสนองพระราชด�ำริ และประสานการด�ำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ปัจจุบันมีถึง ๔,๕๙๖ โครงการ (กันยายน ๒๕๕๘) ทั่วประเทศ และหนึ่งในภารกิจหลักของส�ำนักงาน กปร.
คือ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับได้ท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักตามนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
ส�ำนักงาน กปร. จึงได้ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
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ยุ ทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ใน
ฐานะเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลือ่ น
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมได้มมี ติให้ความเห็นชอบให้รวบรวมพืน้ ทีเ่ ป้าหมายให้ครอบคลุมขึน้ โดยมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๒๕ ของหมู่บ้านในประเทศ ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้ว สรุปจ�ำนวนหมู่บ้านเป้าหมายด�ำเนินการเท่ากับ ๒๔,๐๘๖ หมู่บ้าน
(จากหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศ จ�ำนวน ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้าน ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
โดยหมูบ่ า้ นเป้าหมายดังกล่าว เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ พี นื้ ฐานการด�ำเนินการหรือมีความเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบ้าง จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ดังนี้
z
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กลุ่มที่ ๑ : พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ๖ แห่ง และพื้นที่หมู่บ้าน
รอบศูนย์สาขา ๒ แห่ง จ�ำนวน ๓๕๗ หมู่บ้าน ได้แก่
๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๔๓ หมู่บ้าน
๒) ศููนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน ๒๓ หมู่บ้าน
๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน ๒๒ หมู่บ้าน
๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน ๒๙ หมู่บ้าน
๗) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ (ศูนย์สาขา) จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน ๘๖ หมู่บ้าน
๘) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังฯ (ศูนย์สาขา) จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน ๑๒๓ หมู่บ้าน
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กลุ่มที่ ๒ : พื้นที่หมู่บ้านที่มีพื้นฐานการท�ำงานตามแนวทางระยะที่ ๑ มาบ้าง และค่อนข้างเข้มแข็ง จ�ำนวน
๒๐,๔๓๓ หมู่บ้าน มี ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย
๑) พื้นที่หมู่บ้านน�ำร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จ�ำนวน ๘๙ หมู่บ้าน
๒) พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นน�ำร่องในโครงการบูรณาการจังหวัด เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน (๑๗ จังหวัด) และโครงการ
		 บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแบบ ABC (๗๖ จังหวัด) จ�ำนวน ๘,๘๖๐ หมู่บ้าน
๓) พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน (๗๖ จังหวัด) จ�ำนวน ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน
๔) หมู่บ้านสภาองค์กรชุมชนต�ำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอ.ช.) ระดับ A และ B จ�ำนวน
		 ๖,๐๕๗ หมู่บ้าน
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กลุ่มที่ ๓ : พื้นที่หมู่บ้านที่รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน�้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ใน ๔๖
จังหวัด จ�ำนวน ๔๕๑ หมู่บ้าน
กลุ่มที่ ๔ : พื้นที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มแรก และเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมตามเกณฑ์
๑) หมู ่บ ้ านต้นแบบตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๗,๔๙๓ หมู่บ้าน ของธนาคาร
		 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒) หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดน และพื้นที่ความมั่นคง จ�ำนวน ๔๙๗ หมู่บ้าน
๓) พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงของส�ำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
		 (กรมการปกครอง) จ�ำนวน ๔๒ หมู่บ้าน

72 z

“เศรษฐกิจพอเพียง”

การด�ำเนินการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท ได้ดำ� เนินการจัดท�ำ “คูม่ อื การขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและด้านความมั่นคง” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และได้ด�ำเนินการแจกจ่าย
คูม่ อื ฯ ให้กบั ทุกภาคส่วนเรียบร้อยแล้ว เพือ่ จะได้นำ� มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการในระยะ
ต่อไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
จากนั้นจะได้จัดให้มีการ ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและประชาชน
ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถปฏิบตั งิ านให้มที ศิ ทางเดียวกัน เพือ่ ขับเคลือ่ นไปสูป่ ระชาชน
ทั่วประเทศได้อย่างชัดเจนและถูกต้องยั่งยืน ซึ่งจะด�ำเนินการในปี ๒๕๕๙
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ศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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“เศรษฐกิจพอเพียง”

“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เพื่อชี้ถึงแนวทาง
การด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เป็นปรัชญาแห่งวิถีชีวิตที่
มีความหลากหลาย สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเป็นอยู่ของชีวิต
และสามารถชี้แนะแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเป็น โดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมไทย หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย ซึ่งน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีลักษณะการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
- เน้นการปฏิบตั บิ นทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
		 เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์
- มีความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
- มีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
- มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการน�ำวิชาการต่าง ๆ มาใช้
		 ในการวางแผนและการด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
- เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีส�ำนึก และมีคุณธรรม
		 ซื่อสัตย์สุจริต
- ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ำไปปรับ
ใช้ใน ๔ มิติ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
z
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มิติส่งิ แวดล้อม
อาจมีบางคนเข้าใจว่าทำ�ไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้
จำ�ได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์
เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่า อย่างนั้น
เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำ�ให้ไหลตามนํ้าไป ไปทำ�ความเสียหาย
ดินหมดจากภูเขาไหลตามสายนํ้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของ
ชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน
จะทำ�ให้เดือดร้อนตลอดตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอน
ลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่นํ้า ทำ�ให้นํ้าท่วม นี้นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ
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พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูดิน
• แกล้งดิน แก้ไขดินเปรี้ยว ดินพรุ
• หญ้าแฝก ป้องกันดินพังทลายปรับปรุง
ดินให้ดีขึ้น
• ล้างดิน แก้ดินเค็ม
ทรงพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร
• ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่
ดินและน�้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
• ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก

