
11

ดร.อจัฉรา โยมสินธุ์

22

ความเป็นมาและความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในชวีติประจาํวนั

 ความสาํคญัของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงต่อสงัคมไทย

 หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการแก้ไขปัญหาและการพฒันาทุกระดบั

 หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน

๑

๒

๓

๔

๕

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ความเป็นมาและความหมายของหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

44

พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสัท่ีเก่ียวข้อง

 ...การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขัน้ ตอ้งสรา้งพืน้ฐาน 
คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน 

โดยใชว้ธิกีารและใชอุ้ปกรณ์ทีป่ระหยดัแต่ถกูตอ้งตามหลกัวชิา 
 เมือ่ใดพืน้ฐานมัน่คงพรอ้มพอควรและปฏบิตัไิดแ้ลว้  จงึคอ่ยสรา้งคอ่ยเสรมิความเจรญิ

และฐานะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยลาํดบัต่อไป
   

พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
      วนัพฤหสับดทีี ่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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“...เมือ่ปี ๒๕๑๗ วนันัน้ไดพ้ดูถงึวา่ เราควรปฏบิตัใิหพ้อมพีอกนิ 
พอมพีอกนิน้ี กแ็ปลวา่ เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง 

ถา้แต่ละคนมพีอมพีอกนิ กใ็ชไ้ด ้ยิง่ถา้ทัง้ประเทศพอมพีอกนิกย็ิง่ด ี
และประเทศไทยเวลานัน้กเ็ริม่จะเป็นไมพ่อมพีอกนิบางคนกม็มีาก บางคนกไ็มม่เีลย...”

พระราชดาํรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั พระราชวงัดุสติ 
วนัศุกรท์ี ่ ๔  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสัท่ีเก่ียวข้อง

66

“คนเราถา้พอในความตอ้งการกม็คีวามโลภน้อย เมือ่มคีวามโลภน้อย กเ็บยีดเบยีนคนอื่นน้อย
ถา้ทกุประเทศมคีวามคดิ – อนัน้ีไมใ่ชเ่ศรษฐกจิ - มีความคิดว่าทาํอะไรต้องพอเพียง

หมายความวา่ พอประมาณ ไมส่ดุโต่ง ไมโ่ลภอยา่งมาก
 คนเรากอ็ยูเ่ป็นสขุ ความพอเพยีงน้ี อาจจะมขีองหรหูรากไ็ด้
แต่วา่ตอ้งไมเ่บยีดเบยีนคนอื่น ตอ้งใหพ้อประมาณตามอตัภาพ 
พดูจากพ็อเพยีง ทาํอะไรกพ็อเพยีง ปฏบิตัตินกพ็อเพยีง”

พระราชดาํรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั พระราชวงัดุสติ 
วนัศุกรท์ี ่ ๔  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสัท่ีเก่ียวข้อง
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“เศรษฐกิจพอเพียงน้ี ขอยํา้วา่เป็นทัง้เศรษฐกจิหรอืความประพฤติ
ทีท่าํอะไรเพือ่ใหเ้กดิผล โดยมเีหตุและผล คอื เกดิผลมนัมาจากเหตุ ถา้ทาํเหตุทีด่ ี
ถา้คดิใหด้ ีใหผ้ลทีอ่อกมาคอืสิง่ทีต่ดิตามเหตุ การกระทาํกจ็ะเป็นการกระทาํทีด่ี

และผลของการกระทาํนัน้กจ็ะเป็นการกระทาํทีด่ ี
ดีแปลวา่มีประสิทธิผล ดีแปลวา่มีประโยชน์ ดีแปลวา่ทาํใหมี้ความสขุ”

พระราชดาํรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั พระราชวงัดุสติ 
วนัจนัทรท์ี ่๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสัท่ีเก่ียวข้อง

88

ปฐมบรมราโชวาท
เก่ียวกบัความพอเพียง
“พฒันาตามลาํดบัขัน้”
“พอมี พอกิน พอใช้”

๒๕๑๗

“พอประมาณ”
“ไม่โลภมาก ไม่สดุโต่ง”

“พอเพียง”
๒๕๔๑ 
๒๕๔๒

๒๕๔๒
สศช. ประมวล กลัน่กรอง
คาํนิยาม ความหมาย

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ในหลวง รชักาลท่ี ๙ ทรงแก้ไขปรบัปรงุพระราชทาน
และพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้อญัเชิญปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการพฒันาฯ ตามคาํขอของ สศช.

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

๒๕๔๐
วิกฤตเศรษฐกิจ

“ต้มยาํกุ้ง”

ปรชัญานําทางในการทาํ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบบัท่ี ๙ และ ฉบบัท่ี ๑๐

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



99

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาํเนาหนงัสอื
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ณ วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๒

ทีม่า: หนงัสอืวกิฤตเศรษฐกจิ ๒๕๔๐ กบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (หน้า ๔๑)         
www.sufficiencyeconomy.org
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๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามทีไ่ดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่

ทัง้น้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรูค้วามรอบคอบและ
ความระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการนําวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการ
วางแผนและการดาํเนินการทกุขัน้ตอน การเสรมิสรา้งจติใจของ
คนในชาตโิดยเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฎแีละนกัธุรกจิใน
ทกุระดบั ใหม้สีาํนึกในคณุธรรม ความซื่อสตัย ์สจุรติ และใหม้ี
ความรอบรูท้ีเ่หมาะสม ดาํเนินชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร 
มสีต ิปัญญา และความรอบคอบ 

เพือ่ใหเ้กดิความสมดุลและพรอ้มต่อการรองรบั
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง ทัง้ทางวตัถุ สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรชัญาทีช่ีถ้งึแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนใน
ทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั 
ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยคุ
โลกาภวิฒัน์ 

ความพอเพียง 
หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภมูคิุม้กนัใน
ตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการ
เปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
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พระราชดาํรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั พระราชวงัดุสติ 
วนัศุกรท์ี ่ ๔  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

“...เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเสมอืนรากฐานของชีวิต  
รากฐานความมัน่คงของแผน่ดนิ  

เปรยีบเสมอืนเสาเขม็ทีถ่กูตอกรองรบั บา้นเรอืน ตวัอาคาร ไวน้ัน่เอง 
สิง่ก่อสรา้งจะมัน่คงไดก้อ็ยูท่ีเ่สาเขม็  

แต่คนสว่นมากมองไมเ่หน็เสาเขม็ และลมืเสาเขม็เสยีดว้ยซํ้าไป...”

๑.๑. ความเป็นมาของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสัท่ีเก่ียวข้อง

1212

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาทีช่ีถ้งึแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตน

ของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศ

ใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์ 

ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล การสรา้งภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควร

ต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
ทัง้น้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ 

ในการนําวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการทุกขัน้ตอน การเสรมิสรา้งจติใจของคนในชาติ

โดยเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฎแีละนกัธุรกจิในทุกระดบั ใหม้สีาํนึกในคณุธรรม ความซ่ือสตัย ์สจุริต 

และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ดาํเนินชวีติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุและพรอ้มต่อการรองรบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง 

ทัง้ทางวตัถ ุสงัคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี

กรอบแนวคิด
คณุลกัษณะ
กรอบแนวคิด
คณุลกัษณะ

นิยามนิยาม

เง่ือนไขเง่ือนไข

เป้าหมายเป้าหมาย

๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วตัถุ สงัคม

ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม

ความรู้ความรู้

คณุธรรมคณุธรรม

เง่ือนไขพืน้ฐานเง่ือนไขพืน้ฐาน
หลกัในการวางแผน

และตดัสินใจ
หลกัในการวางแผน

และตดัสินใจ
เป้าหมายเพ่ือความสมดลุและ

พร้อมต่อการรองรบัความเปล่ียนแปลง
เป้าหมายเพ่ือความสมดลุและ

พร้อมต่อการรองรบัความเปล่ียนแปลง

หลกัในการบริหารจดัการท่ีนําไปสู่ความสาํเรจ็และการพฒันาท่ียัง่ยืน

พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี

มีเหตผุล

1414

๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้ความรู้

คณุธรรมคณุธรรม

๒ เง่ือนไขพืน้ฐาน

ความรู้
(Knowledge)

อาศยัความรอบรู้
ความรอบคอบ

และระมดัระวงัอยา่งยิง่
ในการนํา

หลกัวิชาการมาใช้ใน
การวางแผนและ
ดาํเนินการ
ทกุขัน้ตอน

ความรู้
(Knowledge)

อาศยัความรอบรู้
ความรอบคอบ

และระมดัระวงัอยา่งยิง่
ในการนํา

หลกัวิชาการมาใช้ใน
การวางแผนและ
ดาํเนินการ
ทกุขัน้ตอน

คณุธรรม
(Virtues)