ทรงพัฒนาพลังงานทดแทน
เอทานอล
ไบโอดีเซล
• พลังงานสีเขียว
เชื้อเพลิงอัดแท่ง
แก๊สชีวภาพ

• พลังงานแสงอาทิตย์
• พลังงานน�้ำ

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
• ฝนหลวง
• แก้มลิง
• อ่างเก็บน�้ำเชิงเขา/เขื่อน
• พื้นที่ลุ่มน�้ำต่างๆ
• บ�ำบัดน�้ำเสีย

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้
• ปลูกป่าในใจคน เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกให้คนรัก
และดูแลป่าไม้
• ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
• ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง :
ป่าส�ำหรับไม้ใช้สอย ไม้ผล และป่าไม้ฟืน
ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ การอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ
• ป่าเปียก (wet fire break) ป้องกันการ
เกิดไฟป่า
• ฝายชะลอน�้ำ (check dam) เพื่อชะลอ
ความแรงของน�้ำและคงความชุ่มชื้นของ
ผืนดิน
z
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มิติเศรษฐกิจ
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ
การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต
ทำ�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย
พร้อมกันนั้นก็ทำ�ให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปทำ� เป็นเหตุให้เกิดความ
ยุ่งยากตกต�่ำทางเศรษฐกิจขึ้นเพราะคนที่ว่างงานยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุน
เพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิด แนวปฏิบัติ ในการส่งเสริมความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ไม่เพียงใช้ในภาคการเกษตรเท่านั้น
แต่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจที่มุ่งแสวงผลก�ำไร
ได้ ซึ่งภาคธุรกิจเป็นภาคส่วนที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
หากผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถ
น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารธุรกิจอย่างถูกต้องโดยน�ำหลักการความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี การมีความรู้ควบคู่กับ
คุณธรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการบริหารธุรกิจ น�ำไปสู่การ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญรุง่ เรือง
มีความสมดุลต่อเนื่องและยั่งยืน
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มิติสังคม
ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา
ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่าน
ตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถนำ�ไปใช้
ประกอบกิจการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษา
ของไทย มี พ ระบรมราโชบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ทุกระดับทุกประเภท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ให้การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีสงั คมทีม่ นั่ คง
และยั่งยืนดังจะเห็นได้จากพระราชด�ำริ ในการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนและการส่งเสริมเรื่องการ
ศึกษา ในรูปของทุนการศึกษาการจัดท�ำหนังสือสารานุกรมไทยเพือ่
ใช้ ต ามความเหมาะสมของแต่ ล ะบุ ค คลด้ ว ยการน� ำ หลั ก ความ
พอประมาณอย่างมีเหตุมีผล การที่ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชน
ภูมิภาคต่าง ๆ จึงทรงพบเห็นความแตกต่างของประชาชนในแต่ละ
ภูมิภาคดังนั้นการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาจึงทรงด�ำเนินการมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน
การศึกษาในระบบโรงเรียน อาทิ โรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียน
วังไกลกังวล, มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, โรงเรียน
ร่มเกล้า, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น
การศึกษานอกโรงเรียน อาทิ โรงเรียนพระดาบส, ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เป็นต้น
โครงการสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนจ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๖
เล่ม การพัฒนาบุคคลด้านการศึกษาทุนพระราชทานต่าง ๆ อาทิ
ทุนภูมิพล, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, ทุนการศึกษาสงเคราะห์ใน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น
z
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มิติวัฒนธรรม
งานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม นั้นคือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา
และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่นๆ
ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำ�รงความเป็นไทย ได้สืบไป

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงสนพระราชหฤทั ย
ทะนุบ�ำรุงในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งแสดงความเก่าแก่และความ
เจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทย ทรงเป็นนักอนุรักษ์และทรงค�ำนึงถึง
อดีตอันดีงามของชาติไทย ทรงตระหนักดีว่าอดีตคือรากฐานของ
ปัจจุบันและอนาคต
• การฟื ้ น ฟู พ ระราชประเพณี ส� ำ คั ญ เช่ น พระราชพิ ธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
พืชพันธุ์ธัญญาหาร และเพื่อบ�ำรุงขวัญเพิ่มพูนก�ำลังใจแก่เกษตรกร
• การประกวดพืชผลและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาผลผลิตทางเกษตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ผูแ้ ทนชาวนาทุกภาค ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลการประกวด
พันธุ์ข้าว พระราชทานพันธุ์ข้าวให้เป็นเมล็ดข้าวมิ่งขวัญแก่ชาวนา
ทั่วประเทศ
• พระราชพิธเี สด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค ซึง่ เป็นการบูรณะและอนุรกั ษ์มรดกของวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป
• ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย สถาปัตยกรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์
การดนตรีและศิลปะอื่น ๆ
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ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำ�ริ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหลักการด�ำเนินชีวิต
ที่ มุ ่ ง เน้ น ความมั่ น คงและความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นา
อันมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ใน
ทุกระดับ ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับค�ำว่าความพอเพียง
ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและ
การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ ต ้ อ งอาศั ย เงื่ อ นไขความรู ้ แ ละ
เงื่อนไขคุณธรรม หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ว จะสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลความมัน่ คงมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ให้คงอยู่เป็นรากฐานที่มั่นคงในระดับประเทศตลอดไป

84 z

จัดพิมพ์โดย

ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
อาคารส�ำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
www.rdpb.go.th Facebook.rdpb.project
ISBN : 978-616-7671-36-9