มสีาํนึกในคณุธรรม
ความซ่ือสตัย ์สจุริต

ดาํเนินชวีติดว้ย
ความอดทน 
ความเพียร
มีสติ ปัญญา 

และความรอบคอบ

คณุธรรม
(Virtues)

มสีาํนึกในคณุธรรม
ความซ่ือสตัย ์สจุริต

ดาํเนินชวีติดว้ย
ความอดทน 
ความเพียร
มีสติ ปัญญา 

และความรอบคอบ
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๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี

มีเหตผุล

๓ หลกัในการวางแผน
และตดัสินใจ

๓ หลกัในการวางแผน
และตดัสินใจ พอประมาณ

Moderation

มีเหตผุล
Reasonableness

มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี
Prudence

พอเหมาะ พอดี
ไมม่ากไป ไมน้่อยไป
ใชท้รพัยากรทีม่ี
อยา่งรูค้ณุคา่

ใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที่
ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง
ผูอ้ื่น และสว่นรวม

รูส้าเหตุ
ทาํทาํไม เพราะเหตุใด
เหตผุลท่ีทาํถกูต้อง
รูปั้จจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

รูผ้ลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว 

วางแผนอยา่งรอบคอบ
ไม่ประมาท 

ดาํเนินการอยา่ง
ระมดัระวงั 

พรอ้มรบัความเส่ียง 
หรอืการเปลีย่นแปลงที่

อาจจะเกดิขึน้
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๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วตัถ ุ
(Material)

สงัคม
(Society)

ส่ิงแวดล้อม
(Environment)

วฒันธรรม
(Culture)

วตัถ ุ/ เศรษฐกิจ
ประหยดั คุม้คา่

ส่ิงแวดล้อม
มจีติสาํนึก 
รว่มอนุรกัษ์

สงัคม
เอือ้เฟ้ือ แบง่ปัน
ไมเ่บยีดเบยีน

วฒันธรรม
เหน็คณุคา่ สบืสาน 
รกัษาภมูปัิญญา

๔ เป้าหมาย
 เพ่ือความสมดลุและพร้อมต่อการรองรบัความเปล่ียนแปลง
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           มิติวตัถุ
     ประหยดั คุม้คา่

                     มิติสงัคม
เอือ้เฟ้ือ ไมเ่บยีดเบยีน

      มิติวฒันธรรม
เหน็คณุคา่ ภมูปัิญญา รกัความเป็นไทย

                   มิติส่ิงแวดล้อม
มจีติสาํนึก รว่มอนุรกัษ์

สมดลุและพร้อมรบั
การเปล่ียนแปลงทัง้ ๔ มิติ

ความรู้
รอบรูใ้นวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง

รอบคอบในการนําความรูไ้ปใช้
ระมดัระวงัในขัน้ตอนการปฏบิตัิ

คณุธรรม
ตระหนกัในคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน

ซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน มคีวามเพยีร
ใชส้ตปัิญญาในการดาํเนินชวีติ

พอประมาณ
พอเหมาะ พอด ีพอควร

ใชศ้กัยภาพของตนเองเตม็ที่
ใชท้รพัยากรทีม่ใีหเ้กดิประโยชน์

มีเหตผุล
รูส้าเหตุ – ทาํไม เพราะเหตุใด

รูปั้จจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
รูผ้ลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
และความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้

วางแผนรอบคอบ ไมป่ระมาท

๒ เง่ือนไข
๓ หลกัการ

๔ มิติ
หลกัคิด

หลกัปฏิบติั
เพือ่ความก้าวหน้า

อยา่งสมดลุ
และมัน่คง

ซึง่จะนําไปสู่
ความยัง่ยืน

17ท่ีมา: www.sufficiencyeconomy.org

๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

ทีม่า: ศนูยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธยิวุสถริคณุ
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เป็นหลกัคดิ หลกัปฏบิตัิ

เพือ่ความสมดลุ มัน่คง 

กา้วหน้า และยัง่ยนื

เป็นกรอบแนวคดิเพือ่

การตดัสนิใจ ทีนํ่าไปสู่

ความสาํเรจ็และการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื

เป็นหลกัการทีส่ามารถนําไปใชไ้ด้

ในทกุกจิกรรม ทกุการกระทาํ 

ทกุการดาํเนินงานในทกุระดบั

ตัง้แต่ระดบับุคคล ระดบัครอบครวั 

ระดบัชมุชน และระดบัประเทศ

๑.๒. ความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
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๒.๑. การประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในชีวิตประจาํวนั
๒.๒. การประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการดาํเนินชีวิต

การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวนั

2020

วตัถุ สงัคม

ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม

ความรู้ความรู้

คณุธรรมคณุธรรม

พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี

มีเหตผุล

๒.๑. การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวนั
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การถอดบทเรียน “๒-๓-๔ การแปรงฟันตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง”

มีความรู้ท่ีถกูต้อง
• รูจ้กัลกัษณะสขุภาพ 
  ปากและฟันของตนเอง
• รูห้ลกัการ วธิกีาร
แปรงฟันทีถ่กูตอ้ง 

• รูจ้กัยาสฟัีน แปรงสฟัีน     

มีความรู้ท่ีถกูต้อง
• รูจ้กัลกัษณะสขุภาพ 
  ปากและฟันของตนเอง
• รูห้ลกัการ วธิกีาร
แปรงฟันทีถ่กูตอ้ง 

• รูจ้กัยาสฟัีน แปรงสฟัีน     

คณุธรรมท่ีเก่ียวข้อง
มวีนิยั อดทน ซื่อสตัย ์
มสีต ิระมดัระวงั

คณุธรรมท่ีเก่ียวข้อง
มวีนิยั อดทน ซื่อสตัย ์
มสีต ิระมดัระวงั

พอประมาณ
• เลอืกยาสฟัีน แปรง
สฟัีนทีเ่หมาะสม

• บบียาสฟัีนพอดี
• ใชเ้วลาเหมาะสม
• ไมเ่ปิดน้ําทิง้

มีเหตผุล
• เพือ่ทาํความสะอาด
ฟันและชอ่งปาก

• ป้องกนัฟันผุ
• รกัษาสขุภาพปาก
และฟัน

มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี
• มสีตติอนแปรงฟัน
• มยีาสฟัีนสาํรอง
• มน้ํีาในถงัสาํรอง
• เปลีย่นแปรงสฟัีนทกุ ๓ เดอืน

การแปรงฟันอย่างพอเพียง
• จะสง่ผลใหส้ขุภาพปากและฟันแขง็แรง 
ลดการเป็นโรคในชอ่งปาก

• ประหยดัคา่รกัษาพยาบาล คา่ทาํฟัน
• ไมส่ิน้เปลอืงน้ําและยาสฟัีน 
• ไมม่กีลิน่ปากรบกวนผูอ้ื่น
• ยิม้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ วฒันธรรมยิม้สยาม
• ใชย้าสฟัีนสมนุไพรไทย
• รว่มรกัษาและสบืสานภมูปัิญญาไทย
    วตัถ ุสงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม

ตวัอย่าง

๒.๑. การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวนั
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วตัถุ สงัคม

ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม

ความรู้ความรู้

คณุธรรมคณุธรรม

พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี

มีเหตผุล

๒.๒. การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต
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การซ้ือโทรศพัทม์ือถืออย่างพอเพียง
จะสง่ผลใหเ้กดิการประหยดั ซือ้ในราคา
ทีพ่อเหมาะพอด ีไมฟุ่่มเฟือยตามกระแส 
ไมฟุ้่งเฟ้อ ไมม่หีน้ีสนิ ไมเ่บยีดเบยีนเงนิ
ตวัเองหรอืผูป้กครอง ไมห่ลงกล
การตลาด ไมเ่ป็นทาสวตัถุ ชว่ยลด
ปัญหาสงัคม การซือ้ของทีม่คีณุภาพ 
ใชไ้ดท้น ใชไ้ดน้าน ชว่ยลดขยะพษิ
เกดิคา่นิยมการซือ้ของอยา่งชาญฉลาด 
วฒันธรรมการออมก่อนซือ้ คดิก่อนซือ้
วตัถ ุสงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม

การวางแผน “การซ้ือโทรศพัทม์ือถือตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง”

มีความรู้ท่ีถกูต้อง
- รูง้บประมาณทีม่ี
- รูค้วามจาํเป็นในการใชง้าน
- รูร้าคา คณุสมบตั ิเงือ่นไข
รายละเอยีดรุน่ทีจ่ะซือ้

- บรกิารหลงัการขาย เงือ่นไข
- การใชง้าน การดแูลรกัษา

มีความรู้ท่ีถกูต้อง
- รูง้บประมาณทีม่ี
- รูค้วามจาํเป็นในการใชง้าน
- รูร้าคา คณุสมบตั ิเงือ่นไข
รายละเอยีดรุน่ทีจ่ะซือ้

- บรกิารหลงัการขาย เงือ่นไข
- การใชง้าน การดแูลรกัษา

คณุธรรมท่ีเก่ียวข้อง
อดออม มธัยสัถ ์ไมเ่บยีดเบยีน 
รอบคอบ เพยีรหาขอ้มลู
ไมซ่ือ้ของหนีภาษ ีละเมดิลขิสทิธิ ์

คณุธรรมท่ีเก่ียวข้อง
อดออม มธัยสัถ ์ไมเ่บยีดเบยีน 
รอบคอบ เพยีรหาขอ้มลู
ไมซ่ือ้ของหนีภาษ ีละเมดิลขิสทิธิ ์

พอประมาณ
- เลอืกโทรศพัทท์ีม่ ี
ราคาพอดกีบังบ

- เลอืกรุน่ทีต่รงการใช้
งาน ไมต่ามกระแส

- เลอืกการบรกิารที่
เหมาะกบัการใชง้าน

มีเหตผุล
- เพือ่การตดิต่อสือ่สาร
- เครือ่งเก่าใชง้านไมไ่ด ้
เสยี หมดสภาพ

- เพิม่ประสทิธภิาพใน  
การเรยีน การทาํงาน 

มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี
- ออมเงนิก่อนซือ้ ไมใ่ชเ้งนิในอนาคต
- มเีงนิจา่ยคา่ใชบ้รกิาร คา่ซ่อมบาํรงุ
- ซือ้แลว้ไมเ่ดอืดรอ้น มเีงนิสาํรอง
- ศกึษาเงือ่นไขการรบัประกนั การใชง้าน

ตวัอย่าง

๒.๒. การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต
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“..คนทีนํ่าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชไ้ดผ้ล 
มกัจะมคีณุสมบติัทีเ่หมือนกนัหลายอยา่ง  

ไดแ้ก่  ชอบท่ีจะทาํงานหนัก  มีความซ่ือสตัย ์สนุกสนานกบัการเรียนรู้  
และการสร้างปัญญาให้เกิดกบัตนเอง 
เหน็คณุค่าของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม  

และการอยู่ร่วมกบัระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดลุ  
คนเหล่าน้ีไม่ใช่พวกวตัถนิุยม แต่มกัจะคาํนึงถงึหลกัการบรโิภคแบบยัง่ยนื 

มคีวามเคารพธรรมชาตแิละความเมตตาต่อเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 
โดยสรปุ พวกเขาม ีจิตสาํนึกและวิธีคิดในแบบฉบบัเฉพาะ...”  

         
(NHDR, UNDP 2007) 

ทีม่า: ศนูยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธยิวุสถริคณุ

๒.๒. การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต
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“...เศรษฐกจิพอเพยีงใหค้วามสาํคญัต่อ 
การพฒันาพ้ืนฐานจิตใจและจิตวิญญาณ 

มากกวา่ การพฒันาวตัถุ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เศรษฐกจิพอเพยีง            

ถอืวา่การพฒันาจตินัน้ตอ้งเป็นสว่นหน่ึงของ
การพฒันาทกุชนิด โดยไมอ่าจแยกออกจากกนัได.้..”  

(NHDR, UNDP 2007) 

ทีม่า: ศนูยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธยิวุสถริคณุ

๒.๒. การประยกุตใ์ช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต
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๓.๑. หลกัการทรงงาน
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

๓.๒. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

๓.๓. ความสาํคญัของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงต่อสงัคมไทย

ความสาํคญัของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อประเทศไทย



2727

ประมวลโดย ศ.นพ.เกษม วฒันชยั 
เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดน้้อมนําไปใช้

ในการดาํเนินชวีติโดย
สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ(กปร.)

๓.๑. หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติรหลกัการทรงงาน ๒๓ ข้อ
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๓.๑. หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

ทีม่า: www.tsdf.or.th



2929
ทีม่า: www.tsdf.or.th

๓.๑. หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

3030
ทีม่า: www.tsdf.or.th

๓.๑. หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช



3131
ทีม่า: www.tsdf.or.th

๓.๑. หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

3232
ทีม่า: สาํนกังาน กปร.

  โครงการพฒันาด้านแหล่งน้ํา (๓,๒๔๘ โครงการ)
  โครงการพฒันาด้านการเกษตร (๑๗๐ โครงการ)
  โครงการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม (๑๘๒ โครงการ)
  โครงการพฒันาด้านส่งเสริมอาชีพ (๓๓๙ โครงการ)
  โครงการพฒันาด้านสาธารณสขุ (๕๘ โครงการ)
  โครงการพฒันาด้านคมนาคม / ส่ือสาร (๘๗ โครงการ)
  โครงการพฒันาด้านสวสัดิการสงัคม / การศึกษา (๓๙๘ โครงการ)
  โครงการพฒันาแบบบรูณาการ / อ่ืนๆ (๒๕๙ โครงการ)

๓.๒. โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (สาํนักงาน กปร.) ได้รวบรวมข้อมลูและแบง่ประเภท

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ออกเป็น ๘ ประเภท ดงัน้ี



3333

๓.๒. โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

ทีม่าขอ้มลู : สาํนกังาน กปร.
ทีม่าภาพ: ระบบภมูสิารสนเทศโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นฯ จ.ฉะเชงิเทรา “เป็นดนิทราย มแีรธ่าตุน้อย”
ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกุิลทอง จ.นราธวิาส “สว่นใหญ่เป็นสภาพ พร”ุ
ศนูยศ์กึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน จ.จนัทบุร ี“ดนิเคม็ เพราะน้ําทะเลขึน้ถงึ”
ศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูาน จ.สกลนคร “เป็นดนิทราย ดนิเคม็ ขาดน้ํา”
ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร ้จ.เชยีงใหม ่“หนิ กรวด แหง้แลง้”
ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทราย จ.เพชรบุร ี“ดนิทราย มแีรธ่าตุน้อย ดนิดาน”

 ศนูยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
 พิพิธภณัฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวิต : ต้นแบบการพฒันาตามภมิูสงัคม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

3434ทีม่าขอ้มลู : เรยีบเรยีงจาก www.เรารกัพระเจา้อยูห่วั.com
ทีม่าภาพ: มลูนิธมิ ัน่พฒันา

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
ทรงยดึหลกัการพฒันาชนบทเพือ่ใหป้ระชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ
พึง่พาตนเองไดเ้ป็นหลกั โดยทรงเน้นการพฒันา ๒ ประการ คอื

๓.๒. โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานหลกั
ทีจ่าํเป็นเพือ่เป็นรากฐานใหเ้กดิการพึง่พาตนเองไดใ้นระยะยาว 

โดยโครงสรา้งพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัประเทศไทย คอื แหลง่น้ํา

พฒันาความรู้ในการทาํมาหากิน
โดยทรงคน้ควา้ วจิยั และสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นตา่งๆ

โดยเฉพาะเทคโนโลย ีดา้นการเกษตร ซึง่เน้นการพฒันาตามภมูสิงัคม 

โดยหวัใจสาํคญัในการพฒันาเชงิพืน้ที ่คอื
“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา”

๑

๒



3535
ทีม่า: www.rdpb.go.th

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิัง้หมด ลว้นเป็นไปเพือ่

การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาคณุภาพชวีติใหแ้ก่ประชาชนคนไทยทัง้สิน้
โดยแนวทางสาํคญัในการดาํเนินการทุกโครงการฯ คือ

๓.๒. โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

น้ําดีไล่น้ําเสีย แกล้งดิน แก้มลิง หญ้าแฝก ชัง่หวัมนั ปลกูป่าแบบไม่ปลกู

ป่าสามอย่าง ประโยชน์ส่ีอย่าง ฝนหลวง กงัหนัน้ําชยัพฒันา ฯลฯ

ความเรียบง่าย (Simplicity) ไมส่ลบัซบัซอ้น 
ทัง้ในแนวคดิและเทคนิคทางวชิาการ มคีวามสมเหตุสมผล 

ทาํไดเ้รว็ แกไ้ขปัญหาและก่อประโยชน์ไดจ้รงิ
 โดยมุง่ไปสูว่ถิกีารพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainability)

3636

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ปัญหาน้ําท่วม น้ําเสียในกรงุเทพมหานคร

ทีม่าภาพ: www.rdpb.go.th / www.motorexpo.co.th / www.lovethailand.org / www.krungsri.com / www.matichon.co.th

๓.๒. โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

ตวัอย่าง



3737

“...เศรษฐกิจของประเทศไทยเราขึน้อยู่กบัการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 

ฉะนัน้ ท่านต้องระลึกถึงภาระอนัสาํคญัย่ิงน้ีอยู่เสมอ 

และช่วยกนัฟ้ืนฟเูกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปโดยรวดเรว็..”

พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
      วนัจนัทร์ที ่ ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๓

๓.๓. ความสาํคญัของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อสงัคมไทย

3838

๓.๓. ความสาํคญัของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อสงัคมไทย

มอีาชพี มรีายไดม้ัน่คง พึง่พาตนเองได ้
ชวีติสมดลุ ครอบครวัอบอุ่น

ระดบับุคคล
ครอบครวั

เศรษฐกจิชมุชนเขม้แขง็ ชมุชนพึง่พาตนเองได้
เอือ้เฟ้ือแบง่ปัน เขม้แขง็ รู ้รกั สามคัคี

ระดบัชมุชน

สงัคมสงบสขุ มคีวามเจรญิกา้วหน้า
ตามวถิกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนืระดบัประเทศ

• หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
• หลกัการทรงงาน
• โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ



3939

มรีายจา่ยมากกวา่รายได ้มหีน้ีสนิเศรษฐกิจ

สงัคม

ส่ิงแวดล้อม

วฒันธรรม

มรีายไดม้ัน่คง พอมพีอใช ้ไมม่หีน้ีสนิ

แตกแยก แขง่ขนั ต่างคนต่างอยู่ เอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน สามคัค ีสงบสขุ

มปัีญหาขยะ มมีลพษิ สิง่แวดลอ้มไมด่ี มจีติสาํนึก ไมม่ปัีญหาขยะ รว่มอนุรกัษ์

ขาดวถิชีวีติทีง่ดงาม ขาดวฒันธรรมทีด่ี มวีถิชีวีติทีง่ดงาม มมีรดกทางสงัคม

“ชมุชนทัว่ไป”      “ชมุชนพอเพียง”

๓.๓. ความสาํคญัของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อสงัคมไทย

ตวัอย่าง

4040

๔.๑. ปัญหาและสาเหตขุองปัญหาในประเทศไทย
๔.๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันา

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย



4141

ทีม่าภาพ: www.ispacethailand.org
             www.meeenaja.blogspot.com
             www.oknation.nation.tv

•  ปัญหาความยากจน
•  ปัญหาคณุภาพการศกึษา
•  ปัญหาการทจุรติคอรร์ปัชัน่
•  ปัญหาอาชญากรรม
•  ปัญหายาเสพตดิ
•  ปัญหาความรนุแรงในครอบครวั / ปัญหาความรนุแรงในโรงเรยีน
•  ปัญหาคณุภาพชวีติ / ปัญหาความเหลือ่มลํ้า 
•  ปัญหาการวา่งงาน / ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
•  ปัญหาหน้ีสนิครวัเรอืน / ปัญหาหน้ีนอกระบบ / ปัญหาหน้ีสนิลน้พน้ตวั

๔.๑. ปัญหาและสาเหตขุองปัญหาในประเทศไทย

ตวัอย่างปัญหาสาํคญัในประเทศไทย

4242

๔.๑. ปัญหาและสาเหตขุองปัญหาในประเทศไทย

ทีม่าภาพ:  www.moveworldtogether.com / www.springnews.co.th / sites.google.com/site.fahshaiwaterproject

ปัญหาขยะ ปัญหามลพษิ ปัญหาขยะในทะเล ปัญหาบุกรกุป่าไมแ้ละป่าชายเลน
ปัญหาดนิตาย ดนิขาดแรธ่าตุ ปัญหาน้ําทว่ม น้ําแลง้ ปัญหาการพงัทลายของดนิ

ตวัอย่างปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย



4343

๔.๑. ปัญหาและสาเหตขุองปัญหาในประเทศไทย

การขาดความรู้ท่ีถกูต้อง เช่น การแยกขยะ การจดัการน้ํา เป็นต้น

การขาดจิตสาํนึก ขาดคณุธรรม 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็

การบงัคบัใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม

พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทดัฐาน

ภยัธรรมชาติ

การใช้สารเคมีในภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม

• การเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอตุสาหกรรม
• การขยายตวัของชมุชนเมือง
• การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

๑

๒

๓

๔
๕
๖
๗

สาเหตขุอง
ปัญหาใน

ประเทศไทย

ทีม่าภาพ: pixabay

4444

๔.๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

วตัถุ สงัคม

ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม

ความรู้ความรู้

คณุธรรมคณุธรรม

พอประมาณ

มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัท่ีดี

มีเหตผุล



4545

๔.๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

แผนภมิูกระบวนการพฒันาชมุชนท้องถ่ินตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้าง
แรงผลกัดนั

การ
ปรบัเปล่ียน

การแลก
เปล่ียนเรียนรู้

การจดัทาํ
แผนชมุชน

การประยกุต์
ปฏิบติัจริง

วิถีการพฒันา
ท่ียัง่ยืน

- ระเบดิจากขา้งใน
- พึง่ตนเองได้
- ทาํใหง้า่ย

- ระเบดิจากขา้งใน
- แกปั้ญหาจุดเลก็
- ทาํตามลาํดบัขัน้
- ประหยดัเรยีบงา่ย
  ไดป้ระโยชน์สงูสดุ

- ขาดทนุคอืกาํไร
- ไมต่ดิตาํรา
- เน้นการมสีว่นรว่ม

- ระเบดิจากขา้งใน
- มุง่ประโยชน์
สว่นรวม

- ศกึษาขอ้มลูเป็น
ระบบ

- ภมูสิงัคม
- องคร์วม

- ภมูสิงัคม
- ทาํใหง้า่ย
- ทาํตามลาํดบัขัน้
- ไมต่ดิตาํรา
- ทาํงานอยา่งมี
ความสขุ

- รู ้รกั สามคัคี
- ประโยชน์
สว่นรวม

- ประหยดั
เรยีบงา่ย
ไดป้ระโยชน์สงูสดุ

- ไมต่ดิตาํรา

ดดัแปลงจาก: www.trueplookpanya.com

4646

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน



4747

UNDP Human Development Lifetime 
Achievement Award

รางวัลความสาํเร็จสูงสุด
ด้านการพฒันามนุษย์

นายโคฟี  อนันนั  เลขาธิการสหประชาชาติ 
ทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายในหลวงรัชกาลท่ี ๙
เม่ือวนัท่ี  ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๔๙  

ณ  พระราชวงัไกลกงัวล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ทีม่าภาพ : www.prachachat.net

4848
ทีม่า: www.un.or.th

๑๗ เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยองคก์ารสหประชาชาติ



4949
ทีม่า: www.un.or.th

๑๗ เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยองคก์ารสหประชาชาติ

5050
ทีม่า: www.tsdf.or.th

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน
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จดุเด่นของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทีส่มดลุ

๒. กาํหนดเป้าหมายเพือ่ประโยชน์สว่นรวม

๓. เน้นการพฒันาทีก่า้วหน้าอยา่งมัน่คง

๔. พฒันาคณุภาพคนใหม้คีณุธรรมกาํกบัความรู้

ผลลพัธ ์คือ ความยัง่ยืน

๑. พึง่ตนเองได้

๒. มภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั

๓. ฟ้ืนตวัไดเ้รว็หลงัวกิฤติ

ทีม่า: ศนูยส์ถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธยิวุสถริคณุ

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน
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ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ไดท้รงมพีระมหากรณุาธคิณุ 
ไดท้รงปฏบิตัมิามาก และหลายอยา่งไดพ้ระราชทานพระราชดาํรแิละ
พระราชทานแนวทางไว ้กข็อฝากใหท้า่นไดศ้กึษาพระราชดาํร ิศกึษา
วเิคราะหพ์ระราชปณธิาน และศกึษาพระราชกรณยีกจิต่างๆ ทีท่รง
ปฏบิตัมิา อนัน้ีจะเป็นสิง่ทีเ่ป็นสริมิงคล และเป็นยิง่กบัพระทีคุ่ม้ครอง
พวกเรา การปฏบิตัติามหรอืการระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ 
หรอืพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
น้ี จะเป็นพระ เป็นแสงสวา่งทีคุ่ม้ครองหรอืแนะนําพวกเราต่อไป

พระราชดาํรสัของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู
ในโอกาสคณะรฐัมนตรใีหม ่เขา้เฝ้าฯ ถวายสตัยป์ฏญิาณ

เมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙

ทีม่าภาพ : www.cepthailand.org
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